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Abstract  
Objective: The present study aimed to identify and prioritize the effective indicators on the 

development of Iranian digital libraries from the view point of the experts to provide a roadmap 

for the successful development of Iranian digital libraries.  

Methodology: This was an applied research method with descriptive approach. The research 

population consists of 15 Iranian digital library experts. Data collected by research made 

questionnaire. For data analysis, we used statistical methods like descriptive and inferential 

frequency, percentage, and Likert scale.  

Findings: Digital Library Federation (DLF) defines digital libraries as organizations that 

provide the resources, including the specialized staff, to select, structure, offer intellectual 

access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of 

collections of digital works so that they are readily available for use by a defined community or 

set of communities. As this defined showed, four major elements (human resources, collections, 

services, technology) have considerable effect on design and development of digital libraries 

and if a digital library is intended to be established and developed, each of these axes should be 

carefully examined according to research findings, Iranian digital library experts in order to 

develop  digital library  believe  a number of factors in four main areas included Human 

resources (15 components), Collection development (12 components), Services (18 

components) and Technology (19 components). All 64 components were introduced as indicator 

for the development of Iranian digital libraries. 

Conclusion: Based of the results, using of information science specialists and digital librarians 

with the highest score (4.87 from 5 on the Likert scale) was the most important components. 

Also, using of lawyers (in the field of copyright and Digital Library contracts) has earned the 
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lowest rank (3.67 from 5) on the Likert scale). This research has been based on the opinions and 

views of the Iranian digital library experts. The capabilities and requirements of practical 

knowledge in this field do offer a comprehensive plan for the development of these systems. 

The results of this study will help all officials and administrators in the country take better 

decisions in theory and practice. 
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 یعقوب نوروزی 

 ، قم، ایران. دانشگاه قم ،ادبیات و علوم انسانی ، دانشکدهشناسیدانشیار گروه علم اطالعات و دانش، نویسنده مسئول*

 Ynorouzi@gmail.com رایانامه:

 

  فرنیره جعفری
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 چکیده: 

 رانی  ا یتالیجید یها بر توسعه کتابخانهمؤثر  هایشاخص حوزه در نظرانصاحب های دیدگاه بندیاولویت و  ییشناساپژوهش حاضر به  :هدف

 پرداخته است.

جامعه آماری پژوهش ش ام   انجام شده است.  یفیتوص -یشیمایپ و به شیوه بودهاز نوع کاربردی حاضر پژوهش  :روش/رویکرد پژوهش

ان واع   از آن  ی  و تحل هی  رای تجزمحقق ساخته بود که ب ها پرسشنامهابزار گردآوری دادهجیتالی است. نظر ایرانی حوزه کتابخانه دیصاحب 51

 مقیاس لیکرت بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از آماره آزمون مربع کا استفاده شد. درصد و  ،یفراوانی فنون آمار

؛ خدمات با مؤلفه51سازی با مجموعهلفه؛ ؤم 51ی با انسان یروینحوزه اصلی ) 4یتالی ایران در دیج هایتوسعه کتابخانه هایشاخص :ها یافته

ه ای دیجیت الی   به عنوان شاخص توسعه کتابخانه مؤلفه 44( مورد نظرسنجی جامعه پژوهش قرار گرفت. تمامی مؤلفه 51ی با فناور، مؤلفه 51

 ایران معرفی شد.

از  4814رتبه ) نیبا کسب باالتر یتالیجید هایاستفاده از متخصص علم اطالعات آشنا با کتابخانه توسعه ترین شاخصپر اهمیت گیری: نتیجه

ل ف، بس تن   ؤحق و  ح ق م   ن ه ی( به شاخص استفاده از حقوقدان )در زمکرتیل فیدر ط 1از  7844رتبه ) نترینییپااست و  (کرتیل فیدر ط 1

  .( تعلق گرفتی کتابخانه دیجیتالیقراردادها

 

 نظرانهای کتابخانه دیجیتالی، صاحب های توسعه، ایران، سیستمدیجیتالی، شاخص  کتابخانه: هاکلیدواژه

 

---------------------- 
 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه

 .517-511، صص. 5711، تابستان 1، شماره 11رسانی، دوره  کتابداری و اطالع
   51/51/14پذیرش:  تاریخ    -   54/1/14ارسال:  تاریخ
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 مقدمه

 هایبحث به «و ارتباطات اطالعات فناوری»ظهور  به ویژه ساختارها در و دگرگونی عظیم تحوالت جهانی

و  دانشگاهیان اجماع مورد است که بخشیده خاصی اهمیت علمی ایران نظام تولید محتوا در کیفیت به مربوط

 با و متناسب المللیبین سطح در علمی و هنجارهای صولا با سیاستگذاران است. این مسأله همچنین مطابق

قرار گرفته است )نوروزی، غالمی و  تأکیدنیز مورد  کشور علمی جامع ملی است که در نقشه هایزمینه

اسالمی  جمهوری به همین خاطر در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه .(7931؛ فراستخواه، 7931جعفری فر،

گردد.  فراهم کشور علمی شبکه توسعه برای الزم هایزیرساخت ذکر شده است که باید «64 ماده» ذیل ایران،

ها و مراکز ، پژوهشگاهها امکان اتصال دانشگاهدر این رابطه در فاز اول اجرای طرح شبکه علمی کشور، 

خود این به  تر یمحتوا در سطوح کاربرد دیتول یبرا یگذار استیس وپیش بینی شده به این شبکه  تحقیقاتی

( در این رابطه اشاره دارد که 7936(. علیپورحافظی )7931ه است )سلطانی، کیامهر، دردیگواگذار  مراکز

های دیجیتالی با توجه به دارا بودن منابع اطالعاتی و اطالعات ارزشمند یکی از مراجع پراهمیت در کتابخانه

 یبر بستر فناور یجار یبدون محتوا زین کشور یطرح شبکه علمکه  و با توجه به این این زمینه هستند

بنابراین وجود کتابخانه دیجیتالی در این مراکز و توسعه علمی آن ضروری  ؛نخواهد داشت یمفهوم ،یا شبکه

 رسد. به نظر می

های امکان دستیابی به منابع علمی از طریق شبکه 7331های دیجیتالی در اوایل دهه پیدایش کتابخانه

توجه به بحث  ها،زمان با این پیشرفت های ارتباطی در ورای زمان و مکان را میسر کرد. همتکلای و پرورایانه

 9(، نیکلسون3112) 3(، درین3119) 7های محققانی مانند شیری در آثار و پژوهشتوسعه کتابخانه دیجیتالی 

1(، جین3111) 4(، کی و هانگ3119) 2(، جوینت3117) 6(، ویتسین3119)
 3ما و ویشواناتان(، شار3116) 

در ادامه همین روند طبق  نمایان شد. ( و دیگران3179) 71(، والستید3112) 3(، کریچل و باکالبسی3117)

ویژه در حوزه علم اطالعات از اهمیت  همبحث توسعه کتابخانه دیجیتالی، ب ( توجه به3112) 77زئوگفته 

 که اول بعد قابل توجه است، بعد دو از دیجیتالی های توسعه کتابخانه در این راستا بحث شد.خاصی برخوردار 

 
1. Shiri 
2. Druin 

3. Nicholson 
4. Witten 
5. Joint 
6. Ke and Hwang 

7. Jin 
8. Sharma and Vishwanathan 

9. Krichel and Bakkalbasi 
10. Wellstead 
11. Zhou 
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 .دارد اختصاص دیجیتالی های کتابخانه کمی و افزایش تعداد گسترش کرد، به یاد افقی توسعه  به توان می آن از

 های کتابخانه توسعه دوم دارد. بعد ای سرمایه های هزینه و کارآمد های زیرساخت دیدگاه، نیازمند این از توسعه

  وظایف و شده بینی پیش اهداف به بیشتر توجه دیدگاه این هدف پردازد. می کیفیت بحث به لیدیجیتا

نوروزی و ها از جمله  البته طبق نتایج برخی پژوهش .است کاربران نیازهای تأمین برای دیجیتالی های کتابخانه

کنند. بنابراین  سپری می را خود توسعه آغازین در ایران دوران دیجیتالی های کتابخانه ،(7933فر )جعفری

 آوردن فراهم دیگر سوی از .باشد داشته  مناسبی جایگاه تواند نمی کمّی توسعه بحث به پرداختن

 غیرممکن، بسیار  کشورها، اگر نگوییم بیشتر در دیجیتالی های کتابخانه توسعه کمّی  برای الزم های زیرساخت

 دیجیتالی های در کتابخانه توسعه کیفی  به بیشتر وهش حاضرپژ (. بنابراین7934نوروزی، ) بود دشوار خواهد

 خواهد و تالش بود خواهد است، معطوف الزم زمینه این هایی که درشاخص و ها نیازمندی ها،ضرورت بعد از

فدراسیون جهانی کتابخانه  اساس تعریف زمینه بر این در جامع دیدگاه به دستیابی برای های الزمشاخص  کرد

نیروی انسانی، مجموعه، عد اصلی ها در چهار بشاخصاین  مورد بررسی قرار گیرند. 73333در سال  7یدیجیتال

بندی و ارائه  ایرانی حوزه کتابخانه دیجیتالی شناسایی، اولویتنظران صاحبمطابق با دیدگاه  خدمات و فناوری

 شوند.می

اندازی  بسیاری درصدد طراحی و راه یهتحقیقاتی و دانشگا ،علمی مراکزکه از آنجاییاز سوی دیگر، 

 ها این نوع کتابخانهبر توسعه مؤثر های شاخصبدون شک عدم آشنایی با  ؛های دیجیتالی هستند کتابخانه

های موجود در مسیر  های اضافی و عقب ماندن از پیشرفت ها و تحمیل هزینه موجب از بین رفتن سرمایه

مبتنی بر بنابراین تبیین راهکارهای توسعه کتابخانه دیجیتالی  های دیجیتالی خواهد شد. توسعه کتابخانه

هایی که مدیران سازی و تعیین مالکتواند در رابطه با شفاف میایران در  حوزهاین نظران صاحبدیدگاه 

های دیجیتالی در نظر بگیرند، نقش  اندازی، اجرا و توسعه کتابخانه های دیجیتالی باید در زمینه راهکتابخانه

های بندی شاخصشناسایی و اولویتباشد. با توجه به آنچه گفته شد، هدف اصلی پژوهش حاضر  شتهاد  مهمی

 چارچوب ارائهمطابق با  این حوزهنظران دیجیتالی ایران مبتنی بر دیدگاه صاحب های بر توسعه کتابخانهمؤثر 

 
1. Digital Library Federation (DLF) 

اسیون تدوین شده عضو این فدر 514گرفته از جامعه علم اطالعات است و برای ایجاد وحد رویه، براساس دیدگاه  های صورت  . این تعریف حاص  بررسی1
دهی و کمک برای دسترسی به منابع  هایی معرفی کرد که در آن کارکنان متخصص به انتخاب، سازمان های دیجیتالی را سازمانکتابخانه»است و در آن 
ای از آثار دیجیتالی در مدت زمان  موعهیند تفسیر، توزیع، حفاظت از یکپارچگی اطالعات دیجیتالی و نیز اطمینان از وجود مجآپردازند و در آن فر اطالعاتی می

ای از  ای خاص یا مجموعهطور اقتصادی برای استفاده جامعه  سرعت و به  گیرد تا از این طریق بتوان اطالعات دیجیتال را به  طوالنی مورد توجه قرار می
 «داد.  جوامع در دسترس قرار
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االت زیر پاسخ داده ؤو در ادامه به ساز این ر( است. 7333) 7های دیجیتالی کتابخانه توسط فدراسیونشده 

 خواهد شد:

حوزه کتابخانه نظران صاحبدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایر بر توسعه کتابخانهمؤثهای شاخص .7

 در زمینه نیروی انسانی کدام است؟کارگیری   به ترتیب اولویت اهمیت بهدیجیتالی 

حوزه کتابخانه نظران صاحباز دیدگاه  دیجیتالی ایران هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخص .3

 در زمینه مجموعه کدام است؟کارگیری   به ترتیب اولویت اهمیت بهدیجیتالی 

حوزه کتابخانه نظران صاحبدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخص .9

 ت؟در زمینه خدمات کدام اسکارگیری   به ترتیب اولویت اهمیت بهدیجیتالی 

حوزه کتابخانه نظران صاحبدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخص .6

 در زمینه فناوری کدام است؟کارگیری   به ترتیب اولویت اهمیت بهدیجیتالی 

 

 فرضیه پژوهش 

 توسعه برمؤثر  هایشاخص از یک هر اهمیت زمینه درنظران صاحب دیدگاه بین داری معنی تفاوت

 دارد.  وجود پژوهش این در دیجیتالی یها کتابخانه

 

 پیشینه پژوهش

های اطالعاتی خارجی از جمله موتور جستجوی گوگل ها و بانکجهت دستیابی به پیشینه پژوهش، پایگاه

و... ؛ همچنین  9های اطالعاتی امرالد، ساینس دایرکت، وایلی، ساج پاب، اشپرینگر، پروکوئست، پایگاه3اسکوالر

های اطالعاتی داخلی مانند کتابخانه ملی، پایگاه مجالت نور، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مجالت ایگاهپ

قرار گرفت. نتایج جستجو نشان داد مشابه پژوهش حاضر تاکنون  و ... مورد جستجو نسیراسایوایران، پایگاه 

داخته باشند، اندک هستند. با این حال طور جامع به این موضوع پره هایی که ب پیشینهانجام نشده است و 

توان یافت که به لحاظ ارتباط بخشی از موضوع و شیوه کار مرتبط باشند که در ادامه بیان  مواردی را می

 د. شون می

 
1. Digital Library Federation (DLF) 

2 . Google Scholar 
3. Emerald, Science Direct, Wiley, Sage Pub, Springer, Proquest 
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های های دیجیتالی ضروری برای توسعه و مدیریت کتابخانه( با هدف بررسی توانایی3171) 7خان و بایتی

مورد از کتابداران دانشگاهی پاکستان را مورد  31های دیجیتالی ت صالحیتوضعی، دیجیتالی پاکستان

های دیجیتالی برای توسعه و مدیریت دیجیتال های این مطالعه نشان داد که تواناییسنجش قرار دادند. یافته

مدیریت  های دیجیتالی؛ تواناییهای دیجیتالی برای ایجاد کتابخانهها به سه دسته اصلی صالحیتکتابخانه

 شوند.های دیجیتال برای محافظت از محتوای دیجیتال تقسیم میهای دیجیتالی؛ و تواناییکتابخانه

ساخت یک کتابخانه دیجیتالی: از مدیر پروژه فناوری در ساخت و »(، در پژوهش خود با عنوان 3172)3سالدر

ناوری اطالعات مربوط به کتابخانه و های فمی جنبهتما «رود؟ ساز پروژه کتابخانه دیجیتالی چه انتظار می

ها،  سازی دادهمدیریت دانش مورد استفاده برای دستیابی کاربران به منابع اطالعاتی کتابخانه، از جمله آماده

کشف، تحویل و حفاظت اطالعات را در کتابخانه دیجیتالی کتابخانه مرکزی دانشگاه کلگری مورد بررسی قرار 

لف تا حد زیادی بستگی به ؤاد که موفقیت کتابخانه دیجیتالی در زمینه حق مهای وی نشان دداد. یافته

 و کارگزاران ناشران، با هاکتابخانه بین قراردادها بستن لف،ؤم حق حقوق زمینه در حقوقدان از برخورداری

طی در خحفاظت دیجیتال نسخ سازی ودیجیتالدر بررسی فرایند ( 3177) 9سیفیائتالف دارد.  عضو کتابخانه

های بروز مشکالت بر  فقدان کارکنان متخصص را از جمله علت ،هند دیجیتالی منتخب ایران و کتابخانه 72

 .دهای دیجیتالی تشخیص داگستری کتابخانهمجموعه

گذاران و بر اساس مصاحبه با سیاست 2های پنج کتابخانه ملی در اروپا( با بررسی برنامه3113و  3113) 6دالبلو

 7333های مورد استفاده در طول اولین موج توسعه، )بین های دیجیتالی، شیوهدهندگان این کتابخانهو توسعه

ای از رویکردهای های متمایز توسعه، مجموعهو با تجزیه و تحلیل مدل داد( را مورد بررسی قرار 3113و 

 ه کرد. گردد را ارائهای دیجیتالی میرا که منجر به نوآوری در کتابخانه سازنده

 و (7933) های حیدرتأمینییافته دیجیتالی کتابخانه ایجاد سنجیهای داخلی در زمینه امکاندر پژوهش

اندازی کتابخانه دیجیتالی در کشور فقدان نیروی ترین مانع در راهنشان داد اصلی (7939) کابلی سید و ضیایی

( مشخص شد ایران معاهده 7931لی و خلیلی )های سهیاساس یافته انسانی متخصص در این حوزه است و بر

های دیجیتالی ایران جهت حفظ حقوق مادی و معنوی خود در فضای مؤلف را نپذیرفته است و کتابخانه حق

های مجموعه گستری نیاز دارند. در این میان پژوهش رادفر مجازی بیش از پیش به یک حقوقدان در زمینه

 
1. Khan and Bhatti 
2. Sadler 
3. Seifi 

4. Dalbello 
5. Biblioteca nacional de Portugal, Bibliothe`que nationale de France, Die Deutsche Bibliothek, the National Library 

of  Scotland, and the British Library 
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آوری مجموعه دیجیتال  اد وجود کارکنان متخصص در زمینه فراهم( نشان د7933( و آقابابائی )7931)

های اما مبتنی بر یافته ؛های دیجیتالی ایران استثیرگذارترین شاخص جهت توسعه مجموعه در کتابخانهأت

های دیجیتالی ایرانی بهای گستری، کتابخانههای مجموعه( از بین شیوه7934نوروزی، غالمی و جعفری فر )

های پژوهش نشان داد در حوزه خدمات نیز، بررسی پیشینه .دهنداستفاده از منابع رایگان وبی نمی زیادی به

ارائه خدمات جستجو های اطالعاتی مختلف کتابخانه و  کارگیری سیستم جستجوی واحد در میان سیستم  هب

ئه خدمات مرجع از راه دور ها در توسعه موفق این محور است و ارامؤلفهترین مؤثر ءجز ،های مختلف شیوه به 

ثیرات منفی بر ارائه خدمات مرجع أتوجهی به آن تهای دیجیتالی است و بیناپذیر کتابخانهضرورت اجتناب

های دیجیتالی ایران اهمیتی به ارائه این نوع خدمت کتابخانهدیجیتالی خواهد داشت و این درحالی است که 

(. در بخش 7937 اینالو، ؛ بالغی7934وزی، غالمی و جعفری فر،نور) دهنددر کتابخانه دیجیتالی خود نمی

در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی از جمله نشان داد که ( 7934های مطلبی و همکاران )یافته ،توسعه فناوری

نسخه پشتیبان از سایت کتابخانه دیجیتالی و در نظر گرفتن استاندارد برای حفاظت و نگهداری اطالعات 

 های پر اهمیت هستند. اس. برای مخازن باز( جزء شاخص آی. ای. و.)مانند مدل ا

 اند. ارائه شده 7های دیجیتالی در جدول  همچنین در ادامه برای اختصار برخی آثار مرتبط با توسعه کتابخانه

 

 های دیجیتالی های مرتبط با توسعه کتابخانه . پژوهش8جدول 

 محقق سال عنوان پژوهش نتایج

الزم در  دانش باید یجیتالکتابداران د
 مدیریت و ایجاد سازی، زمینه دیجیتال

و  اطالعات دیجیتال حفظ فراداده،
 کامپیوتری را دارا باشند یها مهارت

هایی که کتابداران دیجیتال در عصر حاضر مهارت
 باید کسب کنند

 5راجو (1154)

در روند توسعه منابع الکترونیکی، 
 شی را باالفرایند ارزیابی منابع، اثربخ

 برد.می

توسعه مجموعه منابع الکترونیکی: بررسی »
 «های دانشگاهیعملکردهای رایج در کتابخانه

 و پراک 1فالتلی (1111)

طرح آموزش کتابخانه دیجیتالی در 
نویسی و  های مهارت فهرستزمینه
سازی، توسعه سازی، ذخیرهنمایه

مجموعه مبتنی بر نیازهای محیط کار 
 .وریات استواقعی از ضر

 

شناسایی موارد الزم برای آموزش کتابداران »
دیجیتالی آینده: بررسی عملکرد در حال حاضر 

های تحقیقاتی ایاالت متحده و ارائه کتابخانه
 «الگوهای تأمین نیرو به صورت علمی

(1114) 
یانگوک و 
7راسموسن

 

 
1. Raju 
2. Flatley and Prock 

3.Youngok and Rasmussen 
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توجه به حفاظت از مجموعه و قوانین 
 .از ضروریات است مؤلفحامی حق 

 جوینت (1114) «آینده کتابخانه دیجیتالی»

و عدم کمبود کتابدار آموزش دیده 
حمایت مدیران، موجب محدود شدن 
مجموعه گستری کتابخانه دیجیتالی 

 است.

کاربرد اینترنت در توسعه مجموعه توسط کتابداران »
 «مدارس غیرانتفاعی در پسیفیک نورس وست

5کالرک (1115)
 

ن عام  در تریمؤثر ،حمایت مدیر
 است.توسعه کتابخانه دیجیتالی 

سازی بر پیاده مؤثر شناسایی و بررسی عوام  »
 «ی اطالعات سالمت در ایرانها سیستم

 یزدانی (5711)

تعیین فاکتورهایی مدنظر در خط مشی 
مدیریت توسعه منابع الکترونیکی 

ی ها های مرکزی دانشگاهکتابخانه
 دولتی ایران

منابع الکترونیکی برای ارائه الگوی مدیریت »
 «ی دولتی ایرانها ی مرکزی دانشگاهها کتابخانه

 فراشبندی زارع (5711)

نبود خط مشی برای توسعه مجموعه 
ای الکترونیکی در تمامی کتابخانه

 دانشگاهی ایران

گستری  ی مجموعهها مشی وضعیت خطبررسی »
ی تحت نظارت ها ی مرکزی دانشگاهها کتابخانه

تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، وزارت علوم، 
 «درمان و آموزش پزشکی

 کوهی رستمی (5714)

های قوانین حامی حقو  وجود نارسایی
های مالکیت فکری در کتابخانه

 دیجیتالی کشور

ی قوانین حامی حقو  مالکیت ها بررسی نارسایی»
های فکری در ایران جهت استفاده در کتابخانه

 «دیجیتالی کشور

 کاراندیش (5711)

 

هایی که تاکنون در زمینه توسعه کتابخانه توان گفت، پژوهشارائه شده می یهابا نگاهی به پیشینه

دیجیتالی صورت گرفته است از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در بیشتر موارد تنها به یک بعد از چهارگانه 

رخی به مجموعه، برخی به نیروی انسانی و اند )برخی به خدمات، بداشته تأکیدمورد توجه در این پژوهش 

اند. از که در اغلب تحقیقات، جامعه مورد پژوهش کتابداران بوده برخی دیگر به حوزه فناوری(. ضمن این

تر نسبت به تحقیقات پیشین درصدد است تا با بررسی دیدگاه رو، پژوهش حاضر با دیدی جامع این

های دیجیتالی ور گامی در جهت کمک به توسعه و پیشبرد کتابخانهحوزه کتابخانه دیجیتالی کشنظران صاحب

 ایران بردارد.

 

 پژوهشروش 

جهت شناسایی و . است شده انجام توصیفی - پیمایشی شیوه  از نوع کاربردی است که به حاضر پژوهش

 متخصصان از نفر 72نگری از  ایران و برای جامع دیجیتالی هایکتابخانه توسعه هایبندی شاخصاولویت

های دیجیتالی در سه بخش )شامل  های مختلف، اما مرتبط با بحث کتابخانه کشور در طیف دیجیتالی کتابخانه

 
1. Clark 



 803                                                              8938 تابستان ،86شماره پیاپی  ،2شماره  ،22دوره  ،و اطالع رسانی کتابداری

 

نفر از مدیران  6 دیجیتالی؛ کتابخانه حوزه سابقه آموزش و پژوهش در دارای علمی تئهی نفر از اعضای 4

نفر  2های دیجیتالی؛ و افزارهای کتابخانهد نرمافزاری دارای سابقه فعالیت در زمینه تولیهای نرمارشد شرکت

( به داشتند فعال حضور دیجیتالی کتابخانه توسعه و ایجاد درمؤثر  و مستقیم طور ها که به از مدیران کتابخانه

عنوان جامعه آماری دعوت به همکاری شد. در این رابطه رجوع به آثار و منابع تولید شده از جمله شیخ 

گر تیم ( و کسب نظرات افراد مطلع یاری7933) علیپورحافظی و رمضانی( و 7933) همکاراناعی و عش

ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و کلیه راهکارهای  پژوهش در انتخاب جامعه آماری بود. ابزار گردآوری داده

وب تعریف اصلی توسعه که در چارچ شاخص 6های دیجیتالی مبتنی بر احتمالی برای توسعه موفق کتابخانه

بندی شدند. بر اساس مطالعه متون، کلیه فدراسیون جهانی کتابخانه دیجیتالی ارائه گردیده است، دسته

ها بر اساس بندی و ارائه گردید. عبارتهای اساسی پژوهش دستهاحتمالی مبتنی بر پرسش هایشاخص

نفر از پیشگامان ایرانی حوزه  4رات منظور تأیید روایی صوری پرسشنامه از نظ مقیاس لیکرت تنظیم شدند. به 

ها در پرسشنامه نهایی اعمال گردید. سپس از صاحبنظران  استفاده شد و نقطه نظرات آن 7کتابخانه دیجیتالی

های دیجیتالی ایران در چارچوب ها را در توسعه موفق کتابخانهبودن هر یک از عبارتمؤثر خواسته شد، میزان 

ها به اعالم دارند. در مقیاس به کار گرفته شده گزینه ادیز اربسی ،ادمتوسط، زی ،کم ،مکاریبس ای اصالً هایگزینه

بودند. با توجه به ارزش مکانی هر گزینه و فراوانی مشاهده شده، رتبه لیکرت  2، 6، 9، 3، 7گر ترتیب نمایان

به باال یعنی متوسط، زیاد،  2/3ها ها یا پرسشاگر رتبه لیکرت هر یک از عبارت بنابراین آن تعیین گردید.

بر توسعه کتابخانه مؤثر های بسیار زیاد بود. یعنی آن عبارت یا پرسش )عامل( از نظر پاسخگویان جزء شاخص

و کمتر از آن به یک عبارت یا پرسش )عامل( مبین آن است که از  2/3های دیجیتالی است و اختصاص رتبه

شناخته مؤثر هایی که نیست. در بین شاخصمؤثر دیجیتالی  نظر پاسخگویان آن شاخص در توسعه کتابخانه

تر بود نشان از اهمیت بیشتر آن در نزدیک 2شدند، هرچه رتبه اختصاص داده شده به هر شاخص به عدد 

تر بود از اولویت  نزدیک 2/3اما هر چه این رتبه به عدد  ؛مسیر طراحی و توسعه کتابخانه دیجیتالی داشت

بندی شدند. پایایی پرسشنامه های شناسایی شده بر این اساس رتبهکلیه شاخص .ودکمتری برخوردار ب

محاسبه شد که بیانگر وجود پایایی قوی بین عناصر موجود در پرسشنامه  34/1برحسب ضریب آلفا کرونباخ 

  استفاده شد. 3پژوهش از آزمون مجذورکا به منظور آزمون فرضیه. است

 

های تحقیق و توسعه  ت علمی و یا تیمئهای هی در گزینش این افراد داشتن سابقه پژوهش در حوزه کتابخانه دیجیتالی و عضویت در گروه. 5
  های اصلی بود. افزاری مربوطه جزء ویژگی های نرم شرکت

 
2. Chi- square  
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 هایافته

 خواهد شد:  ال پژوهش پاسخ دادهؤهار سدر این قسمت به چ

حوزه نظران صاحبدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخص .پرسش اول

 کتابخانه دیجیتالی کشور در زمینه نیروی انسانی کدام است؟

 پاسخ به پرسش اول پژوهش آمده است. 3در جدول 

 

 )به ترتیب اهمیت( دیجیتالی ایران هایکتابخانه روی انسانیبر توسعه نیمؤثر های شاخص. 2جدول 

 

ف
دی

 ر

های دیجیتالی ایرانهای توسعه نیروی انسانی کتابخانهشاخص  
بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ

رتبه 

 لیکرت

شاخص 

 مؤثر

ی 
  انسان

عوام
مؤثر 

ت
در توسعه خدما

 

  4814 1 1 1 5 1 54 یهای دیجیتالآشنا با کتابخانه (کتابداریعلم اطالعات ) متخصصاستفاده از  5

  4877 1 1 5 1 4 4 داشتن برنامه مدون برای توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی 1

7 
سپاری برخی از  در کنار برونای کارکنان کتابخانه دیجیتالی آموزش دوره

 هافعالیت
4 4 5 5 1 1 4811  

4 
و انعطاف الزم برای کارکنان به منظور  اد انگیزهایجاد بستر مناسب برای ایج

 رومواجه با تغییرات پیش
1 4 1 5 1 1 4814  

  4811 1 1 1 1 1 4 هاتخصیص وظایف کارکنان و تعیین سطح مسئولیت 1
  7817 5 1 5 1 4 4 یتالیجیکتابخانه ددر  تیوب سا ریمداستفاده از  4

ی 
  انسان

عوام
مؤثر 

در 

توسعه فناو
ی
ر

 

  4841 1 1 1 5 4 4  طراح سیستماستفاده از  4

  4877 1 1 1 5 1 4 نرم افزار استفاده از کارشناس  1

  4877 1 1 5 5 1 1 کتابخانه دیجیتالی سایت یفن استفاده از پشتیبان 1

  4814 1 1 1 1 4 4 استفاده از کارشناس سخت افزار و شبکه  51

  4814 1 1 5 5 4 4 اده سازی کتابخانه دیجیتالیاستفاده از کارشناس پی 55

ی 
  انسان

عوام
مؤثر 

در 

 توسعه مجموعه

  4814 1 1 5 1 4 1 سازی منابع( استفاده از متخصص تبدی  منابع )دیجیتال 51

  4811 1 1 1 7 7 4 سازی منابعاستفاده از کتابداران موضوعی دیجیتال در بخش مجموعه 57
  7814 1 1 5 1 4 1 آشنا به نرم افزارهای کد منبع باز نویسنامهبراستفاده از  54

51 
ها با بین کتابخانه ، بستن قراردادمؤلف)در زمینه حقو  حق  حقوقداناستفاده از 

 ناشران، کارگزاران، کتابخانه عضو ائتالف( 
4 1 4 5 5 1 7844  

 

یرگذارترین شاخص توسعه در حوزه نیروی ثأاز نظر جامعه آماری، ت 3حاصل از جدول  جیبر اساس نتا

 های( آشنا با کتابخانهیاستفاده از متخصص علم اطالعات )کتابدارهای دیجیتالی ایران، انسانی کتابخانه

دهی دهنده وضعیت خدمات  های انسانی بهبوددر طیف لیکرت( که از شاخص 2از  6831ی )تالیجید

استفاده از در طیف لیکرت(  2از  9841ترین رتبه )ردید. پایینهای دیجیتالی ایران است، کسب گ کتابخانه

ا ناشران، کارگزاران، کتابخانه عضو ب هاکتابخانه نیب ، بستن قراردادمؤلفحقوق حق  نهیحقوقدان )در زم

 های دیجیتالی ایرانی است، اختصاص یافت.مجموعه کتابخانه توسعه درمؤثر های انسانی که از شاخصائتالف( 
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حوزه نظران صاحبدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخصدوم:  پرسش

 کتابخانه دیجیتالی کشور در زمینه مجموعه کدام است؟

حوزه نظران صاحبهای دیجیتالی ایران از دیدگاه بر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخصجهت تعیین 

، نظرات جامعه آماری در این بخش مورد پرسش قرار گرفت که هکتابخانه دیجیتالی کشور در زمینه مجموع

 آورده شده است: 9نتایج آن در جدول 

 

 )به ترتیب اهمیت( دیجیتالی ایران هایکتابخانهمجموعه بر توسعه مؤثر های شاخص. 9جدول

ف
دی

 ر

های دیجیتالی ایرانهای توسعه مجموعه در کتابخانهشاخص  
بسیار 

 زیاد
سیار کمب کم متوسط زیاد  بی پاسخ 

رتبه 

 لیکرت

شاخص 

 مؤثر

5 
 آوری مجموعه وجود کارکنان متخصص در زمینه فراهم 

 دیجیتال
1 4 1 1 1 1 4841  

1 
ای مجموعه از نظر دامنه، اعتبار، صحت، کام   ارزیابی دوره 

 بودن، روزآمدی
1 1 5 1 1 1 4817  

  4817 1 1 1 5 1 1 سازیمشی مدون برای مجموعه داشتن خط  7

  4844 1 1 1 5 4 1 سازیبینی بودجه کافی برای مجموعهپیش  4
  4844 1 1 1 1 4 1 یساز در مجموعه یتالیجید مؤلفحق  تیرعا  1
  4841 1 1 1 1 1 4 ای استفاده از استاندارد واحد برای مبادله اطالعات بین کتابخانه  4
  4877 1 1 1 5 1 4 زماندهی منابعاستفاده از استانداردهای موجود برای سا  4
  4877 1 1 1 1 4 4 تعیین سطوح دسترسی به اطالعات )مجموعه دیجیتال(  1

1 
مین منابع )مانند کنسرسیوم أهای ت شرکت در کنسرسیوم 

 محتوای ملی(
4 4 5 1 5 1 4811  

51 
کارگیری ابزارهای مناسب   هتولید منابع الکترونیکی با ب 

 سازیدیجیتال
4 4 1 1 1 5 4811  

55 
داشتن معیار و قواعد مشخص برای استفاده از منابع رایگان وبی  

 (DOAJهای رایگان مانند )از جمله پایگاه
1 4 7 1 1 1 4857  

51 
سازی و حفاظت از منابع داشتن برنامه مدون برای ذخیره 

 دیجیتال
4 4 5 1 1 5 4857  

 

 یآور فراهم نهیوجود کارکنان متخصص در زمنظر جامعه آماری،  از 9بر اساس نتایج حاصل از جدول 

های ثیرگذارترین شاخص توسعه مجموعه در کتابخانهأدر طیف لیکرت( ت 2از  6841) تالیجیمجموعه د

استفاده از  یو قواعد مشخص برا اریداشتن معترین رتبه لیکرت در این بخش به دیجیتالی ایران است و پایین

و  سازیرهیذخ یداشتن برنامه مدون برا( و DOAJمانند  گانیرا هایگاهی)از جمله پا یوب گانیمنابع را

در طیف لیکرت اختصاص یافت که نشانگر آن بود که از دیدگاه  2از  6879با رتبه  تالیجیحفاظت از منابع د
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ین بخش از اهمیت لفه دیگر در اؤدر مقایسه با ده م مؤلفهحوزه کتابخانه دیجیتالی، این دو نظران صاحب

 کمتری برخوردارند.

حوزه نظران صاحبدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخصپرسش سوم: 

 کتابخانه دیجیتالی کشور در زمینه خدمات کدام است؟

بخانه حوزه کتانظران صاحببر توسعه کتابخانه دیجیتالی ایران از دیدگاه مؤثر های شاخصبرای تعیین 

، دیدگاه جامعه آماری در این حوزه مورد پرسش قرار گرفت که نتایج آن در دیجیتالی کشور در زمینه خدمات

 آورده شده است. 6جدول 

 

 ایران )به ترتیب اهمیت( دیجیتالی هایکتابخانهدر بر توسعه خدمات مؤثر های شاخص. 1جدول 

ف
دی

 ر

 ایران تالیدیجی هایکتابخانهدر خدمات های توسعه شاخص
بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ

رتبه 

 لیکرت

شاخص 

 مؤثر

5 
های اطالعاتی  کارگیری سیستم جستجوی واحد در میان سیستمهب

 مختلف کتابخانه
1 1 1 5 1 1 481  

1 
مانند ساده، پیشرفته و (های مختلف  شیوه ارائه خدمات جستجو به 

 )آزاد
4 1 1 1 1 1 481  

  487 1 1 1 7 1 4 پذیرش و پایبندی به استانداردها برای ارائه خدمات 7

4 
های جستجوی همزمان در چندین منبع آنالین و دسترسی به پایگاه

 اطالعاتی
4 4 1 1 1 1 487  

1 
ارائه خدمات مرور )نمایش نتایج جستجو به صورت صعودی/نزولی 

 به کاربر(
1 1 5 1 1 1 487  

  487 1 5 1 5 4 1 مرجع از راه دورارائه خدمات  4
  487 1 1 1 1 4 4 ارائه خدمات عضویت از راه دور  4
  487 1 1 1 7 1 4 ارائه خدمات از کتابدار بپرس 1
  481 5 1 1 1 4 4 ای خدمات در کتابخانه دیجیتالی ارزیابی دوره 1

  481 1 1 1 7 4 4 ارائه خدمات مورد نیاز از طریق نظرسنجی کاربران 51

55 
، 5خدمات تحوی  منابع به فرمت دلخواه کاربر از جمله اچ.تی.ام.ال

4و مارک 7، ایکس.ام.ال1پی.دی.اف
 

1 4 1 5 1 1 485  

  485 5 1 1 5 4 4 کتابخانه شخصیداشتن  51
  485 1 1 5 5 1 1 های کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه خدماتریزیداشتن برنامه 57

  481 1 1 1 7 1 7 های متداول  ن پرسشداشت 54

 داشتن بانک مستندات 51
 

1 4 7 1 1 5 781  

 
1. HTML: Hyper Text Mark–up Language 

2. PDF: Portable Document Format 

3. XML: e Xtensible Mark-up Language 

4. MARC: Machine readable catalog 
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ف
دی

 ر

 ایران تالیدیجی هایکتابخانهدر خدمات های توسعه شاخص
بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ

رتبه 

 لیکرت

شاخص 

 مؤثر

54 
مدیریت نمایش اطالعات )انتخاب رابط کاربر کاربرپسند( در کنار 

 های جدید از جمله پورتال و وبالگ ارایه سرویس
4 1 7 1 1 5 781  

  781 5 1 1 1 1 7 داشتن نمایه مجموعه 54
  784 5 1 1 4 4 7 ها و اخبار ازهارائه ت 51

 

واحد در میان  یسیستم جستجو یریکارگ هباز نظر جامعه آماری،  6 جدولمبتنی بر نتایج حاصل از 

مانند ساده، پیشرفته و (های مختلف شیوه  خدمات جستجو بهارائه و  مختلف کتابخانه یاطالعات یها سیستم

ها در مؤلفهترین مؤثردر طیف لیکرت( در بخش خدمات  2از  682باالترین رتبه را کسب کرده است ))آزاد

در طیف لیکرت( به  2از  981ترین رتبه لیکرت در این بخش )توسعه موفق این محور شناخته شدند. پایین

 اختصاص یافت. ها و اخبار تازهه ارائ

نظران احبصدیجیتالی ایران از دیدگاه  هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخصپرسش چهارم: 

 حوزه کتابخانه دیجیتالی کشور در زمینه فناوری کدام است؟

بر اساس دیدگاه جامعه مورد  در زمینه فناوری دیجیتالی ایران هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخص

 آمده است. ،2مطالعه در جدول 

 

 )به ترتیب اهمیت( اوریدر زمینه فن دیجیتالی ایران هایبر توسعه کتابخانهمؤثر های شاخص. 1جدول 

ف
دی

ر
 

های های بهبود وضعیت بهره گیری از فناوری در کتابخانهشاخص

 دیجیتالی ایران

بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ
 لیکرت

شاخص 

 مؤثر

  4841 5 1 1 1 4 51 در نظر گرفتن نسخه پشتیبان از سایت کتابخانه دیجیتالی 5

1 
د برای حفاظت و نگهداری اطالعات )مانند مدل در نظر گرفتن استاندار

 برای مخازن باز( 5 او.ای.آی.اس.
1 1 5 1 1 5 4811  

  4811 5 1 1 5 1 1 های مختلفای، منابع بر خط و زبان قابلیت پشتیبانی از منابع چندرسانه 7

4 

مدت و بلندمدت برای توسعه امکانات  های کوتاهریزیداشتن برنامه

-افزار، تجهیزات شبکه افزار، نرم ابخانه دیجیتالی )ازجمله سختفناورانه کت

 ای و ارتباطی(

4 4 1 1 1 5 4811  

  4857 5 1 1 5 4 4 توجه به سرعت مورد نیاز برای پردازش اطالعات 1
  4857 5 1 1 5 4 4 هایااستفاده از چندرسانه 4
  4857 5 1 1 1 1 4 افزارهای دیگرقابلیت تبادل اطالعات با نرم 4
  4857 5 1 1 5 4 4  1افزارهای ضدویروس و انواع دیوار آتش استفاده از نرم 1

 
1. OAIS: Open Archival Information System 

2. Fire Wall 
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ف
دی

ر
 

های های بهبود وضعیت بهره گیری از فناوری در کتابخانهشاخص

 دیجیتالی ایران

بسیار 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ
 لیکرت

شاخص 

 مؤثر

1 
شبکه محلی و توجه به گستره ارائه خدمات از سوی کتابخانه دیجیتالی )

 ( 5گسترده
1 1 1 1 1 5 4814  

  4814 5 1 1 1 1 4 هاافزاری برای ذخیره دادهپیش بینی امکانات سخت 51
  4811 5 1 1 5 1 1 توجه به سرعت برقراری ارتباطات راه دور )پهنای باند( 55
  4811 5 1 1 5 1 1 تعیین سطح دسترسی برای انواع کاربران 51
  7817 5 1 1 1 4 1  1کارگیری شبکه مجازی هب 57

54 
سازی )مانند نرم افزارهای آکروبات، افزار دیجیتالاستفاده از نرم 

 دهنده وب و مرورگر، و ...(، سرویس7رایشگر ، اُ.سی.آرپویشگر، وی
1 1 1 5 1 5 7817  

51 
گیری قوی از قبی  نوار مغناطیسی، فلش،  استفاده از تجهیزات پشتیبان

 سازی پشتیبانسی.دی.، دی.وی.دی، مخزن ذخیره
1 1 1 5 1 5 7817  

54 
اء بخش استخدام نیروی آموزش دیده برای انتخاب، نگهداری و ارتق

 افزاری سیستمافزاری و نرمسخت
7 55 1 1 1 5 7817  

  7814 5 1 1 4 4 4 های مناسب در توسعه امکانات فناورانهانجام امکان سنجی 54
  7811 5 1 1 4 1 1 استفاده از سیستم تشخیص نفوذ 51
  7841 7 1 5 5 4 4 کارگیری قوانین و مقررات ملی در حوزه فناوری کتابخانه دیجیتالی هب 51

 

ی با کسب تالیجیکتابخانه د تیاز سا بانیدر نظر گرفتن نسخه پشت 2بر اساس نتایج حاصل از جدول 

حفاظت و  یدر نظر گرفتن استاندارد برادر طیف لیکرت( در رتبه اول و  2از  6861)باالترین رتبه لیکرت 

در  2از  6831در جایگاه دوم با کسب رتبه  ز(مخازن با ی.اس. برا یآ .یا اطالعات )مانند مدل او. ینگهدار

 یدر حوزه فناور یو مقررات مل نیقوان یریکارگ هب ،ترین رتبه لیکرت به طیف لیکرت جای گرفتند. پایین

 در طیف لیکرت تعلق گرفت. 2از  9861ی با کسب رتبه تالیجیکتابخانه د

 

 فرضیه پژوهشآزمون 

 توسعه برمؤثر  یها شاخص از یک هر اهمیت زمینه در نظرانصاحب دیدگاه بین داری معنی تفاوت

 دارد.  وجود پژوهش این در دیجیتالی یها کتابخانه

 ارائه شده است. 4پژوهش از آماره آزمون مربع کا استفاده شد که نتایج در جدول  هیبرای آزمون فرض

 

 

 
1. LAN & WAN 
2. VPN 

3. OCR (Optical Character Recognition) 
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 آزمون فرضیه پژوهش.  6جدول 

 سطح معنی داری آزادی درجه مربع کاآماره آزمون  زمینه مورد بررسی
مربع آماره آزمون 

 محاسبه شده کا

نتیجه حاص  از آزمون 

 فرضیه

11/1 14 441/44 نیروی انسانی  71/154 71/154>441/44 

11/1 14 441/44 مجموعه  71/575 71/575>441/44 

11/1 41 175/11 خدمات  11/114 11/114 > 175/11 

11/1 14 441/44 فناوری  11/441 11/441 > 441/44 

 

در زمینه میزان اهمیت هر نظران صاحب دهدنشان می مربع کانتیجه آزمون  4جدول بر اساس نتایج 

 هایکتابخانهموفق بر توسعه  های نیروی انسانی، مجموعه، خدمات، فناوریدر زمینهمؤثر های شاخصیک از 

 شود. یید میأپژوهش ت بنابراین فرضیه داری دارند. معنیاختالف نظر  با هم ایراندیجیتالی 

 

 بحث و نتیجه گیری

رستانی آن کشتور    برای تحقق اهداف توسعه در هر کشوری، ابتدا الزم استت تتا تحتوالت الزم در نظتام اطتالع     

هتای  رسانی کشور، جهتت همگتامی بتا فنتاوری روز دنیتا، نیازمنتد وجتود کتابخانته        صورت پذیرد. نظام اطالع

های ایران یافته باشند. توجه به این مسئله در کتابخانه فته و علمی توسعهدیجیتالی است که به نحوی ساختاریا

تتر بته نظتر    به عنوان پیشگامان حمایت از تولید علم و اطالعات، در قیاس با سایر مراکز پژوهشتی پتر اهمیتت   

 افتزاری و هتای مناستب نترم   مین زیرستاخت أهتای دیجیتتالی تنهتا بتا تت     رسد. در حقیقت، توسعه کتابخانه می

هتا و ایجتاد و توستعه کتابخانته     گیتری از فنتاوری اطالعتات در کتابخانته    زیرا بهره ؛افزاری ممکن نیستسخت

پیوسته فنی و غیر فنی زیادی در آن دخیل هستتند. تعتادل    ای است که عوامل به همدیجیتالی فرایند پیچیده

های توستعه ایتن پدیتده    اساس شاخص نیازمند مدیریتی کارآمد بر ،های آنمیان عناصر این نظام و زیرسیستم

از نظتر   3نوپا در چهار محور نیروی انسانی، مجموعه، خدمات و فناوری است. بر اساس نتایج حاصل از جتدول  

های  عد نیروی انسانی بر توسعه کتابخانهارائه شده در ب مؤلفه 72حوزه کتابخانه دیجیتالی کشور، نظران صاحب

های دیجیتالی ایتران در   تابخانهبر توسعه کمؤثر های عنوان شاخص  توانند بهمیهستند و مؤثر دیجیتالی ایران 

در  2از  2/3های این بخش در پرسشنامه رتبته بتاالتر از   مؤلفهعد نیروی انسانی معرفی گردند، چرا که تمامی ب

تتالی ایتران   هتای دیجی ثیرگذارترین شاخص در حوزه نیروی انسانی کتابخانته أمقیاس لیکرت را کسب کردند. ت

در طیف لیکترت( شتناخته شتد.     2از  6831های دیجیتالی )استفاده از متخصص علم اطالعات آشنا با کتابخانه
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تترین متانع در   اصتلی ( 7939) کتابلی  ستید  و ضتیایی  و( 7933) حیتدرتأمینی  هایاین درحالی است که یافته

صص در این حوزه تشخیص داده شد. بنابراین، اندازی کتابخانه دیجیتالی در کشور فقدان نیروی انسانی متخراه

گردد که جامعه پژوهش بر این چالش واقف هستتند و در بختش توستعه نیتروی انستانی      این نتیجه حاصل می

داننتد در ایتن میتان    تترین شتاخص متی    مهتم ( 3172ستالدر )  بر آن را همسو با نتایج پتژوهش  تأکیدتوجه و 

لتف،  ؤرت( به شاخص استفاده از حقوقتدان )در زمینته حقتوق حتق م    در طیف لیک 2از  9841ترین رتبه ) پایین

هتا بتا ناشتران، کتارگزاران، کتابخانته عضتو ائتتالف( در مستیر توستعه          کتابخانته  قراردادهای فی متابین بستن 

نشتان داد ایتران    (7931) خلیلتی  و هتای ستهیلی  که یافتته  های دیجیتالی ایران تعلق گرفت. درحالی کتابخانه

های دیجیتالی ایران جهت حفظ حقوق مادی و معنوی ختود در  ؤلف را نپذیرفته است و کتابخانهم  معاهده حق

 گستری نیاز دارند. های مجموعهفضای مجازی بیش از پیش به یک حقوقدان در زمینه

مطرح شده در بخش توسعه مجموعه رتبه  مؤلفه 73با توجه به این که  9بر اساس نتایج حاصل از جدول 

های مطرح شده در پژوهش در زمینه در مقیاس لیکرت را کسب کردند، تمامی شاخص 2از  2/3 باالتر از

های دیجیتالی ایران حوزه کتابخانه دیجیتالی کشور در توسعه موفق کتابخانهنظران صاحبمجموعه از نظر 

وعه دیجیتال آوری مجم شناخته شدند. از نظر جامعه آماری، وجود کارکنان متخصص در زمینه فراهممؤثر 

های دیجیتالی ایران است و ثیرگذارترین شاخص توسعه مجموعه در کتابخانهأدر طیف لیکرت( ت 2از  41/6)

( متذکر گردید که فقدان کارکنان متخصص در این بخش 7933( و آقابابائی )7931های رادفر )همسو با یافته

ترین رتبه لیکرت در این خواهد داشت. پایین های دیجیتالی ایرانگستری کتابخانه ثیر منفی بر مجموعهأت

های رایگان مانند بخش به داشتن معیار و قواعد مشخص برای استفاده از منابع رایگان وبی )از جمله پایگاه

DOAJدر طیف  2از  79/6سازی و حفاظت از منابع دیجیتال با رتبه ( و داشتن برنامه مدون برای ذخیره

در  مؤلفهحوزه کتابخانه دیجیتالی، این دو نظران صاحبنگر آن بود که از دیدگاه لیکرت اختصاص یافت که نشا

فر  های نوروزی، غالمی و جعفریدیگر در این بخش از اهمیت کمتری برخوردارند و یافته مؤلفهمقایسه با ده 

ی زیادی به های دیجیتالی ایرانی بهاگستری کتابخانههای مجموعهکه از بین شیوه ( مبنی بر این7934)

ه از اهمیت چندانی در ئلیید کرد و نشان داد توجه به این مسأدهند را تاستفاده از منابع رایگان وبی نمی

 های دیجیتالی ایران برخوردار نیست.کتابخانه

 از دید جامعه پژوهش به 6مبتنی بر نتایج حاصل از جدول های توسعه خدمات در حوزه شاخص 

های دیجیتالی ایران دمت معرفی شده در پژوهش در مسیر توسعه موفق کتابخانهنوع خ 73کارگیری تمامی 

حوزه کتابخانه دیجیتالی نظران صاحبهای ارائه شده از سوی که تمامی شاخص ضروری شناخته شد؛ چرا

کارگیری سیستم  هاز نظر جامعه آماری، ب در مقیاس لیکرت را کسب کردند. 2از  2/3رتبه باالتر از کشور 
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های  شیوه ارائه خدمات جستجو به های اطالعاتی مختلف کتابخانه و  ستجوی واحد در میان سیستمج

در طیف لیکرت( و در  2از  2/6باالترین رتبه را کسب کرده است ) )مانند ساده، پیشرفته و آزاد(مختلف

رجع از راه دور با ها در توسعه موفق این محور شناخته شدند. ارائه خدمات ممؤلفهترین مؤثربخش خدمات 

به ارائه این نوع نظران صاحبدهنده آن است که  در جایگاه دوم جای گرفت که نشان 2از  9/6کسب رتبه 

( نشان داد 7934فر )های نوروزی، غالمی و جعفرییافتهدهند، این در حالی است که خدمات بسیار بها می

دهند. بنابراین، ع خدمت در کتابخانه دیجیتالی خود نمیهای دیجیتالی ایران اهمیتی به ارائه این نو کتابخانه

اند. ارائه خدمات مورد نیاز از طریق نظرسنجی های دیجیتالی در ایران در این حوزه ضعیف عمل کردهکتابخانه

 7دوبروا، اودویر و فلیسیتیهای در جایگاه سوم جای گرفت و همسو با یافته 2از  3/6کاربران با کسب رتبه 

های دیجیتالی باید بر اساس نیازهای کاربران باشد و در توسعه  نشان داد، ارائه خدمات کتابخانه (3173)

 2از  1/9ترین رتبه لیکرت در این بخش )پایین خدمات کتابخانه دیجیتالی مشاوره با کاربران از الزامات است.

ست که ارائه این نوع خدمت در بخش ها و اخبار اختصاص یافت. این در حالی ا در طیف لیکرت( به ارائه تازه

ناپذیر ( ضرورت اجتناب7937های بالغی اینالو )رسانی جاری خدمات مرجع دیجیتالی مبتنی بر یافتهآگاهی

 ثیرات منفی بر ارائه خدمات مرجع دیجیتالی خواهد داشت.أتوجهی به آن تهای دیجیتالی است و بیکتابخانه

 73های دیجیتالی ایران از بُعد بهره گیری از فناوری سعه کتابخانهبر تومؤثر های جهت شناسایی شاخص

ها پس از تحلیل آماری نتایج حاصل  پژوهش، مورد نظرسنجی جامعه پژوهش قرار گرفت که تمامی آن مؤلفه

نظران صاحبدر مقیاس لیکرت را کسب کردند که نشانگر آن بود از دید  2از  2/3رتبه باالتر از  2از جدول 

های دیجیتالی ایران در بخش فناوری ها در توسعه موفق کتابخانهکتابخانه دیجیتالی کشور تمامی آن حوزه

هستند. در این میان در نظر گرفتن نسخه پشتیبان از سایت کتابخانه دیجیتالی با کسب باالترین رتبه مؤثر 

وان راهکارهای کلیدی در این در طیف لیکرت( رتبه اول را کسب کرد و این شاخص به عن 2از  6861)لیکرت 

اس.  آی. ای. زمینه شناخته شد. در نظر گرفتن استاندارد برای حفاظت و نگهداری اطالعات )مانند مدل او.

های و در طیف لیکرت جای گرفت و همسو با یافته 2از  3/6برای مخازن باز( در جایگاه دوم با کسب رتبه 

های توجه به مباحث حفاظت شیء رقمی در کتابخانه ،شان داد( ن3171) 9و جنگ، هی و چای (3171) 3بیلی

اس. شروع مناسبی برای اهداف  آی. ای. گیری از الگوی اطالعاتی او.دیجیتالی بسیار پراهمیت بوده و بهره

کارگیری قوانین و مقررات ملی در  هب ،ترین رتبه لیکرت به. پایینهای دیجیتالی ایران استحفاظتی کتابخانه

اطالعی در طیف لیکرت تعلق گرفت که نشان از بی 2از  61/9فناوری کتابخانه دیجیتالی با کسب رتبه حوزه 

 
1. Dobreva; O'Dwyer; Feliciati 

2 . Bailey 
3. Jeng, He & Chi 
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جامعه پژوهش در این زمینه داد. تجربه کشور چین نشان داده است که انجام اقدامات حمایتی از سوی دولت 

 مربع کانتیجه آزمون ره کرد که باید اشا در پایان .(3174)نماید  حل ملی سطح را در زیادی مشکالت تواندمی

توسعه  شناسایی شده در زمینه هایشاخصکارگیری هر یک از در زمینه اولویت بهنظران صاحبداد نشان 

اختالف نظر  با هم عد مورد مطالعه در این مقاله )نیروی انسانی، مجموعه، خدمات، فناوری(موفق هر چهار ب

 کتابخانه توسعه خصوص در متفاوتی هایدیدگاه مطالعه مورد عهجام رسد،می نظر به رو این از دارند.

های متفاوت نشانگر آن است که بین دو طیف مختلف باشند. وجود دیدگاه داشته هم با در ایران دیجیتالی

کننده )مدیران  افزارهای کتابخانه دیجیتالی و جامعه استفاده جامعه پژوهش یعنی تولیدکنندگان نرم

های این یجیتالی و اساتید این حوزه( رابطه تنگاتنگی جهت هماهنگ شدن اهداف و برنامههای دکتابخانه

 ها با هم وجود ندارد. گروه

های های پژوهش حاضر، پیشنهادهایی به شرح زیر برای توسعه کتابخانهبا توجه به یافته بنابراین

 گردد: دیجیتالی ایران ارائه می

 و اساتید  افزار از نظرات مدیران کتابخانه، برای طراحی و توسعه نرمافزاریهای تولیدکننده نرمشرکت

 افزارهای کتابخانه دیجیتالی در کشور ارتقاء یابد. گیرند تا مطابق با نیازهای مشتریان نرماهل فن بهره

 های حوزه کتابخانه دیجیتالی کشور، استفاده از متخصص علم اطالعات آشنا با کتابخانهنظران صاحب

های دیجیتالی ایران کارگیری این افراد را جهت توسعه موفق کتابخانههدانند و بیجیتالی را پر اهمیت مید

اندازی کتابخانه  ترین مانع در راهاند. این در حالی است که پیشینه پژوهش نشان داد اصلیضروری دانسته

تواند در ارگیری کارشناسان فنی میک هدیجیتالی در کشور فقدان نیروی انسانی متخصص است. بنابراین، ب

واقع شود. حتی اگر به جای استخدام مؤثر ها های دیجیتالی ایران و توسعه موفق آن بهبود وضعیت کتابخانه

 صورت پاره وقت و ساعتی از این نیروها در کنار نیروهای ثابت بهره برد.ه دائمی بشود ب

  سازی کند، از دیدگاه  با تحوالت فناوری همگامکتابخانه دیجیتالی موفق است که بتواند خود را

ثیر مثبتی را بر توسعه أحوزه داشتن برنامه مدون برای توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی تنظران صاحب

های دیجیتالی ایران خواهد داشت. تدوین خط مشی توسعه کتابخانه دیجیتالی و در نظر گرفتن موفق کتابخانه

 گردد.های دیجیتالی ایرانی توصیه میشده در این مقاله برای تمامی کتابخانههای شناسایی تمامی شاخص

 ارزیابی و  سازیمشی مدون برای مجموعهساز متخصص دیجیتالی، داشتن خطکارگیری مجموعه هب

های در بخش مجموعه گستری کتابخانه ای مجموعه از نظر دامنه، اعتبار، صحت، کامل بودن، روزآمدی دوره

ها در مسیر توسعه مجموعه ی است که مانع از بروز بسیاری از مشکالت و چالشمؤثری ایران راهکار دیجیتال

 گردد.ها میآن
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 ای به روز دنیا برای مبادله اطالعات های کتابخانهاز دیدگاه جامعه پژوهش، استفاده از استاندارد

مین محتوا در أهای تعضویت در کنسرسیوم های دیجیتالی وای و سازماندهی منابع در کتابخانه کتابخانه بین

ها موجب جویی در هزینههای دیجیتالی ایران از جمله عوامل کلیدی است که ضمن صرفهکشور برای کتابخانه

 گردند.گستری میهای دیجیتالی ایران در مباحث مجموعهبهبود عملکرد کتابخانه

   که ارائه این نوع خدمات  با توجه به آن. هش بودجامعه پژو تأکیدارائه خدمات مرجع از راه دور مورد

های آتی از ریزیگردد در برنامهپیشنهاد می های دیجیتالی ایران دارد.نقش بسزایی در پیشبرد اهداف کتابخانه

گیری بیشتری صورت گیرد. همچنین فکر استفاده از نرم افزار کتابخانه دیجیتالی در این نوع خدمات بهره

های همراه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از دیگر موارد مهم در این زمینه  از جمله تلفنبسترهای دیگر 

تواند کاربران بیشتری را به خود جذب های اجتماعی برای بازاریابی اطالعات است که می گیری از شبکهبهره

  کند.

 

 منابع 

نامه  . پایانهای شهر قمتابخانهخطی در کسازی نسخبررسی فرایند دیجیتال(. 7933آقابابائی، وحیده )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه مدیران، معاونان پژوهشی و (. 7933حیدرتأمینی، میترا )

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  ، پایانهای دانشگاه تبریز و ارائه الگوی پیشنهادی مسئوالن کتابخانه

 می، واحد تهران شمال.اسال

. های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادیسازی در کتابخانهبررسی مجموعه(. 7931رادفر، حمیدرضا )

  رساله دکتری کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات.

 اساس بر دیجیتالی هایکتابخانه حوزه علمی نقشه . ترسیم(7933) علیپورحافظی، مهدی هادی؛  رمضانی،

-7933 های سال بین شناسی و دانش اطالعات علم پژوهشی علمی نشریات در شده مقاالت منتشر

 . 24- 94تهران، ایرانداک،  .نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتال .7937

های های مرکزی دانشگاهانهرائه الگوی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخا (.7933)فراشبندی، فیروزه  زارع

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز.کتابداری و اطالع رسانی . رساله دکتریدولتی ایران

 کشور علمی جامع نقشه تدوین برای مفهومی چارچوبی (. پیشنهاد7931مهدی ) کیامهر، بهزاد؛ سلطانی،

 .41- 69، (9)7، فناوری و علم سیاست .نوآوری( و فناوری علم، توسعه ملی برنامه)
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های اخالقی از نگاه  (. کتابدار مرجع در محیط رقومی )دیجیتال(: ویژگی7931سهیلی، فرامرز؛ خلیلی، لیال )

 . 32-73 ،(6)39 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتمتخصصان. 

 هحوز در پژوهش روند . بررسی(7933) ؛ جدیدی، زهرا؛ رحیمی، ندا و مسعودی، فاطمهشعاعی، فاطمه شیخ

 .41-21تهران، ایرانداک،  .نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتال .مجالت ایرانی در دیجیتال کتابخانه

سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر (. امکان7939ضیایی، ثریا؛ سید کابلی، سیدسادات ) 

 .711-36 ،(7)7، فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسیمشهد )مطالعه موردی(، 

 .ایران دیجیتالی هایکتابخانه در اطالعاتی منابع معنایی سازییکپارچه(. 7936)مهدی  علیپور حافظی،

 .779-39، (9)34 ،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات

 بخش بر تاکید با ایران در علمی نظام ارزیابی مطلوب و موجود وضع (. بررسی7931فراستخواه، مقصود )

 .23- 69، (3)7، فناوری و علم سیاست عالی، آموزش

های قوانین حامی حقوق مالکیت فکری در ایران جهت استفاده از بررسی نارسایی(. 7932) کاراندیش، نجمه

 ارشد، دانشگاه تهران.نامه کارشناسی . پایانهای دیجیتال کشورها در کتابخانهآن

های مرکزی گستری کتابخانه های مجموعهشیممقایسه وضعیت خط (.7934)رستمی، منصور کوهی 

. فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و دانشگاه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان

 ماه کتاب .(ارهاراهک وها  چالش) ایران در دیجیتال های(. کتابخانه7934همکاران ) و داریوش مطلبی،

 .21 – 63 ، 774 - 771 ، شمارهکلیات

 .93-93 ،774 -771 ،کلیات ماه کتاب .دیجیتالی های کتابخانه توسعه(. 7934) یعقوب نوروزی،

 دیدگاه) دیجیتالی؛ کتابخانۀ سیستم توسعۀ بر مؤثر عوامل شناسایی(. 7939) نیره فر،جعفری یعقوب؛ نوروزی،

 رسانی اطالع و کتابداری تحقیقات .(تهران شهر دولتی های دانشگاه زیمرک های کتابخانه مدیران

  .673 – 937 (،9)63 ،دانشگاهی

 کتاب. . تهران: خانههای دیجیتالی ایرانکتابخانه(. 7931فر، نیره )نوروزی، یعقوب؛ غالمی، طاهره؛ جعفری

 گذشت از بعد ایران دیجیتالی هاینهکتابخا وضعیت(. 7934) نیره فر، جعفری طاهره؛ غالمی، یعقوب؛ نوروزی،

  .711-761 ،(6)33 ،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه .است؟ چگونه دهه یک
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