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Purpose: To identify and rank supply chain risks in digital libraries 
Methodology: This survey was carried out using Shannon Entropy and 
Fuzzy Topsis techniques. Two questionnaires were designed for data 
collection. Fifteen LIS academics and managers of digital libraries in 
Tehran filled the questionnaires. 
Findings: Risks of "Library Capacity to Provide Digital Resources" 
with Proximity Factor (0. 7315), "Ability to Attract Social Capital with 
Proximity Factor (0. 6835) "Changes and volatility in exchange rates" 
with the proximity factor (0. 6812) and "Government copyright 
policies" with the proximity factor (0. 6811) are the highest priority. 
Conclusion: 24 Identity Supplier Risks and the Risk of "Library 
Capacity to Supply Digital Resources" are among the Red Risks of 
Supply Chain Suppliers in Digital Libraries. 
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در ريسك يتاليجيديها كتابخانههاي تأمين محتوا

2سميه فرزادي|1ميترا صميعي

رتبههدف: و ریسکشناسایی منابعهایبندی کتابخانهتأمین دیجیتالیدر .های
بهرهپیامیشاینشناسی:روش آنبا فن از فازیگیری تاپسیس و شانون بارتوپی و

روی پژوهشگرساخته پرسشنامه دو از مدیران۱۵استفاده و دانشگاهی خربگان از نفر
شد.کتابخانه انجام تهران شهر دیجیتالی های

دیمالییتوانازانیم«هایریسکها:یافته منابع تأمین در رضیب»یتالیجیکتابخانه با
) مالیجذبتوانایی«)،۷۳۱۵/۰نزدیکی و...)نحامیت اهدا (وقف، رضیب»ظیر با
) بی«)،٦٨٣٥/٠نزدیکی و نرختغییرات در ارزیثباتی (»های نزدیکی رضیب )،٦٨١٢/٠با

مؤلفهایسیاست«و دولتحق طرف (»از نزدیکی رضیب باالترین٦٨١١/٠با در (
ریسک سایر به نسبت اولویت و کتابخارتبه تأمین زنجیره تأمین دیجیتالینههای های

داشتند .قرار
تأمین٢٤گیری:نتیجه ریسکریسک و شناسایی کتابخانه«کنندگان مالی توانایی میزان

دیجیتالی منابع تأمین ریسک»در تأمینجزو قرمز کتابخانههای در هایکنندگان
است .دیجیتالی

23/09/98پذيرش:28/07/98دريافت:

و دانشاستا.1 دانشـگاه شناسي،ديار علم اطالعات
(نويسنده مسئول)  عالمه طباطبائي، تهران

samiei@atu.ac.ir 
و دانـش.2 شناسـي، كارشناس ارشد علم اطالعات

 اطبائي، تهراندانشگاه عالمه طب
farzadiasman66@gmail.com 

تأمین کتابخانهریسک، تأمین، زنجیره دیجیتالی،کنندگان، بندی،رتبههای
شانون آنرتوپی فازی، تاپسیس

اطالعــات، ســازماندهی و ــداری کتاب ــی مل مطالعــات
سی شامرهودوره بهاریکم، ص۱۳۹۹اول، ،۹۴-۱۰۶.
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٩٦
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مقدمه

درو برنامههاي ديجيتالي حاصل يكپارچگي خدمات مفيد در كتابخانه ريزي دقيق

و بروز ريسك در هر بخش از آن مي در سطح زنجيره تأمين است تواند باعث اختالل

كنندگان اند. انتخاب تأمين كنندگان بخشي از اين زنجيره تأمينكل زنجيره تأمين شود. 

كاهش موقع محتوا يا خدمات، دستيابي به كيفيت بيشتر، مناسب براي تأمين به

ا هزينه و افزايش رضايت كاربران مهم استها،  فزايش قدرت رقابت در بازار،

و داودي، و پرهيزها موضوع اين مقاله شناسايي اين ريسك).1397(طاهري مباركه

 هاي ناشي از آنهاست. از آسيب

و انتخاب بهترين تأمين ها پيشنهاد شده است: اين شاخص كنندگان، براي ارزيابي

و عملكرد، وضعيت ترستوانايي فناورانه، دردس بودن، قابليت اعتماد، ظرفيت، سابقه

و خدمت، هزينه، انعطاف به مالي، كيفيت محتوا موقع، پذيري، كاربرمداري، تحويل

گويي سريع به سفارشات، تحريم، موقعيت جغرافيايي، خدمات پس از فروش، پاسخ

) ). در اين مقاله ما Shemshadi, Toreihi, Shirazi, & Tarokh, 2011و نوسانات ارزي

موقع، خدمات پس از فروش، توانايي معيارهاي هزينه/ قيمت، كيفيت، تحويل به به

و تحريم اقتصادي اكتفا كرده  ايم. فناورانه، موقعيت جغرافيايي،

نشر،و چاپ هاى ناشران، شركت، نويسندگانتوليدكنندگان محتواهاي ديجيتالي،

و،ىهاى تخصص داده ها، پايگاه دانشگاه وب هستند. گروه ديگر، صفحات آرشيوها،

از كنندگان سخت ارائه و خدمات پشتيباني و نرم سختافزار ها، افزار افزارها

كننده هاي تبديل هاي ديجيتالي، شركت كننده متون چاپي به متن هاي تبديل شركت

و ديداري هاي قديمي فايل قالب و عكسي به شنيداري كتابخانه- هاي متني ها

و هاي استاندارد جديد، تأمين البق ىها پلتفرم توزيعكنندگان خدمات شبكه، امنيت،

( ديجيتالي هاى محتواى كتابخانه در پراكنده  ,Chuan-Jun Su & Yin-An Chennهستند

2018.( 

اند. باراني بيرانوند كنندگان را بررسي كرده هاي تأمين هاي پيشين ريسك پژوهش

ز1392( هاي دانشگاه عالمه نجيره تأمين كتب فارسي در كتابخانه) مديريت شبكه

و راستي و ياري، اجاقي، ( طباطبائي هاي ريسك را در محيط كتابخانه65) 1394فر

شناختي، بيولوژيك، عمومي در هفت دسته شامل فيزيكي، مكانيكي، شيميايي، روان

و فناورانه شناسايي كرده ( فيزيولوژيك، درراتأمين كتابرهينجز) 1395اند. دوراني

و رانيا و ملك اميري، هاديتحليل ) هشت شاخص تأثيرگذار را 1396(خويان نژاد،

صمیعی فرزادی|میرتا سمیه



٩٧
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

( در انتخاب تأمين و اديبي سده ) با 1395كنندگان استخراج كردند. منتيان، چاقويي،

و منطق فازي، مدلي راهبردي براي  استفاده از رويكردهاي مدل معادالت ساختاري

(نانتخاب تأمي و نصوحي و عظيميان، جوادي، فرشچيها، ) 1396كنندگان طراحي

و تعيين وضعيت تأمين شاخص اند. منفرد، آرمان، كنندگان را بررسي كرده هاي ارزيابي

) اي كنندگان را با روش فرايند تحليل شبكه هاي اساسي تأمين ) ريسك1397و براتي

و راهكار كاهش گيري چندهدفه پيشو تصميم را براي آن ارائه كردند.ها ريسك بيني

) و مطيعي لنگرودي ) نيز براي 1398محمدزاده الريجاني، دربان آستانه، رضواني،

و اولويت هاي مؤثر در ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تأمين، بندي مؤلفه شناسايي

و ريسك فرايند تأمين ن با اند. تعدادي از پژوهشگرا هاي آن را بررسي كرده كنندگان

هاي كارخانه خودروسازي سايپا در قالب چهار دسته ريسك كشور، شناسايي ريسك

و ريسك تكنولوژيكي، از آنها براي انتخاب  ريسك مالي، ريسك بالياي طبيعي،

. پژوهشگري ابزار شناسايي)Shemshadi et al, 2011(كنندگان استفاده كردند تأمين

و ريسكها كنندگان را در شركت هاي تأمين ريسك بهي فناوري تهيه هاي مربوط

( كنندگان را دسته تأمين ). پژوهشگران ديگري با Toppari, 2016بندي كرده است

و فن ويكور خاكستري، پژوهشي با هدف  استفاده از فرايند تحليل شبكه فازي

( كنندگان انجام داده انتخاب تأمين  ,Safaei Ghadikolaei & Vallipour Parkouhiاند

كاوي را ارزيابي هاي متن كنندگان با تكنيك هاي تأمين ). دو پژوهشگر نيز ريسك2017

.)Chuan-Jun Su & Yin-An Chen, 2018( كردند

هاي كنندگان را در كتابخانه هاي تأمين ها، موضوع ريسك اما اين پژوهش

و روش اند، بلكه با استفاده از شاخص ديجيتالي بررسي نكرده در ها  هاي مختلف

و شركت سازمان و انتخاب كرده هاي نشر، تأمين ها اند. هدف اين كنندگان را ارزيابي

و رتبه در هاي مربوط به تأمين بندي ريسك پژوهش، شناسايي كنندگان منابع

 هاي ديجيتالي است. كتابخانه

 شناسي روش

از هاي ريسك، سبب نبود ابزار سنجش شاخص به و منبع انگليسي32ما با استفاده

(به 19 و همكاران، منبع فارسي و گلسفيد، 1394طور عمده از منابع ياري ؛ حريري

و حاجي؛ چراغعلي1394 ) Toppari, 2016؛ 1396كشتلي، آقائي پور، پايدار،

محتواریسک تأمین های
یتالیجیدیهاکتابخانهدر



٩٨
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

به هاي ريسك را شناسايي شاخص و متخصصانو منظور نظرخواهي براي خبرگان

اي با طيف وردهاي آنها پرسشنامههاي ديجيتالي فرستاديم. براساس بازخ كتابخانه

و نظرات گزينه پنج خبرة دانشگاهي15اي ليكرت براساس چهار معيار طراحي كرديم

ديجيتالي را درباره آن خواستيم. اين معيارها عبارت بودند از:و مدير كتابخانه

ميكه» احتمال وقوع« منفي را كه مقدار تأثير» ميزان تأثير« رساند؛ انتظار از ريسك را

بي» اطمينان تخمين«رساند؛ بر عملكرد مي گر از نتايج تخمين اطميناني تحليل كه ميزان

و  كه درواقع» ناتواني سازمان در واكنش به ريسك«مقادير ارزيابي ريسك است؛

و آمادگي توانايي سازمان را در پيش مي بيني ريسك دو رساند. اش را براي مقابله با آن

و«اريمع يرشان بيشتر هرچه مقاديعني،بار مثبت دارند»تأثير زانيم«و»قوعاحتمال

مع شود؛ امايم شتريبيابيدر ارزسكيرتياهمباشد  و»نيتخم نانياطم«اريدو

شان بيشترريهرچه مقاد يعني دارند،يبار منف»به ريسك سازمان در واكنش ناتواني«

 تر است.تياهمكمسكيرباشد 

و اهميت نظر خبرگان دربارة ريسكدر مرحله دوم برا فني بررسي وزن ها از

و سوگيري نظرهاي خبرگان در آن آنتروپي شانون استفاده شد كه روشي عيني است

اي باشد كه احتمال خطا در قضاوت گونه به اين معنا كه اگر شرايط به وجود ندارد.

. تواند جايگزين خوبي باشد خبرگان وجود داشته باشد اين روش مي

دهي افزار تاپسيس فازي استفاده شد. بعد از وزن ها از نرم بندي ريسك براي رتبه

هرسهيمقاافزار تاپسيس، ابتدا با استفاده از نرم گز از ريسككيفاصله  آلِدهيانهيها از

و منف را بندي شد؛ سپس ريسك اولويتيمثبت هايي مشخص شد كه بيشترين آسيب

به كنند. پس از آن، ضريب نزديكي به ايده بر زنجيره تأمين وارد مي دست آمد آلِ مثبت

 بود.96/0بندي شد. مقدار آلفاي كرونباخ براي پايايي كل پرسشنامه ها رتبهو ريسك

ها يافته

1هاي ديجيتالي را شناسايي كرديم كه در جدول زنجيره تأمين كتابخانه ريسك 24 ما
 آمده است.
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٩٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

يتاليجيديها تأمين كتابخانهرهيكنندگان زنج أمينتيها ريسك.1جدول
تأمینریسک تأمینهای زنجیره کنندگان

دیجیتالیکتابخانه های ردیف تأمینریسک تأمینهای زنجیره کنندگان
دیجیتالیکتابخانه های ردیف

تأمیناطالع ناقص نسبترسانی محتوا کنندگان
جدید تولیدات به ١٣ کتابخا مالی نهتوانایی ١

تأمین درتوانایی محتوا کنندگان
دیجیتالیاشرتاکبه منابع گذاری ١٤ جذب ونظیراجتامعیرسمایهتانوایی وقف

اهدا ٢
تأمین آگاهی و ازدانش محتوا کنندگان

دیجیتالیفناوری منابع تولید نوین های ١٥ بی و ارزتغییرات نرخ در ثباتی ٣
انت مناسب ابزارهای از منابعاستفاده خاب ١٦ سیاست دولتاعامل مؤلف حق یهای ٤

انتخاب برای ارزیابی معیارهای ١٧ تأمین محتواشهرت کنندگان
حقوقی) و (حقیقی ٥

تأمین جامعهآگاهی نیازهای از کنندگان ١٨ تأمین تعهد ارائهمیزان به محتوا کننده
توافق شدهخدمات ٦

به موقعتأمین ١٩ قرا فسخ و همکاری جانبقطع از رداد
محتواتأمین کننده ٧

سیستم تولیداختالل های ٢٠ تأمین حقوقیمنایندگی و حقیقی کنندگان
ایران در محتوا ٨

سفارش منابع دیرهنگام شدهدادهدریافت
کنندگانتأمین ٢١ معترب و مجاز فروشندگان ٩

تأمین به منابع محتوابرگشت کننده ٢٢ بهینه و کیفیت بر زیساکنرتل ١٠
بسیار کیفیت با و ناکارآمد منابع دریافت

پایین ٢٣ و تولید بازارهای انواع محدود شناخت
آنراه به دستیابی های ١١

تأمین در زیرساختی مشکالت ٢٤ تأمین با مذاکره در کنندگانتوانایی ١٢

مي يافته كنندگان منابع، شاخص ريسك از جانب تأمين24دهد تعداد ها نشان
و در صورت وقوع، صدماتي به كتابخانهابخانهكت هاي هاي ديجيتالي را تهديد

 كنند. ديجيتالي وارد مي
و رتبه به كنندگان زنجيره تأمين هاي تأمين بندي ريسك منظور سنجش
هاي ديجيتالي، در پژوهش حاضر از روش تاپسيس فازي استفاده شد. اعداد كتابخانه

و عبارات كالمي به  نشان داده شده است.2فته در اين پژوهش در جدول كارر فازي

آن.2جدول  رابطه اصطالحات كالمي با مقادير

کالمی کالمیعبارات مقادیر
زیاد )۱،۸،۰،۶،۰(خیلی

)۸،۰،۶،۰،۴،۰(زیاد
)۶،۰،۴،۰،۲،۰(متوسط

)۴،۰،۲،۰،۰(کم
کم )۲،۰،۰،۰(خیلی

محتواریسک تأمین های
یتالیجیدیهاکتابخانهدر



١٠٠
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

و ماتريس تصميم در اعداد فازي شش مرحله آنتروپي نتايجو3جدول گيري
 نشان داده شده است.4شانون در جدول 

 گيري فازي حاصل از نظرات خبرگان ماتريس تصميم.3جدول
١٢٠٠٠١٥

١،٨،٠،٦،٠(٠)٨،٠،٦،٠،٤،٠()١،٨،٠،٦،٠(١(
٦،٠،٤،٠،٢،٠(٠)٨،٠،٦،٠،٤،٠()١،٨،٠،٦،٠(٢(
١،٨،٠،٦،٠(٠)٦،٠،٤،٠،٢،٠()٨،٠،٦،٠،٤،٠(٣(

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١،٨،٠،٦،٠(٠)١،٨،٠،٦،٠()١،٨،٠،٦،٠(٢٢(
٦،٠،٤،٠،٢،٠(٠)٦،٠،٤،٠،٢،٠()١،٨،٠،٦،٠(٢٣(
٨،٠،٦،٠،٤،٠(٠)٨،٠،٦،٠،٤،٠()١،٨،٠،٦،٠(٢٤(

 وزن نظرات خبرگان.4جدول

احتاملمعیارها
وقوع

میزان
تأثیر

اطمینان
تخمین

ناتوانی
کتابخانه

واکنش در
ریسک به

احتاملمعیارها
وقوع

میزان
تأثیر

اطمینان
تخمین

ناتوانی
کتابخانه

واکنش در
ریسک به

۱۲۹۴۱/۳۴۷۰۶/۳۴۷۰۶/۳۶۴۷۱/۲۱۳۵۸۸۲/۲۱۱۷۶/۳۱۱۷۶/۳۷۶۴۷/۲
۲۶۴۷۱/۳۳۵۲۹/۲۲۳۵۳/۲۳۱۴۸۲۳۵/۲۰۵۵۸/۳۲۳۵۳/۳۱۷۶۵/۲
۳۶۴۷۱/۳۲۹۴۱/۳۸۲۳۵/۲۳۱۵۰۵۵۸/۳۳۴۱۱۸/۳۶۴۷۱/۲
۴۵۸۸۲/۲۰۵۸۸/۳۸۸۲۴/۲۷۰۵۹/۲۱۶۲۹۴۱/۳۰۵۵۸/۳۴۱۱۸/۳۰۵۵۸/۲
۵۰۵۸۸/۲۳۵۲۹/۲۶۴۷۱/۲۴۱۱۸/۲۱۷۹۴۱۲/۲۰۵۵۸/۳۹۴۱۲/۲۳۵۲۹/۲
۶۰۵۸۸/۳۷۰۵۹/۲۵۲۹۴/۲۶۴۷۱/۲۱۸۴۱۱۸/۳۲۳۵۳/۳۱۷۶۵/۳۵۲۹۴/۲
۷۷۶۴۷/۲۰۵۸۸/۳۷۶۴۷/۲۵۲۹۴/۲۱۹۴۱۱۸/۳۱۷۶۵/۳۲۳۵۳/۳۵۲۹۴/۲
۸۷۶۴۷/۲۲۹۴۱/۳۰۵۸۸/۳۴۷۰۶/۲۲۰۶۴۷۱/۲۶۴۷۱/۲۳۸۸۲۴/۲
۹۱۷۶۵/۳۱۷۶۵/۳۳۷۶۴۷/۲۲۱۸۲۳۵/۲۳۲۳۵۳/۳۷۶۴۷/۲
۱۰۱۷۶۵/۳۱۱۷۶/۳۱۱۷۶/۳۹۴۱۲/۲۲۲۴۷۰۶/۲۷۶۴۷/۲۵۸۸۲/۲۸۸۲۴/۲
۱۱۷۰۵۹/۳۸۸۲۴/۲۱۷۶۵/۳۲۹۴۱/۲۲۳۱۷۶۵/۲۱۱۷۶/۳۶۴۷۱/۲۵۸۸۲/۲
۱۲۱۷۶۵/۳۱۷۶۵/۳۴۷۰۶/۳۷۶۴۷/۲۲۴۵۲۹۴/۳۲۹۴۱/۳۴۱۱۸/۳۳۵۲۹/۲

(جدول دست پس از به و ميزان اهميت نظرات خبرگان ماتريس)،4آوردن وزن
مي مقياس موزون فازي يا نرمال بي (جدول كردن ماتريس محاسبه ).5شود

صمیعی فرزادی|میرتا سمیه
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بي.5جدول  مقياس موزون فازي ماتريس

احتاملمعیارها
وقوع

میزان
تأثیر

اطمینان
تخمین

ناتوانی
در کتابخانه
به واکنش
ریسک

احتاملمعیارها
وقوع

میزان
تأثیر

اطمینان
تخمین

ناتوانی
در کتابخانه
به واکنش
ریسک

١۲۲۷۶/۰۲۳۳۷/۰۲۳۲۹/۰۲۰۵۹/۰١٣۱۷۸۹/۰۲۰۹۹/۰۲۰۹۲/۰۲۱۵/۰
٢١٨٢٩/٠۱۵۸۴/۰۱۵/۰۲۳۳۳/۰١٤۱۹۵۱/۰۲۰۵۹/۰۲۱۷۱/۰۱۶۹۳/۰
٣۲۵۲/۰۲۲۱۸/۰۱۸۹۵/۰۲۳۳۳/۰١٥۲۱۱۴/۰۲۰۲/۰۲۲۸۹/۰۲۰۵۹/۰
٤۱۷۸۹/۰۲۰۵۹/۰۱۹۳۴/۰۲۱۰۵/۰١٦۲۲۷۶/۰۲۰۵۹/۰۲۲۸۹/۰۱۶۰۱/۰
٥۱۴۲۳/۰۱۵۸۴/۰۱۷۷۶/۰۱۸۷۶/۰١٧۲۰۳۲/۰۲۰۵۹/۰۱۹۷۴/۰۱۸۳/۰
٦۲۱۱۴/۰۱۸۲۲/۰۱۶۹۷/۰۲۰۵۹/۰١٨۲۳۵۸/۰۲۱۷۸/۰۲۱۳۲/۰۱۹۶۷/۰
٧۱۹۱/۰۲۰۵۹/۰۱۸۵۵/۰۱۹۶۷/۰١٩۲۳۵۸/۰۲۱۳۹/۰۲۱۷۱/۰١٩٦٧/٠
٨۱۹۱/۰۲۲۱۸/۰۲۰۵۳/۰۱۹۲۲/۰٢٠۱۸۲۹/۰۱۷۸۲/۰۲۰۱۳/۰۲۲۴۲/۰
٩۲۱۹۵/۰۲۱۳۹/۰۲۰۱۳/۰۲۱۵/۰٢١۱۹۵۱/۰۲۰۲/۰۲۱۷۱/۰۲۱۵/۰
١٠۲۱۹۵/۰۲۰۹۹/۰۲۰۹۲/۰۲۲۸۸/۰٢٢١٧٠٧/٠۱۸۶۱/۰۱۷۳۷/۰۲۲۴۲/۰
١١۱۸۷/۰۱۹۴۱/۰۲۱۳۲/۰۱۷۸۴/۰٢٣۱۵۰۴/۰۲۰۹۹/۰۱۷۷۶/۰۲۰۱۳/۰
١٢۲۱۹۵/۰٢١٣٩/٠۲۳۲۹/۰۲۱۵/۰٢٤۲۴۳۹/۰۲۲۱۸/۰۲۲۸۹/۰۱۸۳/۰

برارياز مقاديكهركردن ماتريس براي نرمال شاخص همانردار بر اندازه
بهميتقس هاي بود؛ بنابراين شاخص1-0آمده بين بازه دست كرديم، تمامي اعداد

 نرمال است.يتاليجيديها تأمين كتابخانهرهيزنجكنندگان تأمين هاي ريسك
شرح زير است كه به-Aآلِ منفي فازي ايدهو+Aمثبت فازي آلِ ايدهگام بعدي،

 است:

با،صورت زير باشند دو عدد فازي بهBوAاگر آنگاه فاصله ميان آن دو عدد
مي استفاده از فرمول زير به  آيد: دست

�� = (��. 	�. 
�)�� = (�. 	. 
)

D(A. B) = �(a − a�) + (b − b�) + (c − c�)3

به درادامه، از اين رابطه از دست ها براي مي ايده آوردن فاصله  شود: آل استفاده

( ) ( )1,1,1 0, 0, 0 1, 2, ..., .j jv and v j n+ −= = =% %

محتواریسک تأمین های
یتالیجیدیهاکتابخانهدر
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d�∗ =�d	(v	�
 − v	
∗)



��
	 i = 1.2.000.m 

d�� = �d	(v	�
 − v	
�)



��
	 i = 1.2.000.m 

آلِ مثبت از رابطه ام به ايدهiآوردن نزديكي نسبي مؤلفه دست درنهايت، براي به
 شود: زير استفاده مي

CC� =
d��

d�∗ + d��

به ريسك مي ها را با توان رتبه ترتيب نزولي تر، بهتر بزرگCCi بندي كرد. ريسك
(جدول  پس3است. با كمك اعداد فازي مثلثي ) مراحل فن تاپسيس فازي انجام شد.

و تحليل داده هاي هاي فن تاپسيس فازي، ريسك گامو محاسبهها از تجزيه
( كنندگان زنجيره تأمين رتبه تأمين ).6جدول بندي شد

 براساس فن تاپسيس فازيتأمينرهيكنندگان در زنج تأمينيها ريسكبندي رتبه.6جدول

فاصله تااندازه فاصله
مثبتایده آل

تا فاصله
منفیایده آل

نزدیکی رضیب
CCi

رتبه

مال کتابخانهتوانایی ۰۲۳۹/۰۰۳۶۶/۰۷۳۱۵/۰١ی
رسمایه جذب اهداتانوایی و وقف نظیر ٠٣٣٣/٠٠٢٥٧/٠۶۸۳۵/۰٢اجتامعی

بی و نرختغییرات در ٠١٦٩/٠٠٤٦/٠۶۸۱۲/۰٣ارزثباتی
دولتیسیاست مؤلف حق ٠٣٢٥/٠۰۱۹۷/۰۶۷۱۱/۰٤های

تأمین محتواشهرت حقوقی و حقیقی ۰۴۶۱/۰۰۱۵۹/۰۶۲۹۷/۰٥کنندگان
تأمین محتواتعهد ۰۲۰۹/۰۰۳۲/۰۶۱۲۶/۰٦کننده

تأمین جانب از قرارداد فسخ و همکاری ۰۲۶۹/۰۰۲۴۹/۰۶۰۵۱/۰٧کنندهقطع
تأمین حقوقیمنایندگی و حقیقی محتواکنندگان

ایران ۰۲۸۳/۰۰۲۴۵/۰۶۰۴۹/۰٨در

معترب و مجاز ۰۲۰۹/۰۰۳۳۱/۰٥٧٨٧/٠٩فروشندگان
بهینهکنرتل و کیفیت دیجیتالیبر منابع ٠٢٣٥/٠٠٣٢٣/٠۵۵۱۲/۰١٠سازی

راه و تولید بازارهای انواع محدود هایشناخت
آن به ٠٣٠٩/٠۰۲۱۹/۰۵۴۹۸/۰١١دستیابی

تأمین با مذاکره در ۰۲۶۲/۰۰۳۲۲/۰٥١٦٤/٠١٢کنندگانتوانایی
تأمیناطالع ناقص بهرسانی نسبت محتوا کنندگان

جدیدتولیدا ۰۳۴۱/۰۰۱۸۳/۰۴۸۰۴/۰١٣ت
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فاصله تااندازه فاصله
مثبتایده آل

تا فاصله
منفیایده آل

نزدیکی رضیب
CCi

رتبه

تأمین بهتوانایی در محتوا گذاریاشرتاککنندگان
دیجیتالی ۰۲۸۲/۰۰۲۵۸/۰۴۷۷۳/۰١٤منابع

تأمین آگاهی و فناوریدانش از محتوا هایکنندگان
تولید ۰۲۷/۰۰۲۸۸/۰۴۶۳۹/۰١٥نوین

اطالعاتی منابع انتخاب مناسب ابزارهای از ۰۲۲/۰۰۳۷۴/۰۴۳۶/۰١٦استفاده
دیجیتالی منابع انتخاب برای ارزیابی ۰۲۳۳/۰۰۲۸۵/۰۴۳۱/۰١٧معیارهای

تأمین کاربرانآگاهی جامعه نیازهای از ٠١٨٢/٠۰۳۹۳/۰۴۱۴۹/۰١٨کنندگان
به ۰۱۹۱/۰۰۳۹/۰۳۷۷۱/۰١٩موقعتأمین
سیستم تولیداختالل ۰۳۳۷/۰۰۱۸۲/۰۳۵۰۴/۰٢٠های

دیرهنگام شدهدریافت داده سفارش ۰۳۰۱/۰۰۲۲۸/۰۳۴۹/۰٢١منابع
تأمین به دیجیتالی منابع ۰۳۵۷/۰۰۱۸۹/۰۳۴۶۴/۰٢٢کنندهبرگشت

بسیار کیفیت با و ناکارآمد دیجیتالی منابع دریافت
۰۴۱۶/۰۰۱۷۵/۰۲۹۶۳/۰٢٣پایین

تأمین در زیرساختی ۰۲/۰۰۴۲۷/۰۲۵۶۷/۰٢٤مشکالت

مي يافته ( هاي جدول نشان تر باشد ) بزرگCCiدهد هرچه ضريب نزديكي
يمالييتوانا«هاي يابد. بنابراين، ريسك ريسك ازنظر رتبه جايگاه باالتري مي

د»كتابخانه (يتاليجيدر تأمين منابع توانايي جذب«)،7315/0با ضريب نزديكي
(» اهداو هاي اجتماعي نظير وقف سرمايه و تغييرات«)،6835/0با ضريب نزديكي

(» ارز ثباتي در نرخ بي و6812/0با ضريب نزديكي »يدولت حق مؤلفهاي سياست«)،
) و اولويت نسبت به ساير ريسك6811/0با ضريب نزديكي هاي ) در باالترين رتبه

 هاي ديجيتالي قرار دارند. كنندگان زنجيره تأمين كتابخانه تأمين

 گيري نتيجه

بههاي هزي شاخصپژوهش حاضر نشان داد موقع، خدمات نه/ قيمت، كيفيت، تحويل
و  پس از فروش، توانايي فناورانه، تحريم اقتصادي، كاربرمداري، قابليت اعتماد،

و رتبه گويي سريع به سفارشات از شاخص پاسخ هاي بندي ريسك هاي مهم ارزيابي
با نتايج پژوهش حاضر هاي ديجيتالي هستند. كنندگان زنجيره تأمين كتابخانه تأمين

(1392( باراني بيرانوندهاي پژوهش و همكاران (1394)، ياري )، 1395)، دوراني
) و همكاران و Toppari (2016))، 1398محمدزاده الريجاني ،Safaei Ghadikolaei & 

Vallipour Parkouhi (2017) راستاست.هم 

محتواریسک تأمین های
یتالیجیدیهاکتابخانهدر



١٠٤
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

ضريببا»كتابخانهيمال اييتوان«در مرحله تحليل با استفاده از فن تاپسيس،

) با ضريب»اهداو وقفنظير اجتماعي هاي سرمايه تانوايي جذب«)،7315/0نزديكي

) بي«)،6835/0نزديكي و (» ثباتي نرخ ارز تغيير و6812/0با ضريب نزديكي ،(

(»يدولت حق مؤلفهاي سياست« ها ) در باالترين ريسك6811/0با ضريب نزديكي

 شناخته شد.

هاي گرفته، ريسك هاي صورتس تحليلدر مرحله سنجش، براسا

به كنندگان در كتابخانه تأمين يمالييتوانا زانيمهاي ريسك«ترتيب هاي ديجيتالي،

د نظير حمايت ماليتوانايي جذب« در رتبه اول،»يتاليجيكتابخانه در تأمين منابع

و...) بي«در رتبه دوم،»(وقف، اهدا و  در رتبه سوم،» هاي ارزي ثباتي در نرخ تغييرات

در رتبه چهارم قرار دارند. نتايج اين» هاي حق مؤلف از طرف دولت سياست«و

( بخش پژوهش با پژوهش و همكاران ()،1395هاي اميري و ديگران )، 1395منتيان

) و ديگران وShemshadi, Toreihi, Shirazi, & Tarokh (2011))، 1396عظيميان ،

Toppari (2016) راستاستهم.

مي انتخاب تأمين و كاهش هزينه منجر با كنندگان مناسب به مديريت زمان شود.

معناي حذف ريسك نيست ضروري است توجه به اينكه مديريت ريسك لزوماً به

به كتابخانهريسك قرمز به ريسك سبز تبديل شود.  هاي ديجيتالي در واكنش

د در تأمين»كتابخانهيمالييتوانا زانيم» هاي ريسك باالترين احتمالي كه تاليجيمنابع

در  و بايد نسبت به تأمين منابع مالي و ميزان تأثير را دارند، توانايي ندارند وقوع

هاي اجتماعي توانايي جذب سرمايه«هاي ديجيتالي توجه كافي كرد. ازآنجاكه كتابخانه

ميكنندگان است، پيشنه هاي تأمين در رتبه بعدي ريسك» اهداو نظير وقف با اد شود

و وقف اقدام ريزي دقيق برنامه تري درخصوص تأمين منابع ديجيتالي از طريق اهدا

بي«هاي هاي ديجيتالي در واكنش به ريسك كرد. همچنين كتابخانه و در تغييرات ثباتي

و ميزان تأثير باال، توانايي مقابله ندارند. با رتبه سوم احتمال» ارز نرخ وقوع

بيهاي اقت تحريم و تغييرات ارزي در تأمين سخت صادي باعث افزارهاي ثباتي

مي اي در كتابخانه رايانه هاي شود كتابخانه هاي ديجيتالي شده است؛ بنابراين پيشنهاد

را كنندگان تجهيزات سخت ديجيتالي با تأمين زاافزاري مذاكره كنند تا آگاهي الزم

و با ارز دولتي تج  افزاري را تهيه كنند. هيزات سختنوسانات ارزي داشته باشند

صمیعی فرزادی|میرتا سمیه
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 مĤخذ

(و ملك؛نژاد، فرهاد هادي اميري، مقصود؛ و اولويت1396خويان، شيوا بندي ). ارزيابي

و پراميتي اصالح كنندگان با رويكرد تركيبي آنتروپي، فرآيند تحليل سلسله تأمين شده مراتبي

(رياضيات كاربردآي)،آن بردهايتحقيق در عمليات در كار(مطالعه موردي: شركت يوتاب). 

14 )4،(1-20.

) هاي بررسي مديريت شبكه زنجيره تأمين كتب فارسي در كتابخانه). 1392باراني بيرانوند، مهرداد

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران. . پاياندانشگاه عالمه طباطبايي

و چراغعلي ( آقائي حاجيپور، آرمين؛ پايدار، محمدمهدي؛ ). انتخاب بهينه 1396كشتلي، مصطفي

سازي بهينه- مراتبي كنندگان برمبناي رويكرد تركيبي چندمعياره: تحليل سلسله تأمين

و حل سازشي.  .74-63)،42( 12، مديريت صنعتيچندمعياره

(؛حريري، نجال ت1394اسماعيلي گلسفيد، مينا أمين ). تحليل فرايندهاي اصلي مديريت زنجيره

پ هاي فارسي در كتابخانه كتاب و خدمات بهداشتي درماني تهران.زهاي دانشگاه علوم شكي

.46-31)،30(8شناسي، دانش

) و درخت تصميم براي كاهش مدلي براساس ديناميك سيستم). 1395دوراني، كيومرث ها

امه كارشناسين . پايانزنجيره تأمين كتاب در ايران ريسك زنجيره تأمين، مطالعه موردي:

 ارشد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران. 

) و يانگ، زانگ ، آبان). مدل مديريت زنجيره تأمين 1392زينگ، هانگ منگ؛ زيائو، زينگ چانگ؛

و هادي اكراميان، مترجمان). براي كتابخانه (زينب صديقي -66 كتاب ماه كليات،هاي رقومي

74 .

(اله؛ داودي، سيدمحمد طاهري مباركه، روح و انتخاب تأمين1397رضا با ). ارزيابي كنندگان

(مطالعه موردي: شركت فوالد مباركه اصفهان).  درنظرگرفتن تخفيفات ناشي از حج سفارش

.77-55)،93و92( 16 هاي بازرگاني، بررسي

) و نصوحي، ايمان ). انتخاب بهترين 1396عظيميان، ميثم؛ جوادي، حسن؛ فرشچيها، عباس؛

و درخت كنندگان با ارئه رويكردي تلفيقي از تصميم تركيب تأمين گيري با معيارهاي چندگانه

و تحليل خطا و عمليات، تجزيه .64-45)،1(8. مديريت توليد

) و 1393فكور ثقيه، اميرمحمد؛ الفت، لعيا ). مديريت ريسك زنجيره تأمين با رويكرد شناسايي

.40-29)،38( 13 مديريت فردا،يس فازي. زا با استفاده از تاپس مواجهه با نقاط آسيب

و مطيعي لنگرودي، محمدزاده الريجاني، فاطمه؛ دربان آستانه، عليرضا؛ رضواني، محمدرضا؛

) و اولويت1398سيدحسن و فرايندهاي مؤثر در ارزيابي عملكرد بندي مؤلفه ). شناسايي ها

محتواریسک تأمین های
یتالیجیدیهاکتابخانهدر
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مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

مو–مديريت زنجيره تأمين گردشگري كوهستاني (مطالعه ردي: منطقه مازندران جنگلي

. 106-87)،1(6 گردشگري شهري،مركزي). 

) و براتي، مسعود ). تركيب روش فرآيند تحليل 1397منفرد، مهرنوش؛ آرمان، محمدحسين؛

و تصميم شبكه به اي و كاهش ريسك منظور پيش گيري چند هدفه هاي آتي بيني

. 134- 111)،30(8انداز مديريت صنعتي، چشمكنندگان. تأمين

) و اديبي سده، محمدحسين ). توسعه يك مدل 1395منتيان، محمدعلي؛ چاقويي، يحيي؛

سازي معادالت كنندگان با استفاده از رويكردهاي مدل استراتژيك براي انتخاب تأمين

و منطق فازي.  . 139- 115)،60( 22 هاي مديريت راهبردي، پژوهشساختاري

و راس (تيياري، شيوا؛ اجاقي، رضوان؛ و ارزيابي ريسك فاكتورهاي).1394فر، بيژن شناسايي

در هاي عمومي از ديدگاه كتابداران كتابخانه كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه. در ايمني

در كتابخانه  . تهران: كتابدار.ها هاي همايش ملي ايمني در كتابخانه مجموعه مقاله ها:
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