
 

 

 

های مرکزی کتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت

 دولتی شهر تهران هایدانشگاه

 3مهدی علیپور حافظی، 2الحوائجیبابفهیمه ، 1مهتا باصفا

 شناسیمطالعات دانش

 231تا  06ص ، 69 پاییز، 21شماره ، سال سوم

 22/31/69تاریخ دریافت: 

 21/30/69تاریخ پذیرش:

 چکیده
 هایگاهدانش مرکزی هایکتابخانهدیجیتال  کتابداران فنی هایشناسایی مهارت حاضر پژوهش اصلی هدف

 آماری هجامع. استفاده شد توصیفی، پیمایشی روش با پژوهش از رویکرد کمی ایندر  .بود تهران شهر دولتی

که از بین بیش از  بود تهران شهر دولتی دانشگاه 21مرکزی  هایکتابخانه دیجیتال کتابداران از نفر 231 آن

 یپرسشنامه هاداده گردآوری ابزار. شدند انتخاب سرشماری روش به و ییشناسانفر از کتابداران  133

 و دیجیتالی هایکتابخانه متخصصان نظرات بر اساس، محتوایی و صوری، ابزار روایی. بود ساخته پژوهشگر

 تنباطیاس و توصیفی آمار با هاداده وتحلیلتجزیه. گرفت قرار تأیید مورد 110/3 کرونباخ آلفای با آن پایایی

 .گرفت انجام مستقل هایگروه t و نمونه تک t آزمون و اسمیرنوف-کلموگروف آزمون از استفاده با

 در، (11/0) پرینترها انواع با کار مهارت، افزارسخت در هامیانگین بیشترین داد نشان پژوهش هاییافته

 از گیریبهره در توانایی عامل، شبکه و اینترنت در، (16/0) هافایل فرمت تبدیل در مهارت عامل، افزارنرم

 در، (00/0) منیجر دانلود از استفاده و منابع دانلود نحوه در توانایی عامل، سازیمجموعه در، (62/0) اینترانت

 عامل، دیجیتالی خدمات در، (11/0) بندیرده هاینظام از گیریبهره عامل، دیجیتالی اطالعات پردازش

 پشتیبان انجام در توانایی عامل، نگهداری و حفاظت در و( 13/0) تعاملی بازیابی خدمات ارائه در توانایی

 فنی هایمهارت موردبررسی هایدانشگاهاز  یکیچدر ه داد نشان پژوهش نتایج .است( 12/0) گیری

 .ندارد قرار مطلوبی وضعیت در، تهران شهر دولتی هایدانشگاه دیجیتال کتابداران

های مهارت، کتابداران هایمهارت، فنی هایمهارت، مهارت، دیجیتال کتابداران: واژگان کلیدی

 فنی کتابداران دیجیتال

                                                           

 Basafa.ma2011@gmail.comملک،  یکارشناس اسناد کتابخانه و موزه مل. 2

 f.babalhavaeji@gmail.comتهران،  یقاتدانشگاه علوم تحق یگروه علم اطالعات و دانش شناس یاردانش. 1

0. ی، دانشگاه عالمه طباطبائ یگروه علم اطالعات و دانش شناس یاراستادmeh.hafezi@gmail.com 
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 مقدمه

 هاییازمانس دیجیتال هایدیجیتال آمده است که کتابخانه کتابخانه در تعریف فدراسیون

 منابع به دسترسی برای کمک و دهیسازمان، انتخاب به متخصص کارکنان آن در که هستند

 العاتاط یکپارچگی از حفاظت و توزیع، تفسیر فرآیند آن در و پردازندمی اطالعاتی

 جهموردتو طوالنی زمانمدت در دیجیتال آثار از ایمجموعه وجود از اطمینان نیز و دیجیتال

 اقتصادی رتصوبه و سرعت با را دیجیتال اطالعاتی منابع بتوان طریق این از تا گیردمی قرار

، نوروزی نقل در) قرارداد دسترس در جوامع از ایمجموعه یا جامعه یک استفاده برای

 توانیمند. ی دیجیتالی دارهاکتابخانهبا توجه به این تعریف کارکنان نقش اساسی در (. 2063

منجر به تغییر سریع و ارائه خدمات جدید با سرعت و ، ها در عصر حاضرنوآوریاین ، گفت

پشتیبانی  ای وای است که تمام کارکنان حرفهگونهه است. محیط جدید بهتنوع بیشتر شد

 الیدیجیت باشند. کتابخانههای گوناگون میزمینه های اساسی درنیازمند کسب مهارت

 افزودهارزش. است آورده وجود به دیجیتالی کتابداران برای را زیادی هایفرصت و هاچالش

 است مؤثر، سندکاربرپ و مفید، حقیقی دیجیتالی هایکتابخانه در ساخت دیجیتالی کتابدار

با  نکتابدارا از برخورداری مستلزم دیجیتالی هایکتابخانه درواقع .(1333، 1سرینیواسولو)

 سدستر در همواره متخصصان این کهنحویبه بود خواهند رایانه متخصصان علم و مهارت

 باشند.

 تالیدیجی هایپروژه توسعه در توانندمی دیجیتال کتابداران، های فنیاز منظر مهارت

 فنی یمعمار .نقش ایفا کنند کاربران نیازهای و موضوع، محتوا به راجع تصمیمات ویژهبه

 موتورهای ،اطالعاتی هایپایگاه، محلی هایشبکه اجزایی مانند های دیجیتالی شاملکتابخانه

 توابع، سرورها 1«اف.تی.پی.»، هادهندهسرویس، نویسیفهرست برای متن تمام کاوش

. از سوی دیگر ارائه خدمات دیجیتالی به (2011، )نبوی الکترونیکی است اسناد مدیریت

ها و اطالعات نیازمند وجود کتابداران بادانش دیجیتالی و نگهداری و امنیت داده، کاربران

، شناسایی، جوجست با، دیجیتالیکتابداران با دانش فنی  بنابراین وجود؛ های فنی استمهارت

                                                           

1. Sreenivasulu, V. 

2. FTP (File Transfer Protocol) 
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 چرخه ،توزیع و کاربر رابط طراحی، محتوا آوری فراهم، توصیف، سازیدیجیتال، انتخاب

 (.2063، )نوروزی نمایندمی ارزشمند را دیجیتالی زندگی

ر یژه در شهر تهران با تغییر و تحوالت دوبهدولتی ایران  هایدانشگاه هاىکتابخانهامروزه 

. این اندهدشده و اقدام به ایجاد کتابخانه دیجیتالی کر راستاهمعرصه فناوری دیجیتالی 

نفر کتابدار دارند اما  133کتابخانه مرکزی دانشگاهی بوده که بیش از  21ها شامل کتابخانه

ارتباط  دی با کتابخانه دیجیتالی درمور صورتبهمستقیم و یا  طوربهتعداد کتابدارانی که 

خانه عنوان کتاب، یموردبررس هایدانشگاههای مرکزی نفر است. تمام کتابخانه 231هستند 

ی بخشردند یا کافزار کتابخانه دیجیتالی استفاده میدیجیتالی را در سایت خود داشتند یا از نرم

اهی های دانشگی کتابخانهطورکلبهدادند. یمدیجیتالی ارائه  صورتبهاز خدمات خود را 

ند که در وجود کتابدارانی را داشتاما بااین، ی کتابخانه دیجیتالی کاملی نداشتندموردبررس

صورت های مختلف کتابخانه بهبخش دیجیتالی مشغول بودند و یا کتابدارانی که از بخش

های مهارت الزم است کتابداران بنابراین؛ شدندمقطعی در بخش دیجیتال مشغول می

یاز برای کار در بخش کتابخانه دیجیتالی را داشته باشند. با توجه به اینکه نیروی موردن

و علوم رایانه  رسانیهای دیجیتالی شامل متخصصین کتابداری و اطالعمتخصص در کتابخانه

(. وجود این دو نیروی انسانی در کتابخانه 2011، ؛ نوروزی2063، هستند )علیپور حافظی

ص رایانه بسا نیروی متخصیتالی تضادی در وظایف کتابداران دیجیتال ایجاد کرده و چهدیج

 های تخصصی خود بتواند جایگزین نیروهای کتابدار بدون مهارت شود؛با داشتن مهارت

ستند و های دیجیتالی در رقابت با متخصصان رایانه هبنابراین کتابداران دیجیتال در کتابخانه

های فنی خود لزوم نیاز به متخصصان رایانه را ستند که با پرورش مهارتاین کتابداران ه

فنی و  ،های مدیریتینمایند. کتابداران دیجیتال با مهارتجز در موارد ضروری کمتر میبه

ارائه خدمات  ،تسلط بر محتوا، خود توانایی مدیریت کتابخانه دیجیتالی موضوعی هایمهارت

نقاط ضعف کتابخانه و خألهای موجود و تالش برای رفع این و ... دارند و با شناسایی 

(. در 2011، نمایند )نوروزیوری و کارایی کتابخانه دیجیتالی کمک میمشکالت به بهره

کتابخانه  عنوان متولیانشناسی و رایانه بهمحیط رقابتی بین متخصصان علم اطالعات و دانش
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های دیجیتال به بسترسازی و ایجاد کتابخانه، توانندکتابداران بامهارت فنی باال می، دیجیتالی

 استاندارد کمک نمایند.

اه دارد. با به همر هادانشگاهی هنگفتی را برای نهیهزهمچنین ایجاد کتابخانه دیجیتالی 

 ی فنی الزم و در حد مطلوبهامهارتوجود کتابداران با ، هاکتابخانهتوجه به بودجه محدود 

 ،ی تعمیر و رفع عیوبهانهیهز، نگهداری از کتابخانه دیجیتالی یهانهیهزسبب کاهش 

و...  ی تکراریهاتیفعالی و پردازش منابع با کمترین هزینه کاهش سازمجموعهی هانهیهز

اهیت م شودیمهای کتابخانه احساس ی فنی در همه بخشهامهارتبنابراین نیاز به ؛ شودیم

ر ها دان قدری متفاوت است و برخی از این مهارتها با وظائف سنتی کتابداراین مهارت

ر ها آشنایی داشته و دحوزه متخصصان فناوری است اما کتابداران نیز باید با این مهارت

 کتابخانه دیجیتالی استفاده نماید.

 0یاز به ن طورکلیبهدهد که کتابداران مطالعه مبانی نظری و پژوهشی موضوع نشان می

ور گانه مذکهای هفتهای دیجیتالی دارند. مهارتیت در کتابخانهمهارت فنی برای فعال

، افزاریهای نرممهارت، افزاری کتابخانه دیجیتالیهای سختاز: مهارت اندعبارت

 دهیسازمانهای پردازش و مهارت، سازیمجموعه هایمهارت، شبکه و های اینترنتمهارت

 مجموعه از حفاظت و نگهداری هایمهارتدیجیتالی و  های خدماتمهارت، اطالعات

ر یک از در انجام ه، دیجیتالی. چنانچه کتابداران دیجیتال دانش فنی الزم را نداشته باشند

یک به یکدیگر بوده و ها در ارتباط نزداین مهارت، امور فوق با مشکل مواجه خواهند بود

 انجامد.محور دیگر می به انجام بهتر مهارت در هر یک از محورهای فوق داشتن مهارت

 مهارت 0 این ودوج بر ایران در دیجیتالی کتابخانه متخصصان اکثر نظراتفاق به توجه با

 ورتصبه را مذکور هایمهارت پژوهش این، دیجیتال بخش در شاغل کتابداران برای فنی

تهران  شهردولتی  هایدانشگاه های مرکزیکتابخانه دیجیتال میان کتابداران عملیاتی

 آمدهدستبهکتابداران را بر اساس معیارهای  ییو آشناقرار داده و میزان مهارت  موردسنجش

 یجیتالد کتابداران فنی هایمهارت ییشناساهدف اصلی  راستا این ارزیابی کرده است. در

 هایتهران و در اهداف ویژه مهارت شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه

 خدمات، اطالعات پردازش، سازیمجموعه، شبکه و اینترنت، افزارینرم، افزاریسخت
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قرار  جشموردسنتهران  شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه دیجیتالی کتابداران

 گرفته است.

 :است بیان شده نیز زیر هایدر پی فرضیه

 دارد. وجود داریمعنی رابطه هاآن فنی مهارت و کتابداران تحصیلی رشته بین 

 تهران هرش دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه دیجیتال کتابداران فنی هایمهارت 

 .است مطلوبی حد در

 محورهای بر اساس مرتبط هاییافته گرفتن در نظر و اطالعاتی یهاگاهیپا در جستجو با

 .گرفت قرار موردمطالعه داخلی و خارجی نامهپایان و پژوهشی مقاله 11 تعداد پژوهش این

 به اول گروه: کرد بررسی اصلی گروه 1 در توانیم را پژوهش این با مرتبط آثار یطورکلبه

 ارکنانک دیجیتال و عملی، فنی هایمهارت و هایتوانمند، هاقابلیت، دانش مقایسه و بررسی

 دیدگاه، ختهپردا هادانشگاه کتابداران و رؤسا، متخصصان، اساتید ازنظر دیجیتال کتابخانه

 والًمعم و برشمرده را آن اهمیت زانیو مهای فنی مقوله و بیان هاضرورت با رابطه در را آنان

 یهاتیقابل و هامهارت بازآموزی و آموزش، بهبود، افزایش هاآن پیشنهاد، هایافته بر اساس

 .است متخصصان و کتابداران میان در موردبررسی دیجیتالی

 هوارد، (2062) زهدی و مقدم اسفندیاری، (2062) عبدلی هایپژوهش گروه این در

 نبودن مطلوب بیان ضمن (1321) ناچوکو و شیدی و (1323) نینانساکومجِ، (1336)

تابداران ک دیجیتالی هایمهارت در توانمندی میزان بودن پایین نیز و عملی و فنی هایمهارت

 ارکنانک بین در دیجیتالی هایمهارت های فنی و میزان اهمیتبر مقوله تأکید، موردبررسی

 دارند. هاکتابخانه

 و آموزشی هایبرنامه، موضوع ادبیات و متون محتوای تحلیل به هاپژوهش دوم گروه

 تأمین الگوهای ارائه برای شدهشناخته مدارس و هادانشگاه، علمی مؤسسات شغلی تبلیغات

 نیازهای و آموزشی برنامه تعیین، دیجیتالی کتابخانه آموزش طرح، علمی صورتبه نیرو

 هایمهارت برای عینی چارچوب تعیین، هامهارت جامع بیانیه تبیین، نوین آموزشی

 هایمهارت، هاتیصالح و پرداخته مهارت با کارکنان استخدام و بازآموزی، کتابداران
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 را یتالیدیج متخصصان و کتابداران هایموقعیت برای دیجیتالی و فنی هایمهارت، ضروری

 .اندردهک بندیرتبه را آن اهمیت میزان و یبنددسته فرعی و اصلی هایمقوله به و استخراج

 کوآسیک، (1332) ماریون، (2061) همکاران و مرادحاصلی هایپژوهش گروه این در

 تزوک، (1323) احاجی، (1336) راسموسن و چوی، (1331) کنستا و گرولیماس، (1331)

برنامه ، متون محتوای تحلیل با( 1321)راجو ، (1321) اوچوال و شانگ، (1322) میالرد و

 یهاپژوهش، اندهای مهم ارائه کردههای فنی را در مقولهمهارت، شغلی آموزشی و تبلیغات

 راسموسن و یانگوگ، (1339) راسموسن و چوی، (1331) زابوکووک و ویالر، باودن

 هایضرورت، آموزشی هایبرنامه محتوای کیفی تحلیل طریق از، (1330) تامارو، (1339)

 برای آموزشی طرح ارائه و ضروری آموزشی نیازهای بیان به و شناساییآموزشی را 

 بر تأکید پژوهشی در، (1330) مواهی و اوجدوکن. اندپرداخته متخصصان و کتابداران

 قباجه اما؛ است کرده کار محیط در کتابداران بیشتر آمادگی برای عملی صورتبه هاآموزش

 ار موردنیاز موضوعات و هاطرح، آموزشی هایکارگاه محتوای استنادی تحلیل با( 1321)

 در( 2061) فرجعفری. است برای بازآموزی کارکنان برشمرده را هااولویت و شناسایی

 کتابخانه فناوری و خدمات، مجموعه، انسانی نیروی حوزه مهم چهار خود به پژوهش

ای هنقش بارزی در توسعه کتابخانه هرکدامهای مهمی که مقوله، است پرداخته دیجیتالی

 .کنندیمامروزی ایفا 

، وعموض ادبیات و متون محتوای ها به تحلیلاکثر پژوهش توان گفتمی درنتیجه

 در نیف هایمهارت باب در همچنین پژوهش شغلی پرداخته و تبلیغات و آموزشی هایبرنامه

 عبدلی، (2062) زهدی و مقدم اسفندیاری غیرازبه ایران در. بیشتری دارد رواج ایران از خارج

 هایمهارت مورد در مستقیم طوربه اندکی هایپژوهش( 2061) مرادحاصلی و( 2062)

 دید توانمی ایران از خارج هایپیشینه در وجودبااین است؛ گرفتهانجام دیجیتال کتابداران

 هایدوره ،دیجیتالی کتابداران، کتابداران هایمهارت زمینه در بیشتر هاپژوهش این جهت که

 نای. است کتابداران برای دانشگاهی درسی هایبرنامه و آموزش، کتابداران بازآموزی

 نتیس کتابداران با مقایسه در دیجیتال کتابداران هایمهارت که دهدمی نشان هابررسی
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 ... های مرکزیکتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت 

 

 تواندیم نیز حاضر پژوهش نتایج بنابراین دارد؛ اشاره هامهارت این اهمیت به و است متفاوت

 .کند مکک دیجیتالی هایکتابخانه کتابداران ضعف و قوت نقاط شناسایی و ریزیبرنامه در

 روش

 امعهجتوصیفی است. ، ی پیمایشیهاپژوهشهدف کاربردی و از نوع  ازنظرپژوهش حاضر 

 هر تهرانش یدولت هایدانشگاه یمرکز یهاکتابخانهکتابداران دیجیتال آماری این پژوهش 

دولتی تهران  دانشگاه 21اند. تعداد است که در سایت رسمی خود را کتابخانه دیجیتالی نامیده

، الزهرا، یبهشت دیشه، شاهد، طباطبائی عالمه که دارای کتابخانه دیجیتالی هستند شامل:

علوم ، نعتو ص علم، مدرس تیترب، ریرکبیام، رینص خواجه، تهران، یخوارزم، فیشرصنعتی 

حاضر  ی. جامعه آماری پژوهشبهشت دیشه علوم پزشکی، تهران یعلوم پزشک، رانیا یپزشک

از  هاآنسایی برای شنا های مذکور هستند کهنفر از کتابداران دیجیتال فعال در کتابخانه 231

 230داد قرار گرفتند. از این تع مدنظرسرشماری استفاده شد و تمام کتابداران دیجیتال  روش

 ژوهشگرپ یپرسشنامه، پژوهش این در هاداده گردآوری دادند. ابزار پاسخ هاپرسشنامهنفر به 

اینترنت ، افزارسخت، افزارنرم) مقوله اصلی 0ی کتابدار دیجیتال در هامهارتاست.  ساخته

حفاظت از مجموعه نگهداری و ، خدمات دیجیتالی، پردازش، یسازمجموعه، و شبکه

ی فنی اصلی و فرعی کتابداران دیجیتال هامهارت. ه استگویه تنظیم شد 63دیجیتالی( و در 

( 2016مقاله نوروزی )، (2061فر )پژوهش جعفری ، (2061از طریق پژوهش مرادحاصلی )

ی فوق و استفاده از این هاپژوهش. با در نظر گرفتن استخراج شد( 2060و پژوهش پروینی )

یل قرار گرفت. وتعدجرحیی با هدف این پژوهش اضافه و مورد هاپرسش، هاسشنامهپر

بسیار زیاد آماده  تا کم بسیار ای ازگزینه 1 لیکرت طیف اساس یت پرسشنامه نهایی بردرنها

ی هاابخانهکتکتابداری و  متخصصانپرسشنامه در دو مرحله برای ، شد. برای سنجش روایی

نفر متخصصان و اساتید کتابداری  21با دریافت نظرات  در مرحله اولدیجیتالی ارسال شد. 

سنجش  ظورمنبهی دیجیتالی نظرات ایشان در پرسشنامه اعمال شد. برای بار دوم هاکتابخانهو 

، حتواییمپرسشنامه  رواییلذا ، ارسال و پرسشنامه نهایی شد نفر از متخصصان 1روایی برای 

و ضریب آلفای  03از یک نمونه اولیه با حجم  ی پرسشنامهبرای بررسی پایای، صوری است
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 هایارتپرسشنامه ارزیابی مه سؤاالتآلفای کرونباخ برای کل شده است. کرونباخ استفاده

 است که از اعتبار باالی پرسشنامه حکایت دارد. 110/3، فنی دیجیتالی

منظور در این پژوهش ن به همی، ها از اولویت اساسی برخوردار استآگاهی از توزیع داده

وهش های پژاسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده -لموگروفواز آزمون معتبر ک

 شده است.استفاده

ر از تهای پژوهش بزرگداری برای تمامی متغیریمعن مذکور سطحبا توجه به آزمون 

دارای توزیع های موردبررسی در پژوهش حاضر یجه تمامی متغیردرنت، است 31/3مقدار 

نمونه تک t) یپارامترهای های پژوهش از آزمونبنابراین برای بررسی فرضیه، باشندنرمال می

 شده است. های مستقل( استفادهگروه tو 

 هایافته

به  سسپ و شده ارائه جدول قالب در هاداده ابتدا ادامه در حاضر پژوهش هاییافته به توجه با

 :میپردازیمآن  توصیف

 . جامعه آماری پژوهش1جدول  
غیر علم اطالعات 

 شناسیو دانش

علم اطالعات و 

 شناسیدانش

 دو

 ایرشته

-تک

 ایرشته

 تحصیالت
 مرد زن

 کاردانی کارشناسی ارشد ادکتر

12 19 03 00 0 01 11 2 00 03 

دیجیتال از کتابداران  نفر 230از  دهد کهنشان می 2های ارائه شده در جدول داده

مقطع تحصیلی ازنظر و  زندرصد  69/02تهران  شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه

 69/02 درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. همچنین 29/96اکثر کتابداران )

 ی بوده و رشته کارشناسی وارشتهتکها درصد کتابداران دیجیتال شاغل در کتابخانه

درصد( علم  69/02یکی است. رشته تحصیلی اکثر کتابداران ) هاآنکارشناسی ارشد 

 تجارت، افزارنرم، یی نظیر ادبیاتهارشتهعالوه بر این ، شناسی استاطالعات و دانش

ز در بین علوم ارتباطات و روانشناسی تربیتی نی، یسیانگلمترجمی زبان ، مامایی، الکترونیک

 های دیجیتال مشغول هستند.کتابداران دیجیتال شاغل در کتابخانه
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 ... های مرکزیکتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت 

 

 مرکزی هایکتابخانه دیجیتال کتابداران افزاریسخت هایمهارت :پرسش اول

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی هایدانشگاه

 های فنیدر پرسشنامه ارزیابی مهارت 6تا  2های توسط پرسش افزاریسخت هایمهارت

 1ول در جد شدهدادههای توزیع فراوانی پاسخگیری شده است. اندازه دیجیتال کتابداران

 آورده شده است.
 افزاری مربوط به سختهاپرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .2جدول 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 یهاول تجهیزات میزان آشنایی با

 یسازشبکه

 22 20 19 26 21 فراوانی
60/1 203/2 

 11/23 16/21 66/11 09/20 31/20 درصد

 میزان آشنایی با انواع رایانه
 6 21 13 01 23 فراوانی

06/1 391/2 
 12/1 31/20 01/00 01/02 01/6 درصد

انواع  میزان مهارت کار با

 اسکنرها

 22 21 00 13 1 فراوانی
11/1 360/2 

 11/23 31/21 11/03 01/0 11/0 درصد

 هایدستگاه با آشنایی میزان

 از استفاده و نگهداری، ضبط

 هافایل

 21 11 10 13 1 فراوانی

12/0 329/2 
 31/20 19/13 60/10 96/21 01/0 درصد

 گیری ازمیزان مهارت در بهره

 اطالعات ذخیره افزارهایسخت

 6 12 09 16 21 فراوانی
10/1 220/2 

 12/1 90/26 91/00 23/10 12/22 درصد

 افزارهاییی با سختآشنامیزان 

 شبکه اطالعات ذخیره

 0 21 11 12 10 فراوانی
10/1 211/2 

 11/9 12/22 10/11 01/01 13/12 درصد

میزان مهارت کار با انواع 

 پرینترها

 20 00 06 29 1 فراوانی
11/0 661/3 

 16/21 11/03 11/09 61/21 10/2 درصد

های دستگاه با آشنایی میزان

 و صوتی هایفایل مبدل

 تصویری

 22 21 06 03 21 فراوانی

11/1 219/2 
 11/23 31/21 11/09 31/11 12/22 درصد

ی هاستمیسمیزان آشنایی با 

 برق محافظ

 21 29 19 26 21 فراوانی
60/1 210/2 

 12/22 61/21 66/11 09/20 31/20 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرمشخص می هاستون میانگین و 1جدول های با توجه به داده

 میزان» ،«میزان مهارت کار با انواع پرینترها»بیشترین مقدار مربوط به عوامل ، افزارسخت

 12/0، 11/0با مقادیر میانگین ، «هافایل از استفاده و نگهداری، ضبط هایدستگاه با آشنایی
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، «شبکه اطالعات افزارهای ذخیرهیی با سختآشنامیزان »و کمترین مقدار مربوط به عوامل 

 است. 06/1، 10/1با مقادیر میانگین « میزان آشنایی با انواع رایانه»

 هایگاهدانش مرکزی هایکتابخانه دیجیتال افزاری کتابداراننرم هایمهارت :پرسش دوم

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی

 های فنیپرسشنامه ارزیابی مهارتدر  10تا  23های توسط پرسش افزارینرم هایمهارت

 21ن به ای شدهدادههای گیری شده است. توزیع فراوانی پاسخاندازه دیجیتال کتابداران

 آورده شده است. 0پرسش در جدول 

 افزاربه نرم مربوط یهاپرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .3جدول 

 گویه
 فراوانی
 /درصد

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار

 XML آشنایی با کدهای میزان
 1 21 00 01 26 فراوانی

92/1 231/2 
 90/1 11/29 11/03 62/16 09/20 درصد

کدهای  با آشنایی میزان
HTML 

 6 20 01 10 13 فراوانی
03/1 262/2 

 12/1 16/21 01/02 10/11 96/21 درصد

 یهامشخصه با ییآشنامیزان 
 یهاکتابخانه معماری کلیدی

 دیجیتالی

 1 21 11 06 10 فراوانی

09/1 201/2 
 90/1 31/20 19/13 11/09 10/11 درصد

 و مفاهیم سرور میزان آشنایی با
 نتیکال

 22 01 01 11 9 فراوانی
12/0 391/2 

 11/23 01/02 01/02 19/13 92/1 درصد

 میزان مهارت در کار با
 ها وی مدیریت لینکافزارهانرم

 هامارک بوک

 1 23 11 11 11 فراوانی

09/1 310/2 
 90/1 01/6 09/10 39/11 19/13 درصد

 میزان مهارت در کار با
 متون مشاهده افزارهاینرم

 11 00 10 29 1 فراوانی
12/0 226/2 

 19/13 11/01 10/11 61/21 90/1 درصد

د ک یافزارهانرم میزان آشنایی با
 الکتابخانه دیجیتمنبع باز ایجاد 

 1 9 10 00 00 فراوانی
11/1 201/2 

 11/0 92/1 13/12 11/01 11/03 درصد

ی افزارهانرممیزان آشنایی با 
 آماده کتابخانه دیجیتالی

 16 19 19 1 1 فراوانی
11/0 616/3 

 23/10 66/11 03/11 10/2 01/0 درصد

 اطالعات درج میزان مهارت در
 ساخت چگونگی و هایکیو در

 هاآن

 1 29 02 01 21 فراوانی

10/1 311/2 
 01/0 61/21 60/11 12/01 11/29 درصد

افزارهای نرم ابمیزان مهارت کار 
 حروف نوری ییشناسا

 1 21 10 00 20 فراوانی
91/1 211/2 

 11/0 11/29 10/11 11/01 16/21 درصد

 یافزارهانرم میزان آشنایی با
 ایچندرسانه تولید

 0 20 11 10 10 فراوانی
01/1 301/2 

 13/1 21/21 09/10 26/13 13/12 درصد
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 گویه
 فراوانی
 /درصد

خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
میزان مهارت در ایجاد درایو 

 مجازی

 23 22 12 12 11 فراوانی
19/1 121/2 

 01/6 11/23 90/26 01/01 10/11 درصد

میزان مهارت در تبدیل فرمت 
 به یکدیگر هالیفا

 16 19 10 6 3 فراوانی
16/0 631/3 

 23/10 66/11 13/12 12/1 -- درصد

 پورتال مدیریت میزان مهارت در
 سایت و طراحی

 22 21 19 16 19 فراوانی
16/1 112/2 

 11/23 31/21 03/11 23/10 03/11 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرها مشخص میو ستون میانگین 0های جدول با توجه به داده

و « کدیگربه ی هالیفامیزان مهارت در تبدیل فرمت »بیشترین مقدار مربوط به عوامل ، افزارنرم

و کمترین  11/0، 16/0با مقادیر میانگین « ی آماده کتابخانه دیجیتالیافزارهانرممیزان آشنایی با »

و  «کد منبع باز ایجاد کتابخانه دیجیتال یافزارهانرم میزان آشنایی با»مقدار مربوط به عوامل 

 است. 01/1، 11/1با مقادیر میانگین « ایچندرسانه تولید یافزارهانرم میزان آشنایی با»

 رکزیم هایکتابخانه دیجیتال کتابداران شبکه و اینترنت هایمهارت :پرسش سوم

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی هایدانشگاه

های در پرسشنامه ارزیابی مهارت 02تا  11 هایپرسشتوسط  شبکه و اینترنت هایمهارت

 1به این  هشددادههای گیری شده است. توزیع فراوانی پاسخاندازه دیجیتال کتابداران فنی

 آورده شده است. 1سؤال در جدول 

 شبکه و اینترنتهای مربوط به پرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .4جدول 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 میزان آشنایی با

 هاستثبت

 6 1 26 13 02 فراوانی
16/1 131/2 

 12/1 11/0 09/20 01/00 60/11 درصد

میزان آشنایی با ثبت 

 دامنه

 23 22 19 09 11 فراوانی
13/1 129/3 

 01/6 11/23 03/11 91/00 10/11 درصد

؛ لآ میزان آشنایی با یو.آر.

 های آنتجزیه بخش و

 20 20 01 10 21 فراوانی
60/1 032/2 

 16/21 16/21 62/16 13/12 11/29 درصد

میزان آشنایی با 

 مجازی سرورهای

 1 21 12 00 16 فراوانی
00/1 136/2 

 11/0 12/22 90/26 11/01 23/10 درصد
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 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

یی با آشنامیزان 

 های مجازیشبکه

 21 21 00 10 21 فراوانی
12/1 111/2 

 31/20 31/21 11/03 10/11 11/29 درصد

مهارت در ایجاد  میزان

 های کامپیوتریشبکه

 22 23 11 02 10 فراوانی
13/1 111/2 

 11/23 01/6 20/19 60/11 10/11 درصد

توانایی در  میزان

 اینترانت از یریگبهره

 01 06 10 6 2 فراوانی
61/0 611/3 

 02/01 11/09 13/12 12/1 60/3 درصد

 توانایی در میزان

 هشبک ایرادات شناسایی

 هاآن رفع و اینترنت و

 20 10 01 19 22 فراوانی

32/0 203/2 
 21/21 13/12 01/02 03/11 11/23 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرها مشخص میو ستون میانگین 1های جدول با توجه به داده

و « اینترانت از یریگبهرهتوانایی در  میزان»مقدار مربوط به عوامل بیشترین ، شبکه و اینترنت

و  61/0 با مقادیر میانگین« هاآن رفع و اینترنت و شبکه ایرادات شناسایی توانایی در میزان»

با  میزان آشنایی»و « هاستثبت میزان آشنایی با»و کمترین مقدار مربوط به عوامل  32/0

 است. 00/1و  16/1میانگین  با مقادیر« مجازی سرورهای

 مرکزی هایکتابخانه دیجیتال کتابداران سازیمجموعه هایمهارت :پرسش چهارم

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی هایدانشگاه

های در پرسشنامه ارزیابی مهارت 11تا  01 هایپرسشتوسط  سازیمجموعه هایمهارت

 20به این  هشددادههای است. توزیع فراوانی پاسخگیری شده اندازه دیجیتال کتابداران فنی

 آورده شده است. 1پرسش در جدول 

 سازیمربوط به مجموعه هایپرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .5جدول 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 ندفرآی با میزان آشنایی

 یسازتالیجید

 21 10 13 21 23 فراوانی
12/0 206/2 

 31/21 10/11 01/00 31/21 01/6 درصد

انواع  میزان آشنایی با

 ی تصویریهالیفافرمت 

 10 01 02 22 0 فراوانی
11/0 209/2 

 13/12 02/01 60/11 11/23 11/9 درصد
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 ... های مرکزیکتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت 

 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

انواع  میزان آشنایی با

ی صوتی هالیفافرمت 

 هاپادکستو 

 12 02 11 13 0 فراوانی

09/0 211/2 
 90/26 60/11 20/19 96/21 11/9 درصد

انواع  میزان آشنایی با

 یهالیفافرمت 

 یاچندرسانه

 21 11 10 19 21 فراوانی

60/1 111/2 
 31/20 09/10 10/11 03/11 31/21 درصد

 انواع با میزان آشنایی

ی اطالعاتی هاگاهیپا

 رایگان

 11 01 11 21 9 فراوانی

11/0 212/2 
 10/11 12/01 10/11 31/21 92/1 درصد

 انواع با میزان آشنایی

 اطالعاتی یهاگاهیپا

 تجاری

 16 03 02 23 0 فراوانی

93/0 201/2 
 23/10 31/11 60/11 01/6 11/9 درصد

میزان مهارت در 

 یهامجموعه مدیریت

 دیجیتالی

 22 16 06 11 9 فراوانی

29/0 310/2 
 11/23 23/10 11/09 19/13 92/1 درصد

میزان آشنایی با قوانین 

 مؤلفحقوق  مدیریت

 در محیط دیجیتالی

 20 11 10 11 1 فراوانی

20/0 310/2 
 21/21 19/13 26/13 10/11 90/1 درصد

 قوانین رعایت میزان

 هکتابخان در تیرایکپ

 دیجیتالی

 21 19 11 20 1 فراوانی

10/0 311/2 
 31/21 03/11 21/12 16/21 90/1 درصد

در  میزان مهارت

 فضای در یسازرهیذخ

 هاآنابری و استفاده از 

 1 26 01 03 21 فراوانی

00/1 216/2 
 11/0 09/20 02/01 31/11 31/21 درصد

 ارزیابی و میزان شناخت

 دکنندهیتول هایسازمان

 دیجیتالی منابع

 23 21 11 11 21 فراوانی

11/1 220/2 
 01/6 31/21 21/12 10/11 31/20 درصد

 با میزان آشنایی

 تهیه در هاومیکنسرس

 منابع دیجیتالی

 6 20 00 11 26 فراوانی

01/1 209/2 
 12/1 16/21 11/01 09/10 09/20 درصد

 با میزان آشنایی

 ارزیابی یهاروش

 های دیجیتالیمجموعه

 1 20 11 11 21 فراوانی

11/1 316/2 
 11/0 16/21 21/12 10/11 31/20 درصد
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 هاقالب با میزان آشنایی

 استانداردهای و

 سازیدیجیتال

 1 21 10 11 21 فراوانی

10/1 361/2 
 11/0 11/29 26/13 10/11 31/20 درصد

توانایی در نحوه میزان 

 بارگذاری منابع

 21 00 00 20 1 فراوانی
03/0 399/2 

 12/22 11/01 11/01 21/21 11/0 درصد

 وهدر نحمیزان توانایی 

دانلود منابع و استفاده از 

 دانلود منیجر

 19 10 11 0 0 فراوانی

00/0 610/3 
 03/11 26/13 20/19 11/9 13/1 درصد

توانایی در میزان 

ی منابع در سازرهیذخ

 های دیجیتالیرسانه

 12 10 01 12 1 فراوانی

00/0 213/2 
 90/26 10/11 01/02 90/26 01/0 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرها مشخص میو ستون میانگین 1های جدول داده با توجه به

ستفاده دانلود منابع و ا وهمیزان توانایی در نح»بیشترین مقدار مربوط به عوامل ، سازیمجموعه

 00/0ین با مقادیر میانگ« تجاری اطالعاتی یهاگاهیپا انواع با میزان آشنایی»و « از دانلود منیجر

« دیجیتالی منابع تهیه در هاومیکنسرس با میزان آشنایی»و کمترین مقدار مربوط به عوامل  93/0و 

 01/1با مقادیر میانگین « هاآنابری و استفاده از  فضای در یسازرهیذخدر  میزان مهارت»و 

 است. 00/1و 

 زیمرک هایکتابخانه دیجیتال کتابداران اطالعات پردازش هایمهارت :پرسش پنجم

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی هاینشگاهدا

در پرسشنامه ارزیابی  91تا  16 هایپرسشدیجیتالی توسط  اطالعات پردازش هایمهارت

 شدهدادهای هگیری شده است. توزیع فراوانی پاسخاندازه دیجیتال کتابداران های فنیمهارت

 آورده شده است. 9در جدول  هاپرسش 21به این 

 اطالعات دیجیتالی مربوط به پردازش هایپرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .6جدول 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 شناسیهستی میزان آشنایی با
 1 29 01 16 11 فراوانی

11/1 399/2 
 10/2 61/21 02/01 23/10 09/10 درصد
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 ... های مرکزیکتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت 

 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

ی س   از هی  نم  امیزان مه  ارت در 

 ماشینی

 9 13 13 12 13 فراوانی
00/1 200/2 

 92/1 96/21 01/00 90/26 96/21 درصد

ی س   ینودهیچک میزان مهارت در

 ماشینی

 0 12 13 10 13 فراوانی
99/1 312/2 

 13/1 90/26 01/00 13/12 96/21 درصد

 از اس   تف  اده در مه  ارت م یزان 

 هانامهاصطالح

 6 01 01 20 1 فراوانی
26/0 310/2 

 12/1 02/01 12/01 16/21 11/0 درصد

 ه  ایگیری از نظ  امم یزان بهره 

 ه  ایکت  ابخ  ان  ه  در ب ن  دی رده

 دیجیتالی

 20 09 13 6 1 فراوانی

11/0 320/2 
 16/21 91/00 01/00 12/1 90/1 درصد

میزان مهارت در برقراری ارتباط 

 دیجیتالی ءیشبین فراداده و 

 21 29 01 10 21 فراوانی
11/1 121/2 

 12/22 61/21 12/01 13/12 11/29 درصد

 روزرس   انیمیزان مه  ارت در ب ه 

 شده دهیسازمان اطالعات

 20 13 11 12 1 فراوانی
10/0 393/2 

 16/21 96/21 39/11 90/26 01/0 درصد

م ی زان م ه  ارت در ایج  اد نظم    

 هاسلسله مراتبی در بین فایل

 20 11 01 11 9 فراوانی
26/0 301/2 

 21/21 20/19 12/01 19/13 92/1 درصد

من  ابع  میزان مه  ارت در ب  ازی  ابی

 اطالعاتی و اطالعات از فض   ای

 ابری

 21 11 02 19 23 فراوانی

39/0 291/2 
 12/22 20/19 60/11 03/11 01/6 درصد

 و توصیف قواعد با آشنایی میزان

 منابع به دسترسی

 1 11 00 02 29 فراوانی
02/1 366/2 

 90/1 19/13 11/03 60/11 61/21 درصد

 اس  تانداردهای با آش  نایی میزان

 متنی منابع ایفراداده

 6 10 00 11 21 فراوانی
60/1 293/2 

 12/1 10/11 11/03 10/11 31/20 درصد

 نوین الگوهای با آش   نایی میزان

 اطالعات دهیسازمان

 1 12 11 01 11 فراوانی
91/1 111/2 

 11/0 90/26 10/11 62/16 19/13 درصد

 هایپروتکل ب ا  آش   ن ایی  میزان

 یهاکتابخانه در اطالعات مبادله

 دیجیتالی

 0 11 01 19 22 فراوانی

61/1 301/2 
 11/9 09/10 12/01 03/11 11/23 درصد

 استنادات تیریمد مهارت با میزان

 کیالکترون طیمح در

 23 11 01 12 29 فراوانی
61/1 133/2 

 01/6 20/19 62/26 90/26 61/21 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرها مشخص میو ستون میانگین 9های جدول با توجه به داده

 هایظامگیری از نمیزان بهره»بیشترین مقدار مربوط به عوامل ، اطالعات دیجیتالی پردازش
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 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

 دهیسازمان اطالعات روزرسانیبهمیزان مهارت در »و « دیجیتالی هایکتابخانه در بندیرده

 میزان آشنایی با»و کمترین مقدار مربوط به عوامل  10/0و  11/0با مقادیر میانگین « شده

ین با مقادیر میانگ« اطالعات دهیسازمان نوین الگوهای با آشنایی میزان»و « شناسیهستی

 است. 91/1و  11/1

 رکزیم هایکتابخانه دیجیتال کتابداران دیجیتالی خدمات هایمهارت :پرسش ششم

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی هایدانشگاه

در پرسشنامه ارزیابی  01تا  90 هایپرسشتوسط  دیجیتالی خدمات هایمهارت

 شدهدادهای هگیری شده است. توزیع فراوانی پاسخاندازه دیجیتال کتابداران های فنیمهارت

 آورده شده است. 0پرسش در جدول  29به این 

 دیجیتالی مربوط به خدمات هایپرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .7جدول 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

میزان آشنایی با بازاریابی در 

 کتابخانه دیجیتال

 1 21 09 03 26 فراوانی
91/1 210/2 

 11/0 31/20 91/00 31/11 09/20 درصد

 یاهتمیالگور میزان آشنایی با

 یبندرتبه

 0 21 11 06 19 فراوانی
01/1 301/2 

 13/1 31/20 09/10 11/09 03/11 درصد

 خدمات ارائه در توانایی میزان

 یتعامل یابیباز

 11 06 01 0 0 فراوانی
13/0 619/3 

 20/19 11/09 01/02 13/1 13/1 درصد

 راهبردهای از استفاده میزان

 اطالعات بازیابی و جستجو

 03 01 10 29 1 فراوانی
90/0 360/2 

 31/11 62/16 10/11 61/21 10/2 درصد

 گیری ازدر بهره تواناییمیزان 

 خدمات در اجتماعی یهاشبکه

 19 16 01 23 0 فراوانی
10/0 211/2 

 03/11 23/10 02/01 01/6 11/9 درصد

 در استفاده از توانایی میزان

 الکترونیکی پست خدمات

 خودکار

 11 09 16 21 1 فراوانی

90/0 312/2 
 09/10 91/00 23/10 31/21 10/2 درصد

 خدمات در ارائه توانایی میزان

 مجازی مرجع میز

 13 01 11 21 6 فراوانی
11/0 263/2 

 96/21 12/01 09/10 31/21 12/1 درصد

در ارائه خدمات از  توانایی میزان

 کتابدار بپرس

 11 01 01 21 1 فراوانی
16/0 301/2 

 10/11 02/01 62/16 12/22 01/0 درصد

ز ا گیریدر بهره توانایی میزان

 مجازی عضویت خدمات

 21 03 01 29 20 فراوانی
21/0 269/2 

 31/20 31/11 01/02 61/21 21/21 درصد
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 ... های مرکزیکتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت 

 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 یهاروش با ییآشنا میزان

 دیجیتالی منابع ارزیابی

 23 12 01 11 21 فراوانی
19/1 292/2 

 01/6 90/26 01/02 20/19 31/20 درصد

 اعتبار منابع با ییآشنا میزان

 دیجیتالی اشیای سنجی

 0 20 09 03 11 فراوانی
10/1 391/2 

 13/1 21/21 91/00 31/11 09/10 درصد

خدمات  در ارائه تواناییمیزان 

 گزینشی اشاعه اطالعات

 20 19 03 19 21 فراوانی
31/0 260/2 

 21/21 03/11 31/11 03/11 12/22 درصد

 وبی یراهنماها بامیزان آشنایی 

 و استفاده از آن

 21 11 00 21 9 فراوانی
01/0 220/2 

 11/29 20/19 11/01 11/29 92/1 درصد

 انجام در مهارت میزان

 تخصصی جستجوهای

 10 19 19 6 0 فراوانی
01/0 616/3 

 13/12 66/11 03/11 12/1 13/1 درصد

 دادن امانت در مهارت میزان

 انکاربر به منابع الکترونیک

 21 01 02 21 23 فراوانی
01/0 212/2 

 11/29 01/02 60/11 31/20 01/6 درصد

گیری از و بهره تواناییمیزان 

خدمات تحویل مدرک و 

 خدمات

 21 11 01 26 23 فراوانی

10/0 131/2 
 11/29 20/19 62/16 09/20 01/6 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرها مشخص میو ستون میانگین 0های جدول با توجه به داده

 یابیازب خدمات ارائه در توانایی میزان»بیشترین مقدار مربوط به عوامل ، دیجیتالی خدمات

و  01/0و  13/0با مقادیر میانگین « تخصصی جستجوهای انجام در مهارت میزان»و « یتعامل

 با ییآشنا زانمی»و « یبندرتبه یهاتمیالگور میزان آشنایی با»کمترین مقدار مربوط به عوامل 

 است. 10/1و  01/1با مقادیر میانگین « دیجیتالی اشیای سنجی اعتبار منابع

 تالدیجی کتابداران دیجیتالی نگهداری از منابع، حفاظت هایمهارت :پرسش هفتم

 است؟ حدی چه در تهران شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه

در پرسشنامه  63تا  06توسط سؤاالت  دیجیتالی حفاظت و نگهداری از منابع هایمهارت

ای هگیری شده است. توزیع فراوانی پاسخاندازه دیجیتال کتابداران های فنیارزیابی مهارت

 آورده شده است. 1سؤال در جدول  21به این  دهشداده
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 دیجیتالی مربوط به حفاظت و نگهداری از منابعهای پرسشتوزیع فراوانی/ درصد  .8جدول 

 گویه
 فراوانی

 /درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

های سیستم با ییآشنا میزان

 حفاظت از مجموعه

 0 21 01 00 10 فراوانی
09/1 399/2 

 13/1 12/22 62/16 11/03 10/11 درصد

 گیری ازتوانایی در بهره میزان

 هاویروسآنتی

 13 26 01 12 6 فراوانی
26/0 266/2 

 96/21 09/20 12/01 90/26 12/1 درصد

 استانداردهای با ییآشنا میزان

 اطالعات امنیت

 1 20 11 11 20 فراوانی
01/1 239/2 

 11/0 21/21 21/12 09/10 16/21 درصد

ن ی تعییهاروش با ییآشنا میزان

 سندیت کاربران

 21 21 00 19 21 فراوانی
01/1 131/2 

 12/22 31/20 11/01 03/11 11/29 درصد

 توانایی در استفاده از میزان

 ی کنترل دستیابیهاروش

 20 11 02 10 21 فراوانی
31/0 191/2 

 16/21 19/13 60/11 13/12 31/20 درصد

 استانداردهای با آشنایی میزان

 دیجیتالی حفاظت

 6 20 11 02 16 فراوانی
19/1 119/2 

 12/1 21/21 09/10 60/11 23/10 درصد

 زا گیریتوانایی در بهره میزان

 اطالعات امنیت هایشیوه

 1 20 00 01 12 فراوانی
11/1 360/2 

 01/0 16/21 11/03 62/16 90/26 درصد

 از استفاده در مهارت میزان

 پشتیبان تهیه افزارهاینرم

 1 21 02 16 11 فراوانی
10/1 261/2 

 11/0 31/21 60/11 23/10 10/11 درصد

 آرشیوسازی مهارت در میزان

 دیجیتالی

 20 21 01 16 29 فراوانی
13/1 220/2 

 21/21 31/20 02/01 23/10 61/21 درصد

 راهبردهای با آشنایی میزان

 دیجیتالی حفاظت

 1 21 16 00 11 فراوانی
10/1 136/2 

 11/0 31/21 23/10 11/03 19/13 درصد

 توانایی در انجام پشتیبان میزان

 گیری

 26 11 16 21 20 فراوانی
12/0 191/2 

 09/20 20/19 23/10 11/29 21/21 درصد

 و کردن باز در مهارت میزان

 یهالیفاکردن  تعمیر و ترمیم

 دهیدبیآس

 22 21 01 10 10 فراوانی

91/1 106/2 
 11/23 31/20 62/16 13/12 10/11 درصد

 شود که؛ از بین عوامل متغیرها مشخص میو ستون میانگین 1های جدول با توجه به داده

در  واناییت میزان»بیشترین مقدار مربوط به عوامل ، دیجیتالی حفاظت و نگهداری از منابع

 12/0میانگین  با مقادیر «هاویروسآنتی گیری ازدر بهره توانایی میزان»و « گیری انجام پشتیبان

« ههای حفاظت از مجموعسیستم با ییآشنا میزان»و کمترین مقدار مربوط به عوامل  26/0و 

 است. 19/1و  09/1با مقادیر میانگین  «دیجیتالی حفاظت استانداردهای با آشنایی میزان»و 
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 ... های مرکزیکتابخانه دیجیتالهای فنی کتابداران مهارت 

 

 دارد. جودو یداریمعن رابطه هاآن فنی مهارت و کتابداران تحصیلی رشته بین :فرضیه اول

به دو گروه  هاآنافراد موردبررسی را با توجه به رشته تحصیلی ، برای بررسی فرضیه اول

اسی شنشناسی و رشته غیر علم اطالعات و دانشبا رشته تحصیلی علم اطالعات و دانش

ته تحصیلی با توجه به رش کتابداران دیجیتال فنی در ادامه برای مقایسه مهارت تقسیم کردیم.

است. نتایج مربوط به این آزمون در جدول  شدهاستفادههای مستقل گروه tاز آزمون ، هاآن

 آورده شده است. 6

 یلیبا توجه به رشته تحص کتابداران دیجیتال فنی مستقل برای مقایسه مهارت tنتایج آزمون  .9جدول 

 میانگین تعداد رشته تحصیلی متغیر
انحراف 

 معیار

مقدار 

 t یآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

 افزارسخت
 069/3 00/1 00 شناسیعلم اطالعات و دانش

130/1- 231 339/3 
یکسان 

 619/3 16/0 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش نیست

 افزارنرم
 011/3 00/1 00 شناسیعلم اطالعات و دانش

111/2- 231 212/3 
یکسان 

 619/3 0 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش است

 اینترنت و شبکه
 630/3 16/1 00 شناسیعلم اطالعات و دانش

101/0- 231 332/3 
یکسان 

 221/2 01/0 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش نیست

 سازیمجموعه
 163/3 21/0 00 شناسیعلم اطالعات و دانش

312/3- 231 609/3 
یکسان 

 110/3 13/0 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش است

پردازش 

 اطالعات

 633/3 0 00 شناسیعلم اطالعات و دانش
011/2 231 211/3 

یکسان 

 131/3 01/1 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش است

خدمات 

 دیجیتالی

 110/3 11/0 00 شناسیعلم اطالعات و دانش
610/3 231 010/3 

یکسان 

 111/3 22/0 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش است

حفاظت و 

 نگهداری

 610/3 91/1 00 شناسیعلم اطالعات و دانش
390/2- 231 111/3 

یکسان 

 616/3 63/1 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش است

فنی  هایمهارت

 دیجیتالی

 011/3 61/1 00 شناسیعلم اطالعات و دانش
013/3- 231 100/3 

یکسان 

 091/3 39/0 03 شناسیغیر علم اطالعات و دانش است

ای هدو متغیر مهارت جزبهسطح معناداری آزمون برای تمامی متغیرها ، 6با توجه به جدول 

های فنی دیجیتالی یعنی بین مهارتهست؛  31/3تر از بزرگ، اینترنت و شبکهافزاری و سخت

ه در کتابداران با رشت، افزاری و اینترنت و شبکههای سختمهارت جزبهو متغیرهای آن 

 شناسی تفاوت معناداریشناسی و غیر علم اطالعات و دانشتحصیلی علم اطالعات و دانش
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 های فنیمهارت و کتابداران تحصیلی رشته بین، دیگریعبارتبهوجود ندارد.  61/3در سطح 

 رابطه ،افزاری و اینترنت و شبکههای سختدو متغیر مهارت جزبه دیجیتالی و متغیرهای آن

های ندارد. همچنین سطح معناداری آزمون برای دو متغیر مهارت وجود دارییمعن

های یعنی بین مهارتهست؛  31/3از  ترکوچکافزاری و اینترنت و شبکه سخت

شناسی افزاری و اینترنت و شبکه در کتابداران با رشته تحصیلی علم اطالعات و دانشسخت

وجود دارد. با توجه به  61/3شناسی تفاوت معناداری در سطح و غیر علم اطالعات و دانش

ه تحصیلی رشتافزاری و اینترنت و شبکه در کتابداران با های سختمهارت، مقادیر میانگین

شناسی باالتر از کتابداران با رشته تحصیلی علم اطالعات و غیر علم اطالعات و دانش

 شناسی است.دانش

 دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه دیجیتال کتابداران فنی هایمهارت :فرضیه دوم

 است. مطلوبی حد در تهران شهر

 مرکزی هایکتابخانه دیجیتال کتابداران فنی هایمهارت برای بررسی وضعیت

( مقایسه شد. 0متوسط )با مقدار  شدهکسبمیانگین امتیازات ، تهران شهر دولتی هایدانشگاه

ین ای استفاده شد. نتایج مربوط به ابرای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت تک نمونه

 آورده شده است. 23آزمون در جدول 
 دیجیتال کتابداران فنی هایمهارت نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی وضعیت .11جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

اختالف 

 هامیانگین

 %61فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 310/3 -112/3 -311/3 000/3 -691/3 113/3 62/1 230 افزارسخت

 -302/3 -012/3 -262/3 313/3 -093/1 109/3 13/1 230 افزارنرم

 -320/3 -130/3 -131/3 300/3 -221/1 311/2 06/1 230 اینترنت و شبکه

 011/3 310/3 216/3 309/3 111/1 190/3 21/0 230 سازیمجموعه

پردازش اطالعات 

 دیجیتالی
230 61/1 106/3 113/3- 012/3 301/3- 110/3- 361/3 

 063/3 301/3 102/3 331/3 113/1 111/3 10/0 230 خدمات دیجیتالی

حفاظت و نگهداری 

 از منابع دیجیتالی
230 00/1 699/3 131/1- 339/3 191/3- 111/3- 300/3- 

فنی  هایمهارت

 دیجیتالی
230 60/1 001/3 016/3- 011/3 319/3- 201/3- 210/3 
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، افزاریسختهای مهارتسطح معناداری آزمون برای متغیرهای ، 23با توجه به جدول 

 31/3تر از مقدار فنی دیجیتالی بزرگ هایپردازش اطالعات دیجیتالی و شاخص مهارت

 61است و فاصله اطمینان در دامنه اعداد منفی و مثبت قرار دارد. درنتیجه در سطح اطمینان 

، دیگرعبارتیشود. به( پذیرفته می0) متوسط درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار

 تالدیجی فنی کتابداران هایپردازش اطالعات دیجیتالی و مهارت، افزاریهای سختمهارت

 نیست. مطلوبی حد در تهران شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه

، اینترنت و شبکه، افزاریهای نرممهارتبرای همچنین سطح معناداری آزمون 

از  رتکوچکخدمات دیجیتالی و حفاظت و نگهداری از منابع دیجیتالی ، سازیمجموعه

ظت و حفاو  اینترنت و شبکه، افزاریهای نرممهارتفاصله اطمینان برای است.  31/3مقدار 

و  سازیدر دامنه اعداد منفی و برای متغیرهای مهارت مجموعهنگهداری از منابع دیجیتالی 

درصد فرض  61در دامنه اعداد مثبت قرار دارد. درنتیجه در سطح اطمینان خدمات دیجیتالی 

، افزاریهای نرممهارت، دیگرعبارتی( رد شد. به0) برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط

 هایتابخانهک دیجیتال کتابداران اینترنت و شبکه و حفاظت و نگهداری از منابع دیجیتالی

 سازی ومجموعههای مهارتنیست و  مطلوبی حد در تهران شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی

 در تهران هرش دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه دیجیتال خدمات دیجیتالی کتابداران

 مطلوبی است. حد

 گیریبحث و نتیجه

تابداری های تخصصی کهای دیجیتالی عالوه بر مهارتکتابداران جهت فعالیت در کتابخانه

 روزایناکه دارند نیازمند دارا بودن تخصص برای فعالیت در حوزه دیجیتالی نیز هستند. 

ن های موجود خود باشند. بر ایهای جدید عالوه بر تخصصکتابداران باید مجهز به تخصص

های فنی کتابداران دیجیتالی شناسایی وضعیت مهارت منظوربهاساس پژوهش حاضر 

دولتی شهر تهران انجام شد تا با شناسایی وضعیت موجود  هایدانشگاههای مرکزی کتابخانه

ریزی برای بهبود وضعیت موجود حاصل شود. آزمون ها و برنامهامکان شناسایی ضعف

 زیمرک هایکتابخانه دیجیتال دارانفنی کتاب هاینشان داد که مهارت پژوهش 2فرضیه 
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نیست و  مطلوبی حد در 31/3از  تربزرگی معناداربا سطح  تهران شهر دولتی هایدانشگاه

اسفندیاری ، (2062. این نتایج هم سو با نتایج عبدلی )شودمییجه فرضیه پژوهش رد درنت

سواد دیجیتالی ها و است که مهارت (1321( و شیدی و ناچوکو )2062) یزهدمقدم و 

 اند.کتابداران را در سطح پایین بیان داشته

و  پردازش، افزاریهای سختموردبررسی مهارت گانههفتهای از بین مهارت

 مطلوبی حد در 31/3از مقدار  تربزرگدیجیتالی با سطح معناداری  اطالعات دهیسازمان

 ،اینترنت و شبکه، افزاریرمهای نهمچنین سطح معناداری آزمون برای مهارت قرار ندارد.

از  رتکوچکخدمات دیجیتالی و حفاظت و نگهداری از منابع دیجیتالی ، سازیمجموعه

 و اینترنت، افزارینرم هایوجود با توجه به دامنه اعداد منفی مهارتینباا است. 31/3مقدار 

 مطلوبی دها در حکه این مهارت شودمیدیجیتالی نتیجه  منابع از نگهداری و حفاظت و شبکه

 دیجیتالی خدمات و سازیهای موردبررسی تنها مهارت مجموعهاز بین مهارت قرار ندارند.

 رخالفبهستند. این نتایج  مطلوبی حد مثبت در اعداد ی خود و دامنهمعناداربه سطح  توجهبا 

، (1330تامارو )، (1339) راسموسن و یانگوگ (1331) کیکواس، (1332) ونیمارنتایج 

کامپیوتری و  افزارهایسختبا  آشنایی( است که 1321راجو )، (1322) الردیمو  تزوک

ی و نویسهای فهرسترا ضروری و بر لزوم داشتن مهارت کتابخانه دیجیتال افزارهاینرم

 ،های اطالعاتیکرده و ارزیابی سیستم تأکیدسازی سازی و ذخیرهنمایه، استانداردهای آن

ن هم اند. همچنییت مجموعه دیجیتالی را در برنامه آموزشی کتابداران مهم تلقی کردهمدیر

است ، (1323) و احاجی( 1336) راسموسن و چوی، (1331) کنستا و گرولیماس سو با نتایج

ینترنتی و ا یخدمات اطالعات، یجیتالیتوسعه مجموعه دو  سازیهای مجموعهکه مهارت

ی های فندانش فناورانه الزم برای کتابداران دیجیتال را برشمرده و اهمیت سایر مهارت

 .اندکردهرا بررسی و ذکر  موردنظر

ه و مجموع، معماری ازنظرهای دیجیتالی دانشگاهی ایران وضعیت کتابخانه ازآنجاکه

نند دانشگاه جیتالی دانشگاهی ماهای دیاستاندارد نبوده و فقط برخی از کتابخانه نیروی انسانی

رایط نسبتاً که ش تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران، عالمه طباطبائی، امیرکبیر

سازی و نیروی انسانی برای دیجیتال های اختصاصیدارای بخش، مطلوبی را دارا هستند
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ی شریف و عتصنهایی مانند دانشگاه اما در کتابخانه، های دیجیتالی استمختص کتابخانه

 اسم کتابخانة اند یا فقط بهسازی را انجام دادهدانشگاه تهران که فقط بخشی از فعالیت دیجیتال

 pdf وها کتاب اسکن هاییتفعال که صنعت و علم یا دانشگاه، انددیجیتالی اکتفا نموده

، ددهنیمها را ارائه نامهیانپاو  اطالعاتی هاییگاهپاخدمات  فقط را متوقف کرده و کردن

 ها در کتابخانةدیجیتالی نداشته و کارکنان سایر بخش کتابدار دیجیتال مختص کتابخانة

ستند. های فنی الزم برخوردار نیبنابراین کتابداران این بخش از مهارت؛ دیجیتالی نقش دارند

 هاابخانهو همه این کت بوده همربوط سازمان نظر زیر نیز فناوری ازنظر هاکتابخانه این همچنین

 ةکتابخان در خدمات ارائه ازنظر. ندارند خود مختص باند پهنای یا اختصاصی افزارنرم

 .ار دارندقر اصلی خدمات ارائة در مناسبی وضعیت در هاکتابخانه بیشتر نیز دیجیتالی

ارتباط رشته تحصیلی کتابداران دیجیتال  نهیدر زمپژوهش آزمون  1برای بررسی فرضیه 

افزاری و سخت مهارت دو جزبهنشان داد که  آمدهدستبهنتایج  هاآنهای فنی با مهارت

 رشته بین دارند این یعنی 31/3 ازتر بزرگمعناداری  ها سطحبقیه مهارت، اینترنت و شبکه

افزاری تسخ دو مهارت جزبه آندیجیتالی و متغیرهای  های فنیمهارت و کتابداران تحصیلی

بین  توان نتیجه گرفت کهیمبنابراین ؛ ندارد وجود دارییمعن رابطه، و اینترنت و شبکه

افزاری و اینترنت و شبکه در کتابداران با رشته تحصیلی علم اطالعات و های سختمهارت

های د و مهارتشناسی تفاوت معناداری وجود دارشناسی و غیر علم اطالعات و دانشدانش

افزاری و اینترنت و شبکه در کتابداران با رشته تحصیلی غیر علم اطالعات و سخت

ت و این شناسی اسشناسی باالتر از کتابداران با رشته تحصیلی علم اطالعات و دانشدانش

؛ تیزار و آی.افافزار و سختنرم، های کامپیوترتفاوت بدین علت است که کارکنان با رشته

 در بخش شبکه و پشتیبان شبکه هستند مسلماً تسلط بیشتری به امور مربوطه دارند. که

موردبررسی دارای مدارک  هایدانشگاهکتابداران دیجیتال شاغل در بخش دیجیتال 

دارای دو  کتابدارانی آموزشی الزم و کافی نیستند. برخی از این هادورهتحصیلی مرتبط و 

 که نیکارکنا کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند کهمقطع تحصیلی متفاوت در دوره 

 هاآن ارشد طعمق و است شبکه یا کامپیوتر کارشناسی و یپلمدفوق مقطع در هاآن تحصیالت

 سایر زا و با بالعکس (دیجیتال کتابخانه در کار)باتجربه  شناسیعلم اطالعات و دانش
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 را آموزشی یهادوره کارکنان از تعدادی بودند. تریقو گانه 0 یهامؤلفه در زمینه کارکنان

های از سوی دیگر پروژه .اندنکرده تجربه عملیاتیصورت به را هایهنظر ولیاند گذرانده

 صورتهب هابخشی بوده که کارکنان سایر اگونهبهها سازی در برخی کتابخانهدیجیتال

 جریان یجه دردرنتنداشتند  ی در این بخشدائمموقت درگیر کتابخانه دیجیتال بوده و حضور 

در  کارکنان از بعضی های کتابخانه دیجیتالی نبودند. همچنینیفناور و استانداردها

ار تخصصی در یک بخش فعالیت نکرده و ک صورتبههای دیجیتالی موردبررسی کتابخانه

ه ک همه این موارد باعث شده استاند. کرده تجربه را دیجیتال کتابخانه یهاقسمت همه در

پاری سدر حد استاندارد و مطلوب نباشد. برون هادانشگاهوضعیت مهارت فنی کتابداران این 

های دیجیتالی هم مورد دیگری از موارد ذکر شده است که موجب شده بسیاری از فعالیت

 های فنی کتابداران مذکور در وضعیت مطلوبی نباشد.وضعیت مهارت

 هایشگاهدانهای فنی کتابداران دیجیتال در مهارتنتایج پژوهش در مورد تفاوت  بنا بر

نشان داد که تفاوت معناداری بین  31/3از  تربزرگسطح معناداری آزمون ، مختلف

هران ت شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه دیجیتال کتابداران فنی هایمهارت

 الدیجیت کتابداران فنی هایمهارت، دیگریعبارتبهها وجود ندارد. دانشگاه برحسب

لی تهران یکسان است. این نتایج با نتایج عبد شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایکتابخانه

 های دیجیتالی دانشگاهی دولتی دراست. با توجه به وضعیت کتابخانه رهمسویغ( 2062)

 به رسیدن ات زیادی مسیر دیجیتالی هایکتابخانه سایر، مورد چند جزبه رسدیمتهران به نظر 

 و دیجیتالی هایهکتابخان هایکمیته تشکیل با باید و دارند دیجیتالی کتابخانة استاندارد حد

 دیجیتالی هایتابخانهک استاندارهای تردقیق بررسی و دیجیتالی کتابخانة متخصصین از استفاده

 با نابراینب؛ ندنمای موجود دیجیتالی کتابخانة تکمیل به اقدام موردنیاز موارد و تجهیزات و

 ابدارانکت ایران در دانشگاهی دیجیتالی هایکتابخانه تمامی نبودن استاندارد به توجه

 .دارندن دیجیتالی کتابخانه اداره برای را الزم هایمهارت هاکتابخانه این در نیز متخصص

دسترسی  امقایسه ب در دیجیتالی کتابخانه به دسترسیازآنجاکه  باید توجه داشت که

 دیجیتالی خانهکتاب اگر. دارند آن را استفاده به تمایل کاربران بیشتر، است آسان، فیزیکی

 کاهش اهآن اعتماد، نکند ینتأم محتوا کیفیت یروزآمدساز جنبه از را کاربران انتظارات
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 وجود نابراینب کنند مراجعه دیجیتالی کتابخانه به دوباره تا دارند کمتری تمایل و یابدیم

 طرح اب رابطه در مختلف وظایف کنترل و اداره برای صحیح یهانگرش و بامهارت کارکنان

 است. مهم بسیار دیجیتالی کتابخانه

 پیشنهادها

  لتی شهر دو هایدانشگاهبا توجه به نتایج پژوهش و مهارت ضعیف کتابداران دیجیتال

صان های این دانشگاه با همکاری با متخصشود کتابخانهافزار پیشنهاد میسخت در زمینهتهران 

 اتها )تجهیزبرگزاری کارگاه، مدت آموزشیو کوتاه بلندمدتهای برگزاری دوره، رایانه

، طالعاتا ذخیره افزارهایسخت، اسکنرها انواع، برق محافظ هایسیستم، سازیشبکه اولیه

 و هدهندسرویس هایکالینت و سرور و رایانه انواع، شبکه عاتاطال ذخیره افزارهایسخت

نسبت به ارتقاء سطح علمی و مهارتی ، هاو همکاری با سایر دانشگاه (گیرنده...سرویس

 کتابداران دیجیتال خود اقدام کنند.

  هر تهران دولتی ش هایدانشگاهبا توجه به نتایج پژوهش و مهارت ضعیف کتابداران دیجیتال

 ،های این دانشگاه با همکاری با متخصصان رایانهشود کتابخانهپیشنهاد می، افزاردر زمینه نرم

های ها )نظیر آشنایی با زبانبرگزاری کارگاه، مدت آموزشیو کوتاه بلندمدتهای برگزاری دوره

و  (ان و ...ی حافظه و پشتیبهاآشنایی با دستگاه، آشنایی با شبکه و اتصاالت آن، نویسیبرنامه

نسبت به ارتقاء سطح علمی و مهارتی کتابداران دیجیتال خود اقدام ، هاهمکاری با سایر دانشگاه

 کنند.

  هر تهران دولتی ش هایدانشگاهبا توجه به نتایج پژوهش و مهارت ضعیف کتابداران دیجیتال

را  ...( و دامین، هاست، کامپیوتری ایههای )نظیر شبکهشود کارگاهپیشنهاد می، شبکه در زمینه

 ها برگزار نمایند.دانشگاه

 یسازی دیجیتالهای نوین مجموعهشود کتابداران دیجیتال با شناسایی روشپیشنهاد می ،

سازی های ارزیابی مجموعه دیجیتال در راستای غنیها و استانداردهای موجود و روشقالب

 .ها گام بردارندمجموعه و کاهش هزینه
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 های شهای دیجیتالی با تعیین روشود مدیران کتابخانهبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

، دهااستاندار، دهیسازمانهای نوین برای کتابخانه دیجیتالی خود و آشنایی با روش دهیسازمان

 در کتابخانه دیجیتالی خود اقدام کنند. دهیسازمانهای قواعد و پروتکل

  نتایج پژوهش و مهارت ضعیف کتابداران دیجیتال در حفاظت و نگهداری با توجه به

های ها به تبیین اهمیت و ضرورت امنیت در کتابخانهشود مدیران کتابخانهپیشنهاد می، مجموعه

های موجود در حفاظت مجموعه پرداخته و با برگزاری ها و حساسیتدیجیتالی و تبیین هزینه

 ها را ارتقا دهند.های آموزشی این مهارتدوره

 های کتابدارانای مهارتهای دیجیتالی با ارزیابی دورهشود مدیران کتابخانهپیشنهاد می 

 نمایند. های کارکنان خودهای مهارتها و قوتدیجیتال خود اقدام به شناسایی ضعف

 ان رهای کتابداران دیجیتال استفاده شود و کتابداشود از تخصص گرایی در پستپیشنهاد می

 صورت تخصصی فعالیت نمایند.های خود بهدر پست

 ل های دیجیتالی با پرورش تفکر انتقادی در کتابداران دیجیتاشود مدیران کتابخانهپیشنهاد می

 روحیه ارزیابی و میل به پیشرفت در کتابداران خود را ایجاد نمایند.، خود

 منابع

 کتابداران یهاتیقابل وها مهارت یبررس. 2061، سارا، زهدی علیرضا؛، مقدم اسفندیاری

 و تابداریک فصلنامه. تبریز یدانشگاه هایکتابداران کتابخانه موردپژوهی: دیجیتال

 .129-262(:29)0 رسانیاطالع

های ارزیابی دیجیتال: پژوهش یهاکتابخانه. 2010، علیرضا؛ بهروز بیات، مقدم اسفندیاری

 .113-130(:10)0 رسانیاطالع و کتابداری فصلنامه، مباحث و مالحظات، محور

مرکزی  یهاکتابخانههای فنی کتابداران دیجیتال . ارزیابی مهارت2069، مهتا، باصفا

-نامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانشپایان، دولتی شهر تهران هایدانشگاه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.، شناسی

 اطالعات آوریفن هایمهارت . ارزیابی2061.محمدعلی، نژاد فرهنگ غالمرضا؛، بردبار

 تحقیقاتد. یز شهرستان عمومی هایکتابخانه در آن بر مؤثر عوامل تبیین و کتابداران
 .211 – 296، 00 عمومی هایکتابخانه و رسانیاطالع
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 .91-12(: 2)1 هرمزگان. انتظامی دانش فصلنامههرمزگان.  استان انتظامی فرماندهی

 نانمعاو، مدیران دیدگاه از دیجیتال کتابخانه ایجاد سنجیامکان، 2016، میترا، حیدرتأمینی

 تابداریک کارشناسی ارشد نامهپایان، تبریز دانشگاه هایکتابخانه رؤسای و پژوهشی
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، یندهآ به نگاهی با ایران در دیجیتالی کتابخانه دهه یک، دیجیتالی هایکتابخانه

 (.پوستر صورتبه ارائه) 130-261 .اسفند 6، تهران

، دهیسازمان، ساختار، محتوا، نظری مبانی: دیجیتالی . کتابخانه2011فاطمه.، نبوی

 و خارجی دیجیتال هایبرخی کتابخانه به نگاهی با ها )همراههزینه و استانداردها

 .رضوی قدس آستان اسناد مرکز و هاموزه، هاکتابخانه سازمان: مشهد، داخلی(
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