
ارائه الگوي مهندسی مجـدد مبتنـی بـر فنـاوري     
نرم افـزار کتابخانـه    اطالعات در ایجاد و بررسی

دیجیتال موسسه تحقیقات  و فنـاوري اطالعـات   
  ایران

  
  + ∗ مریم طاهري ■

بـا گـرایش   (کارشناس ارشد رشته علوم کتابداري و اطالع رسـانی 
منـابع  مسئول میز امانت دفتر اسناد و و  )مدیریت فناوري اطالعات

  علمی  پژوهشگاه فضاي مجازي
  1اشرف نقی مهر طبائی ■

کارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی و مسئول کتابخانه 
  پژوهشگاه فضاي مجازي دیجیتال دفتر اسناد و منابع علمی 

  
   چکیده

کـه بـا    اسـت هـاي کسـب و کـار     فرایند اي با نام مهندسی مجدد هاي اخیر مدیریتی، پدیده برانگیزترین پدیده ترین و جدال  از مهیج
معرفـی  » هاي اطالعـاتی  توسعه سیستم«و » ساختاردهی مجدد«، »مدیریت تغییر«، »نوآوري فرایندها«، »طراحی دوباره«کلماتی چون 

هـاي   پـژوهش امـا   ؛اسـت  تـوجهی داشـته   اخیر رشد قابـل  هاین مهم در چند ده يها دهد که شمار پژوهش ها نشان می بررسی. گردد می
را به خود اختصاص داده است که از این میان در حدود نیمی از آنها بر اجرا و یا فنـاوري  ) %3تنها (پیمایشی در این زمینه درصد کمی 

الگـوبرداري   هدر زمینـ  ؛ بنـابراین انـد  مهندسی مجدد پرداخته راهبرداطالعات تمرکز دارند، تعداد کمی به مطالعه منابع انسانی یا اهداف 
  . مهندسی مجدد، تحقیق پیمایشی صورت نگرفته است

ارزیابی عملکرد از یـک طـرف و از طـرف دیگـر شناسـایی ایـن مهـم         ههاي پیمایشی مهندسی مجدد در حوز ناشی از پژوهش ءخال
. سـازد  تر مـی  رنگ پرهاي کسب و کار، لزوم تمرکز بر این حوزه از ادبیات را  کننده در مهندسی مجدد فرایند ترین تسهیل عنوان، عمده به
هـاي مهندسـی مجـدد، تـالش دارد تـا       ترین گام از گـام  ترین و زیربنایی عنوان مهم انسانی بهعامل اي که این تحقیق با تمرکز بر  گونه به

  . دهد همعیارهایی را براي ارزیابی عملکرد آن در ایجاد کتابخانه دیجیتالی ارائ
مهندسـی مجـدد و کتابخانـه     هن برجسـته در زمینـ  اا بر نتایج پیمایش میان متخصصاین تحقیق اساس کار خود ربراي این منظور 

 .دیجیتالی قرار داده است
ایجـاد کتابخانـه   هاي فعالیت مهندسـی مجـدد در    ها در حقیقت حوزه که این حوزهاست تعریف گردیده این پژوهش در چهار حوزه 

  .هستنددیجیتالی 
  ؛موسسه فناوري اطالعات ایران کتابخانه دیجیتالیعملکرد و استفاده کاربران و کارکنان  •
  ؛افزار کتابخانه دیجیتالیکاربري نرم •
 ؛افزار کتابخانه دیجیتالیطراحی نرم •
  .ارتباطی کتابخانه دیجیتالی يها شبکه •

آمـده حـائز    مقالـه الگوي ارزیابی که در انتهـاي ایـن    هاین معیارها براي فهم هرچه بهتر مهندسی مجدد در کتابخانه دیجیتالی و ارائ
   .افزار کتابخانه دیجیتال موسسه فناوري اطالعات ایران مورد بررسی قرار گرفته استبر اساس نرمو ند اهمیت
  

فناوري اطالعات، عملکرد و اسـتفاده کتابخانـه دیجیتـالی، کـاربرد      مهندسی مجدد، مرکز تحقیقات، کتابخانه دیجیتال: واژگان کلیدي
  .ارتباطی يها شبکه و افزار افزار، طراحی نرم نرم
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  مقدمه - 1
هـاي مـرتبط   ها در عصر حاضر با فناوريسیر تحولی کتابخانه

فنـاوري اطالعـات    به عبارت دیگر،یا با اینترنت و دنیاي دیجیتال 
در تالش هستند تا خود را ها رو، کتابخانهاز این. گره خورده است
ها هماهنـگ سـازند تـا هـر چـه بیشـتر بتواننـد از        با این فناوري

جهـت  از ایـن   .هاي آن در جهت اهداف خود سود جوینـد قابلیت
هاي کتابخانه بکار بردن فرایند مهندسی مجدد در بهبود و کیفیت

  .کنددیجیتال نقش مهم و موثري در فناوري اطالعات ایفا می
از کتابخانه دیجیتـال و   مختصريبه تعریف  ابتدا ،حاضرمقاله 

چامپی و هامر را  روشسپس تعریفی از  ،مهندسی مجدد پرداخته
نقش فناوري اطالعـات در مهندسـی مجـدد و    نماید و به ارائه می
هـاي دیجیتـال اشـاره    و ایجـاد کتابخانـه   هاي انجام شدهپژوهش
کـه از ابـزار روش    مصـاحبه  و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و    نموده

را  الگوي نهایی مهندسی مجدد مبتنی بـر اطالعـات  اند، پیمایشی
براي کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه نموده 

ه اصـلی یـاد شـده در    حـوز با توجـه بـه چهـار    مقاله حاضر  .است
چکیده ابتـدا بـه بررسـی کارکنـان کتابخانـه دیجیتـال موسسـه        

افزار اطالعات ایران پرداخته سپس کاربري نرم تحقیقات و فناوري
هاي انجام گرفته در ایـن راسـتا   و طراحی آن را مطابق با پژوهش

الگــویی را بــراي ســامان دادن بــه وضــعیت نمایــد و ارزیــابی مــی
نامطلوب فعلی در حوزه سازماندهی منابع اطالعاتی براي نرم افزار 

ارائـه   ،یکـی از آنهاسـت   افزار پروانهاي دیجیتال که نرمکتابخانه
  .کندو در نهایت نیز پیشنهادهایی کاربردي را بیان می نمایدمی

  

  كتابخانه ديجيتال و ابعاد آن-2
منابع مختلف تعاریف گوناگون و متعددي بـراي کتابخانـه    در

بـراي  را توان یک تعریف واحد دیجتال وجود دارد تا آنجا که نمی
تعریف زیر توسط فدراسیون کتابخانه . کتابخانه دیجیتال ارائه داد

  :دیجیتال آمریکا ارائه گردیده است
 ی، شامل بکـار کتابخانه دیجیتال موسساتی هستند که امکانات

مندتر ساختار ایفاي نقشجهت بردن یک سري پرسنل متخصص 
، مهیـا کـردن دسترسـی هوشـمند، تفسـیر، توزیــع،      در مجموعـه 

براي منابع اطالعاتی بـه   نگهداري و اطمینان از بقا در طول زمان
در نتیجه، این منابع همیشه آمـاده و   ؛کنندفرم دیجیتال مهیا می
اي از استفاده یک جامعه معین یا مجموعـه به طور اقتصادي براي 

  .]23[دها در دسترس هستنجامعه
نظـران در زمینـه   تعریف دیگري کـه توسـط یکـی از صـاحب    

کتابخانـه  : عبارتسـت از  ،است هاي دیجیتال ارائه گردیدهکتابخانه

 اي است کـه مدیریت شدهو  سازمان یافته هدیجیتال یک مجموع
. را بـه همـراه دارد  ه خدمات مرتبط با آن ست کا یاطالعاتداراي 

هــاي دیجیتــال بــه شــکل منــابع اطالعــاتی موجــود در کتابخانــه
  .]9[استو از طریق شبکه قابل دسترسی  شده است دیجیتال

تعریف بسیار ساده زیر از یکـی دیگـر از   توان به همچنین می
ــه هــاي دیجیتــال کــه مــدیریت فدراســیون  متخصصــان کتابخان

  :اشاره نمود ،کتابخانه دیجیتال آمریکا را نیز برعهده دارد
است که ارتبـاط  و پویایی  کتابخانه دیجیتال یک محیط زنده

تعـاریف فـوق و   . ]20[فراهم مـی آورد اطالعات را  میان کاربران و
هـاي  تعاریف ارائه شده، هر یک از دیدگاه خاصی به کتابخانهسایر 

اما در مجمـوع   ؛نگرد و بر موضوعی خاص تاکید دارددیجیتال می
توان به دو مقوله منابع دیجیتال و اطالعـات بـه عنـوان وجـه     می

  .مشترك تمامی آنها اشاره کرد
هاي گوناگون از مجموعه تعاریف ارائه شده و با توجه به پروژه

 تــوانمــی ،کتابخانـه دیجیتــال کــه تــاکنون شــکل گرفتــه اســت 
زیر را براي یک کتابخانه دیجیتال اي کامل از مشخصات مجموعه

هاي دیجیتال معموال به صورت یـک  کتابخانه. ]10[در نظر گرفت
ن یـک نهـاد دیگـر جـاي     وبلکه اغلب آنها در ؛نهاد منفرد نیستند

یجیتـال درون سـازمان   هـاي کتابخانـه د  بیشـتر پـروژه  . اندگرفته
یا بـه موسسـات و نهادهـاي    و اند هاي بزرگ شکل گرفتهکتابخانه

هـاي دیجیتـال، هـر یـک بـراي      کتابخانه. انددولتی و ملی وابسته
 جوامعی خاص است که میـان کـاربران همـان مجموعـه     استفاده

در هـر حـال جامعـه کـاربران هـر کتابخانـه       . انـد تاسیس گشـته 
بـه عنـوان مثـال، جامعـه     . شـده اسـت   معین و تعریـف  دیجیتال

کاربران کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و فنـاوري اطالعـات   
هـاي مخـابرات تهـران و    پژوهشگران موسسه، حوزه شرکت: ایران
ها و مراکز تحقیقاتی ها، حوزه وزارت و ادارات تابعه دانشگاهاستان

هاي کتابخانه. شوندهاي خصوصی و صنعتی را شامل میو شرکت
به  ؛شونددیجیتال توسط ساختار سازمانی مشخصی پشتیبانی می

این معنی که جایگاه کتابخانه دیجیتـال درون سـاختار سـازمانی    
موسسات پشتیبانی کننـده آنهـا کـامالً مشـخص و تعریـف شـده       

به عالوه آنکه کتابخانه دیجیتال یک سازمان است که درون  .است
  .سازمانی بزرگ جاي گرفته است

توان تنها فـراهم نمـودن   هاي دیجیتال را نمیه کتابخانهوظیف
آن،  امکانات دسترسی به منابع براي کابران دانست، بلکه در کنـار 

هاي دیجیتال در امر آموزش و باالبردن توانـایی کـاربران   کتابخانه
-در استفاده بهتـر و مفیـدتر از منـابع موجـود نیـز شـرکت مـی       

  .]11[کنند
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کاربران به منابع اطالعاتی پویـا بـه   دسترسی سریع و کارآمد 
از ایـن  . عنوان یک هدف اصلی در کتابخانه دیجیتال مطرح اسـت 

-اصـول و روش کنند به کمک دیجیتال سعی می ايهرو کتابخانه
ــدهدف و ســریعدسترســی هــاي  ــراهم  ،من ــات بهتــري را ف امکان
  .]17[آورند

  
  مروري بر ادبیات مهندسی مجدد -3
 3عـزم،  2مجدد مستلزم توجیه ضرورت،پیش گرفتن مهندسی  در

خواهـد در آن  اگر جهتی که سازمان مـی . تعهد و شایستگی است
ها و اصول و باشدو نامعلوم نامشخص  ،حرکت کندپیشرفت  يسو

سازمان جهت مقیاس آن براي   اي را گیري عینیمعیارهاي اندازه
-سیسـتم و  فرهنگ نتیجه در، ش در نظر گرفته نشده باشداهداف
هـدایت خواهـد   ادرست ن يکارکنان را در مسیر ،سازماني آن ها

آنگاه طراحـی جدیـدي کـه سـازمان بـراي بهتـر شـدن آن         کرد؛
در  .]18[آمیز نخواهد بـود یتفرایندها تدارك دیده است نیز موفق

تـر،  اي منعطـف ها دریافتند که الزم است توسـعه سازمان 90دهه 
هاي کـاري مبتنـی بـر    قابلیت تیمی و مبتنی بر کار و ترهماهنگ

هاي آمریکایی مهندسی بسیاري از شرکت. ارتباطات داشته باشند
مجدد را به عنوان موثرترین ابزار طراحی مجدد فرایندهاي اصـلی  

 .ندرقابتی پذیرفت و اجراي تغییرات براي ساختن سازمانی کاراتر و
ابتــدا  حــوزه فنـاوري اطالعـات  تــوان گفـت کـه در   اصـل مـی   در

 ه آنها مهندسی مجدد بـود کـه  که از جمل ظاهر شد هاییپیشرفت
به یک تغییـر  این فرایند حاال و  به بعد اتفاق اتفاد 2000در سال 
اي، هـدف ایـن روش بهبـود ریشـه    . رشد نمـوده اسـت   يتروسیع

پیشرفت سریع و اساسی در کارایی سـازمان اسـت کـه بـا ایجـاد      
  4.شودبرش در طراحی فرایندهاي اصلی شروع می

  
  چامپی و هامرروش  -4

نخستین کسانی بودند کـه بـه    1993در سال چامپی و هامر 
انـد و بـه ایـن مفهـوم عمومیـت      مجدد پرداختهمهندسی موضوع 
ضـعیف و اهـداف نامشـخص     یتاز نظـر آنهـا مـدیر   . انـد بخشیده

معضالت اصلی بـر سـر راه مهندسـی مجـدد فراینـدهاي تجـاري       
مقاومت نیروي کار را نیز بـه  هاي اخیر عامل آنها در سال. دهستن

مـدل مهندسـی مجـدد    . انـد این دو دسته عوامل اضـافه نمودنـده  
شـود کـه   طراحی شده هامر و چامپی به شش مرحله شکسته می

  :]18[عبارتند از

 
٢ Justification   
٣ Determination  
٤ Attaran, Mohsen, ٢٠٠٣  

توصـیف شـرایط   : معرفی مهندسی مجدد کسب و کـار  •
حال سازمان و بیان دالیل نیاز به مهندسـی مجـدد از اقـدامات    

 .است روشاین مرحله از 
این قـدم بـه شـناخت     در :دهاي کسب و کارنتعیین فرای •

فرایندهاي سازمان و بررسی نحوه ارتباط آنها با سایر فراینـدها  
. هاي خارجی چون مشتري، پرداختـه مـی شـود   و با موجودیت

 از دیگرکـ ی و بـا  با بیرون از سازمان ارائه نمودار ارتباط فرایندها
 .بخش استاین هاي خروجی ءاین نظر جز

ــار  • ــدهاي کســب و ک ــه  :انتخــاب فراین در ایــن مرحل
فرایندهایی کـه اجـراي مهندسـی مجـدد بـر روي آنهـا ارزش       

این کـار  . گردندافزوده زیادي براي سازمان در بردارد تعیین می
در . شـود براساس شناخت ایجاد شده در مرحله قبلی انجام می
مشـخص   ،داین مرحله فرایندهایی که باید طراحی مجدد گردن

 .شوندمی
در این بخش به مقایسـه   :درك فرایندهاي انتخاب شده •

ل آن آوضعیت موجود فراینـدهاي انتخـاب شـده بـا فـرم ایـده      
تاکید زیـاد در ایـن بخـش بـر روي درك     . خواهد شد پرداخته

 .گرا به جاي شناخت وظایف هر فرایند استفرایند با نگاه کل
 روشبخش از  در این :طراحی مجدد فرایندهاي منتخب •

ــم  ــت مه ــت   خالقی ــروژه اس ــت پ ــل در راه موفقی ــرین عام . ت
سازي، تفکر ساختارشکن و اندیشه در جهات متفاوت در رتصوی

 .انجام موفقیت آمیز این مرحله بسیار مناسب است
آخرین مرحلـه   :استقرار فرایندهاي طراحی مجدد شده •

چامپی و هامر به اسـتقرار فراینـدهاي طراحـی مجـدد      روشاز 
اجراي دقیـق و صـحیح مراحـل قبلـی در     . ده اختصاص داردش

بسیار تاثیرگذار اسـت؛ چراکـه    اجراي موفقیت آمیز این مرحله
 .ر اصل نتیجه پروژه استد

  
  
  
  
  
 

  
        

  ]18[یطراحی شده هامر و چامپ مدل مهندسی مجدد: 1کل ش
اي در هاي موفق امیدوارند که بتوانند به صورت شبکهسازمان

و فرایندهاي کسب و کار بـه فعالیـت    هاي عملیاتیمیان محدوده
به جاي اینکه داراي ساختارهاي سلسله مراتبی  ،خود ادامه دهند

 معرفی مهندسی کار و کسب مجدد      

 تعیین فرایندهاي کسب و کار             

 فرایندهاي کسب و کار انتخاب          

 انتخاب فرایندهاي درك شده          

 طراحی مجدد فرایندهاي منتخب      

 استقرار فرایندهاي طراحی شده مجدد
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هـا در  فنـاوري اگر چه استفاده سـاده از آخـرین   . اي باشندوظیفه
فرایندهاي موجود بـه خصـوص عملکردهـاي عملیـاتی، راه حـل      

راه حل پیشنهادي این اسـت  . معتبري براي مسائل موجود نیست
هـاي  فعالیـت  هدربـار اتـی کـه   و با تفکر هادهرا فراتر ن یک گامکه 

فراینـدها   و اسـاس ایـن   پایـه مبنـاي   بـر نیز است و  کسب و کار
طراحی مجدد و موثر کسب و  .تحقیقات در این زمینه انجام شود

جـایگزین   و و کهنـه  هاي غیر ضروري بین بردن فعالیتاز  باکار 
با استفاده از  و همزمان ايهفرایندهاي جدید و میان وظیف نمودن

فناوري اطالعات به عنوان یک مفهوم توانمندساز جهت انجام این 
-در زمینه، دستاوردهاي مشخصی را پشتیبانی براينوع تغییرات 

ت، کیفیـت و  اوري، خـدم هاي مهندسی مجدد کسب و کار، بهـره 
  .]1[آوردفراهم مینوآوري 

ها، فراینـدها،  راهبردمهندسی مجدد کسب و کار به چهار بعد 
ها و فراینـدها زمینـه   راهبرد .ها و منابع انسانی توجه داردفناوري

طراحـی مجـدد    و نیـز توانمندسـاز   فنـاوري الزم را براي کـاربرد  
  .کندمیهاي منابع انسانی فراهم فعالیت سیستم

  
نقــش فنــاوري اطالعــات در مهندســی مجــدد و  -5

  هاي انجام شدهپژوهش
ایفـا   را ايدر مهندسی مجـدد نقـش عمـده   فناوري اطالعات 

توانـد موجـب   فناوري به تنهایی و به صورت انتزاعی نمی .کندمی
توان تـاثیر بسـیار   اما با وجود این فناوري می. تغییر و تحول باشد

آنچه کـه امـروز دانسـتن     ؛اي از خود به جا بگذاردقوي و گسترده
است که فناوري  این. آن درباه نقش فناوري اطالعات اهمیت دارد

بلکـه   ؛کنـد اطالعات تنها چگونگی انجام کارهـا را دگرگـون نمـی   
همواره پروژه مهندسی . تغییر داده است نیزتعریف ماهیت آنها را 

مجدد به نیازهاي اطالعاتی جدید نیازمند است و شاید الزم باشد 
هـا فنـاوري جدیـد بکـار گرفتـه      که به منظور رفع این نیازمنـدي 

  .]6[شود
- ي اطالعات بسیار گسترده است و جنبهرآنجا که واژه فناواز 

-توان به کاربرد آن در فعالیتشود، میهاي بسیاري را شامل می
  :نمودهاي مختلف اشاره هاي منابع انسانی از جنبه

 ؛هاتجهیزات و سیستم -1
  ؛نرم افزارهاي کاربردي -2
 اینترنت؛ -3
 ؛اینترانت -4
 ؛واقعیت مجازي -5
 ؛آموزش از راه دور - 6
7-  ....  

تازمـانی کـه    و هاي نـوین با وجود تحوالت بسیار زیاد فناوري
هـاي سـنتی خـود ادامـه     بخش منابع انسانی هنوز به حفظ روش

توان انتظار تغییر و تحولی بنیـادین در آن  دهد، به سختی میمی
اگر بخـش منـابع انسـانی هنـوز بـه سـاختار فعالیـت و        . را داشت

فناوري اطالعـات، قـادر بـه    سلسله مراتب سنتی خود ادامه دهد، 
. ها نخواهد بـود گونه تغییر و تحولی در این قبیل بخشایجاد هیچ

ــه     ــور در زمین ــک تیل ــمیت و فردری ــنهادي آدام اس ــول پیش اص
سازماندهی بر مبنـاي فعالیـت و سلسـله مراتـب، در زمـان خـود       

مـواردي   طراحی شده بودند و از عمر آنها چندین دهه و حتی در
هـاي  تا زمانی که دپارتمان منابع انسـانی روش . گذردیک قرن می

سنتی خود را کنار نگذارد و بـه مهندسـی مجـدد بنیـادین خـود      
خواهـد  نپردازد، فناوري جدید تنها در حد رویا و صرفاً روي کاغذ 

  .بود
  
مهندسی مجدد مبتنی بر فناوري اطالعات و ایجاد  -6

 هاي دیجیتالکتابخانه
با توجـه بـه اینکـه کتابخانـه دیجیتـال، مبتنـی بـر فنـاوري         

و بدون مفهوم فنـاوري اطالعـات توجیـه ایـن نـوع       بودهاطالعات 
شـد کـه   این نیـاز احسـاس مـی    ،پذیر نخواهد بودکتابخانه امکان

هـا بـر اسـاس    هاي ارائه شده براي ایجاد ایـن نـوع کتابخانـه   مدل
ـ   اسـت فناوري اطالعـات   هـاي  م زیرسـاخت وسـیله آن تمـا  ه تـا ب

فنـاوري اطالعـات شـامل    . کتابخانه دیجیتـال پوشـش داده شـود   
 توانـد کـه مـی   اسـت ار و داده افـز افزار، سـخت هاي نرمزیرساخت
هـاي  فنـاوري هاي سازمانی آن را به سـوي اسـتفاده از   زیرساخت

کتابخانه دیجیتالی بر اساس مفهوم اصلی خـود  . جدید سوق دهد
 یاطالعات، در زیرساخت آن نقـش اساسـ  که زیر ساخت فناوري 

-با توجه به اینکـه سیسـتم  . نبوده است مستثنی از این امر ،دارد
 نیـز هـاي فنـاوري اطالعـات را    هاي اطالعاتی سازمان، زیرساخت

افـزار و نیـروي انسـانی    در این پژوهش بر روي نـرم  ،گیرددربرمی
  .شده استتاکید اساسی 

هـاي  اي اصـلی کتابخانـه  هاي انجام شده، بنبر اساس پژوهش
آن شـکل   هـاي دیجیتال بر پایـه فنـاوري اطالعـات و زیرسـاخت    

گیـري کتابخانـه   تـوان عامـل اصـلی شـکل    اصوالً می. گرفته است
فنـاوري  . دیجیتال را وجود و گسترش فنـاوري اطالعـات دانسـت   

هـاي  تر شدن کار کتابخانـه ها و سادهاطالعات سبب کاهش هزینه
هـاي  روش. گـردد هـاي سـنتی مـی   بخانـه دیجیتال نسبت بـه کتا 

ــتفاده از    ــا اس ــدد ب ــی مج ــاوريمهندس ــه  فن ــات ب ــاي اطالع ه
  .انددستاوردهاي بسیار بزرگی دست یافته



  مریم طاهري و اشرف نقی مهر طبائی  
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ــر     ــات ب ــاوري اطالع ــر فن ــی ب ــاثیر مهندســی مجــدد مبتن ت
هـاي تخصصـی بـا رویکـرد دیجیتـالی      فرایندهاي جدید کتابخانه

 5.شدن
جـایگزین نیـروي    توانـد فنـاوري اطالعـات مـی   : اتوماسیون - 1

 ؛انسانی یا کاهش آن در یک فرایند باشد
تواند تجزیه و تحلیل اطالعـات  فناوري اطالعات می: تحلیلی -2

 ؛گیري را رشد دهدو تصمیم
توانـد بـراي ارتبـاط دو بخـش     فناروي اطالعات مـی : واسطه - 3

 ؛ها از یک فرایند استفاده شوددرون یک فرایند و حذف واسطه
توانـد اطالعـات را سـریع و    طالعات میفناوري ا: جغرافیایی - 4

نظـر  هاي دور انتقال داده و پـردازش مسـتقل از   آسان در مسافت
 داشته باشد؛ اییجغرافیمکان 

توانـد فراینـدها و وظـایف را    فناوري اطالعات مـی : اطالعاتی -5
 ؛هماهنگ کند

توانـد مقـادیر عظیمـی از    فناوري اطالعات مـی : یکپارچگی - 6
 ؛به منظور درك و فهم آن بگیرداطالعات جزئی فرایند را 

هاي فکري را گرفته تواند سرمایهفناوري اطالعات می: فکري - 7
 ؛و توزیع کند

دهـد دانـش   فنـاوري اطالعـات اجـازه مـی    : مدیریت دانش -8
 ؛اکتساب و انتشار یابد و در رشد فرایند بکار گرفته شود

تواند اغلب به صورت موازي فناوري اطالعات می: پی در پی  -9
 ؛ت را در سلسله وظایف در یک فرایند توانمند کندتغییرا

دهد جزئیـات وضـعیت   ي اطالعات اجازه میرفناو: 6پیگردي - 10
 ؛پردازش، ورود و خروجی نمایش داده شود

یافتـه  تواند فرایندهاي غیرساختفناوري اطالعات می: تبادل -11
 .را در تبادل عادي تغییر شکل دهد

بعـد   5اطالعـاتی بـا   هاي زیرساختارهاي سازمانی در سیستم
افزارهـا، داده، شـبکه و نیـروي    سـخت ، افزارهانرم :شودبررسی می

زیر ساختارهاي کتابخانـه دیجیتـالی از نظـر     مقالهدر این  .انسانی
از طرفی مهندسی مجدد کسـب  . نیروي انسانی بررسی شده است

بـه بعـد فنـاوري     در این مقالهشود که بعد بررسی می 4و کار در 
که نیروي انسانی  استو در نظر  پرداخته خواهد شدن اطالعات آ

کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و فناوري اطالعـات ایـران بـا    
توجه به مهندسی مجدد کسب و کار مبتنی بر فنـاوري اطالعـات   

بـراي   براي این منظـور راهکارهـایی کـه   . گیردمورد بررسی قرار 
 فراینـدهاي آن  در شش مرحله بـا زیـر    مهندسی مجدد ارائه شده

 
٥ Chan, Stephen L., ٢٠٠٠  
٦ Tracking 

توصیف شده است که این توصیف به صـورت کلـی   در جدول زیر 
  .کنداین الگو را بررسی می

بکارگیري راهکارهـاي مهندسـی مجـدد مبتنـی بـر فنـاوري       
هـاي تخصصـی دیجیتـال در    در ایجاد کتابخانهتواند میاطالعات 

ابعـاد مختلــف مــوثر واقــع شــود کـه ایــن ابعــاد شــامل خــدمات   
ــالی،   ــایی دیجیت ــالی، محــدوده جغرافی ــابع دیجیت ــالی، من دیجیت
پرسنل متخصص و آمـوزش دیـده، مـدیران متعهـد و متخصـص      

هـاي مـرتبط   تـوان بـا زیرفراینـدها و سـوال    این ابعاد را می .است
ستی ابعـاد و در نهایـت بـه هـدف     سنجید و با آنها به صحت و در

  .اصلی رسید
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.اهکارهایی که براي مهندسی مجدد با طرح سواالت زیر به عنوان الگو بیان شده که از منابع و ماخذ زیر گرفته شده استر -1جدول 
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  هاسوال  هاشاخص  

ــان   ــاط میـ ــاربران و ارتبـ کـ
ــاي   ــامین نیازه ــات و ت اطالع

  نفعانکاربران و ذي
  .کندارتباط میان کاربران و اطالعات و نیز تامین نیازهاي کاربران را تسهیل می ●

جامعـــه کـــاربران و عـــدم   
  محدودیت کاربران

  .سازدامکان شناسایی جامعه کاربران را فراهم می ●
  .سازدامکان عدم محدودیت کاربران را فراهم می ●

آموزش و بـاال بـردن توانـایی    
  نفعان و مدیرانکاربران و ذي

  .سازدامکان آموزش افراد درگیر در پروژه را فراهم می ●
هاي شخصی خانگی و آموزش از راه دور هاي منابع انسانی و برنامه نویسی رایانهتوسعه فعالیت ●

  .مایدنهاي کارکنان در کتابخانه را تسهیل میکاربران و آموزش
  .سازدقابلیت دسترسی منابع براي آموزش پرسنل کتابخانه را فراهم می ●

اتوماسیون و جایگزین نیـروي  
انسانی و تعیین افـراد درگیـر   

  در پروژه

اجرا و ارائه طرح مدیریت تغییر، برقراري تعامالت با مـدیران و تجهیـز نیـروي انسـانی جهـت       ●
  .هاي مهندسی مجدد و بهبودتالش
هـا وسـاختاردهی مجـدد    تواند منجر بـه تعریـف دوبـاره نقـش    شناسایی تغییرات مهمی که می●

  .کتابخانه گردد
تجدید نظر در مورد برنامه راهبردي کتابخانه به طـور مناسـب و اتفـاق نظـر در مـورد اهـداف        ●
  )نحوه اجرا، توسط چه کسی و در چه زمانی(

ــد   ــریع کارآمـ دسترســـی سـ
اطالعــاتی کــاربران بــه منــابع 

  پویا

  مهیا نمودن دسترسی مطمئن و پایدار به منابع دیجیتال ●
ایجاد یک سیستم قوي براي تامین و ذخیره سازي، نگهداري و ایجاد دسترسی به تمامی منابع ●

  .منتشر شده
  بقاي منابع و امکان دسترسی به آنها در بلند مدت ●
  ایجاد امکان دسترسی به طیف گسترده منابع ●
  هاي ناکارآمد در کتابخانهاسطهحذف و ●

  تر شدن کار و تسهیالتساده

  هاي بهبوداستفاده کتابخانه از رویه ●
  دارابودن یک راهبرد کلی جهت تخصیص منابع ●
  توجه کتابخانه به فناوري اطالعات به عنوان تسهیل کننده عملکرد ●
هـا  هـا و اولویـت  شـتریان، ارزش ابزارهایی که کتابخانه به منظور شناسایی و تصدیق نیازهاي م ●

  )هاي پیمایشیهاي متمرکز و پژوهشمصاحبه، تشکیل گروه(دهدمورد استفاده قرار می

ارائــــه منــــابع و نشــــریات 
  الکترونیکی

  تبدیل منابع موجود در کتابخانه به فرم دیجیتال ●
  تولید و بکارگیري فراداده●
  استفاده یا ایجاد فناوري براي تولید و نگهداري ●
هـاي دانشـگاه بـه منظـور     هاي موجود در کتابخانـه تولید حجم انبوه منابع دیجیتال از مجموعه●

  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
  پشتیبانی مدیریت براي توسعه امر تولید منابع دیجیتال ●
  دیجیتال تهیه شده توسط کتابخانهمدیریت ذخیره سازي و نگهداري تمامی منابع ●

  هاي ارتباطیایجاد قابلیت دسترسی از طریق شبکه ●  قابل دسترسی از طریق شبکه

افزارها بـه صـورت   طراحی نرم
  استاندارد

  هاي استانداردافزارها و زیرساختوجود تعریف و معیار مشخص براي طراحی نرم ●
  هاي استانداردزیرساخت افزار ومشخص براي طراحی نرم رعایت روش ●
  هاي مدیریت پروژهاطمینان از رعایت تمامی استانداردها و رویه ●
  افزارپذیري و قابلیت گسترش نرمتسهیل انعطاف ●

مـــدیریت ذخیـــره ســـازي و   
  مدیریت ذخیره سازي و نگهداري تمامی منابع دیجیتال تهیه شده توسط کتابخانه ●  نگهداري منابع دیجیتال

الگوي نهایی در این پژوهش پس از وارد کردن نظرات نهـایی  
ریـق پرسشـنامه و مصـاحبه    طکاربران، کارمندان و مدیران که از 

  .ارائه شده است ،جمع آوري شده بود
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  الگوي نهایی مهندسی مجدد مبتنی بر اطالعاتطرح : 2جدول 
  طراحی و برنامه ریزي  تجزیه و تحلیل  طراحی  توسعه  گذار  سیستم جدید

  مدیریت مهندسی مجدد فرایندها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 یکپارچه سازي و آزمون-
برنامه ریزي براي  -

 مدیریت و آموزش کارکنان
 نگهداري از فرایند -
  اصالحات مورد نیاز -

  
  
  
  
  
  
  
  

  بهتر کردن
محصوالت، ساده 

سازي تولید و 
  نگهداري

  
  
  
طراحی مجدد و -

مدیریت و شغل هاي 
سرپرستی به اندازه 

 مورد نیاز 
توسعه سیستم  -

اندازه گیري به منظور 
  مراقبت از فرایند

  
  
  
  
  
  
طراحی شغل محیط  -

کاري و سیستم هاي 
 محرك در صورت نیاز

 توسعه آموزشی-
استخدام نیروي -

 جدید در صورت لزوم
  
  
  
  
  

تحصیل و کسب -
  سخت افزار

  توسعه نرم افزار-
یکپارچه سازي -

  سیستم ها

    
  
  
  
  
  
  
  
جستجوکردن  -

و انتخاب ها گزینه
بهترین طراحی 
مجدد در رسیدن 

  به اهداف
-نیازمندي تعیین -

  هاي مرحله توسعه

  
  
  
  
  
  
  
  
مستندسازي  -

 جریان کاري 
 تعریف مشکالت -
تدبیر یک طرح  -

عمومی براي 
  طراحی مجدد

  
  
  
  
  
  
  
  
 تعریف اهداف  -
 تعریف چارچوب کار -
 تعیین افراد -
  ریزيتوسعه طرح و برنامه -

معرفی 
سیستم 
 جدید

اجراي 
  طراحی
 مجدد

طراحی   
  مجدد
منابع 
  اطالعات
 و خدمات

توسعه مدیریت 
هاي و سیستم

 گیرياندازه

 

  توسعه 
هاي سیستم

 اطالعاتی

 

  توسعه 
هاي سیستم

  عملکردي 
 جدید انسان

طراحی   
  مجدد
 فرایند

مستند 
سازي 
 يفرایندها
  موجود

  
طراحی 
  اولیه
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و مراحل فرایندهاي اجرا شده در با توجه به الگوي ارائه شده 
هـاي نیـروي   کـدام از زیرسـاخت   هاي هرآن و با توجه به شاخص

هـا و  دهنـد کـه هـر کـدام از مرحلـه     انسانی جداول زیر نشان می
مراحــل فراینــدهاي آن در زیرســاخت نیــروي انســانی کتابخانــه  

دیجیتالی چه نقشی را خواهند داشت و یـا بـه نـوعی هرکـدام از     
یرساخت نیروي انسانی کتابخانه دیجیتالی از کـدام  هاي زشاخص

گیرد و در کدام مرحله الگو فعالیت مرحله الگویی نهایی کمک می
  .نمایدمی

  
ت پرداخته شده مرحله در کتابخانه مرکز تحقیقات مخابرا 6با توجه به الگوي ارائه مهندسی مجدد به بررسی مراحل مدیریت آن در  -3جدول 

  .است

                    
  هاي پروژه                                گام                                

  
  
  

  بعدهاي پروژه در سنجش  هايشاخص
  اطالعات  بر فناوري  مهندسی مجدد مبتنی

  تحقیقات مخابرات ایران مرکز در کتابخانه
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هاي سنجش بعد استفاده و عملکرد نیروي انسانی استفاده کننده در شاخص
  *  *  *  *  *  *  هاي تخصصیمبتنی بر فناوري اطالعات در کتابخانهمهندسی مجدد 

افزارهاي مورد استفاده در مهندسی مجدد هاي سنجش بعد طراحی نرمشاخص
  *  *  *        هاي تخصصیمبتنی بر فناوري اطالعات در کتابخانه

افزارهاي مورد استفاده در مهندسی مجدد هاي سنجش بعد کاربري نرمشاخص
  *  *  *  *  *  *  هاي تخصصیفناوري اطالعات در کتابخانهمبتنی بر 

ها در مهندسی مجدد هاي ارتباطی کتابخانههاي سنجش بعد شبکهشاخص
  *  *  *  *  *  *  هاي تخصصیمبتنی بر فناوري اطالعات در کتابخانه

هاي سنجش بعد کاربردي مهندسی مجدد بر مبناي فناوري اطالعات در شاخص
 * * * * * *  هاي تخصصیکتابخانه

گیري مهندسی مجدد بر مبناي فناوري اطالعات در و اندازههاي مقیاس شاخص
 * * * * * *  هاي تخصصیکتابخانه

هاي برتریت و هدفمندتر مهندسی مجدد بر مبناي فناوري اطالعات در شاخص
 * * * * * *  هاي تخصصیکتابخانه

فناوري اطالعات اطالعات هاي  بهبود کیفیت مهندسی مجدد بر مبناي شاخص
 * * * * * *  هاي تخصصیدر کتابخانه

هاي ضروري و الزم مهندسی مجدد بر مبناي فناوري اطالعات در شاخص
 * * * * * *  هاي تخصصیکتابخانه

هاي الگوي مهندسی مجدد مبتنی ارتباط بین مرحله -1-6
  هامعیارها و شاخصبر فناوري اطالعات با 
هاي سـنجش بعـد،   انجام شده شاخص هايبا توجه به بررسی

استفاده و عملکرد نیـروي انسـانی اسـتفاده کننـده در مهندسـی      
هـاي دیجیتـالی   مجدد مبتنی بـر فنـاوري اطالعـات در کتابخانـه    

 .کنـد تخصصی در تمام مراحل الگوي مهندسی مجدد فعالیت می
احسـاس نیـاز   هاي ویـژه  دیجیتال با مهارتبنابراین به کتابداران 

-هاي بعدي مقاله به بررسـی میـزان مهـارت   که در بخش شودمی
پرداختـه  هاي کتابداران کتابخانه مرکز تحقیقات مخابرات ایـران  

افزارهـاي مـورد   هاي سنجش بعد طراحی نرمشاخص. خواهد شد
اســتفاده در مهندســی مجــدد مبتنــی بــر فنــاوري اطالعــات در  

پنجم و ششم  ي دیجیتالی تخصصی در مراحل چهارم،هانهکتابخا
هـاي سـنجش بعـد    شـاخص . الگوي مهندسی مجدد فعالیت دارد

افزارهاي مورد استفاده در مهندسی مجدد مبتنـی بـر   کاربري نرم
هاي تخصصی در تمام مراحل الگوي فناوري اطالعات در کتابخانه
-شبکه هاي سنجش بعدشاخص. کندمهندسی مجدد فعالیت می

ها در مهندسی مجـدد مبتنـی بـر فنـاوري     هاي ارتباطی کتابخانه
هاي دیجیتـالی تخصصـی در مراحـل سـوم،     اطالعات در کتابخانه

. پــنجم و ششــم الگــوي مهندســی مجــدد فعالیــت دارد ،چهــارم
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  تحصیالت افراد شاغل در مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  
هاي دیجیتالی کتابداران کتابخانه مرکز میزان مهارت

  تحقیقات مخابرات ایران

  تحلیل بدست آمده از نمودار باال
متخصص در عصـر دیجیتـال بـراي ارائـه      -ايکتابداران حرفه

هـاي  هاي دیجیتالی بایـد بـه مهـارت   کاربران کتابخانه
ــردآوري و    ــا اینترنــت و ابزارهــاي خــدمات مرجــع، گ آشــنایی ب
سازماندهی اطالعات دیجیتـالی، جسـتجوي اطالعـات در محـیط     
دیجیتــال، توانــایی تولیــد اطالعــات دیجیتــال، توانــایی ارزیــابی  

یی بـا  اطالعات دیجیتال، آشنایی با سیستم عامـل وینـدوز، آشـنا   
ــا دوره آموزشــی   ــارت  ICDL )7مرورگرهــاي وب، آشــنایی ب مه

اي، اجــزاي نظــام رایانــه(، آشــنایی بــا فنــاوري دیجیتــال
و  7بر خط هاي اطالعاتی، آشنایی با بانک...)هاي ذخیره و 

هاي پیشرفته اطالعات، آشـنایی بـا تجـارت الکترونیـک و     
مدیریت دانش تسلط کامـل داشـته   هاي مورد نیاز در تیم 

 165دهـد کـه از مجمـوع    نشـان مـی   2لذا نمودار شماره 
هـاي  شـنایی بسـیار زیـادي بـا انـواع مهـارت      آمـورد  

مورد فراوانی نیـز   32دیجیتالی مورد نیاز کتابدار عصر دیجیتال و 
امـا الزم بـه ذکـر    . هاي یاد شده داشـتند آشنایی زیادي با مهارت

هـاي نـامبرده در مـورد افـراد     است که آشنایی کارکنان با مهارت
که بعضی از کارکنـان اطالعـات بیشـتري    طوريه ب ؛
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 درصد

توسعه تکنولوژي صنعتیفصلنامه 

همانطور که در ابتدا ذکر شـد ایـن پـژوهش بـه بررسـی نیـروي       
انداردهاي ارائه شـده و  انسانی کتابخانه دیجیتال با استفاده از است

نیز بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال خواهد پرداخت که در زیر 
  .به آن اشاره خواهد گردید

هاي کتابداران کتابخانه مرکز بررسی میزان مهارت
  تحقیقات مخابرات ایران

اي دیجیتالی به کتابداران هاي چندرسانهنسل جدید کتابخانه
بنا به ضرورت، کتابدار متخصصـی کـه در   . دیجیتال نیازمند است

یک کتابخانـه دیجیتـالی مشـغول بـه کـار اسـت، وظیفـه اداره و        
-هاي تخصصی دیجیتالسازماندهی کتابخانه، پرداختن به فعالیت

سازي، ذخیره، دستیابی، داده کاوي و خـدمات مرجـع و خـدمات    
اطالع رسانی دیجیتالی، جستجوي همارا و اداره کـردن آرشـیو را   
بنابراین با توجه بـه نقشـی کـه بـر عهـده گرفتـه       
است، متولی بزرگراه اطالعاتی کتابخانه دیجیتالی جهانی اسـت و  
مانند یک راهنما در همزیسـتی و تعامـل انسـان و ماشـین عمـل      

  تحصیالت افراد شاغل در مرکز تحقیقات مخابرات ایران
در میزان تحصیالت افراد شاغل 

  درصد  فراوانی  مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  10  1  دیپلم
  10  1  فوق دیپلم
  40  4  لیسانس

  40  4  فوق لیسانس
  0  0  دکتري
  100  10  جمع

درصـد   40مـورد معـادل    4: طبق مشـاهدات در جـدول بـاال   
که از این تعـداد   هستندجامعه آماري داراي مدرك فوق لیسانس 

کمتــرین . اسـت نفـر داراي مـدرك فــوق لیسـانس غیرمــرتبط    
آمـار فراوانـی   . فراوانی مربوط به مدرك دکتري و فوق دیپلم است

نفر و  4درصد و لیسانس  10معادل نفر و  1افراد با مدرك دیپلم 
نفـر داراي مـدرك    2درصـد اسـت کـه از ایـن تعـداد      

  .ندهستلیسانس غیرکتابداري 

تحصیالت افراد شاغل در مرکز تحقیقات مخابرات ایران :1 نمودار
  

میزان مهارت: 2نمودار 

  

تحلیل بدست آمده از نمودار باال -1-7
کتابداران حرفه

کاربران کتابخانهخدمات به 
ــردآوري و    ــا اینترنــت و ابزارهــاي خــدمات مرجــع، گ آشــنایی ب
سازماندهی اطالعات دیجیتـالی، جسـتجوي اطالعـات در محـیط     
دیجیتــال، توانــایی تولیــد اطالعــات دیجیتــال، توانــایی ارزیــابی  

اطالعات دیجیتال، آشنایی با سیستم عامـل وینـدوز، آشـنا   
ــا دوره آموزشــی   مرورگرهــاي وب، آشــنایی ب

office(آشــنایی بــا فنــاوري دیجیتــال ،
هاي ذخیره و ظرفیت
هاي پیشرفته اطالعات، آشـنایی بـا تجـارت الکترونیـک و     فناوري
هاي مورد نیاز در تیم مهارت
لذا نمودار شماره . باشند
مـورد   71 ،فراوانی

دیجیتالی مورد نیاز کتابدار عصر دیجیتال و 
آشنایی زیادي با مهارت

است که آشنایی کارکنان با مهارت
؛متفاوت است

 

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

  
  

 

همانطور که در ابتدا ذکر شـد ایـن پـژوهش بـه بررسـی نیـروي       
انسانی کتابخانه دیجیتال با استفاده از است

نیز بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال خواهد پرداخت که در زیر 
به آن اشاره خواهد گردید

  

بررسی میزان مهارت-7
تحقیقات مخابرات ایران

نسل جدید کتابخانه
دیجیتال نیازمند است

یک کتابخانـه دیجیتـالی مشـغول بـه کـار اسـت، وظیفـه اداره و        
سازماندهی کتابخانه، پرداختن به فعالیت

سازي، ذخیره، دستیابی، داده کاوي و خـدمات مرجـع و خـدمات    
اطالع رسانی دیجیتالی، جستجوي همارا و اداره کـردن آرشـیو را   

بنابراین با توجه بـه نقشـی کـه بـر عهـده گرفتـه       . ده دار استعه
است، متولی بزرگراه اطالعاتی کتابخانه دیجیتالی جهانی اسـت و  
مانند یک راهنما در همزیسـتی و تعامـل انسـان و ماشـین عمـل      

  .کندمی
تحصیالت افراد شاغل در مرکز تحقیقات مخابرات ایران: 4جدول 

میزان تحصیالت افراد شاغل 
مرکز تحقیقات مخابرات ایران

فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس
دکتري

  
طبق مشـاهدات در جـدول بـاال   

جامعه آماري داراي مدرك فوق لیسانس 
نفـر داراي مـدرك فــوق لیسـانس غیرمــرتبط     1

فراوانی مربوط به مدرك دکتري و فوق دیپلم است
افراد با مدرك دیپلم 

درصـد اسـت کـه از ایـن تعـداد       40معادل 
لیسانس غیرکتابداري 
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 ؛...و  ICDLراجع به اینترنت دارند و بعضی دیگـر در مـورد دوره   
اما اگر بخواهیم تحلیلی کلی از میزان اطالعات کارکنان و آشنایی 

از کتابدار دیجیتال براي ارائه خدمات به هاي مورد نیآنها با مهارت
 ،مراجعان کتابخانه مرکز تحقیقات مخابرات ایـران داشـته باشـیم   

باید بگوییم که کارکنان کتابخانه مرکز تحقیقات مخـابرات ایـران   
 17فراوانـی معـادل    28در وضعیت مطلـوبی قـرار دارنـد و تنهـا     
  .بهره هستنددرصد از کل فراوانی از اطالعات فوق بی

 ،پس از بررسی نیـروي انسـانی نوبـت بـه کـاربري نـرم افـزار       
رسـد کـه در   هاي ارتباطی کتابخانه دیجیتالی میطراحی و شبکه

  .پرداخته خواهد شدزیر به اختصار به آن 
  
  سازماندهی منابع اطالعاتی: کاربري نرم افزار-8

-عناصر کتابخانهترین یکی از مهمسازماندهی منابع اطالعاتی 
پژوهش انجام . هاي دیجیتال جهت مدیریت منابع اطالعاتی است

ــه اطالعــات در   گرفتــه توســط علیپــور حــافظی در حــوزه مبادل
 افزارهـاي مـورد  دهـد کـه نـرم   هاي دیجیتال نشـان مـی  کتابخانه

هـاي توصـیف   اسـتاندارد  ،هاي دیجیتال ایراناستفاده در کتابخانه
لـذا بایـد بـا بررسـی      ؛]3[اندمراعات کردهمنابع اطالعاتی را کمتر 

دنبـال راهکـاري    تر در حوزه سازماندهی منابع دیجیتال بـه دقیق
  .بودعملی در بهبود وضعیت سازماندهی منابع اطالعاتی 

هـاي دیجیتـال بـا دریافـت     سازماندهی اطالعات در کتابخانـه 
افزارهـاي کتابخانـه دیجیتـال    نـرم . شـود منابع اطالعاتی آغاز مـی 

-هایی را براي توصیف منـابع اطالعـاتی تعبیـه مـی    زمینههمواره 
هـاي توصـیفی کـه توسـط کتابـداران بایـد       حـوزه عالوه بر . کنند

هـاي  زمینـه افزارهاي کتابخانه دیجیتـال داراي  تکمیل شوند، نرم
هـاي اطالعـاتی   دیگري نیز هستند که به ساختار و مدیریت فایـل 

افزارها قابل صورت خودکار و توسط نرمها بهزمینهاین . ازندپردمی
اسـتانداردهاي مختلفـی بـراي توصـیف     . شناسایی و ثبت هستند

هاي دیجیتال وجود دارد که منابع اطالعاتی دیجیتال در کتابخانه
هاي دیجیتال از افزارهاي کتابخانههاي اصولی، نرمغالباً در طراحی

هـاي توصـیفی و سـایر    حـوزه بنـاي آنهـا   نها تبعیت کرده و بر مآ
-زمینـه عالوه بـر  . کنندهاي مورد نیاز را طراحی و تولید میهزحو

داري و هاي دیجیتـال بایـد قـادر بـه نگهـ     نههاي توصیفی، کتابخا
هـاي  هاي دیجیتـال منـابع اطالعـاتی ماننـد کتـاب     پردازش فایل
این زمینه در  هایی دررو باید قابلیتاز این. باشند ...الکترونیکی و 
افزار کتابخانه دیجیتـال تعبیـه   هاي دیجیتال در نرممدیریت فایل

عالوه بر موارد مذکور، نیاز بـه ورود گروهـی اطالعـات و یـا     . شود
هـاي اطالعـاتی   صورت گروهی در سیسـتم اصالحات مورد نیاز به

کتابخانه دیجیتال وجود دارد که از جمله الزامات مهـم در بحـث   

بـا   .هـاي دیجیتـال اسـت   ابع اطالعاتی در کتابخانهسازماندهی من
قابلیـت نگهـداري و    8توجه به توضـیحات بـاال نـرم افـزار پـروان     

. دارد را JPG و PDFهـایی الکترونیکـی بـا فرمـت     پردازش فایـل 
ورود گروهـی اطالعـات و یـا    افـزار مـذکور قابلیـت    همچنین نـرم 

سـازي  نمایـه امکـان   و نیـز  صورت گروهـی اصالحات مورد نیاز به
 خودکار محتواي منابع خودکار محتواي منابع اطالعاتی دیجیتـال 

  .را داراست
  

  هاي ارتباطی افزار و شبکهطراحی نرم-9
سه نوع مشـکل مربـوط بـه سـازماندهی منـابع اطالعـاتی در       

مشکالت مربـوط  : از که عبارتند وجود داردهاي دیجیتال کتابخانه
دیجیتـال، مشـکالت مربـوط بـه عـدم      افزار کتابخانه به تولید نرم
هاي دیجیتال با یکـدیگر و مشـکالت   افزارهاي کتابخانهانطباق نرم

ــه  ــین کتابخان ــل ب ــه تعام ــوط ب ــتاي  مرب ــال در راس ــاي دیجیت ه
طور همان(ها سازماندهی ناهمگن منابع اطالعاتی در این کتابخانه

را در العابدینی مشکالت بازیابی اطالعات زین هاي حاجیکه یافته
توان بـه بحـث   ؛ که در مورد آخر می]2[)دانندسازماندهی آنها می

افزارهـا در  ساختاري به دلیل تأثیرگذاري معماري سـاختاري نـرم  
پـذیري و تعامـل   ها و همچنین ایجاد انطبـاق حوزهارائه چارچوب 
رو یکـی از  افزاري مختلف اشاره داشت؛ از اینهاي نرمبین سیستم

. افزارها بـود این پژوهش توجه به ساختار نرمهاي مطرح در جنبه
پژوهش علیپور حافظی در زمینه بررسی وضعیت مبادله اطالعات 

هاي دیجیتال نیـز نشـان داده   هاي اطالعاتی کتابخانهبین سیستم
هاي دیجیتال در حال حاضر قابلیـت  افزارهاي کتابخانهبود که نرم

حاضـر   مقالـه هـاي  فتـه یا. ]3[مبادله اطالعات را با یکدیگر ندارند
نشان داد که این قابلیت در حال حاضر نیـز وجـود نـدارد و تنهـا     
کتابخانه مرکز تحقیقات مخابرات ایران امکـان اسـتفاده از فرمـت    

و نه را داراست مارك کتابخانه کنگره براي تکمیل متادیتاي خود 
  . قابلیت مبادله اطالعات

 لگـوي پیشـنهادي  او  علیپور حافظی با توجه به نتایج پژوهش
هاي راي سازماندهی منابع اطالعاتی در کتابخانهب Z39.50 پروتکل

افزارهاي کتابخانـه دیجیتـال در حـوزه    قابلیت نرم ،دیجیتال ایران
  :]4[سازماندهی اطالعات به شرح زیر است

اي اعـم از مـتن،   هاي مختلف دادهقابلیت پشتیبانی از قالب .1
 اي؛تصویر، فیلم، صوت و چندرسانه

هـاي اطالعـات   حـوزه هاي امکان ایجاد تغییرات در برچسب .2
 شناختی توسط کاربران کتابدار با سطح دسترسی مشخص؛کتاب

 
 نرم افزار کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران 8
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امکان شناسایی برخی از محتواهاي ابرداده ساختاري توسط  .3
 افزارها؛نرم
اي افزاهـاي کتابخانـه  امکان دریافت اطالعـات از سـایر نـرم    .4

افزار پـروان تنهـا قابلیـت    که نرم Z39.50مجهز به سرویس دهنده 
 ؛اتصال به سرور کتابخانه کنگره را دارد

یـا   ISOامکان ورود گروهی اطالعـات بـا اسـتفاده از قالـب      .5
XML؛ 

 امکان تصحیح گروهی اطالعات؛ .6
 هاي تکراري؛جلوگیري از ورود داده .7
سـازي محتـوا توسـط موتورهـاي جسـتجوي      قابلیت نمایـه  .8

 موجود در وب؛
هـاي متنـی بـراي ایجـاد     دکـار فایـل  سازي خوقابلیت نمایه .9

 قابلیت فرامتن؛
وجـو توسـط   امکان انتخاب و معرفی فیلدهاي قابـل جسـت   .10

 کاربران کتابدار؛
بندي کاربران در سطوح مختلف دسترسـی بـه   امکان دسته .11

 اطالعات و خدمات؛
رهاي مارك یا دابلینپشتیبانی از قالب .12  .کُ

لیت ذکـر شـده در   قاب 12الزم به ذکر است نرم افزار پروان از 
  .سترا دارا 10-12و  5، 4 هاي شمارهباال تنها قابلیت

-افزار پروان داراي محدودیتهاي مذکور، نرمدر مقابل قابلیت
  :هاي زیر است

ü  پروتکلنبود قابلیت سرویس دهنده  Z39.50  یا سـایر قابلیـت-
افزارهــاي هـاي مــورد نیــاز بــراي مبادلــه اطالعــات بــین نــرم 

 اي؛کتابخانه
ü شـناختی و  هاي کتـاب نبود امکان برقراري ارتباط بین پیشینه

هـاي موضـوعی بـا سـایر     هاي مستندات مانند سـرعنوان قالب
 هاکتابخانه

در زمینـه سـازماندهی منــابع    علیپورحــافظی نتـایج پـژوهش  
هـاي دیجیتـال ایـران نشـان از مـوارد زیـر       اطالعاتی در کتابخانه

  :]4[دارد

ü  افـزاري در زمینـه   هـاي نـرم  ابلیـت پراکندگی بسیار زیـاد در ق
رغـم وجـود محصـوالت مــدیریت    سـازماندهی اطالعـات علـی   

 ؛)افزارنرم 11(کتابخانه دیجیتال محدود 
ü  هاي اطالعاتی بـراي  زمینهگسستگی بسیار زیاد در استفاده از

 توصیف منابع اطالعاتی؛
ü  هاي اطالعاتی یکسان؛زمینهاستفاده از عناوین متنوع براي 
ü هـاي اطالعـاتی و تکمیـل    زمینـه به ورود محتـواي   عدم توجه

 ها؛هاي انگشت شمار در توصیف منابع توسط کتابخانهحوزه
ü اي؛افزارهاي کتابخانهعدم توجه به مبادله اطالعات بین نرم 
ü  و... 

هـا در سـازماندهی منـابع    بنابراین با توجه به این محـدودیت 
سـامان دادن بـه    دیجیتال، پژوهشگر بر آن شد تا الگویی را براي

وضعیت نامطلوب فعلی در حوزه سازماندهی منـابع اطالعـاتی بـه    
  :شرح زیر ارائه دهد

 
  پیشنهادهاي کاربردي-10
ü اي اسـتاندارد بـراي سـازماندهی    هاي ابـرداده استفاده از قالب

 منابع اطالعاتی؛
ü رسانی ایران بهاندازي بخشی در انجمن کتابداري و اطالعراه-

هاي دیجیتال کـه در  افزارهاي کتابخانهسازي نرممنظور هماهنگ
افـزار کتابخانـه دیجیتـال    هاي مختلف تولید نـرم تعامل با شرکت

 باشد؛
ü مشی مدونی توسط بخش ذکـر شـده یـا مرکـزي     تدوین خط

منظور تعیین حداقل توصیفگرهاي موردنیاز براي توصیف  دیگر به
 انواع منبع اطالعاتی؛

ü اي هـاي ابـرداده  ي توصیف زمینـه پیشنهاد واژگان یکسان برا
 .هاي دیجیتالبراي کتابخانه
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