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چکیده
هدف :امروزه فناوريهاي اطالعاتی به صورت گسترده در کتابخانههاي دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد .فهم دقیق میزان
تاثیر این فناوريها بر بخشهاي مختلف میتواند زمینه مناسبی براي سیاستگذاريهاي دقیق تر فراهم آورد .این پژوهش با هدف
شناسایی میزان تأثیر فناوريهاي نوین اطالعاتی بر بخشهاي مختلف کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر تهران از نظر
کتابداران انجامشده است.
روش :روش پژوهش پیمایشی و جامعۀ آماري این پژوهش کتابداران و مسئوالن شاغل در بخشهاي مختلف کتابخانههاي
مرکزي دانشگاههاي دولتی شهر تهران بوده است .براي جمعآوري اطالعات مورد نیاز این پژوهش ترکیبی از مطالعات
کتابخانهاي و میدانی استفاده شد .از پرسشنامه  65سوالی به عنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده شد .بعد از جمعآوري و
کدگذاري پرسشنامهها ،جهت تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون  tتک گروهی و آزمون رتبهاي فریدمن
استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که استفاده از فناوريهاي نوین اطالعاتی بر بخشهاي مجموعهسازي ،سازماندهی منابع ،ارائه خدمات،
ارتباطات سازمانی کتابخانهاي ،همكاريهاي بین کتابخانهاي و ارتباط با مراجعان تاثیر مثبت میگذارد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش همچنین نشان داد که در بخشهاي مختلف کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي دولتی شهر تهران
تاثیر فناوريهاي نوین اطالعاتی به صورت معناداري متفاوت بوده است و مقایسه رتبۀ میانگین نمرات در بین بخشها مؤید آن
است که باالترین و بیشترین تأثیر بر سازماندهی منابع و پایینترین و کمترین تأثیر نیز بر ارتباطات سازمانی کتابخانه بوده است.
کلیدواژهها :فناوريهاي نوین اطالعاتی ،کتابخانههاي دانشگاهی دولتی ،تهران ،مجموعهسازي.


نویسنده رابط Smahdian60@yahoo.com :
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مقدمه
ظهور رایانهها و فناوريهاي اطالعاتی ،شاید عامل منحصر به فرد تاثیرگذار بر سازمانها در طی سه دهۀ اخیر بوده است.
فناوري اطالعات ،میتواند نقش مهمی در ارتقاء بهرهوري و کارایی در سازمانهاي گوناگون دولتی یا خصوصی داشته باشد.
سازمانهایی که در آنها فرایند پیادهسازي و استفاده از فناوري اطالعات با موفقیت همراه باشد ،با دستاوردهاي عملكردي قابل
توجهی روبرو خواهد بود ).(Al-ghahtani, 2003
علیدوستی معتقد است که شاید ظهور وب در اواسط دهه  0991به همراه همه تاثیرات آن بر ارتباطات علمی ،نمونه مناسبی
براي گسترش ارتباطات باشد .با آغاز هزاره جدید کتابخانهها تالش بیشتريکردند تا ابداعات را جذب کنند و الزامات و معانی
دگرگونیهاي ناشی از فناوري اطالعات را دریابند و در عملیات خود بكار گیرند (علیدوستی.)0836 ،
جانز به گونه دیگري بر ورود فناوري به کتابخانهها تاکید کرده است :کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نیز گردآورنده
اطالعات علمی و فنی بوده و "ارائهدهنده خدمات به مخترعان ،طراحان ،آزمایشگران  ،محققان ،تولیدکنندگان ،و کارگران هستند"
) .(Johns, 1968لورنس نیز معتقد است که کتابخانهها هماکنون در دوره تحوالت عظیم به سر میبرند و بایستی همگام و به
موازات این فناوري ها حرکت کنند؛ زیرا امروزه پیشرفت در ارتباطات الكترونیكی و رشد استفاده از منابع الكترونیكی نیاز و
وابستگی کاربران به کتابخانههاي سنتی را کاهش داده است ).(Loren's, 2002
بنابراین ،براي ساختن کتابخانه اي نوین الزم است توجیهات الزم که در عمل تغییرات کتابخانه را مثبت نشان میدهند فراهم و
توجه شود که کتابخانه مبتنی بر فناوري در صورتی میتواند تحقق پیدا کند که ورود فناوري به شكلی منطقی با در نظر گرفتن
میزان انطباق آن با شرایط امروز کتابخانه و انتظاراتی که امكان برآوردهشدن دارند ،صورت پذیرد .در اینجا گذار از مرحله انتقال و
تحقق تحول موردنظر نیاز به عبور سازمان کتابخانه از چند مرحله دارد که جان پی .کاتر( (John P. Cutter, 1382این مراحل
را به این صورت بر میشمارد :ایجاد احساس ضرورت و فوریت ،ایجاد ائتالف راهنما ،توسعه چشمانداز و راهبرد چشمانداز تحول
به افراد ،توانمندسازي کارکنان براي انجام اقدامات فراگیر ،خلق پیروزيهاي کوتاه مدت ،جمعبندي پیروزيها و ایجاد تحول بیشتر
و نهادینه ساختن دیدگاههاي جدید در فرهنگ".
تاثیر فناوري اطالعات بر کتابخانهها را در قالب فرایندي سه مرحلهاي ارائه می کند .این مراحل عبارتاند از :نوسازي ،نوآوري
و دگرگونی .مرحله اول تاثیر فناوري اطالعات ،خودکارسازي یا نوسازي بود .در این مرحله کتابخانهها از فناوري اطالعات براي
مدیریت مجموعههاي اطالعات چاپی و انجام فعالیتها و خدمات تكراري کتابخانهها استفاده کردند .مشخصه این مرحله کاهش
هزینهها و افزایش سرعت انجام کار بود .در مرحله دوم کتابخانهها به قابلیتهاي جدید این فناوريها پی بردند و از آنها عالوه بر
کارهاي تكراري در ارائه خدمات جدید نیز بهره گرفتند .مرحله سوم که در اواخر دهه  0931و اوایل دهه  0991آغاز شد
کتابخانهها را با تغییرات محیطی ناشی از فناوري اطالعات مواجه کرد .این تغییرات بیشتر ناشی از پدید آمدن مواد و منابع جدید
بودند که در محیط شبكههاي الكترونیكی ارائه میشدند .پدید آمدن این مواد و منابع و تغییرات ناشی از آنها باعث شد که کانون
توجه به سرعت از خودکارسازي و نوآوري به مجموعهاي از پرسشهاي اساسیتر درباره نقشها و رسالتهاي کتابخانهها در عصر
اطالعات کشیده شود .در این مقاله تالش شده است ،تاثیرات استفاده از فناوريهاي اطالعات وارتباطات در کتابخانههاي
دانشگاهی از دیدگاه کتابداران شناسایی شود.
مساله پژوهش
لیپ فیوچر معتقد است که دامنه خدمات کتابخانهها درآینده با عمق و کیفیت بیشتري گسترش خواهد یافت و خدمات
کاربرمدارتر ،تخصصیتر و سفارشیتر خواهد شد .خدماتی مانند امانت بین کتابخانهاي براي منابعی که به سختی یافت میشود،
تحویل مدرك درشكل خاص نظیر گزارشها و پیایندها؛ تدارك برنامهها و فعالیتها براي انواع گروههاي جامعه با نیازهاي اطالعاتی
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خاص؛ تربیت کارشناسان موضوعی براي کمک به محققان و جویندگان اطالعات ،ارائه خدمات اشاعه و بازیابی اطالعات خاص
از جمله خدمات جامعه دانشمدار آینده خواهد بود ).(Lib future, 2004
از سوي دیگر ،فعالیتهاي اساسی و داخلی کتابخانه نظیر :مجموعهسازي ،فهرستنویسی ،امانت خدمات اطالعرسانی مانند:
آگاهیرسانی جاري ،اشاعۀ گزینشی اطالعات ،خدمات مرجع و ...تاثیرات فناوري اطالعات بر جنبههاي مختلف فعالیتهاي
کتابخانه ردهبندي خودکار منابع اطالعاتی در محیط جدید سازماندهی و مدیریت منابع اینترنتی ،همواره یكی از دغدغههاي
دانشمندان علوم رایانه و اطالعرسانی است .کاربرد شبكههاي عصبی مصنوعی با توجه به ضعف روشهاي آماري و زبانشناسی
رایانهاي در عملی کردن فعالیت ردهبندي خودکار ،رو به افزایش است.
پیدایش گونههاي مختلفی از فناوري از جمله رایانه  ،پست الكترونیكی ،ویدئو کنفرانس ،اینترنت و ....می تواند منجر به ایجاد
تغییرات شگرفی در محیطکارگردد .بر این اساس ،درآینده کتابخانهها با مسائل چندگانهاي روبهرو خواهند شد .با مسائلی نظیر
تولید حجم وسیعی از مجموعهها در شكلهاي مختلف چاپی و الكترونیكی ،انتخاب و خریداري مجموعهها با توجه به نیازهاي
رقابتی ،ساختن مجموعههاي فیزیكی و مجازي قابلدسترس ،حفظ مجموعههاي چاپی و دیجیتالی).(Afifi, 2003
ورود فنآوري اطالعات به کتابخانه ،به ویژه کتابخانههاي دانشگاهی و تحقیقاتی از دهه  0951آغاز گردیده و به سرعت رشد
کرده است .در مورد کتابخانههاي دانشگاهی ایران نیز این وضعیت از یک سو قابل پیشبینی بوده و از سوي دیگر با کمی تاخیر
شاهد بهکارگیري فناوريهاي نوین اطالعاتی در این نوع از کتابخانهها هستیم؛ به عبارتی دیگر ،امروز بیش از گذشته دالیلی وجود
دارد که استفاده از فناوري اطالعات در کتابخانهها و خودکارسازي آنها را ضروري میسازد .افزایش رو به رشد کاربران ،نیاز بیشتر
به استفاده از مواد کتابخانهاي در داخل و خارج از کتابخانهها ،رشد میزان مواد منتشر شده ،تغییر ماهیت مواد مطالعاتی (به معنی
استفاده بیشتر از لوحهاي فشرده ،مجالت الكترونیكی و پایگاههاي اطالعاتی پیوسته) و توسعه رایانههاي جدید و ارزانتر تنها بخشی
از دالیلی هستند که بر خودکارسازي و استفاده از فناوري اطالعات تاکید دارند .با این وجود هنوز میزان تاثیر این فنآوريها بر
بخشهاي مختلف کتابخانه ها و ابعاد آن مشخص نیست ،بر همین اساس در این پژوهش تأثیر فناوريهاي نوین اطالعاتی بر
کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر تهران مورد بررسی قرار میگیرد و در صدد است تا با گردآوري اطالعات مورد نظر،
مشخص نماید که در بخشهاي مختلف کتابخانه فناوريهاي نوین چقدر تأثیر داشته است .در این راستا پرسشهاي زیر مطرح است:
 .0فناوري نوین اطالعات چه تأثیري بر گردآوري منابع در کتابخانه داشته است؟
 .2فناوري نوین اطالعات چه تأثیري بر سازماندهی منابع داشته است؟
 .8فناوري نوین اطالعات چه تأثیري بر ارائه خدمات داشته است؟
 .4فناوري نوین اطالعات چه تأثیري بر ارتباطات سازمانی کتابخانه داشته است؟
 .6فناوري نوین اطالعات چه تأثیري بر همكاريهاي بین کتابخانهاي داشته است؟
 .5فناوري نوین اطالعات چه تأثیري بر ارتباط با مراجعان کتابخانه داشته است؟
 .7آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات به کتابخانه چه بوده است؟
فرضیه پژوهش
تأثیر فناوري اطالعات در بخشهاي مختلف کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی یكسان نبوده است.
روش پژوهش
از لحاظ دستهبندي تحقیقات بر حسب نحوه گردآوري دادهها ،میتوان این تحقیق را پیمایشی-توصیفی دانست؛ زیرا به
توصیف ویژگیهايآماري شامل ماهیت شرایط ،رابطه و چگونگی ارتباط بین آنها میپردازد .جامعه آماري پژوهش را کتابداران و
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مسئوالن شاغل در بخشهاي مختلف کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مستقر در شهر
تهران تشكیل دادهاند ،در این پژوهش ،براي گردآوري اطالعات با توجه به امكانات و زمان دسترسی به دانشگاهها و با توجه به
ویژگیهایی که کتابخانه مرکزي دانشگاههاي دولتی تهران دارند از لحاظ استفاده از فناوري پیشرو هستند از روش نمونهگیري
هدفمند استفاده شده است؛ جمعا تعداد  038نفر شامل  027زن وتعداد  65نفر مرد حجم نمونه انتخاب شدند .جهت جمعآوري
دادهها از پرسشنامه  65سوالی محققساخته استفاده شد .روایی پرسشنامه از طریق مراجعه به خبرگان و اعمال اصالحات پیشنهادي
آنها تامین گردید .براي کسب اطمینان از پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .محاسبه ضریب
الفاي کرونباخ پرسشنامه نشان دادکه این ضریب برابر با  %92است و پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است .جهت تحلیل دادهها
در محیط نرمافزار  SPSSو از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون  tتک گروهی (با هدف مقایسه مقادیر با عدد  8به عنوان
سطح متوسط) و آزمون رتبهاي فریدمن (به دلیل رتبه بودن دادهها و همچنین اولویتبندي مولفهها) استفاده شده است.
پیشینه پژوهش
با گسترش بكارگیري فناوري اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،پژوهشهاي انجام گرفته در این زمینه نیز فزونی
یافته است .بررسیها بطور کلی حاکی از استفاده روزافزون از فناوريهاي اطالعاتی جدید در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
است .بسیاري از مقاالت به مزایاي بهرهگیري از فناوريهاي اطالعاتی جدید در کتابخانهها و برخی موانع بهرهگیري از فناوريهاي
اطالعاتی جدید در کتابخانهها اشاره کردهاند ،برخی موانع بهرهگیري از این فنآوريها را بررسی کرده اند و بسیاري
خودکارکردن کتابخانه را یک ضرورت در "عصر اطالعات" دانسته اند.
بقایی ()0834در پژوهشی به تاثیر فناوريهاي نوین بر کتابخانهها و کتابداران پرداختهاند که نتایج نشان میدهد که با پیشرفت
فناوري و افزایش آگاهیها ،دیگر کتابداران صرفا بر مهارتهاي سنتی همچون مذاکره ،جستجو در کتابخانه ،توسعه مجموعه و
آموزش متكی نیستند و بر مسند تواناییهاي نوینی چون آشنایی با یارانه و شبكههاي اطالعاتی علمی ،فراگیري تفكر نقادانه ،ارایه
خدمات مرجع به جوامع چند فرهنگی و چندزبانی تكیه زدهاند .از طرفی هرساله شاهد ظهور اشكال جدیدي از مبادله اطالعات
هستیم ،و این اشكال بر توسعه مجموعه،امكاناتسختافزاري ،کارکنان و بودجه کتابخانه،در طیدهه اخیر تأثیرگذار بودهاند.
قفقازي االصل ( )0839در پژوهشی به آینده فناوري در کتابخانهها :فرصتها و چالشها پرداخته اند ،نتایج نشان میدهد که ما در
یک برهه زمانی قرار داریم که فناوري و کتابخانه سنتی در حال همگرایی در یک نقطه هستند.در سخن از آینده نباید به آیندهاي
دور از انتظار و آرمانی اندیشید و فناوري به خودي خود هدف نیست بلكه وسیلهاي است براي رسیدن به اهداف کتابخانه؛ بنابراین
نه واهمه از فناوري درست است نه فناوري پرستی ،بلكه برنامهریزي براي فناوري مناسبتر از آنهاست .هدف از استفاده از فناوري-
ها باید این باشد :آیا آنها ما را در انجام رسالت کتابخانه یاري میدهند یا خیر؟
)(Ronald, 2012در پژوهشی به نوعآوري در کتابخانههاي آکادمیک (دانشگاهی) :به تجزیه و تحلیل از دیدگاه کتابداران
دانشگاهی پرداخته اند که تاکید بر ساختار سازمانی و محیط نهادي و رهبري دارد که آنها میتوانند در کتابخانههاي دانشگاهی
نوآوري ایجاد کنند .نتایج نشان میدهدکه ویژگیهاي نوآوري و رفتار نوآوري را در کتابخانهها یافته و توانایی برخورد با مسائل
جدید ،سازماندهی منابع و یافتن سوال را دارد؛ بنابراین نو آوري با تمرکز به یک بعد خاص یعنی پیچیدگی سازمان یا اندازه سازمان
مشخص میشود .این تحقیق نشان میدهد که پیچیدگی و نوآوري و اهمیت نوآوري همواره در حال تغییر است و فرصتها بایستی
همگام با این تغییرات ایجاد شود.
( (Jie suna, Bao-Zhong Yuanb, 2012در پژوهشی به توسعه و ویژگیهاي کتابخانههاي دیجیتال به عنوان یک
کتابخانه شاخه پرداخته اند که در این مقاله به کلی از روندهاي جاري در تحقیقات کتابخانه دیجیتال شامل کتابخانه دیجیتال
ویژگی ،مزیت ،معایب و عملكرد و نیز بر تاثیرفناوري اطالعات بر کتابخانههاي سنتی است .مراکز کتابداري و اطالعرسانی ارائه
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انواع متعددي از منابع اطالعاتی و خدمات است.کتابخانههاي دیجیتال مدعی ارائه امتیازات اجتماعی جدید ازجمله  ،یادگیري
الكترونیكی در محیط دیجیتال یا تلفن همراه ،با حذف محدودیت زمان و مكان از کتابخانههاي سنتی هستند.حرفهي کتابداري و
اطالعرسانی به عنوان یكی از سرویس هاي موثرو برجسته فناوري اطالعات نیاز به فراگیري چنین دانشها و مهارتهایی را دارد .این
مقاله گوشه اي از روندهاي جاري در تحقیقات کتابخانه دیجیتال شامل کتابخانه دیجیتال را ارائه میدهد .همچنین ،تاثیرات فناوري
اطالعات را بر کتابخانههاي سنتی را برجسته میکند.
یافتههای پژوهش
سوال  .5فناوری نوین اطالعات چه تاثیری بر گردآوری منابع در کتابخانه داشته است؟
جدول  .5آمار توصیفی مربوط به مجموعه سازی
توصیف یافتهها
مقادیر آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

183
مقدار t

4.09
درجه آزادي

0.56
سطح معنی داري

0.04
تفاوت میانگینها

26.388

182

.000

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

1.09

1.01

فناوري اطالعات در حد زیاد ( )4019بر حوزه مجموعهسازي تاثیر داشته است .براي فهم میزان تعمیمپذیري آن ،آزمون T
تک نمونه با مقدار عددي  8انجام شد تا مشخص شود که آیا مقدار بهدستآمده به صورت معنی داري از متوسط باالتر قرار دارد.
نتایج آزمون نشان میدهد ،بین میانگین بهدستآمده و مقدار آزمون در سطح  96درصد اطمینان تفاوت معنیداري وجود دارد،
ازاین رو ،میتوان نتیج ه گرفت ،فناوري نوین اطالعات برگردآوري منابع در کتابخانه به صورت معنیدار و باالتر از حد متوسط
تاثیرداشته است.
سوال  .7فناوری نوین اطالعات چه تاثیری بر سازماندهی منابع در کتابخانه داشته است؟
جدول  .7آمار توصیفی مربوط به تاثیر فناوری اطالعات بر سازماندهی منابع
توصیف یافتهها
مقادیر آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

183
مقدار t

4.25
درجه آزادي

0.54
سطح معنی داري

0.04
تفاوت میانگینها

31.220

182

.000

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

یعنی تاثیر فناوري نوین اطالعات بر سازماندهی منابع اطالعاتی  4026از  6بوده و این مقدار به صورت معنیداري باالتر از میزان
متوسط است.
سوال  . 3فناوری نوین اطالعات چه تاثیری بر ارائه خدمات در کتابخانه داشته است؟
جدول .3آمار توصیفی مربوط به تاثیر فناوری اطالعات بر ارائه خدمات
توصیف یافتهها
مقادیر آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

183
مقدار t

4.05
درجه آزادي

0.59
سطح معنی داري

0.04
تفاوت میانگینها

24.177

182

.000

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

1.05

0.97
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نتایج نشان میدهد فناوري اطالعات در حد زیاد ( )4/16بر حوزه ارائه خدمات در کتابخانهها تاثیر داشته است و نتایج
بهدستآمده از آزمون  tنیز نشان میدهدt ،محاسبه شده از  tجدول بزرگتر و این تفاوت معنیدار است؛ بنابراین ،میتوان عنوان
نمود فناوري نوین اطالعات بر ارائه خدمات در کتابخانه به صورت معنیدار و باالتر از حد متوسط است.
سوال  .4فناوری نوین اطالعات چه تاثیری بر ارتباطات سازمانی کتابخانه داشته است؟
جدول  .4آمار توصیفی مربوط به تاثیر فناوری اطالعات بر ارتباطات سازمانی
توصیف یافتهها
مقادیر آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

183
مقدار t

3.81
درجه آزادي

0.74
سطح معنی داري

0.05
تفاوت میانگینها

183

3.81

0.74

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

0.81

0.70

میانگین بدست آمده ( )8/30نشان میدهد که فناوري اطالعات در حد زیاد بر ارتباطات سازمانی تاثیر داشته است .نتایج
آزمون  tنشان میدهد بین میانگین بهدستآمده و مقدار آزمون در سطح  96درصد اطمینان تفاوت معنی دار وجود دارد ،ازاین
رو ،این مقدار به صورت معنی داري باالتر از میزان متوسط است.
سوال  .1فناوری نوین اطالعات چه تاثیری بر همکاریهای بین کتابخانهای داشته است؟
جدول .1آمار توصیفی مربوط به تاثیر فناوری اطالعات بر همکاریهای بین کتابخانهای
توصیف یافتهها

مقادیر آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

183
مقدار t

3.91
درجه آزادي

0.72
سطح معنی داري

0.05
تفاوت میانگینها

17.059

182

.000

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

0.91

0.81

نتایج نشان میدهد فناوري اطالعات در حد زیاد ( )8/90بر همكاري بین کتابخانهاي تاثیر داشته است .بنابریافتههاي
بهدستآمده از آزمون  tکه نشان میدهد عدد بهدستآمده از آزمون از مقدار جدول بزرگتر است میتوان در پاسخ به این سوال
پژوهش عنوان نمود فناوري نوین اطالعات بر همكاريهاي بین کتابخانهاي به صورت معنیدار و باالتر از حد متوسط است.
سوال  .6فناوری نوین اطالعات چه تاثیری بر ارتباط با مراجعان کتابخانه داشته است؟
جدول .6آمار توصیفی مربوط به تاثیر فناوری اطالعات بر ارتباط با مراجعان کتابخانه
توصیف یافتهها
مقادیر آزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

183
مقدار t

4.02
درجه آزادي

0.74
سطح معنی داري

0.05
تفاوت میانگینها

18.671

182

.000

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

1.02

0.91

نتایج جدول نشان میدهد فناوري اطالعات در حد زیاد ( )4012بر ارتباط با مراجعان کتابخانه تاثیر داشته است .براي فهم میزان
تعمیم پذیري آن ،آزمون  Tتک نمونه با مقدار عددي  8انجام شد ،همانگونه که نتایج آزمون نشان میدهد ،بین میانگین
بهدستآمده و مقدار آزمون در سطح  96درصد اطمینان تفاوت معنیداري وجود دارد ،از این رو ،میتوان نتیجه گرفت ،فناوري
نوین اطالعات برارتباط با مراجعان کتابخانه به صورت معنی دار و باالتر از حد متوسط است.
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سوال  .2آسیبهای ورود فناوری نوین اطالعات به کتابخانه چه بوده است؟
نمودار  .5مقایسه میانگینهای آسیبهای ورود فناوری نوین اطالعات

نمودار  .0میانگینهاي بدست آمده کلیه آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات نشان میدهد که در سطح  1/16از میانگین
فرضی نمرات()8کمتر است.
H0:µ≤3
H1:µ>3
بنابریافتههاي بهدستآمده از آزمون  ، tبا عنایت به اینكه  tمحاسبهشده براي آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات درمقایسه با
مقدار  tجدول ()0/95کوچكتر است .از این رو ،با 96درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در
خصوص آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات با میانگین مورد انتظار( )8جامعه تفاوت معنیدار وجود دارد و میتوان در پاسخ
به این سوال پژوهش عنوان نمود آسیب هاي ورود فناوري نوین اطالعات پایین تر از حد مورد انتظار تاثیرداشته است .بنابراین نشان
میدهد که باالترین تاثیر عدم اعتماد کاربر به پاسخگو و پایینترین تاثیر در ناآشنایی با فناوري نوین و عدم استفاده به جا از فناوري
توسط کارکنان میباشد و مقایسه رتبه میانگین نمرات در بین بخشها موید آن است که باالترین و بیشترین تاثیر بر سازماندهی منابع
بوده پایینترین و کمترین تاثیر نیز بر ارتباطات سازمانی کتابخانه بوده است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شده است با شناخت تحوالت اخیر در حوزه فناوري  ،ارتباطات و اطالعات ،میزان تاثیر فناوريهاي
نوین اطالعاتی بر بخشهاي مختلف کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر تهران را مشخص کند .همچنین ،این پژوهش مشخص
مینماید کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر تهران تا چه میزان توانستهاند از امكانات فناوري در جهت کارکردها و خدمات
کتابخانه بهره جویند .بخشی از یافتهها و نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات و یافتههاي پیشین محققان و پژوهشگران داخلی از جمله
بقایی ( ،)0834قفقازي االصل ( )0839و همچنین با نتایج پژوهشگران خارجی از جمله رائو و رامانا ( ،)2118جی سونا و بائو-
زونگ یانب( )2102منطبق و همسو می باشد.
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نتایج پژوهش نشان میدهد :
در بخش مجموعهسازي استفاده از فناوري هاي نوین به میزان زیادي در تسریع و تسهیل شناسایی منابع مورد نیاز تاثیر داشته
است .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص شد فناوريهاي نوین در تسریع و تسهیل شناسایی منابع مورد نیاز نسبت به
سایر گویههاي مربوط به بخش مجموعه سازي بیشترین تأثیر را داشته است.
امروزه اینترنت به منزله مجموعهاي از شبكه جهانی اطالعات درآمده است و جستجوگران اطالعات را به ناشران ،کتابخانهها و
کارگزاران موجود در شبكه مرتبط ساخته است؛ بنابراین ،جهت دسترسی هر چه بیشتر به منابع موجود در اینترنت باید بستر مناسب
و پر سرعت اینترنتی براي کتابخانههاي دانشگاهها فراهم شود.از طرفی تفاوتهاي فناوري در بین کشورهاي توسعهیافته و کشورهاي
در حال توسعه سبب بروز مشكالتی میشود .از این رو ،باید براي کمکردن فاصله موجود در بین کشورهاي در حال توسعه و
کشورهاي توسعه یافته قدمهایی برداشته شود .طبق اذعان کارکنان مورد تحقیق ،استفاده از فناوريهاي نوین اطالعات از نظر
صرفهجویی در هزینههاي مجموعهسازي  ،نسبت به سایر گویههاي مربوط به این قسمت تأثیرکمتري داشته است.
استفاده ابزاري از رایانه وتجهیزات جانبی آن ،بدون شناخت و درك صحیح کتابداران و به ویژه مدیران ومتولیان کتابخانهها از
این فناوريها ،تنها موجب تحمیل هزینههاي گزاف و انجام دوبارهکاريهاي مكرر خواهد شد ومشكالت موجود در راه
سرویسدهی هرچه بهترکتابداران را چندین برابر مینماید .دراین میان استفاده از نرمافزارهاي ضعیف و غیرکارآمد و عدم مدیریت
صحیح از طرف مدیران ارشد کتابخانهها مزید بر علت است و میتواند کتابخانهها رابه چنان پرتگاهی سوق دهد که نجات ازآن
مستلزم صرف وقت  ،نیروي انسانی وهزینههاي هنگفت خواهد بود؛ بنابراین ،صرفهجویی در هزینهها استفاده از فناوري روز در به
کار گیري سیستمهاي رایانهاي و نرمافزارها باید مد نظر قرار گیرد.
در بخش سازماندهی منابع استفاده از فناوري هاي نوین اطالعات به میزان زیادي باعث تسریع و تسهیل در امور فهرستنویسی
شده است .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص شد فناوريهاي نوین در این قسمت نسبت به سایر گویههاي مربوط به
بخش سازماندهی منابع بیشترین تأثیر را داشته است .از این رو ،تقویت زیرساختهاي مناسب در زمینههاي نیروي انسانی ،سختافزار
و نرمافزار در کتابخانهها امري اجتناب ناپذیر است .همچنین ،طبق نظر افراد تأثیر فناوريهاي نوین اطالعات در افزایش دقت و
کاهش خطا در امر سازماندهی نسبت به سایر گویههاي این بخش تأثیر کمتري داشته است .استفاده از افراد مجرب و آموزش دیده
در زمینه کار با فناوریها و همچنین استفاده از تجهیزات مناسب و فراهمآوردن محیط کار مناسب براي کتابداران میتواند در
افزایش دقت و کاهش خطا تأثیر بسزایی داشته باشد.
در بخش ارائه خدمات استفاده از فناوري هاي نوین اطالعات به میزان زیادي در تسهیل و تسریع دستیابی به منابع اطالعاتی و
ارائه خدمات تاثیر داشته است .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص شد ،فناوريهاي نوین در این قسمت نسبت به سایر
گویههاي مربوط به بخش ارائه خدمات بیشترین تأثیر را داشته است؛ بنابراین ،کتابخانهها باید به کارگیري استانداردها و تجارب
برتر در زمینه فناوري اطالعات را بر خود الزم شمرده و استفاده از چارچوبهاي مطرح براي خود به عنوان یكی از اصول حیاتی به
شمار آورند .در این راستا کتابخانهها میتوانند با برگزاري کارگاههاي آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضاي هیئت علمی،
دستیاران و دانشجویان از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه گامی مؤثر در ارائه هر چه بهتر خدمات بردارند .همچنین ،شناسایی
زمینهها و دستیابی به فناوريهاي روز ،کاربرديکردن فناوريهاي نوین و اشاعه فناوريهاي پیشرفته مناسب به منظور ارتقاي سطح
علمی دانشگاه ،از دیگر فعالیتهایی است که مسوالن و متولیان امور کتابخانهاي می توانند در جهت ارائه خدمات به کاربران انجام
دهند.
همچنین ،طبق نظر افراد تأثیر فناوريهاي نوین در کمشدن ریزش کاذب در بازیابی اطالعات نسبت به سایر گویههاي این
بخش تأثیر کمتري داشته است .از دالیل ریزش کاذب در بازیابی اطالعات که مربوط به فناوري اطالعات میباشد ،میتوان به
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وجود اشكال در رسانه ذخیره سازي ،خطا در انتقال نمایه و کد مدرك به رسانه ذخیره و پایگاه اطالعاتی ضعیف نام برد .استفاده از
تجهیزات سختافزاري مناسب و کارآمد و منطبق با فناوري روز دنیا ،استفاده از بستر شبكه قوي و مطمئن ،و همچنین استفاده از
نرمافزارهاي قدرتمند و راهگشا می توانند تأثیر فناوري اطالعات را در کم شدن ریزش کاذب پررنگ تر نمایند.
در بخش ارتباطات سازمانی استفاده از فناوريهاي نوین اطالعات به میزان زیادي در ارتباط بین کتابخانهاي و تسریع و تسهیل
مكاتبات تاثیر داشته است .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص شد فناوريهاي نوین در این قسمت نسبت به سایر
گویه هاي مربوط به بخش ارتباطات سازمانی بیشترین تأثیر را داشته است .امروزه با تولید نرمافزارهاي مفید وکارآمد در زمینه
ارتباطات درون سازمانی ( مانند نرمافزار دیدگاه) ،گام مؤثري در جهت رایانهاي شدن ارتباطات برداشته شده است .این امر منجر به
تسریع و تسهیل ارتباطات ،سهولت دستیابی به مكاتبات و تا حد زیادي حذف کاغذ از سیستم اداري شده است .از این رو ،استفاده
از بسترهاي سختافزاري و شبكهاي مطمئن و قوي و همچنین تهیه نرمافزارهاي فراگیر و مناسب میتواند در ارتباطات سازمانی
نقش بسیار مهمی را ایفا کند .فناوري اطالعات با مالحظات امنیتی آن در بهرهوري دورکاري باعث تسهیلگري این امر میشود.
ضمن آنكه استفاده از راهكارهاي بین المللی می تواند جهت استقرار زیرساخت امنیت دورکاري مفید باشد .در این راستا ،میتوان
از معرفی و نحوه بكارگیري از فنآوري اطالعات در تجربه طرح دورکاري یكی از دستگاههاي دولتی پیشرو نیز استفاده کرد.
همچنین ،ایجاد فضایی براي تبادل نظر و آشنایی مدیران ،متخصصان و کارشناسان کتابخانهها با ابعاد دورکاري و نحوه پیادهسازي
آن در دستگاههاي ذیربط امري ضروري به نظر می رسد .
در بخش همكاريهاي بین کتابخانهاي استفاده از فناوريهاي نوین اطالعات به میزان زیادي اطالعیابی از منابع موجود
دانشگاههاي دیگر را تسهیل و تسریع کرده است .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص گردید فناوريهاي نوین در این
قسمت نسبت به سایر گویههاي مربوط به بخش همكاريهاي بین کتابخانهاي بیشترین تأثیر را داشته است.
امروزه همكاریهاي بین سازمانی همچون مشارکتهاي راهبردي و سرمایهگذاریهاي مشترك جزو مهمترین ابزار مدیریت کسب
وکار براي بهبود رقابتپذیري سازمانها به ویژه در محیطهاي پیچیده و آشفته است.کتابخانهها نیز از این امر مستثنی نبود و
مشارکتهاي بین کتابخانهها ،شكاف بین منابع موجود و الزامات مورد نیاز آینده را پر میکنند و با ارائه دسترسی کتابخانهها به منابع
بیرونی و نیز با ایجاد هم افزایی ،ترویج یادگیري و تغییر سریع ،رقابت جویی آنها را افزایش میدهند طبق اظهار نظر کاربران میزان
تأثیر فناوريهاي نوین اطالعات در همكاري بینکتابخانهاي در پاسخگویی الكترونیكی(مرجع) نسبت به سایر گویههاي این بخش
تاثیر کمتري داشته است.
نقش فناوري اطالعات در چگونگی ارائه خدمات عمومی منوط به وضعیت کتابخانهها و شرایط اقتصادي– اجتماعی جامعه
مربوط می باشد .در کشورهاي کم رشد و در حال رشد ،علی رغم گفتارهاي مختلف و حتی تبلیغات گوناگون مانند برپایی انواع
نمایشگاهها از دستاوردهاي فنآوري اطالعات در همه زمینهها ي علمی و فنی از جمله علوم کتابداري و اطالعرسانی ،درك
ضرورت و اهمیت این مقوله هنوز به باور سیاستگذاران و برنامهریزان آن درنیامده است و از این پدیده همواره در قالب یک
حرکت ثانوي یاد می شود .الزمه ارائه خدمات مرجع در عصر حاضر ،آگاهی و آشنایی کتابدار مرجع با انواع سامانههاي
اطالعاتی ،فناوريهاي موجود ،منابع اطالعاتی و روشهاي تهیه و توزیع اطالعات به شیوه الكترونیكی ،محملهاي اطالعاتی ،و
ابزارهاي جستجوي اطالعات است.
در بخش ارتباط با مراجعان کتابخانه استفاده از فناوريهاي نوین اطالعات به میزان زیادي در حذف محدودیتهاي زمانی و
مكانی تاثیر داشته است .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص شد فناوريهاي نوین در این قسمت نسبت به سایر
گویه هاي مربوط به بخش ارتباط با مراجعان کتابخانه بیشترین تأثیر را داشته است.
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یكپارچهسازي عملیات و خدمات اطالعرسانی مدیون استفاده از فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی است و همچنان ابداعات و
ابتكارات جدید کیفیت و کمیت خدمات را متحول میسازند .براي مثال ،فناوري ارتباطات دامنه خدمات اطالعرسانی را از یک
کتابخانه به چندین کتابخانهگسترش داده است .و کاربران میتوانند با استفاده شبكههاي ارتباطی و اطالعاتی به منابع موجود در
سایر کتابخانههاي کشور و دنیا نیز با سهولت بیشتر دسترسی یابند؛ به عبارت دیگر ،دامنه یكپارچهسازي خدمات اطالعاتی را از یک
کتابخانه به سراسر دنیا گسترش داده است و بسیاري از محدودیتهاي زمانی و مكانی از بین رفته است و کاربران میتوانند از منابع
اطالعاتی سایر کتابخانهها نیز استفاده کنند .
تاثیر اساسی دیگر فنآوري اطالعات ،اشتراك در خرید منابع اطالعاتی ،اشتراك در پیشینههاي کتابشناختی ،استفاده مشترك
از منابع سختافزاري و نرمافزاري کتابخانهها و نیز استفاده مشترك از نیروي متخصص است .این همكاریها عالوه بر کاهش
بسیاري از هزینههاي سرسامآور کتابخانهها  ،ارائه خدمات اطالعرسانی را نیز سریعتر ساختهاند .به عبارت دیگر ،فناوري اطالعات و
ارتباطات موجب یكپارچه سازي منابع ارزشمند و کمیاب فوق نیز شدهاند.
در بخش آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات به کتابخانه استفاده از فناوريهاي نوین اطالعات به میزان زیادي در عدم
اعتماد کاربر به پاسخگو تاثیر دارد .همچنین ،بر اساس تحلیلهاي انجامشده مشخص شد فناوريهاي نوین در این قسمت نسبت به
سایر گویههاي مربوط به بخش آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات به کتابخانه بیشترین تأثیر را داشته است.
ادعاي عصر دیجیتالی ،مناسبکردن فناوري اطالعات براي حمایت از فعالیت مصرف کنندگان است .در عصر دیجیتالی به
نیروهاي جدید و متخصص نیاز داریم که واسطهاي بین مصرفکنندگان و فناوري باشند .با راهیابی فناوريهاي نوین اطالعات در
کتابخانهها ،این فرصت براي کتابداران به وجود آمده که به تدریج از شكل کلیشهاي گذشته فاصله بگیرند و خودشان را در این
محیط اطالعات تعریف کنند .در آینده نقش کتابداران از تاکید بر روي آموزش ،مشاوره پژوهش و همكاري با متخصصان رایانه و
اطالعات براي طراحی و نگهداري از سیستمهاي دسترسی به اطالعات تغییر خواهد کرد .نیاز به کتابداران در مدیریت کتابخانههاي
امروزي با بوجودآمدن کتابخانه هاي دیجیتالی جهانی یا مراکز اطالعات دیجیتالی در سطح جهان نیاز به کتابداران براي مدیریت
منابع اطالعاتی دیجیتالی بیشتر احساس میشود .همچنین ،طبق اظهار نظر کاربران فناوريهاي نوین اطالعات در حذف زبان بدن که
در ارتباطات بسیار کمک کننده است و همچنین ناآشنایی کارکنان با فناوري نوین درعدم استفاده به جا از آن نسبت به سایر
گویههاي مربوط به بخش آسیبهاي ورود فناوري نوین اطالعات به کتابخانه تأثیر کمتري داشته است.
به کارگیري کتابداران با تجربه  ،استخدام کت ابدارن جدید و آموزش دیده ،تغییر در روش رهبري و مدیریت وتغییر بودجه را
می توان به عنوان راهكارهایی جهت مقابله با چالشهاي ناشی از فناوري اطالعات در بین کارکنان برشمرد .کتابداري خدمت است
و فناوري و علم براي بهبود خدمات به کمک آن آمده اند .پس نمی توان نقش ارتباطات رودر رو و زبان بدن را در این امر نادیده
گرفت.
در تبیین فرضیه اصلی پژوهش مبنی برتأثیر فناوريهاي نوین اطالعاتی بر کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر تهران میتوان
بیان داشت ،بهطور کلی فناوري اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی با توجه به زمینههاي اجتماعی و فرهنگی یک جامعه
موجب بهبود کیفیت خدمات این گونه سازمانها و نهادها شده و به افزایش میزان کارایی آنها نیز کمک کرده است .ارائه خدمات
انواع کتابخانهها با ورود فناوري اطالعات به این حوزه و با کاربرد صحیح آن از مزایاي تنوع رشد ،قانونمندي  ،برنامه ریري و
مهمتر از همه مشارکت و همیاري برخوردار شده است؛ چنانچه آزادي جهت جستجوي اطالعات و دستیابی به آن  ،مشارکت
گروههاي مختلف اجتماعی در ساخت وساز این فعالیت ،صرفهجویی در وقت  ،انرژي و هزینه براي بر قراري ارتباط از جمله
مصادیق این پدیده در حیات پویاي اطالعات جوامع و اجتماعات به شمار میرود.
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در جمع بندي کلی و نتیجهگیري از پژوهش حاضر میتوان اذعان نمود کتابداران و اطالعرسانان براي ادامه حیات در محیط
فناورانه و ارائۀ خدمات بهینه و مؤثر باید به دانش و مهارتهاي ویژهاي مجهز شوند که در متون مختلف ،در قالب واژههایی
همچون «سواد رایانهاي»« ،سوادشبكهاي»« ،سواد رسانهاي» ،و به طور کلی «سواد اطالعاتی» بیان شده است .آشنایی با فنون استفاده
از نرمافزارها و سختافزارها ،قوانین گزینش و ارزیابی منابع ،نظامهاي شبكههاي اطالعاتی ،توانایی جستوجو در شبكه پایگاهها و
بانکهاي اطالعاتی ،تسلط بر کار با نرمافزارهاي کتابخانهاي ،توانایی تجزیه و تحلیل مسائل ،توانایی انجام پژوهش در حوزه
کتابداري و اطالعرسانی و توانایی آموزش استفادهکنندگان از جمله این دانشها و مهارتهاست .فناوري جدید سبب شده از
کتابداران تحت عناوین متخصصان شبكه ،واسطه هاي اطالعاتی و طراحان نظام یاد شود .هرکدام از این عناوین بیانگر جنبه اي از
تخصص اطالع رسانی و نمایانگر دگردیسی چند جانبه ایست که حرفه کتابداري در حال پیمودن آن است  .با ورود هریک از
ابزارهاي جدید فناوري اطالعات به بازار  ،فرایند اطالعرسانی نظامهاي ذخیرهسازي  ،پیچیدهتر شده و کتابداران مجبورند که با این
دگرگونیها همگامتر باشند .عصر الكترونیكی که در حال حاضر پیش روي ما قرار دارد در حوزه کتابداري سنتی ( کتابشناسی و
فهرستنویسی و )...نبوده ،بلكه در حوزه پردازش اطالعات خام و دسترسی بدان مطرح بوده است  -عصري که اطالعات به سرعت
از کتابشناسی به ذخیره و بازیابی اطالعات خام سوق می یابد.
در آینده حرفه کتابداري ،برخی فعالیتها از بین خواهند رفت .همانگونه که اهمیت فرایند فهرستنویسی کم شده است  .به
تازگی نیز ،با ورود ابزارهاي کاوش که نیاز کمی به دانش فنی دارند اهمیت نقش بارز متخصص کاوش روبه کاهش گذاشته است.
به عبارتی در آینده ،توجه بیشتري به اصول مدیریت اطالعات ،با در نظر گرفتن مفاهیمی از یادرفته همچون ارزش اطالعات،
آگاهی از منابع اطالعاتی ،آگاهی از ویرایشهاي متناوب اطالعات و آگاهی از ارزش اطالعات در ساختار سازمانی مورد نظر،
خواهد بود .نقش کتابداران و اطالعرسانان متخصص آینده از فهرستنویسی و کتابشناسی ،وبه طور کلی وظایف کتابداري سنتی ،به
کاوشگران نظامهاي پیوسته ،مدیران پایگاههاي دادهها ،تحلیلگر اطالعات ،متخصصان اطالعات ،تحلیلگر نظامهاي اطالعاتی و
مشاور اطالعاتی تغییر خواهد یافت .براي آنكه کتابداران اولین افرادي باشند که از اشكال اطالعاتی جدید و شبكهها بهره گیرند،
الزم است که آگاه و همگام با پیشرفتهاي فناوري اطالعات پیش روند .کتابداران قرن بیست ویكم با گروههاي بیشتري تعامل
خواهند داشت و به کاربران زیادي با خصوصیات متفاوت ،خدمات ارائه خواهند داد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 -0بررسی تاثیر امكانات کتابخانهاي و استفاده از فنآوري اطالعات بر کیفیت آموزش در دانشگاهها و مراکز عالی.
 -2بررسی شیوههاي بكارگیري فناوري مناسب (سازگار با) در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در کتابخانههاي دانشگاهی.
 -8ارزیابی نیازهاي کارکنان در زمینه فناوريهاي نوین اطالعات در کتابخانههاي دانشگاههاي مختلف.
منابع
بقایی ،راضیه ،)0834(،.تاثیر فناوريهاي نوین بر کتابخانهها و کتابداران ،نشریه اطالعرسانی و کتابداري پیام بهارستان ،خرداد
 0834شماره .43
بیات ،محمد کریم ،)0830(،.تأثیر فناوري اطالعات بر ساختار سازمانی ومدیریت کتابخانههاي دانشگاه عالمه طباطبایی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،کتابداري و اطالعرسانی ،دانشكده علوم انسانی  ،دانشگاه تربیت مدرس.

زارع داراب ،صغري ،)0833(،.بررسی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانههاي عمومی شهر تبریز در مورد کاربرد فناوري
اطالعات در کتابخانهها ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،کتابداري و اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
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 پایاننامه کارشناسی، بررسی میزان استفاده از فناوري اطالعات در کتابخانههاي دانشگاهی شهر زنجان،)0833( ،. هدي،ساالرپور
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، کتابداري و اطالعرسانی،ارشد
 نقش مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهی در مواجهه با تكنولوژي نوین اطالعات با تاکید بر تخصص،)0838(،. مینا،سمیرمی زاده
 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوري اطالعات و: .)CIVILICA( سایت مرجع دانش،  محل انتشار،کتابداران
ارتباطات
 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوري اطالعات توسط کتابداران کتابخانههاي،)0836( ،. طاهره، علوي، فاطمه، شیخ شجاعی
.89  شماره، کتابداري و اطالعرسانی،دانشكدههاي فنی دانشگاههاي دولتی تهران
.23-8 ص، پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران: تهران، فناوري اطالعات و کتابخانهها،)0836(  سیروس ؛،علیدوستی

. کتابداري و اطالعرسانی، فرصتها و چالشها: آینده فناوري در کتابخانهها،)0839( ،. شادي،قفقازي االصل
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