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وضعیت کتابخانه هاي دیجیتالی ایران بعد از گذشت 

یک دهه چگونه است؟

یعقوب نوروزي | طاهره غالمی | نیره جعفري فر

هدف: شناسایی وضعیت کتابخانه های دیجیتالی ایران براساس مؤلفه های فدراسیون 
کتابخانه دیجیتالی پس از گذشت یک دهه.

آماري شامل  انجام گرفت. جامعه  توصیفی  با رویکرد  پیامیش حارض  روش شناسی: 
پرسشنامه  از  داده ها  گردآوري  برای  بود.  ایران  در  منتخب  دیجیتالی  کتابخانه   ۱۵

پژوهشگرساخته با رضیب پایایی ۰/۹ استفاده شد. پرسشنامه در ۴ محور اصلی برگرفته 

از فدراسیون کتابخانه های دیجیتالی شامل نیروی انسانی، مجموعه، خدمات، و فناوری 

بود که مورد تأیید ۷ متخصص حوزه کتابخانه دیجیتالی قرار گرفت.

حق  و  الکرتونیک  نرش  همچون  شاخص هایی  زمینه  در  که  شد  مشخص  یافته ها: 
پشتیبانان  شبکه،  و  سخت افزار  نرم افزار،  کارشناسان  دارد.  وجود  مشکالتی  مؤلف 

از ۵ در طیف  باالترین رتبه (۴/۱۳  با کسب  فنی سايت و متخصص تبدیل منابع 

می شوند.  محسوب  ایران  دیجیتالی  کتابخانه های  کارکنان  پراهمیت ترین  لیکرت)، 

هرچند مواردی مانند خدمات مرجع از راه دور با کسب پایین ترین رتبه (۳ از ۵) و 

آموزش دوره ای کارکنان و استفاده از برنامه نویس آشنا به نرم افزارهای کد منبع باز 

با کسب رتبه ٣/٢٧ از ٥ و استفاده از حقوقدان در زمینه حق مؤلف با رتبه ٢/٦ از 

٥ چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. 

نتیجه گیری: از دیدگاه مدیران، وضعیت کتابخانه های دیجیتالی ایران در محورهای 
مورد مطالعه مطلوب ارزیابی شده است؛ هرچند در این میان، به کارگیری کارشناسان 

فنی، برگزاری آموزش های حین خدمت، و توجه به مجموعه سازی دیجیتالی در بهبود 

وضعیت کتابخانه های دیجیتالی ایران بیش از سایر مؤلفه ها مؤثر تشخیص داده شد.

کتابخانه  دیجیتالی، ایران، دیدگاه مدیران، تحلیل وضعیت
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مقدمه
همان گونه که تساکوناس و پاپاتئودور4 (2009) اشاره دارند، کتابخانه هاى دیجیتالى 
مولود عصر حاضر به عنوان راه حلى فناورانه براى غلبه بر چالش ها و محدودیت هاى 
در  کتابخانه ها  حضور   (1394) علیپور حافظى  از  به نقل  هستند.  سنتى  کتابخانه هاى 
محیط وب و قابلیت ها و امکاناتى که فناورى پیش روى آنها قرار داده است سطح 
انتظارات را از کتابخانه هاى دیجیتالى باال برد. این نکته بر عملکرد این نوع کتابخانه ها 
و رضایت کاربران تأثیر گذاشت و از سویى موجب شد تا در جهت پیشرفت این 
کتابخانه ها، بیشتر به جنبه ها و ضوابط فنى آن پرداخته شود و سایر جنبه ها ازجمله بُعد 
اجتماعى آن کمتر دیده شده است. نتایج پژوهش شوارتس5 (2000)، آرمز6 (2000)، 
چودرى و چودرى7 (2002)، تد و الرژ8 (2004)، لسک9 (2005) و الى لیو10 (2009) 
شاهدى بر این مدعاست. هرچند از منظر اجتماعى، فدراسیون کتابخانه دیجیتالى11 
به  متخصص  کارکنان  آن  در  که  مى داند  سازمان هایى  را  کتابخانه ها  "این   (1998)
در  و  مى پردازند  اطالعاتى  منابع  به  دسترسى  براى  کمک  و  سازمان دهى،  انتخاب، 
آن فرایند تفسیر، توزیع، حفاظت از یکپارچگى اطالعات دیجیتالى و نیز اطمینان از 
وجود مجموعه اى از آثار دیجیتالى در مدت زمان طوالنى مورد توجه قرار مى  گیرد. تا 
از این طریق بتوان اطالعات دیجیتال را به سرعت و به طور اقتصادى براى استفاده یک 
جامعه یا مجموعه اى از جوامع در دسترس قرار  داد"12. این تعریف با توجه به هدف 

وضعیت کتابخانه هاي دیجیتالی ایران بعد از گذشت 
یک دهه چگونه است؟
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Federation (DLF)
بررسى هاى  حاصل  تعریف  این   .12
علم  جامعه  از  صورت  گرفته 
اطالعات است و براى ایجاد و حد 
عضو  دیدگاه 156  براساس  رویه، 

این فدراسیون تدوین شده است.
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وضعيت كتابخانه های ديجيتالی ايران 
بعد از گذشت يك دهه چگونه است؟

نهایى کتابخانه هاى دیجیتالى که تأمین رضایت کاربران است، تمامى ارکان اساسى 
کتابخانه هاى  انواع  تمامى  عین حال،  در  و  مى کند  معرفى  را  هدف  این  به  دستیابى 
دیجیتالى با زمینه ها و محتواى متنوع را نیز دربرمى گیرد. از همه مهم تر، قابلیت استفاده 
آنها را براى انواع کاربران و کاربردهاى مختلف آن را مد نظر قرار مى دهد. از این رو، 
مختلف  ابعاد  از  کتابخانه ها  این گونه  وضعیت  به  نسبت  بیشترى  توجه  است  الزم 
صورت گیرد. مسئله بررسى وضعیت کتابخانه هاى دیجیتالى مورد توجه بسیارى از 
پژوهشگران ازجمله مک گاورن1 (2007)، دمپسى2 (2006)، و کلگ، اوبرین و ما3 
(2006) بوده است. هرچند طبق یافته هاى نبوى (1385)، ظهور کتابخانه دیجیتالی در 
ایران با یک وقفه نسبتًا طوالنی به اوایل دهه 1380 برمى گردد. از سوى دیگر، بنابر 
یافته  جنوى و باب الحوائجى (1393)، کتابخانه هاى مذکور رشد و توسعه مطلوب را 
نداشته و آن طور که باید در اغلب موارد عملکرد موفقى نداشته اند. از این رو، ساالرى 
(1389) نیز معتقد است برخالف کتابخانه هاى سنتی در ایران، کتابخانه هاي دیجیتالی 
نوپا بوده و نیازمند پژوهش بیشتر است. بدیهى است که کم توجهى به این امر مهم، 
موجب رکود این کتابخانه ها خواهد شد. بنابراین، الزمه ارتقاء ظرفیت کتابخانه هاى 
زمینه  این  در  جامعى  پژوهش  تاکنون  هرچند  آنهاست.  وضعیت  شناخت  دیجیتالى، 
در داخل کشور صورت نگرفته است؛ اما، بى تردید در تعیین وضعیت کتابخانه هاى 
دیجیتالى عوامل متعددى مطرح هستند. این عوامل را مى توان از مؤلفه هاى مطرح در 
تعریف فدراسیون کتابخانه هاى دیجیتالى (1998) دریافت کرد که دربرگیرنده نیروى 
حاضر  پژوهش  اصلى  مسئله  بنابراین،  است.  فناورى  و  خدمات  مجموعه،  انسانى، 
شده  مطرح  محور  چهار  منظر  از  ایران4  دیجیتالى  کتابخانه هاى  وضعیت  شناسایى 
است تا با بهره گیرى از نتایج حاصل بتوان شناخت بهترى از وضعیت کتابخانه هاى 
دیجیتالى کشور به دست آورد. البته، در رابطه با موضوع پژوهش حاضر در داخل و 
خارج از کشور پژوهش هایى صورت گرفته است که در ادامه به برخى از آنها اشاره 

مى شود.
بازوکی5 (2004) در پژوهشى نشان داد، دانشگاه هاى اندونزى در مراحل دیجیتال سازى 
منابع با نبود زیرساخت هاي فنی، نیروي انسانی، بودجه، سیاست هاي نشر، حق مؤلف، 
و مسائل فرهنگی روبه رو هستند. در پژوهشى دیگر، نکوى و الشیحى6 (2013) با 
بررسى ده پروژه طراحى کتابخانه دیجیتالى در سه دانشگاه کنیا، اوگاندا، و آفریقاى 
جنوبى به این نتیجه رسیدند که سه گروه طراحان سیستم، متخصصان بین رشته اى و 
کتابداران دیجیتال اثربخشى مفیدى را در بهبود وضعیت کتابخانه هاى مورد مطالعه 

1. McGovern-ICPSR
2. Dempsey

3. Clegg, O’Brien, & Ma
طـرح  از  مسـتخرج  مقالـه  4. ایـن 
«بررسـى  عنـوان  بـا  پژوهشـى 
وضعیت کتابخانه هـاى دیجیتالى 
حمایـت  بـا  کـه  اسـت  ایـران» 
مؤسسـه خانه کتـاب انجام گرفته 

اسـت.
5. Basuki
6. Naqvi & Al-Shihi
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دارند. سالدر1 (2015) نیز جنبه هاى فناورى اطالعات مربوط به کتابخانه و مدیریت 
دانش مورد استفاده براى دستیابى کاربران به منابع اطالعاتى را در کتابخانه دیجیتالى 
کتابخانه مرکزى دانشگاه کلگرى2 مورد بررسى قرار داد. یافته ها نشان داد که موفقیت 
کتابداران و کارکنان حرفه اى مشروط به توانایى آنها در بهره بردارى از اطالعات در 
محیط فناورانه است. همچنین پرین، وینکلر و یانگ3 (2015) به شناسایى چالش هایى 
پرداختند که اداره سرپرستى پایان نامه هاى الکترونیکى کتابخانه دانشگاهى تگزاس در 
طول دوره ده ساله با آن مواجه بودند. در این رابطه، راه حل هایى که اداره سرپرستى 
پایان نامه هاى الکترونیکى استفاده کرده و مؤثر واقع شده بود را ارائه داند. آیچکر4 
آرشیوهاى  پیاده سازى  و  طراحى  فرایند  مدیریت  پیچیدگى هاى  بررسى  با   (2015)
دیجیتال، مجموعه جهانى کتابخانه کنگره نشان داد که نبود برنامه ریزى راهبردى در 
این زمینه مؤثر بوده است و مشکالت مرتبط با بودجه را به وجود آورده و در بسیارى 
از موارد طرح را با ابهام مواجه ساخته بود. توماس5 (2015) نیز در بررسى انتظارات 
کتابخانه  دیجیتالى  کتابخانه  در  نیازشان  مورد  اطالعاتى  منابع  نوع  زمینه  در  کاربران 
مرکزى دانشگاه کلگرى کانادا، که در سال 2011 افتتاح شده بود، نشان داد که این 
به  دسترسى  و  مجموعه  دیجیتال سازى  خود  کاربران  انتظارات  تأمین  براى  کتابخانه 
نشریات الکترونیکى را در اولویت مجموعه سازى قرار داده است. راتى و همکاران6 
رفع  به منظور  را  شمالى  کاناداى  دیجیتالى  کتابخانه  تشکیل  پژوهشى  در   (2016)
نیازهاى منطقه اى کشور کانادا پیشنهاد دادند. از دید آنها، آموزش مدیریت اطالعات 
به کتابداران دیجیتال سهم بسزایى در حل مشکالت کتابخانه هاى دیجیتالى کاناداى 

شمالى داشت. 
مواردى  به  مى توان  نیز  کشور  داخل  در  گرفته  صورت  پژوهش هاى  بین  در 
وضعیت کتابخانه هاى مرکزى شهر تهران براى  تعیین  اشاره کرد. باختر (1381) به 
ایجاد کتابخانه هاى دیجیتالى پرداخت. نتایج وى نشان داد کمبود نیروى متخصص 
ماهرالنقش  است.  دیجیتالى  کتابخانه  راه اندازى  موانع  عمده ترین  از  (67درصد) 
و  پویش  شامل  الکترونیکى  اطالعاتى  منابع  توسعه  روش هاى  بررسى  با   (1383)
تهیه منابع به صورت الکترونیکی و تولید و اشتراك منابع در کتابخانه هاى دیجیتالى 
استفاده  منابع  پویش  از  مطالعه  مورد  جامعه  از  درصد   92/5 داد  نشان  تهران  شهر 
خدمات  وب،  تحت  کتابخانه اي  خدمات  انواع  بررسى  با   (1383) رادفر  می کردند. 
مرجع، رزرو، آگاهى رسانى جارى، اشاعه  گزینشى اطالعات، و امانت بین کتابخانه اى 
در کتابخانه هاي سازمان انرژي اتمی ایران نشان داد که بى توجهى به افزایش ظرفیت 

1. Sadler
2. University of Calgary
3. Perrin, Winkler & Yang
4. Eichacker
5. Thomas
6. Rathi
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شبکه کتابخانه از عمده مشکالت است و پیاده سازى بسترهاى نرم افزارى مناسب با 
حمایت مدیران ارشد براى ارائه خدمات کتابخانه اى تحت وب ضرورى است. در 
ادامه، براى تبیین وضعیت کتابخانه هاى دیجیتالى ایران، پژوهش هاى این حوزه در 

دهه گذشته (1385-1394) در داخل کشور در جدول 1 ارائه شده اند. 

جدول 1. نگاهى بر وضعیت 10 ساله کتابخانه هاى دیجیتالى در پژوهش هاى داخلى

نتیجههدفمنبع

ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی ایراننبوی (۱۳۸۵)

با توجه به تعاریف بین املللی، 
کتابخانه های دیجیتالی ایران باید به 

کتابخانه های منابع دیجیتالی شده تغییر 
عنوان دهند و قابلیت های جستجو 
در کتابخانه های دیجیتالی ایران، با 

استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

مقیمی (۱۳۸۵)
شناسایی نقش کتابداران در توسعه 
کتابخانه های ديجيتالی واحدهای 

دانشگاه آزاد اسالمی تهران

کمبود برگزاری دوره های آموزشی، عدم 
آشنايی کافی کتابداران با مهارت های 

جديد و نبود امکانات و تجهيزات موانع 
توسعه کتابخانه های دیجیتالی تشخیص 

داده شدند.

کتابخانه های 
دیجیتال در... 

(١٣٨٦)

شناسایی چالش ها و راهکارها در 
کتابخانه های دیجیتالی در ایران

کتابخانه های دیجیتالی ایران با چالش های 
مختلفی ازجمله حقوقی، فرهنگی، 

مدیریتی، مخابراتی و زیرساخت های 
فناورانه روبه رو هستند.

سهیلی و خلیلی 
(١٣٨٧)

تبیین دیدگاه ٥٧ متخصص کتابداری 
ایران در مورد کتابدار مرجع 
کتابخانه های دیجیتالی ایران

با توجه به توسعه پایگاه های اطالعاتی 
پیوسته و محمل های اطالعاتی الکرتونیکی، 

ارائه خدمات مرجع از راه دور در 
کتابخانه های دیجیتالی ایران پراهمیت تر 

از گذشته تشخیص داده شد.

یمین فیروز 
و محمدی 
فیروزجائی 

(١٣٨٧)

تبیین وضعیت کتابخانه ملی دیجیتالی 
پزشکی ایران

پس از تبیین وضعیت مشخص شد که 
کتابخانه مورد مطالعه، فاقد شاخص های 
الزم کتابخانه ملی و دیجیتالی است و 

از لحاظ علمی تنها یک پایگاه اطالعاتی 
محسوب می شود.

علیپورحافظی 
(١٣٨٨)

شناسایی نحوه مبادله اطالعات در بین 
کتابخانه های دیجیتالی در ایران

تنها در برخی از کتابخانه های دیجیتالی 
ایران امکان مبادله اطالعات در سطح 

کتابشناختی وجود داشت. درحالی که در 
گسرته جهانی، کتابخانه های دیجیتالی در 
سطح متام منت باهم مبادله اطالعات دارند.
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نتیجههدفمنبع

سهرابی، فرزانه 
و رئیسی 
(١٣٨٩)

ارزیابی میزان کیفیت وب سایت 
کتابخانه های دیجیتالی در ایران

فهرست استخراج شده از وب سایت 
کتابخانه های دیجیتالی ایران، ٧ خدمت 

ورود، عضویت، درباره ما، خدمات، متاس 
با ما، جستجو و لینک های مرتبط را نشان 

داد.

حیدر تأمینی 
(١٣٨٩)

سنجش ایجاد کتابخانه دیجیتالی در 
دانشگاه تربیز

اصلی ترین مشکل ایجاد کتابخانه 
دیجیتالی، کمبود نیروی انسانی متخصص 
(٦٩درصد) و بودجه جهت پشتیبانی و 

تبدیل منابع تشخیص داده شد.

نوروزی و بیات 
(١٣٩٠)

شناسایی خدمات کتابخانه های 
ديجيتالی ايران و جهان

خدمات جستجو، عضویت از راه دور، 
پرسش های متداول، از کتابدار بپرس، 

آر.اس.اس.، کتابخانه شخصی و گفتگوی 
هم زمان از اهم خدمات قابل ارائه در 
کتابخانه های دیجیتالی مورد مطالعه 

بودند. در این میان نظرسنجی از کاربران 
جایگاهی نداشت.

رادفر (١٣٩٠)
مجموعه سازی در كتابخانه های 

ديجيتالی ايران

تنها ٣٧درصد کتابخانه های دیجیتالی ایران 
دارای خط مشی مدون مجموعه سازی 

هستند. اولویت منابع در مجموعه سازی 
کتابخانه های دیجیتالی ایران، کتاب، 

نرشیات و منابع متنی بودند.

نظری (١٣٩٠)
امنيت اطالعات در كتابخانه های 

ديجيتالی ايران

كتابخانه های دیجیتالی ایران از لحاظ 
امنيت اطالعات در سطح مناسبی قرار 

داشتند.

صمیعی (١٣٩١)
آشنایی با کاربرد فراداده حفاظت در 

کتابخانه های دیجیتالی ایران

توجه به مبحث حفاظت شیء رقمی در 
کتابخانه های دیجیتالی بسیار پراهمیت 
بوده و بهره گیری از الگوی اطالعاتی 

او.ای.آی.اس.١ رشوع مناسبی برای اهداف 
حفاظتی کتابخانه های دیجیتالی ایران 

معرفی شد.

نائیچ، نوروزی و 
حمیدی (١٣٩١)

سنجش کیفیت کتابخانه های دیجیتالی 
مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بروجرد

جامعه مورد مطالعه در حوزه  ميزان 
اطمينان، سودمندی، قابليت انجام کار، 

اعتبار، دقت و صحت، سامان يافتگی عملکرد 
مناسبی داشتند. اما از لحاظ دسرتس پذيری و 
جستجوپذيری و پيوند فعال و قابليت مرور 

ضعیف بودند. 
علیپورحافظی، 

حری، 
اسفندیاری مقدم 
و علیپورحافظی 

(١٣٩٢)

تعیین وضعیت سازمان دهی منابع 
اطالعاتی در کتابخانه های دیجیتالی 

ایران

کتابخانه های دیجیتالی ایران آشفتگی 
بسیاری در سازمان دهی منابع دیجیتال 

خود داشتند.
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وضعيت كتابخانه های ديجيتالی ايران 
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نتیجههدفمنبع

جعفری فر 
(١٣٩٢)

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه 
کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های 

شهر تهران

به کارگیری متخصصان رایانه و سيستم 
جستجوی واحد تعیین کننده ترین عوامل 
در بهبود وضعیت کتابخانه های دیجیتالی 
است. کم اهمیت ترین مسئله ارائه خدمات 

از طریق نظرسنجی کاربران و افزایش 
ظرفیت شبکه است.

جهانگیری 
(١٣٩٢)

ارزیابی ویژگی های دسرتس پذیری 
کتابخانه دیجیتالی آذرخش، نوسا، 

پاپیروس، پروان پژوه و پیام

جامعه مورد مطالعه تالش چندانی برای 
تأمین ویژگی های دسرتس پذیری انجام 

نداده اند، هرچند نرم افزار پارس آذرخش 
عملکرد بهرتی در مقایسه با سایرین 

داشت.

آبام و ارسطو پور 
(١٣٩٣)

میزان پیروی فهرست  های پیوسته ٤٥ 
کتابخانه   دانشگاهی ایران در جلب 

مشارکت اجتامعی کاربران

یافته ها مبین آن بود که پرکاربردترین 
نرم افزار مورد استفاده پارس آذرخش 

است. همچنین از بین ۷ نرم افزار، تنها 
پارس آذرخش و ثنا گام هایی برای حرکت 

کتابخانه ها به قالب وب ۲ را داشتند.

ضیایی و 
سیدکابلی 

(١٣٩٣)

امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی 
در مدارس دولتی مشهد

کتابخانه ها مشکالتی در زمینه بودجه و 
مهارت نیروی انسانی جهت راه اندازی 

کتابخانه دیجیتالی داشتند.

رمضانی (١٣٩٣)
ترسیم نقشه علمی حوزه کتابخانه های 
دیجیتالی ایران بین سال های ١٣٨٢ تا 

١٣٩١

در پژوهش های داخلی وضعیت تولیدات 
علمی این حوزه نسبتاً مطلوب ارزیابی 

گردید.

نوروزی و 
نورپور (١٣٩٤)

شناسایی وضعیت مدیریت منابع 
الکرتونیک در کتابخانه های دانشگاهی 

تهران

یافته ها نشان داد ٨٦/٧ درصد جامعه 
پژوهش، دارای خط مشی و بودجه 

مشخصی برای منابع الکرتونیک بودند.

وضعیت  بررسى  زمینه  در  مى دهد  نشان   (1 (جدول  داخلى  پژوهش هاى  مرور 
کتابخانه هاى دیجیتالى، هریک از پژوهش ها تنها یکى از مؤلفه هاى مورد مطالعه در 
این پژوهش را مورد توجه قرار داده اند. همچنین بررسى ها نشان داد که در اغلب 
آنها، چالش ها و موانع پیش روى کتابخانه هاى دیجیتالى بررسى شده اند و عواملى که 
در تعیین وضعیت کتابخانه هاى دیجیتالى تأثیرگذار هستند به نوعى مغفول مانده و یا 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین، با توجه به خأل موجود در مطالعات پیشین، 
پژوهش حاضر بر آن شد تا وضعیت کتابخانه هاى دیجیتالى منتخب در ایران را مطالعه 
در  ایران  دیجیتالى  کتابخانه هاى  اخیر  سال  ده  وضعیت  جدول 2،  در  ادامه  در  کند. 

محورهاى مورد مطالعه براساس پیشینه هاى پژوهش ارائه شده است.
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جدول 2. وضعیت ده سال اخیر کتابخانه هاى دیجیتالى ایران در محورهاى مورد مطالعه 
براساس پیشینه هاى پژوهش 

فناوریخدماتمجموعهنیروی انسانی

اهمیت نیروی 
انسانی در توسعه 

کتابخانه های دیجیتالی 
(جعفری فر،١٣٩٢)

مشکل دسرتس پذیری در 
نرم افزارهای کتابخانه 
دیجیتالی (جهانگیری، 

(١٣٩٢

فاصله با استانداردهای 
جهانی در زمینه 

قابلیت های جستجو 
(نبوی، ١٣٨٥)

نبود امکانات و 
تجهيزات الزم در بخش 
فناوری (باخرت، ١٣٨١) و 

(مقیمی، ۱۳۸۵)

 نیاز در به کارگیری 
متخصصان رایانه 

(ضیایی و سید کابلی، 
١٣٩٣) و (جعفری فر، 

(١٣٩٢

بی توجهی به تدوین 
خط مشی مدون برای 
مجموعه سازی (رادفر، 

(١٣٩٠

عملکرد ضعیف از 
نظر دسرتس پذیری، 

جستجو و قابليت مرور 
(نائیچ، نوروزی، و 

حمیدی،١٣٩١)

توجه به سطوح امنیتی 
مناسب از لحاظ امنيت 
اطالعات (نظری، ١٣٩٠)

کمبود نیروی انسانی 
متخصص و ماهر 
(باخرت ،١٣٨١) و 
(مقیمی، ١٣٨٥)

شناسایی چالش های 
حقوقی در کتابخانه 

دیجیتال (کتابخانه های 
دیجیتال ...، ١٣٨٦)

اهمیت به کارگیری 
امكان جستجوی واحد 
(علیپورحافظی، ١٣۹٤)

عدم توجه به افزایش 
ظرفیت شبکه کتابخانه 

(رادفر، ١٣٨٣) 

نیاز در به کارگیری 
حقوقدانان در حوزه 

حقوق دیجیتال 
(کتابخانه های دیجیتال 

در . . .، ١٣٨٦)

عدم بهره گیری از 
استانداردها جهت مبادله 
اطالعات (علیپورحافظی، 

(١٣٨٨

نیاز به مبادله 
اطالعات در بین 

کتابخانه های دیجیتالی 
(علیپورحافظی، ١٣٨٨)

نیاز به توسعه 
سسیتم های کتابخانه 
دیجیتالی (جعفری فر، 

(١٣٩٢

عدم آشنايی کافی 
کتابداران با مهارت های 
جديد (مقیمی، ١٣٩٥) 
و (حیدرتأمینی، ١٣٨٩)

وجود آشفتگی بسیار 
در سازمان دهی منابع 

(علیپورحافظی و 
همکاران، ١٣٩٢)

عدم نظرسنجی از 
کاربران در ارائه خدمات 
(نوروزی و بیات، ١٣٩٠)

شکل گیری گام هایی 
برای حرکت به قالب 

وب۲ (آبام و ارسطو پور، 
(١٣٩٣

کمبود برگزاری 
دوره های آموزشی 

(مقیمی، ١٣٩٥)

عدم وجود بودجه کافی 
جهت پشتیبانی و تبدیل 

منابع (حیدرتأمینی، 
(١٣٨٩

اهمیت در ارائه خدمات 
مرجع از راه دور در 

کتابخانه های دیجیتالی 
(سهیلی و خلیلی، 

(١٣٨٧

پراهمیت بودن توجه به 
مبحث حفاظت شیء 
رقمی (صمیعی، ١٣٩١)

محورهاى  با  رابطه  در  به ویژه  پژوهش،  پیشینه هاى  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
مورد مطالعه در این پژوهش (جدول 2)، مى توان گفت که شناسایى وضعیت کتابخانه 
دیجیتالى ایران با توجه به کاستى هاى موجود، این امکان را فراهم مى آورد تا قابلیت ها 
و نیازمندى ها موجود در این زمینه مشخص گردد. براى وصول به این هدف، پژوهش 
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وضعيت كتابخانه های ديجيتالی ايران 
بعد از گذشت يك دهه چگونه است؟

حاضر درصدد است تا به پرسش هاى زیر پاسخ دهد:
وضعیت نیروي انسانی در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران چگونه است؟. 1
وضعیت مجموعه در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران چگونه است؟. 2
وضعیت خدمات در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران چگونه است؟. 3
وضعیت بهره گیرى از فناورى در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران چگونه است؟. 4

روش شناسى
مدیران  را  پژوهش  جامعه  است.  گرفته  صورت  توصیفى  به صورت  حاضر  پیمایش 
15 کتابخانه دیجیتالى کشور تشکیل دادند. براى انتخاب جامعه مورد مطالعه پس از 
بررسی و مطالعه منابع و پژوهش هاى پیشین، همچنین فهرست موجود در وب سایت 
در  دیجیتالى  کتابخانه    48 از  اولیه اى  فهرست  کشور،  دیجیتالى  کتابخانه هاى  برخى 
دیجیتالى  کتابخانه هاى  حوزه  متخصصان  از  نفر  پنج  اختیار  در  و  تهیه  ملى  سطح 
پژوهش،  اهداف  با  مطابقت  و  متخصصان  نظر  براساس  درنهایت،  گرفت.  قرار 
کتابخانه هاى دیجیتالى آستان قدس رضوى، آستان مقدس حضرت معصومه (س)، 
بنیاد دایره المعارف اسالمى، تبیان، جامعه المصطفى، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه 
امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتى شریف، دانشگاه عالمه طباطبائى، سازمان 
اسناد و مدارك اسالمى، کتابخانه ملى جمهورى اسالمى ایران، مجلس شوراى اسالمى 
ایران، مرکز فقهى ائمه اطهار (علیهم السالم) و نورلیب به عنوان جامعه پژوهش انتخاب 
شده  خواسته  متخصصان  از  مطالعه  مورد  کتابخانه هاى  انتخاب  در  همچنین  شدند. 
قرار  توجه  مورد  نیز  کتابخانه ها  موضوعى  حوزه  و  استفاده  مورد  نرم افزار  نوع  بود 
ابزار  شود.  توجه  نیز  ملى  سطح  در  جغرافیایى  پراکندگى  به  ممکن  حد  تا  و  گیرد 
گردآورى داده ها پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که براى تدوین آن از منابع موجود 
و پژوهش هاى مرتبط در این زمینه از جمله علیپورحافظى (1390)، نکوى و الشیحى 
(2013)، کورال1 (2010)، ویتن، بنبریج و نیکوالس2 (2010)، چوى و راسموسن3 
جامعه  اختیار  در  تهیه شده  پرسشنامه  داده ها  گردآورى  براى  شد.  استفاده   (2009)
پژوهش (مدیران کتابخانه هاى مورد مطالعه) قرار گرفت. پرسشنامه مبتنى بر مقیاس 
پنج گزینه اى لیکرت تنظیم شد. به منظور تأیید روایى صورى پرسشنامه از نظرات 7 
نفر از متخصصان کتابخانه4 دیجیتالى استفاده شد و نقطه نظرات آنها در پرسشنامه 
 0/9 کرونباخ  آلفا  ضریب  برحسب  پرسشنامه  پایایى  همچنین  گردید.  اعمال  نهایى 

محاسبه شد. 

1. Corrall
2. Witten, Bainbridge & 

Nichols

3. Choi & Rasmussen
سابقه  داشتن  افراد  این  گزینش  در   .4
پژوهش در حوزه کتابخانه دیجیتالى 
هیات  گروه هاى  در  عضویت  و 
علمى و یا تیم هاى تحقیق و توسعه 
شرکت هاى نرم افزارى مربوطه جزء 

ویژگى هاى اصلى بود. 
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یافته ها: 
 وضعیت نیروي انسانی در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

جدول 3. توزیع فراوانى و رتبه لیکرت بررسى وضعیت نیروى انسانى در کتابخانه هاى 
دیجیتالى ایران

وضعیت نیروى انسانى کتابخانه دیجیتالى
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٧٤٣١٠٠٤/١٣استفاده از کارشناس نرم افزار 

٦٦٢١٠٠٤/١٣استفاده از کارشناس سخت افزار و شبکه 

٦٦٢١٠٠٤/١٣استفاده از پشتیبان فنی سايت کتابخانه دیجیتالی

استفاده از متخصص تبدیل منابع 
(دیجیتال سازی منابع)

٦٦٢١٠٠٤/١٣

تخصیص وظایف کارکنان و تعیین سطح 
مسئولیت ها

٦٥٢٢٠٠٤/٠٠

٥٧١١٠١٣/٨٧استفاده از مدیر وب سایت کتابخانه دیجیتالی

استفاده از کارشناس پیاده سازی کتابخانه 
دیجیتالی

٤٨٠٢١٠٣/٨٠

استفاده از متخصص علم اطالعات (کتابداری) 
آشنا با کتابخانه های دیجیتالی

٣٦٤١٠١٣/٥٣

استفاده از کتابداران موضوعی دیجیتال در بخش 
مجموعه سازی منابع

٢٧٣٣٠٠٣/٥٣

آموزش دوره ای کارکنان کتابخانه در کنار 
برون سپاری برخی از فعالیت ها

٢٧٣٢١٠٣/٤٧

داشنت برنامه مدون برای توسعه کّمی و کیفی 
نیروی انسانی

١١٠٠٣٠١٣/٤٠

ایجاد بسرت مناسب برای ایجاد انگیزه و انعطاف 
الزم برای کارکنان به منظور مواجه با تغییرات 

پیش رو
١٧٥١١٠٣/٤٠

٢٧٢٣٠١٣/٣٣ استفاده از طراح سیستم 

استفاده از برنامه  نویس آشنا به نرم  افزارهای کد 
منبع باز

٤٤٢٣١١٣/٢٧

حق  حقوق  زمینه  (در  حقوقدان  از  استفاده 
مولف، بسنت قراردادهای فی مابین کتابخانه ها 
با نارشان، کارگزاران، و کتابخانه عضو ائتالف) 

١٣٣٥٣٠٣/٦٠
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وضعيت كتابخانه های ديجيتالی ايران 
بعد از گذشت يك دهه چگونه است؟

براساس جدول 3، بهترین وضعیت در حوزه نیروى انسانى استفاده از کارشناس 
کسب  با  منابع  تبدیل  متخصص  سایت،  فنى  پشتیبان  شبکه،  و  سخت افزار  نرم افزار، 
در  از 5  رتبه (2/6  پایین ترین  هستند.  لیکرت)  طیف  در  از 5  رتبه (4/13  باالترین 
طیف لیکرت) نیز مربوط به استفاده از حقوقدان در زمینه حقوق حق مؤلف، بستن 

قراردادهاى فى مابین کتابخانه ها با ناشران، کارگزاران، کتابخانه عضو ائتالف است.

 وضعیت مجموعه سازى در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

جدول 4. توزیع فراوانى و رتبه لیکرت بررسى وضعیت مجموعه در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

وضعیت مجموعه سازی کتابخانه دیجیتالی

وب
ر خ

سیا
ب

وب
خ

سط
کممتو

کم
یار 

بس

سخ
ی پا

ب

رت
لیک

به 
رت

یت
ضع

و

تعیین سطوح دسرتسی به اطالعات 
(مجموعه دیجیتال)

٧٧١٠٠٠٤/٤٠

تولید منابع الکرتونیکی با به کارگیری 
ابزارهای مناسب دیجیتال سازی

٥٨١١٠٠٤/١٣

داشنت برنامه مدون برای ذخیره سازی و 
حفاظت از منابع دیجیتال

٣١٠٢٠٠٠٤/٠٧

٢١٠٣٠٠٠٣/٩٣داشنت خط مشی مدون برای مجموعه سازی

رعایت حق مؤلف دیجیتالی در 
مجموعه سازی

٥٦٢٢٠٠٣/٩٣

رشکت در کنرسسيوم های تأمین منابع (مانند 
کنرسسیوم محتوای ملی)

٥٦٢١١٠٣/٨٧

ارزیابی دوره ای مجموعه از نظر دامنه، 
اعتبار، صحت، كامل بودن، و روزآمدی

٢٩٣١٠٠٣/٨٠

استفاده از استاندارد واحد برای مبادله 
اطالعات بین کتابخانه ای

٦٥٠٣٠١٣/٧٣

استفاده از استانداردهای موجود برای 
سازمان دهی منابع

٥٥٢٢١٠٣/٧٣

٢٧٤١٠١٣/٤٧پیش بینی بودجه كافی برای مجموعه سازی

داشنت معیار و قواعد مشخص برای استفاده 
از منابع رایگان وبی (از جمله پایگاه های 

(DOAJ رایگان مانند
٢٦٤١١١٣/٢٧
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براساس نتایج حاصل از جدول 4، تعیین سطوح دسترسى به اطالعات (مجموعه 
دیجیتال) با کسب باالترین رتبه (4/4 از 5 در طیف لیکرت) بیشترین میزان توجه را 
به خود جلب کرده است. پایین ترین رتبه لیکرت نیز در این بخش به داشتن معیار و 
قواعد مشخص براى استفاده از منابع رایگان وبى (ازجمله پایگاه هاى رایگان مانند 

DOAJ) با رتبه 3/27 از 5 در طیف لیکرت اختصاص یافت.

 وضعیت خدمات در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

جدول 5. توزیع فراوانى و رتبه لیکرت بررسى وضعیت خدمات در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

وضعیت ارائه خدمات کتابخانه دیجیتالی
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ارائه خدمات جستجو به  شیوه های مختلف
 (مانند ساده، پیرشفته، و آزاد)

١٠٥٠٠٠٠٤/٧

ارائه خدمات مرور (منایش نتایج جستجو 
به صورت صعودی/ نزولی به کاربر)

٧٦١١٠٠٤/٣

٨٥١١٠٠٤/٣داشنت کتابخانه شخصی

به کارگیری سيستم جستجوی واحد در ميان 
سيستم های اطالعاتی مختلف کتابخانه

٦٦٢١٠٠٤/١

پذیرش و پای بندی به استانداردها برای ارائه 
خدمات

٤٨٢١٠٠٤/٠

داشنت برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت 
برای توسعه خدمات

٢١٠٢١٠٠٣/٩

٦٥١٢١٠٣/٩داشنت پرسش های متداول 

٦٣٤٢٠٠٣/٩ارائه تازه ها و اخبار

مديريت منايش اطالعات (انتخاب رابط کاربر 
کاربرپسند) در كنار ارائه رسويس های جديد 

ازجمله پورتال و وبالگ
٣٨٣١٠٠٣/٩

اررزیابی دوره ای خدمات در کتابخانه 
دیجیتالی

٣٧٤١٠٠٣/٨

٤٩٠٠١١٣/٨ ارائه خدمات عضویت از راه دور

٥٣٥٢٠٠٣/٧داشنت منایه مجموعه

٥٦٠٣١٠٣/٧داشنت بانک مستندات
خدمات تحویل منابع به فرمت دلخواه کاربر 
ازجمله اچ.تی.ام.ال، پی.دی.اف، ایکس.ام.ال 

و مارک
٥٦٢٠١١٣/٧
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وضعيت كتابخانه های ديجيتالی ايران 
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وضعیت ارائه خدمات کتابخانه دیجیتالی
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ارائه خدمات مورد نیاز از طریق نظرسنجی 
کاربران

٢٧٤٢٠٠٣/٦

جستجوی هم زمان در چندين منبع آنالین و 
دسرتسی به پایگاه  های اطالعاتی

٢٥٤٣٠١٣/٢

٤٣٢٣٢١٣/١ارائه خدمات از کتابدار بپرس

٤٢٣٣٢١٣/٠ارائه خدمات مرجع از راه دور

براساس نتایج حاصل از جدول 5، ارائه خدمات جستجو به  شیوه هاى مختلف 
باالترین رتبه را (4/7 از 5 در طیف لیکرت) کسب کرد و بهترین وضعیت را نسبت 
به سایر موارد در این بخش به خود اختصاص داد. پایین ترین رتبه لیکرت در این 
بخش (3 از 5 در طیف لیکرت) به ارائه خدمات مرجع از راه دور اختصاص یافت. 

 وضعیت بهره گیرى از فناورى در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

جدول 6. توزیع فراوانى و رتبه لیکرت بررسى وضعیت فناورى در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران

وضعیت بهره گیری از فناوری در کتابخانه دیجیتالی
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کتابخانه  سایت  از  پشتیبان  نسخه  گرفنت  نظر  در 
دیجیتالی

٩٥١٠٠٠٤/٥٣

انواع دیوار آتش  و  نرم افزارهای ضدويروس  از  استفاده 
(Fire Wall)

٧٨٠٠٠٠٤/٤٧

توجه به گسرته ارائه خدمات از سوی کتابخانه دیجیتالی 
 (LAN & WAN)

٩٥٠١٠٠٤/٤٧

قبیل  از  قوی  پشتیبان گیری  تجهیزات  از  استفاده 
مخزن  دی.وی.دی،  سی.دی.،  فلش،  مغناطیسی،  نوار 

ذخیره سازی پشتیبان
٦٨١٠٠٠٤/٣٣

٦٨١٠٠٠٤/٣٣توجه به رسعت برقراری ارتباطات راه دور (پهنای باند)

٦٨١٠٠٠٤/٣٣توجه به رسعت مورد نیاز برای پردازش اطالعات

٦٧٢٠٠٠٤/٢٧انجام امکان سنجی های مناسب در توسعه امکانات فناورانه

نرم افزارهای  (مانند  دیجیتال سازی  نرم افزار  از  استفاده   
اُ. سی.آر رسویس دهنده  پویشگر، ویرایشگر،  آکروبات، 

وب و مرورگر، بسته DBMS و...)
٥٨٢٠٠٠٤/٢٠
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وضعیت بهره گیری از فناوری در کتابخانه دیجیتالی
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٨٤٢٠٠١٤/١٣پیش بینی امکانات سخت افزاری برای ذخیره داده ها
برای  بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه ریزی های  داشنت 
توسعه امکانات فناورانه (ازجمله سخت افزار، نرم افزار، 

تجهیزات شبکه ای و ارتباطی)
٣١٠٢٠٠٠٤/٠٧

٥٨٠١٠١٣/٩٣تعیین سطح دسرتسی برای انواع کاربران
٥٧١١١٠٣/٩٣استفاده از سيستم تشخيص نفوذ

و  نگهداری  انتخاب،  برای  آموزش دیده  نیروی  استخدام 
ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم

٤٧٣٠١٠٣/٨٧

فناوری  حوزه  در  ملی  مقررات  و  قوانین  به کارگیری 
کتابخانه دیجیتالی

٦٥٢١٠١٣/٨٧

٤٨١١٠١٣/٨٠قابلیت تبادل اطالعات با نرم افزارهای دیگر

قابلیت پشتیبانی از منابع چندرسانه ای، منابع بر خط و 
زبان های مختلف

٥٦١٢٠١٣/٧٣

 VPN٦٤١٢٢٠٣/٦٧به کارگیری شبكه مجازی
٥٤٢٣١٠٣/٦٠استفاده از چندرسانه ای ها

در نظر گرفنت استاندارد برای حفاظت و نگهداری 
اطالعات (مانند مدل او.ای.آی.اس. برای مخازن باز)

٣٧٢١١١٣/٤٧

براساس نتایج حاصل از جدول 6، در نظر گرفتن نسخه پشتیبان با کسب باالترین 
رتبه لیکرت (4/53 از 5) در رتبه اول و استفاده از نرم افزارهاى ضدویروس و دیوار 
آتش و توجه به گستره ارائه خدمات با کسب رتبه 4/47 از 5 در طیف لیکرت در 
جایگاه دوم جاى گرفتند. پایین  ترین رتبه لیکرت نیز به در نظر گرفتن استاندارد براى 
حفاظت و نگهدارى اطالعات (مانند مدل او.اى.آى.اس. براى مخازن باز) با کسب 

رتبه 3/47 از 5 در طیف لیکرت تعلق گرفت.

نتیجه گیرى
دامنه  ملی،  اطالعات  زیربناي  از  روزافزون  حمایت  و  اطالعات  فناوري  پیشرفت   با 
این  در  اما  یافتند.  توسعه  دیجیتالی  کتابخانه هاي  خدمات  و  مجموعه ها  از  وسیعی 
تحلیل  گام،  نخستین  مسئله  این  به  توجه  براى  دارد.  وجود  نیز  چالش هایى  زمینه 
و شناسایى وضعیت کتابخانه هاى دیجیتالى ایران بود تا بتوان نقاط ضعف و قوت 
را در این زمینه مشخص و راهکارهاى الزم را ارائه کرد. از نخستین پژوهش هاى 
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صورت گرفته در این زمینه، پژوهش نبوى (1385) بود که نشان داد کتابخانه هاى 
دیجیتالى مطابق با تعاریف و استانداردهاى بین المللى هنوز در ایران شکل نگرفته اند. 
درصورتى که پژوهش حاضر نشان داد کتابخانه هاى دیجیتالى در ابعاد مورد مطالعه از 
وضعیت نسبتًا مطلوبى برخوردار هستند. در ادامه براى شناخت وضعیت کتابخانه هاى 
دیجیتالى ایران، نتایج حاصل در چهار مؤلفه مورد مطالعه در این پژوهش با مرورى 

بر پیشینه هاى پژوهش بیان شده است.
در رابطه با وضعیت نیروى انسانى، در پژوهش هاى داخلى باختر (1381) کمبود 
مقیمى  دانست.  دیجیتالى  کتابخانه  راه اندازى  مانع  عمده ترین  را  متخصص  نیروى 
مهارت هاي  با  کتابداران  ناآشنایی  آموزشی،  دوره هاي  برگزاري  کمبود  نیز   (1385)
دیجیتالى  کتابخانه هاى  توسعه  موانع  ازجمله  را  تجهیزات  و  امکانات  نبود  جدید، 
مى داند. مطلبى و برخى دیگر از صاحب نظران چالش حقوقى را در کتابخانه دیجیتالى 
چالشى مهم دانسته اند (کتابخانه دیجیتال ...، 1386) و حیدر تأمینى (1389)، ضیایى و 
سید کابلى (1393) اصلى ترین مشکل ایجاد کتابخانه دیجیتالى را کمبود نیروى انسانى 
متخصص معرفى کردند. در یافته هاى پژوهش حاضر، حضور نیروهاى متخصص در 
زمینه رایانه با کسب باالترین رتبه، نشان از توجه ویژه به این زمینه دارد. همچنین نتایج 
پژوهش حاضر با یافته هاى سالدر (2015) و جعفرى فر (1392) در رابطه با نقش مؤثر 
نیروهاى فنى در بهبود وضعیت کتابخانه هاى دیجیتالى همسو است. آموزش دوره اى 
مطرح شده  سایر مؤلفه هاى  با  قیاس  در  داد  نشان  از 5  رتبه 3/27  با کسب  کارکنان 
چندان مورد تأکید نیست و استفاده از حقوقدان در زمینه حق مؤلف با رتبه (2/6 
از 5) در بین تمامى مؤلفه هاى مورد بررسى پایین ترین رتبه را کسب کرد و همسو 
با اظهارات صاحب نظران (کتابخانه دیجیتال ...، 1386) خبر از ضعف کتابخانه هاى 
دیجیتالى ایران در این زمینه را داد. در سطح جهانى، نتایج پژوهش سالدر (2015)، 
نیروهاى  وجود  که  داد  نشان   (2006) جوینت2  و   (2006) راسموسن1  و  یانگوگ 
کتابخانه هاى  وضعیت  بهبود  در  مؤثرى  نقش  مى تواند  رایانه  زمینه  در  متخصص 
جهت  مدونى  برنامه هاى  پیشرو  کشورهاى  اکثر  در  همچنین  باشد.  داشته  دیجیتالى 
آموزش کتابداران دیجیتال وجود دارد. همچنین توجه به قوانین حامى حق مؤلف از 
ضروریات بقاء کتابخانه هاى دیجیتالى است. درنهایت، دو چالش بى توجهى به قوانین 
حق مؤلف و کمبود برگزارى دوره هاى آموزشى ضمن خدمت با گذشت یک دهه از 

ایجاد کتابخانه هاى دیجیتالى در ایران کماکان بر قوت خود باقى است. 
و   (1383) ماهرالنقش  یافته هاى  براساس  مجموعه سازى،  وضعیت  با  رابطه  Youngok & Rasmussen .1در 

2. Joint
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رادفر (1390) از بین روش هاى توسعه منابع اطالعاتى الکترونیک، پویش منابع بیشتر 
استفاده می شود. یافته هاى علیپورحافظى (1388) نیز نشان داد که تنها در برخى از 
کتابخانه هاى دیجیتالى امکان مبادله اطالعات وجود دارد. همچنین علیپورحافظى و 
همکاران (1392) نشان دادند کتابخانه هاى دیجیتالى آشفتگى بسیارى در سازمان دهى 
منابع دارند. پژوهش حاضر همسو با پژوهش هاى قبلى بر نقش پررنگ پویش منابع 
تولید  چراکه  دارد.  تأکید  مجموعه  توسعه  در  ایران  دیجیتالى  کتابخانه هاى  بین  در 
را  از 5  رتبه 4,13  دیجیتال سازى  مناسب  ابزارهاى  به کارگیرى  با  الکترونیکى  منابع 
به دست آورد. استفاده از استانداردها براى سازمان دهى منابع و به کارگیرى استاندارد 
با  مقایسه  در   5 از   3,73 رتبه  کسب  با  بین کتابخانه اى  اطالعات  مبادله  براى  واحد 
سایر مؤلفه هاى مور مطالعه رتبه پایین ترى کسب کرد این در حالى است که یافته 
علیپورحافظى (1388) و علیپور حافظى و همکاران (1392) نشان داد که کتابخانه هاى 
دیجیتالى ایران در مبادله اطالعات بین کتابخانه اى و سازمان دهى منابع دیجیتال نیازمند 
تالش بیشترى هستند. بنابراین، مى توان نتیجه گرفت در حوزه هاى مذکور الزم است 
باشند.  داشته  وضعیتشان  بهبود  جهت  بیشترى  تالش  ایران  دیجیتالى  کتابخانه هاى 
مقایسه  در  که  بود  مواردى  جزء  از 5  رتبه 3/6  کسب  با  چندرسانه اى ها  از  استفاده 
با سایر مؤلفه هاى این بخش، رتبه پایینى را کسب کرد. بنابراین، نتایج این پژوهش 
در  متنى  منابع  و  نشریات  کتاب،  اولویت  از  نشان  رادفر(1390)  یافته هاى  با  همسو 
براى  مشخص  قواعد  و  معیار  داشتن  به  نیز  رتبه  پایین ترین  است.  مجموعه سازى 
استفاده از منابع رایگان وبى با رتبه 3/27 از 5 اختصاص یافت و دلیلى بر استفاده 
پایین از منابع رایگان تحت وب در مجموعه سازى دارد. در سطح جهانى نیز براساس 
یافته هاى کول1 (2002) از اهم شاخص هاى ساخت یک مجموعه دیجیتال مناسب 
مى توان به داشتن خط مشى مدون براى مجموعه سازى، سازمان دهى مناسب مجموعه 
از طریق استانداردهاى فراداده اى، فراهم آورى و قابلیت مبادله از طریق پروتکل هاى 
مبادله اطالعات اشاره کرد. نهایت اینکه، تنها تعداد معدودى از کتابخانه هاى دیجیتالى 
مبادله  در  بسیارى  آشفتگى  و  هستند  مجموعه سازى  مدون  خط مشى  داراى  ایران 
اطالعات بین کتابخانه اى و سازمان دهى منابع دیجیتال دارند. در ساخت مجموعه هم 
چندان  چندرسانه اى  منابع  از  استفاده  طرفى  از  است.  فاصله  جهانى  شاخص هاى  با 
آینده  در  مسئله  این  به  بى توجهى  نیست.  ایران  دیجیتالى  کتابخانه هاى  توجه  مورد 
مى تواند مانع از آن شود که کتابخانه هاى دیجیتالى ایران بتوانند در انجام وظایف خود 

در حیطه پشتیبانى از آموزش از راه دور موفق عمل نمایند.  1. Cole
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در رابطه با وضعیت خدمات کتابخانه هاى دیجیتالى، رادفر (1383) پنج نوع خدمت 
را براى کتابخانه دیجیتالى ایران شناسایى کرد. در پژوهش سهرابى، فرزانه، و رئیسى 
درصورتى که  گردید.  معرفى  خدمت  نوع  هفت   (1390) بیات  و  نوروزى   ،(1389)
در پژوهش حاضر هجده خدمت شناسایى شد که نشان از ارتقا و بهبود سطح ارائه 
خدمات در طول یک دهه گذشته است. همچنین، براساس یافته هاى این پژوهش، 
پایین ترین رتبه ها در بخش خدمات به ارائه خدمات از کتابدار بپرس و خدمات مرجع 
از راه دور اختصاص یافت که نشان از کم توجهى کتابخانه هاى دیجیتالى ایران نسبت 
به آنها دارد. این در حالى است که یافته هاى سهیلى و خلیلى (1387) نشان داد با 
توسعه پایگاه هاى اطالعاتى پیوسته و محمل هاى اطالعاتى الکترونیکى ارائه خدمات 
مرجع از راه دور در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران پراهمیت تر از گذشته شده است. در 
پژوهش هاى خارجى نیز هاج و لوناو1 (1999) نشان دادند که کتابخانه هاى دیجیتالى 
باید بتوانند خدمات متنوعى را ارائه دهند، اما در این میان برخى خدمات ضرورت 
ایجادشان نسبت به بقیه زودتر احساس مى شود. در کل، نتایج حاکى از آن است که 
در طول ده ساله اخیر کتابخانه هاى دیجیتالى ایران توانسته اند خدمات متنوعى را ارائه 

دهند، اما در این میان توجه به برخى خدمات بیشتر احساس مى شود. 
در بخش فناورى، بر اساس نظراتى که اهل فن در نشست کتابخانه دیجیتال در 
ایران ارائه دادند به روزرسانى فایل و تهیه نسخه پشتیبان ازجمله عوامل بهبود وضعیت 
کتابخانه دیجیتالى است (کتابخانه دیجیتال...، 1386). نتایج نظرى (1390) نیز نشان 
داد کتابخانه هاى دیجیتالى از لحاظ امنیت اطالعات در سطح خوبى هستند و مبتنى 
بر یافته هاى نائیچ، نوروزى، و حمیدى (1391) کتابخانه هاى دیجیتالى در حوزه هاي 
میزان اطمینان، سودمندي، قابلیت انجام، اعتبار، دقت و صحت، سامان یافتگى عملکرد 
بهتري داشته اند. اما، براساس یافته جهانگیرى (1392) از لحاظ میزان دسترس پذیري 
ضعیف عمل کرده اند. در این میان آبام و ارسطوپور (1393) به این نتیجه رسیدند که 
در ایران نرم افزارهاى منبع باز جایگاهى ندارند و مدیران کتابخانه ها ترجیح مى دهند 
از نرم افزارهاى آماده استفاده کنند. براساس نتایج پژوهش حاضر و همسو با یافته هاى 
پیشین، استفاده از برنامه نویس آشنا به نرم افزارهاى کد منبع باز رتبه پایین 3/27 از 5 
را کسب کرد. بنابراین، مدیران کتابخانه هاى دیجیتالى ایران تمایل چندانى به استفاده 
از نرم افزارهاى کد منبع باز ندارند. تهیه نسخه پشتیبان با کسب باالترین رتبه لیکرت 
و  ضدویروس  نرم افزارهاى  از  استفاده  گرفت.  قرار  اول  جایگاه  در   (5 از   4/53)
Hodge, & Lunau .1دیوار آتش با کسب رتبه 4/47 از 5 در جایگاه دوم جاى گرفتند. بنابراین، یافته هاى 
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این پژوهش همسو با نظرى (1390) نشان داد، مدیران کتابخانه هاى دیجیتالى تأکید 
بیشتري بر تهدیدهاي خارجی و فنی، و مسئله امنیت اطالعات دارند. پایین ترین رتبه 
در بخش فناورى به استانداردهاى حفاظت و نگهدارى اطالعات (مانند مدل او.اى.

صمیعى  یافته هاى  که  است  حالى  در  این  گرفت.  تعلق  باز)  مخازن  براى  آى.اس. 
اهداف  براى  مناسبى  شروع  او.اى.آى.اس.  اطالعاتى  الگوى  داد،  نشان   (1391)
بازوکی 1(2004)،  نیز  خارجى  پژوهش هاى  در  است.  دیجیتالى  کتابخانه  حفاظتى 
بخش  وضعیت  بهبود  ضرورت  بر   (2012) مورندا3  و  کاسل  و   ،(2010) کانیگام2 
فناورى، به ویژه در زمینه افزایش تجهیزات و گسترش امکانات نرم افزارى، ارتباطى، 
امنیتى و افزایش ظرفیت شبکه کتابخانه (تأمین پهناى باند باال و اینترنت پرسرعت) 
تأکید داشتند. تکمیل تجهیزات رایانه اى و سخت افزارى در سال هاى آتى با در نظر 
گرفتن تغییرات فناورى ازجمله این مؤلفه ها بود. درنهایت باید گفت، کتابخانه هاى 
تأمین  تا  دارند  امنیتى  مباحث  روى  زیادى  تأکید  فناورى  بخش  در  ایران  دیجیتالى 
زیرساخت هاى شبکه اى و امکانات فناورانه. از این رو، با استاندارهاى جهانى موجود 
فاصله دارند، این مسئله سبب شده است تا توجه به سرعت برقرارى ارتباطات راه 
دور (پهناى باند) و تأمین سرعت مورد نیاز براى پردازش اطالعات مغفول مانده و 

درنتیجه از لحاظ میزان دسترس پذیري ضعیف عمل کنند. 
در یک برداشت کلى مى توان بیان داشت، مدیران کتابخانه دیجیتالى ایران براى 
پیاده سازى این گونه کتابخانه ها به جاى بهره گیرى از نرم افزارهاى کد منبع باز بر تهیه 
نرم افزار آماده تمایل دارند. البته، با توجه به نوپا بودن مقوله کتابخانه دیجیتالى در 
ایران رویه صحیحى پیش گرفته شده است. از سوى دیگر، به نظر مى رسد کم توجهى 
کتابخانه هاى دیجیتالى ایران بر آموزش هاى حین خدمت کارکنان نتایج سوئى را در 
مسیر پیشرفت آنها برجاى گذاشته است و کارکنان نتوانسته اند خود را با پیشرفت هاى 
فناورى همگام سازند. چالش حق مؤلف و بى توجهى به تدوین خط مشى مدون براى 
میان  این  در  دارند.  وجود  ایران  دیجیتالى  کتابخانه هاى  در  کماکان  مجموعه سازى 
پویش منابع در بین کتابخانه هاى دیجیتالى ایران کلیدى ترین شیوه توسعه مجموعه 
محسوب مى گردد. باوجود اینکه ازجمله نقاط برترى کتابخانه هاى دیجیتالى نسبت 
به کتابخانه هاى معمولى قابلیت ارائه تحت وب منابع چندرسانه اى است، اما متأسفانه 

این نوع منابع چندان در کتابخانه هاى دیجیتالى ایران کاربرد ندارد.
براساس یافته هاي پژوهش حاضر، پیشنهادهاى زیر شاید بتواند براي کتابخانه هاي 

مورد مطالعه مفید باشد.
1. Basuki
2. Cunningham
3. Cassella & Morando
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  کم توجهى بر آموزش هاى ضمن خدمت کارکنان ممکن است نتایج منفى را در
مسیر پیشرفت کتابخانه ها موجب شود. از این رو، اجراى دوره هاى آموزشى ضمن 
خدمت نظیر مدیریت فناورى اطالعات، مشاوره اطالعاتى، استانداردهاى فراداده، 
خدمات مرجع دیجیتال، مدیریت محتوا و آشنایى با خدمات وبى و فناورى هاى 

معنایى توصیه مى گردد.
  کتابخانه هاى توجه  مورد  چندان  چندرسانه اى  منابع  ارائه  داد،  نشان  یافته ها 

دیجیتالى نیست. پیشنهاد مى گردد براى تحول در پشتیبانى از آموزش از راه دور 
از این منابع بیشتر استفاده شود. 

  از آنجا که که ارائه خدمات مرجع از راه دور چندان در کتابخانه هاى دیجیتالى
ایران عملیاتى نشده است. پیشنهاد مى گردد در برنامه ریزى هاى آتى از این نوع 

خدمات بهره بیشترى گرفته شود. 
نقطه آغاز براى حفاظت دیجیتال مى تواند بهره گیرى از استاندارد او.اى.آى.اس. - 

باشد، از این رو توجه به این مهم توصیه مى گردد.
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