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 چکيده
ز دیدگاه اهای دانشگاهی شهر اهواز بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانهاین پژوهش هدف  هدف:

ادهایی جهت ها و ارائه پیشنهمدیران و کتابداران به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف این کتابخانه
دگی الکترونیکی های آمارسانی بهینه و روزآمد مطابق با ابعاد و شاخصبهبود و ارتقاء خدمات و اطالع

 ست.ا
انجام شده است. حلیلی ت -توصیفیپیمایشی است که به روش ای پژوهش مطالعهاین  روش شناسی:

با به  ست.اهای دانشگاهی شهر اهواز ی پژوهش متشکل از تمام مدیران وکتابداران کتابخانهجامعه
بریکل،  )میوتوال و ون IUP( و مدل مبتنی بر 1389زاده )مدل نورافروز، حریری و حنفیکارگیری 

فته شده به کارگر« استوپ»و مدل بین المللی  (1390( ارائه شده توسط نوروزی و جعفرپور )2006
 .تدوین گردید ( سه پرسشنامه1391در پژوهش بادامچی وایقان )

طی؛ خدمات؛ نفوذ های دانشگاهی شهر اهواز از لحاظ بُعد سخت افزار و امکانات ارتباکتابخانه ها:يافته 
برند ه سر نمیبها و راهبرد؛ و اعتبارات در وضعیت مناسبی های اطالعاتی و ارتباطی؛ برنامهفناوری
نی به صورت ها در بُعد کیفیت زیرساخت و آمادگی نیروی انساتر از سطح متوسط هستند. آنو پایین

العات؛ منابع اط ؛ امنیت و حفاظت ازافزار نرممعناداری باالتر از حد متوسط هستند، و از لحاظ ابعاد 
 و محتوای اطالعاتی؛ سازمان در حد متوسط هستند.

گی متوسطی به ها در آماداین کتابخانه های حاصل از پژوهش نشان داد که به طور کلییافته گيري:نتيجه
زنگری و توجه بیشتری ها نیازمند بارسد هر کدام از این ابعاد در این کتابخانهبرند که به نظر میسر می
 یدن به وضعیت مناسب با عصر حاضر هستند.تا رس

-بداران، فناوریهای دانشگاهی شهر اهواز، مدیران، کتاآمادگی الکترونیکی،کتابخانه ها:كليدواژه

 های اطالعاتی و ارتباطی

                                                           
 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان .1

 shabnam.shahiny@yahoo.com )نویسنده مسئول(
 شناسی دانشگاه رازی کرمانشاهدانشیار گروه علم اطالعات و دانش 2
  شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علم اطالعات و دانش 3
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 و بيان مسأله مقدمه
بشر در  توان دریافت کههای اطالعاتی میبا نگاهی اجمالی به سیر خلق و تکامل فناوری

ع و حفظ وانتقال اطالعات و دانش خویش تحت تأثیر شرایط، صنایهای متمادی در جهت عصر

مان با تکامل همز .مند شده استمتفاوتی بهره« هایفناوری»امکانات موجود از ابزارها، وسایل و 

یر تکامل سها از این ها و نهادهای مختلف از جمله کتابخانهها در طول زمان، سازمانفناوری

 کردند.ها بسته به نیاز، هدف و در دسترس بودن استفاده میگشتند و از این فناوریمتأثر 

تی داشته هم بروز و ظهور پرقدرها دیگر فناوری ،کاغذدر کنار تا  ندلی که باعث شدئمسا

دودیت ها، محباشندعبارتند از محدودیت فضا، محدودیت دسترسی، ساعات کار محدود کتابخانه

داران در ها و کتاباین مسائل به تدریج موجب شد تا مدیران کتابخانهزمان استفاده و غیره. 

 تری بیندیشند.های دیگر به شکل جدیخدمات خود به کاربرد فناوری

های اطالعاتی فناوری در جهتگسترش کاربردهایرسانی ها و مراکز اطالعمدیران کتابخانه

، بایستی منابع انسانی، های قابلیتارائه خدمات کاربرمداروتوسعه ایدرراست و ارتباطی،

ها و راهبردهای خویش را مورد سنجش قرار دهند و به افزایش ها، تجهیزات، سیاستزیرساخت

از طریق بررسی میزان آمادگی  در شرایط موجود این سنجش های موجود بپردازند.ظرفیت

 گیرد. آنان صورت می 1الکترونیکی

 های اقتصادی و صنعتی کشوراستو از جمله قطب یکی از کالن شهرهای ایرانشهر اهواز 

های بزرگ و معتبر از لحاظ آموزش عالی در جایگاه ممتازی در سطح به دلیل وجود دانشگاهکه 

 میزان سنجش های دانشگاهی این شهر از طریقضروری است کتابخانهاز این رو قرار دارد. کشور

ی ارتباطی در جهت ارائه و اطالعاتی هایفناوری الکترونیکی در راستای مدیریت آمادگی

 تر مطابق با عصر حاضر گام بردارند.خدمات اطالعاتی گسترده

های دانشگاهی شهر اهواز جهت ی اصلی این پژوهش این است که دریابد کتابخانهدغدغه

ی هر چه بهتر خدمات به روز و سریع از لحاظ امکانات و تجهیزات تا چه میزان آمادگی ارائه

بعد از مشخص ساختن نقاط قوت و ضعف ابعاد آمادگی الکترونیکی در تک تک این ؛ دارند

                                                           
1. E-readiness 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ری هستند؛ کدام ابعاد ریزی و توجه بیشتکدام ابعاد نیازمند برنامهمشخص نماید که  هاکتابخانه

 توان به کار گرفت.را بایستی تقویت کرد؛ و چه راهکارهایی را برای تقویت می

 

 ي پژوهشپيشينه
ابزارهای ارزیابی آمادگی  بررسی»( در پژوهشی با عنوان 0062) 1بریکل میوتوال و ون

کنند که استدالل می« الکترونیکی مرتبط با دسترسی به اطالعات: به منظور معرفی ابزاری توانمند

اطالعات جزء کلیدی در آمادگی الکترونیکی است. این پژوهشگران بر دسترسی به اطالعات 

های اطالعاتی و اوریتأکید خاصی دارند و معتقدند یکپارچه دیدن اجزای مختلف سازمانی، فن

ی ابزار ارزیابی آمادگی ارتباطی، منابع انسانی، و آمادگی ارتباط با خارج از سازمان، در جهت ارائه

 الکترونیکی اهمیت بسیاری دارد. در نهایت مدلی بر همین اساس ارائه شده است.

ی جهت ارائه ایه( در کانادا به انجام مطالع2007) 2های فدرالی هماهنگی کتابخانهدبیرخانه

ی منابع الکترونیکی به کاربران خود پرداخت. این دبیرخانه به منظور پشتیبانی از ایجاد کتابخانه

در این . ها بودالکترونیکی این کتابخانه آمادگی از وضعیت به دنبال گزارشیالکترونیکی فدرال، 

پشتیبانی ، اطالعات تدارکات بیشتر مورد توجه قرار گرفتند که عبارتند از: مطالعه سه موضوع

و گزارش نهایی آن  2008. گزارش مقدماتی این مطالعه در ژوئن سال و صدور مجوز فناوری

 منتشر شد که گزارش نهایی شامل نوزده توصیه برای اقدامات آتی است. 2008در پایان سال 

ی مؤسسههای اطالعاتی و ارتباطی در ( به بررسی آمادگی فناوری2009) 3واتیوسدینس

آموزش عالی در کنیا به منظور آمادگی جهت ایجاد کتابخانه الکترونیکی پرداخت. در این پژوهش 

های اطالعاتی و ارتباطی پرداخته شد که به مدیران جهت هایی جهت فناوریبه طراحی شاخص

-می ها یاریهای اطالعاتی و ارتباطی کتابخانهگیری مناسب در راستای ارزیابی فناوریتصمیم

 رساند. 

                                                           
1 Mutula & van  Brakel 

2.Federal Libraries Coordination Secretariat (FLCS) 

3.VasdinusVaati 
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های های اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه( به بررسی آمادگی فناوری2011) 1تیمو و ادور

-ها نشان داد که تجهیزات و تسهیالت فناوریاند. یافتهی عالی در دولت نیجریه پرداختهمؤسسه

اند. شده ها خودکارهای مهم خدمات این کتابخانههای اطالعاتی و ارتباطی در دسترس و حوزه

ها های اطالعاتی و ارتباطی در این کتابخانهچنین نتایج این پژوهش برای کاربرد فناوریهم

ی ضعیف، ناکافی بودن تعداد نیروی انسانی ماهر، غیر اعتماد هایی از جمله بودجهمحدودیت

 شمارد. یها و کمبود تعمیرات را برمبودن منبع برق، پشتیبانی فنی ناکافی، اجرای ضعیف سیاست

های آمادگی کتابخانه در استفاده از فناوری»ی خویش با عنوان ( در پایان نامه2014) 2آساری

ها آمادگی الزم برای استفاده معتقد است که در عصر حاضر بایستی کتابخانه« اطالعاتی و ارتباطی

نمانند. این  های اطالعاتی و ارتباطی را کسب کنند، تا در دولت الکترونیکی عقباز فناوری

هاروارد به بررسی آمادگی  دانشگاه وابسته به المللی یبینمطالعه با استفاده از مدل مرکزتوسعه

از لحاظ  ها نشان داد که این کتابخانهی ایالتی اندونزی پرداخته است. یافتهالکترونیکی کتابخانه

های سازی و گسترش فناوریپیادهآمادگی و محیط بیرونی ، اطالعات، شبکه سازمان، منابع انسانی

 اطالعاتی و ارتباطی را داراست.

آغاز  1380 در داخل کشور، مطالعات مربوط به آمادگی الکترونیکی کتابخانه ها از اواخر دهه

ی بررسی و ارزیابی سطح معیار آمادگ»( پژوهشی با عنوان 1389مسگرزاده و سپهر ). شد

به « یجیتالیدی ان انرژی اتمی ایران جهت ایجاد کتابخانهی مرکزی سازمالکترونیکی در کتابخانه

می ایران، ی مرکزی سازمان انرژی اتانجام رساندند. نتایج این پژوهش نشان داد که کتابخانه

 ی دیجیتالی از آمادگی الکترونیکی زیادی برخوردار است.جهت ایجاد کتابخانه

های دانشگاهی ایران برای ارزیابی میزان آمادگی کتابخانه»( پژوهشی با عنوان 1389کریمی )

های کتابخانهشامل پژوهش،  ی. جامعهبه انجام رسانده است« ارائه خدمات عمومی الکترونیکی

های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش شگاهندا

طور کلی ه بانتخاب شدند.نتایج این پژوهش نشان داد که به روش سرشماری است که پزشکی 

خدمات عمومی الکترونیکی در وضعیت متوسط از  یهای دانشگاهی ایران برای ارائهکتابخانه

 .شتندسطح آمادگی قرار دا

                                                           
1.Tiemo & Edewor 

2.Asari 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/623303
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/623303
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های ارزیابی شناسایی شاخص»( پژوهشی با عنوان 1389زاده )نورافروز، حریری، و حنفی 

ها حاکی از آن بود که ابعاد یافته. انجام دادند« های دانشگاهی ایرانآمادگی الکترونیکی کتابخانه

ای بکهسازی دنیای شای، منابع انسانی، زیرساخت الکترونیکی، و توانمندها و خدمات شبکهبرنامه

های دانشگاهی به ترتیب از بیشترین وزن و رتبه در ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه

روند سریع تری به خود  1390مشاهده می شود که مطالعات در این زمینه در دهه برخوردارند. 

  گرفته است.

ابی های ارزیی شاخصارائه»( پژوهشی با عنوان 1390نوروزی و جعفرپور ) برای مثال

-به انجام رساندند. شاخص« IUP های دانشگاهی بر اساس مدلآمادگی الکترونیکی در کتابخانه

های بُعد اصلی )شامل سازمان و مدیریت، نیروی انسانی، اطالعات، فناوری 5هایی در قالب 

 شاخص فرعی مورد تأیید قرار گرفتند. 82اطالعاتی و ارتباطی و ارتباط با محیط( شامل 

های معیار بررسی و ارزیابی شاخصی خویش به ( در پایان نامه1391) وایقانبادامچی 

. نتایج به دست آمده های عمومی استان آذربایجان شرقی پرداختآمادگی الکترونیکی در کتابخانه

ها از لحاظ راهبرد و سیاست، فناوری، سازمان، و منابع بخانهاز این پژوهش نشان داد که این کتا

 وضعیت متوسط به باال قرار داشتند.در انسانی 

 آمادگی ارزیابی»( پژوهش خود را با عنوان 1391زاده )نورافروز، حریری، و حنفی

 که داد نشان ارزیابی به انجام رساندند. نتایج« طباطبایی عالمه دانشگاه هایکتابخانه الکترونیکی

 بُعد در به خصوص و الکترونیکی آمادگی مختلف ابعاد در بررسی های موردکتابخانه یهمه

 دیجیتالی هستند.  شکاف مناسبی قرار ندارند و دچار وضعیت در ایشبکه خدمات و هابرنامه

( در پژوهش دیگری، به بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی 1392نوروزی و جعفرپور )

ی مرکزی تابخانههای دانشگاه تبریز پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داده است که ککتابخانه

های های این دانشگاه در سه بُعد سازمان و مدیریت، اطالعات و فناورینسبت به سایر کتابخانه

ها در سطح مطلوبی تری برخوردار است و دیگر کتابخانهاطالعاتی و ارتباطی از وضعیت مطلوب

 هاست.نیستند که نشان از آمادگی نداشتن این کتابخانه

 آمادگی»( پژوهشی تحت عنوان 1392، صنایعی و جباری نوقابی )اورعی، چشمه سهرابی

 نشان این پژوهش هایبه انجام رساندند. یافته« اصفهان شهر دانشگاهی هایکتابخانه الکترونیکی
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 اطالعات، آمادگی های اطالعاتی و ارتباطی،فناوری زیرساخت آمادگی و دسترسی میزان که داد

 آمادگی اطالعات، امنیت های اطالعاتی و ارتباطی،فناوری به نیازمند هایفعالیت و خدمات

ای هویژگی آمادگی در حالی که،. است بوده متوسط حد از باالتر سازمانی فرهنگ و مدیریت

و مقررات حقوقی و قانونی مربوط ، راهبردها هاسازمانی، ارتباط با محیط بیرونی، میزان سیاست

های فناوری، آمادگی مالی، نیروی انسانی، میزان استفاده از های اطالعاتی و ارتباطیفناوریبه 

 ، باالتر از حد متوسط نبوده است. اطالعاتی و ارتباطی

را  مشهد دانشگاهی هایکتابخانه الکترونیکی ( آمادگی1392نژاد و درودی )هندی، سلیمانی

 آن از ها حاکییافته. اندبررسی کرده ایرایانههای نظام گذاریی سیاستل پروژهمد اساس بر

 وجود تفاوتی حقوقی و فنی اجتماعی، بُعد از مختلف هایدانشگاه هایکتابخانه بین که است

 هایدانشگاه تنها ایهای رایانهنظام گذاریی سیاستوژهرپ مدل و اقتصادی بُعد نظر از ولی ندارد،

 هستند. تریمناسب وضعیت در دولتی

ی آمادگی الکترونیکی در خارج از ایران در انجام شده درحیطههای با نگاهی به پژوهش

های آموزش و در ها بیشتر در حوزهتوان دریافت که این پژوهشکشورهای توسعه یافته، می

ی آمادگی ها در زمینهاند. با توجه به کمبود پژوهشها انجام شدهبرخی موارد در کتابخانه

طور تحلیل کرد که کشورهای توسعه یافته ، شاید بتوان اینالکترونیکی در کشورهای توسعه یافته

وری گسترده از امکانات و تجهیزات با توجه به شرایط زیرساختی، اجرایی، راهبردی و بهره

خود  هایی بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانههای اطالعاتی و ارتباطی، از مرحلهفناوری

ای در حال توسعه همچنان در مراحل آغازین این فرآیند اند، در حالی که کشورهعبور کرده

 هستند.

-دهد که اکثر این پژوهشدر این حوزه نشان می های انجام شدهبررسی پژوهشدر ایران نیز 

های مورد مطالعه از لحاظ ابعاد مختلف آمادگی اند و کتابخانهپیمایشی انجام شده ها به روش

ی مرکزی سازمان انرژی اتمی ایران در حد دارند. کتابخانهالکترونیکی در سطوح متفاوت قرار 

های عمومی استان کتابخانه(؛ 1389آمادگی الکترونیکی دارد )مسگرزاده و سپهر، « زیاد»

بادامچی از سطح آمادگی الکترونیکی قرار دارند )« متوسط به باال»در حدی  آذربایجان شرقی

ران برای ارائه خدمات عمومی الکترونیکی در سطحی های دانشگاهی ای(؛ کتابخانه1391 ،وایقان

طباطبایی،  عالمه های دانشگاهآید کتابخانه( و به نظر می1389اند )کریمی، قرار داشته« متوسط»



 31                                 هاي دانشگاهی شهر اهوازبررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 

 آمادگی از اصفهان شهر عالی آموزش هایموسسه و هاهای دانشگاهکتابخانهدانشگاه تبریز و 

؛ نوروزی و جعفرپور، 1391زاده، )نورافروز، حریری، و حنفیاند نبوده برخوردار الزم الکترونیکی

 (. 1392؛ اورعی و همکاران، 1392

های های صورت گرفته در این حیطه بر اهمیت انجام این نوع مطالعات در حوزهپژوهش

های روز قرار دارند، تأکید دارند. هایی که تحت تأثیر فناوریمختلف و به خصوص در کتابخانه

های دانشگاهی شهر اهواز جهت ایجاد بستر الزم برای و با توجه به اهمیت کتابخانهاز این ر

پژوهشگران، دانشجویان و استادان جهت دسترسی به اطالعات روزآمد و قابل اطمینان، الزم 

ها مورد بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف است ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی در این کتابخانه

های احتمالی های آتی شناسایی شوند تا مسئوالن جهت رفع شکافریزیامهو قوت برای برن

 اهتمام ورزند.  

 پژوهش هدف
های دانشگاهی شهر هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه

ها با توجه اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف این کتابخانه

رسانی به ابعاد آمادگی الکترونیکی و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود و ارتقاء خدمات و اطالع

های آمادگی الکترونیکی است. در راستای دستیابی به بهینه و روزآمد مطابق با ابعاد و شاخص

 شود:های زیر پاسخ داده میاین هدف به پرسش

دانشگاهی شهر اهواز از لحاظ ابعاد گوناگون های میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه  -1

 چگونه است؟

 تا چه اندازه است؟ های دانشگاه شهید چمرانمیزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه -1-1

 تا چه اندازه است؟های دانشگاه آزاد اسالمی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه   -1-2

 تا چه اندازه است؟اه علوم پزشکی های دانشگمیزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه  -1-3

 تا چه اندازه است؟ی دانشگاه علوم تحقیقات میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه  -1-4

 تا چه اندازه است؟ی دانشگاه پیام نور میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه  -1-5
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تا  دانشگاهی خوزستانش عالی جهاد ی مؤسسه آموزمیزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه  -1-6

 چه اندازه است؟

 تا چه اندازه است؟ت ی دانشگاه نفمیزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه  -1-7

 روش پژوهش
-انجام شده است. جامعهتحلیلی  -توصیفیپیمایشی است که به روش ای پژوهش مطالعهاین 

.  دانشگاهی شهر اهواز استهای ی پژوهش حاضر متشکل از تمام مدیران وکتابداران کتابخانه

( و مدل مبتنی بر 1389زاده )مدل نورافروز، حریری و حنفیپژوهش حاضر با به کارگیری در 

IUP و مدل بین  (1390( ارائه شده توسط نوروزی و جعفرپور )2006بریکل،  )میوتوال و ون

تدوین  شنامه( سه پرس1391به کارگرفته شده در پژوهش بادامچی وایقان )« استوپ»المللی 

-بدین منظور پرسشنامهمورد تایید قرار گرفته شد،  یصور ییروا قیطر از هاآن ییروا که گردید

شناسی های به کار رفته در این پژوهش در اختیار سه تن از استادان گروه علم اطالعات و دانش

شناسی دانشگاه شهید چمران و یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش

های مندرج در آن مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، قرار گرفت تا محتوای پرسش 1دانشگاه قم

 های نهایی لحاظ شد. پیشنهادها و اصالحات ارائه شده، در تنظیم پرسشنامه

-هپس از محاسب ند.گرفت قرار دییتا مورد کرونباخ یآلفا فرمول قیطر ازها نیز پرسشنامه ییایپا

ی دوم نامه، پرسش93/0ی اول برابر با ها، پایایی پرسشنامهلفای کرونباخ پرسشنامهی ضریب آ

برای این ضریب،  70/0بود. معموالً مقدار باالتر از 85/0ی سوم برابر با و پرسشنامه 76/0برابر با 

رسطح آمار د ها،برای تجزیه و تحلیل دادهگیری است. گر پایایی قابل قبول ابزار اندازهنشان

هایی مانند فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. در سطح توصیفی از شاخص

-کولموگروفها از آزمون برای بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع دادهآمار استنباطی 

هی انشگاهای دجهت بررسی میزان ابعاد آمادگی الکترونیکی در هر یک از کتابخانه اسمیرنف و

 استفاده شده است.ای شهر اهواز از آزمون تی استیودنت تک نمونه

 

                                                           

 .IUPهای دانشگاهی مبتنی بر آمادگی الکترونیکی کتابخانه ی مدلیعقوب نوروزی، ارائه دهنده 1.



 33                                 هاي دانشگاهی شهر اهوازبررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 

 ي پژوهشهايافته
به دلیل وجود دو گروه مدیران و کتابداران، اطالعات جمعیت شناختی آنان به شکل مجزا 

 شرح داده شده است.  

مدیر نفر  26نفر است که از این میان  101ی این پژوهش، متشکل از دهندهی تشکیلجامعه

( %4/65نفر زن ) 17( و %6/34نفر مرد ) 9مدیر کتابخانه،  26نفر کتابدار بودند. از میان  75و 

( هستند. به این %3/25نفر مرد ) 19( و %7/74نفر زن ) 56نفر کتابدار،  75هستند و از میان 

سال  40 تا 36ی سنی ترتیب در هر دو گروه تعداد زنان بیشتر بوده است. بیشتر مدیران در رده

( %7/7) 46-50( و %7/7) 26-30( قرار دارند و کمترین گروه مربوط به مدیران با سن 9/26%)

( قرار دارند و کمترین %3/37سال ) 41تا  34ی سنی سال است. بیشتر کتابداران نیز در رده

 سال است.  50( مربوط به کتابداران با سن بیشتر از %8فراوانی )

و « شناسیعلم اطالعات و دانش»ی تحصیلی ها در رشتهان کتابخانه( از مدیر%8/80نفر ) 21

( از %52نفر ) 39ی تحصیلی اند، هچنین رشتهتحصیل کرده« هادیگر رشته»( در %2/19نفر ) 5

تحصیل « هادیگر رشته»( در %48نفر ) 36است و « شناسیعلم اطالعات و دانش»کتابداران 

« شناسیعلم اطالعات و دانش»حصیلی بیشتر افراد در دو گروه، ی تاند. به این ترتیب رشتهکرده

( در مقطع کارشناسی ارشد هستند و کمترین فراوانی مربوط به %2/46است. بیشتر مدیران ) بوده

( %40( است. همچنین بیشتر کتابداران در مقطع کارشناسی )%8/3مدیران در مقطع کاردانی )

( مربوط به کتابداران در مقطع کاردانی است. به این %12)اند و کمترین فراوانی تحصیل کرده

در ادمه، پاسخ  ترتیب تعداد افراد با سطح تحصیالت کاردانی در هر دو گروه کم بوده است.

 پرسش های پژوهش شرح داده شده است.

 هاي دانشگاهی شهر اهواز از لحاظ ابعاد گوناگونبررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

پژوهش که میزان آمادگی الکترونیکی  3-1تا  1-1و  1برای پاسخ به  پرسش های

مجموعه کتابخانه های هر دانشگاه را جویا شده اند، از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. 

(، با توجه به p<05/0در صورتی که آزمون مورد نظر معنادار باشد )الزم به ذکر است که 

تر از پایین»یا « باالتر از حد متوسط»وضعیت کتابخانه در بُعد مورد نظر ها اختالف میانگین
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(، با توجه به اینکه p>05/0شود. اما زمانی که آزمون معنادار نباشد )ارزیابی می« حد متوسط

ها از لحاظ آماری معنادار نیست، بنابراین وضعیت کتابخانه در بُعد موردنظر اختالف میانگین

 شود.رزیابی میا« در حد متوسط»

 

اي ابعاد مختلف آمادگی : ميانگين، انحراف استاندارد و نتايج آزمون تی تک نمونه1جدول 

 هاي دانشگاهی شهر اهوازالکترونيکی در كتابخانه

 شاخص

 بُعد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
t 

سطح 

 معناداری

مقدار 

 متوسط

اختالف 

 میانگین

سخت افزار و امکانات 

 ارتباطی
42/8 94/3 68/2- 01/0 5/10 08/2- 

 26/0 5/4 32/0 005/1 30/1 76/4 نرم افزار

 23/1 12 04/0 15/2 91/2 23/13 کیفیت زیرساخت

 -89/2 6 001/0 -43/6 28/2 11/3 خدمات

نفوذ فناوری اطالعات 

 و ارتباطات
50/22 96/5 84/3- 001/0 27 50/4- 

امنیت و حفاظت از 

 اطالعات
69/8 39/3 21/1- 23/0 5/9 81/0- 

 -35/4 5/16 001/0 -98/4 44/4 15/12 ها و راهبردبرنامه

منابع و محتوای 

 اطالعاتی
19/25 76/5 27/0- 78/0 5/25 31/0- 

 -43/0 5/4 18/0 -35/1 59/1 07/4 سازمان

 -58/1 6 001/0 -18/4 92/1 42/4 اعتبارات

 15/3 42 049/0 -97/1 14/8 15/45 نیروی انسانی

 -82/11 163 06/0 -91/1 97/29 73/151 آمادگی کلی
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های دانشگاهی شهر اهواز، آمادگی دهد که به طور کلی در کتابخانهنشان می 1نتایج جدول 

های اطالعاتی و ارتباطی، ی، خدمات، نفوذ فناوریسختافزاروامکاناتارتباطابعاد الکترونیکی در 

تر از حد متوسط و در بُعد کیفیت به صورت معناداری پایین اعتباراتو  وراهبردهابرنامه

(. p<05/0زیرساخت و آمادگی نیروی انسانی به صورت معناداری باالتر از حد متوسط است )

، امنیت و حفاظت از اطالعات، منابع و محتوای اطالعاتی، نرمافزاردر حالی که در ابعاد 

 در حد متوسط است. سازمان، و آمادگی کلی

هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز از لحاظ ابعاد رسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانهبر

 گوناگون

 ، نشان داده شده است. 2های مربوط به این بخش در جدول یافته

اي ابعاد مختلف آمادگی :  ميانگين، انحراف استاندارد و نتايج آزمون تی تک نمونه2جدول 

 هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز الکترونيکی در كتابخانه
 شاخص

 بُعد
 میانگین

انحراف 
 t استاندارد

سطح 
 معناداری

مقدار 
 متوسط

اختالف 
 میانگین

سخت افزار و امکانات 
 ارتباطی

90/6 56/3 34/3- 007/0 5/10 6/3- 

 -6/0 5/4 16/0 -50/1 30/1 90/3 نرم افزار

 1 12 31/0 07/1 09/3 13 کیفیت زیرساخت

 -55/3 6 0001/0 -31/6 86/1 45/2 خدمات
نفوذ فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
90/21 59/5 01/3- 01/0 27 01/5- 

امنیت و حفاظت از 
 اطالعات

72/7 74/3 58/2 014/0 5/9 78/1- 

 -23/6 5/16 001/0 -97/4 14/4 27/10 ها و راهبردبرنامه

 -41/1 5/25 43/0 -81/0 75/5 09/24 منابع و محتوای اطالعاتی

 -6/0 5/4 22/0 -29/1 51/1 90/3 سازمان

 -64/2 6 001/0 -5 74/1 36/3 اعتبارات
 72/1 42 36/0 95/0 98/5 72/43 نیروی انسانی

 -73/21 163 23/0 -21/0 07/30 27/141 آمادگی کلی
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های دانشگاه شهید چمران دهد که آمادگی الکترونیکی کتابخانهنشان می 2نتایج جدول 

-برنامهی، خدمات، نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، سختافزاروامکاناتارتباطابعاد اهواز در 

تر از حد متوسط به صورت معناداری پایین توحفاظتازاطالعاتیامنو در بُعد  اعتبارات، وراهبردها

منابع و محتوای اطالعاتی، ، رساختیتزیفیک، نرمافزار(. در حالی که در ابعاد p<05/0است )

 در حد متوسط است. سازمان، نیروی انسانی و آمادگی کلی

هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز از لحاظ ابعاد بررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 گوناگون

 ، نشان داده شده است. 3های مربوط به این سؤال در جدول یافته

اي ابعاد مختلف آمادگی ميانگين، انحراف استاندارد و نتايج آزمون تی تک نمونه :3جدول 

 هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازالکترونيکی در كتابخانه
 شاخص

 بُعد
 میانگین

انحراف 
 t استاندارد

سطح 
 معناداری

مقدار 
 متوسط

اختالف 
 میانگین

سخت افزار و 
 امکانات ارتباطی

8 55/3 40/1- 25/0 5/10 5/2- 

 1 5/4 21/0 54/1 29/1 5/5 نرم افزار
 5/0 12 49/0 77/0 29/1 5/12 کیفیت زیرساخت

 -25/4 6 01/0 -66/5 50/1 75/1 خدمات
نفوذ فناوری اطالعات 

 و ارتباطات
25/17 8/6 86/2- 06/0 27 75/9- 

امنیت و حفاظت از 
 اطالعات

25/9 5/3 17/2 07/0 5/9 25/0- 

 -25/5 5/16 08/0 -50/2 19/4 25/11 راهبردها و برنامه

منابع و محتوای 
 اطالعاتی

75/21 07/6 23/1- 30/0 5/25 75/3- 

 -1 5/4 13/0 -2 1 5/3 سازمان

 -1 6 42/0 -92/0 16/2 5 اعتبارات

 5/0 42 86/0 18/0 32/5 5/42 نیروی انسانی

 -75/24 163 46/0 -12/0 74/28 25/138 آمادگی کلی
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های دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز آمادگی دهد که در کتابخانهنشان می 3نتایج جدول 

 (. در حالی که در ابعادp< 05/0تر از حد متوسط است )بُعد خدمات، پایینالکترونیکی در 

 وحفاظت تیامن، نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، افزار نرمی، ارتباط امکانات و افزار سخت

، منابع و محتوای اطالعاتی، سازمان، اعتبارات، رساختیز تیفیک، راهبرد و هابرنامه، اطالعات از

 در حد متوسط است. آمادگی نیروی انسانی و آمادگی کلی

هاي دانشگاه علوم پزشکی اهواز از لحاظ ابعاد بررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 گوناگون 

اي ابعاد مختلف آمادگی استاندارد و نتايج آزمون تی تک نمونه: ميانگين، انحراف 4جدول 

 هاي دانشگاه علوم پزشکی اهوازالکترونيکی در كتابخانه

 شاخص                     

 بُعد        
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
t 

سطح 

 معناداری

مقدار 

 متوسط

اختالف 

 میانگین

سخت افزار و امکانات 

 ارتباطی
85/10 74/4 19/0 84/0 5/10 35/0 

 5 5/4 23/0 32/1 1 5 نرم افزار

 42/1 12 38/0 93/0 03/4 42/13 کیفیت زیرساخت

 -72/1 6 15/0 -61/1 81/2 28/4 خدمات

نفوذ فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
71/23 18/5 67/1- 14/0 27 29/3- 

 -93/0 5/9 007/0 99/03 69/2 57/8 امنیت و حفاظت از اطالعات

 -5/1 5/16 25/0 -251 16/3 15 ها و راهبردبرنامه

 91/2 5/25 25/0 25/1 16/6 41/28 منابع و محتوای اطالعاتی

 21/0 5/4 8/0 26/0 13/2 71/4 سازمان

 -72/0 6 28/0 -17/1 60/1 28/5 اعتبارات

 42/2 42 44/0 81/0 87/7 42/44 نیروی انسانی

 71/0 163 13/0 38/2 07/29 71/163 آمادگی کلی
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های دانشگاه علوم پزشکی اهواز آمادگی دهد که در کتابخانهنشان می 4نتایج جدول 

(. در حالی که p< 05/0تر از متوسط است )پایین اطالعات از وحفاظت تیامنبُعد الکترونیکی 

 هابرنامهنفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات،  ،افزار نرمی، ارتباط امکانات و افزار سخت در ابعاد

، خدمات، منابع و محتوای اطالعاتی، سازمان، اعتبارات، آمادگی رساختیز تیفیک، وراهبرد

 در حد متوسط است. نیروی انسانی و آمادگی کلی

مؤسسه آموزش عالی جهاد های علوم تحقیقات، پیام نور، با توجه به اینکه در دانشگاه

وجود دارد، بنابراین برای بررسی وضعیت و دانشگاه نفت یک کتابخانه دانشگاهی خوزستان 

هر بُعد با مقدار متوسط مقایسه شده است و دیگر از   ر ابعاد مختلف،آمادگی الکترونیکی د

 های آماری خاصی برای مقایسه استفاده نشده است.آزمون

 ي دانشگاه علوم تحقيقات از لحاظ ابعاد گوناگونبررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 ي دانشگاه علوم تحقيقات: ميانگين ابعاد مختلف آمادگی الکترونيکی در كتابخانه5جدول 

 شاخص

 بُعد
 میانگین

مقدار 

 متوسط

اختالف 

 میانگین

 -5/0 5/10 10 سخت افزار و امکانات ارتباطی

 5/1 5/4 6 نرم افزار

 3 12 15 کیفیت زیرساخت

 -1 6 5 خدمات

 1 27 28 ارتباطاتنفوذ فناوری اطالعات و 

 5/5 5/9 15 امنیت و حفاظت از اطالعات

 -5/3 5/16 13 ها و راهبردبرنامه

 5/3 5/25 29 منابع و محتوای اطالعاتی

 -5/0 5/4 4 سازمان

 -1 6 5 اعتبارات

 6 42 48 نیروی انسانی

 15 163 178 آمادگی کلی
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تحقیقات آمادگی و ی دانشگاه علوم دهد که در کتابخانهنشان می  5نتایج جدول 

، خدمات، سازمان و اعتبارات وراهبردهابرنامهی، سختافزاروامکاناتارتباطابعاد الکترونیکی در 

، نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، رساختیتزیفیک ،نرمافزار تر از حد متوسط و در ابعادپایین

 اطالعاتی، آمادگی نیروی انسانی و آمادگی کلیامنیت و حفاظت از اطالعات، منابع و محتوای 

 باالتر از حد متوسط است.

 ي دانشگاه پيام نور اهواز از لحاظ ابعاد گوناگون بررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 ي دانشگاه پيام نور:  ميانگين ابعاد مختلف آمادگی الکترونيکی در كتابخانه6جدول 

 شاخص

 بُعد
 میانگین

مقدار 

 متوسط

اختالف 

 میانگین

 5/0 5/10 11 سخت افزار و امکانات ارتباطی

 5/0 5/4 5 نرم افزار

 1 12 13 کیفیت زیرساخت

 -4 6 2 خدمات

 6 27 33 نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات

 5/0 5/9 10 امنیت و حفاظت از اطالعات

 -5/11 5/16 5 ها و راهبردبرنامه

 -5/3 5/25 22 منابع و محتوای اطالعاتی

 5/0 5/4 5 سازمان

 2 6 8 اعتبارات

 5 42 47 نیروی انسانی

  -2 163 161 آمادگی کلی

ی دانشگاه پیام نور اهواز آمادگی الکترونیکی دهد که در کتابخانهنشان می 6نتایج جدول 

فناوری اطالعات  ، نفوذ رساختیز تیفیک ،افزار نرمی، ارتباط امکانات و سختافزارابعاد در  

و ارتباطات، امنیت و حفاظت از اطالعات، سازمان، اعتبارات و آمادگی نیروی انسانی باالتر 
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ها و راهبرد، منابع و محتوای اطالعاتی و آمادگی از حد متوسط و در ابعادخدمات، برنامه

 تر از حد متوسط است. پایین کلی

سه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ي مؤسبررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه

 از لحاظ ابعاد گوناگون 

ي مؤسسه آموزش عالی جهاد : ميانگين ابعاد مختلف آمادگی الکترونيکی در كتابخانه7جدول 

 دانشگاهی خوزستان 

 شاخص

 بُعد
 میانگین

مقدار 

 متوسط

اختالف 

 میانگین

 -5/5 5/10 5 سخت افزار و امکانات ارتباطی

 5/1 5/4 6 نرم افزار

 1 12 13 کیفیت زیرساخت

 -3 6 3 خدمات

 -5 27 22 نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات

 5/2 5/9 12 امنیت و حفاظت از اطالعات

 5/1 5/16 18 ها و راهبردبرنامه

 5/0 5/25 26 منابع و محتوای اطالعاتی

 -5/2 5/4 2 سازمان

 -2 6 4 اعتبارات

 2 42 44 نیروی انسانی

 -8 163 155 آمادگی کلی

مؤسسه آموزش عالی ی دهد که آمادگی الکترونیکی کتابخانهنشان می 7نتایج جدول 

، امنیت و حفاظت از اطالعات، رساختیتزیفیک ،نرمافزارابعاد در جهاد دانشگاهی خوزستان 

ها و راهبرد، منابع و محتوای اطالعاتی و آمادگی نیروی انسانی باالتر از حد متوسط و برنامه

ی، خدمات، نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان، سختافزاروامکاناتارتباطدر ابعاد 

 پایین تر از حد متوسط است.   اعتبارات و آمادگی کلی
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 شگاه نفت اهواز از لحاظ ابعاد گوناگوني دانبررسی ميزان آمادگی الکترونيکی كتابخانه 

 ي دانشگاه نفت: ميانگين ابعاد مختلف آمادگی الکترونيکی در كتابخانه8جدول

 نرمابعاد ی دانشگاه نفت آمادگی الکترونیکی در کتابخانهدهد که در نشان می 8نتایج جدول 

ها و راهبرد، منابع و محتوای اطالعاتی، سازمان، ، خدمات، برنامهرساختیز تیفیک ،افزار

 افزاروامکانات سختاعتبارات، نیروی انسانی و آمادگی کلی باالتر از حد متوسط و در ابعاد 

تر از حد متوسط پایینطات، امنیت و حفاظت از اطالعات ی، نفوذ فناوری اطالعات و ارتباارتباط

 است.

 گيرينتيجهبحث و 
های دانشگاهی شهر با توجه به نتایج حاصل از بررسی آمادگی الکترونیکی در کتابخانه

ها از لحاظ بُعد سخت افزار و امکانات ارتباطی )تلفن رسد که این کتابخانهاهواز به نظر می

همراه مختص کتابخانه، سایت رایانه و اینترنت برای اعضای کتابخانه، گروه بحث 

 شاخص

 بُعد
 میانگین

مقدار 

 متوسط

اختالف 

 میانگین

 -5/1 5/10 9 سخت افزار و امکانات ارتباطی

 5/2 5/4 7 نرم افزار

 4 12 16 کیفیت زیرساخت

 1 6 7 خدمات

 -1 27 26 فناوری اطالعات و ارتباطات نفوذ

 -5/2 5/9 7 امنیت و حفاظت از اطالعات

 5/0 5/16 17 ها و راهبردبرنامه

 5/1 5/25 27 منابع و محتوای اطالعاتی

 /5 5/4 5 سازمان

 1 6 7 اعتبارات

 29 42 73 نیروی انسانی

 35 163 198 آمادگی کلی
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سخت افزارو غیره(؛  ی زمانی ارتقاءالکترونیکی، پست الکترونیکی مختص کتابخانه، فاصله

(؛ بُعد نفوذ کترونیکی و غیرهخدمات مرجع الکترونیکی، تابلوی اعالنات البُعد خدمات )

های اطالعاتی و ارتباطی در بازاریابی های اطالعاتی و ارتباطی )استفاده از فناوریفناوری

ها و و تبلیغ منابع کتابخانه، برای برقراری ارتباط در سفارش، فرآهم آوری و غیره(؛ برنامه

با امع فناوری اطالعاتی بدون دیوار(؛ طرح ججهت مجازی شدن )کتابخانه طرحراهبرد )

( و اعتبارات )حمایت های اطالعاتی و ارتباطی و غیرههای فناوریچشم اندازها و سیاست

های جهت تجهیزات و به طور کلی فناوری دانشگاه و اعطای تسهیالت و میزان بودجه

 برند. اطالعاتی و ارتباطی( در وضعیت مناسبی به سر نمی

 در بررسی آمادگی( 1392و همکاران ) اورعیی خدمات با یافتهپایین بودن میزان بُعد 

نفوذ پایین بودن بُعد  ، امااصفهان همخوانی ندارد شهر دانشگاهی هایکتابخانه الکترونیکی

( همخوانی دارد. پایین 1392و همکاران ) اورعیی های اطالعاتی و ارتباطی با یافتهفناوری

( در بررسی و ارزیابی سطح 1389مسگرزاده و سپهر )ی یافتهها و راهبرد با بودن بُعد برنامه

انرژی اتمی ایران همخوانی ندارد،  ی مرکزی سازمانمعیار آمادگی الکترونیکی در کتابخانه

نیجریه  در( 2011تیمو و ادور )( و 1392و همکاران ) اورعیهای با یافته در حالی که

تیمو ( و 1392و همکاران ) اورعیی رات با یافتههمخوانی دارد. پایین بودن میزان ُبعد اعتبا

 ( همخوانی دارد.2011و ادور )

توان در را میهای مورد مطالعه پایین بودن آمادگی الکترونیکی کتابخانه دلیل این 

ها از لحاظ سخت افزار و امکانات کمبود بودجه جستجو کرد؛ هنگامی که این کتابخانه

های اطالعاتی و ارتباطی و همچنین نفوذ خدمات مبتنی بر فناوریارتباطی در مضیقه باشند، 

یابد، زیرا این عناصر برای رسیدن به وضعیت مطلوب ابعاد ها نیز کاهش میاین فناوری

کنند که به یکدیگر متصل هستند، های یک زنجیر عمل میآمادگی الکترونیکی مانند حلقه

کمبود تجهیزات و در نتیجه کمبود خدمات. به این شکل که کمبود بودجه مساوی است با 

ها حداقل بایستی با به کارگیری راهبردهایی در البته قابل ذکر است مدیران این کتابخانه

 های اطالعاتی و ارتباطی بکوشند. های گسترش فناوریی برنامهجهت توسعه
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یت های دانشگاهی شهر اهواز در بُعد کیفیت زیرساخت )رضایت از کیفکتابخانه

های اطالعاتی و ارتباطی، سرعت دسترسی به اینترنت و غیره( و آمادگی پشتیبانی فناوری

نگرش مثبت و ارتباطی،  های اطالعاتیبه فناورینسبت  اعتماد و اطمیناننیروی انسانی )

( به صورت معناداری باالتر از حد متوسط هستند. نسبت به مهندسی مجدد فرآیندها و غیره

در بررسی ( 1392و همکاران ) اورعیی ان بُعد کیفیت زیرساخت با یافتهباال بودن میز

باال  در حالی کهشهراصفهان همخوانی دارد.  دانشگاهی هایکتابخانه الکترونیکی آمادگی

( 1391)نورافروز و همکاران ( و 1392و همکاران ) اورعیی بودن بُعد نیروی انسانی با یافته

، این طباطبایی همخوانی ندارد عالمه دانشگاه هایکتابخانه الکترونیکی آمادگی در ارزیابی

های فناوری( در بررسی آمادگی کتابخانه در استفاده از 2014آساری )ی با یافته یافته

( در بررسی و ارزیابی سطح معیار آمادگی 1389و مسگرزاده و سپهر ) اطالعاتی و ارتباطی

 سازمان انرژی اتمی ایران همخوانی دارد. ی مرکزیالکترونیکی در کتابخانه

تخصصی، ، نرم افزارهای عمومی) نرمافزارهای دانشگاهی شهر اهواز در ابعاد کتابخانه

های امنیتی و ای و غیره(؛ امنیت و حفاظت از اطالعات )استفاده از سیستمجامع کتابخانه

ای اطالعاتی )به روزرسانی و غیره(؛ منابع و محتو ها، امنیت اطالعات و امنیت شبکهگیت

منابع اطالعاتی کتابخانه، سهولت دسترسی به اطالعات جدید، سرعت دسترسی به اطالعات 

های رسانی، متخصص فناوریرسانی، متخصص اطالعجدید و غیره(، سازمان )بخش اطالع

عد در حد متوسط هستند. متوسط بودن میزان بُ اطالعاتی و ارتباطی و غیره( و آمادگی کلی

( همخوانی ندارد. متوسط 1392و همکاران ) اورعیی امنیت و حفاظت از اطالعات با یافته

( همخوانی 1389مسگرزاده و سپهر )ی بودن میزان بُعد منابع و محتوای اطالعاتی نیز با یافته

( همخوانی ندارد 1392و همکاران ) اورعیی ندارد. متوسط بودن میزان بُعد سازمان با یافته

ها ( همخوانی دارد. متوسط بودن میزان آمادگی کلی این کتابخانه2014آساری )ی با یافته اما

 بادامچی وایقان(، 1391)(، نورافروز و همکاران 1389با پژوهش مسگرزاده و سپهر )

های عمومی های معیار آمادگی الکترونیکی در کتابخانهشاخص بررسی و ارزیابی( در 1391)

( در بررسی وضعیت آمادگی 1392نوروزی و جعفرپور )رقی واستان آذربایجان ش
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و  اورعیی با یافته، در حالی که های دانشگاه تبریز همخوانی نداردالکترونیکی کتابخانه

 ( همخوانی دارد.1392همکاران )

های دانشگاه شهید چمران دهد که آمادگی الکترونیکی کتابخانهنشان می 2نتایج جدول 

سخت افزار و امکانات ارتباطی، خدمات، نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، ابعاد اهواز در 

ها و راهبرد، اعتبارات و در بُعد امنیت و حفاظت از اطالعات به صورت معناداری برنامه

رسد با توجه به اینکه این دانشگاه، یکی (. به نظر میp<05/0تر از حد متوسط است )پایین

بودن وضعیت این ابعاد بسی جای  ر استان خوزستان است، پایینترین دانشگاه داز برجسته

ها با مشکل همیشگی اعتبارات و کمبود بودجه تأمل دارد. ممکن است مدیران این کتابخانه

های سازمان ها با توجه به تنوع و تعدد بسیار رشتهدست و پنجه نرم کنند، اما این کتابخانه

ها و یزی بیشتری هستند. گروه متشکل از مدیران کتابخانهرمادر خود نیازمند توجه و برنامه

توانند به رفع نواقص ریاست دانشگاه شهید چمران در جهت تبادل افکار و راهکار می

 پرداخته و به تدریج وضعیت خویش را بهبود دهند.

های دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز آمادگی نشان داد که در کتابخانه 3نتایج جدول

تر با توجه به پایین(. p<05/0تر از حد متوسط است )بُعد خدمات، پایینالکترونیکی در 

رسد این دانشگاه های این دانشگاه، به نظر میبودن بُعد خدمات از حد متوسط در کتابخانه

ی نتایج به ست. همانطور که در ادامهی خدمات نوین رو به رو انیز با کمبود توجه به ارائه

ها و راهبرد ها از لحاظ برنامهشود، این کتابخانهدست آمده از ابعاد این دانشگاه مشاهده می

در حد متوسطی هستند، بهتر است خط مشی ارائه خدمات به شکل نوین را از حد یک 

نات ارتباطی، نرم افزار، نفوذ ابعاد سخت افزار و امکابرنامه فراتر برده و آن را اجرا نمایند. 

ها و راهبرد، کیفیت فناوری اطالعات و ارتباطات، امنیت و حفاظت از اطالعات، برنامه

زیرساخت، منابع و محتوای اطالعاتی، سازمان، اعتبارات، آمادگی نیروی انسانی و آمادگی 

کاربران در  یی جامعهرسد با توجه به تغییر ذائقهدر حد متوسط است. به نظر می کلی

های این دانشگاه در طول زمان و وضعیت متوسط اعتبارات بهتر است مدیران کتابخانه

هایشان ی گسترش منابع و محتوای اطالعاتی، سازمان و مجهز کردن بیشتر کتابخانهاندیشه

های این دانشگاه، به ها و راهبرد در کتابخانهباشند، و با توجه به وجود حد متوسط برنامه

 ریزی همه جانبه و عملی بپردازند. نامهبر
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شهید چمران از جایگاه نیز همانند دانشگاه های دانشگاه علوم پزشکی اهواز کتابخانه

هایی که به و وجود رشته زیادی شهر اهواز برخوردار است، و با توجه به سابقهای درویژه

این دانشگاه همگام با های سرعت در حال گسترش و تغییر هستند، بهتر است کتابخانه

ی هرچه بهتر خدمت به های اطالعاتی و ارتباطی، در جهت ارائهتحوالت روز فناوری

ی خویش بکوشند، و وضعیت ابعاد نام برده شده در باال را به طور چشمگیر بهبود جامعه

، های این دانشگاه بایستی با مجهز کردن خود به انواع تجهیزات )رایانهبخشند. کتابخانه

اسکنر، پرینتر، نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی، تخصصی، استفاده از فناوری 

ی خدمات سنجی، علم سنجی، ارائهبلوتوث و غیره(، گروه بحث الکترونیکی، خدمات وب

ی مورد خدمت ها برای استفاده توسط جامعهنالکترونیکی و غیره، و با در اختیار گذاشتن آ

 هیل دسترسی به اطالعات و منابع جدید بگشایند.خویش، راه را برای تس

ی دانشگاه علوم تحقیقات اهواز آمادگی الکترونیکی در دهد که کتابخانهنتایج نشان می

ها و راهبرد، خدمات، سازمان و اعتبارات ابعاد سخت افزار و امکانات ارتباطی، برنامه

ها از وضعیت رسد این نوع دانشگاهتر از حد متوسط است. با توجه به اینکه به نظر میپایین

مالی بهتری برخوردارند، پایین بودن این ابعاد نیاز به بررسی بیشتری دارد، اگر چه کمبود 

ها و راهبرد ممکن است دالیل نامناسب بودن ابعاد سخت افزار و خدمات اعتبارات و برنامه

-های مختلف و لزوم برنامههها در دانشگاجدید باشد. توجه به تغییرات و تحوالت کتابخانه

تقویت این ابعاد را  ریزی برای این امر از بدیهیات است و الزم است مدیر این کتابخانه

 در رأس اهداف خود قرار دهد.

ی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان دهد که کتابخانهنتایج نشان می

-ت، امنیت و حفاظت اطالعات، برنامهابعاد نرم افزار، کیفیت زیرساخآمادگی الکترونیکی در 

ها و راهبرد، منابع و محتوای اطالعاتی و آمادگی نیروی انسانی باالتر از حد متوسط است. 

رسد مدیر این کتابخانه نیز همانند پیام نور و علوم تحقیقات یک کتابخانه است. به نظر می

سعی در جلب  مورد نیاز کاربراناین کتابخانه با فراهم آوری نرم افزارها و منابع اطالعاتی 

این کتابخانه  دارد.خود  رضایت آنان و فراهم کردن زمینه دستیابی آنان به اطالعات مورد نیاز

های اطالعاتی و ارتباطی، در ابعاد سخت افزار و امکانات ارتباطی، خدمات، نفوذ فناوری
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توجه به اینکه این کتابخانه تر از حد متوسط است. با پایین سازمان، اعتبارات و آمادگی کلی

رود که مطابق اهداف از پیش دارای راهبرد و برنامه در حد متوسط رو به باالست، انتظار می

تعیین شده، به بهبود خدماتش بپردازد. دلیل پایین بودن بُعد سخت افزار و امکانات ارتباطی 

این کتابخانه پایین بودن  های اطالعاتی و ارتباطی درو به تبع آن پایین بودن نفوذ فناوری

 اعتبارات مورد نیاز باشد.

ابعاد نرم ی دانشگاه نفت آمادگی الکترونیکی در دهد که در کتابخانهنتایج نشان می

ها و راهبرد، منابع و محتوای اطالعاتی، سازمان، افزار، کیفیت زیرساخت، خدمات، برنامه

تر از حد متوسط است. این دانشگاه اعتبارات، آمادگی نیروی انسانی و آمادگی کلی باال

رسد از لحاظ مالی و حمایت سازمان دارای یک کتابخانه است و به دلیل اینکه به نظر می

مادر خویش در مضیقه نیست و از وضعیت به نسبت خوبی برخوردار است، باالتر از حد 

 .بینی استمتوسط بودن تا حدودی قابل پیش

 پيشنهادها

تر از حد بُعد سخت افزار و امکانات ارتباطی به طور معناداری پایینبا توجه به اینکه  .1

ها با در اختیار قرار دادن تجهیزات سخت شود که این کتابخانهمتوسط است پیشنهاد می

تر و با ترافیک کمتر افزاری مناسب در اختیار کاربران، زمینه را برای استفاده راحت

ها به راهم نمایند. همچنین با تجهیز کتابخانهبرای دسترسی به اطالعات مورد نیاز ف

سایت و پورتال زمینه را برای گروه بحث الکترونیکی، پست الکترونیکی، وبالگ، وب

ارتباط مؤثر با کاربرانشان فراهم نمایند. همچنین جهت ارتقاء سخت افزارهای 

در طول زمان تا تأخیر در رفع نواقص ای داشته باشند، های دورهها برنامهکتابخانه

 تر نشود.های کوچک به نواقص جدیباعث تبدیل اشکال

تر ها به طور معناداری پایینبا توجه به اینکه به طور کلی بُعد خدمات در این کتابخانه .2

ریزی به برنامهاین شهر  دانشگاهی هایشود کتابخانهاز حد متوسط است پیشنهاد می

سنجی، خدمات مرجع الکترونیکی و سنجی و وبهای علمدر جهت انجام فعالیت

خدمات اشاعه اطالعات تحویل الکترونیکی مدارک، تابلوی اعالنات الکترونیکی، 

رسانی جاری به شکل الکترونیکی، آموزش سواد و ارائه خدمات آگاهی گزیده
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ی این خدمات به جذب هر چه بیشتر اطالعاتی به کاربران بپردازند و در واقع با ارائه

 و مخاطبان بپردازند.کاربران 

شود که ها، توصیه میها و راهبرد در این کتابخانهبا توجه به پایین بودن بُعد برنامه .3

 و هیأت  مدیر هر کتابخانه

های دانشگاهی با تشکیل ی حیات کتابخانهی دانشگاه با توجه به اهمیت ادامهرئیسه

-تحلیل، طراحی و پیاده ساز و کار تجزیه وجلسات متعدد و هدفمند در جهت تأمین 

های های تشویقی برای ترویج استفاده از فناوریهای اطالعاتی جدید، طرحسازی نظام

راهبردهایی در جهت اطالعاتی و ارتباطی توسط کاربران و کارکنان و در نهایت تدوین 

ی بدون دیوار( در جهت پیشرفت و بهبود خدمات و )کتابخانه مجازی کردن کتابخانه

 وری کاربران خود بپردازند.اعتماد و بهره افزایش

با توجه به پایین بودن اعتبارات از حد متوسط و از آنجا که حمایت سازمان مادر در  .4

اعطای تسهیالت اعتباری و بودجه ، ی پیشبرد اهداف کتابخانه بسیار مهم استزمینه

هرچه بیشتر  ی آمادگیهای اطالعاتی و ارتباطی در زمینهمناسب در راستای فناوری

ها با شود سازمان مادر این کتابخانهها بسیار راهگشاست. پیشنهاد میاین کتابخانه

تری را برای این ی سازمان خود، شرایط مناسببررسی دقیق وضعیت کتابخانه

ها ای مستقل در این زمینه به کتابخانهها فراهم نمایند و با اختصاص بودجهکتابخانه

 شتری دهند.امکان آزادی عمل بی

های اطالعاتی و ارتباطی از حد متوسط در تر بودن بُعد نفوذ فناوریبا توجه به پایین  .5

اطالعاتی  های نوینی گسترده از فناوریشود که با استفادهها، پیشنهاد میاین کتابخانه

 آوری وو ارتباطی در بازاریابی و تبلیغ منابع، برای برقراری ارتباط در سفارش، فراهم

گستری و ارتباط اداری و غیراداری بخش اعظم کارهای خویش را از حالت مجموعه

ها را به صورت پیوسته انجام دهند، و به تدریج آمادگی خویش را سنتی خارج و آن

 در محیط مجازی افزایش دهند. برای حضور فعال

به باالست،  ها به طور کلی در حد متوسطگرچه آمادگی نیروی انسانی در این کتابخانه  .6

مدیران و مهارتو  سطحدانشبیشتر ارتقایشود در جهت اما پیشنهاد می
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ها های پژوهشی دانشگاهی، معاونتوارتباط یاطالعات هایفناوری یهدرحوزکتابداران

نیروی انسانی  مستمر آموزش ای بههای سازمان یافته به شکل دورهبه برگزاری کارگاه

 و جدیدو ارتباطی  اطالعاتی هایفناوری ابزارهای با بیشتر آشنایی برای هاکتابخانه

 بپردازند. ایهرایان وتجهیزات امکانات از بهینه یهاستفاد

 آمادگی به نسبت ای مرحله چند اتخاذ رویکردی ها باکتابخانه مدیران شودمی پیشنهاد  .7

 اکتفا یک بُعد به صرفاً و های آن را در نظر گیرندشاخص و ابعاد تمامی الکترونیکی،

 امکان جامعه هایبخش سایر با دانشگاهی شهر اهواز همگام هایکتابخانه تا نکنند

 عصر که حاضر با وضعیت مناسب در سطحی رسانیاطالع و اطالعاتی خدمات ارائه

 .باشند را داشته است، شده گذاری نام دانش و اطالعات
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