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امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد (مطالعه موردی)


ثریا ایا ی



سعیده سادات سیداابلی

دریافت1933/43/49 :
پذیرش1933/47/36 :

چکیده
کدابخانه درجیداا اد ج.مه مر.دورن ارمغاش ای هب بوای کدابخانه ا ه مواک .اعاعرسان است که جارها هرژ ای را در متیط مجادی
ارندونت به ختد اخدصاص داد است بنابوارن کدابخا نه ای امتدشها
در ارن متیط مجادی به رش ه هتسعه ختد ادامه د ن  .ژه
م ارس ابد ار دهاد شرو مشر است رهش ژه

نی .ختد را با یشوفت ای فناهری قوش حاضو .وا کنن ه
حاضو در خصتص امکاش سنج ارجاد کدابخانه درجیداا در

ی.ارش است ه بوای گوداهری داد ا اد رک وسشنامه که حاهی  09وس

بسده جرت اسخهتر مسئتاین کدابخانه ا در م ارس است اسدهاد ش است بوای هج.ره ه هتمیل داد ا اد نوحاف.ار  SPSSاسدهاد
ش

نشاش م د

است رافده ای ژه

ه هجری.ا

دارد اما هضعیت امکانا

که با هجتد مشکاه که در دمینه بتدجه ه مرار

با میانهین  1/48در ح مدتسط ه امکانا

مخابواه ارن م ارس با میانهین  4/76جرت ارجاد

کدابخانه درجیدا در ح مطمتب قوار دارد
واژههای الیدی :کدابخانه درجیداا  ،امکاش سنج  ،کدابخانه ای امتدشها  ،م ارس دهاد مشر

 اسدادرار گوه لما اعالا

 کارشناس ارش لما اعالا
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ه دان
ه دان

نیوهی انسان در ارن م ارس هجتد

شناس  ،دانشها یاح نتر مشر  ،ارواش ziaei.s@pnurazavi.ac.ir
شناس دانشها یاح نتر مشر ( .نترسن مسئت ) Tradutrics.s@gmail.com
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مقدمه

ضعیف اش امتخده ای دان امتداش گسردوش ن.ر رابر ه

اموهد با هتجره بره رشر ه گسردوش هکنتارتژی ه ارجراد

مطااعه ف ط به کدب درس مت هد م شرتد بنرابوارن اررن

جامعررۀ جررران ه بوداشررده شر ش مود ررا ،جرررت سرررتات

کدابخانه ا اد رو نرتع ه انر اد ای کره باشرن  ،بره منظرتر

 ،کشرتر ا در ر ارجراد فضرا ای

دسدیاب به کیهید بردو ،مطمتب است ها مسریو خرتد را بره

دسدوس بره اعالرا

مجادی ه ااکدوهنیک جرت اره اء کیهیرت امرتر کراربودی

س.ت درجیداا ش ش هغییو د ن ها بدتانن برا هغییرو ن ر

درو ساخت ای اجد.ال ه اد .ه مر.دو مسرائل امتدشر

ختد ،نسبت به ارائه خ ما

بوام انر اسردهاد اد هکنتارتژی ه یشروفت رای دانر

امتدش ه ک.ک امتدش هتانرا باشرن چواکره اسردهاد اد

بشوی در امتدش ه اعاع رسان ه را حد فو نراسرادی

فضای مجادی در ارن مترد نی .مانن بسیاری درهو اد دمینه

اد .اش اغاد یشوفت ای بشوی در دسدتر کار قوار داشرده

ای کراربودی در اجد.راع ،ماننر بانکر اری ااکدوهنیکر ،

ه ا .یت هرژ ای رافده است امرتدش اجد.رال ه داشردن

مود ا ه مت هدرت ای فی.رک را اد میاش برو مر دارد ه

جامعۀای دارای سامت رهاش ه ترا م.کن نیست مهرو برا

سرتات ه کیهیت بیشدو را بره دنبرا دارد در حرا حاضرو

اصاحا

خاء ارن گتنه کدابخانه ا در م ارس ابد ار  ،برا هتجره بره

اجد.ال ه امتدش ای نترن اد سرنین کرتدک

ارجاد فضای ههکو ه هأمرل ه دسردیاب کتدکراش جامعرۀ بره
اعالا

نترن ه دانسده رای رهدامر جتامرع یشروفده برا

هطبیق بو فو نا ،ائین ه اردش ای اش جامعۀ در ارنر ای
رهشن ،جامعۀ مدوق ه سامت را به .وا ختا

داشرت

با هتجه به رساات اصم کدابخانه را در برواهردش نیاد رای
اعالاه کاربواش ،اموهد م

فضای انرا در نظو گوفده م شتد ،ه در ارن میاش کدابخانه-
ای درجیدا جارها هرژ ای را در متیط ارندونت بره خرتد
اخدصاص داد ان

سیو صعتدی اناش به س.ت تش.ن سادی ،به ش
م شتد اد ارن ره ،ژه
بورس امکانا

ه

حرس

حاضرو در صر د اسرت هرا برا

متجتد ه مترد نیاد جرت ارجراد کدابخانره

درجیدا به لنتاش اب.ار اساس ه بعضاً ک.رک امتدشر بره
هت ق ارن امو ک.ک ن.ار
به نظو م رس ندارج حاصل اد ارن ژه

ای ج ر ی بروای عواحر

یتن کدابخانره را ،فنراهری اعالرا

ج ر

.چتش امکانا

کامرل

اد هضعیت ه امکانا

چشاان ادی

متجتد کدابخانه ای م ارس را ارائه ه

را کار ای مناسب را جرت نیل به س.ت درجیداا ش ش ارن
کدابخانه ا در اخدیار لاقهمن اش ارن حتد قوار د

امتدش با رک رهو اهتاد سه جانبهای است کره کشرتر ای
هتسعه رافده در را نیل به ا اف امتدش ختد به ار.هح اش

اهمیت و ارورت

هاقف سدن ه کشتر ای در حا هتسعه بار به اش هتجره

کدابخانه ا در عت هاررخ .تار موک .نهرر اری ،بررو -

بیشدوی داشده باشن بنابوارن جامعرهای مر هتانر سرورعدو
درهاد ای لما ه دان

را فدح کن که در اش امتدشها را

ا .یت هرژ ای داشده باشن ه ختد را به فناهری ای نرترن
اعالا

مجر .سادن

بوداری ه اشاله اعالا

ه دان

بشوی بتد ان اف.ار

رهداف.هش حجا اعالا  ،گسدوش سورع ارندونت ،هتایر
قااب ای گتناگتش اعالاه  ،ه هتت چنر رسرانهای ه
ه.ارررل ف.ارن ر

ژه شررهواش برره دسدوس ر قااررب ررای

ااکدوهنیک اعالرا  ،ن ر

ه ل.مکرود کدابخانره را در

بیان مسئله

جراش اموهد دسدختش هتت ساخده است ،به گتنهای که

کدابخانه را در مر ارس هسریمهای بروای ه تررت ختانر ش،

در حا حاضو ،ارندونت گسدود هورن ه رهدام هورن منبع

هوهرج ستاد ه باال رفردن فو نرا متسرتب مر شرتن در

اعالاه برتد ه ل.تمیرت اش .چنراش ره بره افر.ار

نهوش نظاح رافده به امتدش ه وهرش ،کدابخانره اد ج.مره

است بو ارن اساس با هتجه به رساات اصم کدابخانره را

حرذف ررا ل.مکرود

رای

نیاد ای اساسر اسرت ه در صرتر

در بواهردش نیاد ای اعالاه کاربواش ،اموهد مر

73

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی .سال اول ،شماره اول ،بهار 1939

ج ر ی بوای عواح کدابخانه ا در نظو گوفده مر شرتد

در بین کتدکاش کشتر م بارست هتجره هررژ ای بره اررن

که در ارن میاش ،کدابخانه ای درجیدا جارهرا هررژ ای را

معضل فو نه امتدش داشده باشیا روداخدن بره اررن

در متیط ارندونت به خرتد اخدصراص داد انر کدابخانره

امکاش در صتره که مندج بره رافدره رار مثبرت شرتد ه

ج.ئ اساس اد رو نظراح امتدشر اسرت اررن امرو در

وداخدن به اف.ار

م ارس نی .مت ق است به گتنهای که م هتاش اش را رک

فو نا مطااعه را در نجار ای رفداری درهن سراخده ه

اد نشانه ای باان گ مر ارس دانسرت کدابخانره ه عرود

ارن

اسدهاد اد اش لاه بو اسدهاد کنن گاش خاص اش(دان -

اد دان

اررن فضرا اد سرن رارین مر هتانر

ای رهشن هو ه دن گ اجد.ال بردوی را با اسدهاد
در کشتر ارجاد ن.ار

امتداش) هتت هأثیو اهایاء م رسه نی .است اررن امرو کره
کدابخانه را اد شکل سرند اش خرارج کرود ه بره شرکل
درجیداا در اخدیار دان امتداش قوار داد شتد به شر

ف کم ارن هت یق امکاشسنج کدابخانه ای م ارس

هتت هأثیو امادگ م رسه ه براالخص کارکنراش م رسره
قرروار دارد ضرروهر

بورس ر میرر.اش اگررا

اهداف

م ر رواش ه

ابد ار دهادر شررو مشرر در جررت ارجراد کدابخانره
درجیداا است

کارکناش م ارس نسبت به درجیداا کودش منابع به مواهرب
بیشدو اد ا .یت هریه هجری.ا

ه اتادح مرترد نیراد ه نیر.

امتدش نیوهی انسان مدخصص در ارن راسدا م باشر
چواکه فوا ا اهری امکانا  ،هجری.ا

ه نیروهی انسران

ما و ه مدخصص در ارن راسدا مسدم.ح اگا

ارن افواد اد

انجاح ارن مرا م باش که با شناسار امکانا

متجرتد ه

مترد نیاد م ارس بوای ارجاد کدابخانره درجیدراا  ،امکراش
بونامه رر.ی دقیق ه ل.م جرت را ان ادی ارن کدابخانه
برروای صرروفه جررتر در بتدجرره ه .رنرره ررای هتای ر ،
فوا ا شتد

نهر اری ه سادمان

امتداش ،با هتجه به دسدوس اسراش اررن گروه سرن بره
ارندونت در سا

منه فضای

مجادی را هع رل م کن  ،بمکه با اره اء سرطح فو نرا ه
امتدش ،اسردهاد برینره اد هکنتارتژی را در ر ختا ر
داشت ،چوا که اکنتش با هتجه به امار ای مندشو شر

در

منابع خارج  ،اسردهاد اد ارندونرت ه فضرای مجرادی در
ارواش بسیار هسیع بتد ها مدأسهانه بره کرارگیوی اش در
امتر فو نه ه امتدش بسیار ان ک است
ارن ژه

در

اش است که هصتروی نت اد انچره

هاکنتش در اسدهاد اد فضای ساربو در ذ ن ا شکل گوفدره
است ،ارائه د
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با هتجه به ارین برتدش سرالا

 3هعیین هضعیت فعم کدابخانه در م ارس
 .3مشخص سراخدن امکانرا

مطااعره

ه هجریر.ا

کدابخانره

م رسه در جرت ارجاد کدابخانه درجیدا
 .9مشخص ساخدن مرار

نیوهی انسان جرت کرار

با منابع درجیدا
 .0هعیین هضعیت م رسه اد نظرو بتدجره ه امرادگ
جرت ارجاد کدابخانه درجیدا
 .6مشخص کودش امکانا

ارجاد ارن گتنره ارهرا رای ارندوندر بروای دانر
ای اخیو ،نه هنرا گوارشا

اهداف ویژه در این پژوهش

مخابواه م رسره جررت

ارجاد کدابخانه درجیدا
پرسشهای پژوهش
 3هضعیت فعم

کدابخانه در م ارس شرو مشر

چهتنه است؟
ه هجری.ا

 0هضعیت امکانا

الدح بوای ارجاد

کدابخانه درجیدا در م ارس شرو مشر چهتنه است؟
 1هضعیت مرار

نیوهی انسان جرت کار با منابع

درجیدا چهتنه است؟
 4هضعیت ماا

م ارس شرو مشر

کدابخانه درجیدا چهتنه است؟

بوای ارجاد
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مخابواه

 3هضعیت امکانا

اجد.ال کشتر باش ص مه ه اط.های که احساس مر -

م ارس شرو مشر

شتد بره دایرل بر هرتجر ه ررا م ر هر نبرتدش شروارط

جرت ارجاد کدابخانه درجیداا چهتنه است؟

اجد.ال در کشتر ،اکنتش کتدکاش ه نتجتانراش ه جتانراش
مررا را وخاشررهو ،بر حتصررمه ه بر هتجرره برره مسررائل

ااربردهای متصور از تحقیق
 3افررر.ار

ه.اررررل بررره مطااعررره ه هت یرررق در کنرررار

فعاایت ای م رسره ،برا هتجره بره نرت برتدش مبترث بره
نسبت کدب چا

فو نه ن.تد است وداخدن به اررن رهش رای نرت ه
ابدکارا
ختا

ه سند

لم .در جرت اف.ار

می.اش مطااعه درو بنرار

بتد

 0ارجاد کدابخانه درجیدا در م ارس متجرب هسرورع در
هتسعه نظاحمن اب.ار ار جرت مج.تلهسادی ،ذخیرو ه
سادمان

اعالا

به شکل درجیدا  ،هتسعه اقدصرادی

ه کارام کودش اعالا

مقدمه

م گودد

کدابخانۀ درجیدا  ،به اتاظ نتظرتر بتدش ه .چنین،

درهن ساخدن فو نا کدابختان با ه.وک .به گوه

رش چش.هیو ساراسترچ )0224(3حتدة جااب ه قابل

(ب ه ج) که م هتاش ارن مسئمه را رک کاربود

ای لم- .الا اد

سن

هوبید ه باداجد.ال مدصتر اد ژه
با هتجه به نکا

مثبت ارائه ش

بوش.ود.
در جرت اف.ار

ه

کدابخانه درجیدا در م ارس ابدر ار ) مر هرتاش ارنهتنره
بوداشت کود که ندارج مثبت ج.عاهری ش
وچه دقیق هو رژه

بع اد انجاح

 ،ن طرۀ اغرادی در جررت هتجره

مسئتاین به ارن ة کتدکاش کشتر باشر

ه.وکر .ه هتجره

اد ان اد در جرت فوا ااهری امکانا

هتجر بوای کنکاش ه انجاح ژه

نظوی ه ل.م ر است؛ با ارن حا  ،با هجتد اشدرار،

گسدوش هتجه به س.ت ارن متضتع (امکاش سنج ارجاد

بی

مبانی نظری

ا .یت ه هنتع هتای ا
مدن ژه انۀ فواهان
بورس

لم.

موبتط به اش ،م ااه ای

در ارن بار هأایف ش

در دمینه چنین کدابخانه ار

امتدشها

است اما
در حتدة

ک.دو به چشا م خترد ،اد ارن ره در ارن
ها اد ارن حتد به امکاش ارجاد کدابخانه

م ااه هاش ش

ای درجیدا در م ارس وداخده شتد

در اردخت،

شرراراش ذکررو اسررت ،در سررا  ،3999چرراهد تری ه

مواک .اسدآنرا ه مع هد شرو ای ب.رت ،امکاش برو منر ی

مرروهری گسرردود ای راجررع برره

بوابو اد امکانا

امتدش ه داشردن مکران بروای اهقرا

فواغت مناسب ه مهی بروای کتدکراش در کشرتر ه حدر

چرراهد تری ،ررژه

کدابخانه ای درجیدا انجاح دادن که رک اد نخسدین اثار
در ارن دمینه بتد

ه.ام انرا در رک شرو ب.رت نی .میسو نیست ارن امرو ه
وداخدن مسائم اد ارن قبیل در ارن  ،هتدررع لادالنره ی
فو نا امتدش ه مطااعه را در سرطح جامعرۀ بره دنبرا
ختا
در ارن

داشت هتجه به مسائل بنیرادی اد سرنین کرتدک ،
امنیت ،ارام

تاریخچه اتابخانه های آموزشگاهی
یشینه کدابخانه ای امتدشها

در غوب ،به اهاخو قوش

نتدد ا را اهارل قوش بیسدا براد مر گرودد ه کشرتر ار

ه سرامت رهانر جامعرۀ را نیر.

مانن کانادا ،ژا رن ،کشرتر ای شر.ا اره ا،انهمسرداش ،ه

هض.ین ختا ر ن.رتد رفرا ه اسرتدگ ه وداخرت بره

اراال

یش ح بتدن گهده م شرتد قر ر .هرورن

مطااعه ،امتدش ه فو نا سرادی جر .مثبرت ان رشر ه

کدابخانه امتدشرها

ذ ن خاق را به دنبا نختا

داشت ذ ن خاق ،که اد

مدت

در  3387در شروهدبوی0انهمسرداش

ارجاد ش نخسدین کدابخانه رای امتدشرها

برا ر ف

کتدک رهش ای نترن ه بارد لماامرتدی را فروا گوفدره
باش  ،م هتان مبدکو ه مخدوع ه گو گشرای مشرکا

. Saracevic

1

. Shurewsburg

2
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فرروا ا کررودش مررتاد ک.ررک امتدش ر برروای شرردیبان اد
امتدش رس ، .هوغیب کدابختان  ،ه کسب اذ

به م رسه ابتحهض ف یه بتد که در نی.ه قوش ستح
جوی در بخارا هأسیس ش

اد مدتش

ادب به هجتد ام ن ارن کدابخانره را اغمرب برهصرتر

امتدش اسام الا اد ابد ار ه یشوفده ،نخست اد

منهود به دان امتداش لاقرهمنر خر مت مر کودنر در
هاقع ،گسدوش سادماش رافده کدابخانه ای امتدشرها
امتدشها

در اراال

مساج اغاد ش

اد

نی.ه دهح قروش بیسردا اغراد شر هتسرعه کدابخانره رای
مدت

است

اد اهاخو قوش نتدد ا اغاد

و مسج کدابخانه ای داشت که کداب

ای مترد نیاد در اش گوداهری ش
امتدش یتن ی متکا با مطااعا

ارن

بتد ،ها

درن داشت (موهج ،

)3177
به دنبا اشنار اروانیاش با نظاح ا هنراد رای ج رر

ش در  ،3793کدابخانه ای دبیوسدان رش قابل هتجر
داشدن اما کدابخانه ای دهر ابد ار خیمر دروهرو رر

غوب  ،م ارس لراا ابدر ار ج رر ی در کنرار مر ارس

ام ن ه س اد جنا جران دهح هتسعه رافدن گسدوش

درن هأسیس ش ظا واً نخسردین کدابخانره امتدشرها

در

کشتر ،مطرابق نظراح ج رر امتدشر  ،کدابخانره م رسره

.رره جانبرره ه نظرراحمنر کدابخانرره ررای امتدشررها

بسیاری اد کشتر ا س اد جنا جرران دهح رخ داد در

ا .انیه بتد که در سا  3138ق افدداح گودرر (نشراط ه

اسیا ه افور ا نی .کسب اسد ا بسیاری اد کشتر ا سبب

حوی )3171

گسدوش امتدش ش ه هتسعه کدابخانه ای امتدشرها
(در کشتر ار چرتش اردش ،مراا.ی ،نیجورره ،ه هان.انیرا)
رک اد ابعاد اش است (دارو اا.عارف کداب اری)3173 ،
ه وربررررا در .رررره کشررررتر ا ،کدابخانرررره ررررای

شررکلگیرروی کدابخانرره ررای امتدشررها

در ارررواش

سرراب های چنر اش عررتالن نر ارد ه هنرررا عر سرره د رره
اخیررو برره ارررن نررتع کدابخانرره ررا هتجرره شرر

اسررت

(م.رنان )3174 ،

امتدشرررها  ،ابدررر ا در دهر رررای مدتسرررطه شرررکل
گوفت ه سپس به ه ررج بره م راعع رارینهرو هتصریم

تعریف و تاریخچه اتابخانه دیجیتال

را رافت امرا شرداب رشر کدابخانره رای دهر ابدر ار

کدابخانه ای درجیدا متل ار

سدن که در اش کارکناش

نسرررررررربت برررررررره دهر ررررررررای مدتسررررررررطه

مدخصص به اندخاب ،سادمان

ه ک.رک بره دسدوسر

اف.هشهو ش (موهج )3177 ،

فکوی به منرابع اعالراه مر

ودادنر ه در اش فوارنر

ههسیو ،هتدرع ،حهاظت اد رکپارچه اعالا
تاریخچه اتابخانههای آموزشگاهی در ایران

ه نی .اع.یناش اد هجتد مج.تله ای اد اثرار درجیدراا در

کداب ه کدابخانه در ارواش ساب ه عتالن دارد ،بوخ بو

م

ارن باهرن که یشینه کدابخانه در ارواش به دهراش اساعیوی

عورق بدتاش منابع درجیدراا را برا سرولت ه بره صرتر

هر.ترث یش ادی بوم گودد ه کدابخانه دژ سارهره ج

اقدصادی بروای اسردهاد ررک جامعرۀ ررا مج.تلره ای اد

اصهراش را نی .به اش دهر نسبت م د ن

(لباس

وم.ی)3176 ،
یشینه کدابخانه ای امتدشها
اسام  ،بی

را بار در مساج

اد انکه بوای اسدهاد ل.تح در نظو گوفده

شتد ،بوای رفع نیاد ای درس

دمان عتالن مترد هتجه قوار مر گیرود هرا ادررن

جتامع در دسدوس قوار داد( صهار )3179 ،
ف راسرریتش برریناا.مم ر کدابخانرره ررای درجیدرراا در

جسدجت کود کدابخانه ای اهایه ارن گتنه نراد ای
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درجیدراا

ه مطااعاه

هعوره ل.میاه اد کدابخانه درجیداا چنین بیاش مر کنر :
«کدابخانه رای درجیدراا مؤسسراه

سردن مشرد.ل برو

کارکناش مدخصص کره بره منظرتر اندخراب ،سرادمان

،

عاب ه

دسدوس فکوی ،ارائه ،ههسیو ،هتدرع ،حهظ رکپرارچه ه

م رساش بتد اما ظا واً کرنهورن کدابخانه م رسه مدعمق

هض.ین ه اهح مج.تله ای درجیداا  ،منابع را هریه م -

امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد

کنن هریه ارن منابع بو مبنای دسدوس بر هش هقهره ه برا

اجوای صتیح بونامه درس  ،کار با رسانه ای رارانهای را

.رنه کا بوای اسدهاد جامعهای معین ررا مج.تلرهای اد

عمب م کن ه به .ین دایل ذروش ه چهتنه کار

جتامع است»(ف راسیتش کدابخانه درجیدا )3999 ،3

با ارن رسانه بوای رفع نیاد ای دان امتداش ه امتدش

هتسعه کدابخانه ای درجیدا اد امورکا اغاد ش ه

اناش حائ .ا .یت است با هرهد فناهری در یکو نظاح

ارن در صتره است که کدابخانه ای سند اد ی ار

امتدش ه وهرش ،بار هغییواه

امورکا ق مت عان هوی دارد اد سا  3982ه در عت

شتد چوا که فناهری ،امتدش را مدنتع ه ساد م کن ،

سه د ه اخیو ،مباحث کدابخانه ای درجیداا در امورکا
مطوح ش

است کدابخانه ای درجیدا بصتر

اد سا  3994بوای اهاین بار معوف ش ان
اسدهاد اد کدابخانه ای درجیداا

را م

رس.

اشنار

اما هاررخ

هتاش به چن

رهش ای نی.ه ماشین

با

اعالا

ه دان امتداش را به

م د

با منابع متجتد ه برو گیوی اد انرا هوغیب ه

هشترق م کن با هتجه به هتسعه چش.هیوی که فناهری
اعالا

دهر نسبداً مشخص ه سیا کود :در د ه  3942نخسدین
ذخیو ه بادراب

سولت رادگیوی را اف.ار

مدناسب با اش ارجاد

در امتدش داشده. ،کنتش شیت ای امتدش

اد معما متتری به دان

امتد متتری هغییو کود ه

م ارس به س.ت تش.ن سادی ی

م رهن

بنابوارن

اسدهاد اد نظاح بوگه ای ابه منهنه مترد هتجه قوار

دان امتداش بوای درک ن

گوفت ارن نظاح در هاقع یشام نظاح ای رارانه ای د ه

جوراش رش ه هتسعه هکنتاتژی مطمتب است ها اد

 3962بتد در د ه  3972شا

گسدوش نظاح ای

را بود ای ذرل برو من شتد:

یتسده ه اد نظو هنتع ه ارجاد نوح اف.ار ای اماد ه
هجری.ا

چاپ ه ن.ار

اعالا

فناهری ه .ست ش ش با

 3اسدهاد اد ارندونت در م ارس
 0و گیوی اد کدابخانه ار م رش مانن کدابخانه

ه ه اد نظو نهتذ ه

ای درجیدا در متیط امتدشها

کاربود ارن نظاح ا در کشتر ای در حا رش بتد د ه

ختد

 ،3992د ه رش ارندونت به حساب م ار ه کدابخانه
ای نی .ادرن

ر

حاصل اد فن اهری ای ج ر در

عناصراصلی درایجاد اتابخانه دیجیتال در آموزشگاهها

کار ای ختد به ختب اسدهاد کود است (ختانساری،

 .1بودجه

)3-38 :3172

در دمینه هضعیت بتدجه ،رافده ای هت ی ا
د

جایگاه اتابخانه دیجیتال در نظام آموزشی
رشر ه نهررتذ فنرراهری اعالررا
امتدش ه اغاد هغییوا

ه ارهباعررا

که کدابخانه ای امتدشها

نشراش مر -

هضع مطمتب ن ارن ه

بتدجه خاص بروای انررا در نظرو گوفدره ن.ر شرتد در
در م تارره

متاردی ا که منابع ماا در اخدیار اناش قوار م گیود ررا

چش.هیو اش را م هرتاش اد د ره

بسیار ناچی .است ه را اد کانا ای درهوی ،مانن انج.رن

 3992ه بره دنبرا شررکل گیروی شربکه هب ه گسرردوش

اهایا ه موبیاش ،حرق لضرترت ،ک.رک رای مودمر ه

ارندونت به هضتح ا.س کود(ا م.ن)0220،0.

ب ست م ار (سامانیاش3186 ،؛ کمباس ه شعبان 3171 ،؛

در لصو اعالا  ،نظاح امتدش ه وهرش بخش
یکو نظاح اعالاه

اد

شوافد )3171 ،

و کشتر است ه جارها ه ا .یت

مطااعه انس ،ه ابترش ه .یمدتش-نپل(انس ه ابرترش

ای درادی در

ه .یمدتش -نپل  )3991نشاش داد که رک اد شاخص ای

دمینه امتدش ه وهرش ارجاد کود است ،به گتنهای که

کمی ی سطتح متف یت م رسه هابسده به شروارط بتدجره

هرژ ای دارد فناهری اعالا

چاا

کدابخانه م رسره اسرت مر رو م رسره مع.رتالً شرخص
. Digital Library Federation
. Appelmans

1

کمی ی است که چهتنه ه سیا بتدجره مراا کدابخانره

2

79

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی .سال اول ،شماره اول ،بهار 1939

هعیین م کن م رو م رسه اصتا را بوای م رسه فروا ا

مطااعه ه کدابختان ه لر ح هجرتد مر رواش ه کدابر اراش

م اهرد که به نتبه ختد بو ا اف م رسه ه متادی که در

مدخصررص اد مررراهررورن متان رع کتدکرراش در اسرردهاد اد

اش گنجانی

ش

را هترت هرأثیو قروار مر د ر (برارم

)0222

درجیداا ش ش اشرکار مر -

کدابخانه است که ضوهر

شتد (سیامک ،)3177 ،در ژه شر برا لنرتاش «بورسر
شررو دابرل در

هضعیت متجتد کدابخانه ای امتدشها

سررا هتصرریم  »77-78برره بورس ر هضررعیت متجررتد

 .3اتابدار

بیشدو کدابخانه ای م ارس را کداب ار ن ارن ه را ارن
دارن (م رو

مسئتایت را افواد غیو مدخصص بو لر

کدابخانه ای امتدشها

شررو دابرل در سرا هتصریم
اد نظو

 3178-77م ودادد ارن ژه

ف کراربودی

امان ه فوجام 3187 ،؛ شوافد 3171 ،؛ ص .ی لم نیا،

ه اد نظو شیتة گوداهری داد ا ،ی.ارشر اسرت جامعرۀ

سپرو ه ب.رگ )3173 ،

اماری اش ،امتدشها ای سه م طرع ابدر ار  ،را ن.رار ،

کداب اراش م ارس ،به لنتاش حوفهای هخصص هم ر

مدتسطه ه ی دانشها  ،شامل امتدشرها رای دهادر ،

م شتد .اش عتر که هوبیت معم.اش نیادمن هجوبه رار

غیواندهال  ،شا

ه  ،به ههکیک دخدوانه ه سوانه است

در کاس م ارس است در بونامه ای امتدش بوای ارن

ه در نرارت به ارن ندیجه رسی

کداب ر اراش هأکی ر اصررم بررو ن ر
چارچتب اصم ه ررس ه ن

کدابخانرره برره لنررتاش
فعا کداب اراش مر ارس

امتدشررها

است کره کدابخانره رای

مررترد بورس ر اد اترراظ فضررا ،هجریرر.ا

فی.رک  ،منابع کدابخانهای ،بتدجه ،ارائه خر ما  ،نیروهی

در کاس ای درس است دنیا به سولت در حرا هرهد

انسرران مدخصررص ،اسرردهاد اد فناهرررررای ج رر ماننر

به لصو ان اب هکنتاتژرک اسرت دسردیاب راحرت بره

رارانه ،اتح ای فشود امتدشر ه

برا مشرکل اساسر

عیررف هسرریع منررابع نیادمن ر بررادنهوی نظرراح امتدش ر

رهبوه سدن (بر.ادی ،دا ی نتقاب )3177

کداب اراش م ارس به منظتر هتانار انررا بروای عواحر ه

در ژه ش با لنتاش« ،هب سارت منبع نترن بروای

به هسریمه معم.راش ه

کتدکرراش لصررو حاضررو در کدابخانرره ررای امتدشررها :

دان امتداش است چنین امتدش م هتان به لنتاش ج.ء

بورس ر هضررعیت هب سررارت ررای فارس ر کتدکرراش ه

هوکیب کنن ای در بونامه ای اساس امتدش کدابر اراش

نتجتانرراش ه نتررت سررادمان

در انرررا» ،برره

م ارس ج ر ی بین شتد ( نس داهو)3993،

بورس هضعیت ارن هب سارت ا وداخدره اسرت ،رهش

امتدش مرار

ای کسب اعالا

هجررتد کدابرر اراش اگررا  ،موبرر ه هعمرریا د نرر
کدابخانه ای م ارس ه برو من ی اد دان

ه بین

در
انررا

در بونامهرر.ی ای امتدش در .انن سادی نظاح رس.
امتدش ه وهرش جامعرۀ برا گسردوش فوارنر

لمرتح ه

ررژه

اعالررا

کرراربودی اسررت ه جامعررۀ امرراری اش  37هب

سارت است که در د صهته نخسرت جسردجتی متهرتر
کاهش گتگل با هوکیبا

مخدمف جسردجت بادرراب شر

ان رافده رای رژه

نشراش داد کره  32درصر هب

فنتش در سرطح مخدمرف ممر  ،منط ره ای ه برین اا.ممر

سارت ای فارس کتدکاش ه نتجتاناش معیار رای الدح را

ک.ک بسیار مرا ه مؤثوی است(ل.اد خواسان )3187 ،

.چنرین 39

در جنبه رای مخدمرف رلاررت کرود انر

درص معیار معیار ای موبتط به نترسن  /شدیباش سارت
پیشینه پژوهش در داخل اشور
ذاکو شروک ( ،)3173در اراشنامه ختد با لنتاش «بورس
هرژگ

ای ارجاد کدابخانه درجیداا بین اا.مم کتدکاش ه

نتجتاناش در ارواش» به ارن ندیجه رسی کره لر ح فو نرا
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در هب سارت ای فارس رلارت شر
مشخص ش

اسرت .چنرین

است که بین هضعیت کم هب سارت ای

هتت ح.ارت دهات ه سرارت رای خصتصر  ،ههراهه
هجتد ن ارد ندارج ژه

نی .نشاش داد که امو هریه هب

امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد

سارت ای فارس کتدکاش بطتر ج ی مترد هتجره قروار

جرررت بورس ر هضررعیت امکانررا

نهوفده است ه م بارسرت در عواحر هب سرارت را اد

اناش در اسدهاد اد منابع درجیدا م باش

کتدکاش ،کداب اراش ،مدخصصاش رارانه ،رهانشناساش کرتدک
ه سارو مدخصصاش اسدهاد شتد

یافته های پژوهش
رافده ای ارن ژه

با لنتاش «کدابخانره در

نظاح امتدش ه وهرش به لنتاش کیهیت» ساخدار امتدش
ه وهرش ارسداش را بورس کود است هی معد

منعکس کننر

هشکیا

جدول  1ندارج ه درص می.اش ارار

داد ای معدبو
داد ا

سند امتدش هم

 0مطااعرره کدرراب ه مدررتش ل.یررق ه بوهررو میرراش
ن .شتد

دان امتداش ،لامم مثبت هم

 1دانرر امررتداش بیشرردو برره رررادگیوی اد عورررق
فناهری رای ج رر ه.اررل دارنر ه ک.درو بره ختانر ش
لاقه نشاش م د ن

مترد ادمتش

2881

ااهای کوهنباخ بوابو با 2/81ب ست ام
م باش ه در سطح کاماً مناسب

ه ب.رگدو اد 2/8
قوار دارد ،بنابوارن

قابمیت الد.اد ( ارار ) ارن وسشنامه کاماً مترد هأری ه
قابل قبت م باش
س اد هاری وسشنامه بره هج.رره ه هتمیرل داد رای
ج.ع اهری ش اد عوررق وسشرنامه ،ه سرارو ابر.ار ج.رع
اهری داد ا ،وداخده م شتد ارن قس.ت شامل ده بخ
اصم  :الف) هتمیل هتصیه

روش و جامعۀ آماری پژوهش
برروای انجرراح ارررن رژه

اد رهش مطااعرره ی.ارش ر ،

نتع هتصریه اسردهاد شر

ه جامعرۀ مرترد مطااعره در

اررررن هت یرررق مسرررئت ررررا ه مسرررئتالش کدابخانررره در
مرر ارس ابدرر ار دهادرر نررتاح  1ه  6مشررر مرر
باش ر در ارررن ررژه

برروای گرروداهری اعالررا

وسشررنامه اسرردهاد شر

کرره ارررن وسشررنامه شررامل 09

وس

وسشنامه

ادمتش اماری ااهای کوهنباخ

09

 3امتدشها ا هتاش ختد را بوای ارجاد انهی.ة مطااعه
م شتن

302

322

آماره پایایی پرسشنامه
هع اد ستاال

اد دست داد ان ه هسارل ارهباط ج.ع جانشین هسارل

2

2

جدول  .3ادمتش اماری ارار

م اهرد ه اش را ه اهح م بخش ندارج که اد ارن هت یق
به دست ام

302

ش
مج.تع

رادداشتبوداری را اد اش دهراش با ختد به دانشها

هع اد

درص
322

داد ای حذف

ه مدتسطۀ نامناسب دارد ،هقد به دانشرها را مر رابر ،

است ،لبار

وسشنامه

خالصه پردازش داده ها

مدتسرطه

است اد:

وسشرنامه

چنین نشاش داد که:

اسرت

دگوگتش کود؛ دروا نتجتان که امتدش ه وهرش ابد ار
لاد

سرنج

درجیدا م باش ندارج بورسر میر.اش اررار

بوای ارجاد دگوگتن در ساخدار امتدش ه روهرش بارر
اش را بره نهرع گسردوش هتصریا

امکانرا

متجتد در کدابخانه ای م ارس جررت ارجراد کدابخانره

پیشینه پژوهش در خارج از اشور
(کتاتدژرسکا ،)3996 ،در هت ی

ه .چنررین مرررار

اد

بسرده هررژ مسرئتاین کدابخانره را در مر ارس،

ه ب) هتمیرل اسردنباع مر -

باش هتمیل اسدنباع بر رن هوهیرب کره ابدر ا برا اسردهاد اد
شاخص ای فواهان  ،درص  ،میانهین ه انترواف معیرار بره
هتصیف داد ا وداخده ه سپس برا اسردهاد اد ادمرتش رای
کتا.تگوف -اسر.یونتف  ،ادمرتش هر اسردیتدنت ه ادمرتش
رهبهبن ی فور من؛ فوضیا
در بخ

ژه

ادمتش م شتن

هتمیل هتصیه مدغیو ای ج.عیت شناخد

هت یق با اسدهاد اد نوح اف.ار  SPSSمترد بورسر قروار
م گیود ه در بخ

هتمیرل اسردنباع نیر .ابدر ا ادمرتش
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قس.ت ابد ار

وسشنامه به مشخصرا

کرراا.تگوهف-اسرر.یونتف برروای بورسرر نومررا بررتدش

سئتاال

مدغیو ای هت یق اسدهاد م شتد

اسخهتراش اخدصاص رافده اسرت بنرابوارن در ابدر ا بره
منظتر اشنار بیشدو با مشخصا

بره منظررتر دسردیاب برره مشخصررا

ل.تم ن.تنره امراری،

جر اه هتدرررع فواهانر ه شرراخص رای هتصرریه ارررن

تحلیل توصیفی واعیت جمعیتشناختی نمونه تحقیق
کمر ادمررتدن

مدغیو ا به .وا ن.تدار ای موبتط ارائه ش

ررا،

است

جدول  9هتدرع فواهان جنسیت کارکناش کدابخانه در م ارس
جنسیت

مطابق اعالا

فواهان

درص

دش

62

32

مود

62

32

کل

302

32282

ج ه ش.ار  ،1موداش ه دناش و رک درص گوه ن.تنه را هشکیل م د ن
جدول  0هتدرع فواهان می.اش هتصیا

کارکناش کدابخانه در م ارس

تحصیالت

فراوانی

درصد

فوق دیپلم

16

13/6

فوق لیسانس

4

6

لیسانس

33

33/6

ال

134

144

مطابق اعالا ج ه ش.ار  ،4افواد دارای م رک ایسانس با  70/3درص بیشدورن درص گوه ن.تنه را هشکیل م د ن
جدول  6هتدرع فواهان ساب ه کار کارکناش کدابخانه در م ارس
ساب ه خ مت

فواهان

درص

33اا  02سا

01

39/0

 02سا بیشدو

94

87/1

 3اا 32سا

1

0/3

کل

302

322

مطابق اعالا ج ه ش.ار  ،3افواد با ساب ه باالی  02سا با  87/11درص بیشدورن درص گوه ن.تنه را هشکیل م د ن
جدول  4هتدرع فواهان هع اد کارکناش کدابخانه در م ارس

مطابق اعالا

90

فرودی

تعداد اارانان

فراوانی

درصد

 1نفر

146

37/6

 3نفر

11

3/3

 9نفر و بیشتر

0

9/9

ال

134

144

ج ه ش.ار  ،6هع اد کارکناش  3نهو با  78/3درص بیشدورن درص گوه ن.تنه را هشکیل م د ن

امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد

جدول  .7هتدرع فواهان رشده ای کداب اری ه رشده ای غیوموهبط کارکناش کدابخانه در م ارس
رشته اصلی مسئول

مطابق اعالا

فراوانی

درصد

سایر رشته ها

117

03/1

اتابداری

9

33/9

ال

113

144

ج ه ش.ار  ،8افواد سارو رشده ا با  98/3درص بیشدورن درص گوه ن.تنه را هشکیل م د ن
جدول  .3هتدرع فواهان س.ت اصم مسئت کدابخانه در م ارس
سمت اصلی مسئول

فراوانی

درصد

اتابدار

9

3/6

معاون اجرایی

1

4/3

معاون پرورشی

146

37/6

معلم ورزش

1

4/3

معلم

14

3/9

ال

134

144

مطابق اعالا ج ه ش.ار  ،7افواد با س.ت معاهش وهرش با  %78/3بیشدورن درص گوه ن.تنه را هشکیل م د ن
جدول  3هضعیت هتصیه مدغیو ای مترد مطااعه
متغیر
تعیین واعیت فعلی اتابخانه در مدارس
امکانات و تجهی ات اتابخانه مدرسه در جهت ایجاد
اتابخانه دیجیتال
مهارت نیروی انسانی جهت اار با منابع دیجیتال
امکانات مخابراتی مدرسه جهت ایجاد اتابخانه
دیجیتال
واعیت مدرسه ازنظر بودجه و آمادگی جهت ایجاد
اتابخانه دیجیتال

میانگین

تعداد

میانه

انحراف استاندارد

امترین مقدار

بیشترین مقدار

134

3/4163

3/4904

4/90034

1/79

9/66

134

3/3039

3/3444

4/61634

1/04

0/44

134

3/4036

3/4444

4/00630

1/17

9/39

134

9/0976

3/6444

4/00964

3/44

0/76

134

3/3493

3/9999

4/93317

1/99

9/44

تحلیل استنباطی دادههای تحقیق

نتع ادمتش نا ارامدورک اسرت اگرو داد را دارای هتدررع

بوای اسدهاد اد ادمتش ای ارامدوررک ،ابدر ا برا اسردهاد اد

نوما باشن اد ادمتش ای ارامدورک در غیو ارن صرتر

ادمتش کتا.تگوهف-اس.یونف،ابد ا بارر نومرا برتدش ه ررا

اد ادمتش ای نا ارامدورک اسدهاد م کنیا متاسبه امار

غیو نوما بتدش ،هتدرع مدغیو ای مترد مطااعه ،بورس شتد

ارن ادمتش هتسط نوحاف.ار  SPSSامکاش ذرو م باش در
صتره که م ار امرار ارائره شر

هتسرط اررن ادمرتش

آزمون اولموگروف-اسمیرنوف

بیشدو اد  3درص باش  ،فوض صهواماری)(H0مبنر برو

ابد ا اد نومرا برتدش هتدررع مدغیو رای هت یرق اع.ینراش

نوما بتدش هتدررع مدغیرو مرترد بورسر برا اع.ینراش 93

حاصل شتد بروای بورسر نومرا برتدش مؤاهره رای اد
ادمتش کاا.تگوهف-اس.یونتف ،اسدهاد م شتد که رک

درص ذروفده م شتد ندرارج موبرتط بره ادمرتش نومرا
بتدش مدغیو ا در ج ه اماد است
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جدول  14ادمتش کتا.تگوهف -اس.یونف بوای بورس نوما بتدش را نوما نبتدش هتدرع داد ا
متغیر

تعداد

آماره آزمون

تعیین واعیت فعلی اتابخانه در مدارس

134

1/443

4/344

مهارت نیروی انسانی جهت اار با منابع دیجیتال

134

1/430

4/131

134

1/390

4/441

امکانات مخابراتی مدرسه جهت ایجاد اتابخانه دیجیتال
واعیت مدرسه ازنظر بودجه و آمادگی جهت ایجاد اتابخانه
دیجیتال
امکانات و تجهی ات اتابخانه مدرسه درجهت ایجاد اتابخانه
دیجیتال

مطابق اعالا

ج ه ش.ار  ،32سطح معن داری

134

سطح معنیداری

1/033

134

4/490
4/440

1/749

ه اسدیتدنت ه ادمتش فور من اسدهاد کود

ادمتش کتا.تگوهف-اس.یونف بوای .ه مدغیو ای مترد
مطااعه بج .هعیین هضعیت فعم

کدابخانه ک.دو اد 2/3

بررسی اثر بوسیله آزمون تیاستیودنت

است ،اذا هتدرع یچ رک اد مدغیو ا بج .هعیین هضعیت

سؤا ای ادمتش به صتر

فعم کدابخانه نوما ن .باش ها چتش هع اد مشا ا

سؤا اه  :هضعیت فعم کدابخانره را در مر ارس شررو

بیشدو اد  12م باش م هتانیا ب.نظتر بورس اد ادمتش

مشر چهتنه است؟

درو مطوح م شتن :

جدول  .11هتدرع فواهان ه میانهین موبتط به هضعیت فعم کدابخانه ا در م ارس
شاخص
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون t

4/90034

-13/331

فاصله اطمینان%36
درجه آزادی

سطح معناداری
اران پایین

واعیت فعلی
اتابخانه ها

134

1/4163

113

4/444

4/0073

نمودار  1هتدرع فواهان میانهین هضعیت فعم کدابخانه م ارس

اعالا

94

ن.تدار ش.ار  ،3میانهین هضعیت فعم

کدابخانه م ارس را  0860نشاش م د

اران باال
4/9336

امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد

سؤا ای مترد بورس

به صتر

باشرر  ،کرره اخررداف ارررن لرر د بررا م رر ار مدتسررط  1در

درو م باشن :

H 0 :   3

سرررطح  2/23معنررر دار هشرررخیص داد شررر اسرررت

 که در اش  میانهین هضعیت فعم

(-p>2/23م رر ار) ،ه اد عوفرر فاصررمه اع.ینرراش مررترد

H 1 :   3

کدابخانه است ،ب رن معنا که ارا هضعیت فعم

نظو باد منهر مر باشر  ،بنرابوارن مر هرتاش ندیجره گوفرت

کدابخانه

که هضعیت فعم کدابخانه ا ب هو اد مدتسط است

ا بوابو مدتسط است را خیو ندیجه ارن ادمتش بصتر
درو ارائه م شتد ارن ستا با اسدهاد اد ادمتش اماری T

سؤا دهح :هضعیت امکانا

مترد هتمیل قوار گوفده است

کدابخانه درجیدا در م ارس شرو مشر چهتنه است؟

.انهتنرره کرره در ج ر ه شرر.ار  ،33مشررا

الدح بوای ارجاد

ه هجری.ا

مر -

شتد میرانهین هضرعیت فعمر کدابخانره را بوابرو  0/6مر -
جدول  .13هتدرع فواهان ه میانهین امکانا
فراوانی

شاخص

میانگین

انحراف معیار

جرت ارجاد کدابخانه درجیدا درم ارس

ه هجری.ا

آماره آزمون t

درجه
آزادی

فاصله اطمینان%36
سطح معناداری
اران پایین

اران باال

واعیت امکانات و
تجهی ات الزم برای ایجاد

134

3/3039

4/61634

-9/334

113

4/443

4/4630

4/3003

اتابخانه دیجیتال

نمودار  3هتدرع فواهان میانهین امکانا

در ن.تدار ش.ار  ،0میانهین امکانا

ه هجری.ا

ه هجری.ا

کدابخانه م رسه جرت ارجاد کدابخانه درجیدا  0847م -
باش سؤا ای مترد بورس

بصتر

H 0 :   3
H 1 :   3
امکانا

الدح بوای ارجاد کدابخانه درجیدا

است ،ب رن معنا که ارا هضعیت امکانا

سؤا با اسدهاد اد ادمتش اماری  Tمترد هتمیل قوار
گوفده است

درو م باشن :

 که در اش  میانهین هضعیت

ه هجری.ا

کدابخانه م رسه جرت ارجاد کدابخانه درجیدا

ه هجری.ا

.انهتنه که در ج ه ش.ار  ،30مشا
میانهین هضعیت امکانا

ه هجریر.ا

م شرتد

الدح بروای ارجراد

کدابخانه درجیدا بوابو0874م باش  ،که اخداف ارن لر د
با م ار مدتسط  1در سطح  2/23معن دار هشخیص داد
ش

است (-p>2/23م ار) ،ه اد عوف فاصمه اع.ینراش

الدح بوای ارجاد کدابخانه درجیدا بوابو مدتسط است را

مترد نظو باد منه م باش  ،بنرابوارن مر هرتاش ندیجره

درو ارائه م شتد ارن

الدح بوای ارجراد

خیو ندیجه ارن ادمتش به صتر

گوفت که هضعیت امکانا

ه هجری.ا

کدابخانه درجیدا ب هو اد مدتسط است
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سؤا ستح :هضعیت مرار

نیوهی انسان جرت کار

جدول  19هتدرع فواهان ه میانهین مرار
فراوانی

شاخص

میانگین

با منابع درجیدا چهتنه است؟

نیوهی انسان در کدابخانه ای م ارس جرت کار با منابع درجیدا

انحراف معیار

فاصله اطمینان%36

آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری
اران باال

اران پایین
واعیت مهارت نیروی
134

انسانی جهت اار با

4/00630

3/4063

39/093

4/444

113

-4/3794

-1/4903

منابع دیجیتال

نمودار شماره  .9هتدرع فواهان میانهین مرار

مطابق اعالا

ن.تدار ش.ار  ،1مرار

نیوهی انسان

.انهتنه که در ج ه ش.ار  ،31مشا

جرت کار با منابع درجیدا میانهین  0824دارد
فوضیه رای مرترد بورسر بره صرتر

نیوهی انسان جرت کار با منابع درجیدا

نیوهی انسان

میانهین هضعیت مرار

م شتد

جرت کار با

دررو مر باشرن :

منابع درجیدا بوابو  0/24م باش  ،که اخداف ارن ل د

H 0 :   3

H :3

میرررانهین هضرررعیت
  1کررره در اش

با م ار مدتسط  1در سطح  2/23معن دار هشخیص داد

مرار

ش

مترد نظو باد منه

نیوهی انسان جرت کار با منابع درجیدرا اسرت،

ب رن معنا که ارا هضعیت مرار

م باش  ،بنابوارن م هتاش ندیجه

گوفت که هضعیت مرار

نیروهی انسران جررت

نیوهی انسان

جرت کار با

منابع درجیدا ب هو اد مدتسط است

کار با منابع درجیدا بوابو مدتسط است را خیو ندیجه ارن
ادمتش به صتر

است (-<p2/23م ار) ،ه اد عوف فاصمه اع.یناش

سؤا چرارح :هضعیت ماا م ارس شرو مشر بوای

درو ارائه م شتد ارن سؤا برا اسردهاد

ارجاد کدابخانه درجیدا چهتنه است؟

اد ادمتش اماری  Tمترد هتمیل قوار گوفدهاست

جدول  10هتدرع فواهان ه میانهین هضعیت ماا م ارس شرو مشر بوای ارجاد کدابخانه درجیدا
شاخص
واعیت مالی

96

فراوانی
134

میانگین
3/3493

انحراف معیار

آماره آزمون t

4/93317

-34/363

درجه

سطح

آزادی

معناداری

113

/444

فاصله اطمینان%36
اران پایین
-4/3431

اران باال
-4/4401

امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد

نمودار  0هتدرع فواهان میانهین امکانا

ن.تدار ش.ار  ،4میانهین امکانا

مخابواه م رسه را جرت ارجاد کدابخانه درجیدا

مخابواه م رسه

م شتد میانهین هضعیت ماا

را جرت ارجاد کدابخانه درجیدا  1841بواهرد م کن
فوضیه ای مترد بورس به صتر

اخداف ارن ل د با م ار مدتسط  1در سطح 2/23
معن دار هشخیص داد ش است (-<p2/23م ار) ،ه اد

درو م باشن :

H 0 :   3

عوف

 که در اش  میانهین هضعیت ماا

H 1 :   3

فاصمه اع.یناش مترد نظو باد منه

م باش ،

بنابوارن م هتاش ندیجه گوفت که هضعیت ماا

ک.دو

( ارین هو) اد مدتسط است

است ،ب رن معنا که ارا هضعیت ماا بوابو مدتسط است
را خیو ندیجه ارن ادمتش به صتر

بوابو  0/66م باش  ،که

سؤا نجا :هضعیت امکانا

درو ارائه م شتد ارن

مخابواه م ارس شرو

مشر جرت ارجاد کدابخانه درجیداا چهتنه است؟

سؤا با اسدهاد اد ادمتش اماری  Tمترد هتمیل قوار
گوفده است .انهتنه که در ج ه ش.ار  ،34مشا
جدول  16هتدرع فواهان ه میانهین هضعیت امکانا

مخابواه م ارس شرو مشر جرت ارجاد کدابخانه درجیداا
فاصمه اع.یناش%93

شاخص

فواهان

میانهین

302

1/4183

انتواف معیار

امار ادمتش t

درجه ادادی

32/726

339

سطح معناداری
کواش باال

کواش ارین
هضعیت
امکانا

2/44132

/222

2/1381

2/3088

مخابواه

سؤا ای مترد بورس

به صتر

درو م باشن :

H 0 :   3

H :3

میانهین هضعیت ماا
  1که در اش
است ،ب رن معنا که ارا هضعیت امکانا
مدتسط است را خیو

مخابواه بوابو

ندیجه ارن ادمتش به صتر

درو ارائه م شتد

ارن سؤا با اسدهاد اد ادمتش اماری  Tمترد هتمیل قوار
گوفده است
.انهتنه که در ج ه ش.ار  ،33مشا
میانهین هضعیت امکانا

م شرتد

مخابواه بوابو 1841م باشر ،

که اخداف ارن ل د با م ر ار مدتسرط  1در سرطح 2/23
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است (-<p2/23م ار) ،ه اد

ادمتش نهام به کار م رهد که داد ای اماری موبتط

عوف فاصمه اع.یناش مرترد نظرو براد مثبرت مر باشر ،

به مدغیو ای هت یق ،ح اقل هوهیب

باشن ه بدتاش با

بنابوارن م هرتاش ندیجره گوفرت کره هضرعیت امکانرا

مهرتح هوهیب اش ا را در رد بن ی موهب کود به ک.ک

مخابواه بردو اد مدتسط است

ارن ادمتش م هتاش مدغیو ای متجتد در هت یق را

ادمتش فور من بوای رهبه بن ی مدغیو ای هت یق ارن

رهبهبن ی کود در ارن هت یق اد ارن ادمتش به منظتر

معن دار هشخیص داد ش

اهاترت بن ی میانهین مدغیو ای هت یق اسدهاد م شتد
جدول  14ندارج ادمتش فور من بوای رهبه بن ی مدغیو ای هت یق
اای دو

نمونه
302

Sig

درجه آزادی
4

133/896

بررا هتجرره برره جرر ه شرر.ار  ،36م رر ار =2/2223
 sigبرره دسررت ام ر اسررت ه اد انجررار کررهsig 2/23
<است ،بنابوارن فوض صرهو هأریر ن.ر شرتد ه مر هرتاش

نتیجه
رهبه بن ی م.کن است

2/2223

گهت کره مدغیو رای هت یرق رهبره رای رکسران ن ارنر
ه مر هررتاش اش را را اهاترررتبنر ی کرود هوهیررب اهاترررت
مؤاهه ادر ج ه درو نشاش داد ش است

جدول  .17رهبه بندی متغیرهای تحقیق به منظور اولویت بندی آنها بر اساس آزمون فریدمن
مدغیو ا
امکانا
امکانا

مخابواه م رسه جرت ارجاد کدابخانه درجیدا
ه هجری.ا

م رسه در جرت ارجاد کدابخانه درجیدا

هعیین فعم کدابخانه در م ارستضعیت
هضعیت امادگ ه بتدجه م رسه جرت ارجاد کدابخانه درجیدا
مرار

نیوهی انسان جرت ارجاد کدابخانه درجیدا

میانهین رهبه ا

اهاترت بن ی

4/76

اهاترت اه

1/48

اهاترت دهح

0/96

اهاترت ستح

0/32

اهاترت چرارح

3/63

اهاترت نجا

جدول  13م یاس گترمن بوای مدغیو ای هت یق
متغیر
تعیین واعیت فعلی اتابخانه
درمدارس
امکانات و تجهی ات اتابخانه
مدرسه در جهت ایجاد اتابخانه دیجیتال
مهارت نیروی انسانی جهت اار با
منابع دیجیتال
امکانات مخابراتی مدرسه جهت
ایجاد اتابخانه دیجیتال
واعیت مدرسه از نظر بودجه و
آمادگی جهت ایجاد اتابخانه دیجیتال

میانگین
3/4163

رده بندی گورمن
غیر راایت بخش

3/3039

راایت بخش

3/4063

غیر راایت بخش

9/0976

بیش از راایت بخش

3/3493

غیر راایت بخش

بحث و نتیجهگیری
یشوفت سورع هکنتاتژی ه نیاد ای فعم شوارط را فوا ا

کدابخانه ای با هتجه به جارها خاص ه ن

کرود که ناگ.ررو اد برکارگیروی اش سدیرا در اررن میراش

جامعۀ لم .کشتر ارها م کنن  ،الدح است بوای انجاح وچه
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مر .که در

امکانسنجی ایجاد اتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد

بردو رساات ختد ،با یشوفت ای سورع فناهری ا راسدا
شتن

در دمینرره مرررار

نیرروهی انسرران جرررت کررار بررا منررابع

در ارن میاش کدابخانه ای م ارس به لنتاش فضای

درجیدا نیر .برا میرانهین  3863بارر گهرت کره در اررن میراش

امتداش. ،تار به لنتاش

ب هورن هضرعیت را دارد اررن رافدره را بیرانهو اش اسرت کره

در و م رسهای مترد هتجه بتد

مسرررئتاین موبتعررره در امرررتدش ه ررروهرش برررا بوگررر.اری

است ه هاش در جرت بربتد شوارط ارن کدابخانه ا به عتر

کرراس ررای ضرر.ن خ ر مت در ارررن مررتارد (کررار بررا نرروح

ر ین یشوفت ای گسدود هوی را بوای م ارس به .وا

اف.ار ررار چررتش افرریس ،اشررنار بررا سررت ااکدوهنیکرر ه

داشت به .ین دایل بورس در گا ای مسئتاین ارن

ارها رای اعالراه ه ) جررت امراد شر ش کارکنراش در

امتدش

ه ک.ک امتدش

مراهورن موک .فو نه

ختا

دان

کدابخانه ا جرت ارجاد کدابخانه درجیدا را که ن

اساس

در کدابخانه ای دارن مهی م باش اد بورس ارن در گا ا
ندارج درو ب ست ام

است:

به ل.ل بیاهرن ها مرار

ای الدح را ب ست اهرن

در دمینه هضعیت ماا

ندارج حاصل کره اد ده گروه مسراهی اد دنراش ه مروداش
صتر

دمینه کرار در کدابخانره درجیدرا بونامره ررر.ی رای الدمره را

گوفده است ،در دمینره هتصریا  ،سراب ه خر مت،

ه بتدجه در م ارس جرت

درجیدا سادی کدابخانه ا ندارج نشاش م د

که ارن بتدجه
ه بوای بردو

با میانهین  0806ارین هو اد مدتسط اردراب ش

هع اد ه رشده هتصیم نیوهی انسران نشراش داد کره  33نهرو

ش ش ارن بتدجه ه اخدصاص بتدجه مسد م به کدابخانه ا در

فتق درپما 99 ،نهو ایسانس ه  6نهو فتق ایسانس م باش که

م ارس بردو است ه ابیو مناسب

در دسدتر کار امتدش ه

اد ارن افواد  1نهرو سراب ه ای برین  3اار  32سرا  01 ،نهرو

وهرش قوار گیود

ساب های بین  33اا  02سرا ه  94نهرو سراب های براالی 02

ندارج حاصل اد ژه

در دمینه امکانا

مخابواه

سا داشده ان در میاش اررن نیروهی انسران ف رط  1نهرو در

م ارس نشاش داد که کمیه م ارس مجر .به رارانه ه .چنین

هخصص اصم ختد که رشده کداب اری است مشغت به کرار

اهصا مناسب به شبکه ارندونت م باشن ه ارن شوارط جرت

سدن ه  338نهو باق مان

را نیوهی انسان سارو رشرده را

درجیدا سادی در شوارط مطمتب قوار دارد

هشکیل داد ان
هجتد چنین ندارج حاک اد اش م باش که در جذب
مسئت ه را مسئتاین کدابخانه ای م ارس دقت الدح به ل.ل
نیام

به عتری که ف ط  083درص کارکناش دارای م رک

کداب اری م باشن

منابع
اشرروف رررر.ی ،حسررن ( ،)3174جارهررا کدابخانرره ررای
امتدشها

در لصو اعالا  ،فصرمنامه مطااعرا

کداب اری ه سادمان

هضعیت فعم کدابخانه ا در م ارس با میانهین  0896در
است که ارن نشاش د ن

ح مدتسط اردراب ش

ارن است

اعالرا  ،ج  ،36شر.ار  ،0ص

37-49
هوکیاش هبار ،منصتر ( ،)3174جارها ه ن ر

که کدابخانه ا در م ارس اد نظو کداب ا ه خصتصاً کدابرای
موجع در هضعیت ختب قوار ن ارن

خبوی س.ا ،ش.ار  ،313سا دهادد ا

در دمینه امکانا

ه هجری.ا

درجیدا در م ارس با میانهین  1/48ب هو اد مدتسط اردراب
ش

که حاک اد اش است که هضعیت امکانا

نی .در م ارس مناسب ن .باش
رضارت بخش قوار دارد

ه هجری.ا

اما در مج.تع در هضعیت

کدابخانره رای

در نظاح امتدش کشتر ،ما نامره امتدشر –

امتدشها

الدح بوای ارجاد کدابخانه

ممر

حسن تر ،د رو  ،رضرار شرورف ابرادی ،سرعی (،)3179
هرژگ

ای رابرط کراربو کدابخانره مجرادی برین اا.ممر

کتدکاش اد در گا کراربواش ه یشرنراد ررک ااهرت ،مجمره
لم.

ژه ش مطااعا

ادبیا

کتدک ،سا اه  ،ش.ار

0
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ذاکررو شررروک ،مینررا ( ،)3173بورس ر هرژگ ر

ررای ارجرراد

کدابخانه درجیدراا برین اا.ممر کتدکراش ه نتجتانراش در
ارواش ،ژه شنامه ادبیا

کتدک ه نتجرتاش ،شر.ار -43

46

ف ائ  ،اشوف ،نتشین فود ،فاع.ه ،)3178( ،دان
امکاش سنج

رسان  ،فارس  -انهمیسر ه انهمیسر  -فارسر

هررواش:

فو نا معاصو

شناس ،

ارجاد کدابخانه درجیدا در کدابخانه ای

دانشها لامه عباعبائ

سمطان  ،تری ،راسدین ( ،)3189دانشنامه کداب اری ه اعراع

فصمنامه دان

شناس  ،ج ،3

ش.ار  ،0ص 46-43
مجی ی ،اکبو ( ،)3192ن

کدابخانه ای درجیداا در شردیبان اد

امتدش ااکدوهنیک  ،فصمنامه لم .ژه ش ژه شها لمرتح

سیامک ،موضیه ( ،)3177بورس هضرعیت متجرتد کدابخانره
ای امتدشها

در ارواش ه جراش ما نامه ارهباط لم ، .ج ،30ش.ار 1

شرو دابرل در سرا هتصریم ،77-78

فصمنامه کداب اری ه اعاع رسان  ،ج  ،31ش.ار 1
صهائ  ،س.یه ( ،)3179بورس کدابخانه ای درجیدا  ،ما نامه
ارهباط لم ، .ج  ،33ش.ار 0

ه فناهری اعالا ارواش ،دهر  ،08ش.ار  ،0ص 174-169
ررای کررتک ،جرراش ،ضرریائ  ،ثورررا ( ،)3177کدابخانرره ررای
امتدشررها  :ضرروهر
.ار

ررا ،چرراا

مم کدابخانه ای امتدشرها

امتدش ه مشارکت در فوارن رادد

ررا ه فوصررت ررا،
تراسرادی نظراح
 -رادگیوی

لوهج  ،س.یوا ( ،)3177هاررخچه کدابخانه ای امتدشها
lieu: une nouvelle génération d’établissements
culturels », BBF, 2010, n°4, p.57-63. En ligne:
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