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Abstract 
Maturity models were introduced with the advancement, development and 

application of technologies and are considered as management topics. Maturity 

models have levels that each level includes the characteristics related to it. Using 

maturity models, the effectiveness and performance of the organization can be 

evaluated. In the present study, articles on maturity models and maturity 

capability models with a qualitative approach and meta-combined method are 

reviewed. In addition to examining maturity models in different fields and 

examining the dimensions of that maturity model, the ability to evaluate the 

performance and effectiveness of university libraries should be examined. The 

existing writings on maturity models are based on their translation and 

interpretation. Based on this, 93 valid sources in the field of maturity models and 

37 sources in the field of maturity models of capability and university libraries 

were examined. By analyzing the sources, 3 categories, 9 indicators and 21 codes 

for the characteristics of each level were obtained for the maturity model of 

university libraries. Based on the results, the technical category and the concept 

of hardware and software systems have the first rank and are of higher importance. 

The maturity model of university libraries helps library and university 

administrators to plan for the promotion of each level and reach the ideal level by 

determining and evaluating the characteristics of each level. 
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Meta-Synthesis Method
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مدل بلوغ قابلیت و بهینه سازی ارزیابی اثربخش کتابخانه های   

 دانشگاهی )روش فراترکیب(

 چکیده

.  میگردندها مطرح شدند و از مباحث مدیریتی محسوب  های بلوغ با پیشرفت، توسعه و کاربرد فناوریمدل 

استفاده از  با   های مربوط به آن سطح است.های بلوغ دارای سطوحی هستند که هر سطح شامل ویژگی مدل 

می مدل  بلوغ  داد.های  قرار  ارزیابی  مورد  را  سازمان  عملکرد  و  اثربخشی  بررسی پ  توان  به  حاضر  ژوهش 

های دانشگاهی  سازی ارزیابی اثربخش کتابخانههای بلوغ، مدل بلوغ قابلیت و بهینه نوشتارهایی در زمینه مدل 

های  ها و حوزههای بلوغ در زمینه ی مدل با رویکرد کیفی و روش فراترکیب پرداخته است. تا ضمن بررس

های دانشگاهی مورد مختلف و بررسی ابعاد آن مدل بلوغ قابلیت برای ارزیابی عملکرد و اثر بخشی کتابخانه

. بر این اساس  بودها  های بلوغ بر پایه ترجمه و تفسیر آن نوشتارهای موجود در زمینه مدل   بررسی قرار گیرد.

های دانشگاهی مورد منبع درحوزه مدل بلوغ قابلیت وکتابخانه  37های بلوغ و   مدل  منبع معتبر در حوزه  93

های هر سطح برای مدل بلوغ کد برای ویژگی   21شاخص و    9مقوله    3با تحلیل منابع  بررسی قرار گرفت.

درکتابخانه دانشگاهی  زمانی    های  آمد.   2020تا    2010بازه  دست  مفه  به  و  فنی  مقوله  نتایج  اساس  وم  بر 

سختسیستم نرمهای  و  بلوغ افزاری  مدل  برخوردارند.  باالتری  اهمیت  از  و  است  اول  رتبه  دارای  افزاری 

های هر  کند تا با تعیین و بررسی ویژگی ها کمک می ها و دانشگاه های دانشگاهی به مدیران کتابخانهکتابخانه

 ریزی کنند. آل برنامهسطح ایدهها درجهت بهبود وضعیت هر سطح و رسیدن به  سطح و ارزیابی آن

 .های دانشگاهی، مدل بلوغ، مدل بلوغ قابلیتکتابخانه، روش فراترکیبها: کلیدواژه
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 مقدمه  
امروزه داده به دارایی اصلی سازمانی تبدیل شده و اغلب به عنوان منبع مهم در نظر گرفته  

گیری در  به موقع جهت تصمیم بنابراین به عنوان دارایی سازمانی باید معتبر، دقیق و ،شودمی

امروزه  .  ها  مطرح شدندهای بلوغ با پیشرفت، توسعه و کاربرد  فناوریدسترس باشد. مدل

های بلوغ برای بررسی های سازمانی و مدلها به عنوان بلوغ دادهحاکمیت و مدیریت داده 

ثیر مثبت بر أتوصیف تتوانند با  یهای بلوغ ممدل .  گیردوضعیت فعلی مورد استفاده قرار می

از مزایای   (.Jääskeläinen and et.al, 2020)  ها برای کارایی بهتر عمل کنندعملکرد سازمان

مدل  ت بزرگ  بلوغ  تصمیمأهای  کیفیت  بر  است.ثیرگذاری  سازمان  و  شیمطخ  گیری  ها  

ص شدن  با مشخ  .تواند مفید باشدهای بلوغ داده میهای حکمرانی از طریق ارزیابی مدل رویه

کارکردهای ضعیف، ارزیابی باعث بررسی درست عناصر موثر در بلوغ داده است. سازمان  

مین  أت  جهتسفارشی کردن مدل    منظوربهزمان و منابع   روی  ها برای یافتن مدل مناسب باید

سرمایه خود  فعلی  های  اولویت  و  انتظارات  نمایندگذاری  نیازها  سازمانی،  ساختارهای   .

در    د.ن د کیفیت و هدف ارزیابی را شکل ده ن توان دامنه ارزیابی می ت نظارتی، الزاما ذینفعان، 

 (.  Gupta and cannon, 2020)جنبه های فنی و مدیریتی دارای اهمیت است    ،حاکمیت داده

داده  ،طورکلیبه بودن  دسترس  در  به  داده  یکپارچگی،  حاکمیت  استفاده،  قابلیت  ها، 

ای است برای اختصاص  سازمان اشاره دارد. حاکمیت داده برنامهها در  کیفیت و امنیت داده

ها، سازماندهی، برنامه برای کارکنان سازمان، و هرسازمان بسته به نیازهای خود  مسئولیت داده

برای یافتن تاثیرگذاری حاکمیت داده در سازمان به مکانیزم    نوعی حاکمیت بر داده ها دارد.

   (. 2012Begg and caira ,) ت گیری سطح بلوغ نیاز اساندازه

های مربوط به یک دهد تا به تدریج بهترین شیوهها این امکان را میمفهوم بلوغ به سازمان

بهبود بخشد. حوزه خاص را معرفی کرده و فرایندها و روش به طور مداوم  های خاص را 

برای انجام این کار سازمان باید یک برنامه عملیاتی تهیه کنند و ابتکاراتی برای بلوغ از یک 

های بلوغ شامل ارزیابی وضعیت  چارچوب ساختاری مدل سطح به سطح دیگر به کار گیرد.

اولویت ارزیاب فعلی،  روش  و  شود  انجام  باید  که  اقداماتی  تغییر  بندی  ایجاد  برای    است ی 

  .(2014 )موسسه مدل بلوغ قابلیت،
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های بلوغ شکل سازماندهی آن ها بر اساس سطح، هدف و زمینه  مبانی نظری و عملی مدل

کاربرد آن ها در دانشگاه هاست. مدل بلوغ ابزاری است که رفتارها، عملکردها و فرایندهایی  

ل اعتماد و پایدار برسد توصیف و تحلیل می کند.و را که سازمان را قادر می سازد به نتایج قاب

 ,Tocto and et.al)راه های انتخاب و سازوکارهای کیفی در هر سطح مشخص می شود  

2020.)   
خود از نظر داده و   گاهی جا یعالوه بر بررس   توانندیها م  سازمان ،ا وجود مدل بلوغ دادهب

سطح    ش ی جهت افزا  یصورت سفارش  راه مناسب و قابل توسعه به  نقشه  کیآن،    تیریمد

  یی بلوغ داده شناسا  نهی سطح خود در زم  ط،یراش  و بر اساس  بلوغ داده در سازمان را داشته باشند

نما آن  بهبود  به  اقدام  نها  دین و  مزا  تاًیتا  آنایاز  گردبهره   ی  و د  نمند  مبادری  )کشفی، 

 (. 1398صیادی،

اثربخشی   .است اثربخشی سازمانی میزان سازمانی، عملکرد ارزیابی های مالك از یکی

 صورت آن به  رسیدن راستای در  سازمانی های تالش تمام که  است سازمانی مقصدی

 یکی اثربخشی سازمانی دانشگاهی، هایکتابخانه جمله از و هاتمام سازمان برای .گیردمی

مدیریتی ترین ضروری از  دادن انجام را اثربخشی مدیریت، مفهوم در .است عناصر 

سجادیان،    زندیان،اند)کرده تعریف  کارها  دادن درست  انجام را  کارایی  و  درست کارهای 

های دانشگاهی  های بلوغ  کتابخانه(. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ویژگی1398  زاده،حسن 

 های دانشگاهی است. سازی اثر بخش کتابخانهکید بر مدل بلوغ قابلیت و بهینهأبا ت

ویژگی  پرسش  است  آن  به  پاسخگویی  دنبال  به  پژوهشگر  که  حاضر  بلوغ پژوهش  های 

تکتابخانه با  دانشگاهی  بهینهأهای  و  قابلیت  بلوغ  مدل  بر  کتابخانهکید  اثربخش  های  سازی 

 دانشگاهی بر مبنای منابع مورد بررسی کدام است؟  

 

 پژوهش پیشینه

کند،  نمودن دانش موجود در سازمان کمک میفّناوری اطالعات ابزاری است که به مستند  

توان  شود. میهم موجب پویایی و حرکت و هم موجب سازگاری با تحوالت اقتصادی می

بینی و پشتیبانی امور به  ریزی فرایندها، پیش گفت که مزیت اصلی فناوری اطالعات، برنامه



 179  |  درزی خلردی و همکاران

 

 

جویی در زمان و هزینه  کمک ابزارهای متنوع آن بوده است. این دستاوردها با ایجاد صرفه

ای به  شده است که درنهایت کمک فزایندهواسطه سرعت بخشیدن به ارتباطات، مفید واقعبه

 .(1396)صیادی،  شودها در جهت دستیابی به اهداف آنان محسوب میرشد و توسعه کتابخانه

سال   در  قابلیت  بلوغ  مدل  بر  مبتنی  بلوغ  مدل  نرم  1984مفهوم  مهندسی  بنیاد  افزار  توسط 

  ارائه شد. افزار  نرمسازی فرایندهای توسعه  کارنگی به منظور ایجاد روشی برای توسعه و بهینه

ای است که سازمان به طور صریح و مداوم فرایندهایی  در مدل بلوغ قابلیت مفهوم بلوغ درجه

مستند، اندازه  را که  به کار گرفمدیریت شده،  یافته  بهبود  به طور مداوم  و  ته  گیری،کنترل 

بهینه  معموالً  شود.می باالتر بودن درجه رسمیت و  باشد،  باالتر  بلوغ سازمانی  سازی  هر چه 

 (.  Marshildon and et.al, 2018)ها و ساختارهای مربوط است فرایندها، رویه

اولین  کرد.  یاندازرا راه1 تی مدل بلوغ قابل 1990دهه  لیافزار در اوانرم یسسه مهندس ؤم

( گزارش شده است. مدل 2006)2بار از مدل بلوغ قابلیت در محیط کتابخانه توسط ویلسون  

گیری فرهنگ کیفیت در  بلوغ قابلیت به عنوان یک مرجع برای ایجاد چارچوبی برای اندازه

که بعدها به توسعه یک مدل جامع و مفید بلوغ کیفیت    یک سازمان مورد استفاده قرار گرفت

 . ها پرداختابزار کیفیت برای کتابخانهو 

عنوان  2015ویلسون) تحت  پژوهشی  در  کیفیت»(  بلوغ  کیفیت  :  مدل  فرهنگ  ارزیابی 

به بیان جزئیات مدل بلوغ کیفیت و ارزیابی فرهنگ    « سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی 

در جهت دستیابی    ها ارائه داد تا پیشرفت خود راکیفیت پرداخت و چارچوبی را برای کتابخانه

سطح برای توصیف   5  لفه وؤم  7  . مدل بلوغ کیفیت داراینمایندبه فرهنگ کیفیت ارزیابی  

فضای بلوغ کیفیت    خود را درتا  سازد  ها را قادر میو کتابخانه  لفه استژهای هر مویژگی

های  نامهبرها  از  برای بهبود فعالیتو مدیران    کردهقرار دهند و نقاط قوت و ضعف را شناسایی  

 استفاده نمایند. استراتژیک

 

1. Capability Maturity Model (CMM) 
2. Wilson 
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  (.Yang, 2016) های بلوغ قابلیت در کتابخانه برای بلوغ مدیریت دانش همچنین از مدل

ویلسون و شیخ شعاعی    استفاده شده است.  (Sheikhshoai, 2018)و بلوغ کتابخانه دیجیتال

  شرح مفصلی از چگونگی توسعه مدل ارائه دادند.

دیگران و  عنوان2019)1کاکس  پژوهشی تحت  در  داده»  (  و تحول  بلوغ  پژوهشی  های 

های دانشگاهی و نیاز به حمایت مدیریت  به بیان تحول در کتابخانه« های دانشگاهیکتابخانه

نشان داد توسعه خدمات همچنان محدود است  پرداختند.  پژوهشیهای  داده ویژه  به  ؛نتایج 

مشاوره دخدمات  مدیریت  از  پشتیانی  و  مهارتاده ای  توسعه  دادهها،  آموزش  در  های  ها 

ها به طور مداوم وجود ندارد و ها و تواناییاما این مهارت  ؛ها در حال انجام استکتابخانه

مین منابع مالی و افزایش خدمات پشتیبانی و دستیابی توسط مدیران أهای اصلی شامل تچالش 

است چشم.  ارشد  بلوغ  الگوی  مبنای  بر  عملکرد  پژوهش  و  خدمات  انعکاس  ضمن  انداز 

اندازی از تحوالت جاری و  های دانشگاهی به بیان چشمفعلی در کتابخانه پژوهشی های داده

 آینده پرداخته است.  هایپژوهش ای برای پایه

های  ( از پروژهای برای توسعه مدل بلوغ مبتنی بر شواهد برای کتابخانه2018)  2هاولت 

خبر استرالیا  است.  دانشگاهی  برای  ویژگی داده  کتابخانه  مدیران  برای  قابلیت  بلوغ  های 

 توانند پیاده سازی شوند. پیشرفت بلوغ در کل سطح سازمان می

در پژوهشی به طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی در    (.2018)3شعاعی و دیگرانشیخ

در   بررسی  و  آن  سنجش  ابزار  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  حوزه  وزارت 

کد    35مفهوم و    7مقوله،    3های دیجیتالی و حوزه بلوغ داده پرداختند. تحلیل در   کتابخانه

های  کید بر کاربرد سیستمأهای بلوغ کتابخانه دیجیتالی حاصل شد که بیشترین ت برای ویژگی

 افزاری و سخت افزاری بوده است.نرم 

دیگران   و  تحت  2018)4مارشیلدون  پژوهشی  در  اندازه»  عنوان(  برای  گیری  ابزاری 

ها کمک  نتایج پژوهش به سازمان  پرداختند.  « وضعیت حاکمیت داده: رویکرد طراحی علمی 

 

1. Cox and et.al. 

2. Howlet  
3. Sheikhshoaei and et.al. 

4. Marchildon and et.al. 
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های کلیدی  کند به ارزیابی عملکرد خود با بهترین شیوه مدیریت داده و شناسایی شکاف می

و توسعه، استقرار بر اساس چارچوب حاکمیت بلوغ را بهبود بخشند. ارزیابی حاکمیت داده  

-کند تا اهداف محتوا و فعالیتها کمک میاست که به سازمان   پرسش   72شاخه و    11شامل  

 بندی کنند. ای حاکمیت داده را بهتر تعریف و اولویته

ویلت و  سن  پژوهشی2017)  1اگبرنگبه،  در  در  »  به  (  کیفیت  بلوغ  سطوح  ارزیابی 

دهنده یک دانش پایه از  پرداختند. نتایج ارزیابی بلوغ نشان  « های دانشگاهی نیجریه کتابخانه

کتابخانه میان  در  کیفیت  بلوغ  اجرای  بلوغ  مفهوم  مقیاس  پژوهش  از  نتایج حاصل  هاست. 

دند. نتایج نشان داد بلوغ  ها را عمدتاً در سطح یک مدل مورد مطالعه قرار داکیفیت کتابخانه

توجهی برای توسعه قرار  های دانشگاهی نیجریه در سطح پایین با پتانسیل قابلکیفیت کتابخانه

 دارند.

بررسی مدل قابلیت بلوغ در مدیریت دانش  »( در پژوهشی به 2016) 2یانگ، زو و ژانگ

دیجیتالیکتابخانه توانم  « های  بلوغ  مدل  ایجاد  به  پژوهش  کتابخانهپرداختند.  های  ندی 

افزار و ایجاد سطوح بلوغ مدیریت دانش بر دیجیتالی بر اساس مدل بلوغ توانمندی برای نرم 

 های دیجیتالی پرداخت.های کتابخانهاساس ویژگی

کتابخانه قابلیت  بلوغ  مدل  بین الگوی  کنفرانس  یازدهمین  در  دانشگاهی  المللی  های 

اندازه  3نورتومبریا  مورد  در  گیری عملکرد در کتابخانهدر  اطالعاتی  و خدمات  و    2015ها 

اٌ.سی.اٍل.سی  کنفرانس  اقیانوسیه  4هفتمین  و  آسیا  منطقه  کتابداران   2015.شورای  مجمع  و 

ثر ارائه  ؤگیری عملکرد و ارزش مبرای نشان دادن و اندازه  2016کتابخانه دانشگاه استرالیا  

یید قرار  أها سودمندی، ارزش و سادگی مدل بلوغ قابلیت مورد تانیشده است. در این سخنر

 (.  Hart and Amos, 2018) گرفت

 

 

 

1. Egberongbe,sen,and willett 

2.Yang;Zhu and Zhang 

3. Northomberia 
4. OCLC 
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 های پژوهش  روش 
در نوشتارهایی  بررسی  پژوهش  مدل  هدف  حوزهحوزه  در  بلوغ  و های  مختلف  های 

از  های دانشگاهی است.  های مدل بلوغ کتابخانههای هر سطح به منظور تعیین ویژگیویژگی

در پژوهش حاضر از این روش هفت    رویکرد کیفی و روش فراترکیب استفاده شده است.

شامل:مرحله که  است  شده  استفاده  نظام   .2  پژوهش   پرسش .طرح  1  ای  منابعمرور   مند 

مقالهو.جست3 انتخاب  و  مرتبط جو  روش  .4  های  یافتهاستخراج  و  مقاالت شناسی    های 

  .پایایی و اعتبار)کنترل کیفیت( 6  های موردبررسیهای مقالهتحلیل و ترکیب یافتهو.تجزیه5

 ها.  .استخراج اطالعات مقاالت و ارائه یافته7

ای از ابزار گلین برای سنجش روایی  فراترکیب و در مطالعات کتابخانه  پژوهش در روش  

براساس چهار معیار جامعه آماری،    ، این ابزار هر مقاله  با توجه به   شود.و پایایی استفاده می

به منظور پایایی کدهای   گیرد.و نتایج موردبررسی قرار میپژوهش ها، طرح گردآوری داده

نفر از پژوهشگران و  10برای  تأییدهای مقاله جهت دریافت دیدگاه و استخراج شده از یافته

گردیدصاحب ارسال  حوزه  این  ت  نظران  از  پس  پرسشناأو  نهایی،  اختیار  یید  در  و  تهیه  مه 

کتابخانه مدیران  و  عاملی   کتابداران  تحلیل  از  روایی  برای  و  گرفت  قرار  دانشگاهی  های 

 ییدی بهره گرفته شد.أت

پژوهش به جست و جو و بررسی منابع معتبر در پایگاه    پرسش به منظور پاسخگویی به  

که شامل کتاب، پایان های اطالعاتی، همایش ها و کنفرانس ها به زبان فارسی و انگلیسی  

( 2020-2010ساله)  10نامه و مقاله مجالت از طریق موتورهای جست و جو در بازه زمانی  

پرداخته شد. به دلیل گستردگی نتایج جست و جو کلیدواژه های مورد جست و جو ترکیبی  

از مدل های بلوغ داده، کتابخانه های دانشگاهی، مدل بلوغ کیفیت و مدل بلوغ قابلیت  و 

 بهینه سازی اثربخش در نظر گرفته شد. 

 ها تحلیل یافتهو تجزیه
جست اساس  اولیه  وبر  شد.  264جوی  شناسایی  مرتبط  و    منبع  مرتبط  منابع  انتخاب  برای 

مناسب، عنوان، چکیده، جامعه آماری و محتوا و روش پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار  
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های  منبع در حوزه مدل  93مرتبط شناسایی شد که  منبع معتبر و    130از میان منابع    گرفت.

های  های دانشگاهی و مدلمنبع در زمینه کتابخانه  37های مختلف وگوناگون بلوغ در حوزه

ها و سطوح  تحلیل قرار گرفته و کدهای مربوط به ویژگیومنابع مورد تجزیه  بلوغ بوده است. 

های هر یک از سطوح  یی سطوح و ویژگیکارگیری و شناسامنظور بههای بلوغ قابلیت بهمدل 

کتابخانه گردید.در  استخراج  دانشگاهی  بیشترین    های  شده  انجام  مطالعات  نتایج  براساس 

بر سیستم به اعتبارسنجی  فزاری و نرم اهای سختفراوانی  افزاری و کمترین فراوانی مربوط 

 محتوا است. 

 های دانشگاهی های بلوغ کتابخانهمفاهیم و کدهای استخراجی از منابع مدل  :1جدول 

کدها   

و 

 مفاهیم

 منابع

فراوانی  

منابع  

مرتبط  

از 

منبع 37  

تی 
العا

 اط
ی

 ها
ظام

 ن

Wilson(2015) 
; Hart, and Amos, (2018), Tocto, , Linkolk, Turpo , Paz (2020), Cox ad 

et.al(2019), Zhang,  and Xiao,  (2020),Jääskeläinen and et.al.(2020), 

Marchildon,et.al(2018), Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), , Gkinni, (2014) 

,Carretero and et.al.(2016), Spruit and Pietzka,.(2014), ,Kim and 

Grant(2010), Kosieradzka,(2017) Yang, Zhu and Zhang (2016), ), 

Debreceny and Gray.(2013). Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), 

Comuzzi, and Patel, (2016),. Gregory,  (2010), 

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017), 

26 

( 1397پورسعید بناب و همکاران)(،1394طباطبایی،چهارسوق)  

(،1392،حریری و شیخ زاده) (،1388بیریایی)محمودی،موسی خانی و    

( 1393(،مانیان و همکاران)1396( ، فتح اله زاده )  1397)فرد، ؛ حریری،  اکبری، ؛ نوشین  

ی 
زار

م اف
 نر

ی و
زار

ت اف
سخ

ی 
 ها

تم
یس

 س

; Hart, and Amos, (2018), Wilson(2015), Tocto, , Linkolk, Turpo , Paz 

(2020), Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, (2018), 

Cox ad et.al(2019), Zhang,  and Xiao,  (2020), Jääskeläinen and 

et.al.(2020), marchildon,et.al(2018), Alzahrani, Al-Karaghouli,. And 

Weerakkody,. (2017) 

Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and et.al.(2016), , Gkinni, 

(2014), Spruit and Pietzka,.(2014), ,Kim and Grant(2010), 

Kosieradzka,(2017), Kouper and et.al. (2017), Yang, Zhu and Zhang 

(2016), ), Debreceny and Gray.(2013),  Simonsson, Johnson.and 

Ekstedt, (2010), Comuzzi, and Patel, (2016),. 
Egberongbe, Sen  and Willett  (2017), Gregory, .(2010) 

30 

) (،1392(،حریری و شیخ زاده) 1398کشفی،مباشری و صیادی)  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Hui%20Zhang
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jianying%20Xiao
https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nilay%20Yavuz
https://www.emerald.com/insight/search?q=Marco%20Comuzzi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Anit%20Patel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Halima%20Egberongbe
https://www.emerald.com/insight/search?q=Barbara%20Sen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett
https://www.emerald.com/insight/search?q=Hui%20Zhang
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jianying%20Xiao
https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nilay%20Yavuz
https://www.emerald.com/insight/search?q=Marco%20Comuzzi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Anit%20Patel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Halima%20Egberongbe
https://www.emerald.com/insight/search?q=Barbara%20Sen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett


   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |184

 

 

( 1397(،پورسعید بناب و همکاران)1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

(،1396( ، فتح اله زاده و امینی) 1397)فرد، ؛ حریری،  اکبری، ؛ نوشین  

(1393(مانیان و همکاران)1398ابراهیم پور زرندی، ؛بیات ترك، عقیلی، )   

ی 
ور

فنا
ت 

اخ
رس

 زی

Chohan Hu, Si,  and Pasha, (2020) 

; Hart, snd Amos, (2018), Wilson(2015), ), Sheikhshoaei, Naghshineh., 

Alidousti, and Nakhoda, (2018) ,Cox ad et.al(2019) Jääskeläinen and 

et.al.(2020), Kouper and et.al. (2017) Marchildon,et.al(2018) 
Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and et.al.(2016), ,Kim and 

Grant(2010), Yang, Zhu and Zhang (2016). ), Debreceny and 

Gray.(2013).   Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), 

Comuzzi, and Patel, (2016), 

Gregory, .(2010)Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) ,  

22 

, (،1392(، حریری و شیخ زاده) 1398کشفی،مباشری و صیادی)   

(.1398زرندی، ؛بیات ترك، عقیلی، ) ابراهیم پور   

(1393مانیان و همکاران)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

ابع 
 من

هی
ند

زما
سا

 و 
ی

ساز
عه 

مو
مج

 Wilson(2015), ), Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, 

(2018), Zhang,  and Xiao,  (2020), Jääskeläinen and et.al.(2020), 

Marchildon,et.al(2018), Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and 

et.al.(2016), Spruit and Pietzka,.(2014), Gkinni, (2014) ,Kim and 

Grant(2010), Kosieradzka,(2017), Yang, Zhu and Zhang (2016), ), 

Debreceny and Gray.(2013),  Comuzzi, and Patel, (2016).. 

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) , 
19 

(، 1392حریری و شیخ زاده)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

 اکبری، ؛ نوشین فرد، ؛ حریری، )1397 ( ، مانیان و همکاران)1393(

 

ی  
ربر

کا
ط 

راب

ند
پس

بر 
کار

 و 
ان

آس
 Chohan Hu, Si,  and Pasha, (2020) ; Hart and Amos, (2018), 

Marchildon,et.al(2018), Yang, Zhu and Zhang (2016), 

Comuzzi, and Patel, (2016) Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 
 

8 

(، 1392حریری و شیخ زاده)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

ب 
اس

 من
ی

توا
مح

 و 
ت

العا
 ,Chohan Hu, Si,  and Pasha, (2020) ; Hart, and Amos, (2018) اط

Zhang,  and Xiao,  (2020), Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and 

et.al.(2016), Egberongbe, Sen  and Willett (2017) Tocto, , Linkolk, 

Turpo , Paz (2020 

 10 

( 1397پورسعید بناب و همکاران)  

(،1392،حریری و شیخ زاده) (،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

ان
ربر

کا
 

Hart, and Amos, (2018), ), Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and 

Nakhoda, (2018) Zhang,  and Xiao,  (2020), Marchildon,et.al(2018), 
Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and et.al.(2016), , Gkinni, 

(2014) ,Kim and Grant(2010), Kosieradzka,(2017), Kouper and 

et.al. (2017) Yang, Zhu and Zhang (2016), ), Debreceny and 

Gray.(2013). Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), 

22 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sohail%20Raza%20Chohan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Guangwei%20Hu
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sohail%20Raza%20Chohan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Guangwei%20Hu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Wenfeng%20Si
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ahmad%20Tisman%20Pasha
https://www.emerald.com/insight/search?q=Marco%20Comuzzi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Anit%20Patel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Halima%20Egberongbe
https://www.emerald.com/insight/search?q=Barbara%20Sen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sohail%20Raza%20Chohan
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Barbara%20Sen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett
https://www.emerald.com/insight/search?q=Hui%20Zhang
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Comuzzi, and Patel, (2016) Gregory, .(2010). 

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

 

( 1397پورسعید بناب و همکاران)(،1394طباطبایی،چهارسوق)  

(،1392،حریری و شیخ زاده) (،1388بیریایی)محمودی،موسی خانی و    

(1393( ، مانیان و همکاران) 1397)فرد، ؛ حریری،  اکبری، ؛ نوشین  

دن 
 بو

س
ستر

ر د
 د

Chohan Hu, Si,  and Pasha, (2020) Crowston and Qin(2011), 
Wilson(2015), ), Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, 

(2018), Zhang,  and Xiao,  (2020),Marchildon,et.al(2018) 

, Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and et.al.(2016), Spruit and 

Pietzka,.(2014), ,Kim and Grant(2010), Kosieradzka,(2017), Yang, Zhu 

and Zhang (2016), Comuzzi, and Patel, (2016),. 

Gregory, .(2010)Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 20 
(، 1398کشفی،مباشری و صیادی)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

(،شیخ 1396(حریری و فتح اله زاده )1398ابراهیم پور زرندی، ؛بیات ترك، عقیلی، ) 

 زاده)1392(،

 

 و  
ده

تفا
 اس

ت
هول

س

جو
 و 

ت
جس

 

Chohan Hu, Si,  and Pasha, (2020) ; Hart and Amos, (2018), 

Jääskeläinen and et.al.(2020) Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), , 

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 9 
(، 1398کشفی،مباشری و صیادی)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

( 1395(،عبادی)1392حریری و شیخ زاده)   

 ها 
ده

 دا
ت

منی
 ا

Chohan Crowston and Qin(2011)Hu, Si,  and Pasha, (2020), , 

Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, (2018), Cox ad 

et.al(2011) Cox ad et.al(2019), Marchildon,et.al(2018), 
Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and et.al.(2016), Spruit and 

Pietzka,.(2014), 
, Gkinni, (2014) ,Kim and Grant(2010), Kosieradzka,(2017) Yang, Zhu 

and Zhang (2016), Comuzzi, and Patel, (2016) 
Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

23 

(،1398(،کشفی،مباشری و صیادی)1394طباطبایی،چهارسوق)  

(،مانیان و 1392حریری و شیخ زاده)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

(1395(،عبادی)1393(،همکاران)1396(،  فتح اله زاده )1396امینی)فتح اله زاده و   

ی  
 ها

ده
 دا

ی
مار

مع

نی
زما

سا
 

Zhang,  and Xiao,  (2020), Jääskeläinen and et.al.(2020), 

Marchildon,et.al(2018) Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), 

Kosieradzka,(2017), Yang, Zhu and Zhang (2016), Debreceny  and 

Gray.(2013).  Comuzzi, and Patel, (2016), 

Gregory, .(2010)Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

13 

(، 1392حریری و شیخ زاده)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)(،1396فتح اله زاده )  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Marco%20Comuzzi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Anit%20Patel
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Ahmad%20Tisman%20Pasha
https://www.emerald.com/insight/search?q=Hui%20Zhang
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jianying%20Xiao
https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nilay%20Yavuz
https://www.emerald.com/insight/search?q=Halima%20Egberongbe
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 و 
ش

وز
آم

ان 
کن

کار
ی 

ساز
د 

نمن
توا

 

Al zahrani., Al-Karaghouli and , Weerakkody, (2017), Hart, and Amos,  

(2018), Crowston and Qin(2011), Wilson(2015) Tocto, , Linkolk, Turpo , 

Paz (2020), ), Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, 

(2018), Cox ad et.al(2019) Jääskeläinen and et.al.(2020), 

marchildon,et.al(2018), Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and 

et.al.(2016), Gkinni, (2014) ,Kim and Grant(2010),Kosieradzka,(2017), 

Yang, Zhu and Zhang (2016), ), Debreceny and Gray.(2013). 

Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), Comuzzi, and Patel, (2016) 

Gregory, .(2010), Egberongbe, Sen  and Willett (2017) 

25 

 

(، 1392حریری و شیخ زاده)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

( 1393(، مانیان و همکاران)1396( ، فتح اله زاده )  1397)فرد، ؛ حریری،  اکبری، ؛ نوشین  

ت
العا

 اط
ت

یفی
 ک

Al zahrani., Al-Karaghouli and Weerakkody,. Chohan 

Hu, Si,  and Pasha, (2020) ; Hart, and Amos, (2018),; Hart, and Amos. 

(2018), Crowston and  Qin(2011),Wilson(2015), 
Okuyucu,.and Yavuz,  (2020),Zhang,  and Xiao,  (2020), 

Marchildon,et.al(2018) ,Carretero and et.al.(2016), , Gkinni, (2014) 

,Kim and Grant(2010), Kosieradzka,(2017), Kouper and et.al. (2017), 

Yang, Zhu and Zhang (2016), Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), 

Gregory.(2010) 

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

24 

( 1397پورسعید بناب و همکاران)(،1394طباطبایی،چهارسوق)  

(،فتح اله زاده  1398،کشفی،مباشری و صیادی)(،1388بیریایی)محمودی،موسی خانی و  

( 1393(،مانیان و همکاران)1392(،حریری و شیخ زاده) 1396)  

ان 
ربر

کا
ی 

یبان
شت

 پ
Al zahrani.,   Al-Karaghouli and Weerakkody,. (2017), Crowston and 

Qin (2011) carretero and et.al.(2016), Kosieradzka,(2017), Yang, Zhu 

and Zhang (2016), ), Debreceny and Gray.(2013).  

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

 
9 

(1393مانیان و همکاران)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

 

ت 
دما

 خ
ت

یفی
 ک

Al zahrani., Al-Karaghouli and Weerakkody,. (2017); Hart, and Amos, 

(2018), ), Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, (2018)  

Marchildon,et.al(2018) ,Carretero and et.al.(2016), , Gkinni, (2014), 

Spruit and Pietzka,.(2014), ,Kim and Grant(2010), Kosieradzka,(2017), 

Kouper and et.al. (2017), Yang, Zhu and Zhang (2016), ), Debreceny 

and Gray.(2013). Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), Gregory ,  

.(2010)Egberongbe, Sen  and Willett (2017) 

 
20 

( 1397(،پورسعید بناب و همکاران)1388بیریایی)محمودی،موسی خانی و    

(، 1392(،حریری و شیخ زاده)1398(،،کشفی،مباشری و صیادی)1394طباطبایی،چهارسوق)  

 

رن
اینت

 و  
ت

که 
شب

 Al zahrani., Al-Karaghouli and Weerakkody,. (2017), Cox ad 

et.al(2019), Marchildon,et.al(2018), Okuyucu .and Yavuz,  (2020), 

,Carretero and et.al.(2016), ,Kim and Grant(2010), Kouper and 

16 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nilay%20Yavuz
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
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https://www.emerald.com/insight/search?q=Barbara%20Sen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett
https://www.emerald.com/insight/search?q=Aras%20Okuyucu
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nilay%20Yavuz
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et.al. (2017) Yang, Zhu and Zhang (2016), ), Debreceny and 

Gray.(2013). Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), 

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

 

(،1398کشفی،مباشری و صیادی)  (،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

( 1395(،عبادی)1392،حریری و شیخ زاده)(1397پورسعید بناب و همکاران)  

 

ی  
جرا

و ا
ها 

ت 
اس

سی
ن 

دوی
ت

ط 
خ

شی
م

 

Sheikhshoaei, Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, (2018), 

Crowston and Qin(2011), Naghshineh., Alidousti, and Nakhoda, (2018), 

Marchildon,et.al(2018) ,Carretero and et.al.(2016), Yang, Zhu and 

Zhang (2016), ), Debreceny and Gray.(2013).  Simonsson, Johnson.and 

Ekstedt, (2010), Gregory,  .(2010)Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

 

12 

( 1395(،عبادی)1393همکاران)مانیان و   

 

ت 
یری

مد
 

Crowston and Qin(2011), Wilson(2015), Naghshineh., Alidousti, and 

Nakhoda, (2018)., Marchildon,et.al(2018), Okuyucu,.and Yavuz,  (2020) 

,Carretero and et.al.(2016),Cox and et.al(2019) , Gkinni, (2014), Spruit 

and Pietzka,.(2014) ,Kim and Grant(2010),Kosieradzka,(2017), Kouper 

and et.al. (2017), Yang, Zhu and Zhang (2016), ), Debreceny and  

Gray.(2013). Comuzzi, and Patel, (2016), Gregory,  

A.(2010)Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

 

 

 

 

23 
(، 1392(،حریری و شیخ زاده)1394طباطبایی،چهارسوق)(1397پورسعید بناب و همکاران)  

مانیان و  (،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)( ،  1397)فرد، ؛ حریری،  اکبری، ؛ نوشین

( 1393همکاران)  
ی

ریز
مه 

رنا
 ب

Crowston and Qin (2011), Marchildon,et.al(2018) 

Okuyucu,.and Yavuz,  (2020),Carretero and et.al.(2016), Yang, Zhu and 

Zhang (2016), Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), 
Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

(،مانیان و  1392حریری و شیخ زاده)(،1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)

( 1393همکاران)  

10 

ی  
نج

 س
بار

اعت

توا 
مح

 Crowston and Qin (2011), Wilson (2015), Marchildon,et. al(2018), 

Yang, Zhu and Zhang (2016),, Debreceny and Gray.(2013).  

Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 
6 

ان
زم

سا
 

Wilson (2015), Jääskeläinen and et.al.(2020), Marchildon,et.al(2018), 

Okuyucu,.and Yavuz,  (2020), ,Carretero and et.al.(2016), , 
Spruit and Pietzka,.(2014), Kosieradzka,(2017), Kouper and 

et.al. (2017), Yang, Zhu and Zhang (2016), ), Debreceny and 

Gray.(2013), Simonsson, Johnson.and Ekstedt, (2010), Gregory,  

(2010)Egberongbe, Sen  and Willett  (2017) 

20 

( 1397(،پورسعید بناب و همکاران)1388محمودی،موسی خانی و بیریایی)  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Halima%20Egberongbe
https://www.emerald.com/insight/search?q=Barbara%20Sen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Willett
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(،1396( ، فتح اله زاده )  1397)فرد، ؛ حریری،  اکبری، ؛ نوشین  

(، 1392(حریری و شیخ زاده)1398ابراهیم پور زرندی، ؛بیات ترك، عقیلی، )   

( 1393مانیان و همکاران)  

 

کد    21مفهوم از    9مقوله،    3منبع در     37بر اساس  نتایج  به روش فراترکیب و بررسی  

های خاصی از مدل نجام شده هر یک به ویژگیهای اپژوهش   ،هااستخراج شد. براساس یافته

های دیجیتالی و فناوری اطالعات  بلوغ از جمله مدیریت دانش، کیفیت بلوغ ، بلوغ کتابخانه

ها شامل  لفهؤها و مها بر مبنای شاخصهای دانشگاهی پرداختند. هریک از مقولهدر کتابخانه

محتوایی   و  انسانی  فنی،  بلوغ کتابخانه  .استمقوله  فنی که همان  در  مقوله  دانشگاهی  های 

افزاری است و مقوله  مدیریتی و  انسانی که شامل آموزش  افزاری و نرمهای سختسیستم

پذیری به نیروی انسانی و کارکنان و مقوله محتوایی که شامل کیفیت اطالعات و دسترسی

 ست.  ااطالعات 

به منظور تعیین ضریب و اولویت هر یک از مفاهیم و کدهای استخراج شده از مطالعات  

پژوهش  است  و  شده  استفاده  ویور  و  شانون  آنتروپی  کمی  روش  از  شده  انجام  های 

 (. 1380)آذر،

 رتبه بندی مفاهیم و کد های استخراج شده با استفاده از آنتروپی شانون  :2جدول 

 کد مقوله
  37فراوانی از  

 منبع 
 رتبه  ضریب اهمیت  بار اطالعاتی 

نی 
ف

 

ن 
وز

(
0.4

71
 

ل( 
 او

تبه
ر

 

 

 2 05588/0 9228/0 28 نظام های اطالعاتی 

سیستم های سخت  

 افزاری  و نرم افزاری 
30 9419/0 05703/0 1 

 5 05369/0 8560/0 22 زیرساخت فناوری 

 13 03612/0 5759/0 8 رابط کاربری آسان

 6 05204/0 8296/0 20 بهبود دسترس پذیری 

 12 03817/0 6085/0 9 بهبود جستجو پذیری 

 5 05369/0 8560/0 22 امنیت داده ها 

معماری داده های  

 سازمانی
13 7103/0 04455/0 9 
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 12 03817/0 6085/0 9 کاربران پشتیبانی 

 8 04816/0 7678/0 16 اینترنت و شبکه 

یی 
توا

مح
 

ن 
وز

(
0.1

77
 

م( 
سو

به 
رت

 

مجموعه سازی و  

 سازماندهی منابع 
19 8154/0 05115/0 7 

اطالعات و محتوای  

 مناسب
10 6377/0 04000/0 11 

 3 05520/0 8801/0 24 کیفیت اطالعات

 14 03112/0 4962/0 6 اعتبار سنجی محتوا 

تی
یری

مد
 

ن 
وز

(
0.3

51
 

م( 
دو

به 
رت

 

 5 05369/0 8560/0 22 کاربران

 3 05398/0 8914/0 25 آموزش کارکنان

 6 05204/0 8296/0 20 کیفیت خدمات 

تدوین سیاستها و  

 خط مشی
12 6882/0 04316/0 10 

 4 05446/0 8683/0 23 مدیریت 

 11 04000/0 6377/0 10 برنامه ریزی

 6 05204/0 8296/0 20 سازمان

 

کید منابع و مطالعات گذشته از سه مقوله فنی، مدیریتی  أبیشترین ت  2براساس جدول شماره  

بیشترین   و  فنی  مقوله  محتوایی،  سیستمتأکید  و  سختبر  نرم های  و  جهت  اافزاری  فزاری 

براساس روش شانون و ویور به محاسبه   پشتیبان مدل بلوغ در کتابخانه های دانشگاهی است.

ها  در پژوهش   ها و کدهای مربوط به هر مقوله پرداخته شده است.وزن و رتبه هر یک از مقوله

کید  أها ت های دانشگاهی بیشتر از سایر مقولهو مطالعات گذشته به مقوله فنی در بلوغ کتابخانه

 شده است. 

 گیرینتیجه

های بلوغ و مدل بلوغ قابلیت در ارتباط با  شده در حوزه مدلهای انجام  با بررسی پژوهش 

کد به دست آمده از بررسی منابع مرتبط نشان   21های دانشگاهی و نتایج حاصل از کتابخانه

سیستممی به   مربوط  کدهای  سختدهد  نرمهای  و  نظامافزاری  اطالعاتی،افزاری،    های 

اطالعا کیفیت  کارکنان،  توانمندسازی  و  و آموزش  داده،کاربران  امنیت  مدیریت،  ت، 
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های دانشگاهی به ترتیب در الویت قرار دارند های فنی در زمینه مدل بلوغ کتابخانهزیرساخت

اند. کدهایی هستند که هم در منابع  و بیشترین فراوانی و تکرار را در منابع مورد مطالعه داشته

یافتهأو هم از دیدگاه متخصصان موردت با پژوهش هکید بوده است.  انجام  ای پژوهش  های 

 ؛1392  زاده، کید است )حریری و شیخأشده توسط بیشتر نویسندگان که در بیشتر منابع موردت

   Gkinni,2014; ؛1398  ابراهیم پور زرندی و همکاران،  ؛1396  ؛ شیخ شعاعی،1395  عبادی،

;Wislon,2015  Egberongbe,sen,willett2017  ;  Hart and Amos2018)  سو  هم

سیستم سختاست.کدهای  نرمهای  و  و افزاری  فناوری  زیرساخت  داشتن  نیازمند  افزاری 

 .استهای دانشگاهی های اطالعاتی هماهنگ با اهداف کتابخانهنظام

آموزش نیروی انسانی    ،کید قرار گرفت أ از کدهای مهمی که در منابع مورد بررسی مورد ت

های دانشگاهی و رسیدن  ن در ارتقای کتابخانهو کارکنان بوده است که بیانگر نقش کارکنا

  محمودی،   ،1392های )حریری و شیخ زاده،های پژوهش با یافتهیافتهاست.  به سطوح باالتر  

 ،   sheikhshoaii2018, Alzahrani, Lزاده، مانیان و همکاران وفتح  خانی و بیریایی، موسی

Okuyucu, Aها  امر آموزش کارکنان در سازمانها هم به  سو است و در این پژوهش ( هم

استأت شده  برنامه  ؛کید  و  متخصص  نیروی  جذب  در  آموزشهم  برای  ضمن  ریزی  های 

که باید    فناوری خدمت  و توانمندسازی به منظور افزایش سواد اطالعاتی همگام با پیشرفت  

 مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کید در منابع  أاز کدهای مورد ت کیفیت اطالعات و سطح دسترسی کاربران به اطالعات  

است بوده  سهولت    ، اطالعاتی  و  کیفیت  داشتن  بدون  غنی  منابع  و  مجموعه  داشتن 

داشتن  دسترس نیازمند  بودکه  خواهد  عبث  کاری  استفاده  جهت  کاربران  برای  پذیری 

های پشتیبان کاربران است و باید موردتوجه مدیران ها الزم و سیستمها و خط مشیسیاست

 های دانشگاهی قرار گیرد.انهکتابخ 

کد   21مفهوم و  9مقوله،  3دهد که کدها در قالب بررسی نتایج و تحلیل کدها نشان می

  سه   (.2بندی شده است)جدولهای دانشگاهی بر مبنای بلوغ قابلیت دستهبرای بلوغ کتابخانه

محتوایی در رتبه  مقوله شامل مقوله فنی در رتبه اول، مقوله سازمانی در رتبه دوم و مقوله  

می نشان  و  دارد  قرار  کتابخانهسوم  بلوغ  سطح  ارتقای  مبنای  دهد  بر  دانشگاهی  های 
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افزاری  افزاری و نرم های سختهای فنی و سیستمهای مدل بلوغ قابلیت،  زیرساختویژگی

است. برخوردار  مفاهیم  سایر  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  و    از  بلوغ  سطوح  ارزیابی  روند 

مداوم انجام شود و به سطوحی که نقش ساختاری دارند و زیربنای  طورآن باید بههای  ویژگی

هستند سطوح  به    ، سایر  مقاالت  از  یک  هر  موردبررسی  مقاالت  در  شود.  بیشتری  توجه 

مدلویژگی از  خاصی  سازمانهای  در  یک  هر  سطوح  و  بلوغ  در  های  و  کردند  اشاره  ها 

توج  با  و  یک  هر  استخراج  با  حاضر  کتابخانهپژوهش  موردنظر  سازمان  که  این  به  های  ه 

ها و سطوح مناسب استخراج و موردتحلیل قرار گرفت درنهایت  دانشگاهی بوده است ویژگی

کتابخانهویژگی عملکرد  بر  بیشتر  که  تهایی  دانشگاهی  شدأهای  بیان  است  که    ثیرگذار 

های دانشگاهی در آن قرار دارد  کتابخانهتواند به مدیران در ارزیابی و تعیین سطحی که  می

 . نمایدبه منظور ارتقا به سطوح باالتر کمک 

های دانشگاهی برای رسیدن به بلوغ کامل نیازمند توجه به معیارها  نتایج نشان داد کتابخانه

چنین  آل هستند و همهای هر یک از سطوح به منظور ارتقا به سطوح مطلوب و ایدهو ویژگی

 کید است. أ سازی اثر بخش موردتیک از سطوح به منظور بهینهارزیابی هر 

های دانشگاهی  های بلوغ در ارزیابی سطوح بلوغ کتابخانهشود از سایر مدل پیشنهاد می

های پژوهشی تولید شده در  های بلوغ برای دادهموردبررسی قرار گیرد و هم چنین از مدل

 دانشگاه مورد پژوهش قرار گیرد.
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 / 54-45، (6)2،ها و خدمات اطالعاتینظام .ایران دانشگاهیهای کتابخانه
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