
 

 

امكان سنجي ديجيتالي كردن منابع كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي آستان مقدس 
  با عنايت به توسعه ارائه خدمات به زائرين (ع)چراغ شاهاظم حضرت احمدبن موسي الك

  1بهناز سلطاني
  2زهرا نعمت الهي   

  چكيده
ــه، بودجــه، پــژوهش حاضــر بــه منظــور ســنجش وضــعيت نيــروي انســاني  ، ايامكانــات رايان

منابع اطالعاتي و بررسي ديدگاه زائرين در رابطـه بـا ديجيتـالي شـدن     ، هاي مخابراتي زيرساخت
در ايـن پـژوهش كـه از نـوع     . انجام شده اسـت  (ع)چراغ شاهنه تخصصي و مركز پژوهشي كتابخا

از دو پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـتفاده شـده      ، توصيفي است و به روش پيمايشي انجام گرفته
پرسـش جهـت بررسـي     11در دو بخش تهيه شـد؛ بخـش اول حـاوي    » الف«پرسشنامه . است

پرسـش جهـت بررسـي     23و بخش دوم حـاوي   (ع)چراغ هشاي نيروي انساني كتابخانه ها مهارت
پرسش جهت بررسـي   16حاوي » ب«هاي موجود در كتابخانه و پرسشنامه امكانات و زيرساخت

. در خصوص ديجيتالي شدن كتابخانـه تنظـيم شـده اسـت     (ع)چراغ شاهديدگاه زائرين حرم مطهر 
ي مـورد نيـاز از نظـر    ها به لحاظ ويژگي (ع)چراغ شاهي پژوهش حاكي از اين است كه كتابخانه ها يافته

ي كتابـدار  ها نيروي انساني در وضعيت مطلوبي قرار دارد و ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه با مهارت
بنـدي كتابخانـه بخشـي جهـت ايجـاد كتابخانـه       اما در بودجه. ديجيتالي در حد متوسط و باالتر است

نرم افزاري ، اي سخت افزاريخانه به لحاظ امكانات رايانهاين كتاب. ديجيتالي در نظر گرفته نشده است
ي كتابخانـه ديجيتـالي از ديـدگاه    هـا  و مخابراتي نيز در وضعيت بسيار مناسبي قرار دارد وتمام قابليت

، در نهايت در صورت فراهم شدن بودجه مورد نيـاز . اهميت بااليي دارند (ع)چراغ شاهزائرين حرم مطهر 
  . ي الزم براي ديجيتالي كردن منابع را داردها و زيرساخت اين كتابخانه شرايط

 زائر، كتابخانه تخصصي ،(ع)چراغ شاهاحمدبن موسي الكاظم ، امكان سنجي، كتابخانه ديجيتالي: واژگان كليدي

                                                            
  email: parsoltani@yahoo. com(نويسنده مسئول)،  زكارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه شيرا 1
  زكارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد چمران اهوا 2
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  مقدمه 
هاي بشري را تحت تأثير قرار داده اسـت و هـيچ   هاي دانش و فعاليتامروزه فناوري اطالعات تمام حوزه

شناسي از جمله ها و علم اطالعات و دانشكتابخانه. نصيب باشداي نيست كه از دستاوردهاي آن بيحوزه
 تـوان مـي ، بنابراين. )1389، موسوي( اندهايي هستند كه بيشترين تأثير را از فناوري اطالعات پذيرفتههحوز

ها كتابخانه فناوري اطالعات در دكاربر يها جلوه بارزترين از يكي ديجيتالي هايكتابخانه كه اذعان داشت
  . )1396، عليپور حافظي و مطلبي، پوريزدي( هستند

 و پيدايش، اطالعاتي گوناگون هايتوليد قالب، اينترنت سريع گسترش، اطالعات حجم افزايش روزافزون
، اتاطالعـ  الكترونيكـي  هـاي به قالـب  دسترسي براي پژوهشگران فزاينده تمايل و هاايتحول چندرسانه

 حاضر حال در اي كهگونه به، است ساخته تحول دستخوش امروز جهان در ها راكتابخانه عملكرد و نقش

 امين( افزايش است به رو همچنان آن عموميت و بوده روزآمدترين منبع اطالعاتي و تريناينترنت گسترده

  . )1385، پور

اي تحت تأثير قـرار داده  رساني را به طور گستردهو مراكز اطالع ها كتابخانه، فناوري اطالعات و ارتباطات
هـاي مؤسسـات و   هـاي سـنتي اجـراي فعاليـت     و بر اهـداف و روش   ها شده و باعث تغيير و تحول در آن

 باشـد  مـي  ديجيتـال  يها نام كتابخانه به نهادي تأسيس تأثير اين حاصل. ها نيز تأثير داشته است دانشگاه
 و طراحـي  بـه  دولتي كالنـي  اعتبارات، اروپا اتحادية و، انگليس، آمريكا مانند كشورهايي. )1382، نمازي(

  . )2002، آرمز( اندداده اختصاص ديجيتالي هايكتابخانه ايجاد
  جديد صـورت   هايفناوري توسعه راستاي در مؤسسات و هاسازمان از بسيارى در ديجيتالى كتابخانه ايجاد
  تشـكيل ، واقـع  در. است اطالعاتي نوين هايفناوري از استفاده سوي به آگاهانه حركت، امر اين. گيردمى

 افزوده تواند ارزش مى كه است اىتازه رويكرد الكترونيكى اطالعات سازماندهى و ديجيتالى هاىمجموعه

  . )1387، طاهري(. آورد ارمغان به موسسه يا سازمان براى
 بـه  دسترسـي  امكـان ، به اطالعـات  يدسترس در سرعت، اطالعات به مختلف مداخل از طريق دسترسي

، سفارشات، امانت از ميز اعم كتابخانه مختلف هايبخش ارائه خدمات در تسريع، مدرك چندين اطالعات
، مـدارك  فيزيكـي  كـاهش حجـم  ، استفاده در زماني و مكاني محدوديت عدم، دانش و اطالعات مديريت
، اطالعات داشتن نگه سهولت روزآمد، ديجيتالي هاي كتابخانه بين ارتباط برقراري امكان، فرامتني امكانات
 تا شدند باعث كه اي هستندهاي افزودهارزش جمله از شمار بي افراد توسط منبع يك از همزمان استفاده

  . )1388، تاج الديني( گام بردارند اطالعات فناوري از استفاده سوي به هاكتابخانه
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 بيان مسأله -1

همزمان با ساخت بقعـه و بارگـاه حـرم     (ع)چراغ شاهاحمدبن موسي الكاظم  كتابخانه آستان مقدس حضرت
شـد و  در زاويه آن تأسيس ) مادر شاه ابواسحق اينجو( توسط ملكه تاشي خاتون )ع(شريف احمد بن موسي

هـاي بسـياري در جهـت    گام 1392در اواخر سال . روند رو به رشد چشمگيري را طي كرد، در طول زمان
بـديل  ت. شـد ه آستان و تبديل شدن كتابخانه به يك مركز علمي معتبر در منطقه برداشته اعتالي كتابخان

حضـرت  آسـتان مقـدس    يو مركز پژوهش تخصصي به كتابخانه (ع)شدن كتابخانه حضرت احمدبن موسي
هـم اكنـون ايـن    . ايـن زمـان بـود   هاي انجام گرفته در يكي از فعاليت (ع)چراغ شاهاحمدبن موسي الكاظم 

هـاي تخصصـي   مركز پژوهش، مخزن كتاب، نه با دارا بودن كتب نفيس چاپ سنگي و نسخ خطيكتابخا
ي اطالعـاتي علمـي   هـا  ي مطالعه نوين مجهز به پايگاهها سالن، مركز اسناد و انتشارات، كودك و نوجوان

ي بي نظير اغني از منابع مرجع گنجينهاي  آرشيو نشريات و مجموعه، هاي مجهز به اينترنت رايانه، رايگان
پژوهشي به  -و ارائه دهنده خدمات علمي از تمدن و فرهنگ درخشان اسالمي را در خود جاي داده است

  . باشددانشجويان و عالقه مندان به كتاب و كتابخواني مي، اساتيد، پژوهشگران
دسـتيابي  از جمله اهداف اين كتابخانه فراهم آوري و سازماندهي منابع اطالعاتي و فراهم كـردن امكـان   

گسترش فرهنگ كتاب ، سطح كيفي آموزش و پژوهش در جامعه ءكمك به ارتقا، ها آسان محققان به آن
، تجهيز مداوم و روز آمد نگهداشتن منـابع اطالعـاتي  ، موجود در كتابخانه حفاظت از منابع باارزش، خواني

مينه علوم و فنون كتابداري و ي جهاني در زها گيري از پيشرفتبهره  و تهيه و گسترش منابع الكترونيكي
 . و ايجاد كتابخانه ديجيتالي است رساني در راستاي اشاعه دانشاطالع 

، پژوهشـگران ، تخصصي شدن كتابخانه و جذب كـاربران  چنين با در نظر گرفتنبا توجه به اهداف كتابخانه و هم
 بـراي  اسـت  الزم شـود و  يمـ  منـابع يكـي از ضـروريات آن محسـوب     بـه  بخشيدن اغن، محققان و دانشجويان

 ايجـاد  با. بردارد گام شدن ديجيتالي سمت به استفاده كنندگان جامعه مدرن زندگي پيچيده نيازهاي پاسخگويي به

  . شد مند جهت ارائه بهتر خدمات به زائرين نيز بهره مزاياي آن از توان مي ديجيتالي كتابخانه
 و شـرايط  امكانـات  بينـي  پيش و موجود امكانات بررسي بدون مسير اين در نهادن گام اينكه به توجه با 

 شرايط و بررسي امكانات كنون تا اينكه دليل به و آورد بوجود را مشكالتي عمل در است ممكن، نياز مورد

است و هم چنين با در نظر گرفتن اين نكته كـه   نگرفته صورت اين كتابخانه ديجيتالي در كتابخانه ايجاد
مدرك ( هت بهره مندي از خدمات اين كتابخانه بايد داراي شرايط تحصيلي خاصدر حال حاضر زائرين ج

 كتابخانه در ديجيتالي كتابخانه ايجاد به امكان سنجي است درصد تحقيق اين، باشند) كارشناسي و باالتر

بـراي ارائـه خـدمات     (ع)چراغ شاهتخصصي و مركز پژوهشي آستان مقدس حضرت احمدبن موسي الكاظم 
 . بپردازد زائرينبهتر به 
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  اهميت و ضرورت پژوهش -2
در حال حاضر ضرورت ايجاد تحولي عظيم در اطالع رساني از شيوه سنتي به مدرن امري اجتناب ناپـذير  

ها بـه  ي مناسب براي آنها به كاغذ تبديل شدند و كتابخانه ها است و همان گونه كه سنگ نوشته و لوحه
صورت مكتوب به صورت رقومي درآمده است و نياز به محلي مجازي اكنون نيز اطالعات از ، وجود آمدند
تـاج  (. بازيابي و اشاعه اطالعات است كه اين مكان جايي جز كتابخانه ديجيتالي نخواهد بـود ، براي ذخيره

  ) 1388، الديني

از آن جا كه يكي از اهداف كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي آستان مقدس حضـرت احمـدبن موسـي    
 ي جهـاني اطـالع رسـاني   ها گسترش آن و اتصال به شبكه وايجاد كتابخانه ديجيتالي  (ع)چراغ شاهالكاظم 

ي مورد نياز جهت ديجيتالي كردن منابع با تأكيد بـر  ها بنابراين سنجش امكانات موجود و زيرساخت، است
  : باشدتواند با اهميت بوده و محاسن زير را در بر داشته  مي ارائه بهتر خدمات به زائرين

  تر به منابع به ويژه منابع كمياب مانند نسخ خطيتر و آساندسترس پذيري سريع .1
  عدم محدوديت در استفاده از منابع، امكان گسترش تنوع موضوعي و تعداد منابع .2
  تسهيل در اشتراك گذاري منابع .3
  مكان و هزينه، بهره وري در زمان .4
  استفاده هم زمان از يك منبع توسط افراد بي شمار .5
  ي جستجوي افرادها و بهتر منابع مرتبط و ارتقاء مهارتتر  امكان بازيابي سريع .6
  يكپارچه سازي سطح دسترسي براي زائرين با مقاطع تحصيلي مختلف .7
  سهولت روزآمد نگه داشتن اطالعات .8
 . حفاظت از فرهنگ مكتوب كشور .9

  تعاريف عملياتي  -3
شـود كـه جهـت حصـول      مـي  عمليات واقعي گفته به انجام مطالعات اوليه پيش از انجام: سنجي امكان

بـه بيـاني ديگـر امكـان سـنجي عبـارت اسـت از بررسـي         . شود مي اطمينان از موفقيت يك پروژه انجام
با در نظر گـرفتن مزايـا و معايـت    ، پذيري پياده سازي يك سيستم مديريتي يا فراينديمطلوبيت يا امكان

  )  2004، 1هاوريزكيويز( آن سيستم
تخصصـي و مركـز پژوهشـي     كتابخانه در موجود امكانات بررسي، پژوهش اين سنجي در امكان از منظور

، تجهيـزات ، متخصـص  انسـاني  نيـروي  لحاظ از (ع)چراغ شاهآستان مقدس حضرت احمدبن موسي الكاظم 
                                                            

1 Hawryszkiewycz, Igor 



   263  (ع)چراغ احمدبن موسي الكاظم شاهسنجي ديجيتالي كردن منابع كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي حضرت  امكان

 

 . است و بررسي ديدگاه زائرين در اين رابطه ديجيتالي كتابخانه ايجاد براي الزم بودجه و منابع، مواد

و  ذخيـره  الكترونيكـي  شـكل  بـه  را اطالعـاتي  منـابع  كـه  هسـتند  ييهـا  كتابخانـه : ديجيتـالي  كتابخانه
 با سـاير  ارتباط امكان ها كتابخانه نوع اين. كنند مي پردازش كارآمد به روشي را آن گسترده يها مجموعه

 از و فراهم كـرده  عاتاطال مبادله هدف با را جهان سراسر در مشابه اطالعاتي يها و سرويس ها كتابخانه

 و زمـاني  يهـا  محـدوديت  بـدون ، اطالعـات  از متنابهي مقادير به توانند مي كاربران جغرافيايي توزيع نظر
  . )1386، حافظي عليپور( باشند داشته دسترسي مكاني

  اهداف پژوهش -4
هدف كلي اين پژوهش سنجش امكانات كتابخانه تخصصي و مركـز پژوهشـي آسـتان مقـدس حضـرت      

، تجهيـزات و امكانـات سـخت افـزاري    ، بودجـه ، اعم از نيروي انسـاني  (ع)چراغ شاهبن موسي الكاظم احمد
ي پيش روي كتابخانه جهـت  ها چالش، هاوضعيت منابع اطالعاتي و اولويت آن، هاي مخابراتيزيرساخت

ده از كتابخانـه  بررسي ديدگاه زائرين در اين رابطه و نيازسنجي جامعه استفاده كننـ ، ديجيتالي كردن منابع
  . است

  اهداف ويژه پژوهش -5
تعيين وضعيت نيروي انساني متخصص و بودجه جهت ايجاد كتابخانه ديجيتالي در كتابخانـه   .1

  مورد پژوهش
نرم افزاري و مخابراتي موجود در كتابخانه ، تعيين وضعيت تجهيزات و امكانات سخت افزاري .2

  مورد پژوهش جهت ايجاد كتابخانه ديجيتال
جهت ايجـاد   ها وضعيت منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه مورد پژوهش و اولويت آن تعيين .3

  كتابخانه ديجيتال
  ي پيش روي كتابخانه مورد پژوهش جهت ايجاد كتابخانه ديجيتالها بررسي چالش .4
بررسي ديدگاه زائرين در زمينه ديجيتالي شدن كتابخانه مورد پـژوهش و نيازسـنجي جامعـه     .5

 از كتابخانهاستفاده كننده 

 جهت كسب اطالعات جديد و استفاده از منابع اطالعاتي (ع)چراغ شاهبررسي اولويت زائرين حرم مطهر  .6

 پژوهش اساسي يها پرسش -6

تخصصي و مركز پژوهشي آستان مقدس حضرت احمدبن موسي الكاظم  كتابخانه امكانات: اصلي پرسش
  است؟ چگونه ديجيتالي كتابخانه ايجاد براي (ع)چراغ شاه
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 : از عبارتند پژوهش اين فرعي يها پرسش

از نظر نيروي انساني و بودجـه جهـت    (ع)چراغ شاهوضعيت كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي . 1
  ايجاد كتابخانه ديجيتالي چگونه است؟

نـرم افـزاري و مخـابراتي موجـود در كتابخانـه      ، وضعيت تجهيزات و امكانات سـخت افـزاري  . 2
  جهت ايجاد كتابخانه ديجيتالي چگونه است؟ (ع)چراغ شاهي تخصصي و مركز پژوهش

به چه صورت اسـت و   (ع)چراغ شاهوضعيت منابع اطالعاتي كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي . 3
  ديجيتالي شدن با كدام دسته از منابع است؟ اولويت

خانـه  بـراي ايجـاد كتاب   (ع)چـراغ  شـاه مشكالت احتمالي كتابخانه تخصصي و مركـز پژوهشـي   . 4
  ديجيتالي چه مواردي است؟

به چه ميزان  (ع)چراغ شاهي كتابخانه ديجيتالي از ديدگاه زائرين حرم مطهر ها هر كدام از قابليت. 5
  اهميت دارند؟ 

را ) چاپي و الكترونيكـي ( جهت كسب اطالعات جديد كدام روش (ع)چراغ شاهزائرين حرم مطهر . 6
  فاده از منابع اطالعاتي كدام است؟در است ها دهند و اولويت آن مي  ترجيح

  روش و جامعه آماري  -7
 (ع)چـراغ  شـاه ي زائران حـرم مطهـر احمـدبن موسـي الكـاظم       شامل كليه، ي آماري پژوهش حاضر جامعه

زن بود كه به 41مرد و  58ي انتخابي شامل  نمونه. سال بود 60تا  15ها بين  ي سني آن شود كه دامنه مي
  . انتخاب شدند، زائران مراجعه كننده به آستان مقدسصورت اتفاقي و از بين 

از دو پرسشـنامه محقـق   ، در پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي است و به روش پيمايشـي انجـام گرفتـه   
پرسـش جهـت    11در دو بخش تهيه شد؛ بخش اول حاوي » الف«پرسشنامه . ساخته استفاده شده است

صصي و مركز پژوهشي آسـتان مقـدس حضـرت احمـدبن     ي نيروي انساني كتابخانه تخها بررسي مهارت
ي موجـود  هـا  پرسش جهت بررسي امكانات و زيرساخت 23دوم حاوي  و بخش (ع)چراغ شاهموسي الكاظم 

در  (ع)چـراغ  شـاه پرسش جهت بررسي ديدگاه زائرين حرم مطهر  16حاوي » ب«در كتابخانه و پرسشنامه 
 ايـن  يهـا  پرسشـنامه ) روايـي ( اعتبار. م شده استخصوص ديجيتالي شدن كتابخانه مورد پژوهش تنظي

 تأييـد  حوزه اين متخصصان نظر از استفاده با شده كه سنجيده اعتبار محتوايي روش از استفاده با تحقيق

كـه مقـدار بـه     گرديـده  اسـتفاده  كرونباخ آلفاي روش از) پايايي( اعتماد شده است و جهت بررسي قابليت
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  . قابل قبولي قرار داردبوده و در سطح  2/80دست آمده 
در سطح توصيفي از فراواني و درصد . ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد تجزيه و تحليل داده 

ي هـا  هـر يـك از قابليـت   ، هـا و در سطح استنباطي به منظور بررسي اين مطلب كه از ديـدگاه آزمـودني  
 . استفاده گرديد 1اي نمونه مون تي تكاز آز، اند كتابخانه ديجيتالي تا چه اندازه اهميت داشته

مديران و كاركنان كتابخانه و بخش فناوري اطالعات و زائرين آستان مقـدس  ، جامعه آماري اين پژوهش
هاي پژوهش از نرم افزار باشند و براي تجزيه و تحليل دادهمي (ع)چراغ شاهحضرت احمدبن موسي الكاظم 

spss استفاده شده است .  

  هشپيشينه پژو -8
با عنوان امكان سنجي ايجاد كتابخانه ديجيتالي جهت اي  در مقاله) 1388( محمد اسماعيل و رحيمي نژاد

ي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور بـا اشـاره بـه ايـن نكتـه كـه يكـي از اهـداف         ها پشتيباني از برنامه
جهت سازگاري با انـواع  اي  خانهبهبود وضعيت ياددهي و يادگيري از طريق منابع كتاب، كتابخانه ديجيتالي

ايـن  . شـمارند  مـي  نياز به تهيه منابع ديجيتالي يا ديجيتالي كردن منـابع را نيـازي مبـرم   ، است ها آموزش
حاكي از آن است كه دانشـگاه پيـام نـور     ها پژوهش به روش پيمايشي توصيفي انجام گرفته است و يافته

، منـابع الكترونيكـي پيوسـته   ، بودجـه ، لحاظ نيروي انسانيبايست به  مي ديجيتالاي  براي ايجاد كتابخانه
  . به حد استانداردهاي ذكر شده در پژوهش ارتقا يابند... تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و

در پـژوهش خـود بـا عنـوان امكـان سـنجي ايجـاد كتابخانـه ديجيتـال در          ) 1387( فدايي و نوشين فرد
ي با استفاده از روش پژوهش پيمايشي و استفاده از دو پرسشنامه به ي دانشگاه عالمه طباطبايها كتابخانه

دهد با وجـود مشـكالتي    مي ي پژوهش نشانها يافته. بررسي وضعيت دانشگاه عالمه طباطبايي پرداختند
ايجـاد  ، كه در تهيه بودجه و همچنين ضعف امكانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افـزاري وجـود دارد  

  . ي عملي استكتابخانه ديجيتال
در پژوهشي با عنوان امكان سنجي ايجاد خدمات مرجع الكترونيكي با ديـدگاه  ) 1391( زارعي و سكندري

كتابداران و مدير كتابخانه دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهـران را  ، دانشجويان، كاربر محور
ژوهش پيمايشي توصيفي انجام شـده اسـت   ي اين پژوهش كه به روش پها يافته. مورد مطالعه قرار دادند

همچنين مهـارت كتابـداران در   . دهد كاربران تمايل زيادي به دريافت خدمات الكترونيكي دارند مي نشان
استفاده از فناوري اطالعات و ارائه خدمات الكترونيكي در سطح مناسـبي قـرار دارد و كتابخانـه از جهـت     

                                                            
1 one sample t test 
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  . ستامكانات مالي و فني در وضعيت مناسبي ني
با عنوان امكان سنجي ايجاد كتابخانه ديجيتال در مدارس دولتي اي  در مقاله) 1392( ضيايي و سيد كابلي

شهر مشهد كه با روش پژوهش پيمايشي انجام شد به اين نتيجه دست يافتند كه با وجـود مشـكالت در   
ت در حـد متوسـط و   وضـعيت امكانـات و تجهيـزا   ، زمينه بودجه و مهارت نيروي انساني در اين مـدارس 

  . امكانات مخابراتي اين مدارس جهت ايجاد كتابخانه ديجيتال در حد مطلوبي قرار دارد
اي امكان سنجي ايجاد كتابخانه ديجيتال در كتابخانه ول كـام را  در مقاله) 2010( جونز و تامپسون، هنشا

و شناسـايي موانـع ايجـاد    ي اصـلي مـورد نيـاز    هـا  مورد مطالعه قرار دادنـد و در آن بـه بررسـي سيسـتم    
ي الزم طراحي شد و قابليت همكـاري  ها در اين مقاله مدلي براي توسعه زيرساخت. پرداختند ها زيرساخت

سيسـتم امانـت دهـي و خـدمات     ، ي اساسي از جمله تبديل منابع به نسـخ ديجيتـال  ها و عملكرد سيستم
دهد كه با آگـاهي از نقـاط    مي نشاننتايج حاصل از اين پژوهش . تحويل مدرك مورد بررسي قرار گرفت

  . ي ياد شده امكان ديجيتالي كردن كتابخانه ول كام وجود داردها ضعف موجود در هماهنگي سيستم

  هاي پژوهشتجزيه و تحليل يافته -9
بـا  . ي آماري آمـاده شـدند  ها با استفاده از جدول ها ي به دست آمده از پرسش نامهها تجزيه و تحليل داده

ي پـژوهش نتـايجي را   هـا  تجزيه وتحليل نهايي صورت گرفت و حاصـل يافتـه  ، ها مطالعه دادهمشاهده و 
  . شودپرداخته مي ها نشان داد كه در اين قسمت به آن

  هاي اساسيپاسخ به پرسش

از نظـر نيـروي انسـاني و      (ع)چراغ شاهوضعيت كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي . پرسش اساسي يك
  خانه ديجيتالي چگونه است؟بودجه جهت ايجاد كتاب

زن ) %75( (ع)چـراغ  شـاه اكثر كاركنان كتابخانه تخصصـي و مركـز پژوهشـي    ، 1با توجه به جدول شماره 
 5نفر است كه از اين تعـداد   8 ،(ع)چراغ شاهتعداد كل كاركنان كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي . هستند

رشته تحصيلي . اراي مدرك فوق ليسانس هستندد) % 5/37( نفر 3داراي مدرك ليسانس و ) % 5/62( نفر
مطابق اطالعات جدول . است) كتابداري( تمام افراد شاغل در اين كتابخانه علم اطالعات و دانش شناسي

  . دهند مي گروه نمونه را تشكيل) %50( سال بيشترين درصد 5تا  1افراد با سابقه كار بين ، 1شماره 
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  رشته تحصيلي و سابقه كار، نه با توجه به تحصيالتفراواني كاركنان كتابخا. 1جدول 
  درصد  فراواني  متغير

  جنسيت
 25 2 مرد

 75 6  زن

  تحصيالت
 5/62 5 ليسانس

 5/37 3 فوق ليسانس

 100 8  علم اطالعات و دانش شناسي  رشته تحصيلي

  سابقه كار
 50 4 سال5-1

 5/37 3 سال10-6

 5/12 1 سال10باالتر از

  

  ي كتابدار ديجيتاليها با مهارت (ع)چراغ شاهتوزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي  .2جدول

% از نيـروي انسـاني شـاغل در    5/87حاكي از آن اسـت كـه دانـش     2هاي تحقيق در جدول شماره يافته
جسـتجوي  ، اينترنـت و شـبكه جهـاني وب   در زمينـه   (ع)چـراغ  شـاه كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشـي  
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  5/87  7  5/37  3  100  8  25  2  5/37  3  5/87  7  87/ 5  7  زياد
  5/12  1  5/37  3  0  0  50  4  50  4  5/12  1  5/12  1  متوسط
  0  0  25  2  0  0  25  2  5/12  1  . 0  0  0  0  كم
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ي اطالعاتي در حد زياد و تمام كاركنان در زمينه آشنايي بـا  ها اطالعات در محيط ديجيتال و كار با بانك
از كاركنـان   %50دهد كـه بـيش از    مي هم چنين نشان ها يافته. سيستم عامل ويندوز مهارت بااليي دارند
افزارهـاي طراحـي صـفحات وب و     نـرم ، ي اطالعـات ديجيتـالي  كتابخانه در زمينه گردآوري و سـازمانده 

بـا اسـتناد بـه    . ي توليد و ارزيابي اطالعات ديجيتالي در حـد متوسـط و بـاالتر هسـتند    ها آشنايي با روش
ي توليـد  ها % از كاركنان در دو مهارت آشنايي با روش25فقط ، ي درج شده از سواالت پرسشنامهها پاسخ

و مهـارت كاركنـان در   انـد   م افزارهاي طراحي صفحات وب امتياز كم كسب كردهو ارزيابي اطالعات و نر
  . در حد متوسط و باالتر است ها ساير زمينه

نـرم افـزاري و مخـابراتي موجـود در     ، وضعيت تجهيزات و امكانات سـخت افـزاري  . پرسش اساسي دو
  الي چگونه است؟جهت ايجاد كتابخانه ديجيت (ع)چراغ شاهكتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي 

  : جهت ايجاد سيستم كتابخانه ديجيتالي نياز به تجهيزات و امكانات زير است
، 5ي باركـدخوان هـا  دستگاه، ي شخصيها رايانه، 4ايستگاه كاربر، 3بها ، 2مسيرياب، 1رايانه سرويس دهنده

ي هـا  تمسيسـ ، 6سـي دي رايتـر  ، اتصـاالت شـبكه اي  ، تجهيزات ديجيتال سازي و ابزارهاي ثبت و ضبط
اي  ي دريافـت كننـده مـاهواره   ها دستگاه، خطوط تلفن، مودم، به كاربردن فيبر نوري، upsسيستم ، چاپگر

  . ي پشتيبان به صورت نوار يا لوح فشردهها سيستم، 7نظير ديش
  : شدي زير باها نرم افزار كاربردي كتابخانه جهت ايجاد كتابخانه ديجيتالي نيز بايد داراي ويژگي، عالوه بر اين

 روز آمدسـازي محتـواي پيوسـته   ، هـا  پشـتيباني از ابـرداده  ، هـا  پشتيباني از انواع مختلف مـدارك و قالـب  
)online( ،جستجو و بازيابي، امكان ايجاد خودكار نمايه و ذخيره سازي )پشـتيباني  ، )مـتن كامـل  ، ابرداده

ذخيـره و  ، امكـان اسـكن  ، ايامكان جستجوي چندرسـانه  ، امكان تهيه پشتيبان، چندزبانه و زبان فارسي
ي تبـادل  هـا  امكان ورود ركوردهاي سازگاري با قالب، ي ديجيتالي به ركوردهاي فهرستها ضميمه فايل

ي هـا  امكان تبديل فـرم ، ... كتاب شناختي از نوار؛ فيلم؛ ميكرو فيلم، اطالعات كتاب شناختي نظير مارك
اداره مجموعـه و  ، هـا  ترل و نمـايش موجـودي  امكان كن، سيستم مديريت نشريات ادواري، مختلف به هم

 ارائه رابط كاربر گرافيكي اسـتاندارد ، پشتيباني از استانداردهايي مانند دوبلين كور؛ يوني كد و ايكس ام ال
  . )1388، محمداسماعيل و رحيمي نژاد(

                                                            
1 Server 
2 Router 
3 Hub 
4 Work station 
5 Barcode scanner 
6 CD-Writer 
7 Dish 
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لي همـان  حال با توجه به تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت ايجـاد كتابخانـه ديجيتـا   
از نظـر   (ع)چـراغ  شـاه كتابخانه تخصصي و مركـز پژوهشـي   ، كنيد مي مالحظه 3گونه كه در جدول شماره 

عـدد   1، عدد اسـكنر  3، )عدد براي كاركنان 20عدد براي كاربران و  25( عدد رايانه 45: تجهيزات شامل
ups ،10 3، عدد سـوئيچ  6، سرورعدد  2، عدد دي وي دي رايتر 35، عدد سي دي رايتر 20، عدد چاپگر 
ــدد ــا ع ــي     2، به ــاربردي و ويژگ ــزار ك ــرم اف ــر ن ــدخوان واز نظ ــتگاه بارك ــدد دس ــا ع ــهه   ، ي مربوط
با توجه به اين كـه نـرم افـزار كتابخانـه     . نسخه تحت ويندوز پارس آذرخش است، افزار اين كتابخانهنرم

اين نرم افزار تمـام  ، يجيتالي استديجيتالي به عنوان هسته اصلي و مهم ترين ساختار فناوري كتابخانه د
  . ي مورد نياز براي ايجاد كتابخانه ديجيتالي را داردها ويژگي

  (ع)چراغ شاهموجود در كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي اي  وضعيت تجهيزات رايانه. 3جدول 
  Server ( 2( تعداد سرور
  Computer (  20( تعداد رايانه
  Scanner (  3( تعداد اسكنر

  2  د دستگاه باركد خوانتعدا
  Printer (  10( تعداد چاپگر

  CD-writer ( 20( تعداد سي دي رايتر
ــر  ــداد دي وي دي رايتـ -DVD( تعـ

writer ( 
35  

  Hub (  3( بها تعداد
  Swich ( 6( تعداد سوئيچ

  UPS (  1( تعداد تنظيم كننده جريان برق
  Mb 16  پهناي باند اينترنت

  سال 8  كامپيوتر مدت زمان راه اندازي مركز
  25  تعداد كامپيوتر براي كاربران

  40  تعداد دستگاه قابليت اتصال به اينترنت
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 (ع)چـراغ  شـاه كتابخانه تخصصي و مركـز پژوهشـي   ، »الف«با توجه به اطالعات كسب شده از پرسشنامه 

. دارد مـي  خـود را از شـركت آسـياتك دريافـت     باشد كه سرويس مورد نظر مي ADSLمجهز به اينترنت 
. جهت انتقال اطالعـات اسـت   مگابايت است كه سرعت مناسبي 16شود  مي پهناي باند اينترنتي كه ارائه

دستگاه كامپيوتر مجهز به شبكه و اينترنـت   40سال است كه با قابليت  8مركز كامپيوتركتابخانه به مدت 
  . افزارهاي مورد نياز كاربران راه اندازي شده است و ارائه نرم

بـه چـه    (ع)چـراغ  شـاه وضعيت منابع اطالعاتي كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشـي  . اساسي سهپرسش 
  ديجيتالي شدن با كدام دسته از منابع است؟ صورت است و اولويت

، عنوان كتـاب فارسـي   50750داراي  (ع)چراغ شاهكتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي  4با توجه به جدول 
عنوان كتاب چاپ سـنگي   3270، عنوان كتاب مرجع 3500، نشرياتعنوان  493، عنوان كتاب التين 91
ي خاص نسخ خطي و چـاپ سـنگي از جملـه شـرايط     ها با توجه ويژگي. عنوان نسخ خطي است 2531و 

ي ها و هم چنين با توجه به وجود مشكالت پيش روي كتابخانه... ارزشمند بودن، نحوه استفاده، نگهداري
لذا بهتر اسـت اولويـت ديجيتـالي كـردن     ، ي چاپيها وط به حق مؤلف كتابديجيتالي از جمله قوانين مرب

، ي مرجـع هـا  سـپس كتـاب  ، ي فارسيها منابع با كتب نسخ خطي و چاپ سنگي باشد و پس از آن كتاب
  . ي التين ديجيتال سازي گردندها نشريات و كتاب

   (ع)چراغ شاهز پژوهشي وضعيت اولويت ديجيتالي شدن منابع چاپي كتابخانه تخصصي و مرك. 4جدول 
  اولويت ديجيتالي شدن  ) عنوان( تعداد  نوع منبع

  3  50750  ي فارسيها كتاب
  6  91  ي التينها كتاب

  5  493  نشريات چاپي
  4  3500  ي مرجعها كتاب

  2  3270  كتب چاپ سنگي
  1  2531  نسخ خطي

بـراي ايجـاد    (ع)راغچـ  شـاه مشكالت احتمالي كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي . پرسش اساسي چهار
  كتابخانه ديجيتالي چه مواردي است؟

، در راسـتاي ديجيتـالي كـردن منـابع     (ع)چراغ شاهنخستين مشكل كتابخانه ، طبق نتايج حاصل از پژوهش
لف هنوز در مورد منابع ديجيتالي داراي محـدوده  ؤامروزه قوانين حق م. قوانين مربوط به حق مؤلف است
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ي ديجيتالي قابـل بازيـابي در سراسـر جهـان     ها ه در كتابخانهئكه منابع قابل ارااز آنجايي . روشني نيستند
از طـرف  . لذا قوانين مربوطه نيز بايد بين المللي بوده و بتوانند در تمامي كشورها به اجرا در آينـد ، هستند

مسائل مربوط به گيرند و توجه چنداني به  مي ديگر اين قوانين بيشتر به داليل اقتصادي مورد استفاده قرار
ه ايـن قـوانين نبايـد باعـث     كـ به هر حال بايد به اين مسئله توجـه كنـيم   . ترويج يادگيري مدنظر نيست

  . محدوديت دستيابي كاربران به اطالعات شود
عـالوه بـر    (ع)چراغ شاهدومين مشكل در ايجاد كتابخانه ديجيتالي در كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي 

سياري از مراجعين ب. استاشتن مهارت جستجو و بازيابي اطالعات توسط كاربران د، دسترسي به اينترنت
نقـش كتابـداران    ي الزم براي جستجوي اطالعات مورد نظـر خـود هسـتند كـه در اينجـا     ها فاقد مهارت

با هدايت و مشاوره اطالعاتي خود بـه مـراجعين در بـه    ، شود كه در آن مي ي مجازي برجستهها كتابخانه
هزينـه نسـبتا بـاالي    ، سومين مشـكل . ياري گر باشند، و استفاده از منابع اطالعاتي مد نظر دست آوردن

ي نسـبتا  ها مراحل نخستين نياز به هزينه ي ديجيتالي درها ايجاد كتابخانه. كتابخانه ديجيتالي است ايجاد
اكثـر  ، هـر صـورت  بـه  . يي اسـت هـا  بااليي دارد كه همواره به عنوان يكي از موانع ايجاد چنين كتابخانـه 

  . را داشته باشد ها ي اطالعاتي رايگان نيستند و سازمان بايد توانايي پرداخت هزينهها پايگاه
  ي اساســي در ايــن بخــش هــا چــالش. اســت حفاظــت از منــابع اطالعــاتي موجــود، چهــارمين مشــكل

عليپـور  ( غيرمجـاز  يهـا  امنيت اطالعات و جلوگيري از ورود، ي احتماليها جلوگيري از آسيب :ازاند  عبارت
  . )1386، حافظي

در اين بخش از پـژوهش  ، از آن جايي كه اين پژوهش در راستاي ارائه خدمات به زائرين انجام شده است
به تجزيه و تحليل نظرات پاسخ دهندگان  (ع)چراغ شاهجهت نيازسنجي و ارزيابي نظرات زائرين حرم مطهر 

ــش ــه پرسـ ــا بـ ــزان اهميـــت قابليـــت هـ ــه ميـ ــا يي در زمينـ ــاليهـ ــه ديجيتـ   اولويـــت ، ي كتابخانـ
نحوه جسـتجوي اطالعـات و هـم چنـين بـه بررسـي ميـزان        ، ها در انتخاب منابع چاپي و الكترونيكيآن

  . ي ديجيتالي پرداختيمها با كتابخانه ها آشنايي آن
از ، ي تحقيـق  در ابتدا به منظور آشنايي با مشخصات عمومي نمونه آماري و توصيف متغيرهـاي گسسـته  

  . گردد مشاهده مي 5راواني و درصد استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول شماره ف
سال سن  25باالتر از ) %83( ها و اكثر آناند  مرد بوده) %6/58( اكثر پاسخ گويان، 5مطابق جدول شماره 

، لم% داراي مدرك فوق ديـپ 24، % از پاسخ دهندگان ليسانس و باالتر50ميزان تحصيالت بيش از . دارند
  . % از نمونه داراي مدرك زير ديپلم بودند2مدرك ديپلم و تنها  ها % از آن17
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  متغيرهاي جمعيت شناختي نمونه آماري. 5جدول
  درصد  فراواني متغير

  ي سني رده

  5 4  سال 20كمتر از 

  12 10  سال 25تا  20

 29 24  سال 30تا 26

  25 21  سال 35تا  31

  29 24  سال 36باالتر از 

  جنسيت
 6/58 58 مرد

 4/41 41 زن

 ميزان تحصيالت

 1/2 2 زير ديپلم

 7/16 16 ديپلم

 24 23 فوق ديپلم

 32 31 ليسانس

 25  24  فوق ليسانس و باالتر

 (ع)چـراغ  شاهي كتابخانه ديجيتالي از ديدگاه زائرين حرم مطهر ها هر كدام از قابليت. پرسش اساسي پنج

  د؟ به چه ميزان اهميت دارن
امكـان  ، ي دسترس پذيري آسـان بـه منـابع   ها گزينه، كنيد مي مشاهده 6همان گونه كه در جدول شماره 

بهره وري در زمان و مكان و امكان اضـافه كـردن منـابع    ، گسترش تنوع موضوعي و افزايش تعداد منابع
گزينه . ن اهميت دارندهايي هستند كه در حد زيادي در نظر زائريتازه منتشر شده در كمترين زمان قابليت

% و پس از آن امكان گسترش تنـوع موضـوعي و   9/94مكان و هزينه با كسب امتياز ، بهره وري در زمان
% بيشترين اهميت را در ديدگاه زائرين داشته است در حالي كه يكپارچه سـازي  91افزايش تعداد منابع با 

  . % كمترين اهميت را داشته است41از سطح دسترسي براي كاربران با مقاطع تحصيلي مختلف با امتي
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  ) مقادير بر حسب درصد( ي كتابخانه ديجيتالي از ديدگاه نمونه آماريها ميزان اهميت قابليت. 6جدول 

تا  ي كتابخانه ديجيتاليها هر يك از قابليت، هاآزمودنيدر ادامه به منظور بررسي اين مطلب كه از ديدگاه 
با توجه بـه اينكـه هـر يـك از ايـن      . اي استفاده گرديد نمونه از آزمون تي تك، اند چه اندازه اهميت داشته

فرض بر اين شد كه عـدد  ، گرفت اي از يك تا پنج را در بر مي دامنه، ها به صورت يك طيف ليكرتي گويه
به عنوان حـد متوسـط نمـره بـراي هـر قابليـت        3ي  بنابراين نمره. دهد ه را نشان ميسه متوسط هر گوي

فرض براين شـد  ، بود 3داري باالتر از عدد  در مورد عواملي كه ميانگين آنها به صورت معني. انتخاب شد
تفـاوت   3يي كه ميانگين آنها با عـدد  ها در مورد قابليت. كه اهميت اين قابليت بيش از متوسط بوده است

در مـورد  . فرض بر اين شد كه ميزان اهميت اين قابليت در سطح متوسط بـوده اسـت  ، داري نداشت معني
فرض بر ايـن شـد اهميـت    ، بود 3داري كمتر از عدد  ي ميانگين آنها به صورت معني عواملي كه كه نمره

  . گردد مشاهده مي 7ره جدول شما ها در در اين قسمت نتايج اين تحليل. اين قابليت كمتر از متوسط است
 3به طور معني داري از عـدد   ها ميانگين تمام قابليت، كنيد مي مشاهده 7همان گونه كه در جدول شماره 

  . اند در نظر زائرين اهميت متوسط و باالتر داشته ها بنابراين تمام قابليت. بزرگتر است
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  7/84  8/40  6/85  9/87  8/77  9/94  7/66  9/90  50  87  زياد

  1/7  1/53  4/13  1/10  2/19  3  3/31  8  47  11  متوسط

  2/8  1/6  1  2  3  2  2  1  3  2  كم
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 ي كتابخانه ديجيتاليها قابليت براي بررسي ميزان اهميتاي  نتايج آزمون تي تك نمونه. 7جدول 

انحراف  ميانگين  متغير
 ي درجه  مقدار تي  استاندارد

  آزادي
سطح 

  داري معني
  000/0 99 86/16 61/0 03/4  دسترس پذيري آسان به منابع

  000/0 99 27/8 89/0 74/3  نامحدود از منابع امكان استفاده
ــوع موضــوعي و   ــترش تن ــان گس امك

  000/0 98 21/19 61/0 17/4  افزايش تعداد منابع

تسهيل در به اشتراك گذاري منابع در 
  000/0 98 05/11 91/0 01/4  قالب ديجيتالي

  000/0 98 27/21 65/0 39/4  مكان و هزينه، بهره وري در زمان
امكان استفاده همزمان از منابع توسط 

  000/0 98 06/13 87/0 14/4  چندين نفر

هـاي جسـتجو و امكـان     ارتقا مهـارت 
  000/0 98 95/15 72/0 16/4  زيابي سريعتر و بهتر منابع مرتبطبا

امكان اضافه كردن منابع تـازه منتشـر   
  000/0 96 52/15 67/0 05/4  شده در كمترين زمان

يكپارچه سازي سطح دسترسـي بـراي   
  000/0 97 11/6 87/0 54/3  كاربران با مقاطع تحصيلي مختلف

حفاظت و نگهداري از فرهنگ مكتوب 
  000/0 97 19/12 89/0 09/4  و آسيب نرسيدن به منابع چاپي كشور

چـاپي و  ( جهت كسب اطالعات جديـد كـدام روش   (ع)چراغ شاهزائرين حرم مطهر . پرسش اساسي شش
 در استفاده از منابع اطالعاتي كدام است؟ ها دهند و اولويت آن مي را ترجيح) الكترونيكي

، بـا كتابخانـه ديجيتـالي ملـي    ، % از پاسخ دهندگان50ش از دهد كه بي مي نتايج حاصل از پژوهش نشان
بـا   % از ايـن افـراد  7در حـالي كـه تنهـا    . كتابخانه ديجيتالي نور و كتابخانه ديجيتالي تبيان آشنايي دارند

حاكي از اين اسـت   8مطابق جدول شماره  نتايج. هاي ديجيتالي كنگره و كمبريج آشنايي داشتندكتابخانه
مطالعه منابع به صورت الكترونيكي را بـه عنـوان اولويـت اول و دوم خـود      ها از آزمودني% 70كه بيش از 
% مطالعه منابع به صورت چاپي را جهت كسب اطالعات جديـد بـه   20در حالي كه تنها . اند انتخاب كرده
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% به 1/7با  و كمترين امتياز را گزينه مشاوره گرفتن از افراد متخصصاند  عنوان اولويت اول خود قرار داده
بـه  ، دهند در صورتي كـه بـه كتـابي نيـاز داشـتند      مي ترجيح %46از اين تعداد . خود اختصاص داده است

دهند به سايت كتابخانه برونـد و كتـاب    مي % ترجيح54كتابخانه بروند و از كتابدار آن را تحويل بگيرند و 
  . الكترونيكي را دانلود كرده و استفاده كنند

  ) مقادير بر حسب درصد( نمونه آماري جهت نحوه جستجوي اطالعات جديداولويت . 8جدول 
  متغير    
  

  اولويت
   

مطالعه منابع 
مشاوره گرفتن از  جستجو در اينترنت  مطالعه منابع الكترونيكي  چاپي

  افراد متخصص

1  20  9/43  2/32  1/7  
2  6/43  6/31  22  1/7  
3  6/23  8/15  3/37  6/19  
4  7/12  8/8  5/8  1/66  

 گيرينتيجه -10

كتابخانـه تخصصـي و مركـز پژوهشـي     ، با توجه به اطالعات به دست آمـده چنـان چـه مالحظـه شـد      
بـه طـوري   . ي مورد نياز از نظر نيروي انساني در وضعيت مطلوبي قرار داردها به لحاظ ويژگي (ع)چراغ شاه
كتابـداران كتابخانـه    % كاركنان داراي تحصيالت در رشـته كتابـداري هسـتند و ميـزان آشـنايي     100كه 

وجود . ي كتابدار ديجيتالي در حد متوسط و باالتر استها با مهارت (ع)چراغ شاهتخصصي و مركز پژوهشي 
باشد كه در جذب كاركنان كتابخانه مورد پژوهش دقت الزم به عمل آمـده   مي چنين نتايجي دليل بر اين

ي و مخابراتي نيـز كتابخانـه در وضـعيت بسـيار     نرم افزار، اي سخت افزاريبه لحاظ امكانات رايانه. است
سخت افزارها ، مناسبي قرار دارد و با توجه به تجهيزات ذكر شده مورد نياز براي ايجاد كتابخانه ديجيتالي

، با توجـه بـه نتـايج پـژوهش    . شود مي و نرم افزارهاي موجود در كتابخانه مورد پژوهش شامل تمام موارد
باشـد كـه بـه دليـل شـرايط خـاص        مـي  ع با كتب چاپ سنگي و نسخ خطياولويت ديجيتالي كردن مناب

نگهداري و عدم نياز به رعايت قوانين مربوط به حق مؤلف در اولويت اول ديجيتالي شـدن قـرار دارنـد و    
. ي التين ديجيتال سازي گردنـد ها نشريات و كتاب، ي مرجعها سپس كتاب، ي فارسيها پس از آن كتاب

 (ع)چـراغ  شـاه هاي پيش روي كتابخانه تخصصي و مركز پژوهشي دهد كه چالشميچنين نشان نتايج هم
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ازجملـه مشـكالت ديگـر در ايـن     . جهت ديجيتالي شدن در درجه اول قوانين مربوط به حق مؤلف اسـت 
كتابخانـه   هزينـه نسـبتا بـاالي ايجـاد    ، عدم مهارت جستجو و بازيابي اطالعـات توسـط كـاربران   ، مسير

 . است از منابع اطالعاتي موجودحفاظت ديجيتالي و 

 (ع)چـراغ  شـاه ي كتابخانه ديجيتالي در ديدگاه زائرين حـرم مطهـر   ها تمام قابليت، طبق نتايج گزارش شده

يي كه در نظر زائرين از اهميـت بيشـتري برخـوردار بودنـد شـامل      ها از جمله قابليت. اهميت بااليي دارند
بهره وري در زمـان  ، نوع موضوعي و افزايش تعداد منابعامكان گسترش ت، دسترس پذيري آسان به منابع

ايـن در حـالي اسـت كـه تنهـا دو      . و مكان و امكان اضافه كردن منابع تازه منتشر شده در كمترين زمان
قابليت يكپارچه سازي سطح دسترسي براي كاربران با مقاطع تحصيلي مختلف و امكان استفاده نامحدود 

  . خوردارنداز منابع از اهميت كمتري بر
مطالعه منابع به صورت الكترونيكي را به عنوان اولويت اول و  ها نتايج حاكي از اين است كه اكثر آزمودني

مطالعه منابع به صـورت چـاپي را جهـت كسـب      ها % از آن20در حالي كه تنها . اند دوم خود انتخاب كرده
اد بسيار كمي از زائرين گزينه مشاوره گـرفتن  و تعداند  اطالعات جديد به عنوان اولويت اول خود قرار داده
اكثر زائرين در صـورتي  ، طبق نتايج به دست آمده. اند از افراد را جهت كسب اطالعات جديد انتخاب كرده

دهند به سايت كتابخانه بروند و كتـاب الكترونيكـي را دانلـود كـرده و      مي كه به كتابي نياز داشتند ترجيح
دهند به كتابخانه بروند و منبـع   مي كلي اختالف زيادي بين افرادي كه ترجيح استفاده كنند اما به صورت

دهد كه هنوز هـم بسـياري از افـراد     مي اين نتيجه نشان. چاپي را امانت بگيرند با اين افراد وجود نداشت
تـالي  ي ديجيهـا  اين در حالي است كه اكثر پاسخگويان با كتابخانه. دهند مي مطالعه منابع چاپي را ترجيح

در نهايـت در  . ي ديجيتالي انگليسي آشنا بودنـد ها فارسي آشنايي داشتند اما تعداد بسيار اندكي با كتابخانه
ي الزم را براي ديجيتالي كـردن  ها اين كتابخانه شرايط و زيرساخت، صورت فراهم شدن بودجه مورد نياز
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