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 دیجیتالی ۀکتابخان سیستم ۀتوسع بر ثرؤم عوامل شناسایی

 (های دولتی شهر تهران مرکزی دانشگاه های دیدگاه مدیران کتابخانه) 

 2فر نیره جعفری، *1یعقوب نوروزی
 12/7/93تاریخ پذیرش:      19/2/93تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یمرکع   یهعا  کمابخانع   یمعا  یجید ۀکمابخانع  سعم  یس ۀثر بر توسع  ؤعوامل م ییشناسا پژوهش با هدفاین  هدف:
   ها انجام شد. از دیدگاه مدیران این کمابخان شهر تهران  یدو م یها دانشگاه

هعا   ابع ار گعردروری داده  .   استتحلیلی صورت گرفم – پیمایشی ۀیوو ب  ش بوده یاز نوع کاربرد پژوهش روش:
دیجیما ی )شامل چهار محعور اساسعی    ۀون جهانی کمابخانت ریف فدراسیک  بر مبنای  بود ساخم  محقق  ۀنام پرسش 

ن حوزه تهیع   انیروی انسانی، مجموع ، خدمات و فناوری( و با مرور ممون و منابع مرتبط و با اعمال نظر ممخصص
 د.بودنشهر تهران  یدو م های دانشگاه یمرک  های کمابخان  یرانپژوهش مد یرمار ۀجام  .شد

ثرترین ععاملی  ؤمع ند. شدثر قلمداد ؤشده در این پژوهش، همگی م عامل مطرح 43ماری ر ۀاز سوی جام  ها: یافته
رمعوزش نیروهعای داخلعی در کنعار      هعای دیجیمعا ی ایعران معدنظر قعرار گرفعت، عامعل        کمابخان  ۀتوس  برایک  

 یارتقعا  بعرای راهکعار   تعرین  مهع  و  بعود  دیجیمعا ی  ۀکمابخان ۀها ب  ممخصصان حوز سپاری برخی از ف ا یت برون
در  5از  83/4 یکعرت  ۀ)با کسب باالترین رتبع ی ا ملل و بین یاز تجربیات برتر داخل یو ا گوبردار یرگاه ،خدمات

 یکعرت   ۀتعرین رتبع   )با کسب پعایین دیجیما ی  ۀت یین سطوح دسمرسی ب  اطالعات کمابخانطیف  یکرت( است و 
، نسعبت  مورد مطا  ع   یرانمد یدگاهد ینب یدارام نتفاوت  .بودترین عامل  اهمیت ک در طیف  یکرت(  5از  33/3

   وجود دارد. یجیما ید ۀکمابخان یسم س یخدمات و فناور ۀثر بر توس ؤم ب  راهکارهای
 یسعم  س ۀثر بعر توسع   ؤعوامل مع  شناسایی است ک  ب  هایی پژوهش یناو  وج پژوهش حاضر  اصالت / ارزش:

ی هعا  کمابخانع   و بهبود امعور  یشرفتدر پ یمهم یارنقش بس شاید املعواین  شناسایی. پردازد مییجیما ی د ۀکمابخان
 .ایفا کند دیجیما ی

 ی،دانشگاه های کمابخان ی، فناورهای دو می، شهر تهران،  دانشگاهخدمات، یسم ، س ۀتوس  کلیدی: های واژه
 .یانسان یروین ،مدیران اطالعاتیمجموع ،  ،کمابخانۀ دیجیما ی

 
  

 شناسی دانشگاه ق  روه عل  اطالعات و دانشعضو هیأت علمی گ. 1
 شناسی دانشگاه ق  کارشناس ارشد عل  اطالعات و دانش. 2
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 مقدمه 
 ی فرهنگد  ی اجتمداع  اقتصدایی   ۀترين عناصر رشدد و توعد    از مهم یپژوهش و توليد علم و فناور

یر حال توع ه از  یکشورها یها برا . توفيق یر اين زمينهیشو یها محسوب م ملت یو عياع یصن ت
کشدور   یعلمد  ۀشدک   ۀتوعد   یالزم بدرا  های يرعاختکه ز شوی یمحقق م ییر صورت  يرانجمله ا
 ۀند ضمن اتصال بده شدک   موظف یپژوهش و عسات آموزشیؤ  مها یانشگاه زمينه ين. یر ایشوفراهم 

الزم بر  یاعتانداریها يتخوی را با رعا افزاری و عخت افزاری و ام انات نرم یعلم مزبور  محتوای
رو  يدن (. از ا46 ۀمدای  يد  ذ ی اعدمم  یجمهدور  ۀپدنمم توعد    ۀشک ه قرار یهندد ققدانون برنامد    یرو
 ی ملد  ی تخصصد  هدای  کشدور  کتابخانده   یعلمد  یمحتدوا  یبندا يرروزافدزون از ز  يدت حما منظور به

 هدای  کتابخانده  ۀکنندد  عندوان هماهند    هدا بده   یانشدگاه  یمرکدز  هدای  کتابخانده  ويدژه  بده  ی یانشدگاه 
بده مندابو و    ییعترعد  يميتدالی  ی ۀکتابخاند  يسدتم ع يدق از طر کده  یانند یخوی را ملزم م ای  یانش ده

کند   ی( مطرح م1382ق یگونه که کاریان نشاط همان از راه یور را فراهم آورند. عاتیخدمات اطم
 يناعت. یر عد  دهمنمر ش یيميتالی ۀها و خدمات کتابخان از ممموعه ي یوع ۀیامن ۀامر به توع  ينا

 .هستند يییر حال ش وفا يزن يميتالیی ۀکتابخان های يستمع ۀو توع  يقیتحق های حال پروژه
های یيميتالی را بيشدتر نمايدان    کتابخانه ۀتوع  لزوم هايی وجوی یاری که بر اين ضرورت  عموه

هدای زمدانی و م دانی     آعان اطمعدات فدارا از محددویيت    ۀها اشاع اين ضرورت ۀد. از جملکن می
  هدای علمدی   عطوح آموزشدی یر حدوزه   ۀتوع   کند می بيان (2004ق 1طور که جی وان اعت. همان

 ۀکتابخاند  ۀیر توعد  از عدوی یيگدر    يميتالی اعدت. ی ۀکتابخان ۀترين مزايای توع  ي ی از اقتصایی
فدراعديون   وعديلۀ  بده شدده   تدوان یر ت ريدا ارا ده    یيميتالی عواملی یخي  هستند. اين عوام  را مدی 

 ( که ي ی از پراعتنایترين ت اريا اين حوزه اعت  نيز مشاهده کری1999ق 2های یيميتالی کتابخانه
 ۀثر بدر توعد   ؤعوامد  مد    آيد آنچه که از اين ت ريا برمی بر بنا(. 2009  3قتساکوناس و پاپاتئویور

 .(1390قندوروزی    های یيميتالی شام  نيروی انسانی  ممموعه  خدمات و فناوری اعدت  کتابخانه
. خواهدد بدوی   عوامد  یيميتالی نيازمند توجه به هر يد  از ايدن    ۀکتابخان ۀجانک همه ۀتوع رو  از اين

کدده بايددد یر  اعددت عوامدد  ايددن تمددامی  ۀبرگيرنددد يميتددالی یری ۀبنددابراين عيسددتم جددامو کتابخاندد
یر موری هر يد  از محورهدا یقدت کدافی صدورت       آن ۀهای مربوط به طراحی و توع  ريزی برنامه
یهد کده بدا وجدوی توليدد مناعد  علدم و تحقيقدات یر         ها نشان می بررعی .(1383قنوروزی   گيری

  نتشار اطمعات و محتوای مدرتک  بدا ايدن توليدد یاندش     و ا  عازی های ايران  آنها یر مستند یانشگاه
عنوان نمدای   یيميتالی را به ۀعيستم کتابخان ۀتوع  بحثچندان موفق نيستند. اين مسئله بيش از پيش 
 کند. می يایآوری توليد محتوا و انتشار یانش یر اين مراکز
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 يازمندد آن ن ۀو توعد   يميتدالی ی ۀکتابخاند  هدای  يسدتم ع یاندداز  از آنمدا کده راه  از عوی یيگر  
آشنايی با یيدگاه مديران یر زمينۀ توع ۀ کتابخانۀ یيميتدالی یر ايدن مراکدز بسديار      اعت  یمقدمات
هدای یيگدری از    تدوان از یيددگاه   های یيميتدالی را مدی   رعد. هر چند توع ۀ کتابخانه نظر می مهم به

از  ث پدژوهش حاضدر اعدت.   جمله فناوری  محتوا و خدمات نيز مدنظر قرار یای کده خدارا از بحد   
 يددگاه بدر ی  یمکتند  يميتدالی ی ۀکتابخان يستمع ۀثر بر توع ؤعوام  م يیپژوهش حاضر شناعا رو ينا

 يا شر یصن تیانشگاه تهران   قشام  تهران شهریولتی یر شش یانشگاه  یمرکز ۀکتابخان يرانمد
 تداي  ظدر قدرار یایه اعدت. ن   ن نور تهران( را مدد  يامو پ مدرس يتترب يرککير ام یصن ت  یبهشت يدشه

بتوانندد یر    یتدا قکد  از هدر گونده اقددام      ندد ک مدی افدرای مسدئول کمد      بده پدژوهش   ينحاص  از ا
  را اتخاذ کنند. یبهتر يماتو انتخاب خوی تصم ها يزیر برنامه

 های پژوهش پرسش
هدای یيميتدالی    نيروی انسانی یر عيستم کتابخانه ۀتوع  ۀثر یر زمينؤاز یيدگاه مديران عوام  م.  1

 موری مطال ه کدامند؟
هدای یيميتدالی    ممموعه یر عيسدتم کتابخانده   ۀتوع  ۀثر یر زمينؤاز یيدگاه مديران عوام  م. 2

 موری مطال ه کدامند؟
هدای یيميتدالی    خدمات یر عيسدتم کتابخانده   ۀتوع  ۀثر یر زمينؤاز یيدگاه مديران عوام  م. 3

 موری مطال ه کدامند؟
هدای یيميتدالی    فنداوری یر عيسدتم کتابخانده    ۀتوع  ۀثر یر زمينؤران عوام  ماز یيدگاه مدي. 4

 موری مطال ه کدامند؟

 پژوهشۀ فرضی
هددا  نسددکت بدده یانشددگاه يدد بدده تف  یمرکددز ۀکتابخاندد يرانمددد يدددگاهی ينبدد ییاراتفدداوت م ندد. 1

 خدمات وجوی نداری. یارتقا راه ارهای
هدا  نسدکت بده    یانشدگاه  يد  بده تف   یمرکدز  ۀاند کتابخ يرانمد يدگاهی ينب ییاراتفاوت م ن. 2

 وجوی نداری. فناوری یارتقا راه ارهای

 شناسی پژوهش  روش
 ۀتحليلدی صدورت گرفتده اعدت. جام د      –اعدت کده بده روپ  پيمايشدی     یاز نوع کاربری پژوهش

کده ايدن    یهندد  یمد  ي شدهر تهدران تشد     ییولتد  هدای  یانشدگاه  یمرکز ۀکتابخان پژوهش را مديران
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هدای یيميتدالی مانندد نوعدا       افزارهدای کتابخانده   هايی هسدتند کده از ندرم    ها شام  کتابخانه کتابخانه
کنندد کده طکدق نظدر      مشدر،  وعدتا و ارم اعدتفایه مدی     پدژوه  پداپيروس  پيدام    پروان آذرخش  پارس

یارای  ين ده ا يدا  قرار یارندد  یبهتر يتافزارها یر وض  نرم يراز لحاظ توع ه نسکت به عا نامتخصص
تنها  هران شهر ت ییولت های یانشگاه   از بينمقدماتیهای  اند. پس از بررعی فزارهای خویعاختها نرم
  بهشدتی  يدمددرس  شده   يدت علم و صدن ت  ترب  يرککير ام یصن ت شريا  ییانشگاه تهران  صن ت 8

4عنوان جام ه انتخاب شدند تهران به نور پيامو اشتر مال  
فایه از پژوهش با اعت يازموری ن های یایه .

روايدی محتدوا     يدين ت  ی. بدرا دشد  يمبر مرور متون و منابو مرتک  تنظ یمکتن ۀعاخت محقق ۀنام پرعش
 هدا و مطال دات پيشدين و همچندين     شده یر پدژوهش  نامه بر نق  یقيق هر ي  از عوام  يافت پرعش

 شد.  یمکتن يینظر متخصصان نها يافتیر
 موفدق  توعد ۀ  بدرای  پاعدخگويان  راه ارهدای "و  "اطمعات فدریی "نامه یارای یو بخش  پرعش
یيميتدالی بدر اعداس مطال دۀ      هدای  توع ۀ کتابخانده  بوی. یر بخش راه ارهای "یيميتالی های کتابخانه

بنددی و ارا ده شددند.     هدای اعاعدی پدژوهش یعدته     متون  تمامی راه ارهای احتمالی مکتنی بر پرعدش 
از پاعدخگويان خواعدته شدد تدا ميدزان مدؤثر       ها بر اعاس مقياس لي رت تنظيم شدند و طی آن  عکارت

  کماريبسد  اي اصمً های ها را یر توع ۀ کتابخانۀ یيميتالی  یر چارچوب گزينه بوین هر ي  از عکارت
  2  1ترتي  نمايانگر  ها به شده گزينه کار گرفته اعمم کنند. یر مقياس به ایيز اربسي  ایمتوع   زي  کم
پاعد  صدفر اعدت. بدا توجده بده ارزپ م دانی هدر گزينده و فراواندی            هدای بدی   و رتکۀ گزينده  5و  4  3

ميدانگين وزندی    اگدر  مقياس  5و حداکثر  0شده  رتکۀ لي رت آن ت يين شد. با توجه به حداق   مشاهده
 آن ي ندی  بوی  زيای بسيار زيای و متوع   ي نی باال به 5/2 ها پرعش يا ها عکارت از ي  هر لي رت رتکۀ

 یيميتالی کتابخانۀ عيستم توع ۀ بر مؤثر راه ارهای جزو پاعخگويان نظر از( عام ق پرعش يا عکارت
 از کده  اعدت  آن مکدين ( عام ق پرعش يا عکارت ي  به آن از کمتر و 5/2 های رتکه اعت و اختصاص

عدنمش  یر پايدان بدرای    .نيسدت  یيميتدالی مدؤثر   کتابخاندۀ  عيستم توع ۀ یر عام  آن پاعخگويان نظر
 «ضدري  آلفدای کرونکدا    »ي ندی   یهدد  ای که اين م يار را نشدان مدی   آماره  از نامه پرعش يايیميزان پا

کده   بدوی  971/0نامده م دایل    شده  اين آمداره بدرای پرعدش    های گریآوری بر اعاس یایهاعتفایه شد. 
 .اعتنامه  بين عناصر موجوی یر اين پرعش باالبيانگر وجوی پايايی 

 پژوهش ۀپیشین
گرفته یر زمينۀ موضوع پژوهش  تحقيقات اندکی وجوی یارندد کده    های صورت با توجه به بررعی 
توان مواریی را يافت که به لحاظ ارتکاط  طور جامو به اين موضوع پریاخته باشند. با اين حال می به
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 یر (1383ق مداهرالنقش  شدوند.  بخشی از موضوع و شيوۀ کار مدرتک  باشدند کده یر ایامده بيدان مدی      
یيميتالی شهر تهران  ۀکتابخان 15منابو اطمعاتی ال تروني ی را یر  ۀهای توع  روپخوی  ۀنام پايان

های مدوری مطال ده از پدويش مندابو       یرصد از کتابخانه 5/92  آمده یعت بر نتاي  به بناکری. بررعی 
یرصد از توليد منابو و عدرانمام   5/69صورت ال تروني ی  حدوی  منابو به ۀیرصد از تهي 85حدوی 
منابو اطمعاتی ال تروني ی خوی اعتفایه  ۀها از اشتراك منابو یر توع  یرصد از کتابخانه 77وی حد
های یيميتالی و طراحدی   کتابخانه  ۀنقش کتابداران یر توع ی ( یر پژوهش1385ق مقيمی .ندیکر می

تيمه رعيد به اين نرا بررعی کری و  یانشگاه آزای اعممی شهر تهران  ممازی یر واحدهای ۀکتابخان
نکدوی   های جديدد و  عدم آشنايی کافی کتابداران با مهارت های آموزشی  یوره  که کمکوی برگزاری

موری مطال ه  موانو اصلی یر مسير توع ۀ نيروی انسانی  های ام انات و تمهيزات جديد یر کتابخانه
یيددگاه    يميتدالی ی  هدای  ايمدای کتابخانده   یر مسدير  مدانو اصدلی  هستند و از یيد کتابداران مدککور  

بررعدی وضد يت   "( یر 1386رعدتمی ق  . کدوهی اعدت  نامناع  مديران نسکت بده محدي  یيميتدالی   
هدای تحدت نظدارت وزارت علدوم       هدای مرکدزی یانشدگاه    گستری کتابخانه های ممموعه مشی خ 
یرصددد  4/75یريافدت کده    "حقيقدات و فنداوری و وزارت بهداشددت  یرمدان و آمدوزپ پزشدد ی    ت

گستری منابو  مشی ممموعه های یولتی ايران  فاقد راهنمايی برای خ  مرکزی یانشگاههای  کتابخانه
های یولتدی ايدران  تددوين     های مرکزی یانشگاه یرصد مديران کتابخانه 4/98ال تروني ی هستند و 

و کداربریی  ي  الگوی مناعد    ۀتهي يشنهایرو پ یانند  از همين يار ضروری میمشی را بس اين خ 
( یر پژوهشدی  1390قندوروزی و بيدات    .یایهدای یانشدگاهی ايدران ارا ده      مدامی کتابخانده  را برای ت

های  کتابخانه یخدمات پيشنهایی برامنظور ارا ۀ  را به جهان های یيميتالی ايران و خدمات کتابخانه
مدوری مطال ده خددمات     ۀجام د های پژوهش مکدين آن بدوی کده     يافته بررعی کریند. رانيیيميتالی ا
و  نيشدتر يب یشخص ۀجو و کتابخانو ت جستاخدم آنها نيیر ک  یر بیهند که  را ارا ه می مختلفی
 ی یر مسير توع ۀ کتابخانۀ یيميتالیشنهایيخدمات پ زينپژوهش  پايان. یر یاشتندبسامد را  نيکمتر
یر ( 1390م رفی شده بوی. یر حوزۀ توع ۀ محور فنداوری یر کتابخاندۀ یيميتدالی  نظدری ق     ییاخل
شناعايی چگونگی وض يت را با هدف  "های یيميتالی ايران کتابخانه امنيت اطمعات یر" یهشپژو

ايدران بدر مکندای    یر یيميتدالی ف دال    ۀکتابخاند  58 تحليلدی یر  - پيمايشدی به روپ  امنيت اطمعات
هدای   ها ميانگين امنيدت اطمعدات کتابخانده    . بر اعاس يافتهبررعی کری ISO/IEC 27002 اعتانداری

هدا از لحداظ امنيدت اطمعدات یر عدط        ( اعت و کتابخانده 1قاز ميانگين ک   79/0ميتالی ايران یي
گونه اقددامی    های یيميتالی ايران قک  از هر مديران کتابخانهرند. یر پايان پيشنهای شد قرار یا خوبی

زارهدا و  اف حصدول اطميندان بيشدتر از امنيدت ندرم      منظدور  بده   هدای خدوی   مندابو کتابخانده   ۀبرای توع 
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هدای   گروههای پدافند غيرعام  و با مشارکت  ت ني  کارگيری بهافزارهای موری اعتفایه  با  عخت
  کنند.نسکت به طراحی حممت ه ری اقدام   امنيتی
وجددو یر وب  برخددی  هددای اطمعدداتی و جسدت  هددا و پايگداه  بدا بررعددی منددابو مدرتک  و عددايت   

های یيميتالی يافت شد کده یر ایامده    توع ۀ کتابخانههای خارجی مرتک  با عوام  مؤثر بر  پژوهش
برانگيدز یر زميندۀ توعد ۀ     های چالش ( به شناعايی حوزه2002و هم ارانش ق 5شوند. باکری بيان می

هدايی یر زميندۀ    های آنها نشان یای چدالش  های یيميتالی یر مالزی پریاختند. يافته ممموعۀ کتابخانه
عدی کنسرعديومی بده مندابو ال تروني دی  مسدا   عدوی هزينده          های یعترعی و از جملده یعتر  جنکه

( یر 2004ق 6بدازوکی  تخصيص بویجه  م يار انتخاب  و... یر زميندۀ توعد ۀ ممموعده وجدوی یاری.    
 یر انددونزی  ییانشدگاه  هدای  کتابخانده  هدای  ممموعه عازی يميتالیبررعی  هخوی ب یطرح پژوهش

هدا یر مراحد     هدايی کده یانشدگاه    چدالش  ترين مهم نشان یای که از های پژوهش وی پریاخت. يافته
و  يدده ی رو هستند  کمکوی نيدروی انسدانی آمدوزپ    هخوی با آن روب يميتالیی ۀکتابخان توع ۀ عيستم

بدا   م ندايی یيميتدالی  هدای   ( یر رعالۀ یکتری خوی توع ۀ کتابخانه2005ق 7کيم اعت. یکاف ۀبویج
های یيميتالی  کتابخانهری و نشان یای که ام ان یاری را بررعی ککاوی  های یایه اعتفایه از ت ني 

پنهدان یر یاخد  انکدوه اطمعدات      کاوی بده کشدا اطمعدات مفيدد و     های یایه نظام وعيلۀ بهم نايی 
اولدين کدار ايمدای عيسددتم     ی م ندايی  یيميتدال  ۀشدده برریازندد. بدرای عداختن يد  کتابخاندد      ذخيدره 
کداوی اعدت.    جدو و فندون یایه  و عيستم جست و ها فرایایهای از  با ممموعه ای ای ي رارچه کتابخانه

 مدواری الزم بدرای آمدوزپ    شناعدايی "( یر پژوهش خدوی بدا عندوان    2006ق 8يانگوك و راعموعن
 و تحقيقاتی اياالت متحدده  های حاضر کتابخانه حال یر عمل ری بررعی: یيميتالی آينده کتابداران

 هدای  کتابخانده  هدای  انممدن  کتابخاندۀ عودو   مددير  123 "صورت علمی به نيرو تأمين ارا ۀ الگوهای
ها  یر اياالت متحدۀ آمري ا را مخاط  قرار یایند و به بررعی و شناعايی ف اليت( ARLق تحقيقاتی
های کتابداران پریاختند تا بتوانند هر گونه ش افی را یر آموزپ آنها شناعدايی کنندد  از    و مهارت

ظدر عدنمی  اطمعدات الزم را یر مدوری ماهيدت شديوۀ کدار        هدای حاصد  از ن   تحلي  پاع  رو با اين
کسد   "کتابدداران یيميتدال  "های مشترك و الزم یانشدی و مهدارتی    کتابخانۀ یيميتالی و ويژگی

هدای مهدارت    هدای پدژوهش  طدرح آمدوزپ کتابخاندۀ یيميتدالی یر زمينده        کریند. مکتندی بدر يافتده   
مموعۀ مکتنی بر نيازهای محي  کدار واق دی از   عازی و توع ۀ م عازی  ذخيره نويسی و نمايه فهرعت

و  یر انتخداب  رفتده  کار به بررعی و آزمون فرايندهای به( 2009ق 9پراك فمتلی و .ضروريات اعت
و چگونگی برخدوری آنهدا بدا     ندهای یانشگاهی پنسيلوانيا پریاخت ارزيابی منابو ال تروني ی کتابخانه

نويسندگان ۀ های پژوهش فرضي ي ی را بررعی کریند. يافتهانتشارات ال ترون ۀرويّ افزايش بیۀ مسئل
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مندابو ال تروني دی را   ۀ مقاله مکنی بر اثربخشی باالی فرايند ارزيابی منابو ال تروني ی یر روند توع 
یر پژوهشدی بدا هددف    ( 2010ق 10. محدابی یایو اين مهم را بسيار الزم و ضدروری نشدان   کری ييد أت

  بده  یيدگاه مديران عيستم و کاربران نهايی یر یانشگاه ايالتی فلوريداآگاهی از امنيت اطمعات از 
مديران عيستم تأکيد بيشتری بر تهديدهای خارجی و فنی نسکت بده تهديددهای    ه رعيد کهنتيماين 

ناشی از عوام  مختلا مانند یعترعی منابو  رفتار با کاربران و رضدايت از ابدزار   قیاخلی و غيرفنی 
به بررعی کاربران نهايی بوی  از نياز به آموزپ کاربران و ارتقای که مربوط یوم  یارند. بخش (فنی

بتوانند از خوی یر برابر تهديدهای امنيتدی محافظدت کنندد.    آنها تا  ح ايت یاشتهای آنها  آگاهی
 11بوچدان و مد  منمدی    .کریاهميت عوام  انسانی یر امنيت اطمعات تأکيد  پژوهش برنتاي  اين 

به اين نتيمه رعيدند  (NHSق بريتانيا ملی بهداشت خدمات عویمندی و ها قابليت ارزيابی با( 2012ق
 شواهد بر ت يه با یاشته باشند و ت ام  کاربران با مؤثر طور بهیر زمينۀ خدمات بايد  توع ه گروهکه 
( یر 2013ق 12های آتی را یر زمينۀ توع ۀ خدمات تشخيص یهند. نيمدا و آیامدز  نياز  قکلی تمربۀ يا

پروژۀ طراحی کتابخانۀ یيميتالی مت لق بده   10نف ان کليدی یر  مصاحکه با ذی 38پژوهشی بر اعاس 
عه یانشگاه آفريقايی یر کشورهای کنيا  اوگاندا و آفريقای جنوبی  به اين نتيمه رعديدند کده عده    

ن افرای شام  طراحان یهند  اي گروه افرای اثربخشی را یر فرايند توع ۀ کتابخانۀ یيميتال افزايش می
ای و کتابددارانی هسدتند کده ام دان ت امد  مشدارکتی کداربران را بدا          رشدته  عيستم  متخصصان بدين 

 عدازی  پيدایه  تحليد   و تمزيده ( بده  2014ق 13برندد. فرنداريس و اعدموس    کتابخانۀ یيميتال بداال مدی  
 بدا  فيزي ی حممت برابر یر امنيت تأمين برای FPGA عيستم افزاری عخت م مارییر  شده انمام
 امنيدت  افدزايش اي  پدژوهش آنهدا نشدان یای کده بدرای      نتپریاختند.  اعتمای منطقۀ جدايی از اعتفایه
ی الزم یر آن از ضروريات امنيتهای  و یر نظر گرفتن زيرعاخت افزار پکيری عخت ان طاف عيستم 
 اعت.

هدا تنهدا بدر ي دی از      ده هدر کددام از آن   اينتوجده اعدت     شدايان شدده   های ذکدر  آنچه یر پيشينه
محدور   چهارصورت جامو هر  به و پژوهشی که اند کيد یاشتهأتکتابخانۀ یيميتالی  ۀمحورهای توع 
و همچندين  کدوین برخدی مندابو    نپژوهشدی  یليد    بده رو  اعت. از اين شده کارکمتر   کندرا شناعايی 

یر قال   پژوهش ۀنام شپرع ينتدو یموری اعتفایه برابرخی منابو   رعايت اختصار یر ارا ۀ مطال 
 .شوی ارا ه می 1ول جد
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 نامه پرسش ۀدر تهی . متون مورد استفاده1جدول

عنوان عامل
 

 ها یافته هدف پژوهش نویسنده

نيروی انسانی
 

 (؛1374طکيکی ق
تساکوناس و پاپاتئویور 

 (2009ق

ريزی  برنامه
اعتراتژي  یر 
 کتابخانۀ یيميتالی

تأمين بویجۀ  ی؛انسان يروین يفیو ک یمّک ۀتوع  یمدون برا ۀیاشتن برنام
 کافی

 (1386ق ماهاپاترا

ارتقای مهارت 
 کارکنان
 

ها؛ افزايش  عراری برخی از ف اليت آموزپ نيروهای یاخلی یر کنار برون
 ت دای نيروی انسانی متخصص

یاورپناه (؛ 1387عليمانی ق
 (1378ق

 های حوزۀ فناوری های فنی نيروهای شاغ  با پيشرفت عازی مهارت همگام

 (2000ق 14عرينيواعلو
منظور ارتقای مهارت نيروهای شاغ ؛ یر  های آموزشی به برگزاری کارگاه
صورت  های آموزپ ضمن خدمت برای کارکنان به نظر گرفتن برنامه

 ای یوره
 های مرتک  فراهم کرین ام ان ایامۀ تحصي  کارکنان یر رشته (2010ق 15کورال

ممموعه
 

 (2001ق 16کمرك
 (1390رایفر ق

بررعی 
عازی یر  ممموعه

های  کتابخانه
 یيميتالی

عازی و تهيۀ منابو ال تروني ی؛ یر نظر  مشی مدون برای ممموعه تدوين خ 
گرفتن کميتۀ انتخاب ممزا و متش   از متخصصان برای خريد و تهيۀ منابو 

اطمعاتی  ال تروني ی؛ تأمين بویجۀ ممزا برای یعترعی به منابو و پايگاه
 المللی م تکر بين

 (1389یورانت ق
های  ت يين ممك
 خريد

خريد منابو ال تروني ی قبر اعاس اعتکار  روزآمدی  راحتی اعتفایه  صحت 
های  مطال   ارتکاط موضوعی با نياز مخاط   قيمت  پوشش  توانايی

 های فنی( وجو و عمل ریهای راب  کاربر  کيفيت پشتيکانی جست

 (2006ق 17عوعانا
بررعی توع ۀ 
منابو به روپ 

 توليد
 عازی کارگيری ابزارهای مناع  یيميتال توليد منابو ال تروني ی با به

 (1385عليدوعتی و نظری ق
 18کنستانس یيفيليس و
 (2006ق

بررعی توع ۀ 
منابو به روپ 
 اشتراك منابو

؛ ويژه کنسرعيوم محتوای ملی های تأمين منابو  به عوويت یر کنسرعيوم
 های طرف مکایله یاشتن چارچوب قانونی و نظارتی یر ارتکاط با یيگر عازمان

 (2006و هم اران ق19 جوی
بررعی توع ۀ 
منابو به روپ 

 اهدا

یاشتن م يار و قواعد مشخص برای اعتفایه از منابو رايگان وبی قاز جمله 
 (DOAJهای رايگانی مانند  پايگاه

 ارزيابی منابو (2004ق 20مولينا
ای ممموعۀ موجوی قاطمينان از صحت و کام  بوین  ارزشيابی یوره

 اطمعات(؛ روزآمدعازی ممموعه
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 نامه پرسش ۀدر تهی . متون مورد استفاده1جدولادامه 

عنوان عامل
 

 ها یافته هدف پژوهش نویسنده

 (1385محمدی فری ق 
حفاظت 
 اطمعات

ت اطمعات؛ ت يين مديريت اطمعات: پشتيکانی از اطمعات و تأمين امني
عازی امور مديريت اطمعات  عطوح یعترعی به اطمعات؛ ي رارچه
 منظور کتابخانه قبه

 جلوگيری از تداخ  یر روند کاری عيستم کتابخانۀ یيميتالی(

ت
خدما

 

یورواری و هم اران 
 (2000ق

ارا ۀ مدل ارزيابی 
برای کتابخانۀ 
 یيميتالی

 می کاربرانارا ۀ خدمات موری نياز از طريق نظرعن

کورپنر  عندر و 
 (2001ق 21گريگرعن

 المللی آگاهی و الگوبریاری از تمربيات برتر یاخلی و بين 

( و کاع  2010ق 22کانيگام
 (2012ق 23و مورندا

راه ارهای 
ارتقای عط  
 خدمات

افزاری  ارتکاطی  امنيتی  افزايش تمهيزات و گسترپ ام انات موری نياز نرم
ايش ظرفيت شک ۀ کتابخانه قتأمين پهنای باند باال و اينترنت یر کتابخانه؛ افز

های آتی با یر  افزاری یر عال ای و عخت پرعرعت(؛ ت مي  تمهيزات رايانه
 نظر گرفتن آخرين تغييرات فناوری

(  1390عليرور حافظی قب
یال  بانرجی  اعرالتی 

 (1392ق
 

عازی  ي رارچه
 خدمات

های  وجوی واحد را یر ميان عيستم تکارگيری عيستمی که ام ان جس به
های یيميتالی  عازی کتابخانه اطمعاتی مختلا کتابخانه فراهم کند؛ ي رارچه

ها  موضوع تا با ي  بار پریاخت هزينه ام ان اعتفایه از همۀ ممموعه هم
 فراهم شوی.

 (2003ق 24کربرا و هم اران
تکيين نقش 
اعتانداریها یر 
 توع ۀ خدمات

 ندی به اعتانداریها برای ارا ۀ خدماتپکيرپ و پايک

 (1392نوروزی ق
تکيين جايگاه راب  
کاربر یر توع ۀ 
 خدمات

انتخاب  عازماندهی و مديريت نمايش اطمعات قانتخاب راب  کاربر  
 های جديد از جمله پورتال و وبمگ کاربرپسند( یر کنار ارا ۀ عرويس

فناوری
 

 25مانين   رغوان  اع اتز
 (2008ق

اعايی عوام  شن
مؤثر یر توليد 
 اطمعات

تأمين عرعت موری نياز برای برقراری ارتکاطات راه یور؛ تأمين عرعت موری 
 نياز برای پریازپ اطمعات

عليرور حافظی و کريمی 
م ماری کتابخانۀ  (1387ق

 یيميتالی

یيده برای انتخاب  نگهداری و ارتقای تمهيزات  اعتخدام نيروی آموزپ
 افزار  امنيتی عيستم نرمافزار   عخت

 (1390عليرور حافظی قالا
شده با تمهيزاتی که هم  افزارهای خريداری افزارها و نرم عازگاری عخت

 کند اکنون کتابخانه با آنها کار می
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 پژوهش یها افتهی
هدای   نيدروی انسدانی یر کتابخانده    ۀتوعد   ۀثر یر زميند ؤعوامد  مد    از یيدگاه مديران پرسش اول:

 ی کدامند؟یيميتال
هدای   مديران کتابخانهشوی  نظر  شناعايی یانسان یروين ۀتوع  ۀنيثر یر زمؤعوام  مبرای اين ه 
 2ی پرعيده شد که نتداي  آن یر جددول   انسان یروين تيوض  یارتقا یراه ارها مرکزی یر موری

  اعت: دهمآ

 دیجیتالی ۀکتابخانکارکنان  تیوضع یارتقاراهکارهای لیکرت  ۀتوزیع فراوانی و رتب .2جدول 

 وضعیت نیروی انسانی یراهکارهای ارتقا
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  83/4 0 0 0 0 4 5 ها عراری برخی از ف اليت آموزپ نيروهای یاخلی یر کنار برون
  50/4 0 0 0 0 3 3 کافی ۀمين بویجأت

تشويق و ترغي  قیر نظر گرفتن تشويقی  تمليد    های اعمال عياعت
 از کارکنان نمونه(

3 3 0 0 0 0 50/4  

 ۀهدای حدوز   های فنی نيروهای شاغ  با پيشدرفت  عازی مهارت همگام
 فناوری

3 2 1 0 0 0 33/4  

هدای آمدوزپ ضدمن خددمت بدرای کارکندان        یر نظر گدرفتن برنامده  
 ای صورت یوره به

2 4 0 0 0 0 33/4  

  17/4 0 0 0 1 3 2 وظايا مختلایاین های تخصصی برای انمام  ي  کارگروهتش 
  17/4 0 0 0 0 5 1 کارکنان فراهم کرین بستر مناع  برای بروز خمقيت و نوآوری یر

  17/4 0 0 0 1 3 2 ی و کيفی نيروی انسانیکمّ ۀمدون برای توع  ۀیاشتن برنام
مهدارت نيروهدای    یارتقدا  منظدور  های آموزشدی بده   برگزاری کارگاه

 شاغ 
2 3 1 0 0 0 17/4  

پدکيری کارکندان یر برابدر     فراهم کرین بسدتر مناعد  بدرای ان طداف    
 عيستم ۀتوع  یرتغييرات الزم 

2 2 2 0 0 0 00/4  

  83/3 0 0 0 2 3 1 تک های مر تحصي  کارکنان یر رشته ۀفراهم کرین ام ان ایام
  67/3 1 0 0 0 3 2 صصافزايش ت دای نيروی انسانی متخ

 
 یارتقدا  بدرای تدرين راه دار    مهدم   یآمدار  ۀجام د از نظدر    2 حاصد  از جددول    يبر اعاس نتا

بدا کسد     هدا  تيد از ف ال یبرخ یعرار یر کنار برون ییاخل یروهايآموزپ ن یانسان یروين تيوض 
 يقتشدو  های ياعتاعمال عو  بویجهمين أتلي رت( و پس از آن  ايیر ط 5از  83/4قباالترين رتکه 



 ... دیجیتالی کتابخانۀ سیستم توسعۀ بر مؤثر عوامل شناسایی

 
401 

یر . ندیوم اهميت جای گرفت ۀیر یرج  یر طيا لي رت 5از  5/4 ۀبا کس  رتککارکنان  ي و ترغ
لي درت( افدزايش    ايد یر ط 5از  67/3قتدرين رتکده    ترين راه ار با کس  پدايين  اهميت اين ميان کم

  ت دای نيروی انسانی متخصص اعت.
هدای   یر کتابخانده  ممموعده  ۀتوعد   ۀر یر زميند ثؤاز یيدگاه مديران عوام  مد  پاسخ پرسش دوم:
 یيميتالی کدامند؟
یر موری  های مرکزی  مديران کتابخانه  از ممموعه ۀتوع  ۀنيثر یر زمؤعوام  مبرای شناعايی 

 اعت: مدهآ 3پرعيده شد که نتاي  آن یر جدول  ممموعه یارتقا یراه ارها

 دیجیتالی ۀکتابخان ۀمجموع ۀعلیکرت راهکارهای توس ۀتوزیع فراوانی و رتب .3جدول 

 مجموعه یراهکارهای ارتقا
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  67/4 0 0 0 0 2 4 منابو ال تروني ی ۀعازی و تهي مشی مدون برای ممموعه تدوين خ 
  67/4 0 0 0 0 2 4 عازی یيميتالکارگيری ابزارهای مناع   هتوليد منابو ال تروني ی با ب
  67/4 0 0 0 0 2 4 روزآمدعازی ممموعه

هدای طدرف    یاشتن چارچوب قدانونی و نظدارتی یر ارتکداط بدا یيگدر عدازمان      
 مکایله

3 3 0 0 0 0 50/4  

  50/4 0 0 0 0 3 3 مين امنيت اطمعاتأمديريت اطمعات: پشتيکانی از اطمعات و ت
  33/4 0 0 0 1 2 3 ويژه کنسرعيوم محتوای ملی همين منابو  بأهای ت عوويت یر کنسرعيوم

موجددوی قاطمينددان از صددحت و کامدد  بددوین     ۀای ممموعدد ارزشدديابی یوره
 اطمعات(

3 2 1 0 0 0 33/4  

منظدور جلدوگيری از    عدازی امدور مدديريت اطمعدات کتابخانده قبده       ي رارچه
 ی(یيميتال ۀتداخ  یر روند کاری عيستم کتابخان

2 3 1 0 0 0 17/4  

اعاس اعتکار  روزآمدی  راحتی اعدتفایه  صدحت    خريد منابو ال تروني ی قبر
هددای  مطالد   ارتکدداط موضددوعی بددا نيدداز مخاطدد   قيمددت  پوشددش  توانددايی 

 های فنی( جو و عمل ریهای راب  کاربر  کيفيت پشتيکانیو جست

2 3 1 0 0 0 17/4  

ن  بدرای خريدد و   ااز متخصصد  تشد   انتخداب ممدزا و م   ۀیر نظر گرفتن کميت
 منابو ال تروني یتهيۀ 

2 2 2 0 0 0 00/4  

  00/4 0 0 1 0 3 2 المللی ممزا برای یعترعی به منابو و پايگاه اطمعاتی م تکر بين ۀمين بویجأت
یاشتن م يار و قواعد مشدخص بدرای اعدتفایه از مندابو رايگدان وبدی قاز جملده        

 (DOAJی رايگانی مانند ها پايگاه
2 1 3 0 0 0 83/3  

  33/3 1 0 0 1 3 1 ت يين عطوح یعترعی به اطمعات
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 یارتقدا  بدرای  راه دار تدرين   مهدم   یآمدار  ۀاز نظدر جام د    3 حاصد  از جددول    يبر اعاس نتا
 ديتول منابو ال تروني ی  ۀعازی و تهي مشی مدون برای ممموعه تدوين خ   موری پژوهش ۀممموع

  ممموعدده یروزآمدعدداز ی وعدداز تدداليميمناعدد  ی یابزارهددا یريکددارگ هبددا بدد ی دديابو ال ترونمندد
بدا   تدرين عامد    اهميدت  کدم و لي درت(   ايد یر ط 5از  67/4قبا کس  باالترين رتکه ترين عام   مهم

 اعت. به اطمعات یعطوح یعترع نييت  لي رت( ايیر ط 5از  33/3قترين رتکه  کس  پايين
هدای   یر کتابخانده خددمات   ۀتوعد   ۀثر یر زميند ؤاز یيدگاه مديران عوام  مد  پاسخ پرسش سوم:
 یيميتالی کدامند؟
 هدای مرکدزی   مديران کتابخانه  از یتاليميی ۀکتابخان خدمات ۀتوع  برثر ؤعوام  مبرای شناعايی 

 :شوی مشاهده می 4 پرعيده شد که نتاي  آن یر جدولخدمات  یارتقا یراه ارهایر موری 

 دیجیتالی ۀخدمات کتابخان ۀتوسعراهکارهای لیکرت  ۀوزیع فراوانی و رتبت .4جدول 

 خدمات یراهکارهای ارتقا
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  83/4 0 0 0 0 1 5 المللی بریاری از تمربيات برتر یاخلی و بين آگاهی و الگو
وجددوی واحددد را یر ميددان   ه ام ددان جسددت کددارگيری عيسددتمی کدد  هبدد

 های اطمعاتی مختلا کتابخانه فراهم کند عيستم
4 2 0 0 0 0 67/4  

  67/4 0 0 0 0 2 4 خدمات ۀپکيرپ و پايکندی به اعتانداریها برای ارا 
انتخاب  عازماندهی و مديريت نمدايش اطمعدات قانتخداب رابد  کداربر       

 های جديد از جمله پرتال و وبمگ عرويس  ۀکاربرپسند( یر کنار ارا
4 2 0 0 0 0 67/4  

  50/4 0 0 0 1 1 4 خدمات ۀمدت برای توع  مدت و بلند های کوتاه ريزی یاشتن برنامه
هدای   یعترعدی پيوعدته بده پايگداه     ۀکافی برای پریاخت هزيند  ۀمين بویجأت

 اطمعاتی و انتقال ال تروني ی اطمعات
3 3 0 0 0 0 50/4  

هدای آتدی بدا یر نظدر      افدزاری یر عدال   ای و عدخت    تمهيزات رايانهت مي
 گرفتن آخرين تغييرات فناوری

3 3 0 0 0 0 50/4  

موضوع تا بدا يد  بدار پریاخدت      های یيميتالی هم عازی کتابخانه ي رارچه
 ها فراهم شوی ممموعه ۀام ان اعتفایه از هم  هزينه

3 3 0 0 0 0 50/4  

افدزاری  ارتکداطی     ترپ ام اندات مدوری نيداز ندرم    افزايش تمهيزات و گسد 
 کتابخانه امنيتی یر

3 2 1 0 0 0 33/4  

  33/4 0 0 1 0 3 2 مين پهنای باند باال و اينترنت پرعرعت(أکتابخانه قت ۀافزايش ظرفيت شک 
  17/4 0 0 0 1 3 2 خدمات موری نياز از طريق نظرعنمی کاربران ۀارا 

طراحدی و   فرايندد های یرگير یر  با متخصصان رشته ت ام  مناع  کتابخانه
 یيميتالی ۀکتابخان ۀتوع 

1 4 1 1 0 0 00/4  
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خدمات  یارتقا برای راه ارترين  مهم  یآمار ۀاز نظر جام   4حاص  از جدول  يبر اعاس نتا
یر  5از  83/4قی بدا کسد  بداالترين رتکده     الملل و بين یاز تمربيات برتر یاخل یو الگوبریار یآگاه
 یهدا  واحدد را یر ميدان عيسدتم    یوجدو  کده ام دان جسدت    یعيسدتم  یريکدارگ  هب لي رت( و ايط

  خددمات  ۀارا د  یبده اعدتانداریها بدرا    یکندد يو پا رپيپدک و  مختلا کتابخانه فراهم کند یاطمعات
  دۀ قانتخاب راب  کاربر  کاربرپسدند( یر کندار ارا   و مديريت نمايش اطمعات یانتخاب  عازمانده

یاشدتن  لي درت( و   ايیر ط 5از  67/4 ۀقبا کس  رتک جديد از جمله پرتال و وبمگ یها عرويس
پریاخدت   یبدرا  یکداف  ۀبویجد  نيمأتد   خدمات ۀتوع  یمدت برا مدت و بلند کوتاه یها یزير برنامه
 زاتيد تمه  يد ت م  اطمعدات  ی د يو انتقدال ال ترون  یاطمعات یها گاهيبه پا وعتهيپ ییعترع ۀنيهز
 یعاز ي رارچهی  فناور راتييتغ نيبا یر نظر گرفتن آخر یآت یها یر عال یافزار و عخت یا انهيرا

هدا   ممموعده  ۀموضوع تا با ي  بار پریاخت هزينه ام ان اعدتفایه از همد   هم ییيميتال یها کتابخانه
یر طيددا لي ددرت( یر جايگدداه ب دددی جددای گرفتنددد.     5از  50/4 ۀقبددا کسدد  رتکدد  فددراهم شددوی 

 ینظرعدنم  قيد از طر ازيد خددمات مدوری ن   ۀارا د هدا    ترين رتکه راه ار با کس  پايينترين  اهميت کم
 یهدا  ت ام  مناع  کتابخانه با متخصصان رشته یر طيا لي رت و 5از  17/4رتکۀ با کس   کاربران

 یپهنا نيمأقت کتابخانه ۀشک  تيظرف شيافزای و یيميتال ۀکتابخان ۀو توع  یطراح فرايندیرگير یر 
  .هستند ي رتل يایر ط 5از  4 ۀکس  رتکبا  پرعرعت( نترنتي و اباند باال

هدای   یر کتابخانده فنداوری   ۀتوعد   ۀیر زمينثر ؤماز یيدگاه مديران عوام   پاسخ پرسش چهارم:
 یيميتالی کدامند؟
هدای   مديران کتابخانه  از یتاليميی ۀکتابخانفناوری  ۀتوع  ۀنيثر یر زمؤعوام  مبرای شناعايی 

 .شوی یيده می 5پرعيده شد که نتاي  آن یر جدول فناوری  یارتقا یراه ارهار موری ی مرکزی 
 یتدرين راه دار ارتقدا    اهميدت  کدم   یآمدار  ۀاز نظدر جام د    5 حاص  از جددول   يبر اعاس نتا

از  50/4قترين رتکه    با کس  پايينارتکاطات راه یور یبرقرار یبرا ازيعرعت موری ن نيمأتفناوری  
 ي رت( اعت و عاير مواری از یرجۀ اهميت باال و ي سانی برای مديران برخوریارند.ل ايیر ط 5

هاا   دانشگاه یکبه تفک یمرکز ۀکتابخان یرانمد یدگاهد ینب یداراتفاوت معن :اول ۀفرضی

 وجود ندارد. خدمات یارتقا نسبت به راهکارهای
نتداي  یر  اعدتفایه شدد.    رصدد ی 95یر عدط  اطميندان    مربدو کدا     از آزمونۀ اولبرای آزمون فرضي

 نشان یایه شده اعت. 6جدول 
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 دیجیتالی ۀفناوری در کتابخان یارتقا یراهکارهالیکرت  ۀتوزیع فراوانی و رتب .5جدول 

 فناوری یراهکارهای ارتقا
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فنداوری یر   ۀمددت بدرای توعد     مددت و بلندد   های کوتداه  ريزی یاشتن برنامه
 یيميتالی ۀکتابخان

4 2 0 0 0 0 67/4  

 ۀارا د  ۀفناوری یر کتابخانه قباتوجه بده گسدتر   یکافی برای ارتقا ۀمين بویجأت
 (LAN & WANیيميتالی قرار اعت ارا ه کند ق ۀخدماتی که کتابخان

4 2 0 0 0 0 67/4  

  67/4 0 0 0 0 2 4 پ اطمعاتمين عرعت موری نياز برای پریازأت
تمهيدزات   ییيده برای انتخاب  نگهدداری و ارتقدا   اعتخدام نيروی آموزپ

 امنيتی عيستم و افزار افزار  نرم عخت
4 2 0 0 0 0 67/4  

شده  با تمهيزاتی کده هدم    افزارهای خريداری افزارها و نرم عختعازگاری 
 کند اکنون کتابخانه با آنها کار می

4 2 0 0 0 0 67/4  

  50/4 0 0 0 0 3 3 مين عرعت موری نياز برای برقراری ارتکاطات راه یورأت

 یارتقا ینسبت به راهکارها یرانمد یدگاهد ینمعناداری ب ۀنتایج آزمون مجذور کا در تعیین رابط .6جدول 
 مورد مطالعه یستمخدمات س
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7/0 1 28/0 38/4 6 86/0 33/6 4 تهران  17/0  1 2/0 17/4 48/5 
صن تی 
 شريا

6 33/6 02/0 4 38/4 14/0 2 7/0  67/2  0 2/0 17/0 3 

شهيد 
 بهشتی

12 33/6 7/5 0 38/4 83/4 0 7/0  67/0  0 2/0 17/0 92/10 

صن تی 
 اميرککير

7 33/6 07/0 5 38/4 01/0 0 7/0  67/0  0 2/0 17/0 92/0 

تربيت 
 مدرس

1 33/6 49/0 10 38/4 52/5 1 7/0  17/0  0 2/0 17/0 35/6 

7/0 0 14/0 38/4 4 44/0 33/6 8 پيام نور  67/0  0 2/0 17/0 42/1 
7/0 4 51/10 29 29 58/7 38 38 جمو  5 1 1 5 09/28 

 15 رزادی ۀدرج 
 25  کا مجذوررمارۀ مقدار 
 9/28 شده محاسب  مقدار



 ... دیجیتالی کتابخانۀ سیستم توسعۀ بر مؤثر عوامل شناسایی

 
405 

 یاک باه تفک  یمرکز ۀکتابخان یرانمد یدگاهد ینب یارداتفاوت معن :دوم ۀفرضی

 وجود ندارد. فناوری یارتقا ها  نسبت به راهکارهایدانشگاه
اعتفایه شدد. نتداي  یر    یرصد 95یر عط  اطمينان  مربو کا از آزموننيز   یوم ۀبرای آزمون فرضي 

 نشان یایه شده اعت. 7جدول 
و بيشدتر از   83/20برابدر  که شده  مقدار محاعکهبه شوی  با توجه  مشاهده می 7چنان ه یر جدول 

بدين نگدرپ مدديران    یاری اتفداوت م ند  ترتيد     . به ايدن شوی ری می  فرض صفر آزمون اعت 1/11
و یر نتيمه  وجوی یاری فناوری یارتقا یراه ارهاها نسکت به  مرکزی به تف ي  یانشگاه ۀکتابخان
 شوی. پژوهش ری می یوم ۀفرضي

 یارتقا یراهکارها بهنسبت  رانیمد دگاهید نیمعناداری ب ۀمجذور کا در تعیین رابط زموننتایج آ .7جدول 
 فناوری سیستم مورد مطالعه

 یفناور یارتقا یراهکارها
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 98/0 63/0 17/2 1 36/0 83 3 5 تهران
 43/2 55/1 17/2 4 88/0 83 3 2 صن تی شريا
 39/3 17/2 17/2 0 22/1 83 3 6 شهيد بهشتی
 02/0 01/0 17/2 2 01/0 83 3 4 صن تی اميرککير
 62/10 78/6 17/2 6 83/3 83 3 0 تربيت مدرس

2/17 17/2 0 22/1 83 3 6 م نورپيا  39/3 
 83/20 31/13 13 13 52/7 23 23 جمو

 
 5 آزایییرجۀ 
 1/11 کا ممکورآمارۀ مقدار 

 83/20 شده   مقدار محاعکه
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 گیری بحث و نتیجه
 خدمات ۀارا  یر یجديد فص  رعانی  اطمع مرکز يا کتابخانه یيميتالی یر هر ۀوجوی عيستم کتابخان

 مراکدز  و هدا  کتابخانده  عاير با نيز و خوی کاربران با کتابخانه رواب  نوع یر ای گستریهتحول  و جديد

هدا   و کتابخانه ندیر حال رشد پيوعتههای یانشگاهی  که محي از آنما  شوی. می محسوب رعانی اطمع
 یر زميندۀ آيندد؛ تدمپ    حسداب مدی   ترين منابو یعترعی به اطمعات بدرای یانشدمويان بده    ي ی از مهم

طدور کده    همدان  .یانشگاهی از اهميت فراوانی برخوریار اعت ۀیيميتالی برای کتابخان ۀکتابخان ۀتوع 
و مسدئوالن   يرانمدد  ينیر بد  يميتدالی ی يدنش امدر ضدرورت ب   يدن اکندد    ( مطرح می1387ضيای پرور ق

 يدن یر ا .رعداند  یرا مد  (شدوند  ها شناخته می یر یانشگاه یرعان اطمع يانکه متولق یمرکز های کتابخانه
 ۀيند یر زمهای یولتدی شدهر تهدران     مرکزی یانشگاه های کتابخانه يرانمد يدگاهپژوهش تمپ شد تا ی

 بدرای  ترين عام  پژوهش مهم های يافتهبراعاس  شوی. یبررع يميتالیی ۀکتابخان ۀتوع ر ب ثرؤعوام  م
یر کندار   ییاخلد  هدای يروآمدوزپ ن  یيميتالی  ۀکتابخان ۀی یر مسير توع انسان يروین يتوض  یارتقا
و پدس از آن بویجده   اعت  (ي رتل يایر ط 5از  83/4 ۀها قبا کس  رتک يتاز ف ال یبرخ یعرار برون
هدای   بدا يافتده   ي نتدا  يدن اقدرار یاری.   يدت یوم اهم ۀیر یرجد  ي رت(ل يایر ط 5از  5/4 ۀبا کس  رتکق

کدده  همسددو اعددت (2001و کددمرك ق( 2004بددازوکی ق ؛(1385مقيمددی ق ؛(1390ق رایفددرپددژوهش 
 ۀکتابخاند  عيسدتم  ۀهدا یر مراحد  توعد     هدايی کده یانشدگاه    ها و محدویيت چالش ترين مهم اند یريافته

یر امدا  اعدت.   یکداف  ۀو بویجد  يدهی رو هستند  کمکوی نيروی انسانی آموزپ هخوی با آن روب يميتالیی
 .دشتنندامتخصص  ینسانا يرویت دای ن يشافزااعتقای چندانی به  ککورمديران مگرفته  بررعی صورت

نيدروی انسدانی   و یيميتدالی   ۀممموعه  خددمات  فنداوری کتابخاند    ۀتوع  برایحالی اعت که  اين یر
  اين مقوله غاف  ماند. برکيد أنکايد از ت یلي یارند  به همين  ای جايگاه ويژهمتخصص 

بو منددا يدددتول عددازی  ممموعدده یبددرا مشددی خدد  ين  تدددوممموعدده ۀهمچنددين یر مسددير توعدد 
ممموعده  بدا کسد      یو روزآمدعداز  یعداز  يميتدال مناعد  ی  یابزارها يریکارگ هبا ب ي یال ترون
حالی اعدت کده    ترين عوام  شناخته شدند. اين یر مهم (ي رتل يایر ط 5از  67/4رتکه ق ينباالتر
هدای   هدای مرکدزی یانشدگاه    کتابخانده  یرصدد  4/75( نشان یای کده  1386های کوهی رعتمی ق يافته
هدای یيميتدالی یر ايدران نوپدا      کتابخانده  با توجه به اين ه .اند مشی نکویه خ  یارای اينايران  یولتی

های آتی آن  منابو یيميتالی الزم اعت و هزينه ۀنسکت بااليی برای ايمای آنها و تهي به ۀهستند و هزين
وگيری از مشی مدون بدرای جلد   برای قرار گرفتن و حفاظت یر ممموعه نيز کم نيستند  وجوی خ 

اضددافه و راهددی بددرای  ۀهددا و کارهددای ت ددراری و صددرف زمددان و هزيندد کدداری اشددتکاهات  مددوازی
براون ( و 1383های ماهرالنقش ق از عويی يافته رعد. نظر می پاعخگويی به ابهامات بسيار ضروری به
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سدتری  گ ممموعده  بدرای پدويش   ۀآنها از شيو ۀآماری موری مطال  ۀنشان یای که بيشتر جام  (2001ق
عوعدانا  و  (2004مولينا قهای  اين پژوهش همسو با يافته ۀرو مديران موری مطال  اند. از اين بهره بریه

گستری بسديار مهدم تلقدی     ی را یر مسير ممموعهعاز يميتالمناع  ی یابزارها يریکارگ هب (2006ق
یيميتدالی   ۀاند کتابخگسدتری   که پويش نقش پررنگی یر ممموعده توان گفت  میبنابراين اند   کریه
( ي درت ل يدا یر ط 5از  33/3رتکده ق  تدرين  يينبا کسد  پدا   یر اين زمينه عام  ترين اهميت کم یاری.
های  يافتهبنابراين  همسوعت. (2010محابی قهای  که با يافته بویبه اطمعات  یعطوح یعترع يينت 

 کند. ان جل  میهای یيميتالی اير یر کتابخانهاين مسئله پژوهش حاضر توجه مسئوالن را به 
از  یبدریار  و الگدو  یآگاه های یيميتالی  یر کتابخانه خدماتعط   یارتقا یر ترين عام  مهم

شناخته شدد.   (ي رتل يایر ط 5از  83/4رتکه ق ينبا کس  باالتر یالملل و بين یتمربيات برتر یاخل
موفدق ارزپ   اتيد تمرب یمدوری مطال ده بدرا    يرانکده مدد   ندهست يقتحق ينا ينمک ی مککورها يافته
 لامخت یاطمعات یها واحد را یر ميان عيستم یوجو که ام ان جست یعيستم يریکارگ هب .لند قا

بده اعدتانداریها    يکنددی و پا يرپو پدک های یيميتالی ي رارچه(  قايمای کتابخانهکتابخانه فراهم کند 
ابد  کداربر    و مدديريت نمدايش اطمعدات قانتخداب ر     یخددمات  انتخداب  عدازمانده    ۀارا د  یبرا

 5از  67/4 ۀجديد از جمله پورتال و وبمگ قبدا کسد  رتکد    یها عرويس  ۀکاربرپسند( یر کنار ارا
موری  ۀ. اين یر حالی اعت که از نظر جام قرار گرفتندنيز یر جايگاه یوم اهميت  (ي رتل يایر ط

بدا متخصصدان   مناعد  کتابخانده    و ت امد   کداربران از  ینظرعدنم خدمات   ۀمطال ه  یر مسير توع 
ترين مواریی اعت که  اهميت ی از کمیيميتال ۀکتابخان ۀو توع  یطراح فرايندیرگير یر  یها رشته

مين رضدايت کداربران   أیيميتدالی تد   ۀهدف نهدايی کتابخاند   ضمن اين هبايد موری توجه قرار گيری. 
ق دی کداربران   اعت و بدون بهره برین از نظرات کاربران و متخصصان اين حوزه که بر نيازهدای وا 

 پدژوهش یورواری و هم داران   ي بر اعاس نتا طرفیتوان به اين هدف رعيد. از  اشراف یارند  نمی
 .کاربران باشد ۀيندآ يازهاین يدبا يميتالیی یها خدمات کتابخانه ۀارا  ی( مکنا2000ق

شده   خدمات ارا ه ۀفناوری افزايش مداوم عط  بویجه  متناع  با گستر ۀتوع  براییر پايان  
 برایمين عرعت موری نياز أمين نيروی انسانی متخصص  ام انات فناورانه و تأريزی  ت یاشتن برنامه

 یيميتالی به خدوی اختصداص یایندد.    ۀفناوری کتابخان یعهم برابری را یر ارتقا  پریازپ اطمعات
 اطدات راه یور ارتک یبرقدرار  یبدرا  يداز عرعت موری ن ينمأت ی فناور یراه ار ارتقا ترين اهميت کم

مغفدول  و  یاریاهميدت   راهای یيميتدالی بسدي   کتابخانه ۀله یر توع ئکه اين مسبویه اعت. اما واض  
کندد کده آيدا     ايمدای مدی   يدت را ذهن   ايدن ۀ مدککور حدوز  صاح  عدک   ماندن آن از عوی مديران

همچندين  رند؟ خوی نداهای خارجی  زيایی با نمونه ۀهای ايران فاصل های یيميتالی یانشگاه کتابخانه
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 موری مطال ه يرانمد يدگاهی ينب ییاراتفاوت م نکه مشخص شد  های پژوهش بر اعاس عاير يافته
 ۀکتابخاند  يسدتم ع یفنداور و  خددمات  ۀتوعد  ثر بدر  ؤراه ارهای مد  نسکت به  ها یانشگاه ي به تف 

 ۀکتابخان ۀتوع  نۀزميیر  های متفاوتی یيدگاه رعد مديران نظر می رو به از اين وجوی یاری. يميتالیی
 .یاشته باشنداين یو حوزه با هم یيميتالی یر 
 ۀتوعد   رایکده بد  اميدد  بدا ايدن     یشو میارا ه پژوهش  های يافتهبر اعاس  یيشنهایهايپیر ایامه 

  :راهگشا باشد يرانا های یانشگاه يميتالیی های عاختارمند کتابخانه
 ها؛ کاری یموازاز  ياریاز بس يریمنظور جلوگ مدون  به مشی خ  ينتدو 
  وری یر افدزايش بهدره  یقت یر ايدن امدر  موجد      وافزايش ت دای نيروی انسانی متخصص 

توجده  شوی مديران نسکت به اين امر  های یيميتالی خواهد شد. بنابراين پيشنهای می کتابخانه
 ؛یاشته باشند بيشتری

 ی هدا  گکاریعياعدت  یریيميتدالی   ۀکتابخاند  ۀو متخصصان حوز نظر کاربران نظر گرفتن یر
 ؛مديران

 تدوين نظام هم اری و تکدایل بدين   ها   هر عاله یر کتابخانه ۀکاهش بویج ۀلئبا توجه به مس
ت ه بدا مشد م  هد منظدور مواج  بده  ای منطقده  و یر عطوح ملدی  يميتالیی های  کتابخانه يستمع

 ؛الزم اعت رو یر اين زمينه پيش
 یيميتالی بدا هددف بحدث و     های هتابخانتوع  مديران ک تش ي  ا تمف  انممن يا گروهی

 ؛وبریاری از تمربيات موفق ي ديگرتکایل نظر و هم اری و الگ
  وری مطال هم های محتوا یر کتابخانه یعاز ي رارچه برایفراهم کرین ام انات الزم. 

 نوشت پی
1. Jeevan  
2. Digital Library Federation (DLF) 
3. Tsakkonas and Papateodoros 

دو دانشعگاه   ی،ب  علعت ععدم همکعار    ینهمچن .4
 یرمعار  ۀاز جام ع  یع  ما ک اشمر و عل  و صعن ت ن 

 حذف شدند.

5. Bakeri 
6. Basuki 
7. Kim 
8. Youngok and Rasmussen 
9. Flatley and Prock 
10. Mahabi  
11. Buchanan  & McMenemy 

12. Ngimwa & Adams 
13. Fournaris & Sklavos 
14. Sreenivasulu 
15. Corrall  
16. Clark  
17. Susana 
18. Defelice and Constance 
19 Goh 
20. Molina 
21. Carpenter, Sanders and Gregersen 
22. Cunningham 
23. Cassella and Morando  
24. Curbera 
25. Manning, Raghavan and Schütze 
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