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اهمیت سنجش آمادگی الکترونیکی در کتابخانه های پزشکی

حسین مطهری نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
مریم شکفته
استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه ها

 تکنولوژی های جدید و فناوری اطالعات و ارتباطات ،تغییرات زیادی را در محیط سازمان ها ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت
و دقت ،بهبود کیفیت خدمات و افزایش توان رقابتی در سازمانهای مختلف گردیده است.

 فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه ها ،بویژه کتابخانه های دانشگاهی از دهه  1960به کار گرفته شد و تحوالت زیادی را در
کتابخانه ها ایجاد کرد و مزایای فراوانی را نیز برای کتابخانه ها فراهم نمود.

 بهره گیری از مزایا و امتیازات فناوری اطالعات و ارتباطات از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و ضرورت بیشتری را می طلبد.
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آمادگی الکترونیکی

 پیشرفت های سریع در فناوری اطالعات و ارتباطات و تاثیر فراوان آن بر عملکرد بخش های مختلف در داخل کشورها ،تدوین برنامه
ها و سیاست های ارزیابی و سنجش فناوری اطالعات و ارتباطات را در سازمان ها و کتابخانه ها ضروری ساخته است.

 لزوم برنامه ریزی جامع و مناسب در مورد استفاده و به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه ها

 لزوم برخورداری از سطح مطلوب آمادگی الکترونیکی

 ارزیابی آمادگی الکترونیکی
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آمادگی الکترونیکی

آمادگی الکترونیکی با بررسی وضعیت موجود ،سیاست گذاران و مدیران کالن را در تدوین برنامه ای اصولی ومنظم
برای استفاده و بهره مندی از فناوری اطالعات و ارتباطات رهنمون می سازد.
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پیشگامان اولیه آمادگی الکترونیکی

 سازمان های تحقیقاتی و آکادمیکی
 که وقتی نفوذ فناوری را دریافتند و به دنیایی که از طریق آن پدید آمده و یا در حال پدید آمدن بود پی بردند -به آمادگی جوامع برای حضور در چنین دنیایی پرداختند و

 -به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان حضور ،نفوذ و استفاده از قابلیتهای فناوری پرداختند.
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تعاریف آمادگی الکترونیکی:

پروژه سیاست گذاری سیستم های کامپیوتری( ،)CSPPیک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی را جامعه ای میداند که دارای دسترسی با سرعت
باال در یک بازار رقابتی ،همرا با دسترسی و کاربرد ثابت فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد
مرکز توسعه بین المللی وابسته به دانشگاه هاروارد( ،)CIDیک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی را جامعه ای می داند که دارای زیرساخت های
فیزیکی مناسبی بوده و امکان دسترسی مطلوب تمامی افراد جامعه به اینترنت و فناوری های اطالعاتی در آن فراهم شود.
نوروزی ،جعفر پور آمادگی الکترونیکی را میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان برای مشارکت و بهره مندی از توسعه فناوری های اطالعات و ارتباطات
تعریف می کنند.
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اهمیت آمادگی الکترونیکی در کتابخانه ها

خدمات اطالعاتی و اطالع رسانی مناسب

دستیابی سریع به اطالعات
و
استفاده آسان از منابع اطالعاتی

مبتنی بر شبکه های رایانه ای و فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی است
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ارزیابی آمادگی الکترونیکی

عاملی است که ضریب انتشار فناوری اطالعات و ارتباطات را در سازمان ها و جوامع مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.
سنجش آمادگی الکترونیکی کتابخانه های پزشکی نظیر سایر کتابخانه ها سبب خواهد شد تا



با انجام اقدامات و برنامه ریزی ها ،زمینه استفاده بیشتر و بهتر اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران از امکانات و منابع
کتابخانه فراهم شود.

 سطح استانداردی از به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه ها را فراهم آورد

 خودکارسازی خدمات کتابخانه را در جهت پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی در حال تغییر کاربران ،و نیز کیفیت فرایندهای
آموزش و پژوهش موجب شود
 نقاط ضعف و قوت آن ها در این زمینه مشخص شده
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در غیر این صورت:

 کتابخانه ها دچار شکاف دیجیتالی می شوند.
 محققان ،اساتید و دانشجویان نخواهند توانست به منابع اطالعاتی و خدمات مورد نیاز خود به نحو مطلوب دست پیدا کنند.
 کتابخانه به رسالت و هدف اصلی خود که تامین بهترین و مناسب ترین منابع اطالعاتی و خدمات است دست پیدا نخواهد کرد.
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شکاف دیجیتالی

 در معنای خاص کلمه :نبود ارتباط فیزیکی و دسترسی به شبکه و سخت افزار کامپیوتری و آموزش

 طبق تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (  :) 2001شکاف بین افراد  ،خانوارها  ،صاحبان حرف و مناطق
جغرافیایی در جایگاه های مختلف اقتصادی اجتماعی ،در دسترسی و استفاده از تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی ،شکاف
دیجیتالی نامیده می شود
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راه حل مساله شکاف دیجیتالی:

 باید سیاست ها و برنامه هایی را برای ضابطه مند کردن استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به کار بگیرند
 برای این کار الزم است تا آمادگی الکترونیکی خود را سنجیده و برنامه ها و سیاست های ضابطه مندی را اعمال کنند.
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دالیل اهمیت سنجش آمادگی الکترونیکی

 مزایای فراوان ناشی از استفاده و به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
 مواجهه کشورها با مسئله شکاف دیجیتالی در صورت عدم استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
 سازمان هایی که از نقش حمایتی در عرصه جهانی برخوردارند از فناوری اطالعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره می
برند.
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اهداف آمادگی الکترونیکی

 زیرساخت الکترونیکی
 اقتصاد الکترونیکی
 جامعه الکترونیکی
 حاکمیت الکترونیکی
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 اهداف اقتصادی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:

 حفظ توان رقابت در دنیای دیجیتال
 ایجاد زیرساخت های پایدار فناوری اطالعات و ارتباطات

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و یکپارچی آن در جهت توسعه توان اقتصادی
 گسترش سرمایه گذاری خارجی
 اهداف اجتماعی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:

 بهره مندی افراد و بنگاهها از اطالعات کیفی
 کاهش شکاف دیجیتالی
 ایجاد اعتماد در مشتریان
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مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در کتابخانه ها

مدلهای مختلفی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی ،توسط سازمان های مختلف طراحی و ارائه شده است
هر سازمان و یا کشوری با توجه به نیاز خود یک روش شناسی ویژه را طراحی کرده و میزان آمادگی را بر اساس آن تعیین نموده اند.

برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران دو مدل طراحی شده است.
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مدل اول مدلی است که توسط ( نورافروز )1389 ،طراحی شده است .این مدل دارای چهار بعد اصلی:

دانش
 -1منابع انسانی

مهارت

سخت افزار و امکانات ارتباطی
 -2زیرساخت الکترونیکی

نگرش

نرم افزار
کیفیت زیرساخت

نفوذ فناوری
 -3برنامه ها و خدمات شبکه ای

زیرساخت ارائه خدمات

امنیت
 -4توانمندسازیهای دنیای شبکه ای

خدمات اطالعاتی و اطالع رسانی

سرمایه گذاری
سیاستها
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 مدل دوم مدلی است که توسط ( نوروزی و جعفر پور ) 1390 ،پیشنهاد شده است.

 این مدل بر اساس مدل مرجع  IUPطرحی شده و دارای پنج بعد اصلی زیر و شامل  82شاخص فرعی است.

 -1سازمان

 -2کارکنان

 -3آمادگی اطالعات

 -4فناوری اطالعات و ارتباطات

 -5آمادگی محیط
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 استفاده از دو مدل فوق برای دستیابی به یک مدل جامع و کامل تر

دانش

 -1منابع انسانی

مهارت

سخت افزار و امکانات ارتباطی

 -2سازمان

 -3آمادگی اطالعات

نگرش

 -4زیرساخت الکترونیکی

نرم افزار
کیفیت زیرساخت

نفوذ فناوری
 -5برنامه ها و خدمات شبکه ای

زیرساخت ارائه خدمات
خدمات اطالعاتی و اطالع رسانی

 -7آمادگی محیط

امنیت
 -6توانمندسازیهای دنیای شبکه ای

سرمایه گذاری
سیاستها
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نتیجه گیری:

 فعاالن و دست اندرکاران علم پزشکی ،بهداشتی و درمانی به عنوان مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سطح بهداشت و درمان در جامعه برای اینکه
بتوانند به روز آمدترین اطالعات در حوزه کاری خود دست یابند ،ناگزیر به استفاده از امکانات و خدمات کتابخانه های پزشکی هستند.
 کتابخانه های دانشگاهی و به خصوص کتابخانه های پزشکی برای اینکه بتوانند منابع اطالعاتی و خدمات مطلوب تر و بیشتری را در اختیار جامعه

مورد استفاده خود قرار دهند باید در عصر دیجیتال به طور برنامه ریزی شده از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده کنند و خود را با
محیط در حال تغییر فناوری سازگار گردانند.
 برای این منظور الزم است تا وضعیت آمادگی الکترونیکی آنها با استفاده از یک مدل مناسب سنجیده شده ،تاضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت،
برنامه ریزی های مناسب برای استفاده و انطباق با امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات انجام گردد.
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نتیجه گیری:

 با برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم توسط مدیران و دست اندرکاران کتابخانه های دانشگاهی در تمام ابعاد مربوط به
آمادگی الکترونیکی ،به بهترین نحو از امکانات فناوری در کتابخانه استفاده خواهد شد و مزایای فراوانی را برای کتابخانه به
دنبال خواهد داشت.
 در صورت عدم توجه کتابخانه های پزشکی به مساله آمادگی الکترونیکی در عصر حاضر که به عصر دیجیتال و فناوری
مشهور است ،این کتابخانه ها با آسیب و چالش عمده ای مواجه خواهند شد و دچار شکاف دیجیتالی می شوند و قادر
نخواهند بود که نیازهای جامعه پزشکی را که پیوسته و باگذشت زمان در حال تغییر است برآورده کنند.
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