
 
 

  هاي دانشگاهی شهر اصفهانکتابخانه آمادگی الکترونیکی

 
   ٤جباري نوقابی دکتر هادي ،٣دکتر علی صنایعی، ٢چشمه سهرابی، دکتر مظفر ١نرگس اورعی

  20/6/1391 پذیرش:    7/4/1391 دریافت:

  چکیده 

 آموزش عالی شهر اصفهانهاي موسسهو ها هاي دانشگاه هکتابخانآمادگی الکترونیکی بررسی ، حاضر پژوهش هدف هدف:

  . است

آموزش عالی شهر هاي موسسهو  هاهاي دانشگاه و جامعه آماري آن کتابخانه پیمایشی ـ توصیفیروش انجام پژوهش  روش:

بخانه به عنوان کتا 7و تعداد است  طبقه ايـ  تصادفیاز نوع گیري نه. روش نمواست 1390 -1389اصفهان در سال تحصیلی 

فناوري  ان(کارکنان فناوري اطالعات کتابخانه، مدیرپرسشنامه محقق ساخته  4 شامل ها آوري داده ابزار گرد نمونه انتخاب شد.

  . باشد میکتابخانه) ان عالیدانشگاه، کارکنان کتابخانه، و مدیر

هاي  ، آمادگی اطالعات، خدمات و فعالیتفاوایرساخت زمیزان دسترسی و آمادگی پژوهش نشان داد که  هايیافته :هایافته

آمادگی  که،حالیاست. در بوده باالتر از حد متوسط سازمانی ، آمادگی مدیریت و فرهنگ، امنیت اطالعاتفاوا نیازمند به

آمادگی فاوا، وط به بمقررات حقوقی و قانونی مرو ها  ها و استراتژي سیاستمیزان هاي سازمانی، ارتباط با محیط بیرونی،  ویژگی

 میان يدار یتفاوت معننشان داد ها یافتههمچنین  .نبوده استباالتر از حد متوسط  ،فاوامیزان استفاده از  انسانی، نیرويمالی، 

کمتر از حد متوسط  66/2با میانگین  ها کتابخانهگی الکترونیکی آمادو میزان  وجود داشت آمادگی الکترونیکی بعدهاي مقدار

از آمادگی  هانفشهر اص آموزش عالی هاي موسسهو ها گاهي دانشها کتابخانه که است آن حاکی از پژوهشنتایج نهایی  شد.با می

  آمادگی پایین هستند. با ییبعدهادر  بیشترو نیازمند رسیدگی و توجه  اندخوردار نبودهالکترونیکی الزم بر

   .، اصفهان(فاوا) عالی، فناوري اطالعات و ارتباطاتاه و مؤسسه آموزش آمادگی الکترونیکی، کتابخانه دانشگها:  ه  واژلیدک

  

  

                                                             
  n.oraee88@ yahoo.com ؛رسانی از دانشگاه اصفهان کارشناس ارشد کتابداري و اطالع 1

 sohrabi51@yahoo.com  ؛دانشگاه اصفهان رسانی اطالعاستادیار گروه کتابداري و  2

 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان 3

   Jabbari2000@yahoo.com  ؛مشهد دانشیار گروه آمار دانشگاه فردوسی ٤

). 1392( هادياورعی، نرگس؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ صنایعی، علی؛ جباري نوقابی، مقاله:  نیبه ا استناد

- 132 )،2( 3،یرسان و اطالع ينامه کتابدار پژوهش .هاي دانشگاهی شهر اصفهان آمادگی الکترونیکی کتابخانه

113.  
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  مقدمه 

 امروز جامعه زندگی،ي هابخش تمامی در آن وسیع کاربرد و اطالعات فناوري سریع هايپیشرفت

 نانچ ،هاانسان معمول زمانی هايهبرنام و روزمرههاي تجربه. است کرده مواجه سابقهبی هاییتغییر با را

پیوند  هاانسان زندگی با هاتغییر این .شودنمی پیدا آن مانند تاریخ ازاي برهه هیچ در کهاند هشد دگرگون

 این در نیزها سازمان .نمایدمی ذهن از دور بسیار ،موجود وضع در ثبات انتظار، که يبه طور؛ است یافته

 که بوده يا به گونه هاتأثیر این و اندنبوده به دور تاطالعا فناوري از ناشی هايگونیدگر و هاتغییر از میان

 با ،هاسازمان در اطالعات فناوري کاربرد پایه این بر .است ساخته تغییرخوش دست را هاسازمان بنیان

-می ادامه جا آن تا و شودمی آغاز تکراري و روزمره کارهاي در سرعت افزایش و هاهزینه کاهش هدف

 .ص ،1385علیدوستی و شیخ شعاعی، (سازد می گرگوند بنیادین يا به گونه را هاسازمان کهیابد 

 اطالعات و ارتباطات هايفناوري ارتقاء وضعیت و موقعیت خویش توسط به منظورها  سازمانپانزدهم). 

، یمختلف سازمانهاي  هاي خود در جنبه و پتانسیلها  بایستی با سرعت چشمگیر براي توسعه قابلیت، (فاوا)

این ظرفیت با میزان آمادگی  .موجود بپردازندهاي  ظرفیتافزایش و به  نندک ریزي ساختاري و فنی برنامه

است که در  به ذکرالزم  ).1.ص ،1385، ستاري ونژاد (باقري شود آن سازمان سنجیده می 1کترونیکیلا

گسترش و نفوذ کاربردهاي  گذاري در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات، سرمایه با وجوداکثر کشورها 

پذیرد. علت اصلی این مشکل، پایین بودن  صورت می يبه کندهاي اطالعاتی و ارتباطی  متنوع فناوري

هاي اطالعات و ارتباط در درون و میان  سطح آمادگی الکترونیکی جامعه براي پذیرش و استفاده از فناوري

بنابراین درك صحیح از میزان این  ).62.، ص1388(شیروانی و بانشی،  هاستو سازمان ها جامعه

هاي  جامعه هايو همگامی با تحول ییسو همو  براي ورود به عرصه فناوري اطالعات و ارتباطاتآمادگی 

   .رسد می به نظرضروري  پیشرفته امروز،

 يهاو ویژگی فناوري اطالعات با تمام قدرتي دانشگاهی، ها کتابخانه جمله و از ها کتابخانهدر 

را   ها آن عملکرد ،آن بر پایه اشاعه اطالعات و و سازيباور نکردنی خود، چگونگی تسهیم، ذخیره

به جامعه هدف نموده  رسانی خدمتکمک شایانی در راستاي  وچشمگیر کرده  هايتغییرخوش  دست

غییر ذائقه د کاربران و تافزایش رو به رش طرفی  از). 1.ص ،1389اسفندیاري مقدم و باب الحوائجی، ( است

(به معنی استفاده بیشتر از لوح  مورد مطالعهتغییر ماهیت مواد ، ها، رشد میزان مواد منتشر شده آن هايو توقع

تر تنها  و توسعه کامپیوترهاي جدیدتر و ارزان ،هاي اطالعات پیوسته) فشرده، مجالت الکترونیکی پایگاه

                                                             
1. E- readiness 
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هاي  کتابخانه هاي اطالعاتی و ارتباطی دره از فناوريو استفادسازي  خودکار بخشی از دالیلی هستند که بر

 به منظوري دانشگاهی نیز ها کتابخانه ).46.ص ،1388، آباديو فیروز (حریري ورزند دانشگاهی تاکید می

، اي، مشاورهرسانی اطالع(آموزشی، پژوهشی،  تر، متنوعئه خدمات بهتراار مختلف و هايانجام فعالیت

ارزیابی وضعیت موجود همچنین ها و تر نیازمند تحلیل شرایط و موقعیت مقیاس وسیع درو مرجع و غیره)، 

آمادگی ضرورت سنجش  جهیدر نت .و استفاده از فاوا هستند دسترسی، پذیرش خویش در ارتباط با

قرار ریزي براي رسیدن به وضعیت مطلوب  مبناي برنامهتا نتایج این تحلیل ، گرددالکترونیکی مطرح می

  .ردگی

تنوع ، عدد) 30(حدود  آموزش عالی شهر اصفهان هايو موسسهها  دانشگاهتعداد زیاد  به با توجه

هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و  (دانشگاهها  موجود بین آن

غیرانتفاعی غیر آموزش عالی  هايهآموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی، و موسس

ي بزرگی مثل ها کتابخانهوجود و  ها آنهاي ، مشخص نبودن وضعیت آمادگی الکترونیکی کتابخانهدولتی)

دسترسی و آمادگی (آمادگی الکترونیکی  بعد 13 این پژوهش به بررسی، صنعتی اصفهاندانشگاه اصفهان، 

نیروي  ،امنیت اطالعات ،عاتی، مالیاطال، سازمانی هايویژگیفناوري اطالعات و ارتباطات، زیرساخت 

فناوري  مربوط به يها استراتژي و ها سیاستمیزان مقررات حقوقی و قانونی و ، مدیریت، فرهنگ ،انسانی

هاي نیازمند به فناوري اطالعات و  خدمات و فعالیتمیزان محیط بیرونی،  ، ارتباط بااطالعات و ارتباطات

- هاي دانشگاهی شهر اصفهان می) در کتابخانهو ارتباطاتي اطالعات استفاده از فناور و میزان ارتباطات

مبنایی، پرسش اساسی پژوهش حاضر  نیبر چن گردد.مشخص ها  بعداز  کدامتا ضعف و قوت هر پردازد،

آموزش عالی شهر اصفهان  هايو موسسه ها دانشگاهي ها کتابخانهمیزان آمادگی الکترونیکی  "است کهآن 

  "چقدر است ؟

  

  پژوهشچارچوب نظري 

اصلی در  هايعاملهاي متعدد آمادگی الکترونیکی پیشنهاد شد که  چارچوب 1990در اواخر دهه 

 Wright) هاي اطالعاتی و ارتباطی را مورد توجه قرار دادند فناوري اجتماعی حاصل از ـ توسعه اقتصادي

& Kottemann, 2009, p.57).  که شامل  ١هاي کامپیوتري تمپروژه سیاست سیسسازمان  1998در سال

نام  به ،فناوري ایالت متحده آمریکا بود، یک ابزار سنجش آمادگی الکترونیکی معروفهاي  شرکت

                                                             
1 . Computer Systems Policy Project (CSPP) 
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اولین سازمانی  . اینسازمان،را ایجاد کرد ١اي راهنماي آمادگی الکترونیکی براي زندگی در دنیاي شبکه

 ,Mutulla & Brakel, 2006a( ر داده استقرامورد استفاده  است که مفهوم آمادگی الکترونیکی را

p.212.(  
هاي مختلف و براي اهداف  ها و چارچوب مفهوم آمادگی الکترونیکی براي افراد مختلف در زمینه

تعریف آمادگی پیرامون نظر  قعدم وجود اتفا به خاطرمتفاوت و گوناگونی دارد.  هايمعنیمتعدد، 

عملی این  هاياز یک سو و کاربردها و استنتاج هاها و مفهوم هن ایدشکاف بسیار بزرگی بی ،الکترونیکی

  .)Maugis, et al, 2005, p.314( مفهوم از سوي دیگر وجود دارد

ی توان مشاهده کرد که اصطالح آمادگ آمادگی الکترونیکی می هايریفدر بحث تنوع تع 

آن چه دهد و تعریف دقیق  ان میرا نش فناوري اطالعات و ارتباطاتمختلف توسعه  هايحالکترونیکی سط

 ,Mutulla & Brakel, 2006b( دهد هنوز جاي بحث و گفتگو دارد آمادگی الکترونیکی را تشکیل می که

p.405.( آمادگی الکترونیکی را میزان دسترسی و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و بیان بریج -

هاي اطالعاتی و  و حکومت براي استفاده از فناوري کننده مصرفتوانایی جامعه، کسب و کارها،  کننده

   ).Bridges, 2005( داند ارتباطی می

(یعقوبی، فالح  هاي سنجش آمادگی الکترونیکی به دو سطح ملی و سازمانی قابل تقسیم است مدل

را از نظر وسعت  هاي سنجش آمادگی الکترونیکی مدل توانمیهمچنین،  .)437، ص. 2011و حضرتی، 

2کالندو دسته  عمل به
  . )Karanasios, 2008, p. 54( کرد تقسیم 3خرد و 

 هايو مولفه بعدها، مجموعه )مطالعه پژوهشگر هیبر پا( حاضر پژوهشتعیین چارچوب  به منظور

در و  بررسی شد مختلف هايموثر بر آمادگی الکترونیکی شناسایی و نحوه و میزان کاربرد هر یک در مدل

   .)1(جدول  گردیدی بعد شناسای 13 نهایت

- .4اطالعاتی، آمادگی .3هاي سازمانی، آمادگی ویژگی.2فاوا،  زیرساختسترسی و آمادگی د.1

 يها ها و استراتژي سیاست.6 مادگی ارتباط با محیط بیرونی،آ.5هاي نیازمند به فاوا،  فعالیت خدمات و

. استفاده از 10طالعات،امنیت ا.9 آمادگی مالی،.8، وقی و قانونی مربوط به فاوامقررات حق.7 ،مربوط به فاوا

حاضر قرار  پژوهشکه مبناي  آمادگی فرهنگی.13 و ،آمادگی مدیریت.12آمادگی نیروي انسانی،.11فاوا،

  .گرفت

                                                             
1 . Readiness Guide for Living in the Networked World 
2. Macro 
3. Micro 
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  در پژوهش ي مورد مطالعهها مدل آمادگی الکترونیکی بعدهاي تفکیک. 1جدول

  مدل  ردیف
 بعد

  نوع
1  2  3  4 5  6  7 8  9  10  11 12  13  

١ CSPP کالن  *      *    *  *    *  *  *  *  *  

٢ APECکالن ١ *      *  *  *  *    *  *  *      

٣ WITSAکالن ٢ *      *    *  *  *  *  *  *      

۴  CIDکالن  ٣  *      *  *  *  *      *  *  *    

۵  EIUکالن  ٤  *      *    *  *  *  *  *  *    *  

۶  CIDCMکالن  ٥  *      *  *  *  *  *    *  *  *  *  

٧ USAIDکالن ٦ *      *    *  *  *  *  *  *      

٨ SIDAکالن ٧ *      *  *  *  *    *  *  *      

٩ ASEANکالن ٨  *      *  *    *    *  *  *      

١٠ SIBISکالن ٩ *      *  *        *  *  *    *  

١١ Metric-Net کالن *      *  *      *    *  *    *  

١٢ KAMکالن ١٠  *        *  *  *  *    *  *    *  

١٢ IDC/ISIکالن ١١  *      *  *  *  *      *  *      

١۴ NRIکالن ١٢  *      *  *  *  *  *  *  *  *    *  

١۵ IIIکالن ١٣  *      *  *      *            

١۶ GIکالن ١٤ *              *            

١٧ ITUکالن ١٥ *      *  *          *  *      

18 Mosaic کالن  *  *    *  *  *  *  *    *  *    *  

19 
Crenshaw & 

Robinsen 
      *  *    *    *          *  کالن

20 McConnell کالن  *        *  *  *  *  *  *      *  

21 Keeky
      *      *  *  *  *  *      *  کالن 

22 Orbicom کالن  *                  *  *      

                                                             
1 . Asian Pacific Economist Cooperation 

2 . World Information Technology and Services Alliance 

3 . Center for International Development at Harvard University 

4 . Economist Intelligence Union 

5 . Center for International Development and Conflict Management 

6 . US Agency for International Development 

7  . Swedish International Development Cooperation Agency 

8 . Association of Southeast Asian Nations 

9.Statistical Indicators Benchmarking the Information Society  

10 . Knowledge Assessment Matrix 

11 . International Data Cooperation/ Information Society Index 

12 . Net Worked Readiness Index 

13 . Info Dev  and Pyramid Research Information Infrastructure Indicator 

14 . AT Kearney/ Foreign Policy Magazine Globalization Index 

15  . International Telecommunication Union 
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)IUP( ١میوتوال و براکل  23
 

      *    *  *  *  *  *    *  *  *  کالن

24 

ارزیابی هدایت و رهبري 

الکترونیک ادارات و 

 2وزارتخانه هاي دولتی

  *  *    *        *    *      * خرد

25 
بلوغ کسب و کار 

 3الکترونیکی
    *      *  *  *  *        *   خرد

26 
آمادگی الکترونیکی درك 

 4شده
    *    *      *            * دخر

27 
آزمون ظرفیت دولت 

 5الکترونیکی
    *            *        *   خرد

  

هاي است که مؤلفه به ذکرالزم  شناسایی شد. یآمادگی الکترونیک بعدهاي 1 شماره جدولبر پایه 

 1 گانه فوق تفکیک و در قالب جدول 13 بعدهايپایه  ي مذکور برها مدلمورد سنجش در هر کدام از 

 ي آمادگی الکترونیکیها مدلکه داراي فراوانی بیشتري در  ییبعدهابر تنها ت. در این پژوهش اس آمده

بلکه سعی شده تمامی عوامل مؤثر در آمادگی الکترونیکی مورد توجه قرار  ،، تاکید نشده استاندبوده

 گیرد.

  

  پیشینه پژوهش

قلمروي آمادگی  هاي داخلی و خارجی انجام شده در شناسی و بررسی پژوهش با جریان

  دسته تقسیم کرد: 13را در  ها آنتوان  الکترونیکی می

کارلو  ؛(فاوا) اتفناوري اطالعات و ارتباط ساختوند با دسترسی و آمادگی زیردر پیهایی  پژوهش .1

میوتوال و  )،2011( و دیگران یعقوبی )،1388( )، شیروانی و بانشی1386( ستاري)، 1383( ظفرحیدريو 

 پورو هدایی ،زادهحنفی، زادهو حنفیقوي آمادگی این بعد را  (Mutulla & Brakel, 2006 b) براکل

 ,Ruikar) ، انومبا، و کاریلوکاری)، رو1389( نهاري زاده)، فرجی و خودي1388)، واعظی و ایمانی (1387(

Anumba,& Carrilo, 2006) یان، و سلیمان، رامایا ،(Ramayah, Yan, & Soliman, 2007) و 

       .اندکردهبیان ضعیف آمادگی این بعد را  (Tarvid, 2008)تاروید

شیروانی )، 1386( افخمیو ی، نوري، کاهان ؛سازمانی هايوند با آمادگی ویژگیدر پیهایی  . پژوهش2
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  .اند کردهبیان ضعیف میزان آمادگی را  (Mutulla & Brakel, 2006b)میوتوال و براکل) و 1388( و بانشی

 تاروید ) و1386( و دیگران نوريدر این دسته، ؛ در پیوند با آمادگی اطالعاتیهایی  ژوهشپ .3

(Tarvid, 2008)  و براکل  و میوتوال قويمیزان آمادگی این بعد را(Mutulla & Brakel, 2006b)  میزان

  .اندکردهبیان ضعیف آمادگی الکترونیکی را 

)، 1386( ستاري در این دسته،  ؛فاوا هاي نیازمند فعالیت در پیوند با میزان خدمات وهایی  پژوهش. 4 

 و دیگرانزاده  حنفیو ضعیف ) میزان آمادگی را 2011( و دیگران )، یعقوبی1388( و بانشی شیروانی

میزان آمادگی را  (Ruikar, et al, 2006) رویکار و دیگران)، 1389نهاري ( زاده)، فرجی و خودي1387(

 .اندکردهبیان قوي 

آمادگی  ) ،1386( و دیگران نوريی، که در پیوند با آمادگی ارتباط با محیط بیرونهایی  پژوهش. 5

عدم آمادگی را  ،)2006( میوتوال و براکل آمادگی در حد مطلوب؛ ) ،1389( سپهرضعیف ؛ مسکر زاده و 

 . اندکردهخود بیان  پژوهشنتیجه 

)، 1386( ستاريدر این دسته، ؛فاوا مربوط به يها ها و استراتژي با سیاست در پیوند ییها پژوهش. 6

) میزان آمادگی این بعد 2011( و دیگران )، یعقوبی1388( )، واعظی و ایمانی1387( و دیگرانزاده حنفی

 &,Al-Osami, Al-Heraish) آل هریش، و بکريو  )، آل اسامی1389( و سپهر زادهمسکر وضعیف را 

Bakry, 2008)  اندکردهبیان  قوي بعد را میزان آمادگی این.  

واعظی و  هایی چون در پژوهش ؛ات حقوقی و قانونی مربوط به فاوادر پیوند با مقررهایی  پژوهش. 7 

  .شده استبیان ضعیف ) میزان آمادگی این بعد 1389( نهاريزاده خودي)، فرجی و 1388( یایمان

در  گذاري) میزان سرمایه 1387( رانو دیگزاده حنفی ؛در پیوند با آمادگی مالیهایی  پژوهش. 8

  . اندکردهبیان  ضعیففناوري اطالعات و ارتباطات را 

) میزان آمادگی این 1389( فرجی و خودي زاده نهاري ؛در پیوند با امنیت اطالعاتهایی  پژوهش. 9

  .اندکردهبیان  ضعیفآمادگی این بعد را  (Ramayah, et al, 2007)و دیگران رامایاو  قويبعد را 

و  آذربایجانی )،1383(ظفرحیدري و  کارلو ؛آمادگی نیروي انسانیدر پیوند با هایی  پژوهش. 10

 و دیگران )، رامایا1388( )، واعظی و ایمانی1386( )، ستاري1386(و دیگران  نوري ،)1383( دیگران

(Ramayah, et al, 2007) اند در  کرده شگزار ضعیف) آمادگی این بعد را 2011(و دیگران  و یعقوبی

 )،1389( و سپهرزاده مسکر)، 1389( نهاريزاده خودي)، فرجی و  1387( و دیگران نفی زادهح ،حالی که

 Al-Osami, et) دیگرانو آل اسامی و  (Tarvid, 2008)  ، تاروید(Ruikar, et al, 2006)رویکار و دیگران 
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al, 2008)  اندکردهبیان  قوي آمادگی این بعد را.  

) میزان آمادگی 1387(و دیگران زاده حنفیدر پژوهش ؛ فاوا در پیوند با استفاده ازهایی  ژوهشپ. 11

  .باشدمیقوي این بعد 

 رویکار و دیگران)، 1389( نهاريزاده خودي فرجی و ؛در پیوند با آمادگی مدیریتهایی  پژوهش. 12

(Ruikar, et al, 2006)  و دیگران  رامایا پژوهشو در  بیان کردهقوي میزان آمادگی این بعد را

(Ramayah, et al, 2007) وجود دارد. ونیکی مطلوب در شاخص تعهد مدیریت آمادگی الکتر

  .اند کردهبیان  ضعیف) میزان آمادگی این بعد را 2011(و دیگران  ) و یعقوبی1386ستاري(

یزان آمادگی این بعد را ) م1383(و دیگران  آذربایجانی ؛در پیوند با آمادگی فرهنگهایی  پژوهش. 13

 .اندکردهبیان  قوي

  :گردد آشکار می پژوهشی خالءهاي شد، بیان چهآن به توجه با

بر فقط موردي  به صورت کدامهر یبه عبارت ،داخلی محدود بوده است هاي پژوهش دامنه بیشتر. 1 

  .اندکز نمودهتمر خاص سازمانیک 

پذیرش فناوري  هايعامل آمادگی الکترونیکی به بحث هاي انجام شده داخلی در در پژوهش. 2 

که داراي  ١تام یا آوريمدل پذیرش نوجمله ي موجود پذیرش ازها مدل بر اساس اطالعات و ارتباطات

  . است توجهی نشدهد، نباش اهمیت بسزایی در آمادگی می

از استفاده (زمان)  میزان اطالعاتی و ارتباطی، هايدر بحث استفاده از فناوري مهم هايیکی از مقوله. 3

به عنوان عاملی مهم مشخص  فاوا مختلف هايفناوري  از میزان استفاده هادر این پژوهش. باشدمی ها آن

   .نشده است

به نامشخص با توجه  ،همچنیننمانده است.  ها مواردي بوده که در پژوهش حاضر از نظر دور این

زیرساخت دسترسی و آمادگی در بعدهاي  ي شهر اصفهانها کتابخانهبودن وضعیت آمادگی الکترونیکی 

، مدیریت، فرهنگ ،نیروي انسانی ،امنیت اطالعات ،اطالعاتی، مالی ،سازمانی هايآمادگی ویژگی، فاوا

میزان محیط بیرونی،  فاوا، ارتباط با مربوط به يها استراتژي و ها سیاستمیزان مقررات حقوقی و قانونی و 

انجام پژوهشی در این زمینه  صدددرپژوهشگر ، از فاوااستفاده  فاوا و میزاننیازمند به هاي  خدمات و فعالیت

   آمد.بر

  

                                                             
1  . TAM 
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  عملیاتی هايریفتع

 هاي، آموزشهاآگاهیو  هاچگونگی نگرش ،نیروي انسانی آمادگی منظور ازحاضر در پژوهش 

فناوري اطالعات و ارتباطات مدیران و کارکنان کتابخانه و بخش  هايو تخصص ،هاخدمت، مهارت ضمن

همچنین منظور از آمادگی مدیریت، میزان حمایت مدیریت عالی از  باشد. میدر زمینه فاوا دانشگاه 

 لیتماو ، فاوابراي ادامه خدمات تعهد )، ها(انواع ریسک مدیریت پذیري، وضعیت مخاطرهفاوا يریکارگ به

از  گیري و بهرهتالش و فعالیت با  مدیریت کتابخانه د است کهیجد هايآورينو به تولید و استفاده از

  نماید.  میکتابخانه را با تغییرات فاوا همگام  ،امکانات داخلی و خارجی و نیروي متخصص

اطالعاتی و ارتباطی مختلف  هايفناوري ، میزان استفاده ازاز استفاده از فاوا در این پژوهش منظور

براي (ی کتابخانه دیجیتال کتابخانه، افزارنرم، دانشگاه سایتوب ،تابخانهکسایت ، وباینترنت، ایمیلمانند: 

 سایتوبیا  افزارنرمبراي قرار دادن منابع بر روي  ،براي دیجیتالی کردن منابع ،استفاده به عنوان کاربر

سیستم پیام  ،ها، اتوماسیون اداري سایر سازمان سایتوبها،  کتابخانهر سای سایتوب )،کتابخانه یا دانشگاه

 در یک روز کاري بر حسب دقیقه (براي تایپ و پردازش اطالعات و غیره) رایانه و ،دانشگاه کتابخانه/

در  فرهنگمشوق خالقیت بودن و  ،انگیزه ایجادنوآور بودن،  ،یفرهنگآمادگی  از منظور همچنین است.

 باشد.  کتابخانه می

  

  پژوهش   روش

. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه باشدمی مایشیپی ـ توصیفیپژوهش حاضر از نوع 

هاي تحت  ي دانشگاهها کتابخانهنظیر ( دولتیي دانشگاهی شهر اصفهان اعم از دولتی و غیرها کتابخانه

و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور،  تحقیقاتپوشش وزارت علوم، 

 1389ـ 1390دولتی) در سال تحصیلی آموزش عالی غیرانتفاعی غیر هايهدانشگاه آزاد اسالمی، و موسس

الزم به ذکر است که . است موجود بوده ها آندر  پژوهشهاي مورد نظر  که امکان تعیین شاخصاست 

   باشد. میتحت پوشش پیام نور مرکز اصفهان  نور شهر اصفهان  هاي پیام واحد

و  ها دانشگاهتازه تاسیس بودن، در مقایسه با دیگر  لتبه عغیر انتفاعی شهر اصفهان هاي موسسه

 .گرفته شد در نظر ها آن از ،بزرگکتابخانه دو بنابراین ، نیستامکانات چندانی برخوردار  از ها کتابخانه

نداشتن بیشتر  به علتنیز  ايتربیت معلم، جامع علمی کاربردي و فنی حرفه هايدانشگاهي ها کتابخانه

  .حذف شدند جامعه آمارياز  ی الکترونیکیهاي آمادگشاخص

کتابخانه دانشگاهی و مؤسسه آموزش  3به منظور تعیین حجم نمونه ابتدا در نمونه اولیه به حجم  
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کتابخانه دانشگاهی و مؤسسه  7عالی، واریانس متغیرها تعیین گردید و سپس با استفاده از فرمول کوکران 

طبقه اي با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار این پژوهش  ـ تصادفی گیريآموزش عالی به روش نمونه

. مدیران فناوري اطالعات 2. کارکنان فناوري اطالعات کتابخانه، 1(١ پرسشنامه محقق ساخته است 4

 هايو مؤلفه بعدها ها آنکتابخانه) که اساس ساخت  ٢عالی. مدیران 4. کارکنان کتابخانه، و 3دانشگاه، 

  .کنند میو روي هم رفته آمادگی الکترونیکی کتابخانه را تعیین  باشد می 1دولشناسایی شده در ج

ن حوزه و خبرگا تاداننفر از اس 5در اختیار ها  روایی ظاهري ابزار سنجش، پرسشنامهتایید به منظور  

 هاو نظر آنان درباره پرسشنامه قرار گرفتفناوري اطالعات و ارتباطات رسانی،  کتابداري و اطالع

  گردید.  ردآوريگ

با استفاده از نرم  سپس کتابخانه قرار گرفت و 3ها در اختیار  پایایی، پرسشنامه جهت سنجش میزان

، مدیران 810/0ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه کارکنان فناوري اطالعات کتابخانه SPSS افزار

 .محاسبه شد 823/0کتابخانه لی عاو مدیر  846/0، کارکنان کتابخانه 812/0فناوري اطالعات دانشگاه 

 قابل قبولهماهنگی درونی  دهندهنشانها،  کدام از پرسشنامهبراي هر 7/0میزان آلفاي کرونباخ بیشتر از 

   باشد. می هاپرسشنامه هايپرسشمیان 

کتابخانه مورد  7 میانها  پرسشنامه به این ترتیب، .استکتابخانه  ،گیريواحد نمونهدر این پژوهش 

پرسشنامه مدیران فناوري اطالعات  7پرسشنامه کارکنان فناوري کتابخانه،  7( عدد 210ش و به تعداد سنج

بین  پرسشنامه کارکنان کتابخانه 189 ،دقتحداکثر  به منظورکتابخانه و عالی پرسشنامه مدیران  7 دانشگاه،

هاي  پرسشنامهتمامی  .شد ارسال براي آناناز طریق پست الکترونیک و یا  ) توزیعها کتابخانههمه کارکنان 

اما  ،بازگردانیده شد کتابخانهعالی  مدیران کارکنان فناوري کتابخانه، مدیران فناوري اطالعات دانشگاه و

  .٣بودتحلیل مناسب  شد وبازگشت داده  کارکنان کتابخانههاي  پرسشنامه عدد از 142تنها 

هاي مستقل بررسی شد و مادگی متغیروزیع میزان آبا استفاده از نمودار احتمال نرمال، نرمال بودن ت

 .انحراف استاندارد استفاده شدو  هایی نظیر میانگین براي آزمودن متغیرها در سطح آمار توصیفی از آماره

                                                             
 4وجود با توجه به همه جانبه بودن سنجش، الزم بود اطالعات به صورت تخصصی از افراد مطلع کسب گردد.  بنابراین،   1.

 پرسشنامه براي اجراي تحقیق ضروري بود. 

 باشد.منظور مدیر کتابخانه مرکزي می  2.

ها داراي مدیر فناوري اطالعات یا مشابه این بوده و کارکنان فناوري کتابخانه در سه دانشگاه در این  پژوهش،  همه دانشگاه  3.

هاي مورد مطالعه یکی از کارکنان بخش دند. در سایر کتابخانهاصفهان، صنعتی و علوم پزشکی در کتابخانه مرکزي مستقر بو

 رساند. فناوري دانشگاه وظایف کارکنان فناوري کتابخانه را به انجام می
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ي جامعه بیش ها کتابخانهپژوهش در  يبعدهاکه آیا میزان سی اینبراي برراي آزمون استیودنت تک نمونه

 الکترونیکیآمادگی  يبعدهابراي تعیین تفاوت بین . قرار گرفتاستفاده  مورد ،رمتوسط بوده یا خی حد از

 ،تجزیه و تحلیل نتایج حاصل. شداستفاده ) هبه علت حجم نمون( دمنیآزمون فراز  و چگونگی این تفاوت

  .١انجام پذیرفتدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  16ویرایش  SPSSنرم افزار آماري با کمک 

  

  پژوهش هايپرسش

  : طرح شدپرسش ویژه دو پرسش اساسی پژوهش،  پایهبر 

فناوري اطالعات و ارتباطات، آمادگی  زیرساختتا چه میزان دسترسی و آمادگی . 1پرسش

هاي نیازمند به فناوري اطالعات و ارتباطات،  سازمانی، آمادگی اطالعاتی، خدمات و فعالیتهاي  ویژگی

ی، مقررات حقوقی و قانونی مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات، آمادگی ارتباط با محیط بیرون

ها مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات، آمادگی مالی، امنیت اطالعات  ها و استراتژي سیاست

الکترونیکی، آمادگی نیروي انسانی، استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، آمادگی مدیریت، آمادگی 

  وجود دارد؟  آموزش عالی اصفهان هايو موسسه ها دانشگاههاي  کتابخانهفرهنگ فناوري در 

آموزش عالی اصفهان  هايموسسهو  ها دانشگاهي ها کتابخانه مورد مطالعه در يبعدهاآیا  .2پرسش

  ؟آمادگی یکسان دارند

  

  پژوهش هايو پاسخ به پرسش هاتجزیه و تحلیل داده

میانگین در هر بعد، ارائه شده است.  2شماره جدول  نخست،براي پاسخ به پرسش . 1پاسخ به پرسش

 آیا میانگین هر بعد بیشتر از حد اینکهبراي تعیین اي آزمون استیودنت تک نمونهسپس از  و محاسبه،

  متوسط هست یا خیر، استفاده شد.

                                                             
 هاي فاوا  اثري ندارد.  ساختاي از  بعدها مانند زیرهاي جمعیت شناختی بر روي آمادگی پارهمتغیر 1.
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  )µ =5/2(ین فرضی، مقایسه میانگین با میانگاي. نتایج آزمون میانگین و آزمون استیودنت تک نمونه2جدول

 اختالف میانگین انحراف معیار t Sig(2-tailed) میانگین آماره                      بعد                     

  4166/0  4303/0  043/0  562/2  9166/2 ساختدسترسی و آمادگی زیر

  - 5000/0  3785/0  013/0  496/3  0000/2 هاي سازمانیآمادگی ویژگی

  - 5828/0  7483/0  085/0  061/2  0828/3 آمادگی اطالعاتی

  9835/0  7361/0  012/0  535/3  4835/3 هاي نیازمند فاواخدمات و فعالیت

  2321/0  3418/0  122/0  797/1  7321/2  آمادگی ارتباط با محیط بیرونی

  - 3326/0  7221/0  269/0  - 218/1  1677/2 هاي فاواها و استراتژيسیاست

  - 3961/0  017/1  132/0  - 742/1  1039/2 مقررات حقوقی و قانونی فاوا

  - 3782/0  4933/0  089/0  - 029/2  1214/2 آمادگی مالی

  7208/0  3272/0  001/0  829/5  2208/3 آمادگی امنیت اطالعات

  - 0310/0  4610/0  865/0  - 178/0  469/2 آمادگی نیروي انسانی

  - 5028/0  2924/0  004/0  - 550/4  9972/1 میزان استفاده از فاوا

  4473/0  4208/0  033/0  753/2  9473/2 ی مدیریتآمادگ

  8019/0  4356/0  003/0  870/4  3019/3 فرهنگ

  

است، میزان  05/0مقدار کمتر از  P– جایی که از آن، یافتدرتوان یم 2شماره  با توجه به جدول

اطالعات ، امنیت فاواهاي نیازمند به  آمادگی اطالعات، خدمات و فعالیت ،ساختدسترسی و آمادگی زیر

و مساوي  تر کوچکفرض صفر ( 05/0 در سطح خطايالکترونیکی، آمادگی مدیریت و میزان فرهنگ 

است،  05/0مقدار بیشتر از   P–با توجه به این موضوع کههمچنین  است.از حد متوسط باالتر  ) 5/2

هاي مربوط به  اتژيها و استر هاي سازمانی، آمادگی ارتباط با محیط بیرونی، میزان سیاست ویژگیآمادگی 

فناوري اطالعات و ارتباطات، میزان مقررات حقوقی و قانونی مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات، 

میزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  انسانی، آمادگی مالی، میزان امنیت اطالعات، آمادگی نیروي

  باالتر از حد متوسط نیست. 05/0 در سطح خطاي

  

آمادگی  يبعدهاوجود تفاوت بین با توجه به حجم نمونه با کمک آزمون فریدمن،  .2ه پرسشپاسخ ب

  . مشخص گردید الکترونیکی و چگونگی این تفاوت

  . نتایج آزمون فریدمن3جدول

  سطح معنی داري  درجه آزادي  مجذور مربع  آماره

  00/0  12  70  مقدار



  125 ...کترونیکیآمادگی ال                                                                                    1392 پاییز و زمستان، 2، شماره 3سال 

، بنابراین در سطح خطاي است 05/0متر از مقدار ک  P–که چون  دهدنشان می  3شماره جدول   

هاي دانشگاهی شهر اصفهان کتابخانه ،یبه عبارت. استدار  معنی بعدهاآمادگی  داردرصد تفاوت بین مق 5

  .اندآمادگی یکسانی را نشان نداده ،هاي مختلفاز نظر بعد

آمده  نزولی بیبه ترت ،ها هکتابخاندر  آمادگی الکترونیکی  يبعدها ايمیانگین رتبه 4 شمارهجدول در  

  .است

  آمادگی الکترونیکی ايمیانگین رتبه. 4جدول

  اي میانگین رتبه بعد

 14/12 نیازمند فاوا هايخدمات و فعالیت

 86/11 آمادگی فرهنگ 

 71/10 آمادگی امنیت اطالعات

 57/9 آمادگی اطالعاتی

 71/8 آمادگی مدیریت

 43/8 زیرساختدسترسی و آمادگی 

 71/7 دگی ارتباط با محیط بیرونیآما

 86/5 آمادگی نیروي انسانی

 07/4 فاوا  هايو استراتژي هاسیاست

 57/3 مقررات حقوقی و قانونی فاوا 

 29/3 آمادگی مالی

 93/2 سازمانی  هايآمادگی ویژگی

 14/2 میزان استفاده از فاوا

 ايبا میانگین رتبه نیازمند فاوا هايتخدمات و فعالیبعد  مشخص است که، 4 شماره جدول در    

) 29/3(اي رتبهبا میانگین استفاده از فاوا  (زمان) میزانآمادگی الکترونیکی و بعد  ) داراي بیشترین43/15(

 اصفهان آموزش عالی شهرهاي موسسهو  ها دانشگاهي ها کتابخانه در آمادگی الکترونیکیداراي کمترین 

  .باشند می

آموزش هاي موسسهو  ها دانشگاههاي  میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه :شپرسش اساسی پژوه

  اصفهان چقدر است؟شهر عالی 

   )µ =5/2( ، مقایسه میانگین با میانگین فرضی اي. نتایج آزمون میانگین و آزمون استیودنت تک نمونه5جدول

 اختالف میانگین t Sig(2-tailed) میانگین آماره          بعد                    

  1573/0  380/0  948/0  66/2 آمادگی الکترونیکی
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و  ها دانشگاههاي  ، میانگین آمادگی الکترونیکی در کتابخانه2 شماره با توجه به ستون دوم جدول     

به  ،شودمشاهده می 5 شماره ان که در جدولو همچن باشدمی 66/2آموزش عالی شهر اصفهان هاي موسسه

هاي موسسهو  ها دانشگاههاي  است، آمادگی الکترونیکی کتابخانه 05/0مقدار بیشتر از   P–اینکهدلیل 

  بیشتر از حد متوسط نیست. اصفهان شهر آموزش عالی

  

  گیري نتیجه

  آموزش عالی شهر اصفهانهاي موسسهو  ها دانشگاهي ها کتابخانهنتایج این پژوهش نشان داد که 

گیري و  براي بهره . بنابراینرسندضعیف به نظر میجهت از این و ند نیستاز آمادگی الزم برخوردار 

 ها دانشگاهبه امکانات و بستر مناسب در این  ها،  هاي اطالعاتی و ارتباطی در این کتابخانهگسترش فناوري

خدمات و ، آمادگی اطالعاتی، ساختدسترسی و آمادگی زیر يبعدهانشان داد که  هایافته. نیاز است

و  ها دانشگاهي ها کتابخانهدر  نیازمند فاوا، آمادگی امنیت اطالعات، مدیریت و فرهنگ هايتفعالی

آمادگی  يبعدها، کهحالیدر .آموزش عالی شهر اصفهان بیشتر از حد متوسط بوده استهاي موسسه

رات حقوقی و فاوا، مقر هايو استراتژي ها استیسسازمانی، آمادگی ارتباط با محیط بیرونی،  هايویژگی

به و  استکمتر از حد متوسط  میزان استفاده از فاوا قانونی فاوا، آمادگی مالی، آمادگی نیروي انسانی و

است  به ذکرالزم  .ندا هو از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود نددچار ضعف بعدهادر این  ها کتابخانه ،یعبارت

 ي دانشگاهیها کتابخانهآمادگی الکترونیکی  .برخوردار نیستند آمادگی یکسانی، از مختلف يبعدهاکه 

 آمادگی الکترونیکیچالش بنیانی در امر  نیتر مهم . استکمتر از حد متوسط  66/2با میانگین  اصفهان

میانگین  ترینکه داراي پایینباشد اطالعاتی و ارتباطی می مختلف هاياز فناوري میزان استفاده ،ها کتابخانه

کتابخانه (براي کاربري، سایت وباستفاده از اینترنت، ایمیل،  .طلبدرا می ايژهتوجه وی بنابراین، است

)، کتابخانه و دانشگاهسایت وبکتابخانه، افزار دیجیتالی کردن منابع و قرار دادن منابع بر روي نرم

-وبتابخانه، کافزار نرمبراي کاربري، دیجیتالی کردن منابع و قرار دادن منابع بر روي ( دانشگاهسایت  وب

براي کاربري، دیجیتالی کردن منابع و قرار دادن منابع بر ( کتابخانه دیجیتالی)، کتابخانه و دانشگاهسایت 

سایر سایت وبها،  سایر کتابخانهسایت وب)، کتابخانه و دانشگاهسایت وبروي نرم افزار کتابخانه، 

هاي  عامل جملهازباشد.  تایپ و پردازش کم می و رایانه براي ،ها، اتوماسیون اداري، سیستم پیام سازمان

اطالعاتی و ارتباطی  هايکارکنان به فناوري اندك و عالقمنديمیزان آشنایی ، ده از فاوادر استفاتاثیرگذار 

-نامهها و آیین طرح اندكوجود به  توان می هاعاملو از دیگر  است  آن هايیتاز مز اندك آنان و آگاهی

  اشاره کرد. از فاوا  مشوق استفاده هاي
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خوانی دارد با  مواردي که نتایج هم ،پیشین هايپژوهشدر مقایسه نتایج حاصل از پژوهش با 

ترتیب مطابق با  بعدها .در این جدول،) نشان داده شده است- ( رد عدم تطابق با عالمتا(+) و مو عالمت

  .استشده تنظیم  1شماره  جدول

  

  پیشین يها پژوهشوهش با . مقایسه نتایج حاصل از پژ6جدول

  

  13  12 11  10  9  8 7  6  5 4  3  2  1  بعد                 مطالعات مورد بررسی

      +      -    -          -  )1383ظفرحیدري(

  +    +                    +  )1383آذربایجانی، مانیان و قربانی(

    -    +        +    -      - )1386ستاري(

      +            +    +  +    )1386افخمی( و نوري، کاهانی

      -  -    +    +    +      + )1387فی زاده، حنفی زاده و هدایی پور (حن

      +        +  +          +  )1388واعظی و ایمانی(

                    -    +  -  )1388شیروانی و بانشی(

    +  -    +    +      +      +  )1389فرجی و خودي زاده نهاري(

      -          -  -          )1389مسکر زاده و سپهر(

      +            +    -  +  - )2006میوتوال و براکل(

    +  -              +      + )2006رویکار و دیگران ( 

    +  +    +                + )2007رامایا، یان و سلیمان (

      -                +    + )2008تاروید (

      -          -           )2008آل اسامی،آل هریش و بکري (

  +  +  -        +            + )2011صومالی (

    -  +          +    -      - )2011یعقوبی، فالح و حضرتی(

  

اطالعاتی و  هايناشی از کاربرد فناوري هايي دانشگاهی جهت همگامی با تحولها کتابخانه

از سطح الزم است  ،عصر جدید هايبا نیاز و همسوبهتر،  گسترده، طی در اجتماع و ارائه خدماتارتبا

را براي  سنجش آمادگی الکترونیکی اطالعات با ارزشیدار باشند. رمناسبی از آمادگی الکترونیکی برخو

فراهم  هاو برنامه هاسیاست و تنظیم در زمینه تخصیص منابع، تدوین ها کتابخانه گذارانمدیران و سیاست

 و سبب رساند یاري می بیشتربه توجه و رسیدگی نیازمند  مواردبندي    ولویتبهبود ا دررا آنان ، آوردمی

طور به در ادامه شود. میاطالعات و ارتباطات فناوري  هايکامل از مزیتگیري براي بهره هاییخلق فرصت

، 2 شماره ي جدولهابا توجه به یافته که پژوهش هايمولفه با پیوند در کاربردي پیشنهاد چنداختصار 

 ،باشنددچار ضعف می ي دانشگاهی شهر اصفهانها کتابخانه در یبه عبارتو  اند بوده آمادگی کمتر داراي
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   :گرددمی بیان

 ،بنابراین .باشدمیکمتر از حد متوسط ي دانشگاهی شهر اصفهان ها کتابخانهی سازمانی در بعد آمادگ - 

مستقل براي مدیریت اطالعات کتابخانه ایجاد و فردي را  طورواحدي را به ،ها کتابخانهکه شود پیشنهاد می

از اطالعات در  ، جهت مدیریت تولید، سازماندهی، اشاعه، انتشار، و استفادهمدیر اطالعات به عنوان

-تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده ساز و کاري جهتشود میمنصوب نمایند. همچنین پیشنهاد کتابخانه، 

-تشکای، هارد، سیستم دریافت سفارشجدید اطالعاتی مانند ارسال خودکار اخطار دیرک هاينظام سازي

  نمایند. طراحی و ایجادها و پیشنهاد ،ها

ي دانشگاهی شهر اصفهان از لحاظ آمادگی الکترونیکی در بعد ها تابخانهک هايیکی دیگر از ضعف - 

کارکنان با برخورداري از  الزم است کهکمتر از حد متوسط بوده است.  که باشدمیمیزان استفاده از فاوا 

تر بیشاطالعاتی و ارتباطی و مزایاي آن  هايو سمینارها، با فناوري هاآموزشی، کاتالوگ، همایش هايدوره

گرفته  کارگسترده بهطور مشوق استفاده از فاوا تدوین و به هاينامه و آیین هاآشنا شوند. همچنین طرح

  شود.

هاي دانشگاهی شهر اصفهان کمتر از حد متوسط  در کتابخانهبعد میزان مقررات حقوقی و قانونی فاوا  - 

از  ايشوند و پاره رایتحق کپیرعایت ملزم به  ها کتابخانهکه شود میپیشنهاد  رو،. از ایناست بوده

براي تشویق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ایجاد  هاییسپاري نماید و طرحخدمات خود را برون

ارائه اطالعات به افراد و  هايیک نظام درآمدي و مقررات مشخص در تمام زمینه ایجاد به ،همچنین .کنند

  همگام سازند. فاوا یالملل نیبخود را با استانداردهاي دیگر اقدام نماید و  يها سازمان
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  کتابنامه

). بررسی میزان آمادگی شرکت ذوب آهن اصفهان در 1383آذربایجانی، کریم، مانیان، امیر، و قربانی، حسن (

  . 27-1، 4-3، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهاناستقرار و توسعه تجارت الکترونیکی. 

 اي براي کیفیت سنجی خدمات مبتنی بر فناوري ). سیاهه1389اسفندیاري مقدم، علیرضا، و باب الحوائجی، فهیمه (

 . 22- 1، 8، شناسی فصلنامه دانش دانشگاهی. يها در کتابخانهاطالعات 

نیکی سازمان بورس اوراق ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترو). 3، اسفند1385باقري نژاد، جعفر، و ستاري، هاله (

همایش سراسري بورس الکترونیک،  . مقاله ارائه شده در اولینسازي دولت الکترونیک بهادار براي پیاده

  قزوین. 

فناوري اطالعات در  يها ساخت). بررسی وضعیت زیر 1388حریري، نجال، و یاري فیروزآبادي، یار حسین (

- 45، 5، فصلنامه دانش شناسیه پنج دانشگاه آزاد اسالمی. هاي مرکزي واحدهاي دانشگاهی منطق کتابخانه

60 .  

). طراحی مدل ارزیابی آمادگی 1387و هدایی زاده، سیده ریحانه ( حنفی زاده، پیام، حنفی زاده، محمدرضا،

 48، ریزي آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامهو موسسات آموزش عالی ایران.  ها دانشگاهالکترونیکی 

)3 ،(103 -137.  
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نامه  . (پایانسازي دولت الکترونیک براي پیاده ها سازمانارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی ). 1386ستاري، هاله (

   ).1386کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهرا،

ر جدید بهارستان در راستاي تحقق ). ارزیابی آمادگی الکترونیکی شه1388شیروانی، حمیدرضا، و بانشی، زهرا (

  . 70-33، 59، فصلنامه مدیریت شهريشهرداري الکترونیکی. 

و  ها پژوهشتهران: سازمان . ها فناوري اطالعات و کتابخانه). 1387شعاعی، فاطمه ( سیروس، و شیخ علیدوستی،

  مدارك ایران. 
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