طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی
پیام حنفی زاده ،1علی حسین

نورافروز2

مطالعات دانششناسی
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان  ،69ص  362تا 316
تاريخ دريافت69/62/62 :
تاريخ پذيرش69/36/32:

چکیده
اين پژوهش با هدف توسعه مدلی برای ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی انجام شده است.
در اجرای اين پژوهش از دو روش کتابخانهای و پیمايشی استفاده شده است .ابتدا با مطالعه عمیق و دقیق
ادبیات آمادگی الکترونیکی و همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی،
شاخصهای مناسب برای ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی شناسايی و استخراج شدند.
سپس ،اين شاخصها با چندين مرحله پااليش و اصالح به تعداد  99شاخص محدود شدند .در مرحلهای
ديگر ،اين شاخصهای پیشنهادی در سطح بعد و مؤلفه (حوزههای اصلی و زيرحوزهها) طبقهبندی شدند.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود که از نظرات خبرگان برای اهمیت شاخصها و همچنین
تعیین اوزان آنها استفاده شد .بهمنظور حصول اطمینان از روايی ابزار اندازهگیری از مدلهای معادالت
ساختاری (تحلیل عاملی تأيیدی) استفاده شد .مدل ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی شامل
چهار بعد ،دوازده مؤلفه و شصتوچهار شاخص است که بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان ايجاد
شد .اين مدل پیشنهادی برای ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبايی بهعنوان
موردمطالعه اجرا شد و گزارش تحلیلی شکاف ديجیتال در اين کتابخانهها نشان داده شد .با توجه به اينکه در
ادبیات آمادگی الکترونیکی ،مدل جامعی برای ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی و تعیین
شکاف ديجیتالی آن کتابخانهها وجود نداشت ،بنابراين ،توسعه چنین مدلی نتیجه پژوهش حاضر بود .با تعیین
شکاف ديجیتال با استفاده از اين مدل ،آگاهی از داليل اين شکاف و همچنین رهنمودهايی برای توسعه و
بهبود شاخصهای آمادگی الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی ممکن میشود.

واژگان کلیدی :ارزیابی آمادگی الکترونیکی ،شکاف دیجیتالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
مدل ارزیابی کتابخانههای دانشگاهی
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مقدمه
کتابخانههای دانشگاهی در همگامی و همسويی با خدمات پیشرفته کنونی و نیز برای
سازگاری با چنین محیط متغیر و متأثر از فناوریها ،نیازمند فعالیت و ارائه خدمات به شکل
الکترونیکی هستند .اين نوع کتابخانهها همچنین بهمنظور پويايی بیشتر فرايندهای کاری،
افزايش قدرت رقابت با ساير گروههای ديگر که به ارائه خدمات اطالعاتی میپردازند،
پاسخگويی بهتر و مؤثرتر به نیازهای اطالعاتی کاربران و تقويت موقعیت خود در چنین
محیطی الزم است آماده کاربست فناوریهای اطالعات و ارتباطات و کاربردهای مرتبط با
آن و بهینهساختن آن باشند .بهرهگیری مؤثرتر از فناوری اطالعات و ارتباطات در صورتی
ممکن است که بستر و زمینه مناسبی برای پذيرش و بهکارگیری آنها فراهم شود .امروزه
آمادگی الکترونیکی 3بهعنوان ابزاری برای اين منظور بکار گرفته میشود .آمادگی
الکترونیکی مفهومی است که بهواسطه نفوذ سريع اينترنت در سراسر جهان و پیشرفت
چشمگیر استفاده از فناوری اطالعات در کسبوکار و صنعت توسعه يافته است (موچوال و
وان براکل .)5669،5اين پژوهش با شناسايی ابعاد و شاخصهای اصلی و زيربنايی فناوری
اطالعات و ارتباطات در کتابخانههای دانشگاهی ،مدل مناسب ارزيابی آمادگی الکترونیکی
اين نوع کتابخانهها را تدوين میکند .درنتیجه میتوان امیدوار بود که مجموعهای يکپارچه
از شاخصهای اصلی برای سنجش کتابخانههای دانشگاهی ازنظر فناوری اطالعات و
ارتباطات مطالعه شده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .هدف اصلی اين است که از میان
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شاخصهای مختلفی که میتوانند در ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی
به کار گرفته شوند ،شاخصهايی که دارای بیشترين اهمیت هستند ،شناسايی شوند؛ بنابراين،
آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی توانايی پذيرش ،استفاده ،بهکارگیری و
بهرهمندی از دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات است که در آن کتابخانهها قابلیت
کاربرد دارند و يا بکار گرفته میشوند .آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی همچنین
به معنی برخورداری آن کتابخانهها از ظرفیتهای الزم جهت خلق فرصتهايی است که
1. E-readiness
2. Mutula & Van Brakel
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بهوسیلهی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی و يا فناوریهای مبتنی بر کامپیوتر
حاصلشدهاند .میزان آمادگی الکترونیکی ،به سود بردن و استفاده از اين فرصتها و فراهم
آوردن شرايط الزم برای بهرهگیری از اين ظرفیتهای حاصل از فناوریها بستگی پیدا می-
کند .اين مفهوم ازآنجهت اهمیت دارد که سطح مناسبی از آمادگی الکترونیکی در
کتابخانههای دانشگاهی میتواند منجر به عملکردهايی شود که در عین تضمین بقای آنها،
باعث تبديل آنها به نهادهايی کارآمد برای جامعهی اطالعاتیِ امروز گردد .ازجمله داليل
اهمیت ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی اين است که امروزه آموزش
الکترونیکی يکی از عناصر الزم برای جامعه اطالعاتی به شمار میرود و مؤسسات آموزشی
و دانشگاهی به دلیل مزايای فراوان اين نوع آموزشها ،گرايش روزافزونی به اينگونه
برنامهها يافتهاند .اين سازمانها همچنین برخی از برنامهها و فعالیتهای خود را بهصورت
الکترونیکی ارائه میکنند .کتابخانههای دانشگاهی بهواسطهی نقش اساسی و تعیینکننده در
آموزش و پژوهش ،الزم است در سطح مناسبی از آمادگی الکترونیکی برخوردار شوند تا
بتوانند هماهنگ با برنامهها و در راستای اهداف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی خود حداکثر
کارايی را برای کاربران خود داشته باشند .پاسخگويی به نیازهای متنوع آموزشی و پژوهشی
کاربران امروز ،وجود کتابخانههای با آمادگی الکترونیکی باال را کامالً ضروری ساخته است.
بر اين اساس پژوهش حاضر به اين سؤاالت پاسخ میدهد .1 :مدل مناسب ارزيابی آمادگی
الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی چیست؟  .5نتايج اجرای مدل در موردمطالعه ،چگونه
است؟
و فرصتهای بیشماری نیز به همراه آورده است .برای بهبود فعالیتها و فرايندها و همچنین
کسب مزيت رقابتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات عنصری اساسی به شمار میرود (مصطفی
و گودينگ .)5661 ،3ورود به عرصه دنیای الکترونیکی در اولويت باالی بیشتر سازمانها و
کسبوکارها است .برای اينکه بتوان ظرفیت يک جامعه و میزان آمادگی آن برای ورود به
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فناوری اطالعات و ارتباطات بهطور چشمگیری در جوامع مختلف رشد و گسترشيافته

1. Mustafa & Goulding
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عصر اطالعات و استفاده از ابزارهای فناوری اندازه گرفت ،مفهوم آمادگی الکترونیکی شکل
گرفت (فتحیان و همکاران .)5662 ،3آمادگی الکترونیکی و مدلهای سنجش آن ،اين
فرصت را به سیاستگذاران میدهند تا نقاط قوت و ضعف سازمان و جامعه خود را شناخته
و زمینه پذيرش فناوری را فراهم آورند (هانگ و همکاران .)5661 ،5آمادگی الکترونیکی،
پیش شرط الزم برای دولت الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی و توسعه الکترونیکی است
(اتحاديه جهانی مخابرات .)5661،1میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات،
آمادگی الکترونیکی نامیده میشود که حالت يا کیفیتی از آمادگی جامعه برای استفاده از
فناوریهای الکترونیکی است (بريجز .)5662 ،1پیشگامان اولیه آمادگی الکترونیکی برخی
سازمانهای پژوهشی و دانشگاهی بودند که با توجه به نفوذ سريع فناوری اطالعات و
ارتباطات و شبکهای شدن جهان به بررسی اين مسائل پرداختند .اين سازمانها با درک نفوذ
فناوری و دنیايی که از طريق آن پديد آمده و يا در حال پديد آمدن بود ،به آمادگی جوامع
برای حضور در چنین دنیايی پرداختند و با استفاده از ابزارهای خود به رتبهبندی کشورها بر
اساس میزان حضور ،نفوذ و استفاده از قابلیتهای فناوری پرداختند .اولین ابزار ارزيابی
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

آمادگی الکترونیکی ،بهعنوان «راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکهای »2معروف
است که توسط پروژهی خطمشی سیستمهای کامپیوتری )3662( 9شکل گرفت .اين
ابزارهای اولیه ارزيابی آمادگی الکترونیکی غالباً از نوع کالن بودند .برخی از اين ابزارهای
سطح کالن عبارتاند از :پروژه خطمشی سیستمهای کامپیوتری ،2مرکز توسعه بینالمللی در
دانشگاه هاروارد ،2بانک جهانی ،6اجالس اقتصاد جهانی ،36همکاریهای اقتصادی آسیا -

1. Fathian et al
2. Huang et al
3. International telecommunication union
4. Bridges
5. readiness guide for living in the networked world
6. computer system policy project
7. CSPP
8. center for international development at Harvard university
9. World bank
10. world economic forum
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اقیانوسیه ،)5665( 3مککانل اينترنشنال )5663( 5و انجمن ملل آسیای جنوب شرقی

1

( .)5663ارزيابی در سطح کالن به معنی ارزيابی در سطح ملی ،بینالمللی ،کشوری ،دولت
و سطوح سیاستگذاری است (حنفیزاده و ديگران .)5666 ،خأل موجود در تحلیلهای
کالن ،کلنگری آنها در ارزيابی يک جامعه بود .بعد از مدتی به اين خأل تا حدودی توجه
شد و مدلهای آمادگی الکترونیکی برای سازمانها ،صنايع و سطوح داخلی و کشوری
(سطح خرد) فراهم آمدند .به اين دلیل که مطالعه و ارزيابی سطوح خرد میتوانند بسیاری از
عوامل که ممکن است در تحلیل کالن ناديده گرفته شوند ،جذب کرده و تصوير دقیقتری
را ارائه نمايند (حنفیزاده و ديگران .)5666 ،برخی از مدلهای آمادگی الکترونیکی سطح
خرد عبارتاند از :مدل بلوغ کسبوکار الکترونیک1؛ مدل KPMG؛ مدل .P313
کتابخانههای دانشگاهی بهمثابه سازمان تحت تأثیر فراوان فناوری و ابزارهای فناورانه بوده و
تحول چشمگیری در کارکردهای اين نوع کتابخانهها شکل گرفته است .ازاينرو ،سازگاری
مداوم با اين تحوالت فناورانه برای بقای آنها ضروری است .ارزيابی آمادگی الکترونیکی،
عالوه بر سنجش وضعیت موجود ،به شناسايی نقاط قوت و ضعف نیز کمک میکند .منظور
از آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی ،توانايی و ظرفیت اين نوع کتابخانهها برای
خلق فرصتهايی است که بهوسیله فناوری و ابزارهای فناورانه به وجود آمدهاند .همچنین
میزان استفاده و بهکارگیری ابزارهای فناوری نیز مدنظر است.

در اجرای اين پژوهش از دو روش کتابخانهای و پیمايشی استفاده شد .در بخش مطالعه
کتابخانه ای ،اين پژوهش با مطالعه عمیق و دقیق ادبیات آمادگی الکترونیکی و همچنین
فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی آغاز شد .هدف از اين
مطالعه ،شناسايی و استخراج ابعاد و شاخصهايی بود که برحسب تعاريف و کاربردشان برای
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1. Asian Pacific Economist Corporation
2. Mcconnel International
3. Association of southeast asian nations
4. Electronic Maturity Model
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ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی مناسب به نظر میرسیدند .شاخصهای
استخراجشده ،در چندين مرحله پااليش و اصالح شدند .درنهايت ،به تعداد  99شاخص
محدود شدند .در مرحلهای ديگر ،اين شاخصهای پیشنهادی به  1بعد اصلی و  35مؤلفه
دستهبندی شدند .بهعبارتديگر ،شاخصهای پیشنهادی در سطح بعد و مؤلفه (حوزههای
اصلی و زيرحوزهها) طبقهبندی شدند .الزم به ذکر است که اين ابعاد در بیشتر مدلهای
ارزيابی آمادگی الکترونیکی مورد شناسايی قرار گرفته بودند و همچنین برای ارزيابی در
حوزهها و جامعههای مختلفی استفاده شده بودند .در جدول  ،3ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای
ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی به همراه مراجع آنها آمده است.
جدول  .1عناصر پیشنهادی در سطح بعد ،مؤلفه و شاخص
ابعاد

مؤلفهها
دانش(Jutla et al, :
(2002), cspp,
(1998), itu,
(2005), oecd,
(2003), sibis,
)(2003

منابع انسانی:
(Daniel, et al,
(2002), fathian
et al (2008),
apec, (2000),
&
)brackel,2006

مهارتwitsa, :
(2000), cidcm,
(2001), sibis,
(2003), apec,
(2000), nri,
)(2002

شاخصها
 .3آموزش مهارتهای فنی به کارکنان در ابتدای هر پروژه فناوری
اطالعات  .5آموزش ضمن خدمت يا آموزش مستمر فناوری
اطالعات  .1وجود متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات با
مدرک تحصیلی مرتبط در کتابخانه  .1دسترسی به مشاوران
متخصص در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات خارج از کتابخانه
 .2سطح زبان انگلیسی مديران و کارکنان کتابخانه .9.سطح سواد
اطالعاتی و ديجیتالی مديران و کارکنان کتابخانه .2.توانايی
کارکنان کتابخانه در استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و
ارتباطات .2.توانايی کارکنان کتابخانه در استفاده از شبکه و
اينترنت برای کارهای پژوهشی و پیشبرد پژوهشها
 .6آگاهی مديران و کارکنان کتابخانه از پتانسیل فناوری اطالعات
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نگرشFlynn :

و ارتباطات .36.درک ارزش اطالعات در توسعه و کمک به

(20001), (Curran
et al, 2003), apec,
(2000

جريان سريع اطالعات . 33.نگرش مثبت به مهندسی مجدد
فرايندهای کاری با نگاه ويژه به فناوری اطالعات .35.اعتماد و
اطمینان به فناوری اطالعات و ارتباطات

زيرساخت

سختافزار و امکانات

الکترونیکیitu :

ارتباطیrizk, :

(2003), unctad
(2003), undp

& 2004), mutual
brackel, (2006),

 .31موجود بودن امکانات و سختافزارهايی مانند کامپیوتر،
اسکنر و  . 31 ...موجود بودن تلفن ثابت در محیط کتابخانه.32.
موجود بودن تلفن همراه در محیط کتابخانه .39.وجود پست
الکترونیکی برای کتابخانه و کارکنان کتابخانه .32.وجود کارگاه

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی
ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

(2001), sibis
)(2003

sibis, (2003), nri
)(2002

رايانه در محیط کتابخانه .32.وجود بخش فناوری اطالعات در
محیط کتابخانه .36.وجود شبکه در کتابخانه .56.وجود وبسايت
برای کتابخانه .53.وجود وبالگ برای کتابخانه  .55وجود پورتال
برای کتابخانه  .51وجود گروه بحث الکترونیکی برای کتابخانه در
جهت برقراری ارتباط با کاربران

نرمافزار(World :
bank, 2004), wef
)(2002
mutula & brackel
(2006), sibis
)(2003

 .51موجود بودن نرمافزار کتابخانهای يکپارچه  .52موجود بودن
نرمافزارهای عمومی و آموزشی در کتابخانه  .59موجود بودن
نرمافزارهای تخصصی در کتابخانه  .52موجود بودن مواد
چندرسانهای ،ديداری  -شنیداری CD ،و  DVDهای روزآمد
درباره مسائل و علوم جديد
 .52تعداد کامپیوتر به ازای تعداد کارکنان کتابخانه  .56تعداد

کیفیت زيرساخت:
cidcm (2001),
wef (2002),
mutula & brackel
)(2006

خطوط تلفن به ازای تعداد کارکنان کتابخانه  .16تعداد کاربران
آنالين يا جامعه شبکهای  .13تعداد کامپیوترهای متصل به اينترنت
به ازای هر  366نفر کاربر در محیط کتابخانه  .15نوع اتصال به
اينترنت  . 11کیفیت پشتیبانی از فناوری اطالعات و ارتباطات 11
سرعت پهنای باند اينترنت  12تعداد کارکنان دارای پست
الکترونیکی شخصی
 .19استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاريابی و تبلیغ
منابع کتابخانه  12استفاده از نرمافزارهای کاربردی مديريت دانش

نفوذ فناوری
برنامهها و خدمات

اطالعاتcidcm :

شبکهای Mutula

(2001), sida
(2001), unctad
)(2003), itu (2006

کتابخانه  . 16استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايند
سفارشها  .16استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نظیر تلفن،
اينترنت ،ايمیل ،پیامک ،جهت برقراری ارتباط  13استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط آنالين در سازماندهی منابع
کتابخانه  .15استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بخصوص
اينترنت در فراهم آوری و مجموعه گستری کتابخانه

زيرساخت ارائه
خدمات اطالعاتی:
mutula & brackel
(2006

 .11وجود واحد مديريت اطالعات و مديريت دانش در کتابخانه
 .11وجود مجموعه ديجیتالی کتابخانه  12بهروزرسانی منظم و
سريع منابع و خدمات کتابخانه  . 19وجود میز مرجع ديجیتالی در
کتابخانه
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(Economist,
)sida 2007
(2001),

و مديريت ارتباط با مشتری  .12استفاده از فناوری  RFIDدر
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ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

 .12ارائهی خدمات تلفنی به کاربران  12خدمات آگاهیرسانی
خدمات اطالعاتی و
اطالعرسانیsibis :
(2003),
apec (2000), un
(2005), Robison
& crenshaw
(2002

جاری (به شکل الکترونیکی) .16خدمات اشاعه گزينشی اطالعات
(به شکل الکترونیکی) 26خدمات مرجع الکترونیکی و تحويل
الکترونیکی مد آرک  .23علمسنجی ،وبسنجی و اطالعسنجی
 .25آموزش استانداردهای سواد اطالعاتی و مهارتهای فنی به
کاربران کتابخانه  .21امکان جستجوی منابع کتابخانه به شکل
آنالين برای کاربران از راه دور  .21سنجش برنامهها و خدمات
کتابخانه

امنیت(Mozaic, :
(), (Hourali,
2008), cspp
(1998), wef
(2002

sibis (2003),
nri (2002),
mcconnell
)(2000

موجودی  29امنیت اطالعات و امنیت شبکه  .22تالش برای ايمنی
و حفاظت از دادههای الکترونیکی توسط کارکنان کتابخانه .22
بهروزرسانی نرمافزارهای آنتیويروس  .26گرفتن  Back Upيا
تهیه نسخههای پشتیبان

توانمندسازهای
دنیای شبکهای

 .22استفاده از سیستمهای امنیتی و گیتها بهمنظور حفظ و کنترل

سرمايهگذاری:

 .96حمايت سازمان مادر و مديريت کالن از توسعه فناوری

Flynn (20001),
(Witsa, mutula
)(2006

اطالعات در کتابخانه  .93سرمايهگذاری در فعالیتهای تحقیق و
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
 .95وجود طرح جامع فناوری اطالعات با چشمانداز و سیاستهای

سیاستهاwef :
(2003), eiu
(2005), cidcm
)(2001

فناوری اطالعات در کتابخانه  .91طرحهايی جهت ديجیتالسازی
و توسعهی منابع کتابخانه به شکل ديجیتال  91وجود خطمشی تهیه
و نگهداری منابع الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی .92
سیاستهای رقابتی  .99تبعیت از استانداردها و قالبهای استاندارد
بینالمللی در جمعآوری ،ذخیرهسازی و بازيابی اطالعات

در بخش پیمايشی پژوهش ،از نظرات خبرگان در مورد اهمیت شاخصهای
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استخراجشده و همچنین تعیین وزن آنها استفاده شد .برای اين منظور پرسشنامه تهیه و از
طريق مراجعه حضوری و يا پست الکترونیکی برای خبرگان ارسال شد .خبرگان ،اعضای
هیئتعلمی گروههای علم اطالعات و دانششناسی ،مديران ،کارشناسان و کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی بودند که بهواسطه تخصص در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
و شناخت ملزومات ارائه خدمات الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی در اين پژوهش

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی

انتخاب شدند .مبنای تعیین حجم نمونه در تحقیق حاضر بر اساس تعداد نمونههای موردنیاز
برای تحلیل عاملی است؛ يعنی هر جا که اين حالت وجود ندارد ،نتايج بهدستآمده معنادار
نیست .ادعاهای مختلفی درباره نسبت آزمودنیها به متغیرها وجود دارد که از نسبت خیلی
بزرگ  36به  3تا نسبت  5به  3در نوسان است .بهطورکلی هرچه نمونه بزرگتر باشد ،بهتر
است (کالين؛ علیئی و میرسندسی .)3123 ،برای هر متغیر  2تا  36نمونه و بهطورکلی
درمجموع تا حداکثر  166نمونه توصیه شده است .مثالً اگر منظور پژوهشگر تحلیل عاملی
برای  36متغیر باشد ،حداقل بايد يک نمونه  26تايی انتخاب کند (سرمد و همکاران.)3161 ،
با توجه به مفروضات باال ،در اين پژوهش تعداد  2نمونه برای هر شاخص در نظر گرفته شد
که درمجموع با توجه به تعداد  99شاخص موجود در پژوهش ،تعداد  116نمونه برآورد
گرديد (هومن .)3121 ،برای دستیابی به دادههای الزم ،پرسشنامهها در بین نمونه آماری و با
روش نمونهگیری تصادفی توزيع شد که درنهايت تعداد  553پرسشنامه جمعآوری و تحلیل
شدند .بهمنظور اخذ نظرات خبرگان در مورد اهمیت هريک از شاخصها و نیز وزن آنها،
پرسشنامهای بر اساس طیف لیکرت و در قالب اعداد  2گزينهای (=3بسیار کم=5 ،کم=1 ،
متوسط=1 ،زياد =2 ،بسیار زياد) طراحی و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت .اعتبار محتوای
اين پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصان مورد تأيید قرار گرفت و آلفای کرونباخ ابعاد
پرسشنامه در وضعیت مطلوبی ارزيابی شد .همچنین ،ضريب هماهنگی درونی کل پرسشنامه
 %62برآورد گرديد .تحلیل دادههای اين پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی است .با
توجه به اينکه ابعاد مدل را مفروض از تحقیقات قبلی برگرفتهايم ،لذا از تحلیل عاملی تأيیدی
استفاده شد .بهمنظور انجام تحلیل عاملی تأيیدی بايستی از صحت مدلهای اندازهگیری
روايی ابزار اندازهگیری از مدلهای معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تأيیدی) استفاده شد.

یافتهها
سؤال اساسی اين است که آيا اين مدلهای اندازهگیری ،ابزارهای مناسبی برای سنجش منابع
انسانی ،زيرساخت الکترونیکی ،برنامهها و خدمات شبکهای و توانمندسازهای دنیای شبکهای
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هستند؟ برای پاسخ به اين سؤال بايستی آماره کای دو و ساير معیارهای مناسب بودن برازش
مدل بررسی شوند .در شکل شماره  3و جدول شماره  ،5نتايج حاصل از  1تحلیل عاملی
مرتبه اول و  2تحلیل عاملی مرتبه دوم بهطور خالصه نشان داده شدهاند .همانگونه که در
شکل ديده میشود ،ضرايب استانداردشده بارهای عاملی برای همه متغیرها و شاخصها نشان
داده شده است .مقادير تی استیودنت مربوط به هر يک از آنها نیز در داخل پرانتز در مقابل
هر يک نشان داده شده است .مطابق شکل  3بارهای عاملی همهی شاخصها باالتر از 6.1
هستند که بیانگر آناند اين شاخصها سنجههای خوبی برای سنجش ابعاد مدل هستند .الزم
به ذکر است که در مرحله اول اجرای تحلیل عاملی دو شاخص شماره  32و  12با عناوين
«موجود بودن تلفن همراه در محیط کتابخانه مربوط به مؤلفه سختافزار» و «تعداد کارکنان
دارای پست الکترونیکی شخصی مربوط به مؤلفه کیفیت زيرساخت» از مدل کنار گذاشته
شدند زيرا آن شاخصها دارای بارهای عاملی کمتر از  6.1بودند .عالوه بر بررسی بارهای
عاملی در مدل ،با توجه به مقادير آماره آزمون تی استیودنت ،پژوهشگر درمیيابد که آيا
رابطه بین يک عامل و شاخص آن مورد تأيید است يا خیر؟ برای تأيید رابطه ،مقدار آماره
مربوط به آن رابطه بايد بزرگتر از  3.69باشد .شکل  ،5مقدار آماره را در داخل پرانتز برای
تمامی روابط ترسیم شده در مدل نشان میدهد .همانطور که در شکل مشاهده میشود،
تمامی مقادير آماره آزمون از  3.69بزرگتر هستند که نشان میدهد شاخصهای برازش،
معنادار هستند .در تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز مجموع مؤلفههای هر يک از ابعاد برای سنجش
آن بعد و نیز مجموع ابعاد برای سنجش ساختار چندبعدی (مدل آمادگی الکترونیکی
کتابخانههای دانشگاهی) بکار میروند .با تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم ،اين مطلب که آيا
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مؤلفهها ،سنجههای خوبی برای ابعاد و همچنین ابعاد سنجههای خوبی برای ساختار چندبعدی
هستند يا نه آزموده میشوند.
 در بعد منابع انسانی ،بیشترين ارتباط مربوط به ارتباط میان مؤلفه مهارت و بعد منابع انسانیاست که میزان آن برابر با  6/29است .بعدازآن ،مؤلفه نگرش با  6/92و سپس مؤلفه دانش با
 6/26قرار دارند.

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی

 در بعد زيرساخت الکترونیکی ،بیشترين ارتباط مربوط به ارتباط میان مؤلفه نرمافزار و بعدزيرساخت الکترونیکی است که میزان آن برابر با  6/25است .بعدازآن ،مؤلفه کیفیت
زيرساخت با  6/92و سپس مؤلفه سختافزار و امکانات ارتباطی با  6/92قرار دارند.
 در بعد برنامهها و خدمات شبکهای ،بیشترين ارتباط مربوط به ارتباط میان مؤلفه خدماتاطالعاتی و اطالعرسانی و بعد برنامهها و خدمات شبکهای است که میزان آن برابر با 6/29
است .بعدازآن ،مؤلفه نفوذ فناوری اطالعات در کتابخانه با  6/22و سپس مؤلفه زيرساخت
ارائه خدمات اطالعاتی با  6/21قرار دارند.
 در بعد توانمندسازهای دنیای شبکهای ،بیشترين ارتباط مربوط به ارتباط میان مؤلفهسرمايهگذاری و بعد توانمندسازهای دنیای شبکهای است که میزان آن برابر با  6/25است.
بعدازآن ،مؤلفه امنیت با  6/91و سپس مؤلفه سیاستها با  6/26قرار دارند.
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درنهايت با تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم ،اين مطلب که آيا ابعاد ،سنجههای خوبی
برای ساختار چندبعدی هستند يا نه آزموده میشود و گزارشی از دقت ابعاد در معرفی ساختار
چندبعدی ارائه میشود .در شکل  ،5همچنین ارتباط بین ابعاد و ساختار چندبعدی نشان داده
شده است .بیشترين ارتباط به ترتیب مربوط به ارتباط میان بعد برنامهها و خدمات شبکهای
( ،)6/22زيرساخت الکترونیکی ( ،)6/92منابع انسانی ( )6/22و توانمندسازهای دنیای
شبکهای ( )6/23با ساختار کلی است .شکل همچنین بیانگر آن است که بارهای عاملی باالتر
از  6.1میباشند و اين نشان میدهد که اين ابعاد درمجموع سنجههای خوبی برای آمادگی
الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی هستند و برازش مناسبی با آن دارند .نتايج تخمین
همچنین نشان میدهند که شاخصهای تناسب مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازهگیری
ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی هستند.
برای برازش کل مدل ،بر اساس نتايج (جدول  )5که برآمده از خروجی لیزرل است،
نسبت کای دو بر درجه آزادی برای تمام مدلها کمتر از  1است که مقدار مناسبی است.
پايین بودن میزان اين شاخص نشاندهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با دادههای
مشاهدهشده پژوهش است .خروجی لیزرل همچنین ،میزان شاخص  RMSEAرا برای تمام
مدلها کمتر از  6،62نشان میدهد .هر چه میزان شاخص  RMSEAکمتر باشد ،مدل از
برازش مناسبتری برخوردار است .همچنین شاخصهای  NNFIو  AGFIبرای تمام مدلها
بیش از  6،6و يا بسیار نزديک به آن هستند .اين شاخصها نشان میدهند که مدل و چارچوب
کلی سنجش  1بعد منابع انسانی ،زيرساخت الکترونیکی ،برنامهها و خدمات شبکهای و
توانمندسازهای دنیای شبکهای معنادار و قابلپذيرش هستند.
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جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری
2

شاخص

df

معیار پذيرش

کمتر از 1

کمتر از 6.62

بعد منابع انسانی

5،66

6،692

6،61

بعد زيرساخت الکترونیکی

5.51

6،622

6.65

6.25

بعد برنامهها و خدمات شبکهای

5.52

6.622

6.63

6.65

بعد توانمندسازهای دنیای شبکهای

3.26

6.626

6.62

6.66

RMSEA

NNFI

AGFI

بیشتر از 6،6

بیشتر از 6،6
6،26

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی

با توجه به اينکه در تحلیلهای قبل متوجه شديم که چهار عنصر منابع انسانی ،زيرساخت
الکترونیکی ،برنامهها و خدمات شبکهای و توانمندسازهای دنیای شبکهای به همراه مؤلفهها
و شاخصهای آنها بر آمادگی الکترونیکی اثرگذار هستند ،برای به دست آوردن میزان اين
اثرگذاری از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد .برای تعیین ضرايب مسیر و محاسبه اثرها
میتوان اثرات مستقیم و غیرمستقیم و نیز اثرات کلی را محاسبه نمود .اثرات مستقیم با استفاده
از ضرايب مسیر بهدستآمده از تحلیلهای عاملی و نیز رگرسیون قابلمالحظه است .اين
اثرات در جدول  1با رنگ روشن مشخص شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،عناصر
منابع انسانی ،زيرساخت الکترونیکی ،برنامهها و خدمات شبکهای و توانمندسازی دنیای
شبکهای دارای اثرات مستقیم بر آمادگی الکترونیکی هستند .میزان اين اثرات به ترتیب برابر
 6.22 ،6.92 ،6.22و  6.23است که در ستون دوم جدول نشان داده شدهاند .متغیرهای نگرش،
مهارت و دانش دارای اثر مستقیم بر منابع انسانی ،متغیرهای کیفیت زيرساخت ،نرمافزار و
سختافزار و امکانات ارتباطی دارای اثر مستقیم بر زيرساخت الکترونیکی ،متغیرهای
خدمات اطالعرسانی ،زيرساخت خدمات اطالعاتی و نفوذ فناوری دارای اثر مستقیم بر
برنامهها و خدمات شبکهای و متغیرهای سیاستها ،سرمايهگذاری و امنیت نیز دارای اثر
مستقیم بر توانمندسازهای دنیای شبکهای هستند .اين اثرات مستقیم که با استفاده از ضرايب
تحلیل مسیر در مدلها با استفاده از نرمافزار لیزرل به دست آمدهاند ،در جدول شماره  1نشان
داده شدهاند .همچنین ،شاخصهای اين مدلها دارای اثرات مستقیم بر متغیرهای مربوط به
خود هستند که با استفاده از تحلیل مسیر بهدستآمده و در آن جدول  1نشان داده شدهاند.
اثرات غیرمستقیم از حاصلضرب اثرات مستقیم موجود در مسیر قابلمحاسبه است .برای مثال
متغیر نگرش بر متغیر منابع انسانی و نیز اثر مستقیم متغیر منابع انسانی بر آمادگی الکترونیکی
را ضرب نمايیم بهصورت زير:
اثر غیرمستقیم نگرش بر آمادگی الکترونیکی= اثر مستقیم نگرش بر منابع انسانی X

اثر مستقیم منابع انسانی بر آمادگی الکترونیکی = 6.16 = 6.22 X 6.92

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

برای به دست آوردن اثر غیرمستقیم متغیر نگرش بر آمادگی الکترونیکی ،بايد اثر مستقیم
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فصلنامه مطالعات دانششناسی

ساير اثرات غیرمستقیم هر يک از متغیرها بر آمادگی الکترونیکی را نیز میتوان بدينگونه
محاسبه نمود .اثرات غیرمستقیم شاخصها و متغیرها در جدول  1آمده است که با رنگ
طوسی نشان داده شدهاند .برای محاسبه اثرات کل ،میبايست اثرات مستقیم و غیرمستقیم را
با هم جمع کنیم .با توجه به اينکه در مسیر بین هر يک از شاخصها و متغیرها هیچ اشتراکی
وجود ندارد بنابراين هیچ مسیری وجود ندارد که هم دارای اثر مستقیم و هم دارای اثر
غیرمستقیم باشند؛ بنابراين اثرات کل برابر همان اثرات مستقیم و غیرمستقیم هستند .درواقع
برای مسیرهايی که فقط دارای اثر مستقیم هستند اثر کل برابر اثر مستقیم و برای مسیرهايی
که فقط دارای اثرات غیرمستقیم هستند اثر کل برابر اثر غیرمستقیم است .منظور از اجرای
اين بخش از پژوهش يعنی محاسبهی میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر مدل اين است
که در قسمت بعدی پژوهش و به هنگام محاسبهی شاخصهای آمادگی الکترونیکی در
کتابخانههای موردبررسی استفاده شوند.
جدول  .8اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها بر آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

منابع انسانی

0.57

برنامهها و دمات بکه
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زيرساخت الکترونیکی

0.68
0.77
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آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

توانمندسازی دنیای شبکه

0.51
نگرش

0.39

0.68

مهارت

0.43

0.76

دانش

0.34

0.59

کیفیت زيرساخت

0.46

0.68

نرمافزار

0.49

0.72

سختافزار

0.46

0.67

خدمات اطالعرسانی

0.66

0.86

زيرساخت خدمات اطالعاتی

0.57

0.74
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آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

نفوذ فناوری

0.65

0.85

سیاستها

0.30

0.59

سرمايهگذاری

0.37

0.72

امنیت

0.33

0.64

1

0.20

0.35

0.59

2

0.24

0.41

0.7

3

0.20

0.35

0.6

4

0.22

0.39

0.66

5

0.29

0.51

0.67

6

0.30

0.52

0.69

8

0.34

0.60

9

0.27

0.47

10

0.28

0.48
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0.36

0.63

0.83

0.79

0.69

0.71
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آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

11

0.29

0.50

0.74

12

0.23

0.41

0.6

13

0.23

0.34

0.5

14

0.19

0.27

0.41

15

0.14

0.20

0.3

16

0.28

0.41

0.61

17

0.27

0.40

0.6

18

0.30

0.44

0.66

19

0.31

0.46

0.68

20

0.28

0.42

0.62

21

0.23

0.34

0.5

22

0.22

0.33

0.49

23

0.22

0.32

0.48

24

0.31

0.45

0.63

25

0.38

0.56

0.78

26

0.38

0.55

0.77
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آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

27

0.29

0.43

0.6

28

0.19

0.29

0.42

29

0.19

0.29

0.42

30

0.27

0.39

0.58

31

0.31

0.46

0.68

32

0.31

0.46

0.68

33

0.33

0.48

0.71

34

0.28

0.41

0.61

35

0.18

0.26

0.38

36

0.38

0.49

0.58

37

0.48

0.63

0.74

38

0.46

0.60

0.7

40

0.52

0.67

41

0.51

0.66

42

0.47

0.61
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0.50

0.65

0.76

0.79

0.78

0.72
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آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

43

0.40

0.53

0.71

44

0.43

0.56

0.75

45

0.40

0.53

0.71

46

0.43

0.56

0.75

47

0.42

0.54

0.63

48

0.54

0.71

0.82

49

0.53

0.69

0.8

50

0.54

0.71

0.82

51

0.45

0.58

0.68

52

0.50

0.65

0.76

53

0.38

0.49

0.57

54

0.46

0.59

0.69

55

0.16

0.31

0.49

56

0.24

0.47

0.74

57

0.25

0.49

0.76

58

0.26

0.52

0.81

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

025

فصلنامه مطالعات دانششناسی

آمادگی الکترونیکی

الکترونیکی
منابع انسانی

شبکه
زيرساخت

برنامه و خدمات

توانمندسازی شبکه

دانش

مهارت

نگرش

سختافزار

نرمافزار

کیفیت زيرساخت

اطالعاتی
نفوذ فناوری

زيرساخت خدمات

خدمات اطالعرسانی

امنیت

سرمايهگذاری

سیاست

59

0.28

0.56

0.87

60

0.31

0.60

0.84

61

0.21

0.42

0.58

62

0.25

0.49

0.83

63

0.23

0.44

0.75

64

0.23

0.45

0.77

65

0.22

0.42

66

0.19

0.37

0.72
0.62

در راستای هدف اصلی پژوهش ،طراحی مدل ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای
دانشگاهی ،پس از مطالعه ادبیات آمادگی الکترونیکی و فناوری اطالعات در کتابخانهها،
اليههای اول تا سوم مدل يعنی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها شناسايی شدند .پسازآن مدل
مفهومی اولیه ارائه شد .در مرحلهی بعد ،اين مدل به قضاوت خبرگان يعنی اعضای هیأت
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علمی گروههای کتابداری و اطالعرسانی و کارشناسان کتابخانههای دانشگاهی گذاشته شد
تا مورد اصالح و تعديل قرار گیرد .درنهايت ،همهی اليههای مدل يعنی ابعاد ،مؤلفهها و
شاخصها موردبررسی و تأيید نهايی واقع شدند که نتايج اين تحلیلها در صفحات قبل آمد.
در شکل  5چارچوب کلی مدل تأيیدشده آمده است.

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی

دانش
بع

مهارت
خ

س

ف

نگرش
ف

ی

یفی

ف ذف

گ

ب
ت
ت

ی
بخ

طالع ت

ت
طالع ت

امنیت

سرمایهگذاری

طالع

س

ت
ی

سیاستها

شکل  .2چارچوب کلی مدل پذیرفتهشده

بزرگترين دانشگاه ايران در حوزهی علوم انسانی و اجتماعی ،از دهها سال قبل و از ترکیب
چند موسسهی آموزشی شکل گرفت و امروزه با داشتن  2دانشکده و نیز رشتهها و
گرايشهای تحصیلی متنوع در حال فعالیت است .اين دانشگاه دارای  2کتابخانه شامل
کتابخانهی مرکزی دانشگاه و  2کتابخانهی دانشکدهای (دانشکده مديريت و حسابداری،
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دانشکده اقتصاد ،دانشکده بیمه ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشکده ادبیات و زبانهای
خارجی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی) است .در اين بخش
از پژوهش ،ارزيابی آمادگی الکترونیکی اين کتابخانهها برای اجرای مدل در نظر گرفته
شدند .برای اين منظور بر اساس شاخصهای موجود در مدل و برای تعیین مقادير شاخصها
و اندازهگیری آنها ،پرسشنامه ای طراحی و در اختیار مديران اين کتابخانهها قرار گرفت.
الزم به ذکر است که تعداد شاخصها در مدل  99مورد بود که در مرحله اول اجرای تحلیل
عاملی 5 ،شاخص از آنها به دلیل نداشتن بار عاملی الزم از مدل کنار گذاشته شدند؛ بنابراين
با حذف اين دو شاخص ،تعداد سؤاالت اين پرسشنامه به  91مورد رسید .در اين پرسشنامه،
هريک از شاخصهای مدل بر اساس سه طیف مختلف ،شکل شماره  1مورد سؤال قرار
گرفتند .پس از جمعآوری دادههای الزم به محاسبهی امتیاز کلی هر کتابخانه و مقايسه
نموداری آنها اقدام شد .بدين منظور ابتدا مقادير کیفی ،بهمنظور ايجاد قابلیت تجمیع با
شاخصهای کمی ،از طريق مقیاس دوقطبی فاصلهای به مقادير کمی تبديل شدند .برای اين
کار از  1نمودار به ترتیب زير استفاده شد:
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شکل  .8مقیاسهای مورداستفاده در پرسشنامه شماره 2

در اين مدل ،شاخصهای مختلفی ازجمله کیفی و کمی وجود دارند .ضمن اينکه
شاخصهای کمی نیز دارای واحدهای اندازهگیری متفاوتی میباشند .به اين دلیل ،انجام
عملیات اصلی رياضی قبل از يکسانسازی مقیاسها مجاز نیست .لذا پس از تعیین مقادير

طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی

هريک از شاخصها ،عملیات نرمالسازی انجام شد .برای اين منظور ،از رابطه شماره 3
استفاده شد:
رابطه شماره :3

X ni  x

i

Z ni 

مقدار شاخص  iام در کتابخانه  nام =Xni
انحراف معیار مقادیر شاخص  iام در کتابخانهها =

i

میانگین مقادیر شاخص  iام در کتابخانهها = x

بهمنظور محاسبه امتیاز نهايی هر کتابخانه ،بايد مقادير نرمال شده شاخصها پس از ضرب
در وزن هر شاخص ،بهصورت جبری با يکديگر جمع شوند .در اينجا ،با استفاده از رابطه
شماره  3و مقادير محاسبهشده برای هر شاخص ،امتیاز نهايی هر کتابخانه مطابق نمودار 1
محاسبه شد .در ادامه نیز مطابق نمودار راداری شماره  ،2میتوان نقاط قوت يا ضعف
کتابخانهها را به لحاظ ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی شناسايی نمود .پس از اندازهگیری
شاخصهای مدل در کتابخانههای موردبررسی و محاسبه امتیازات هر کتابخانه ،درنهايت
وزن هر يک از آن کتابخانهها به قرار زير حاصل شد :کتابخانه دانشکده روانشناسی 6/16؛
کتابخانه دانشکده بیمه اکو 6/955؛ کتابخانه دانشکده حقوق 6/231؛ کتابخانه دانشکده
ادبیات 6/125؛ کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی 6/152؛ کتابخانه دانشکده اقتصاد 6/12؛
کتابخانه دانشکده مديريت 6/211؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه .6/112
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69
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بعد زیرساخت الکترونیکی
بعد توانمندسازهای دنیای شبکه ای

بعد منابع انسانی
بعد برنامه ها و خدمات شبکه ای

نمودار  .4مقایسه کتابخانههای موردبررسی در ابعاد مختلف

کتابخانه دانشکده روانشناسی .نقاط ضعف اين کتابخانه در سه بعد منابع انسانی ،برنامهها و
خدمات شبکهای و توانمندسازها است؛ بنابراين پیشنهاد میشود در ابتدا با بهکارگیری نیروی
انسانی متخصص و آموزشديده و در مرحله بعد با اجرای طرحهای جامع فناوری اطالعات
و ديجیتالسازی ،امکان ارائه خدمات مناسب کتابخانهای را فراهم آورد .الزمه رسیدن به اين
امر ،توجه به شاخصهايی مانند ارائه خدمات راه دور ،آموزش استانداردهای سواد اطالعاتی،
سواد ديجیتالی و مهارتهای فنی به کارکنان و کاربران ،امکان جستجوی منابع از راه دور،
خدمات مرجع الکترونیکی ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايندهای کاری از
قبیل سفارشها ،مجموعهگستری و ارتباط با کاربران و همچنین وجود مجموعه ديجیتالی
مناسب است.
کتابخانه دانشکده بیمه اکو .نقطهی قوت اين کتابخانه در دارا بودن زيرساخت الکترونیکی
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69
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مناسب است .ولی اين کتابخانه ازنظر ابعاد ديگر يعنی منابع انسانی ،برنامهها و خدمات
شبکهای و توانمندسازها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .لذا توجه به شاخصهايی از قبیل
بهکارگیری نیروی انسانی آموزشديده ازنظر فناوری اطالعات ،تهیه مجموعههای ديجیتالی،
ارائه خدمات الکترونیکی راه دور و توجه به کیفیت خدمات کتابخانهای ضروری مینمايد.
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کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی .نقطهضعف اين کتابخانه را میتوان از بعد منابع
انسانی دانست؛ بنابراين پیشنهاد میشود که با جذب نیروهای تحصیلکرده و مسلط به فناوری
اطالعات و همچنین مشاوره گرفتن از آنها ،آمادگی خود را در اين بعد افزايش دهد.
همچنین پیشنهاد میشود برنامهای منظم برای آموزش مستمر فناوری اطالعات و مهارتهای
فنی و نیز سواد ديجیتالی و توانايی کارکنان در استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات تدوين
شود.
کتابخانه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی .نقطه قوت اين کتابخانه در داشتن نیروی انسانی
آشنا و آگاه از مهارتهای فناوری اطالعات و توانايی استفاده آنها از اين ابزارهاست.
بااينوجود ،اين کتابخانه ازنظر ابعاد ديگر آمادگی الکترونیکی يعنی زيرساخت الکترونیکی،
برنامهها و خدمات و توانمندسازها در وضعیت مناسبی قرار ندارد .اين کتابخانه نیاز است به
شاخصهايی مانند فراهمآوری سختافزارهای الزم ،امکانات ارتباطی مانند وبسايت و
پست الکترونیکی ،تعداد کامپیوتر و خطوط تلفن ،استفاده از فناوری اطالعات در فرايندهای
کاری ،فراهمآوری مجموعههای ديجیتالی ،بهروزرسانی منابع کتابخانه به شکل منظم،
خدمات اشاعه گزينشی اطالعات ،جستجوی منابع از راه دور و وجود طرحهای جامع فناوری
اطالعات توجه الزم را بنمايد.
کتابخانه دانشکده اقتصاد .اين کتابخانه نسبت به ساير کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبايی
در وضعیت مناسبی به لحاظ آمادگی الکترونیکی قرار ندارد .پیشنهاد میشود نسبت به
فراهمآوردن زمینهای برای پیادهسازی شاخصهای ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی در اين
کتابخانه اقدام شود.
حد متوسطی قرار ندارد .بخصوص به لحاظ شاخصهای بعد برنامهها و خدمات شبکهای
دارای ضعف آشکاری است؛ بنابراين ،پیشنهاد میشود در گام اول نسبت به فراهم ساختن
شاخصهای زيرساخت ارائه خدمات اطالعاتی توجه ويژهای بشود .برخی شاخصهای
پیشنهادی برای بهبود آمادگی الکترونیکی اين کتابخانه عبارتاند از استفاده از فناوری

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی .بهطورکلی اين کتابخانه به لحاظ آمادگی الکترونیکی در

اطالعات در فرايندهای کاری مانند سازماندهی ،مجموعهگستری ،ارتباط ،بهروزرسانی
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منظم و سريع منابع و خدمات ،خدمات مرجع راه دور ،خدمات تلفنی ،آموزش مهارتهای
فنی به کاربران و استفادهکنندگان از کتابخانه ،تهیه خطمشی تهیه و نگهداری منابع
الکترونیکی و تبعیت از استانداردها و قالبهای استاندارد در جمعآوری ،ذخیره و بازيابی
اطالعات.
کتابخانه دانشکده مديريت و حسابداری .نقطه قوت اين کتابخانه در بعد زيرساخت
الکترونیکی است؛ يعنی اين کتابخانه توانسته با فراهمآوری زيرساختهای الزم از قبیل
سختافزار و نرمافزار مناسب ،امکانات ارتباطی مانند پست الکترونیکی و وبسايت ،خطوط
تلفن ،سرعت و پهنای باند اينترنتی الزم ،زمینه را برای ارائه خدمات متنوع اطالعاتی فراهم
نمايد .بااينوجود ،داشتن اين امکانات باعث نشده که خدمات کتابخانهای مؤثری به کاربران
و استفادهکنندگان از کتابخانه ارائه شود؛ بنابراين پیشنهاد میشود نسبت به آموزش
مهارتهای فنی و همچنین استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات به کارکنان اين کتابخانه
اقدام شود .از سوی ديگر ،توجه به شاخصهای بعد برنامهها و خدمات شبکهای مانند
بهروزرسانی منظم ،تهیه مجموعههای ديجیتالی ،جستجوی منابع راه دور ،مديريت دانش و
اطالعات ،استفاد ه از فناوری اطالعات برای ارتباط با کاربران ،خدمات اشاعه گزينشی
اطالعات ،آموزش استانداردهای سواد اطالعاتی و ديجیتالی به کاربران و کارکنان ،امنیت
اطالعات و امنیت شبکه و تهیه خطمشی منابع به شکل الکترونیکی ضرورت دارد.
کتابخانه مرکزی دانشگاه .کتابخانه مرکزی دانشگاه به لحاظ شاخصهای آمادگی
الکترونیکی در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد .با توجه به نقش و ماهیتی که کتابخانههای
مرکزی دانشگاهها دارند و همچنین به خاطر اينکه نقش رهبری و سیاستگذاری و همچنین
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

خطمشیدهی به ساير کتابخانهها ،انتظار میرود بسیار بیشتر از کتابخانههای دانشکدهای و در
سطحی باالتر از آنها قرار داشته باشند؛ اما کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبايی به لحاظ
ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی نتوانسته است اين نقش را داشته باشد .پیشنهاد میشود
مسئولین دانشگاه در گام اول به تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه به لحاظ شاخصهای
آمادگی الکترونیکی اقدام نمايند .در اين خصوص الزم است که به همه شاخصهای ابعاد
مختلف آمادگی الکترونیکی در اين کتابخانه توجه ويژه شود.
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نمودار  .5مقایسه تطبیقی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای موردبررسی بهصورت کلی

نگاهی به امتیازات کلی کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبايی نشان میدهد که همه اين
کتابخانهها بهجز دو مورد ،يعنی کتابخانه دانشکده اقتصاد و کتابخانه دانشکده علوم و
روانشناسی  ،در وضعیت مشابهی به لحاظ آمادگی الکترونیکی قرار دارند .کتابخانههای
دانشکدههای اقتصاد و روانشناسی با کسب کمترين امتیاز در وضعیت ضعیفتری به لحاظ
شاخصهای آمادگی الکترونیکی قرار دارند .در کل ،هیچيک از اين کتابخانهها در حد
بسیار باالی آمادگی الکترونیکی قرار ندارند .برخی از اين کتابخانهها شايد در يک يا چند
مؤلفه مناسب به نظر برسند ،بااينحال ،در ساير ابعاد دچار ضعف بوده ،نیازمند توجهاند.

بحث و نتیجهگیری
ارزيابی آمادگی الکترونیکی میتواند در تعیین شکاف ديجیتالی و برطرف کردن نقاط
ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی طراحی شد .اين مدل که ابعاد
گوناگون فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانههای دانشگاهی را پوشش میدهد،
الگويی است که وضعیت آمادگی الکترونیکی کتابخانهها را سنجیده و نقاط قوت و ضعف
و به عبارت بهتر ،شکاف ديجیتالی آنها را نشان میدهد .در اين پژوهش ابتدا مفهوم ،تعاريف
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و اهمیت آمادگی الکترونیکی و نیز تاريخچهای از مدلهای آمادگی الکترونیکی مطرح و
سپس تالش شد تا شاخصهای آمادگی الکترونیکی ،متناسب با شرايط کتابخانههای
دانشگاهی ايران استخراج و مدل مناسب تدوين شود .پس از اعتبارسنجی مدل از طريق
آزمونهای آماری مناسب ،اجزای مختلف مدل و وزنهای آنها شامل برنامهها و خدمات
شبکهای (6/22خدمات اطالعاتی و اطالعرسانی  ،6/29نفوذ فناوری اطالعات ،6/22
زيرساخت ارائه خدمات اطالعاتی )6/21؛ زيرساخت الکترونیکی (6/92نرمافزار ،6/25
کیفیت زيرساخت  ،6/92سختافزار و امکانات ارتباطی )6/92؛ منابع انسانی (6/22مهارت
 ،6/29نگرش  6/92دانش  )6/26و توانمندسازهای دنیای شبکهای (6/23سرمايهگذاری
 ،6/25امنیت  ،6/91سیاستها  )6/26حاصل شد .در آخر نیز کتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبايی (شامل کتابخانه مرکزی و  2کتابخانه دانشکدهای) با استفاده از مدل مذکور ارزيابی
شدند.
عالوه بر اين مشخص شد مدل اندازهگیری بعد منابع انسانی از برازش مناسبی برخوردار
است و تمامی روابط بین شاخصها ،عاملها و متغیرهای مکنون معنادار هستند .در اين مدل
شاخصهای آموزش مستمر فناوری اطالعات به کارکنان کتابخانه و دسترسی به مشاوران
متخصص در زم ینه فناوری اطالعات و ارتباطات خارج از کتابخانه به ترتیب دارای بیشترين
ضريب مسیر و اهمیتاند .عالوه بر اين ،وجود متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات با
مدرک تحصیلی مرتبط در کتابخانه و آموزش مهارتهای فنی به کارکنان کتابخانه در
ابتدای هر پروژه فناوری اطالعات دارای همبستگی مناسبی با متغیر مکنون دانش هستند.
پیشنهاد میشود برنامهای برای آموزش مستمر فناوری اطالعات و ارتباطات به کارکنان
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

کتابخانهها تدوين شود تا دانش کارکنان بهروز بوده و از ابزارهای جديد فناوری آگاهی پیدا
کنند .در اين بعد ،شاخصهای توانايی کارکنان کتابخانه در استفاده از ابزارهای فناوری
اطالعات برای کارهای پژوهشی و پیشبرد پژوهشها ،سطح سواد اطالعاتی و ديجیتالی
مديران و کارکنان کتابخانه نیز از ضريب مسیر و اهمیت بااليی برخوردار بودند .تحلیل
يافتههای مربوط به مؤلفه نگرش نیز نشان داد که شاخصهای نگرش مثبت به مهندسی مجدد
فرايندهای کاری با نگاه ويژه به فناوری اطالعات و درک ارزش اطالعات در توسعه و
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کمک به جريان سريع و سیال اطالعات از ضريب مسیر و اهمیت بااليی برخوردار هستند.
اهمیت اين بعد در پژوهش بادامچی وايقان ( )3163در ارزيابی نهاد کتابخانههای عمومی
کشور و نیز در پژوهش اوالتوکان و آپساد ( )5662نیز نشان داده شده است.
بعد زيرساخت الکترونیکی شامل سختافزار و امکانات ارتباطی ،نرمافزار و کیفیت
زيرساخت نیز از برازش مناسبی برخوردار بودند و روابط بین شاخصها ،عاملها و متغیرهای
مکنون معنادار بود .در اين بعد شاخصهايی مانند شبکه کتابخانه ،بخش فناوری اطالعات
در محیط کتابخانه ،وبسايت و زيرساخت ارتباطی ،کارگاه رايانه و اينترنت ،به همراه
سختافزارهای کافی و با کیفیت ،نرمافزارهای آموزشی و کمکآموزشی دارای بیشترين
ضريب مسیر و اهمیت بودند .اهمیت اين بعد در پژوهش موچوال و براکل ( )5669با عنوان
بررسی ابزارهای ارزيابی آمادگی الکترونیکی نیز ذکر شده است.
مدل اندازهگیری بعد برنامهها و خدمات شبکهای شامل مؤلفههای نفوذ فناوری اطالعات،
زيرساخت ارائه خدمات اطالعاتی و خدمات اطالعاتی و اطالعرسانی نیز ز برازش مناسبی
برخوردار بود .در اين بعد شاخصهای موجود بودن مجموعه ديجیتالی کتابخانه و وجود میز
مرجع ديجیتالی ،استفاده از ابزارهای فناوری برای ارتباطات و مجموعهگستری ،خدمات
آگاهیرسانی الکترونیکی ،آموزش سواد اطالعاتی و ديجیتالی به کاربران کتابخانه به ترتیب
دارای بیشترين ضريب مسیر و اهمیت بودند .نتايج اين بخش از پژوهش با يافتههای محمدی
و همکاران ( )3162در ارائه چارچوبی برای ارزيابی آمادگی الکترونیکی و اقدام برای
تجارت الکترونیکی در شرکتهای لبنیاتی مطابقت دارد.
مدل اندازهگیری بعد توانمندسازهای دنیای شبکهای نیز از برازش مناسبی برخوردار بود
بر جنبههای امنیتی اطالعات و سیستمها ،شبکهها ،خطمشیها و سیاستها و نیز میزان
سرمايهگذاری در فناوری اشاره دارند .برخی از شاخصهای بااهمیت در اين بعد عبارتاند
از تالش برای ايمنی و حفاظت از دادهها ،امنیت اطالعات و امنیت شبکه ،آگاهیهای الزم
در رابطه با تهديدات امنیتی و نحوه حفاظت خود در مقابل تهديدات ،آمادگی محیط بیرونی
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و تمامی روابط بین شاخصها ،عاملها و متغیرهای مکنون معنادار بودند .مؤلفههای اين مدل

يا حمايت سازمان مادر و مديريت کالن ز توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،خطمشی
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تهیه و نگهداری منابع الکترونیکی و ديجیتالسازی ،کسب مزيت رقابتی و تبعیت از
استانداردها و قالبهای استاندارد در جمعآوری ،ذخیرهسازی و بازيابی اطالعات .اهمیت و
تأثیرگذاری اين بعد در پژوهش نجاری و آهنگری ( )3162در طراحی مدل ارزيابی آمادگی
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ذکر شده است.
رهاورد اصلی پژوهش ،عالوه بر جلبتوجه کتابخانههای دانشگاهی به مفهوم آمادگی
الکترونیکی ،ارائه شاخصهای ارزيابی آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی برای
استفاده عملی کتابخانهها و ارزيابی شرايط موجود آنها ازلحاظ آمادگی الکترونیکی است.
اين شاخصها ،ابعاد گوناگون فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانههای دانشگاهی را
پوشش میدهند .شاخصهای تعیینشده ،ابزار مناسبی برای سنجش وضعیت آمادگی
الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف و به عبارت بهتر ،تعیین
شکاف ديجیتالی آنهاست و از ظرفیت الزم برای بررسی کلیه وجوه خدماتی کتابخانههای
دانشگاهی ازنقطهنظر فناوری اطالعات (دانش فناوری اطالعات کارکنان ،زيرساخت
فناوری ،استفاده و بهکارگیری فناوری و خدمات فناوری اطالعات) برخوردارند .اين
شاخصها همچنین ،اين امکان را برای مديران و دستاندرکاران فراهم میکنند که با در نظر
گرفتن تکتک شاخصها و مهیاکردن شرايط الزم در هر مورد ،نسبت به راهاندازی

کتابخانههای الکترونیکی مناسب برای شرايط امروز اقدام نمايند.
توجه ويژه مديران و سیاستگذاران مراکز آموزشی و پژوهشی و بخصوص کتابخانههای
مرکزی دانشگاهها به شاخصهای آمادگی الکترونیکی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد و
مؤلفهها بهصورت جامع و کلنگر ،مسیر ارائه خدمات اين کتابخانهها را در همگامی با ساير
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بخشهای جامعه و ارائه خدمات اطالعرسانی در سطح مناسب عصر اطالعات و دانش
هموارتر میسازد .امروزه همچنین ،ارائه خدمات اطالعاتی مطلوب از سوی کتابخانههای
دانشگاهی مستلزم برخورداری اين کتابخانهها از سطوح باالی آمادگی الکترونیکی است.
لزوم ايجاد تحول در وضعیت کتابخانهها و ضرورت همسويی اين نهادها با تحوالت جوامع
پیشرفته امروز ،توجه به شاخصهای آمادگی الکترونیکی را بهعنوان يک ضرورت مطرح
میکند .با نگاهی کلی به مدلهای مختلف آمادگی الکترونیکی و همچنین يافتههای حاصل
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از اين پژوهش میتوان نتیجه گرفت چنانچه خواهان ارائه خدمات اطالعاتی و دستيابی
مؤثرتر به اطالعات از سوی کتابخانهها هستیم ،داشتن کتابخانههايی با مقیاس باالی آمادگی
الکترونیکی ضروری است .برای اين منظور ،پیادهسازی شاخصهای مدل پژوهش حاضر
يک راه ممکن است .به نظر میرسد توانايی مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در بررسی
وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی باشد و آن کتابخانهها بتوانند
وضعیت خود را در بین و در کنار ساير کتابخانهها ببینند؛ بااينحال ،آن مقدار مطلوب و يا
حد استاندارد آمادگی الکترونیکی که الزم است کتابخانهها در آن حد باشند و نیز تعريف
حد مطلوب هريک از شاخصها با توجه به وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران
را مشخص نکرده است .اين مسئله يعنی شناسايی حد استانداردی از آمادگی الکترونیکی
برای کتابخانههای دانشگاهی و تعريف حد مطلوب شاخصها میتوانند موضوعات ديگری
برای پژوهشهای آتی باشند.
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