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آمادگی الکترونیکی كتابخانههاي مركزي واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران
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آموختهکارشناسیارشدعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهآزاداسالمیواحدهمدان 


دانش

میترا صمیعی
اطالعاتودانششناسی،دانشگاهعالمهطباطبایی

استادیارعلم
تاریخ دریافت93/9/16 :

تاریخ پذیرش93/11/10 :

چکیده
هدف :هدف این پژوهش ارزیابی وضعيت آمادگی الكترونيكی کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي آزاد اسالمی شهر تهران
است .اینپژوهش به بررسی شش بعد منابعانسانی ،زیرساختهايالكترونيكی ،برنامهها و خدمات شبكهاي ،امنيت اطالعات،
محيطبيرونیسازمانوطرحهاوسياستهايآتیتوسعهمیپردازد .
روش:پژوهشحاضرپيمایشی-توصيفیونوعتحقيقکاربردياست.ابزارگردآوريدادههاپرسشنامهاست.دراینپژوهش
با تكيه بر سه مدل آي یو پی ،استاپ ،مدل ارزیابی آمادگی الكترونيكی کتابخانههاي دانشگاهی ایران نورافروز ،حریري و
حنفیزاده الگویی جدیدي جهت ارزیابی آمادگی الكترونيكی کتابخانههاي دانشگاهی ارائه شدهاست.جامعه آماري پژوهش
شاملمسئوالنوکارکنانکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزاداسالمیشهرتهرانمیباشد.
محاسبهشده ،در ابعاد منابعانسانی( ،)31/56زیرساختهاي

یافتهها :بر اساس نتایج شش عامل مورد بررسی بنا برميانگين 
الكترونيكی(،)13/02وضعيت برنامهها و خدمات شبكهاي( ،)29/51وضعيت امنيت اطالعات( ،)15/68وضعيت ارتباط با محيط
بيرونی( )21/24ووضعيت طرحها و سياستهاي آتی توسعه()37/83مقادیر فوق را بدست آوردند.همچنين،یافتههانشانداد
کهتالشهاییجهتارتقاءآمادگیالكترونيكیصورتگرفتهاستواینتالشهابایدادامهیابندتابهکاهششكافرقمی
بينجامدوکتابخانههابتواننددرسطحمطلوبیازآمادگیالكترونيكیباقیبمانند .
نتیجهگیري :نتایج نشان داد که آمادگیالكترونيكی کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي آزاد اسالمی شهر تهران در ابعاد فوق
درحدمتوسطیقراردارد .
کتابخانههاي دانشگاهی ،کتابخانههاي

كلیدواژهها :آمادگی الكترونيكی ،شكاف رقمی ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،
مرکزي.
.نویسندهرابطa.moayedpour@yahoo.com :
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مقدمه
فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان عامل مهمی در توسعه فرایندهاي جوامع تبدیل شده است ،بهگونهاي که داراي
جایگاهخاصیدربرنامههايتوسعهاست.درصورتاستفادهمناسبازاینفناوري،ظرفيتعظيمیبرايکشورهايدرحالتوسعه
ایجاد خواهد شد.و این کشورها میتوانند با استفاده از این فناوريهاي نوین بر موانع توسعه غلبه نمایند.براي بهرهمندي از منافع
استفادهازاینفناوريهاالزماستبهنحومطلوبیاینابزارهاينوینپيادهسازيشدهواستفادهبهينهازآنهابهعملآید(حنفیزاده،
میکنند ،آمادگیالكترونيكی برگرفته از ميزان آمادگی
حنفیزاده و هداییپور.)1387 ،همانگونه که کيرکمن و همكاران مطرح  
بهرهمندي از توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات است (کيرکمن و همكاران.)2002 ،1
یک جامعه یا سازمان براي مشارکت و  
بهرهگيري از تواناییهاي فناوريهاي نوین بهعنوان
میتوانند تعامل منطقی با فناوري داشته باشند و با  
اطالعرسانان  
کتابداران و  
مهندسان دانش ،مفسران اطالعات و معلم و آموزشگر به فعاليت اطالعرسانی توسعه مدار بپردازند (حسن زاده .)1385 ،فناوري
اطالعات و ارتباطات فرصتهاي چشمگيري را براي سازمانها فراهم میکنند ولی باعث شكاف رقمی نيز میشوند(رجب پور،
.)1390از طرف دیگر ،کشورها با این تهدید مواجه هستند که اگر شكاف رقمی در حال رشد در داخل کشور خود را با سایر
کشورها شناسایی نكنند دچار عقبماندگی شوند؛ بنابراین اگر کشوري قصد کاهش شكاف رقمی خود را دارد ،میبایست بداند
که آن در حال حاضر در کجاي جامعه اطالعاتی ایستاده است(حنفی زاده.)1390 ،ارزیابی آمادگی الكترونيكی بهمثابه روش و
برنامهریزي براي پرکردن
ابزاري براي سنجش وضعيت کشورها از لحاظ آمادگی بسترهاي الزم براي حضور در جامعه رقمی و  
شكاف موجود بين کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مطرح شده است (بودهيراجا .)2005،2دانشگاهها و آموزش عالی نيز باید
گامبهگامباتوسعهفناورياطالعاتوارتباطاتپيشرفتهوبهعنوانفرصتیبرايبهبودعملكردخودازآناستفادهنماید.توسعه
فناوري اطالعات و ارتباطاتنهتنها موجب بهبود کيفيت آموزش و یادگيري شده استبلكه در موضوعات تحقيقاتی و روشهاي
اجراي تحقيقات نيز راه یافته است (حنفی زاده ،پيام ،حنفی زاده ،محمدرضا ،هدایتی پور ،ریحانه .)1387 ،ارزیابی آمادگی
الكترونيكی به بررسی وضعيت موجود و علل قرارگرفتن در آن سطح و شناسایی نقاط قوت و ضعف ،با ارائه راهكارهاي مناسب
فرصتی را براي بهبود وضعيت آمادگیالكترونيكی کتابخانههاي دانشگاهیجهت ارتقاو افزایش ظرفيتبهوسيله فناوري اطالعات
پژوهشهاییکهدرزمينهيارزیابیوضعيتآمادگیالكترونيكیدانشگاههادرداخلوخارجازکشور

و ارتباطات را میدهد .
انجامشدهاست،درایران(نطاق ،)1390،در پژوهشی با عنوان«:الگوي سنجش آمادگی بهداشت الكترونيک در ایران» ،به ارائه
الگویی جهت سنجش آمادگی سالمت الكترونيک پرداختند .این الگو داراي چهار بعد آمادگیفنی ،آمادگیپذیرش ،آمادگی
ارتباطات اجتماعی ،آمادگی درون سازمانی و همچنين داراي  58شاخص است.بر اساس نتایج پژوهش،بعد آمادگی فنی باالترین
امتيازراکسبنمودهاستوسایرابعادبهترتيبامتيازيکهکسبکردهاندعباراتنداز:آمادگیدرونسازمانی،آمادگیارتباطات
اجتماعی ،آمادگی پذیرش( .بادامچی وایقان ،)1391،پژوهشی با عنوان بررسی و ارزیابی شاخصهاي معيار آمادگی الكترونيكی
درنهادکتابخانههايعمومیکشور،مطالعهموردي:کتابخانههايعمومیاستانآذربایجانشرقی،بررسیشدهاست.جامعهآماري
میباشد.نتایجحاصلهنشاندادکه
اینپژوهشمدیرانوخبرگانفناورياطالعاتوارتباطاتدرنهادکتابخانههايعمومیکشور 
کتابخانههاي عمومی استان آذربایجان شرقی از لحاظ ميزان آمادگیالكترونيكی در وضعيت متوسط رو به باال قرار دارند.ميزان
آمادگیالكترونيكیکتابخانههايعمومیاستان براساسالگوي«استاپ،»3بهطورميانگين53درصدمحاسبهشد.درخارجازایران
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نيز (سيكاو و سامسون )2011 1،در پژوهشی با عنوان ارزیابی یادگيري الكترونيكی تایلند در مقایسه با دانشگاه آمریكا ،عوامل
موفقيتوتاثيرگذار دریادگيريالكترونيكیدانشگاههايآمریكارابررسینمودهو نتایجحاصلهراباآموزش عالیتایلندمقایسه
هايبرخط،برنامههايبهخوبیمعرفیشده،انتخاب


گذارازقبيلپشتيبانیازمنابعوبرنامه
میکند؛ایننتایجمهمترینعواملتاثير
هايآموزشیکارآمدراشاملمیشود.


عليممربياندرجهتکمکوتوسعهسبک
دقيقازبرنامههايپيشنهادياوليهوبخشت
(االتوکونواپساد)20082،درپژوهشیباعنوان ارزیابیدانشگاهبرترنيجریهبهبررسیدانشگاهایباوان(آيیو)دربهرهمندياز
فرصتهايمتعددواستفادهوپذیرشفناورياطالعاتوارتباطاتدربارهانجاموظایفدانشگاهپرداختند.دراینپژوهش5مولفه

ها،دسترسیبهزیرساختها،توانایینيرويانسانی،سياستفناورياطالعاتوارتباطاتسازمانیو

قابليتاستفادهاززیرساخت
چارچوبقانونی،توسعهفناورياطالعاتموردبررسیقرارگرفتودانشگاهامتياز2/57رابدستآورد.پژوهشحاضرقصددارد
باهدفبررسیآمادگیالكترونيكیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزاداسالمیشهرتهرانوارائهتصویرروشنیازبكارگيري
فناوري اطالعات با استفاده از الگوهاي معتبر بهبررسی شش بعد منابعانسانی ،زیرساختهاي الكترونيكی ،برنامهها و خدمات
پژوهشحاضربرايپاسخگوییبه

شبكهاي ،امنيت اطالعات ،محيط بيرونی سازمان و طرحها و سياستهاي آتی توسعه بپردازد.

پرسشهايزیرانجامگرفتهاست :
.1

وضعيتآمادگیمنابعانسانیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟ 

.2

وضعيتزیرساختهايالكترونيكیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟ 

.3

وضعيتبرنامههاوخدماتشبكهايکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟ 

.4

وضعيتامنيتاطالعاتکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟ 

.5

وضعيتارتباطبامحيطبيرونیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟

.6

سياستهايآتیتوسعهکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟

طرحهاو
وضعيت 

روش پژوهش 
روش پژوهش حاضر روش پيمایشی توصيفی است .براي سنجش وضعيت آمادگیالكترونيكی کتابخانههاي مرکزي
دانشگاههايآزاد اسالمیشهرتهرانازابزارپرسشنامهاستفادهشدهاست.جامعهآمارياینپژوهششامل41نفرازتمامیکارکنان

ومسئوالنکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزاداسالمیشهرتهرانمیباشد.دراینپژوهش بااستفادهازالگوهاي «آي.یو.پی»و
«استاپ» و «الگوي ارزیابی آمادگیالكترونيكی کتابخانههاي دانشگاهی نورافروز ،حنفی و حریري» ،الگوي جدیدي طراحی شد.
اینالگوشامل6بعداصلیو69بعدفرعیمیباشد.درشكل1ابعاداصلیوفرعیسنجشآمادگیالكترونيكیترسيمشدهاست.
در این پژوهش جهت تجزیه و تحليل اطالعات از روش آمار توصيفی و استنباطی(محاسبهميانگينهاوآزمون)tاستفادهشدوبا
استفادهازنرمافزار SPSSنسخه  21محاسبهگردید .ضریب آلفايکرونباخمحاسبهشدهبرايپرسشنامه 0/712محاسبهشدکه
نشانمیدهدپرسشهاازپایایینسبتامناسبیبرخوردارند .

1

. Saekow and Samson
. Olatokun and Opesade
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شکل  -1ابعاد سنجش آمادگی الکترونیکی

یافتههاي پژوهش
پرسش اول :وضعيتآمادگیمنابعانسانیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟ 

جدول  -1آزمون  tبراي تعیین وضعیت منابع انسانی دانشگاههاي مورد مطالعه

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

منابعانسانی

41

31/56

5/908

میانگین
مقایسهشده

30

tمقدار

درجه آزادي

1/692

40

سطح
معنیداري

0/098
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دارنيستنشانمیدهدکهبين

باتوجهبهاینکهمقدار tمحاسبهشده()1/692درسطحآلفاي 0/05بادرجهآزادي  40
معنی
داريدیدهنمیشود”


)تفاوتمعنی
ميانگينمحاسبهشده()31/56وميانگينمقایسهشده(30
بهعبارتیدیگروضعيتآمادگیمنابعانسانیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمتوسطیقراردارد .
پرسش دوم :وضعيت زیرساختهاي الكترونيكی کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي آزاد شهر تهران در چه سطحی قرار
دارد؟ 
جدول -2آزمون  tبراي تعیین وضعیت زیر ساختهاي الکترونیکی دانشگاههاي مورد مطالعه

متغیر

زیرساختهاي
الكترونيكی 

تعداد

میانگین

 41

13/02

انحراف

میانگین

استاندارد

مقایسهشده

2/454

12

مقدار t

2/672

درجه

سطح

آزادي

معنیداري

40

0/011

داراستنشانمیدهدکهبين

باتوجهبهاینکهمقدار tمحاسبهشده()2/672درسطحآلفاي 0/05بادرجهآزادي  40
معنی
ميانگين محاسبه شده ( )13/02و ميانگين مقایسه شده ( )12تفاوت معنیداري دیده میشود؛ بهعبارتی دیگر زیرساختهاي
الكترونيكیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمناسبی(خوبی)قراردارد.
پرسش سوم :وضعيت برنامهها و خدمات شبكهاي کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي آزاد شهر تهران در چه سطحی قرار
دارد؟ 
جدول -3آزمون  tبراي تعیین وضعیت برنامه ها و خدمات شبکهاي كتابخانه دانشگاههاي مورد مطالعه

متغیر

خدماتشبكهاي 

تعداد

میانگین

 41

29/51

انحراف

میانگین

استاندارد

مقایسهشده

6/054

30

مقدار t

-0/516

درجه

سطح

آزادي

معنیداري

40

0/609
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باتوجهبهاینکهمقدارtمحاسبهشده()-0/516درسطحآلفاي0/05بادرجهآزادي 40
معنی
ميانگين محاسبه شده ( )29/51و ميانگين مقایسهشده ( )30تفاوت معنیداري دیده نمیشود .بهعبارتی دیگر وضعيت برنامهها و
خدماتشبكهايکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمتوسطیقراردارد .
دانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟

پرسش چهارم :وضعيتامنيتاطالعاتکتابخانههايمرکزي
جدول -4آزمون  tبراي تعیین وضعیت امنیت اطالعات كتابخانه دانشگاه هاي مورد مطالعه

متغیر

تعداد

میانگین

امنيتاطالعات

41

15/68

انحراف

میانگین

استاندارد

مقایسه شده

2/524

12

tمقدار

9/342

درجه

سطح

آزادي

معنیداري

40

0/000

داراستنشانمیدهدکهبين

باتوجهبهاینکهمقدار tمحاسبهشده()9/342درسطحآلفاي 0/05بادرجهآزادي  40
معنی
داريدیدهمیشود.بهعبارتیدیگروضعيتامنيتاطالعات


)تفاوتمعنی
ميانگينمحاسبهشده()15/68وميانگينمقایسهشده(12
کتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمناسبیقراردارد .
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پرسش پنجم :وضعيتارتباطبامحيطبيرونیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرچهسطحیقراردارد؟ 
جدول -5آزمون  tبراي تعیین وضعیت ارتباط با محیط بیرونی در دانشگاههاي مورد مطالعه

متغیر

تعداد

میانگین

 41

21/24

محيطبيرونی 

انحراف

میانگین

استاندارد

مقایسه شده

مقدار
t

درجه

سطح

آزادي

معنیداري

4/358

21

0/358

40

0/722

دارنيستنشانمیدهدکهبين

باتوجهبهاینکهمقدار tمحاسبهشده()0/358درسطحآلفاي 0/05بادرجهآزادي  40
معنی
داريدیدهنمیشود؛بهعبارتیدیگروضعيتارتباطبامحيط


)تفاوتمعنی
ميانگينمحاسبهشده()21/24وميانگينمقایسهشده(29
بيرونیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمتوسطیقراردارد.
پرسش ششم :وضعيت طرحها و سياستهاي آتی توسعه کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي آزاد شهر تهران در چه سطحی
قراردارد؟ 
جدول -6آزمون  tبراي تعیین وضعیت سباستهاي آتی دانشگاههاي مورد مطالعه

متغیر

برنامههايآتی

توسعه 

تعداد

میانگین

 41

37/83

انحراف

میانگین

استاندارد

مقایسه شده

3/993

27

مقدار t

17/365

درجه

سطح

آزادي

معنیداري

40

0/000

داراستنشانمیدهدکهبين

باتوجهبهاینکهمقدارtمحاسبهشده()17/365درسطحآلفاي0/05بادرجهآزادي 40
معنی
ميانگين محاسبهشده ( )37/83و ميانگين مقایسهشده ( )27تفاوت معنیداري دیده میشود .بهعبارتی دیگر وضعيت طرحها و
سياستهايآتیتوسعهکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمناسبیقراردارد .
بحث و نتیجهگیري 

آمادگی الكترونيكیبهعنوانمفهومیاستکهبهميزاناستفادهاز فناورياطالعاتوارتباطاتودسترسیبهآنبهواسطه
نفوذ اینترنت در سراسر جهان ،توسعه یافتهاست .استفاده از ابزارهاي سنجش آمادگی الكترونيک در سطح خرد و کالن باعث
شناساییجایگاهکشورهاوسازمانهادرجامعهجهانیشدهوامكاناستفادهازفرصتهايکليديتوسعه،مبتنیبرفناورياطالعات
را در جامعهشناسایی و تعيين میکند .الگوهاي متفاوتی براي ارزیابی آمادگی الكترونيكی وجود دارند که این امكان را به ما
میدهندتاباتوجهبهحوزههايموجود،باشناساییالگويمناسبومولفههايکارآمددستبهخودارزیابیبزنيمونقاطقوتو

ضعفخودراشناساییکردهودرجهتبهبودآنگامبرداریم .
آمادگیالكترونيكی یكیازشاخصهايمهمواساسیبرايواردشدنبهدنيايفناورياطالعاتوارتباطااتدردانشاگاههااو
موسساتآموزشعالیمیباشدکهمایتوانادنشااندهادکاهماادرکجاايجامعاهاطالعااتیقارارداریاموباهبررسایآماادگی
الكترونيكیوشكافرقمیبپردازیم .همچنين،برايدستيابیبهاهدافآمادگیالكترونيكیبایستیارزیابیطایساالهاايمتاوالی
تكرارشودتاازطریقارزیابیميزانپيشرفتونقاطقوتوضعفآشكارشود.درزمينه ميانگينمولفهمناابعانساانی در وضاعيت
آمادگیمنابعانسانیکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشاهرتهاراندرساطحمتوساطیقاراردارد.درحاالیکاهدرپاژوهش
(بادامچیوایقان)1391،درحدمتوسطمیباشد.همچنيننتایج(اوالتوکونواپساد)2008،نشاندادکهتوانایینيرويانسانیدرحد

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال چهارم ،شماره 1و  ،2پیاپی 13و  ،14زمستان  93و بهار 94
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مناسبینيست.پسنتایجاینتحقيقبانتایج(بادامچیوایقان)1391،همخوانیداردوپيشنهادمیشودکهآموزشمهارتهايفنی
بهکارکنانواستفادهازمتخصصانفناورياطالعاتوارتباطاتجهتمشاورهوجاذبنياروهاايمتخصاصمایتواناددرروناد
پيشبردآمادگیالكترونيكیموثرواقعشود .
دربارهزیرساختهايالكترونيكی،نتایجنشانمیدهدکهکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشاهرتهاراندرساطحمناسابی
(خوبی)قراردارد.اینمولفهبانتاایج(باادامچیوایقاان)1391،و(اوالتوکاونواپسااد)2008،مطابقاتدارد.بااتوجاهباهاینكاهزیار
ساختهايالكترونيكیدرسطحمناسبیقرارداردولیازلحاظارائهخدماتبهکاربرانمثلدارابودنوبالگ،جامعهشبكهاي،تعداد

بایدتالشهايبيشتريصورتگيرد .

کاربرانمتصلبهاینترنت،ووجودبخشفناورياطالعاتوارتباطات،
درزمينهوضعيتبرنامههاوخدماتشبكهاي،نتایجنشانمیدهدکهکتابخانههايمرکازيدانشاگاههاايآزادشاهرتهاراندر
سطحمتوسطیقراردارد.درپژوهشحاضاراساتفادهازفنااوريدرحادمتوساط()%50اساتونتاایجآنبااپاژوهش(باادامچی
وایقان)1391،مطابقتدارد.ازاینرو،پيشنهادمیشوددراساتفادهازفنااوريهااییمثالآر.اف.آي.دي،1اساتفادهازنارمافازارهااي
مدیریتدانشومدیریتارتباطبامشتريبيشترتوجهشودوبهبهبوداستفادهازفناوريهايجدیداقدامنمایند .
درموردوضعيتامنيتاطالعات،نتایجنشانمیدهدکهکتابخانههايمرکزيدانشگاههايآزادشهرتهراندرساطحمناسابی
،نتایجنشانمیدهدکهکتابخانههايمرکزيدانشاگاههاايآزادشاهرتهاراندرساطح

قراردارد.وضعيتارتباطبامحيطبيرونی
متوسطیقراردارد؛ازاینرو،دراینزمينهپيشنهادمیشودکهساازمان هاايماادرحمایاتهاايبيشاتريرابارايپيشابرداهاداف
کتابخانههاقائلشوندوکارکناندانستههايخودراازمقرراتملیتقویاتکننادوچاارچوبوقاوانيننظاارتیمناسابیراباراي
روابطباسایرسازمانهاراایجادنمایند.درموردطرحهاوسياستهايآتیتوسعه،نتایجنشانمیدهدکاهکتابخاناههاايمرکازي
دانشگاههايآزادشهرتهراندرسطحمناسبیقراردارد؛ازاینرو،پيشنهادمایشاودکاهطارحهااوسياساتهاايتوساعهآماادگی
الكترونيكیوفناورياطالعاتوارتباطاتوسرمایهگذاريجهتبرنامههايتوسعهبيشاترماوردتوجاهمسائوالنواقاعشاودوباه
تدوینراهبردياصولیبينجامد .چندپيشنهادضروريبرگرفتهازنتایجپژوهشبهشرحزیرمیباشند :
پيادهسازيشاخصهايآمادگیالكترونيكیبرايارائهخدماتموثروکارآمددرکتابخانههايدانشگاههاومراکزآموزشی؛
اجرايآموزشمهارتهايفناورياطالعاتوارتباطاتوسواداطالعاتیبهطورمستمربرايکارکنان؛ 
تدوینبرنامهراهبرديبرايتوسعهآمادگیالكترونيكیوفناورياطالعاتبرايکتابخانههايدانشگاهی؛ 
تدوینچارچوبوقوانيننظارتیبرايارتباطبامحيطبيرونیوسایرسازمانها.
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