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 مقدمه
هبا  گونباگون اطالعبات ،     افزایش روزافزون حجم اطالعات، گسترش سریع اینترنت، تولید قالب  

پژوهشبرران هبه تسترسب  هبه قالب  الیترونییب         ۀو تمایل فزایند 1ها ا  پیدایش و تحول چندرسانه
ا   گونبه  هبه  ،اسبت  کرتهها را تر جهان امروز تستخوش تحول  ش و عملیرت کتاهخانهاطالعات، نق

و عمومیت  شوت محسوب م ترین منبع اطالعات   ترین و روزآمد که تر حال حاضر اینترنت گسترته
هبا تر هبرآورتن    آن همچنان رو هه افزایش است. هر این اساس و ها توجه هه رسالت اصل  کتاهخانبه 

هبا تر نربر گرفتبه     هبا  جدیبد  هبرا  طراحب  کتاهخانبه      الربو عات  کارهران، امروزه نیازها  اطال
ا  را تر محیط مجاز  اینترنت هه خوت  ها  تیجیتال  جایراه ویژه شوت که تر این میان کتاهخانه م 

 (.1385 پور، ؛ نقل تر امین2003 ،2اند )وانگ اختصاص تاته
 و تهنبد  ارائبه مب    تیجیتبال   ۀکتاهخانب  خبدمات  کتاهخانبه  هبزاران  جهان سراسر تر تازگ  هه
 ،4، سبالوهر  و کباواک   3)هرگمن   تارتهه رشد رو روند ها  تیجیتال  ایجات کتاهخانه همچنان
 فباز  پایان تر تیجیتال  ها  کتاهخانه که است این فعل  وضعیت از ممین تعبیر رو این از(. 2002

 کتاهدار  از حرکت  صورت هه توان را م  اول زتارند. فا قرار  جدید ۀتور آغاز تر و خوت اول

 ها  نسخه تبدیل و الیترونیی  علم  نشریات پیوسته، ها  کرت. روزنامه تعبیر تیجیتال  هه سنت 

 هبرا   جدیبد  فنباور   از استفاته  امعن هه این اًگیرند. اساس قرار م  فاز اول این جزء هم تاریخ 

 و هبا  مجموعبه  شامل هعد  ۀمرحل هاشد ترست صورت این اگر. است موجوت وضعیت کرتن ههتر
 (.1381 آرمز،) شوت ارائه م  حاضر حال ترندارت که  آنچه ها شباهت  که است خدمات 
هبا    کتاهخانبه  ۀرشبد و توسبع   ۀ. ایبن فباز کبه مرحلب    تارتفباز تو  اهمیبت توچنبدان     ترتید ه 

 پب  . شبوت  محسبوب مب    اضبر هبا تر عصبر ح   ، عامل توا  و پایدار  ایبن کتاهخانبه  استتیجیتال  
معنبا  واقعب     هبای  را هبه   ها  تیجیتال  اتعا  تاشتن چنین کتاهخانه ها ایجات کتاهخانه توان تنها نم 

تیجیتال  که محتوا و خدمات  ۀ. کتاهخانتارت که کتاهخانه ماهیت  زنده و پویا کرتتاشت. هاید هاور 
 اًا  کبه کبارهر نداشبته هاشبد، علنب      اهخانبه تهبد و کت  یند، کارهرانش را از تسبت مب   نروزآمد ارائه 

 تارتآنها اهمیت هسزای   ۀها  تیجیتال ، هحث رشد و توسع میرت. هناهراین هعد از ایجات کتاهخانه م 
 طلبد. که توجه هیش از پیش را م 

ها   ها  فناور  هحث کتاهخانه تر کشور ما نیز افزون هر یک تهه است که ها توجه هه پیشرفت
ها  متعبدت  نیبز هبا ایبن عنبوان       و کتاهخانهاست و مورت توجه قرار گرفته شده یز مطرح تیجیتال  ن

مطلبوب   ۀها  مذکور رشد و توسع واقعیت امر حاک  از آن است که کتاهخانه امااند.  وجوت آمده هه
انبد   تسبت نیافتبه   (ها  امبروز اسبت   که همانا پاسخروی  هه نیاز)و هه رسالت واقع  خوت  اند نداشته
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هبا را تر عصبر    مبر  ایبن کتاهخانبه    ،توجه  هه ایبن امبر مهبم    (. واضح است که ه 1382نماز ، )
هبا    کتاهخانبه  ۀتر رشد و توسع ترتید ه همراه خواهد تاشت.  پرشتاب و پررقاهت وب و فناور  هه

 هرنده و نیز عوامل و شرایط تیجیتال تر کشور عوامل متعدت  اعم از عوامل مقاو ، راهبرت  و پیش
مدت هبر رشبد    گذرا و کوتاهات ثیرأت ،ند. تر این هین هرخ  از عواملهست ا  مطرح محیط  و زمینه

ریز  منجسبم   تارند که هرنامه ناپذیر ثیر عمیق و انیارأهرخ  تیرر ت اما ،ها  مذکور تارند کتاهخانه
جامع،  ا  هرنامه . تر واقع راهبرتهستنداین عوامل  ۀعوامل راهبرت  از جمل .طلبد و هلندمدت را م 
نبو    ۀکننبد  شبوت و تعیبین   که هرا  تحقق اهداف اساس  سبازمان تبدوین مب    است منسجم و کامل 

پاسخروی  سازمان  ۀکند و الرو  نحو خدمات و محصوالت  است که سازمان هه جامعه عرضه م 
کارکنان و  ،اها  تیجیتال  نیز راهبرته (. تر کتاهخانه8: 1379 تهد )رضائیان، هه محیط را شیل م 
هبا و مخباطرات موجبوت تر محبیط،      گیرند تا ها توجه هبه چبالش   کار م  ها  را ه سایر مناهع کتاهخانه

د. هناهراین ها عنایت هه اینیه راهبرتها  خوب اهزارهبای   نسو  هدف نهای  سوق ته ههکتاهخانه را 
شبوند   ن محسبوب مب   سبازما  ۀهبا  عمبد   ضبع   از و راهبرتها  نامناسب   روند م شمار  رقاهت  هه
هبا    کتاهخانبه  ۀثر هر توسبع ؤ(، هدف پژوهش حاضر شناسای  عوامل راهبرت  م8:1379 )رضائیان،

ایبن   ۀگبذار  هبر پایب    مشب   ریبز  و خبط   تیجیتال تر کشور است تا ها تمرکز و تفیر و نیز ها هرنامه
مطباهق هبا هبدف     .کبرت ها  مذکور را تر کشبور فبراهم    کتاهخانه ۀهتوان مسیر رشد و توسع ،عوامل
 :هستیمال اصل  زیر ؤتنبال پاسخروی  هه س پژوهش هه تر این یاتشده،

 ها  تیجیتال تر کشور کدامند؟ کتاهخانه ۀثر هر توسعؤعوامل راهبرت  م

 پژوهش ۀپیشین
هبا    ( تر پژوهش  پیمایش  هه هررس  میزان آشبنای  مبدیران کتاهخانبه   1380) خواجه نصیر طوس 

گیبر    میزان آگاه  مدیران و تصبمیم  ۀها  تیجیتال و هررس  راهط از کتاهخانهها  تولت   تانشراه
ترصد از مبدیران   44/94تهد که  ها  تیجیتال پرتاخته است. نتایج نشان م  آنها تر ایجات کتاهخانه

ها  تیجیتال تارند و مشبیالت موجبوت از قبیبل مسبائل مبال  و کمببوت        شناخت خوه  از کتاهخانه
امیبان تارت  تاننبد و معتقدنبد کبه     تیجیتبال  شبدن نمب     هبرا  یلب  هبر عبد  تبالش     تجهیزات را تل

 سو  تیجیتال  شدن گا  هرتارند. ها  تولت  ایران هه ها  تانشراه کتاهخانه
هبا  تریبای     ها  مدیران سازمان ( تر پژوهش  که ها هدف هررس  تیدگاه1381) تلیل  تهام 

، هیشترین تالیل مبدیران  است انجا  شدهعلو  تریای   تیجیتال  ۀنسبت هه ضرورت تشییل کتاهخان
جبو و  و ترتی  اولویت شبامل جسبت   ههرا تیجیتال علو  تریای   ۀتر مورت ضرورت تشییل کتاهخان
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جببوی  تر وقببت محقببق،   تببر اطالعببات تر کتاهخانببه تیجیتببال، صببرفه  تببر و سببریع هازیبباه  آسببان
مبدار،، رفبع مشبیل ف با       ۀیبک نسبخ   همزمبان از  ۀتر اطالعبات، اسبتفات   ساز  آسان مجموعه

کنبد. و    تر اطالعبات هیبان مب     ایجات امیانات هرا  تباتل آسان و ها  تریای  کتاهخانه تر سازمان
ها  موجوت، از جمله تخصب  کتاهبداران، عبد      محدوتیت ها وجوتطور کل   هه که دکن اذعان م 

 ۀتشبییل کتاهخانب   ا هبر   ل هسبیار هرتار هوتن طرح اولیه، مبدیران تمایب   هزینه و ل ؤرعایت حق م
 تیجیتال علو  تریای  تارند.

مبدیران و کتاهبداران تانشبراه    کبه  ند کن ( تر پژوهش خوت اظهار م 1387فرت ) فدای  و نوشین
تیجیتبال تارنبد. تر ایبن پبژوهش      ۀعالمه طباطببای  شبناخت و آگباه  خبوه  نسببت هبه کتاهخانب       

کمببوت هوتجبه، ضبع  امیانبات و تجهیبزات       ،اهعمشیالت موجوت هر سر راه تیجیتال  کبرتن منب  
افزار ، عد  آگاه  مدیران، فقدان نیرو  انسبان  متخصب ، روزآمبد نببوتن      افزار  و سخت نر 

ا ، جایرباه   ها  خبارج ، فقبدان نیبرو  انسبان  علبو  رایانبه       تانش کتاهداران، عد  تسلط هر زهان
 ل  عنوان شده است.ؤنین مرهوط هه حق منامناس  کتاهخانه تر تشییالت اتار  و عد  وضوح قوا

 ۀ( تر پژوهشبب  هببه هررسبب  مشببیالت و موانببع توسببع 2011زاته و اسببفندیار  مقببد  ) محسببن
ها  تیجیتال واهسته هه تانشراه آزات اسالم  پرتاختند و هه این نتیجه رسیدند کبه ییب  از    کتاهخانه

 .هستندمهارت(  ندیده )ه  ها، کارکنان آموزش این کتاهخانه ۀترین موانع تر توسع مهم
وارسب  از   فهرسبت  ۀ( تر پبژوهش خبوت کبه هبا هبدف ارائب      1392) مرات حاصبل  و همیباران  

ها هبا اسبتفاته از    ، هرا  گرتآور  تاتهشدهها  تیجیتال  انجا   ها  فن  کتاهداران کتاهخانه مهارت
کارشناسب    ۀورآموزشب  مصبوب ت   ۀروش تحلیل محتوا  متون و مناهع مرتبط ها موضبو  و هرنامب  

هبا  تیجیتبال  )وزارت علبو ،     رسان  ها گبرایش مبدیریت کتاهخانبه    ارشد علو  کتاهدار  و اطال 
نربران ایبن حبوزه قبرار      و تر اختیبار تعبدات  از صباح    شده تدوین  فهرست تحقیقات و فناور ( 

هبا و  افزار ا ، سبخت  اصبل  )سبوات رایانبه    ۀمقولب  12متشبیل از   فهرسبت  گرفته است و تر نهایبت  
 95تیجیتبال  و ...( و   ۀسباز  کتاهخانب   جبو و هازیباه ، مجموعبه   و افزارها، وب و اینترنت، جست نر 
 لفه )مهارت فن ( پیشنهات شده است.ؤم

 ۀکتاهخانب  ۀراهیارهبا  توسبع   ۀ( تر پژوهشب  کبه هبا هبدف ارائب     1392فر ) نوروز  و جعفر  
 ۀتببرین راهیببار توسببع آمببد را مهببمکببارگیر  نیببرو  انسببان  کار هاسببت، هبب شببدهتیجیتببال  انجببا  

( تر پژوهش خبوت نشبان تات کبه    2001) 5اند. کالر، ها  تیجیتال تر کشور عنوان کرته کتاهخانه
تیده و نیز میزان حمایت مبدیران موجب  محبدوت یبا متوقب        موانع  مانند کمبوت کتاهدار آموزش

( تر پژوهشب  هبر   2001) 6شبوت. کیببریج و ت  پبالو    تیجیتبال  مب    ۀگستر  کتاهخان هشدن مجموع
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هبا    ها  آموزش کبارهران هبا تأکیبد هبر ماهیبت و انبوا  مختلب  مجموعبه         هرنامه ۀضرورت توسع
هبا  مختلب  ارتبباط  و انبوا       افبزار ، روش  افزار  و نر  تیجیتال، راهط کارهر، تجهیزات سخت

( تر پژوهش 2004) 7کنند. ج  وان عنوان هخش  از آموزش مداو  تأکید م  ها  اینچنین  هه هرنامه
ها  تیجیتال را تر کشورها  تر حال توسعه مشبیالت  ماننبد نببوت     کتاهخانه ۀخوت مشیالت توسع

ا ، مشیالت مرتبط ها حق  ها  کتاهخانه انریزه و عالقه، نبوت زیرساخت فناور  اطالعات و فعالیت
تر تسبترس، پهنبا  هانبد    ایمن، انتخاب محتبوا از هبین انببوه مبوارت       رایت، اطمینان از تسترس کپ 

کنببد. همچنببین  هیببان مبب  .اینترنتبب ، نبببوت پشببتیبان  مببال  کبباف ، کمبببوت نیببرو  انسببان  کبباف  و.. 
لب  از  ؤکه توجه هحث حفاظت مجموعبه و قبوانین حبام  حبق م     یاتآور  کرته 8( 2006جوینت

ز  منربور شناسبای  مبوارت ال    ( تر پژوهش خوت هبه 2006) 9ضروریات است. یانرو  و راسموسن
هبا  کتاهبداران    ها و مهبارت  هه هررس  و شناسای  فعالیت ،هرا  آموزش کتاهداران تیجیتال  آینده

هبا  پبژوهش فالتلب  و     پرتاختند تا هتوانند هر نو  شیاف  را تر آموزش آنها شناسای  کنند. یافتبه 
الیترونییب  تر  یند ارزیباه  منباهع   افر سیارنویسندگان، مبتن  هر اثرهخش  ه ۀ( فرضی2009) 10پرا،

ها  تیجیتال   کتاهخانه ۀمناهع الیترونیی  را تأیید و توجه هه این مهم را تر مسیر توسع ۀروند توسع
( تر پژوهشب  کبه هبا هبدف هررسب       2011) 11هسیار الز  و ضرور  تلق  کرتند. آنانوه  و ازانب  

کننبد کبه    ه است، هیان م تیجیتال  تر تانشراه انجا  شد ۀکتاهخان ۀاندازها  توسع ها و چشم چالش
ا  اقتصات  است  عملیرت  محیط ، سیاس  و مسئله ،ها  تیجیتال  روییرت تانشراه  هه کتاهخانه

ور  و امش ، کیفیبت، فنب   تیجیتال شامل محتوا، کارهر، عملیرت، خط ۀها  اصل  کتاهخان و ویژگ 
هبا،   مدیریت ، زیرساخت تر مسائلها  اصل   طور کامل حاصل شوت، چرا که چالش هپرسنل هاید ه
 مین محتوا  مناس  وجوت تارت. أپرسنل و ت
مطاهق ها عنوان پبژوهش حاضبر چبه     اًشده حاک  از آن است که پژوهش  عین ها  انجا  هررس 

و ایبن نشبان نبوآور  پبژوهش اسبت. همچنبین هبا         تر تاخل و چه تر خارج از کشور انجا  نشبده 
هبا و موانبع    چبالش  ،هبا  رسیم که تر اغلب  پبژوهش   جه م شده هه این نتی ها  انجا  هررس  پژوهش

رشد و توسعه و  زمینۀکه عوامل هسیار  تر  تر حال  ،اند شدهها  تیجیتال  هررس   کتاهخانه ۀتوسع
ند، عبوامل  اعبم از عوامبل    هسبت هبا  مبذکور مطبرح     شبیوفای  کتاهخانبه   ۀعنوان موتبور محرکب   هه

له قبرار  ئاز ایبن منربر مبورت توجبه، شناسبای  و حبل مسب       گر که کمتر  ا  و مداخله راهبرت ، زمینه
هبا  تیجیتبال تر    کتاهخانه ۀثر هر توسعؤکید هر عوامل راهبرت  مأپژوهش حاضر ها ت پ اند.  گرفته
 اولین مورت تر این حوزه است. ،ایران
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 شناسی پژوهش روش
ر ( است کبه از میبان   هنیات )گراندت تئو تاته ۀشده، نرری ها  مطرح روش پژوهش ها توجه هه گزاره

تر سبه سبطح کدگبذار  هباز، سبپ        منبد  نربا   هنیبات روش  تاته ۀها  پژوهش هبه شبیو   انوا  روش
 ت. شو کدگذار  محور  و تر نهایت کدگذار  انتخاه  انجا  م 

ا  و استفاته از مناهع اینترنتب  و آگباه     که شامل مطالعات کتاهخانههوت اول مطالعات اسنات   ۀمرحل
تو ، مشباهده و تحلیبل    ۀمرحل ؛شده است ها  انجا  پژوهش ۀنرر  و پیشین ۀپژوهش، تر حوز از اتهیات

 هبا  موفبق   ها  تیجیتال  فعال تر کشور و نیز نمونه نرر  است که تر این مرحله صفحات وب کتاهخانه
تر  ؛صبورت نربر  تحلیبل شبدند     خدمات هه کارهران هبه  ۀها  تیجیتال  تر تنیا و چرونر  ارائ کتاهخانه
. هبا  تیجیتبال  اقبدا  شبد     کتاهخانبه  ۀهبا  عمیبق هبا خبرگبان حبوز      سبو  هبه هرگبزار  مصباحبه     ۀمرحل

ها صورت گرفت. تا زمان  که اشبا  نرر  حاصبل   مصاحبهتاتن ها هه موازات انجا   کدگذار  مصاحبه
 ، چهبار  ۀتر مرحلب  ؛مفهبوم  جدیبد  نشبوت    ۀکه کدگذار  محور  سبب  ایجبات تسبت    اشد هه این معن

هنیبات تر طب  پبژوهش، از     تاته ۀها توجه هه روش پژوهش نرریب  ها انجا  شد. کدگذار  و تحلیل مصاحبه
چبارچوب نربر  ایجبات شبد. هعبد از      آنهبا،  تحلیبل   هبا و  آور  تاته طریق هرهمینش مبداو  هبین جمبع   
هبه   ،لبه از طریبق اتغبا  و تجمیبع چنبدین کبد هباز تر قالب  یبک مقو        ، استخراج کدها یا نشانررها  هباز 

آمده تر کدگذار   تست ها  هه کدگذار  محور  اهتما  و سرانجا  ها انتخاب چند مقوله از میان مقوله
 ها  اصل  پرتاخته شد )کدگذار  انتخاه (. لفهؤهه تعیین متغیرها و م ،محور 
ها  تیجیتبال ، کارشناسبان    کتاهخانه ۀآمار  این پژوهش را متخصصان و خبرگان حوز ۀجامع
تهنبد. هبا    ها  هزر  سطح شهر تهبران تشبییل مب     ها  تیجیتال و مدیران ارشد کتاهخانه نهکتاهخا

 ند،آمبار  پبژوهش حاضبر    ۀآمبار  تر کشبور، تمبام  آنهبا نمونب      ۀتوجه هه محبدوت هبوتن جامعب   
 12اشببا   ۀنقط رسیدن ههآور  اطالعات تا  جمع رو از این ،گیر  مطرح نیست عبارت  روش نمونه هه

آخبر سبب     ۀکه چهار مصاحب مصاحبه انجا  شده است 20تر این پژوهش تر مجمو   ؛اتامه یافت
گیبر  اسبت. ایبن     اشببا  و کفایبت نمونبه    ۀ  رسیدن هه نقطب امعن ایجات کد جدید نشدند که این هه

از  یعن گیر  آسان )تر تسترس( شرو  شد.  گیر  مبتن  هر هدف و نمونه پژوهش تر اهتدا ها نمونه
ا  هبرا    هرف  یا زنجیبره  استفاته شده است. تر خالل کار پژوهش از روش گلولهافرات تر تسترس 

هبا    کتاهخانه ۀها  مناس  استفاته شده است. تر پژوهش حاضر خبرگان حوز شناسای  سایر نمونه
 اند: ها  ذیل محدوت شده تیجیتال  هه ویژگ 

  اند عالیت کرتهها  تیجیتال  ف عنوان مدیر کتاهخانه سال هه 5افرات  که حداقل. 
  اند محتوا  تیجیتال  فعال هوته ۀسال تر حوز 5کتاهداران  که حداقل. 
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 ها  تیجیتال  ح ور فعال  کتاهخانه ۀطور مستقیم و مؤثر تر ایجات و توسع کتاهداران  که هه
 .اند تاشته

 اند ها  تیجیتال  متمرکز کرته پژوهش خوت را هر کتاهخانه ۀپژوهشرران  که حیط. 
   اند پژوهش تاشته رهوط ههم ۀلی  تر حوزأت 2ها که حداقل  ت علم  تانشراهأهیاع ا. 
 هبا    هبا  مبرتبط هبا کتاهخانبه     سال هه تدری  تر حبوزه  5ت علم  که حداقل أاع ا  هی

 .اند تیجیتال  پرتاخته
 ها  تیجیتال   ها  کتاهخانه افزار تولید نر  ۀافزار  که تر زمین ها  نر  مدیران ارشد شرکت

 کنند. الیت م فع

محتببوا   ۀنفببر کتاهببداران حببوز 4تیجیتببال ،  ۀنفببر مببدیر کتاهخانبب 3شببوندگان شببامل  مصبباحبه
ت أنفر اع با  هیب   7نفر پژوهشرر،  3ها  تیجیتال ،  تیجیتال  و کتاهداران فعال تر ایجات کتاهخانه

نفبر مبدیران    3و ها  تیجیتال   کتاهخانهها ها  مرتبط  لی  و تدری  تر حوزهأت ۀعلم  تارا  ساهق
 .هوتند افزار  ها  نر  ارشد شرکت

 هنیات سه طرح غال  وجوت تارت: تاته ۀها تر روش نرری هرا  تجزیه و تحلیل تاته 
کبه تر ایبن پبژوهش از     گرا یا سبازاگرا  و ساخت 13مند، طرح نوخاسته یا خوتجوش طرح نرا 

هنیات هر استفاته از مراحل تحلیبل   تاته ۀنرری مند نرا استفاته شده است. طرح پژوهش  مند نرا طرح 
تأکیبد تارت و هبا توجبه هبه ماهیبت پبژوهش        16و انتخاه  15، محور 14تاته از طریق کدگذار  هاز
هبا  تجزیبه و تحلیبل کیفب  شبامل کدگبذار  و سبپ          از روش اسبت، حاضر که از نبو  کیفب    

 استدالل استقرای  استفاته شد.

 های پژوهش یافته
 شوند: هنیات ط  سه مرحله حاصل م  تاته ۀروش نرری ها  حاصل از تاته

تر اول، اهتدا کدگذار  هاز و سپ  کدگذار  محور  هه روش توضبیح تاته شبده    ۀتر مرحل
شوندگان تییه هیشتر   تا نیات کلید  و موارت  را که مصاحبه شده. تر واقع تالش ذیل انجا  شد

هبا احصبا    ن نیات کلید  را محقق از هطبن مصباحبه  ها استخراج شوت. ای از مصاحبه ،تاشتندهر آنها 
سباز  از کبدها     هعد  هه مفهبو  مرحلۀ   اولیه ایجات و تر ها کند. سپ  کدها  ثانویه از کد م 

آخبر کدگبذار ، طبقبات اصبل       ۀ. تر مرحلب مرحلۀ هعد هوتته  مقوالت  و شیل اقدا  شدثانویه 
ها و استخراج طبقات  یند تحلیل تاتهآمه فرته  مقوالت استخراج شده است. تر اتا حاصل از شیل

 اصل  تر جدول مرهوط نشان تاته شده است.
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 کدگذاری ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت سازوکار منابع انسانی. 1جدول 

 فراوانی کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

ش
وز
 آم
  و
سان
  ان
رو
نی

 
ص 
خص
  ت
ها

 

ضرورت توجه ویژه هه 
نقش محور  نیرو  

 ان انس

 ها  تیجیتال  کتاهخانه ۀمحور اصل  تر توسع ، عوامل انسان  متخص 
 ها  تیجیتال  کتاهخانه ۀترین ضع  توسع نیرو  انسان  هزر 

 عد  توجه الز  هه هحث نیرو  انسان 
 ها  تیجیتال  نیرو  انسان  تر کتاهخانه ۀضرورت نراه عمیق هه مسئل

38 

 ساز  کتاهداران توانمند
 کتاهداران فقر مهارت 

 ضرورت تجرهه تر کنار آموزش

 ساز  ضرورت توانمند
14 

ها   ضرورت آموزش
 و تخصص تانشراه  

 ها  تیجیتال  کتاهخانهحوزۀ تر تانشراه  ها   فقدان آموزش
 نیاز امروز راساسها ه ها  ترس  تانشراه ضرورت تغییر واحد

 تیجیتال  ۀا  تر حوز رشته توجه هه مباحث هین
 رنگ شدن مشیالت کم سب ها  تیجیتال   هخانهگرایش کتا

25 

هع 
 منا
 
صی
تخ

ن 
سا
ان

 

جذب و تخصی  
 مناس  مناهع انسان 

 عد  تخصی  مناس  مناهع انسان 

 اجبار سازمان  تر جذب نیرو

 مقاومت سازمان  تر هراهر افرات صاح  علم و مهارت

 جذب نیروها  غیرمتخص 

11 

ص 
خص
ت ت
هار
و م
ش 
تان

 

و ها  تعری  مهارت
ها هرا  ترهیت  تخص 

 کتاهدار تیجیتال 

 عد  ترهیت کتاهدار تیجیتال  تر کشور
 تیجیتال حوزۀ ها  الز  نیرو  انسان  تر  ها و تخص  تعری  مهارت
 تر پرورش افرات مشتاق رشد و توسعهاستاتان ها و  نقش تانشراه

12 

آگاه  کتاهدار از 
 اهداف سازمان ماتر

 ف سازمان ماترواهستر  کتاهخانه هه اهدا

 آشنای  کتاهدار ها اهداف سازمان ماتر
9 

انه
یر
ه

 
ر 
ندا
پ

 

عد  احساس مسئولیت 
 کتاهداران

 تیجیتال  از سو  کتاهدارانکتاهخانۀ عد  تر، مفهو  واقع  

 خدمت تر هین کتاهدارانتغدغۀ نبوت 

 هه مخاط  و جذب کارهرتوجه   ه 
 تغییر تر کتاهدارانروحیۀ نبوت 

 گرا ن واپ مع ل کتاهدارا

16 

ان
ت می
فرا
و ا
  
خص
ر مت
فق

 
شته
ر

 
 ا 

فقر متخص  و تانش 
 تخصص  تر کشور

 تعری  عنوان کتاهدار تیجیتال 
 ضرورت تیمیل تانش تیجیتال  تر کشور

 روز کتاهداران عامل  هرا  ثبات تر مسیر تغییر و تحوالت تانش و آگاه  هه
 فقر متخص  تر کشور
 ها  تیجیتال  خانهترهیت نیرو  انسان  متخص  کتاه

39 

ضرورت وجوت 
 ا  رشته متخصصان میان

 ا  رشته فقدان متخصصان میان
 تانند گر  سیستم م  نیاز هه کتاهداران  که تحلیل

 ها  تیجیتال  ا  هوتن هحث کتاهخانه رشته میان
27 
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هبا    کد اولیه تر هحبث نیبرو  انسبان  از مصباحبه     191تهد که تر مجمو   نشان م  1جدول 
هبا    آمده شامل نیرو  انسان  و آموزش تست ها  هه شده حاصل شده است. تر نهایت مقوله نجا ا

پندار  و فقر متخص  و افرات  تخصص ، تخصی  مناهع انسان ، تانش و مهارت تخصص ، هیرانه
 .منجر شداصل  سازوکار مناهع انسان   ۀگیر  طبق ا  هه شیل رشته میان

 ای مفهومی و مقوالت سازوکار مدیریتیکدگذاری ثانویه، کده .2جدول

 فراوانی کدهای ثانویه طبقات مقوالت

دیر
ر م
فی
زه ت
حو

 

حوزۀ اهمیت 
 مدیریت

 است تر از هوتجه ها  تیجیتال  هحث  مهم مدیریت کتاهخانه
 ها  تیجیتال  تر کشور است فرهنگ مدیریت  حاکم مانع تعال  کتاهخانه

8 

فشارها  ناش  از 
تفیرات سنت  

 رانمدی

 مع ل تفیرات سنت  مدیران
 تیجیتال حوزۀ فقدان تانش و آگاه  مدیران سنت  تر 

 مذهب و ها  سنت   فشارها  هیشتر ها وجوت نررش
6 

ران
مدی
ش 
رر
و ن
ش 
هین

 

آگاه  و تر، 
 مدیران

توسعۀ ساز از اهمیت و ضرورت  اهمیت آگاه  و تر، مدیران تصمیم
 ها  تیجیتال  کتاهخانه
 ناآگاه نتیجۀ از سو  مدیران تر تصمیمات ناترست 

 مدیران از امیانات فناور 
 اطالع  ه  ۀواسط ها  قو  از سو  مدیران هه فقدان ترخواست

25 

ها   ها و نررش هاور
 مدیر

هه ماهیت و نسبت سازان کالن  مدیران و تصمیمتر فقدان نررش مطلوب 
 ها  تیجیتال  رسالت کتاهخانه

 عنوان امر  زوتگذر ها  تیجیتال  هه انهکتاهخترهارۀ مدیران تیدگاه 
 ها ها تغییرات مداو  مدیران تغییر نررش

 تر روند توسعه  ساز عامل مهم ها  مدیران تصمیم هاورها و نررش

15 

ضرورت نررش 
 سیستم  تر مدیر

 ها  فرت  و غیرسیستم  مدیران نراه

 آموزش ها  مختل  مدیریت، تأمین مناهع و فقدان نررش سیستم  تر حوزه
9 

ارتقا  تر، و 
شناخت مدیران 
 سطوح میان  و عال 

 تیجیتال ترهارۀ کتاهخانۀ ضرورت ارتقا  تر، و تانش مدیران سطوح هاالی  
آگاه  و ارائۀ  منرور امیان ههگیران کلید  و تأثیرگذار  شناسای  تصمیم

 شناخت
 ها سازمانتفیر و توجه هه مسئله آموزش و توجیه مدیران سطوح میان  و عال  

23 

ش 
 تان
  و
ریت
مدی
ت 
هار
م

ص 
ص
تخ

 

مع ل مدیران 
 غیرکتاهدار

 عد  تر، مشیالت از سو  مدیران غیرکتاهدار

 مع ل مدیران غیر مرتبط
10 

 مدیریت تلسوز
 فقدان مدیر تلسوز

 خدمت تر مدیرانروحیۀ نبوت 
8 
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 . کدگذاری ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت سازوکار مدیریتی2ادامه جدول

 فراوانی کدهای ثانویه طبقات مقوالت

ص 
ص
تخ
ش 
 تان
  و
ریت
مدی
ت 
هار
م

 

ذکاوت و مهارت 
 مدیر

 ذکاوت مدیر کتاهخانۀ تیجیتال 

 تانش و مهارت مدیریت  مدیران

 مدیر  ها فیر و هدف

 خالقیت و نوآور  مدیران زیر،

11 

مشاوران تخصص  
 مدیران

 مشاوران تخصص 
 ر کنار مدیران ارشدح ور مشاوران  از جن  کتاهدار ت

8 

 نرارت و کنترل
 کنترل کیف  و نرارت
 نرارت مداو  مدیران

11 

انه
هخ
کتا
 هه 
ت 
ملیا
و ع
  
قات
اعت
ش 
رر
ن

 
ل 
جیتا
 تی
ا 
ه

 

آگاه  از رسالت و 
ها   فلسفۀ کتاهخانه
 تیجیتال 

 ها  تیجیتال  عد  توجه هه رسالت کتاهخانه
 ها ها هه اهمیت کتاهخانه توجه  سازمان ه 

 ها  تیجیتال  توجه  کتاهداران هه کتاهخانه ناترست و ه  نررش
 ها  تیجیتال  ضرورت آشنای  کارهر ها فلسفه ایجات کتاهخانه

21 

ها   کتاهخانه
عنوان  تیجیتال  هه

 یک ش ء

 ها  تیجیتال  موجوتیت نمایش  و تبلیغ  کتاهخانه

 ها  سیاس  و مدیریت  هرتار  ههره

 و عملیات  هرا  توسعهاهمیت تاشتن نراه اعتقات  
10 

اراته و پشتیار تر 
ها   جل  حمایت
 سازمان 

 توانای  و احساس مسئولیت کتاهدار تر جل  حمایت مدیران

 هدیل اراته و پشتیار تر انجا  تاتن امور نقش ه 

 لزو  وجوت ح  ارتقا و خدمت تر نرا  کار  و آموزش 
 ت اموراهمیت حوزۀ تفیر سازمان ماتر تر توسعه و پیشبر

18 

امه
هرن

 
ط
 خ
  و
ریز

 
ش 
م

 

فقدان طرح و 
 ریز  هدفمند هرنامه

ها   ها، عامل کند  روند توسعۀ کتاهخانه ریز  و نرم تر سازمان عد  هرنامه
 تیجیتال 

 اندازها ریز  هر مبنا  اهداف و چشم ضرورت هرنامه
 نفوذ مدیران ارشد تر انجا  تاتن امور

 توجه  هه کمیّت هه هها  کیفیت ه 
 لزو  ارائۀ طرح و هرنامه از سو  کتاهداران

 افزار  ها  نر  اهمیت اجرا از سو  شرکت

22 

 ضرورت تاشتن
 مش  خط

 ریز  هرا  استفاته از فناور  لزو  هرنامه

 ریز  اولیه مش  و هرنامه اهمیت خط

 ها  تیجیتال  مش  ههترین راهیار توسعۀ کتاهخانه تاشتن خط
12 

ت 
هبر
 را
ئل
سا
م

 

مسائل اهمیت 
راهبرت  تر شرایط 

 رکوت

 تفیر و یافتن راهیارهای  هه منرور جلوگیر  از رکوت تر شرایط کنون 

 ها  تیجیتال  اهمیت مسائل راهبرت  هرا  توسعۀ کتاهخانه
10 
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ها  تیجیتال  و موضوعات واهسته هه آن از جمله مباحث  هوت  هحث مرهوط هه مدیریت کتاهخانه
کبد   227ها  حاصل  مقوله 2شده هسیار هه آن پرتاخته شد. مطاهق جدول  ها  انجا  که تر مصاحبه
تفیر مدیر، هینش و نررش مدیران، مهارت مدیریت  و تانش تخصصب ، نربرش    ۀاولیه شامل حوز

ریببز  و خببط مشبب  و مسببائل راهبببرت   هببا  تیجیتببال ، هرنامببه اعتقببات  و عملیببات  هببه کتاهخانببه
 .ندته ها  مدیریت  را شیل م  سازوکار

 کدگذاری ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت سازوکار حقوقی. 3جدول              

 فراوانی کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

ن 
انو
و ق
  
وق
حق
ع 
وا ن
م

 

ضرورت تفیر تر قانون 
 مؤل حق 

توسعۀ تر رشد و   هحث مالییت مات  و معنو  مانع هزرگ
 ها  تیجیتال  کتاهخانه

حل مسئله تر هحث حقوق  و قانون  تر سطح نیاز هه تفیر و 
 کالن

34 

مانعیت مسائل حقوق  و 
توسعۀ قانون  تر 

 ها  تیجیتال  کتاهخانه

 محتواتوسعۀ مسائل حقوق  و قانون  مانع  هرا  

تلیل نبوت قوانین مناهع  مناهع ههتهیۀ فقدان حق انتخاب تر 
 تیجیتال 

 ها هر مناهع قدیم  تمرکز کتاهخانه

17 

پ 
ک

 
ن 
جها
ت 
رای

 

 تییه هر مناهع التین
 ها  تیجیتال  هه مناهع التین اتیا  کتاهخانه

 رایت جهان  کپ مشیالت ناش  از پیوستن هه 
10 

 
نو
 مع
  و
مات
ت 
یی
مال
ن 
وانی
ق

 

تفاهم و تعاتل کتاهداران 
 و ناشران

 ساز  ارتباط تنراتنگ هحث مالییت معنو  ها فرهنگ
 ها  تیجیتال  کتاهخانه ضرورت جل  اعتمات ناشران نسبت هه

هه نسبت ترمیم ذهنیت نامناس  ناشران  هرا مدیریت محتوا 
 تیجیتال کتاهخانۀ 

 تفاهم و تعاتل کتاهداران و ناشران تر تدوین قانون کپ  رایت

29 

ضرورت تبیین قوانین 
انتشار و تسترس  مناهع 

 تیجیتال 

 فقدان قوانین و مقررات هرا  مناهع تیجیتال 

 ین قوانین تسترس  اطالعات تر تنیا  جدید اطالعات لزو  تبی

 فقدان قانون انتشار الیترونیی  مناهع فارس 

 
21 
 

 
مسبائل   ۀتر زمینب گرفتبه   انجبا  هبا    کد اولیه حاصبل از مصباحبه   111، از 3ها عنایت هه جدول 

پب  رایبت   موانع حقوق  و قانون ، قوانین مالییبت مبات  و معنبو  و ک    ۀسه مقول ،حقوق  و قانون 
 تهند. اصل  سازوکار حقوق  را شیل م  ۀتست آمد که طبق جهان  هه
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 کدگذاری ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت سازوکار محتوایی. 4جدول

 فراوانی کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

اشترا، تاته 
 و اطالعات

اهمیت اشترا، 
 مناهع

 منرور افزایش کارای  کتاهخانه اشترا، مناهع هه

 اشترا، مناهع مانع اتالف هزینه و انرژ 
 
4 

فقدان اشترا، 
 اطالعات

 ها هه اشترا، تانش و ایجات تسترس  عد  تمایل سازمان

 محتوا  تیجیتال تهیۀ تلیل نبوت استاندارت  هعد  اشترا، اطالعات ه
4 

ها  اشترا، تاته
ومناهع عامل رشد 

 و توسعه

ها   کتاهخانهتوسعۀ مدل  تر  مهمعامل ها و مناهع  اشترا، تاته
 تیجیتال 

 کند شدن توسعهمسب  ها  نبوت اشترا، تاته
12 

ها و  سیاست
ها   مهارت

 تأمین مناهع

کیفیت محتوا و 
 روزآمد  مناهع

ها   کتاهخانهتوسعۀ تر   فرمت مناس  محتوا  تیجیتال  عامل مهم
 تیجیتال 

 ضرورت تمرکز هر کیفیت محتوا  تیجیتال 
 ها  تیجیتال  و مناهع عامل پویای  کتاهخانهروزآمد  محتوا 

 لزو  توجه هه پرتازش ترست و صحیح اطالعات

11 

نفوذ مدیران 
ساز تر  تصمیم

 انتخاب محتوا

 تأثیر نررش مدیران تر انتخاب مناهع
 نفوذ سیاسترذاران تر انتخاب محتوا

4 

ها  تأمین  مهارت
 مناهع

 وجه هه اهداف و نیازهاریز  قبل  هرا  تأمین مناهع ها ت هرنامه
 اهتیار و خالقیت تر تأمین مناهع

 ها  جایرزین تر شرایط خاص اقتصات  تأمین اطالعات از راه
10 

ها   سیاست
حفاظت  
 اطالعات

حفاظت و امنیت 
 اطالعات

 ها  تیجیتال  کتاهخانهتوسعۀ تر   حفاظت محتوا چالش مهم
 اطالعاتکارگیر  راهیارها  قو  حفاظت  هضرورت ارائه و ه

 کارگیر  استاندارتها  حفاظت و امنیت اطالعات هلزو  ه
8 

ساز   ییپارچه
و ایجات 
 تسترس 

سیاسترذار  تر 
جهت تعامل و 
همیار  
 ها کتاهخانه

ها   مش  هرا  تعامل هین کتاهخانه خطارائۀ سیاسترذار  و 
 تیجیتال 

 اتاطالعمباتلۀ ها  تیجیتال  هرا   کتاهخانهشبیۀ ییپارچۀ ایجات 

 و اتالف هوتجه ها کار  کاهش مواز هرا  ها  ارتباط سازمان

 ها  تیجیتال  کتاهخانهتوسعۀ ترین راهیارهرا   همیار  مهم

15 

 پذیر  تسترس

 ها  تیجیتال  تسترس  هه اطالعات مع ل اصل  کتاهخانه

 ترین تلیل عد  ایجات تسترس  ساز  مهم فرهنگنبوت 

 منرور ایجات تسترس  ساز  هه ضرورت ییپارچه

 پذیر  تأثیر عوامل سیاس ، انسان  و مال  تر تسترس

 منرور تسترس  هیشتر ریز  جامع هه هرنامه

15 
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هبا  تیجیتبال  از مصباحبه     مناهع و محتوا  کتاهخانهزمینۀ کد اولیه تر  83، 4ها توجه هه جدول 
هبا و   هبا  حفباظت ، سیاسبت    تها  اشترا، تاته و اطالعات، سیاس تست آمد. مقوله ها خبرگان هه

کدگبذار  ثانویبه حاصبل    نتیجۀ ساز  و ایجات تسترس  که تر  مناهع و ییپارچهتأمین ها   مهارت
 .تهند ها  محتوای  را تشییل م  اصل  سازوکارطبقۀ اند،  شده

 خدماتارائۀ کدگذاری ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت سازوکار . 5جدول

 فراوان  ثانویه کدها  کدها  مفهوم  مقوالت

ئۀ 
ارا

ت
دما
خ

 

 خدماتارائۀ کیفیت 
 ها  تیجیتال  کتاهخانهحلقۀ مفقوتۀ خدمات، 

 خدمات مناس ارائۀ ها  تیجینتال تر گرو  کتاهخانهتوسعۀ 

 خدماتارائۀ تعیین کیفیت و سطوح 
18 

خدمات هر اساس ارائۀ 
 نیاز کارهر

 خدمات هراساس نیاز کارهرمسئلۀ 

 ا از کارهره استقبال کتاهخانه

 توجه و اجرا هر مبنا  نیاز کارهر
9 

ان
رهر
کا
ش 
وز
آم
 و 
 
اط
مخ
  
زها
 نیا
ت
اخ
شن

 

 نیازسنج  کارهر

 ها  تیجیتال  ارضا  نیاز کارهران هدف کتاهخانه

ها   ها و شرکت عد  تر، ترست نیاز کارهران از سو  کتاهخانه
 افزار  نر 

 ها  امروز ازها  کارهر و توانای  پاسخ هه نی ضرورت شناخت نیاز

16 

ترغی  و آموزش 
 کارهران

 ها  تیجیتال  کتاهخانهتوسعۀ )متقاض ( عامل  کارهر نیازمند
 کارهران  آموزش و ارتقا

 آگاه کرتن افرات از مزایا  این سروی  جدید

 تر نتیجه کارهر هیشتر ،هیشترهوتجۀ 

 ترغی  کارهران هه مشارکت تر ف ا  تیجیتال 
  مدار مشتر 

24 

 
ها   ها  کارهر و آموزش کارهران مقوله خدمات و شناخت نیازارائۀ تهد که  نشان م  5جدول

هبا  تیجیتبال  تر    خبدمات تر کتاهخانبه  ارائۀ اهمیت زمینۀ کد اولیه تر  67ساز   حاصل از مفهو 
 خدمات یی  از طبقات اصل  مد نرر است.ارائۀ سازوکار پ  . هستندکشور 

 تهد. طور کل  و خالصه نشان م  هقات را هگیر  طب مقوالت و شیل 6جدول 
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 دهی به طبقات اصلی پژوهش مقوالت و شکل. 6جدول

 طبقات اصل  مقوالت

 موانع حقوق  و قانون 

 قوانین مالییت مات  و معنو 
 کپ  رایت جهان 

 سازوکارها  حقوق 

 ها  تخصص  نیرو  انسان  و آموزش

 تخصی  مناهع انسان 

 تانش و مهارت تخصص 

 پندار  نههیرا

 ا  رشته فقر متخص  و افرات میان

 مناهع انسان  ۀسازوکارها  توسع

 تفیر مدیر ۀحوز

 هینش و نررش مدیران

 مهارت مدیریت  و تانش تخصص 
 ها  تیجیتال  نررش اعتقات  و عملیات  هه کتاهخانه

 مش  ریز  و خط هرنامه

 مسائل راهبرت 

 سازوکارها  مدیریت 

 تاشترا، تاته و اطالعا
 ها  حفاظت  اطالعات سیاست

 ها  تأمین مناهع ها و مهارت سیاست
 ساز  و ایجات تسترس  ییپارچه

 ها  محتوای  سازوکار

 خدمات ۀارائ

 شناخت نیازها  مخاط  و آموزش کارهران
 خدمات ۀها  ارائ سازوکار

 گیری بحث و نتیجه

شبوند و   اصبل  منبعبث مب     ۀپدیبد  کبه از انبد   ها یبا تعبامالت    اشاره شد که راهبرتها تر واقع کنش
ثیر عوامبل متعبدت    أکه تحت تب  اند ها و تعامالت هدفدار  عبارت تیرر هیانرر رفتارها و فعالیت هه

شبوند یبا شبرایط هسبتر  و      گیر  یبک پدیبده مب     شیل سب   که شرایط علّ ه، از جملقرار تارند
ر راهبرتهبا تأثیرگذارنبد   هب کبه   ،عببارت  هسبتر حباکم    محیط عموم  و همچنین شرایط خاص یا هبه 

 (.2005 ،17)کرسول
هبا  تیجیتبال  تر ایبران     کتاهخانبه  ۀثر هر توسعؤها  پژوهش عوامل راهبرت  م ها توجه هه یافته

 ۀحقبوق ، محتبوای  و ارائب    ،مناهع انسبان   ۀترتی  اهمیت عبارتند از سازوکارها  مدیریت ، توسع هه
 خدمات.
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(، 1387) فبرت  هبا  فبدای  و نوشبین    اره شبد، پبژوهش  پبژوهش نیبز اشب    ۀطور که تر پیشین همان
 ۀمببدیران تر حببوز نیببرتن آگبباه  و حمایببتناهببه  (2011) ( وآنببانوه  و ازانبب 2001) کبباالر،
 ، اما تر اینجبا اند راه تیجیتال  شدن اشاره کرته تر عنوان یی  از مشیالت ها  تیجیتال هه کتاهخانه

چببرا کببه  ،ریببز  راهبببرت  اسببت رنامببهمسببتلز  هکببه  مطببرح شببدمببدیریت  ۀچرایبب  ضببع  حببوز
ثیر عوامل هیرون  و محیطب  از جملبه   أها و تعامالت  هستند که تحت ت سازوکارها  مدیریت  کنش

(، 2011زاته و اسفندیار  مقد  ) ها  محسن . پژوهشگیرند قرار م شرایط سیاس  حاکم هر کشور 
نیبرو    نببوت ( 2006موسبن ) (، یبانرو  و راس 2001کبالر، )  (،1392) مرات حاصل  و همیاران

تر  ،انبد  ها  تیجیتبال  مطبرح کبرته    کتاهخانه ۀتیده را یی  از موانع مهم عد  توسع انسان  آموزش
عوامبل   ۀثیر مداخلب أتحت تب مذکور توان تریافت عامل  که ها نراه  راهبرت  هه این مورت م  حال 
حبل   ،هه آن  تر تر و تقیق قها نراه عمی هایدو  استنریر سازوکارها  آموزش  و پژوهش    خاص
 تصمیمات ها ارتباط  که هه این تامنه تارت، مورت توجه قرارگیرت. هرایندله شوت و ئمس

 ؛(1387فبرت )  فدای  و نوشین ها  خدمات نیز تر پژوهش ۀسازوکارها  حقوق  و محتوا و ارائ
ا و موانبع موجبوت   ه ( از جمله چالش2006جوینت ) و (2004ج  وان ) ؛(2001کیبریج و ت  پالو )

کبه تر   انبد، تر حبال    رسان  هه کارهران عنبوان شبده   ساز  و خدمت گستر  و تیجیتال هتر مجموع
ا  نریبر مسبائل    ثیر عوامبل هیرونب  و زمینبه   أپژوهش حاضر ها نراه  راهبرت  و ها تر نرر گرفتن ت

شببیوفای   ۀهرنببده و موتبور محرکبب  امبل پببیش وعنببوان ع فرهنرب  و اجتمبباع ، ایببن سبازوکارها هببه  
 ند.دها  تیجیتال  مطرح ش کتاهخانه

( و 2006) جوینبت (؛ 2004) عطباران (؛ 1392) هبا  نبوروز  و سبالجقه    همانند نتایج پژوهش
تفیبر مبدیر و فرهنبگ     ۀتهبد کبه حبوز    (، نتایج این پژوهش نیز نشبان مب   2013) 18نقو  و شیه 
آگاه  و تانش مدیران از اهمیبت و  ها  تیجیتال  هاشد.  تعال  کتاهخانه شاید سب مدیریت  حاکم 

هبا   گبذار   ها و سیاسبت  گیر  ها  تیجیتال  امر مهم  است که هر نو  تصمیم ها  کتاهخانه قاهلیت
ویژه مدیران غیرکتاهبدار چبالش اصبل      هه ،ها  فرت  و غیرسیستم  مدیران و نراه استثیرگذار أت

سبازان سبطوح کبالن هبه رسبالت       هبا  تصبمیم   هبا و نربرش   هاسبت. هباور   مدیریت کتاهخانبه  ۀحوز
تغییر مبداو  سبطوح مبدیریت  از     ۀها تر نتیج ها  تیجیتال  امر زوتگذر و نیز تغییر نررش کتاهخانه

د. الز  اسبت کبه   نشو ها  تیجیتال تر کشورمحسوب م  کتاهخانه ۀجمله مسائل مهم تر عد  توسع
و تالش شوت  اشنداندازها ه مبنا  چشمریز  هدفمند هر  ها تارا  طرح و هرنامه ها و کتاهخانه سازمان

که از نفوذ و سوگیر  مدیران ارشد تر اجرا  طرح و هرنامه ممانعت هه عمل آید. شایان ذکر است 
تر شبرایط کنبون  از    ،جلبوگیر  از رکبوت   را که مباحث راهبرت  و تفیر و یافتن راهیارهای  ه
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یران تلسبوز و صباح  فیبر و    اهمیت هسبزای  هرخبورتار اسبت. ذکباوت و مهبارت مبدیریت  مبد       
خالقیت و ح ور مشاوران  از جن  کتاهدار تر کنار مدیران ارشد و نرارت و کنترل مداو ، اراته 

پیشبرت امبور را هبا سبرعت و کیفیبت هیشبتر        ،جل  توجه مدیران سازمان هرا و پشتیار و تالش 
نسبت هه  ،ثیرگذارألید  و تگیران ک هدایت خواهند کرت. هناهراین ضرورت تارت ها شناسای  تصمیم

 آموزش و ارتقا  تر، و تانش مدیران سطوح میان  و عال  هیش از پیش توجه شوت. 
که نیازمنبد تفیبر تر   )ها  تیجیتال  تر کشور  کتاهخانه ۀها تر توسع ترین چالش یی  از هزر 

ر کشور هبه  ها  تیجیتال  ت مالییت مات  و معنو  است. اتیا  کتاهخانهمبحث  (استسطح کالن 
محتواست که حق  ۀناش  از موانع حقوق  و قانون  تر توسع ،مناهع التین و تر موارت  مناهع قدیم 

کنبد. از طرفب  عبد  تفباهم و تعباتل       تیجیتال  را محبدوت مب    ۀمناهع هرا  کتاهخان ۀانتخاب تر تهی
ا   یتال ، مسائل عدیبده ها  تیج هه کتاهخانهنسبت کتاهداران و ناشران و نیز ذهنیت نامناس  ناشران 

ساز  تر  ها فرهنگ هایدل  پیش رو قرار تاته است. هناهراین ؤرا تر تدوین قوانین و مقررات حق م
حفب  حقبوق مبات  و     تر زمینۀهحث مالییت معنو  و نیز ها مدیریت محتوا و جل  اعتمات ناشران 

رسبد تر صبورت وجبوت     ر مب  نرب  نشر تالش شوت که البته هه ۀترمیم ذهنیت حوز هرا  ،معنو  آنها
حبائز اهمیبت تر    ۀ. نیتب خواهد شبد تر  ایجات تفاهم و تعاتل ها صن  ناشران سهل ،صن  کتاهداران

ل  این است که تر تنیا  جدید اطالعات  تدوین قوانین تسترس  اطالعبات  ؤتدوین قوانین حق م
ن چبالش، طراحب    ایب  پ  هرا  رفع کرتنهیش از تدوین قوانین مالییت اطالعات ضرورت تارت. 

( و 1392) فبر  واج  است. ایبن مبورت هبا نتبایج پبژوهش نبوروز  و جعفبر          ها  قانون سازوکار
ضرورت اصبالح و هبازنرر  تر قبوانین حبق مؤلب  ایبران هبا توجبه هبه          هر ( که 1385) کاراندیش

 20( و شبووا 2012) 19هبا  یانبگ   ند و نتبایج پبژوهش  نک ها  جد  پیش رو  جامعه تأکید م  نیاز
 ، همسوی  تارت. تانند م ترین راهیار مدیران  ل  را مهمؤ( که رعایت حق م2012)

ضبع    ۀتبرین نقطب   هبا  تیجیتبال و و نیبز هبزر      کتاهخانه ۀترین عامل راهبرت  تر توسع مهم
رفبع آن  نیرو  انسان  متخص  این حوزه اسبت کبه   نبوت ها  تیجیتال  تر کشور  کتاهخانه ۀتوسع
عنوان کتاهدار تیجیتبال  تعریب ،    است که هاید هدیه . نیاز تارتله ئحل مس نراه علم  و تفیر و هه

نیرو  انسان  متخص  ترهیت و تانش تیجیتال  تر کشور تیمیل شوت. همچنین ضبرورت وجبوت   
هبا    شوت که الز  اسبت آمبوزش   ا  ها توجه هه ماهیت این حوزه احساس م  رشته متخصصان میان

هبا و   و مهبارت  هبد ا  تغییبر یا  رشبته  جه هه نیاز امروز هه مباحث هبین و مباحث ترس  ها تو تانشراه 
کبه کشبور هبا فقبر      و پبرورش یاهبد. از آنجبای    شبوت  هبا  کتاهبدار تیجیتبال  هبازتعری       تخص 

هبا توانمندسباز     هایبد  ها  تیجیتال  مواجبه اسبت،   کتاهخانه ۀمتخص  و تانش تخصص  تر حوز
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موجبات  ،ش و نیز آشنای  کتاهدار ها اهداف سازمان ماترکتاهداران و ضرورت تجرهه تر کنار آموز
پندار  کتاهداران مع ل اساس  نیرو   ها  تیجیتال  فراهم شوت. تر این راهطه هیرانه رشد کتاهخانه

نسبت  توجه  ها  تیجیتال  از سو  کتاهداران و ه  انسان  است. عد  تر، مفهو  واقع  کتاهخانه
گبرا و مقباو  تر هراهبر تغییبر،      و از طرف  مع ل کتاهداران واپب   خدمت ۀهه مخاط  و نبوت تغدغ

نبد. جبذب و تخصبی  مناسب  منباهع      کن ها  مورت پژوهش را ها مشبیل مواجبه مب     رشد کتاهخانه
جبذب   هبرا  هرخبورتار اسبت. اغلب  اجببار سبازمان        زمینبه انسان  نیز از اهمیت هسبزای  تر ایبن   

ینبد  آفر ،سازمان  تر هراهر افرات ماهر و صاح  علبم  ها  ها  غیرمتخص  و همچنین مقاومت نیرو
ها  حاصل از پژوهش  ها ها یافته د. این یافتهکنن ها  تیجیتال  را ها مشیل مواجه م  کتاهخانه ۀتوسع
( و هرتبون و  2008) 22کبولینز (؛ 2010) 21کبورال (؛ 1392) فبر  نبوروز  و جعفبر   (؛ 1388) کرم 
کبارگیر  نیبرو  انسبان      ههبا نیبز هبر هب     که تر این پبژوهش  چرا ،( همخوان  تارت2008) 23شوارتز
وجبوت  ( کبه  2011زاته و اسبفندیار  مقبد  )   هبا  پبژوهش محسبن    کید شده است. یافتهأکارآمد ت

، تاننبد   ها  تیجیتبال  مب   کتاهخانه ۀکننده تر توسع کارکنان ها تانش و مهارت کاف  را عنصر تعیین
( و مراتحاصبل  و  1391) ت. اسبفندیار  مقبد  و زهبد    ها  پژوهش حاضر سبازگار  تار  ها یافته
، هر پرتاختندها  تیجیتال   ها  کتاهداران کتاهخانه ها و قاهلیت (که هه هررس  مهارت1392) تیرران
. همچنبین  استهمسو  آنهاها  این پژوهش نیز ها نتایج  کنند. یافته کید م أساز  این افرات ت توانمند

هبا  تیجیتبال  تر    کتاهخانبه  ۀتالیبل عبد  توسبع   از شان تات که یی  ( ن2012نتایج پژوهش شووا )
هبا  ترسب     ها  تیجیتال  تر سرفصل فقدان واحدها  ترس  مرتبط ها کتاهخانه ،کشور هنرالتش

 . تهد ترهارۀ کشورمان، این کمبوت را نشان م این کشور است که نتایج پژوهش 
نیباز  ریبز  ویبژه    توجه و هرنامبه  ههست که ا  ا مفقوته ۀها  تیجیتال  حلق خدمات تر کتاهخانه

خدمات مناس  است. این یافته از تحقیق  ۀها  تیجیتال  تر گرو ارائ کتاهخانه ۀچرا که توسع تارت،
( 2006) 25( و کاسبتل 1998) 24گریبوز و مبارتین  (؛ 1390) هبا  نبوروز    حاضر هبا نتبایج پبژوهش   

هر مبنا  نیاز کارهر سبب  رونبق و شبیوفای      خدمات ۀهمپوشان  تارت. تعیین کیفیت و سطوح ارائ
هبا  مخاطببان و عبد  توانبای  پاسبخ هبه        ها  مورت هررس  است. عد  تر، ترست نیباز  کتاهخانه

ها  تیجیتال  را تر پب  خواهبد    ، سرخورتگ  کارهر و تر نتیجه رکوت کتاهخانهآناننیازها  امروز 
ها  جدیبد   کرتن افرات از مزایا  سروی  کارهران، آگاه  ، آموزش و ارتقا مدار تاشت. مشتر 

موجبات جبذب کبارهران هیشبتر و هبه      ،اطالعات  و ترغی  کارهران هه مشارکت تر ف ا  تیجیتال 
. هنبباهراین نیازسببنج  کببارهران هببا طراحبب    خواهببد هببوت هیشببتر ۀهوتجببه و سببرمایجببذب بببع آن ت
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مبوارت  اسبت کبه اراته و    کیفیت مناس  از  سطوح و تر جهت خدمات  تر ،ها  مرهوط سازوکار
 (.1393 الحوائج ، )جنو  و هابطلبد  م پشتیار  جد  

خبدمات نقبش هسبزای  تارنبد. کیفیبت محتبوا         ۀههین ۀمحتوا و مناهع تر جذب کارهران و ارائ
هبا    ها  ارتقا و تغییر را تاشته هاشد و روزآمد  مناهع عامل پویبای  کتاهخانبه   تیجیتال  که قاهلیت

. تمرکز هبر کیفیبت محتبوا  تیجیتبال  و توجبه هبه پبرتازش ترسبت و         شوت ب م محسوتیجیتال  
مین منباهع و  أها  ت که تارا  مهارت  صحیح اطالعات از ضروریات است. مدیران خالق و مبتیر

هبا و تر شبرایط خباص     ریز  قبل  و ها توجه هبه اهبداف و نیباز    توانند ها هرنامه م  ،اطالعات هستند
ساز  مین محتوا هرآیند. ناگفته نماند که نفوذ مدیران تصمیمأجایرزین تر صدت تها   اقتصات  از راه

سبفانه  أهبا  اصبل  ایبن حبوزه اسبت. مت      از چبالش  ،منباهع  ۀگذار  هبرا  تهیب   تر انتخاب و اولویت
طبور مسبتقل و    تیجیتبال  هبه   ۀکتاهخان ۀطور کل  تر ایجات و توسع مین مناهع و ههأها تر امر ت سازمان

 زمینبه تنبال تارت کبه تر ایبن    هرا ههسیار  اتالف هزینه و انرژ   ترتید ه کنند که  مل م انفرات  ع
منرببور افببزایش کببارای  و کبباهش اتببالف هزینببه و انببرژ    اهمیببت اشببترا، تاته و اطالعببات هببه

شبوت   ناش  مب   اها هه اشترا، تاته و اطالعات از آنج است. تر واقع عد  تمایل سازمان ناپذیر انیار
هبا محتبوای  اسبتاندارت و     وجبوت نبدارت تبا سبازمان     محتوا  تیجیتال  تر کشبور  ۀستاندارت تهیکه ا

 ۀتبرین راهیبار توسبع    هبا ارائبه تهنبد. از آنجبا کبه همیبار  مهبم        سایر سازمان شدن  هرا  استفاته
 ها  مذکور از مش  هرا  تعامل هین کتاهخانه خط ۀها  تیجیتال  است، سیاسترذار  و ارائ کتاهخانه

هبا و   کبار   مبواز   سباز  و ایجبات تسترسب  از    ین ترتی  ها ییپارچبه ه اتا ه خواهد هوتضروریات 
تبرین   توان هر هبزر   ها  تیجیتال  م  کتاهخانه ۀییپارچ ۀ. ها ایجات شبیشوتاتالف هوتجه ممانعت 

چنبد  ق آمد. هرئپذیر  و ایجات تسترس  هه اطالعات فا تسترس یعن ها  تیجیتال   مع ل کتاهخانه
ریبز    ثیرگذارنبد، هبا هرنامبه   أپذیر  ت عوامل هسیار  اعم از سیاس ، انسان  و مال  تر عد  تسترس

فبراهم خواهبد شبد. ییب  از     رفبع مشبیالت   سباز  تر ایبن زمینبه امیبان      فرهنبگ  ویژه هه جامع و
حفاظت و امنیت اطالعبات و   شده،ها  تیجیتال  مطرح  کتاهخانه ۀهای  که همواره تر توسع چالش

ها  قو  نسبت هه اسبتفاته از   ها  حفاظت  و راهیار کارگیر  سیاست هها ه هایدمناهع هوته است که 
(. راتفبر  1393 الحبوائج ،  )جنبو  و هباب   استاندارتها  حفاظت و امنیبت اطالعبات تبالش شبوت    

 هبا  پبژوهش   ته اسبت. یافتبه  کبر کید أمناهع ت ۀنیازسنج  تر تهی و کارهران نیاز هه توجههر ( 1390)
 ۀهبا  اقتصبات ، اطالعبات  و فنباور  تر تهیب      چبالش  ۀ فهرست( هه ارائ1392) سالجقه و همیاران

 ها  پژوهش حاضر سازگار است.  که ها یافته اختصاص تاشتمحتوا و مناهع 
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که مبدیریت راهببرت  سبازوکارها  حقبوق  و      کرتتوان اذعان  ها توجه هه مباحث یاتشده م 
هبا  تیجیتبال     س امور کتاهخانبه أتر ر دمدیریت ، محتوا و خدمات های مناهع انسان ، ۀقانون ، توسع

هبا    اطمینبان از موفقیبت کتاهخانبه    هبرا  قرار گیرت تا ها تر نربر گبرفتن رویبداتها  ممیبن آتب       
هبا  ترونب     ریز  شوت. تر عصر کنون  عالوه هبر پیچیبدگ  فعالیبت    تیجیتال  تر هلندمدت هرنامه

ها  مختلف  نریر تغییر  ها  تیجیتال ها چالش کتاهخانه ۀاندرکاران حوز ها، مدیران و تست کتاهخانه
هببای  ماننببد ناشببران،   ور  و نیببز اقببدامات گببروه اتر شببرایط سیاسبب ، اقتصببات ، اجتمبباع  و فنبب 

رو هستند، هناهراین نباگزیر از تجزیبه و تحلیبل و     هها  ماتر روه افزار  و نیز سازمان ها  نر  شرکت
هرخبورت مناسب  و اثبرهخش هبا      پب  هبرا   . هسبتند و جامع محبیط فعالیبت خبوت    مند  ارزیاه  نرا 

که مستلز  تمرکز هر عوامل هیرون  کار گیرند  ههیند مدیریت راهبرت  را افر دها  ممین های چالش
ثیرگبذار هبر ایبن    أمدت است تا ها شناسای  عوامل ترون  و هرونب  ت  نرر  ها افق زمان  هلند و آینده

ها  تیجیتبال تر   کتاهخانه ۀها  توسع برت  تر راستا  رفع عوامل رکوت و چالشراه  سازوکارها
 ریز  کنند. کشور هرنامه
مدیریت و مع ل تفیرات سنت  مبدیران   ۀشوت ها توجه هه اهمیت حوز پیشنهات م  زمینهتر این 

مبدیران   سبطح تفیبر    ساز  و ارتقا آگاه هرا و سمینارهای  ها  کارگاهسطوح هاالتر، ها هرگزار  
هببا  تیجیتببال  اقببدا  شببوت تببا جایربباه و رسببالت   کتاهخانببه ۀسبباز تر حببوز عببال  و افببرات تصببمیم

از  دها  تیجیتال  عالوه هر اینیه هایب  ها  مذکور هیش از پیش عیان شوت. مدیران کتاهخانه کتاهخانه
ت  و ریبز  راهببر   الز  اسبت هبا هرنامبه    ب شبوند، فیر این حبوزه انتخبا   صاح متخصصان خبره و 

 .تالش کنندها  سازمان  و مدیران سطوح هاالتر  جل  حمایت هرا هدفمند 
فنباور    ۀسباز  کتاهبداران سبنت  تر زمینب     ها  سبنت  و توانمنبد   تانش پرسنل کتاهخانه  ارتقا

خبدمات مطلبوب    ۀمنربور ارائب   ها  ضمن خبدمت مسبتمر هبرا  آنهبا هبه      آموزش ۀاطالعات ها ارائ
شوت. همچنین تعریب  عنبوان    ها  تیجیتال  قلمدات م  کتاهخانه ۀ  توسعتیجیتال  از الزامات اساس

هبا   این نو  کتاهخانبه  ۀساز توسع شغل  جدید  تحت عنوان کتاهدار تیجیتال  یا عناوین مشاهه زمینه
 .خواهد هوتتر کشور 

هبا  احتمبال  پرسبنل سبنت  تر هراهبر تیجیتبال  شبدن خبدمات          از طرف  ها توجه هبه مقاومبت  
چنینب  را   ها  این مقاومتهر غلبه  ۀزمین هایدها  سنت   رسان ، مدیران کتاهخانه ا  و اطال  نهکتاهخا
 ند.کنفراهم 

و سبایر    قانونربذار  ۀطور جد  مورت توجه قو هه هایدقوانین مالییت مات  و معنو  اطالعات 
  تیجیتبال   کتاهبدار  ۀصورت ییب  از الزامبات اساسب  توسبع     تر غیراین ،قرار گیرت مرهوطمراجع 



 1393 پاییز، 3 ة، شمار48 ةرسانی دانشگاهی، دور تحقیقات کتابداری و اطالع

 
366 

لفان نسبت هه این مقوله جل  نخواهد شد. همزمان هبا تبدوین   ؤو اعتمات ناشران و م شوت م محقق ن
منرور تسترس  و امنیت اطالعات  قوانین روشن و مشخص  هههاید  ،قوانین حقوق مالییت اطالعات

 د.و هه اجرا ترآیشوت از جمله شورا  عال  امنیت مل  وضع  مرهوطها   از سو  نهات

خدمات مناسب  و متناسب     ۀمنرور ارائ ها  تیجیتال  هه نیازسنج  مخاطبان و کارهران کتاهخانه
خدمات تیجیتبال  مبورت توجبه قبرار گیبرت. از       ۀتهند ها  ارائه طور مستمر از سو  کتاهخانه هه هاید

  را تسبهیل و  کبارهران از منباهع تیجیتبال    ۀروت زمینه و شرایط استفات ا  انترار م  مدیریت کتاهخانه
د. کنب ها و اطالعبات فبراهم    ناوهر  تاته ۀتر عرص ویژه ههخدمات مطلوب هه کارهران را  ۀارائ ۀزمین

هبا  تیجیتبال     کارهران نیز هه مشارکت تر ف ا  تیجیتال  و استفاته از کتاهخانه زمینه هایدتر این 
 ترغی  شوند.

ا  تیجیتبال  از الزامبات    ر خدمات کتاهخانهمنرور استفاته ت محتوا  تیجیتال  هه ۀاستاندارت تهی
و هاید مورت توجه مراجع متول  قرار گیرت. همچنین تشبییل کبارگروه انتخباب منباهع      استاین امر 

هبا  تیجیتبال  از ضبروریات     سباز  منباهع تر کتاهخانبه    تهب  تیجیتبال    منرور انتخاب و اولویت هه
ها  تیجیتال، ها تهیه  کتاهخانه ۀتوسع زمینۀتر وجوت موانع و مشیالت متعدت  هاتا  شوت محسوب م 

ا  ارائه شوت. تر نهایت اینیه توجه و  ت ههینهماخد ،و تدار، محتوا  متناس  ها نیازها  کارهران
ها  تیجیتبال  تر کشبور هبا هبدف      ساز  کتاهخانه ها  ییپارچه ساز  هستر فراهم هرا ریز   هرنامه

 و مناهع از ضروریات است. محتوا ۀتهی ۀتعامل و همیار  تر زمین

 نوشت پی
1. Multimedia 

2. Wang 

3. Borgman 

4. Solvberg & Kavacs 

5  .  Clark 

6. Kibrige & Depalo 

7. Jeevan 

8. Joint 

9. Youngok & Rasmussem 

10. Flatley& Prock 

11. Anunobi & Ezani 

12. Saturation  

13. Emerging  

14. Open coding 

15. Axial coding 

16. Selective coding 

17. Creswell 

18. Naqvi & Al-Shihi  

19. Yang 

20. Shuva  

21. Corall 

22. Collins 

23. Hernon & Schwartz  

24. Graves & Martin 

25. Castell 
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 53، رسبان   کتاهدار  و اطال ها  تانشراه  تبریز.  تیجیتال : مورت پژوه  کتاهداران کتاهخانه
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کارشناسب  ارشبد، تانشبراه تهبران،      ۀنام ها  تیجیتال  کشور. پایان استفاته از آنها تر کتاهخانه
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