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 چکيده

ز به های دانشگاهی شیرا: هدف از پژوهش حاضرسنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانههدف

طالعاتی و های اها از فناوریمندی این کتابخانهکارگیری و بهرهاطالع از وضعیت بهمنظور 

 ها است.این کتابخانه موقعیت ارائه رهنمودهایی جهت ارتقاء

در  استفاده موردحلیلی است و روش ت-: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفیپژوهش روش

لکترونیکی ارزیابی آمادگی ا ها از پرسشنامهآوری دادهاین پژوهش پیمایشی است. برای جمع

تفاده ( اس1389های دانشگاهی طراحی شده توسط نورافروز، حریری و حنفی زاده )کتابخانه

یانگین های آمار توصیفی شامل  توزیع فراوانی، محاسبه مدر این پژوهش از روش. شده است

تفاده شده اس Spssو  Excelافزار مبا رسم جدول و نمودار، با استفاده از نر و انحراف معیار

 است.

دندانپزشکی  دانشکده دهد که کتابخانهها نشان می: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههايافته

-بین کتابخانه بیشترین میزان آمادگی الکترونیکی را 86/0دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 

آزاد با امتیاز  کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاههای دانشگاهی شیراز داشته اما در مقابل 

 ترین میزان آمادگی الکترونیکی را دارد.پایین -09/1

آمادگی  های دانشگاهی شیراز،دهند که اکثر کتابخانههای پژوهش نشان می: یافتهگيرينتيجه

کی اندک کترونیالکترونیکی در سطح متوسط به پایین دارند که این امر نشان دهندۀآمادگی ال

 ها است.این کتابخانه
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 مقدمه
 از یکی رسانیاطالع که یابیمدرمی بشری تمدن هزارساله چندین تاریخ بر گذرا مروری با

 دانش ایهحوزه تمام اطالعات فناوری امروزه. است بوده تمدن تکامل و تکوین در عمده عوامل

 آن دهایدستاور از که نیست ایحوزه هیچ و است داده قرار تأثیر تحت را بشری هایفعالیت و

 بیشترین که دهستن هاییهحوز جمله از شناسیعلم اطالعات و دانش و هاکتابخانه. باشد نصیببی

 .اندپذیرفته اطالعات فناوری از را تأثیر

ای تحت رسانی را به طور گستردهکتابخانه ها و مراکز اطالع ،ارتباطاتو  فناوری اطالعات

های سنتی اجرای اهداف و روش و بر است ها شدهباعث تغییر و تحول در آن وداده  تأثیر قرار

اطالعات که استفاده از فناوری  به طوری ،ها نیز تأثیر داشته استهای مؤسسات و دانشگاهفعالیت

های تحقیقاتی و دانشگاهی سبب ارتقاء سواد اطالعاتی کاربران، به ویژه کتابخانه ،هادر کتابخانه

است. آمادگی الکترونیکی به  شدهها رسانی و ارائه خدمت آنها و قابلیت اطالعکارکرد کتابخانه

ن و همچنین نفوذ اینترنت در جها یعنوان یک مفهوم نسبتاً جدید، در اثر رشد فزاینده

، صنعت، خدمات، آموزش های چشمگیر در استفاده از فناوری اطالعات در کسب و کارپیشرفت

و  1یاها را به خود جلب نموده است )چوکرها توجه بسیاری از کشورها و سازمانو سایر زمینه

 (.2003دیگران، 

اند با استفاده مختلفی توانسته یهاها و سازمانمطالعات گوناگون نشان داده است که شرکت

، از هدر بخشند ارتقاءهای اطالعاتی و ارتباطی، قدرت عملیاتی و مدیریتی خود را فناوریاز 

ها بخشی هزینه، اثربخشند، کیفیت کار و محصوالت خود را بهبود نمایند رفتن زمان جلوگیری

طالعات را اکان دسترسی آسان به و ام بگذارند، اطالعات بیشتری را به اشتراک دهندرا افزایش 

 .برای همگان فراهم آورند

به دو علت آمادگی  ،های کشورهای دانشگاهی ایران در مقایسه با سایر کتابخانهکتابخانه

عامل اول امکانات و بودجه بیشتر  .گیری از آن را دارندها و بهرهبیشتری برای پذیرش فناوری

 هاکتابخانه سایر اتفاق به قریب هاست، زیرا اکثریتاع کتابخانهها در مقابل سایر انواین کتابخانه

 کاربران دوم، عامل مندند.بهره کمترى تسهیالت از آموزشگاهى و عمومى هاىکتابخانه همچون

                                                           
1 Choucri 
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 نوین هاىفناوری با و استادان دانشجویان آشنایى میزان رسدمی نظر هستند. به هاکتابخانه این

 هاىکتابخانه کتابداران طوراست. همین بیشتر هاکتابخانه دیگر کاربران به نسبت اطالعاتى

 سایر کتابداران با مقایسه در و تخصصى، دانشگاهی تحصیالت از برخوردارى با دانشگاهى،

 دارند. های نوینفناوری از بیشترى آگاهى هاکتابخانه

 و هشیاطالعات در جهت تأمین اهداف آموزشی، پژو با در نظرگرفتن این نکته که فناوری

د که کمک شوکند و از ابزارهای مفیدی محسوب میها نقش مهمی را ایفا میمدیریتی در سازمان

و با توجه  رسانی به جامعه خود نموده استهای دانشگاهی در راستای خدمتشایانی به کتابخانه

انشگاهی دهای ربرد فناوری اطالعات در کتابخانهبه این مسأله که اطالعات مستندی درباره کا

ادگی ضروری است که در پژوهشی میزان آم  شیراز به عنوان قطب پژوهشی کشور وجود ندارد،

بردهای کالن، های دانشگاهی شیراز در راستای دستیابی به این اهداف و راهالکترونیکی کتابخانه

 مینه ها در زز شرایط فعلی این کتابخانهسنجش و مورد بررسی قرار گیرند و تصویری کلی ا

 های اطالعاتی به دست آید.کارگیری فناوریبه

دانشگاهی های الکترونیکی کتابخانه بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت آمادگی

مادگی این پژوهش به این صورت قابل بیان است: وضعیت آ مسئلهپس . نماید بررسی راشیراز 

عیار های مربوط به سنجش سطح مهای مدلدانشگاهی شیراز با توجه به شاخصهای کتابخانه

 است؟ به چه صورت آمادگی الکترونیکی

ی هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان آمادگی الکترونیکبا توجه به مطالب پیش گفته، 

های تابخانهکمندی کارگیری و بهرهشیراز به منظور اطالع از وضعیت به یهای دانشگاهکتابخانه

 دانشگاه وقعیتم ارتقاءهای اطالعاتی و ارتباطی و ارائه رهنودهایی برای این دانشگاه از فناوری

 شیراز است.

گذاری پروژه سیاستبه وسیله  1998ها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال اولین تالش

( منظور از آمادگی 2006)2بریکل ون و انجام گرفت. از نظر میوتوال 1ایرایانههای سیستم

های اطالع محور، ابعادی همچون آمادگی سازمان، آمادگی منابع الکترونیکی به ویژه در سازمان

 انسانی، آمادگی اطالعات، آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات و آمادگی محیط بیرونی است؛

                                                           
1 Computer System Policy Project (CSPP) 

2 Mutula and Van Brakel 
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 و استفاده پذیرش، ییتوانا الکترونیکی آمادگی از منظوراما به صورت کلی در تمام تعاریف، 

 از منظور است. جوامع در هاآن با مرتبط کاربردهای و ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریبه

 تجاری، مؤسسات انواع و کوچک متوسط، بزرگ، هایسازمان شهر، کشور، تواندمی جوامع این

با توجه به  .(1387)فتحیان،  باشد غیره و رسانیاطالع مراکز ها،کتابخانه غیرانتفاعی، آموزشی،

-های متفاوت اقتصادی و اجتماعی کاربرد دارد، مدلکه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در زمینهاین

های متفاوتی برای سنجش آن ارائه شده است و مطالعاتی نیز در رابطه با سنجش میزان آمادگی 

ترین مطالعات انجام شده در مهمهای مختلف انجام شده است. برخی از سازمانالکترونیکی 

 ها در خارج و ایران به شرح زیر است:زمینه آمادگی الکترونیکی در دانشگاه

های های اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه( به بررسی آمادگی فناوری2011) 1تیم و ادور

های انهها به وسیله پرسشنامه و مشاهده از کتابخدادهمؤسسه عالی در دولت نیجریه پرداختند. 

ها امکانات و تجهیزات دهد که در این کتابخانهنتایج نشان می آوری شدند.مؤسسات عالی جمع

شود ها به صورت خودکار انجام میچنین خدمات اصلی کتابخانهکافی در دسترس قرار دارد و هم

جمله بودجه هایی نیز در رابطه با کاربرد فناوری اطالعاتی و ارتباطی از اما در مقابل محدودیت

ها، پشتیبانی فنی ناکافی ضعیف، ناکافی بودن تعداد نیروی انسانی ماهر، اجرای ضعیف سیاست

های مؤسسات عالی و غیر اعتماد بودن منبع برق وجود دارد. طبق نتایج به دست آمده، کتابخانه

مند ک بهرهچنین خدمات تحویل مدرهای اطالعاتی و همدر نیجریه هنوز به طور کامل از فناوری

 اند.نشده

-ارزیابی آمادگی الکترونیکی در دانشگاه"( در پژوهشی تحت عنوان 2013) 2ایونی ساموئل

به بررسی آمادگی سه مؤسسه آموزش عالی در رابطه با میزان معرفی و حفظ  "های نیجریه

از خدمات الکترونیکی به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و نیروهای پشتیبانی پرداخت. هدف 

انجام این پژوهش، حل دو مشکل فقدان ارزیابی آمادگی الکترونیکی در مؤسسات آموزشی و 

های آموزشی بود. پس از تجزیه چنین فقدان مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در محیطهم

و تحلیل سه فاکتور آمار توصیفی، اکتشافی و عامل تقویت کننده این نتیجه به دست آمد که هر 

های دهد که سه مؤسسه آموزش عالی در نیجریه فناوریعامل تأثیرگذار هستند. نتایج نشان میسه 

                                                           
1 Tiemo and Edewor 

2 Samuel Eweni 
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کننده عدم وجود کنند. مطالعه بیاناطالعاتی را پذیرفته و از آن به صورت فعالی استفاده می

های استراتژی جزء به جزء و سیستماتیک جهت تطبیق سریع، آموزش و استفاده از فناوری

 های نیجریه است.در دانشگاه اطالعاتی

مادگی ( در پژوهشی به بررسی آ2013زاده، صفایی و صالح )سالک رنجبرزادش، بیگلو، حسن

ز پرسشنامه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداختند. این پژوهش تحلیلی با استفاده ا

کی گاه علوم پزشطراحی شده توسط محققین جهت اطالع از وضعیت آمادگی الکترونیکی دانش

دهد که به صورت کلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می 2011-2010های تبریز در سال

بل قبول های اطالعاتی در سطح قاکارمندان دانشگاه، دانشجویان، مدیران و متخصصین فناوری

 و خوبی از آمادگی الکترونیکی قرار دارند. 

ها در مدیریت منابع آمادگی دانشگاه "( در پژوهشی تحت عنوان2013) 1برندن اساگوا

به ارزیابی سطح آمادگی این سه  "الکترونیکی: مطالعه موردی در سه دانشگاه فدرال در نیجریه

ها و امکانات دانشگاه در مدیریت منابع دیجیتالی به وسیله ارزیابی چارچوب منابع، زیرساخت

خت. نتیجه پژوهش نشان داد که این سه دانشگاه آمادگی برای ساختاری و در دسترس پردا

 مدیریت منابع الکترونیکی را در نتیجه قوانین و چارچوب سازمانی ضعیف نداشتند.

های ده( در پژوهشی به سنجش میزان آمادگی الکترونیکی دانشک1386نوری، کاهانی و افخمی )

دل آمادگی مکه از  در این بررسی .ت پرداختنددانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر دسترسی اطالعا

های اصلی شده است، اطالعات موردنیاز هر یک از بخشالکترونیکی میوتوال و ون بریکل استفاده

نی و مدل شامل آمادگی سازمانی، آمادگی اطالعاتی، آمادگی زیرساخت، آمادگی منابع انسا

های ست که دانشکدهطالعه حاکی از این ااند. نتایج این مآوری شدهآمادگی محیط بیرونی جمع

خصوص آمادگی سازمانی، آمادگی محیط ها بهدانشگاه فردوسی مشهد در اکثریت این بخش

 .بیرونی و آمادگی منابع انسانی دچار ضعف هستند

 

                                                           
1Brenden Eze Esogva  
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( در پژوهشی به بررسی و ارزیابی سطح معیار آمادگی الکترونیکی 1389مسگرزاده و سپهر )

نیروی انسانی و محیط( در کتابخانه سازمان انرژی اتمی ایران جهت ایجاد  راهبرد،های )شاخص

استفاده شده است، سه شاخص  stopeکتابخانه دیجیتالی پرداختند. در این پژوهش که از مدل 

دهنده این مطلب است که نیروی انسانی، راهبرد و محیط مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان

داری در حد زیاد آمادگی الکترونیکی زی سازمان انرژی اتمی ایران، به طور معنیکتابخانه مرک

 جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی را دارد.

های معیار آمادگی پژوهشی به بررسی و ارزیابی شاخص ( در1391بادامچی وایقان )

های انهصورت موردی کتابخهای عمومی کشور پرداخت که بهالکترونیکی در نهاد کتابخانه

عمومی استان آذربایجان شرقی را موردتحقیق قرارداد. وی در این پژوهش که از پرسشنامه و 

طور میانگین آمادگی یافته است که بهاستفاده کرده است، به این نتیجه دست STOPEمدل 

 است. %53های عمومی استان الکترونیکی کتابخانه

هشی با عنوان ارزیابی آمادگی الکترونیکی ( در پژو1391نورافروز، حریری و حنفی زاده )

های دانشگاهی که به صورت موردی در دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شده بود، یک کتابخانه

 مدل از استفاده با ارزیابیای را مورد بررسی قراردادند. کتابخانه دانشکده 7کتابخانه مرکزی و 

( 1389زاده،دانشگاهی ایران )نورافروز، حریری و حنفی هایکتابخانه الکترونیکی آمادگی ارزیابی

شاخص است و ابزار مناسبی برای  65مؤلفه و  12بعد،  4صورت گرفته است. این مدل دارای 

ها است. شناسایی نقاط قوت و ضعف و یا به عبارت بهتر، شناسایی شکاف دیجیتالی کتابخانه

مورد بررسی در ابعاد مختلف آمادگی های دهد که همه کتابخانهنتیجه پژوهش نشان می

ای در وضعیت مناسبی نبوده و دچار ها و خدمات شبکهخصوص در بعد برنامه الکترونیکی و به

 شکاف دیجیتالی هستند.

های آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر ( روند تکامل نمونه1391حنفی زاده )

ن تحقیق که به صورت موردی در دانشگاه عالمه شناسی را مورد بررسی قرار داد. در ایروش

تحلیل  شناسی هایشان مورد تجزیه وهای مختلف بر حسب روشطباطبایی انجام گرفته بود، مدل

ها شناسایی شده است و سرانجام در مورد انتخاب ابزارهای قرا گرفته و نقاط قوت و ضعف آن

ورد بهترین ابزار بررسی کدام است، مطالبی ارزیابی متناسب با اهداف گوناگون و این که در هر م

 ارائه شده است.
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( در پژوهشی به بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی 1392نوروزی و جعفرپور )

 یهایپنج بُعد سازمان و مدیریت، استفاده از فناور ی دانشگاهی دانشگاه تبریز ازهاکتابخانه

آماده بودن کارکنان و منابع انسانی و آمادگی ارتباط  ،اطالعات و ارتباطات، آماده بودن اطالعات

توصیفی -روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی پرداختند. هابا محیط و دیگر سازمان

استفاده  IUPاست. همچنین، برای سنجش آمادگی الکترونیکی جامعۀ مورد مطالعه، از مدل مرجع 

آمادگی الکترونیکی که دهد نشان می شدهیای گردآورهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهشد. 

امتیاز ممکن در سطح مطلوبی نیست. بیشترین  5از حداکثر  44/2های دانشگاه تبریز با امتیاز کتابخانه

اطالعات و ارتباطات  یهای( است و بعد فناور31/2ها )ضعف در بُعد محیط و ارتباط با دیگر سازمان

ها در بُعد سازمان و (، نسبت به دیگر ابعاد در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین این کتابخانه73/2)

 امتیاز انسانی، منابع و کارکنان بودن آماده و ؛4/2 ؛ آماده بودن اطالعات، امتیاز 42/2 مدیریت، امتیاز 

 هاست.کتابخانه این تننداش آمادگی از نشان که اندنموده کسب را 33/2

های ( در پژوهشی به بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه1392هندی، سلیمانی نژاد و درودی )

-های این اجرا حاکی از این است که بین کتابخانهپرداختند. یافته csppدانشگاهی مشهد بر اساس مدل 

  ندارد، ولی از نظر بعد اقتصادی های دانشگاهی مختلف از بعد اجتماعی، فنی و حقوقی تقاوتی وجود

 تری هستند.های دولتی در وضعیت مناسبتتنها دانشگاه

های مرکزی واحدهای دانشگاه ( در بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه1393مؤیدپور و صمیعی )

اد منابع آزاد اسالمی در شهر تهران، به این نتیجه رسیدند که آمادگی الکترونیکی این کتابخانه ها در ابع

ای، امنیت اطالعات، ارتباط با محیط بیرونی ها و خدمات شبکههای الکترونیکی، برنامهانسانی، زیرساخت

 های آتی در حد متوسطی قرار دارند.ها و سیاستو طرح

ها ها آمادگی الکترونیکی دانشگاهکه اکثر پژوهش دهدنشان میهای خارج از کشور مروری بر پیشینه

های اند و تعدادی نیز به بررسی آمادگی الکترونیکی مؤسسات آموزش عالی و حوزهکردهرا بررسی 

های دانشگاهی در پژوهش حاضر آمادگی الکترونیکی کتابخانه کهیدرحالزشی پرداختند. آمو

 گیرد. ی قرار میموردبررس

ر روی طراحی و ب هاپژوهشتمرکز اکثر  دهد کهنشان میهای مربوط به ایران نیز مرور پیشینه

بوده  یهای سنجش آمادگی الکترونیکی مدلسازمناسبهای آمادگی الکترونیکی و ارزیابی شاخص

 و قراردادندعملی آمادگی الکترونیکی را مورد ارزیابی  صورتبه هاپژوهشمحدودی از  و تعداداست 
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سازمان  و کوچکبا توجه به جامعه موردمطالعه در هر پژوهش، کشور، سازمان بزرگ، سازمان 

صورت  یهادر اغلب پژوهشو  موردنظر پژوهشگران نیز متفاوت بوده است یهاشاخصی رانتفاعیغ

 یها از موارد موردبررسگرفته ابعادی چون مدیریت، کارکنان، زیرساخت فناوری و ارتباط با دیگر سازمان

 بوده است.

 هاي پژوهش پرسش
 نهیزم در یانسان منابع لحاظ مؤلفه دانشی دانشگاهی شیراز از هاکتابخانهوضعیت  .1

 چگونه است؟ ارتباطات و اطالعات یفناور

 نهیزم در یانسان منابعی دانشگاهی شیراز از لحاظ مؤلفه مهارت هاکتابخانهوضعیت  .2

 چگونه است؟ ارتباطات و اطالعات یفناور

زمینه  مؤلفه نگرش منابع انسانی دری دانشگاهی شیراز از لحاظ هاکتابخانهوضعیت  .3

 چگونه است؟فناوری اطالعات و ارتباطات 

افزار و امکانات ارتباطی سخت ی دانشگاهی شیراز از لحاظ مؤلفههاکتابخانهوضعیت  .4

 چگونه است؟

 چگونه است؟افزار نرم ی دانشگاهی شیراز از لحاظ مؤلفههاکتابخانهوضعیت  .5

کیفیت زیرساخت در چگونه  مؤلفهاز لحاظ  های دانشگاهی شیرازکتابخانهوضعیت  .6

 است؟

نفوذ فناوری اطالعات در  مؤلفهاز لحاظ  های دانشگاهی شیرازکتابخانهوضعیت  .7

 کتابخانه در چگونه است؟

مؤلفه زیرساخت ارائه خدمات چگونه  از لحاظ های دانشگاهی شیرازوضعیت کتابخانه .8

 است؟

رسانی مؤلفه خدمات اطالعاتی و اطالع از لحاظ های دانشگاهی شیرازوضعیت کتابخانه .9

 چگونه است؟

 و اطالعات یفناور مؤلفه امنیت از لحاظ های دانشگاهی شیرازوضعیت کتابخانه .10

 چگونه است؟ ارتباطات
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 یفناور نهیزم در گذاریمؤلفه سرمایه از لحاظ های دانشگاهی شیرازوضعیت کتابخانه .11

 چگونه است؟ ارتباطات و اطالعات

 یفناور نهیزم در مؤلفه سیاست از لحاظ های دانشگاهی شیرازانهوضعیت کتابخ .12

 چگونه است؟ ارتباطات و اطالعات

 شناسی پژوهش روش
پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی است و روش مورد استفاده در این 

افزار های آمار توصیفی با استفاده از نرمدر این پژوهش از روش .باشدمی پیمایشی پژوهش

Excel  وSpss .از آمار توصیفی با رسم جدول، نمودار، توزیع فراوانی،  استفاده خواهد شد

پس از بررسی شود. برای پاسخ به سؤاالت پژوهش استفاده می محاسبه میانگین و انحراف معیار

مربوط به سنجش سطح معیار آمادگی الکترونیکی، مدل طراحی شده توسط  هایو ارزیابی مدل

 های که به صورت خاص متناسب با اهداف و ویژگیفروز، حریری و حنفی زاده نورا

 12بعد،  4مدل یاد شده دارای های دانشگاهی طراحی گردیده است، انتخاب گردید. کتابخانه

های شاخص است. این مدل ابزار مناسبی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه 64مؤلفه و 

شناسایی نقاط ضعف و قوت و یا به عبارت بهتر، شناسایی شکاف دیجیتالی دانشگاهی ایران و 

های پژوهش با گردآوری دادهترسیم شده است.  1هاست. نمای کلی مدل در شکل آن کتابخانه

-توسط نورافروز، حریری و حنفی شدهیطراحپرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده از 

. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که صورت گرفته است (1389) زاده

ی دانشگاهی شیراز هاکتابخانهمدیران  ،این پژوهش جامعهاست.  93/0ضریب به دست آمده 

ها نفر از مدیران کتابخانه 5کتابخانه است اما  55های دانشگاهی در شیراز تعداد کتابخانه د.باشنیم

کتابخانه دانشگاهی  50پرسشنامه را تکمیل نکردند، بنابراین، در این پژوهش همکاری نکردند و 

دانشگاه شامل دانشگاه  8دانشگاه شیراز انجام شده است. این  8شده است. این پژوهش در بررسی

علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد شیراز، دانشگاه غیرانتفاعی، دانشگاه جامع 

 باشند. می دانشگاه پیام نور، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده علوم قرآنی شیرازعلمی کاربردی، 
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ای به شرح زیر استفاده آمده، از مقیاس دو قطبی قاصلهجهت تعیین سطح امتیازهای به دست

 شده است:

 1ای باشد، کسب امتیاز گزینه 5. در صورتی که شاخص مورد سوال در پرسشنامه الف

ضعیف بودن،  3وضعیت بسیار ضعیف آن شاخص در کتابخانه است، امتیاز دهنده نشان

دهنده بسیار خوب بودن وضعیت نشان 9خوب بودن و امتیاز  7متوسط بودن، امتیاز  5امتیاز 

 آن شاخص مورد بررسی است. 

 2ای باشد، کسب امتیاز گزینه 4در صورتی که شاخص مورد سوال در پرسشنامه  .ب

متوسط بودن، امتیاز  4ضعیف بودن آن شاخص کتابخانه است، امتیاز دهنده بسیار نشان

 دهد. بسیار خوب بودن آن شاخص را نشان می 8خوب بودن و امتیاز  6

ای باشد که مربوط به سؤاالت گزینه 3در صورتی که شاخص مورد سوال در پرسشنامه،  .ج

 5بخانه، امتیاز نشان دهنده عدم وجود آن شاخص در کتا 1بلی یا خیر است، امتیاز 

اندازی در کتابخانه است و دهنده این است که آن شاخص در دست تهیه و راهنشان

 دهنده وجود آن شاخص در آن کتابخانه است.نشان 9امتیاز 

-که شاخصهای مختلفی از جمله کیفی و کمی وجود دارند. ضمن ایندر این مدل، شاخص

 اصلی عملیات انجام دلیل، این باشند. بهتفاوتی میگیری مهای کمی نیز دارای واحدهای اندازه

(. لذا پس از تعیین مقادیر 1383نیست )اصغرپور،  مجاز هامقیاس سازییکسان از قبل ریاضی

ها، عملیات نرمال سازی انجام شد. برای این منظور، از رابطه آماری زیر استفاده هریک از شاخص

  (.1385شد )رزمی و دهقان، 

 

i

ni
ni

xX
Z






 
 :فرمول زیر استفاده شد در مرحله بعد، برای محاسبه امتیاز هر شاخص، از

 i=1wi.zi∑ امتیاز هر شاخص برای 50 کتابخانه

  niX= ام nام در کتابخانه  iمقدار شاخص 

 iم در کتابخانه ها = ا iمعيار مقادير شاخص  انحراف  

 

 x = هاام در کتابخانه i ميانگين مقادير شاخص  
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های یک محاسبه امتیاز نهایی هر کتابخانه، باید ابتدا امتیاز همه مؤلفه منظوربهدر نهایت 

ها در وزن آن بعد ضرب شود و سپس امتیاز ابعاد ها ضرب شوند و جمع مؤلفهبعد در وزن آن

 جبری با یکدیگر جمع شوند. صورتبه

 

 هاي پژوهشيافته
بعد و امتیاز کلی انجام  تجزیه و تحلیل در این پژوهش در چهار سطح شاخص، مؤلفه،

گیرد. این تجزیه و تحلیل در سطح شاخص بر اساس امتیازهای کسب شده در هر شاخص می

گیرد. ه و بعد انجام میو در سطح مؤلفه و بعد بر اساس امتیازهای محاسبه شده برای هر مؤلف

ترین سطح مدل، شاخص و باالترین سطح مدل، بُعد است. بنابراین امتیازهای کسب شده پایین

ها بر امتیاز بعد و امتیازهای ابعاد بر امتیازهای توسط شاخص بر امتیاز مؤلفه، امتیازهای مؤلفه

تر سب شده در سطوح پایینتوان بر اساس امتیازهای ککلی تأثیرگذار است و به بیان دیگر می

سطوح باالتر را نیز توصیف کرد. با توجه به این نکته که مدل مورد استفاده در این پژوهش یک 

توصیف میزان آمادگی الکترونیکی  فاًها صرمدل توصیفی است، هدف از تجزیه و تحلیل این داده

بنابراین تجزیه و تحلیل در این پژوهش به این صورت  های دانشگاهی شیراز است؛کتابخانه

ها وضعیت هر شاخص های هر مؤلفه در تمام کتابخانهابتدا با استفاده از میانگین شاخصاست که 

ترین گردد. در ادامه بهترین و ضعیفرا بیان و سپس به صورت کلی وضعیت آن مؤلفه ارائه می

 گردند.شگاهی شیراز بیان میهای دانکتابخانه در بین تمام کتابخانه

های دانشگاهی شیراز، وضعیت آموزش در کتابخانه 1های پژوهش در جدول با توجه به یافته

های فنی به کارکنان، آموزش ضمن خدمت، سطح زبان انگلیسی و سطح سواد دیجیتالی مهارت

اطالعات و  های مؤلفه نگرش کارکنان به مسائل فناوریدر حد متوسط است. اما تمام شاخص

ها در استفاده از ابزارهای اطالعاتی و اینترنت برای انجام کارهای های توانایی آنشاخص

ها ای که مؤلفه نگرش بهترین امتیاز را نسبت به سایر مؤلفهپژوهشی در سطح خوبی است به گونه

 کسب کرده و در وضعیت بهتری است.
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 های دانشگاهی شیرازکتابخانه. وضعیت دانش، مهارت و نگرش کارکنان 1جدول 

 ميانگين هاشاخص هامؤلفه ابعاد

نی
سا

ع ان
ناب

م
 

 دانش

1 
های فنی به کارکنان کتابخانه در ابتدای هر آموزش مهارت

 پروژه فناوری اطالعات
04/5 

2 
آموزش ضمن خدمت یا آموزش مستمر فناوری اطالعات به 

 کارکنان کتابخانه
12/5 

3 
فناوری اطالعات با مدرک تحصیلی مرتبط وجود متخصصان 

 در کتابخانه
32/4 

 72/4 دسترسی به مشاوران متخصص خارج از کتابخانه 4

 مهارت

 52/5 سطح زبان انگلیسی کارکنان و مدیران کتابخانه 5

 64/5 سطح سواد اطالعاتی و دیجیتالی مدیران و کارکنان کتابخانه 6

7 
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و توانایی کارکنان در 

 ارتباطات
6/6 

8 
توانایی کارکنان در استفاده از شبکه و اینترنت برای کارهای 

 پژوهشی در سازمان
4/6 

 نگرش

9 
آگاهی مدیران و کارکنان کتابخانه از پتانسیل فناوری 

 اطالعات و ارتباطات
8/6 

10 
جریان سریع و درک ارزش اطالعات در توسعه و کمک به 

 سیال اطالعات
46/6 

11 
نگرش مثبت به مهندسی مجدد فرایندهای کاری با نگاه ویژه 

 به فناوری اطالعات
64/6 

 12/7 اعتماد و اطمینان به فناوری اطالعات و ارتباطات 12

 

های دانشگاهی شیراز در بعد منابع انسانی، عدم نقاط ضعف کتابخانه، 1با توجه به جدول 

وجود متخصصان فناوری در کتابخانه و عدم دسترسی به مشاوران متخصص خارج از کتابخانه 

از امتیازهای کسب شده در هر سه مؤلفه بُعد منابع انسانی شامل دانش، مهارت و نگرش است. 
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به مسائل فناوری اطالعات در وضعیت  توان به این نتیجه رسید که نگرش کارکنانکارکنان، می

 ها در حد متوسط است.خوبی است اما دانش و مهارت آن

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش از نظر بعد منابع انسانی، کتابخانه دانشکده هوادریا دانشگاه 

 95/0، کتابخانه سازمان بهزیستی دانشگاه علمی کاربردی با امتیاز 03/1علمی کاربردی با امتیاز 

بیشترین امتیاز را کسب  37/0و کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 

، کتابخانه دانشکده -22/1 اند. در مقابل کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد با امتیازکرده

کمترین  -77/0متیاز و کتابخانه دانشگاه پیام نور با ا -00/1علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز 

 اند.امتیاز را در این بعد کسب کرده

های ضعیف در مؤلفه توان گفت شاخص، می2های پژوهش در جدول با توجه به یافته

وبالگ، گروه بحث الکترونیکی و بخش فناوری اطالعات در کتابخانه است.  وجود افزار،سخت

سایت، کارگاه افزار، وجود وبه سختهای دانشگاهی شیراز در مؤلفاما نقاط قوت کتابخانه

ها افزاری در حد خوب، شبکه و پست الکترونیکی برای اکثر کتابخانهرایانه، امکانات سخت

های دانشگاهی شیراز افزار، اکثر کتابخانهچنین بیانگر این است که در مؤلفه نرمها هماست. یافته

افزارهای تخصصی، عمومی و مواد ما وضعیت نرمکنند اای استفاده میافزار جامع کتابخانهاز نرم

ها توان گفت، این کتابخانهمی 2ها ضعیف است. با توجه به جدول ای در این کتابخانهچندرسانه

از نظر کیفیت زیرساخت، دو شاخص کیفیت پشتیبانی از فناوری اطالعات و ارتباطات و تعداد 

پهنای باند اینترنت، نوع اتصال به اینترنت  کاربران آنالین در وضعیت ضعیفی هستند اما سرعت

بندی، بُعد زیرساخت در یک جمعو تعداد کامپیوتر و خطوط تلفن در وضعیت خوبی قرار دارند. 

افزار و کیفیت زیرساخت افزار و امکانات ارتباطی، نرمالکترونیکی که از سه مؤلفه سخت

ای ها و خدمات شبکهت به دو بُعد برنامههای دانشگاهی شیراز نسبشده است، در کتابخانهتشکیل

ای، شرایط نسبتاً بهتری ازنظر آمادگی الکترونیکی دارد و هر سه و توانمندسازی دنیای شبکه

 های دانشگاهی شیراز در حد متوسط است.مؤلفه آن در کتابخانه
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 رازدانشگاهی شیهای افزار و کیفیت زیرساخت در کتابخانهافزار، نرم. وضعیت سخت2جدول 
 *ميانگين/درصد هاشاخص  هامؤلفه بعد

کی
وني

کتر
ت ال

اخ
رس

زي
 

 افزارسخت

13 
افزارهایی مانند موجود بودن امکانات و سخت

 کامپیوتر، اسکنر، چاپگر، فکس و... در کتابخانه
04/6 

 1/7 موجود بودن تلفن ثابت در کتابخانه 14
 %68 کتابخانهوجود پست الکترونیکی مختص  15

16 
 وجود کارگاه رایانه و اینترنت در محیط کتابخانه

 برای اعضای کتابخانه و کاربران
60% 

17 
وجود بخشی با نام فناوری اطالعات در محیط 

 کتابخانه
22% 

 %96 وجود شبکه در کتابخانه 18
 %80 سایت برای کتابخانهوجود وب 19
 %18 کتابخانهوجود وبالگ برای  20
 %58 وجود پورتال برای کتابخانه 21

22 
وجود گروه بحث الکترونیکی برای کتابخانه جهت 

 برقراری ارتباط مؤثر با کاربران
18% 

 افزارنرم

 %90 ایافزار یکپارچه کتابخانهموجود بودن نرم 23

24 
افزارهای عمومی و آموزشی و موجود بودن نرم

 کتابخانهکمک آموزشی در 
32/4 

 96/3 افزارهای تخصصی در کتابخانهموجود بودن نرم 25

26 
ای، دیداری شنیداری موجود بودن مواد چندرسانه

 روزآمد در کتابخانه
08/4 

كيفيت 
 زيرساخت

 48/7 تعداد کامپیوتر به ازای تعداد کارکنان 27
 56/7 هتعداد خطوط تلفن به ازای تعداد کارکنان کتابخان 28
 %28 تعداد کاربران آنالین 29
 4/6 نوع اتصال به اینترنت 30

 96/4 کیفیت پشتیبانی از فناوری اطالعات و ارتباطات 31

 28/6 سرعت پهنای باند اینترنت 32

                                                           
اند، در این قسمت با بیان درصد توصیف هایی که در پرسشنامه به صورت سواالت بلی یا خیر مطرح شده* شاخص

 شوند.می
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هایی که از نظر بعد زیرساخت الکترونیکی بیشترین های پژوهش، کتابخانهبر اساس یافته

شیراز با امتیاز اند، شامل کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز را کسب کرده

، دانشکده هوادریا دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی با 93/0

های ترین امتیاز را بین کتابخانههایی که در این بعد پاییناست. در مقابل کتابخانه 67/0امتیاز 

-94/0نشگاه آزاد با امتیاز اند شامل کتابخانه دانشکده علوم انسانی دادانشگاهی شیراز کسب کرده

و کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت  -92/0، کتابخانه مؤسسه آموزش عالی غدیر با امتیاز 

 هستند. -83/0دانشگاه آزاد شیراز با امتیاز 

های هر سه مؤلفه بعد زیرساخت ، شاخص3های پژوهش در جدول با توجه به یافته

ات، خدمات اطالعاتی و زیرساخت ارائه خدمات در الکترونیکی شامل نفوذ فناوری اطالع

افزار و نرم RFIDهای دانشگاهی شیراز در حد متوسط به پایین هستند. استفاده از فناوری کتابخانه

های اطالعاتی در بازاریابی منابع کتابخانه، ارائه خدمات آگاهی مدیریت دانش، استفاده از فناوری

ات، خدمات مرجع الکترونیکی، وجود بخش مدیریت دانش رسانی جاری، اشاعه گزینشی اطالع

های سنجی، در کتابخانههای علمها و فعالیتو میزمرجع دیجیتالی، سنجش خدمات و برنامه

دانشگاهی شیراز در وضعیت بسیار ضعیفی هستند. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

گستری، های منابع، سازماندهی و مجموعهجهت برقراری ارتباط با کارگزاران، ناشران، سفارش

وجود مجموعه دیجیتالی کتابخانه، ارائه خدمات تلفنی به کاربران و امکان جستجوی منابع به 

بندی، ها در حد متوسط هستند. در یک جمعهایی هستند که در این کتابخانهشکل آنالین شاخص

گاهی شیراز نسبت به سایر ابعاد در وضعیت های دانشای درکتابخانهها و خدمات شبکهبُعد برنامه

ای ها و خدمات شبکههایی که در بعد برنامهکتابخانه تری ازنظر آمادگی الکترونیکی است.ضعیف

اند شامل کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیشترین امتیاز را کسب کرده

و کتابخانه  30/1انشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز ، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی د67/1امتیاز 

های است. در مقابل کتابخانه 72/0دانشکده هوادریا دانشگاه علمی کاربردی شیراز با امتیاز 

، کتابخانه دانشگاه علمی کاربردی خلیج فارس -21/1دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز 

از نظر این  -80/0کده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد با امتیاز و کتابخانه دانش -93/0با امتیاز 

 .(3)جدول  اندهای دانشگاهی شیراز کسب کردهترین امتیاز را بین سایر کتابخانهبعد، پایین
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. وضعیت نفوذ فناوری اطالعات در کتابخانه، زیرساخت ارائه خدمات و خدمات اطالعاتی و 3جدول 

 های دانشگاهی شیرازرسانی در کتابخانهاطالع

 هاشاخص  هامؤلفه بعد
ميانگين

/ 
 درصد

مه
رنا

ب
که

شب
ت 

دما
 خ

 و
ها

 اي

نفوذ 
فناوري 

اطالعات 
در 

 كتابخانه

33 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاریابی و تبلیغ منابع 

 کتابخانه
9/3 

34 
ارتباط افزارهای کاربردی مدیریت دانش و مدیریت استفاده از نرم

 با مشتری
8% 

 %8 در کتابخانه RFIDاستفاده از فناوری  35
 48/5 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند سفارشات 36

37 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهت برقراری ارتباط با 

 کارگزاران، ناشران
36/5 

38 
ارتباطات و محیط آنالین در استفاده از فناوری اطالعات و 

 سازماندهی منابع کتابخانه
46/5 

39 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بخصوص اینترنت در 

 گستریآوری و مجموعهفراهم
72/5 

زيرساخ
ت ارائه 
 خدمات

 %10 وجود واحد مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در کتابخانه 40

 6/5 کتابخانهوجود مجموعه دیجیتالی  41

 64/4 به روزرسانی منظم و سریع منابع و خدمات کتابخانه 42

 %22 وجود میزمرجع دیجیتالی در کتابخانه 43

خدمات 
اطالعاتی 

-و اطالع

 رسانی

 2/5 ارائه خدمات تلفنی به کاربران 44

 92/3 ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری )به شکل الکترونیکی( 45
 24/3 خدمات اشاعه گزینشی اطالعات )به شکل الکترونیکی(ارائه  46
 08/3 ارائه خدمات مرجع الکترونیکی و تحویل الکترونیکی منابع 47

 %26 سنجیسنجی و اطالعسنجی، وبعلم 48

49 
های فنی به آموزش استانداردهای سواد اطالعاتی و مهارت

 کاربران
40% 

 %66 کتابخانه به شکل آنالین برای کاربرانامکان جستجوی منابع  50

 %26 ها و خدمات کتابخانهسنجش برنامه 51
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های دانشگاهی شیراز در حد های مؤلفه امنیت در کتابخانه، تمام شاخص4با توجه به جدول 

گذاری های اطالعاتی، در حد متوسط و سرمایهمتوسط هستند. حمایت سازمان مادر از فناوری

تبعیت دهد که به جز شاخص چنین نشان میهای پژوهش همامر ضعیف است. یافتهبرای این 

سازی و بازیابی اطالعات که در حد متوسط آوری، ذخیرهالمللی در جمعاز استانداردهای بین

هایی های رقابتی و محیط قانونی در وضعیت ضعیف و وجود طرحهای سیاستاست، شاخص

مشی تهیه و نگهدای منابع ابع کتابخانه به شکل دیجیتال، خطسازی و توسعه منجهت دیجیتال

-انداز و سیاستالکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی و طرح جامع فناوری اطالعات با چشم

بندی در یک جمعهای دانشگاهی شیراز بسیار ضعیف است. های فناوری اطالعات در کتابخانه

های دانشگاهی نسبت به ای در کتابخانهسازی دنیای شبکهمیزان آمادگی الکترونیکی بُعد توانمند

 تر است.دو بُعد منابع انسانی و زیرساخت الکترونیکی، ضعیف

اند ای کسب کردههایی که بیشترین امتیاز را از نظر بعد توانمندسازی دنیای شبکهکتابخانه

کده پزشکی دانشگاه علوم ، کتابخانه دانش01/1شامل کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز با امتیاز 

و کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با  78/0پزشکی شیراز با امتیاز 

، کتابخانه -36/1است. در مقابل کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز  59/0امتیاز 

و کتابخانه بیمارستان چمران  -09/1بیمارستان خلیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 

های دانشگاهی ترین امتیاز را بین سایر کتابخانهپایین -89/0دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 

 .(4)جدول  اندشیراز کسب کرده
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 های دانشگاهی شیرازگذاری و سیاست در کتابخانه. وضعیت امنیت، سرمایه4جدول 

 هاشاخص  هامؤلفه بعد
ميانگين

 درصد/

که
شب

ي 
نيا

ي د
از

دس
من

وان
ت

 اي

ت
منی

ا
 

52 
ها به منظور حفظ و های امنیتی و گیتاستفاده از سیستم

 کنترل موجودی
50% 

 28/5 امنیت اطالعات و امنیت شبکه 53

54 
های الکترونیکی تالش برای ایمنی و حفاظت از داده

 توسط کارکنان کتابخانه
98/5 

 86/5 ویروسافزارهای آنتینرمروزرسانی به 55

 92/5 یا تهیه نسخه پشتیبان back upگرفتن  56

ایه
رم

س
ری

ذا
گ

 

57 
حمایت سازمان مادر و مدیریت کالن از توسعه فناوری 

 اطالعات در کتابخانه
22/5 

58 

های تحقیق و توسعه فناوری گذاری در فعالیتسرمایه

 اطالعات و ارتباطات

 

72/4 

 

ت
اس

سی
 ها

59 
انداز و وجود طرح جامع فناوری اطالعات با چشم

 های فناوری اطالعاتسیاست
14% 

60 
سازی و توسعه منابع کتابخانه به هایی جهت دیجیتالطرح

 شکل دیجیتال
30% 

61 
وجود خط مشی تهیه و نگهدای منابع الکترونیکی و ارائه 

 خدمات الکترونیکی
38% 

 48/4 های تنظیمیمحیط قانونی و چارچوب 62

 16/4 های رقابتیسیاست 63

64 
-آوری، ذخیرهالمللی در جمعتبعیت از استانداردهای بین

 سازی و بازیابی اطالعات
66/5 
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های دانشگاهی شیرازهای آمادگی الکترونیکی کتابخانه. مقایسه مؤلفه 5جدول   

 امتياز
ترين هايی كه پايينكتابخانه

مؤلفه مورد نظر امتياز را در 
اند.كسب كرده  

 امتياز
هايی كه بيشترين كتابخانه

امتياز را در مؤلفه مورد نظر 
اند.كسب كرده  

هامؤلفه  

63/1- کتابخانه بیمارستان خلیلی  
48/1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

کتابخانه مرکز بهداشت 
والفجر دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز
 دانش

56/1-  
کشاورزی کتابخانه دانشکده 

 دانشگاه آزاد
34/1 کتابخانه دانشکده اقتصاد و  

 مهارت مدیریت دانشگاه آزاد

87/1- دانشکده بهداشت دانشگاه  
 علوم پزشکی شیراز

22/1  
های های مؤسسهکتابخانه

 نگرش آموزش عالی زند و آپادانا

02/1- کتابخانه دانشکده علوم انسانی  
 دانشگاه آزاد

12/1  
کتابخانه دانشکده 

دندانپزشکی دانشگاه علوم 
 پزشکی شیراز

افزارسخت  

30/1- 01/1 مؤسسه آموزش عالی غدیر   
دانشکده پزشکی  کتابخانه

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

افزارنرم  

58/1- بیمارستان فقیهی  دانشگاه  
 علوم پزشکی شیراز

88/0  
دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

کیفیت 
 زیرساخت

33/1- کتابخانه دانشکده کشاورزی  
 دانشگاه آزاد

30/1 کتابخانه مرکزی دانشگاه  
 شیراز

نفوذ فناوری 
 اطالعات

15/1- کتابخانه دانشکده علوم انسانی  
 دانشگاه آزاد

95/1  
کتابخانه دانشکده پزشکی  

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

 زیرساخت
 ارائه خدمات

11/1- کتابخانه دانشکده علوم انسانی  
 دانشگاه آزاد

23/1  
کتابخانه دانشکده پزشکی  

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

خدمات 
 اطالعاتی

89/1- کتابخانه دانشکده علوم انسانی  
 دانشگاه آزاد

29/1 کتابخانه مرکزی دانشگاه  
 شیراز )میرزا(

 امنیت

35/2- های بیمارستان خلیلی  کتابخانه 
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

34/2  
بیمارستان کتابخانه 

دستغیب  دانشگاه علوم 
 پزشکی شیراز

گذاریسرمایه  

45/1- کتابخانه دانشکده علوم انسانی  
 دانشگاه آزاد

50/1 کتابخانه دانشگاه مرکزی  
 شیراز )میرزا(

 سیاست
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 های دانشگاهی شیراز. مقایسه میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه1نمودار
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که بیشترین امتیاز را از نظر آمادگی الکترونیکی در بین ای کتابخانه 1با توجه به نمودار 

-و پایین 86/0های دانشگاهی شیراز کسب کرده، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی با امتیاز کتابخانه

 کسب کرده است.   -09/1ترین امتیاز را کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز 

 

 گيري نتيجه
دانشکده  دهد که کتابخانهها نشان میات توصیفی امتیاز کلی کتابخانهمقایسه اطالع

بیشترین میزان آمادگی الکترونیکی را  86/0دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 

در رتبه دوم  79/0های دانشگاهی شیراز داشته و کتابخانه دانشکده پزشکی با امتیاز بین کتابخانه

ترین پایین -09/1در مقابل کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز  قرار دارد، اما

میزان آمادگی الکترونیکی را دارد و پس از آن نیز کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد با 

های دانشگاهی شیراز است. بیشترین تری نسبت به سایر کتابخانهدر وضعیت ضعیف -73/0امتیاز 

های اطالعاتی است و مؤلفه نگرش کارکنان گذاری در امور توسعه فناوریدر مؤلفه سرمایهضعف 

بُعد نیز،  4ها وضعیت بهتری دارد. در بین به مسائل فناوری اطالعات نسبت به دیگر مؤلفه

ای و بیشترین امتیاز را بُعد منابع ها و خدمات شبکهترین وضعیت مربوط به بُعد برنامهضعیف

 .ی کسب کرده استانسان

 ها با تغییر مقیاس امتیاز نهاییبندی کتابخانهدسته ،درنهایت جهت ارزیابی کلی و نهایی

بندی نشان رتبه این. نتایج حاصل از مطالعه انجام گرفتهای مورد آمادگی الکترونیکی کتابخانه

خوب کسب کرده و کتابخانه امتیاز در حد  14کتابخانه دانشگاهی شیراز  50دهد که از بین می

ها عبارتند از دانشکده پزشکی، دانشکده داروسازی، در وضعیت خوبی هستند. این کتابخانه

، دانشکده المللنیبدانشکده دندانپزشکی، مرکز بهداشت والفجر، دانشکده دندانپزشکی واحد 

شگاه مطالعات تطبیقی قرآن، دانشگاه علمی کاربردی دادگستری، مؤسسه آموزش عالی زند، دان

علمی کاربردی مالک اشتر، دانشگاه مرکزی دانشگاه شیراز )میرزا(، دانشگاه علمی کاربردی 

کارخانجات مخابرات، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی و 

 آیداین نتیجه به دست می 1بندی و با نگاهی به نمودار مؤسسه آموزش عالی هنر. از این دسته

های دانشگاهی شیراز آمادگی الکترونیکی در سطح متوسط به پایین دارند، این که اکثر کتابخانه



 1397پاييز ، 3 ه، شماردهم. سال مطالعات كتابداري و علم اطالعات                               22

های دانشگاه ( است که نشان دادند کتابخانه1391سو با پژوهش نورافروز و همکاران )یافته هم

عالمه طباطبایی در ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی در وضعیت مناسبی نبوده و دچار شکاف 

( نیز به این نتیجه رسیدند که دانشگاه فردوسی 1386دیجیتالی هستند. نوری، کاهانی و افخمی )

چنین این یافته با نتیجه مشهد، فاقد بستر مناسب برای ورود به عرصه اطالعات بوده است. هم

های دانشگاه که آمادگی الکترونیکی کتابخانه( مبنی بر این1392تحقیق نوروزی و جعفرپور )

سو با تحقیق تیم و چنین این پژوهش همخوانی دارد. همتر است، همبریز از حد متوسط پایینت

کامل از  طوربههای مؤسسات عالی در نیجریه هنوز کتابخانه( است که نشان دادند 2011ادور )

از طرف دیگر نتایج  اند.مند نشدهچنین خدمات تحویل مدرک بهرههای اطالعاتی و همفناوری

 ( در تضاد است که نشان داد 1391ن تحقیق با پژوهش بادامچی وایقان )ای

عمومی استان آذربایجان شرقی از لحاظ میزان آمادگی الکترونیکی در وضعیت متوسط به باال 

 قرار دارند.

های از جمله پیشنهادهای این پژوهش جهت ارتقاء میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه 

های آموزشی در های فنی و کارگاههای آموزش مهارتاری منظم دوره، برگزدانشگاهی شیراز

ها، زمینه فناوری اطالعات و آموزش ضمن خدمت به کارکنان جهت استفاده بیشتر از فناوری

های وجود یا امکان دسترسی به متخصص فناوری اطالعات در کتابخانه، تجهیز کتابخانه

 افزارهای موردنیاز و ارتباطی و تهیه نرمافزار و امکانات دانشگاهی به لحاظ سخت

های اندازی بخش فناوری اطالعات و کارگاه رایانه در کتابخانهاندازی بخش سمعی بصری، راهراه

های جهت دانشگاهی شیراز و اداره این بخش توسط متخصص فناوری اطالعات، ارائه طرح

حث الکترونیکی توسط کتابداران سایت،  وگروه باندازی یا تکمیل پورتال، وبالگ، وبراه

های الزم جهت انجام این امور در کتابخانه مانند های دانشگاهی شیراز، ایجاد زیرساختکتابخانه

های مرتبط آموزش کارکنان، ایجاد امکان استفاده از اینترنت پرسرعت، حمایت از انجام فعالیت

ها اقدام نمایند، توجه بیشتر فعالیت با امور فناوری اطالعات و اختصاص بودجه برای انجام این

 .های اطالعاتی استگذاری مرتبط با فناوریبه وضعیت سیاست
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