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Abstract 

Purpose: The present study deals with the maturity model in Mazandaran university 

libraries at maturity levels. The purpose of this study was to determine the maturity level of 

university libraries in Mazandaran province in order to enhance the maturity levels and express 
the status quo and propose a maturity model compatible with the requirements of academic 

libraries. 

Method: The present study is of applied type. Using the qualitative approach of digital 
library texts and maturity model, quantitative analysis was used to determine the maturity level 

of university libraries in Mazandaran province. The study population consisted of 10 experts 
and 210 experts and librarians who completed and returned questionnaires by e-mail and in 

person. The data were analyzed by SPSS software and confirmatory factor analysis. Structural 

equation modeling was performed using Smart PLS software. 
Findings: According to the findings and review of codes and ranking of research 

indicators, the code of hardware and software systems is in the first place, which indicates the 

importance of hardware and software systems and the necessary conditions in the maturity of 
academic libraries. Information systems, users and data quality, collection and organization, 

management, Internet and network, organization and employees are the next most important 

priorities, respectively. 
Conclusions: In fact, the maturity level of university libraries in Mazandaran province is at 

level 2 and they a re relatively far from reaching the ideal level (level 5) 
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1 .

 01/18/0311 تاریخ پذیرش:؛    30/11/0311 تاریخ دریافت:

2. SPSS 

های دانشگاهی استان  مطالعه مدل بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه»با عنوان  کتریدنامه  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:
 .می باشد 02/8/0311شده در ، ارائه «مازندران و ارائه مدل مناسب
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 .مقدمه1

های خود که به عنوان دارایی  ها برای بهبود و حفظ صحیح کیفیت داده در عصر دیجیتال سازمان
 ،1و سرمایه هر سازمانی است، نیازمند تنظیم چارچوب حاکمیت داده هستند )یبنس و زوریال

باشند که  ن مینفعان مختلف در یک سازما ها پاسخگوی نیازهای متنوع ذی داده(. 151، ص5101
ها در  ها، دسترسی به داده گیری، اطمینان از کیفیت داده دهی و تصمیم شامل مواردی چون گزارش

ها، توانایی به  سازی و فیلتر کردن داده های سازمانی، توانایی تجزیه و تحلیل، مرتب بخش
سک به های حساس و غیر حساس در یک محیط امن، انطباق و مدیریت ری گذاری داده اشتراک

سازی و  دلیل دسترسی آسان، افزایش قابل مالحظه در تعداد افرادی که توانایی تغییر ساختار، ذخیره
 (.0، ص5101 ،2ها را دارند، است )اوالیتان، هرسلمان، وای دسترسی به داده

ها را به عنوان یک دارایی  ها یک چارچوب کارکردی برای مدیریت داده حاکمیت داده
گیری و پاسخگویی  ها، حقوق تصمیم کند. در واقع، حاکمیت داده ن مشخص میاستراتژیک سازما

 (.052، ص5101، 3نماید )آبراهام، اشنایدر و بروکه گیری سازمان مشخص می را برای تصمیم
اند و در واقع جزء  های اطالعات مطرح شده های بلوغ عمدتًا با ظهور و کاربرد فناوری مدل

های گوناگون طراحی و  های مختلف و مدل ات هستند که در حوزهمباحث مدیریت فناوری اطالع
های بلوغ به عنوان ابزار و  (. مدل807، ص0311 اند )شیخ شعاعی و همکاران، کار برده شده به

مسیری به  دهنده  های مختلف یک فرایند در سازمان بوده که نشان گیری جنبه تکنیکی برای اندازه
های ارزیابی بلوغ  یک انجام کار در سازمان است. از مزیتسمت سازماندهی و روش سیستمات

های خاصی از سازمان به روش  توان با ارزیابی سطوح بلوغ فعلی جنبه داده این است که می
ها را  شناسایی کرده و براساس آن اولویت نفعان را قادر ساخت نقاط قوت و بهبودی را دار، ذی معنی

(. از طریق 0105، ص5101 ،4انجام دهند )پرونکا و بوربینابرای رسیدن به سطوح باالتر بلوغ 
توانند دقیقًا مشخص کنند که کجا هستند و برای ایجاد  ها می ها، سازمان مدل بلوغ حکمرانی داده

وکار خلق ارزش کنند، در چه سطحی از  های با کیفیت باال برای کسب محیطی که بتوانند از داده
های با کیفیت، شرط الزم برای خلق ارزش بوده و شرط  را داشتن دادهآمادگی و بلوغ قرار دارند، زی

                                                           
1. Yebenes & Zorrilla 
2. Olaitan, Herselman & Wayi 
3. Abraham, Schneider & Brocke 

4. Proenca & Borbinha 



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 111

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 (.5، ص0311زاده و امینی،  اله های راهبردی است )فتح ها با اولویت راستایی داده کافی آن، هم
ها مباحثی چون حفاظت از منابع، مدیریت دانش و بلوغ فناوری اطالعات در  در بحث کتابخانه

ای نیازمند بهبود  های کتابخانه ها برای بهبود فعالیت اند و کتابخانه غ بهره گرفتهها، از مدل بلو کتابخانه
ها  (. با استفاده از مدل بلوغ در کتابخانه01، ص0315 زاده، عملکرد خود هستند )حریری و شیخ

بندی  توان به سطوح بلوغ دست یافت و استراتژی مناسب را به منظور ارزیابی وضعیت فعلی، اولویت می
 (.801، ص0311 معیارهای بهبود و کنترل پیشرفت انتخاب کرد )شیخ شعاعی و همکاران،

های بلوغ داده شامل پنج سطح عمومی است. سطح پنجم باید فقط به عنوان یک  بیشتر مدل
سطوح بلوغ یا تکامل  بینی را در هر یک از راهنما در نظر گرفته شود که براساس آن توسعه قابل پیش

(. 020ص ،5151 گیرند، ردیابی کند )گوپتا و کانون، که مورد ارزیابی قرار میدر هر سطحی 
تر با کاربران، به هدایت کار و افزایش  توانند با تقویت تجربیات کاربران و ارتباط عمیق کتابداران می

 (.55ص ،5151 ،1بلوغ کمک کنند و به توانمندسازی بیشتر بپردازند )یانگ، چائو و چالندر
ترین مدل مرجع فرایندی موجود در دنیای مدیریت است که  ابی بلوغ از هر نظر کاملمدل ارزی

شود تمامی فرایندهای موجود سازمان تا حد امکان تا سطح فعالیت شناسایی شوند  در آن تالش می
ترین منابع فرایندگرایی در سازمان بوده و به عنوان استانداردی  و این چارچوب یکی از اصلی

افته است تا به تسهیل بهبود فرایند مدیریت و الگوبرداری در سازمان کمک کند تا ضمن بازتوسعه ی
های اثربخش بهبود و کشف شود و در نهایت، نتایج قابل  شناسایی بهترین تجارب، روش

 (.035، ص0317 فرد و حریری، گیری باشد )اکبری، نوشین اندازه
گیری و  رانی داده بیانگر این است برای اندازههای بلوغ حکم های انجام شده در مورد مدل پژوهش

های بلوغ حکمرانی داده ضروری  های حکمرانی داده، استفاده از مدل ارزیابی میزان پیشرفت در برنامه
ها را بشناسد و با  های بلوغ داده، سازمان باید چارچوب و استراتژی داده بوده و برای شناخت بهتر مدل
 (.0311 زاده و امینی، اله ها آنها را در سازمان پیاده کند )فتح ، مدلتوجه به سطوح و مراحل بلوغ

بندی موانع جریان  (، در پژوهشی به شناسایی و اولویت0317فرد و حریری ) اکبری، نوشین
 وری و کیفیت آمریکا های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره دانش در کتابخانه

اد موانع جریان دانش از نظر درجه اهمیت به ترتیب اولویت عوامل پرداختند. نتایج نشان د
های ارتباطی، عوامل فردی، عوامل  مدیریت، ُبعد منبع دانش، عوامل انسانی، عوامل زمانی، کانال

                                                           
1. Young, Chao & Chandler 
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های رهبری کارآمد، سبک درست مدیریت،  های دانش هستند. توجه به شاخص فناوری و ویژگی
 باشد. ان دانشی برای رفع موانع ضروری میحمایت سازمانی و توجه به کارکن

( در پژوهشی با عنوان بلوغ خدمات تحقیقاتی و تبدیل 5101) 1کاکس و همکاران
های دانشگاهی و نیاز به حمایت مدیریت  های دانشگاهی، به بررسی تحول در کتابخانه کتابخانه

های پژوهشی کتابخانه  های تحقیقاتی پرداختند. هدف پژوهش چگونگی توسعه خدمات داده داده
های دانشگاهی بود. نتایج نشان داد توسعه خدمات  و ارزیابی تأثیر این موضوع بر ماهیت کتابخانه

ای و پشتیبانی  های پژوهشی در سطح محدود قرار دارد، به ویژه اینکه خدمات مشاوره مربوط به داده
ها در حال  ژوهشی در کتابخانههای پ های آموزش توسعه داده ها، توسعه مهارت از مدیریت داده

های اصلی شامل  مداوم وجود ندارد و چالش طور  بهها  ها و توانایی انجام است، اما این مهارت
 تأمین منابع مالی و افزایش خدمات پشتیبانی و دستیابی توسط مدیران ارشد است.

ه دیجیتالی در (، نیز در پژوهشی به طراحی مدل بلوغ کتابخان5108) 2شعاعی و همکاران شیخ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابزار سنجش آن و حوزه بلوغ داده پرداختند. هفت 

های بلوغ کتابخانه دیجیتالی بدست آمد که بیشترین تاکید بر کاربرد  کد برای ویژگی 32مفهوم و 
 افزاری بوده است. افزاری و سخت های نرم سیستم

گیری وضعیت   در پژوهشی به بررسی ابزاری برای اندازه(، 5108) 3مارشیلدون و همکاران
کند به ارزیابی عملکرد خود با بهترین   ها کمک می  به سازمان این پژوهشحاکمیت داده، پرداختند. 

 00شیوه مدیریت داده بر مبنای چارچوب حاکمیت بلوغ بپردازند. ارزیابی حاکمیت داده شامل 
های حاکمیت   کند تا اهداف محتوا و فعالیت  ها کمک می  سوال است که به سازمان 75شاخص و 

 بندی کنند.  داده را بهتر تعریف و اولویت

های  (، در پژوهشی به ارزیابی سطوح بلوغ کیفیت در کتابخانه5107) 4اگبرنگبه، سن و ویلت
ی بلوغ دهنده یک دانش پایه از مفهوم اجرا دانشگاهی نیجریه پرداختند. نتایج ارزیابی بلوغ نشان

های دانشگاهی نیجریه در  هاست. نتایج نشان داد بلوغ کیفیت کتابخانه کیفیت در میان کتابخانه
 سطح پایین با پتانسیل قابل توجهی برای توسعه قرار دارند.

                                                           
1. Cox & et.al. 

2. Sheikhshoaei & et.al. 

3. Marchildon & et.al. 

4. Egberongbe, Sen & Willett 
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نیز در پژوهشی پیرامون مدل بلوغ حکمرانی داده به بیان اهداف بلوغ داده،  دانشگاه استنفورد
گیری بلوغ داده، و ابزارهای کیفیت و کّمیت مدل بلوغ داده  های اندازهسطوح بلوغ داده، ابزار

 (. 5100، 1پرداخته است )دانشگاه استنفورد
اند که برای بقاء و رشد در این محیط، کنترل تمام  ها دریافته در محیط دیجیتالی امروز، سازمان

ها  دین زمینه مربوط به دادهگرایی چن ها هم های داده و اطالعات ضروری است. حاکمیت داده جنبه
ها را برای  ها را فراهم کرده و کنترل منابع داده ها و کیفیت داده ها، امنیت داده مانند مدیریت داده
 (.55، ص5100، 2کند )بانسالی سازمان تسهیل می

توانند عالوه بر بررسی جایگاه خود از نظر داده و  ها می با وجود مدل بلوغ داده، سازمان
آن، یک نقشه راه مناسب و قابل توسعه به صورت سفارشی جهت افزایش سطح بلوغ داده مدیریت 

در سازمان را داشته باشند و بسته به شرایط، سطح خود را در زمینه بلوغ داده شناسایی و اقدام به 
 (.012، ص0318 )کشفی، مباشری و صیادی، مند گردند بهبود آن نمایند تا نهایتًا از مزایای آن بهره

کار داشتن با اطالعات و  رسانی به دلیل ماهیت کار خود و سرو ها و مراکز اطالع کتابخانه
باشند. از آنجا که  فناوری، نیازمند طی مسیر تکاملی و بلوغ همراه با پیشرفت تکنولوژی می

های بلوغ  های دیجیتالی در نتیجه تاثیر فناوری اطالعات به وجود آمدند، از طریق مدل کتابخانه
های  ها پرداخت و از مزایای ارزیابی روند بلوغ داده برای کتابخانه توان به مدیریت بهتر آن می

های دانشگاهی و مراکز  دانشگاهی استفاده کرد. همچنین تعیین سطحی از بلوغ که کتابخانه
ه هر های مربوط ب رسانی استان مازندران در آن قرار دارند و نیز فرایندهای کلیدی و فعالیت اطالع

های انجام  های دانشگاهی براساس فعالیت کتابخانه .کدام از سطوح بلوغ، مورد مطالعه قرار گیرد
گرفته در زمینه دستیابی به کتابخانه دیجیتالی، در سطحی از بلوغ قرار دارند که بیانگر وضعیت 

ها  تابخانهکنند که این نوع ک  جاری آن کتابخانه است. مدل بلوغ مراحلی از رشد را توصیف می
 توانند در مسیر توسعه انتظار داشته باشند. می

های دانشگاهی استان  مسأله پژوهش حاضر تعیین سطح بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه
 های دانشگاهی استان مازندران در آن قرار دارند، است. کتابخانه مازندران و تعیین سطحی از بلوغ که

های دانشگاهی استان  حکمرانی داده در کتابخانه پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح بلوغ
                                                           

1. Stanford university 

2. Bhansali 
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 مازندران به دنبال پاسخ به سواالت زیر است:
 های دانشگاهی کدام است؟ های بلوغ کتابخانه ها و مولفه ( هر یک از شاخص0
  های دانشگاهی استان مازندران چگونه است؟ های هر کدام از سطوح بلوغ کتابخانه ( ویژگی5
 های دانشگاهی استان مازندران چگونه است؟  تابخانه( سطوح بلوغ در ک3

 شناسی  . روش4

های کتابخانه  باشد. با استفاده از رویکرد کیفی، پژوهش پژوهش حاضر از نوع کاربردی می
های مدل  دیجیتالی و مدل بلوغ بررسی شد، سپس با استفاده از روش دلفی و نظر خبرگان، شاخص

های دانشگاهی  ت با استفاده از روش کّمی، سطح بلوغ کتابخانهپایه پژوهش شکل گرفت و در نهای
نفر از خبرگان شامل اعضای هیئت علمی و  01استان مازندران بررسی گردید. جامعه پژوهش شامل 

های دیجیتالی و مدل بلوغ و همچنین مدیران فناوری اطالعات و مدیران و  متخصصان کتابخانه
ها و  باشد. از طریق سایت دانشگاه استان مازندران می های دانشگاهی کارشناسان کتابخانه

ها از طریق پست الکترونیکی و  ها، اطالعات کارشناسان و کتابداران استخراج و پرسشنامه کتابخانه
ها  نفر شناسایی شده و پرسشنامه 521حضوری ارسال گردید. براساس اطالعات بدست آمده، تعداد 

نفر پرسشنامه را به صورت الکترونیکی و حضوری تکمیل  501عداد به آنها ارسال گردید و از این ت
تحلیل عاملی تأییدی تحلیل و  1افزار اس. پی. اس. اس. ها با استفاده از نرم کرده و عودت دادند. داده

 استفاده شد. Smart PLSافزار  از نرم شده و برای رسیدن به مدل معادالت ساختاری،

 ها  . یافته8

کارگیری چارچوبی اصولی قابل فهم و قابل اجرا  ها نیازمند به داده در کتابخانهاجرای حکمرانی 
های  ها باید روش است. برای سهولت اجرای حکمرانی داده و سنجش میزان بلوغ آن در سازمان

 پور زرندی، بیات ترک و عقیلی، اجرایی و ارزیابی آن بر مبنای معیارها و استانداردها باشد )ابراهیم
 (. 3ص، 0318

 های دانشگاهی استان مازندران چگونه است؟ های بلوغ داده در کتابخانه سوال اول: مولفه

های اطالعاتی با  ، نظام710/1افزار با بار عاملی  افزار و نرم ها و سخت های سیستم شاخص
سازی و سازماندهی منابع با بار  ، مجموعه278/1، کیفیت داده و کاربران با بار عاملی 758/1

                                                           
1. SPSS 
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، سازمان با بارعاملی 230/1، اینترنت و شبکه با بار عاملی 200/1، مدیریت با 210/1املی ع
های تاثیرگذار در بلوغ حکمرانی داده در  ، مولفه011/1و کاربران با بار عاملی  083/1

 های دانشگاهی هستند. کتابخانه

 
 ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 های دانشگاهی کدام است؟ های سطوح بلوغ در کتابخانه ز ویژگیسوال دوم: هر یک ا
گانه بلوغ،  های دانشگاهی بر مبنای مدل بلوغ قابلیت و سطوح پنج سطوح بلوغ در کتابخانه

 باشد. ها به شرح زیر می براساس یافته
ای برای   در واقع کتابخانه در سطح ابتدایی قرار داشته و برنامه سطح اول )ابتدایی(:

های دیجیتالی دیگر   سازی کتابخانه وجود ندارد و کتابخانه به الگوبرداری از کتابخانه  یجیتالد
 های دانشگاهی استان مازندران در سطح اول قرار ندارند.  پردازد. براساس نتایج، کتابخانه  می

های  این سطح شامل آموزش کارکنان، تقویت انگیزش کارکنان کتابخانه سطح دوم )تکرارشونده(:
دیجیتالی، توانمندسازی، نیازسنجی و آمادگی ایجاد کتابخانه دیجیتالی است. کدهای مربوط به 

گذاری  نیازسنجی کارکنان، کاربران و سازمان برای مدیران حائز اهمیت بوده و قبل از هرگونه سرمایه
های  و آموزش های دیجیتالی، باید به جذب نیروی انسانی ماهر، توانمندسازی بر ایجاد کتابخانه

 ضمن خدمت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی به منظور پیشبرد اهداف سازمانی بپردازند.
ها برای رسیدن به  مشیء این سطح شامل تعیین اهداف و تدوین خط سطح سوم )تعریف شده(:

خانه افزاری به عنوان پشتیبان کتاب افزاری و نرم های سخت اهداف، بکارگیری و استفاده از سیستم
سازی و سازماندهی منابع دیجیتالی،  دیجیتالی است. محتوای کتابخانه دیجیتالی شامل مجموعه
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معماری کتابخانه دیجیتالی، کدهای مربوط به مدیریت امنیت اطالعات و سطوح دسترسی کاربران 
بهینه  ها، همچنین طراحی ریزی برای ارزیابی کیفیت داده های پشتیبان، برنامه و امکان تهیه فایل

 های داده است. پایگاه های اطالعاتی و نظام
های دیجیتالی،  در این سطح تاکید بر مفاهیم مدیریت کتابخانه سطح چهارم )مدیریت شده(:

ریزی استراتژیک، مدیریت بهینه، کاهش موانع و  نظارت بر عملکرد کتابخانه دیجیتالی و تدوین برنامه
پذیری و قابلیت استفاده، آرشیو  ستجوپذیری و دسترسدسترسی و بهبود ج ها، مدیریت محدودیت

سازی ساختار و  های با کیفیت، یکپارچه منابع جهت استفاده و دسترسی در آینده، استفاده از داده
های مختلف کتابخانه دیجیتالی، مدیریت اطالعات چند زبانی در کتابخانه دیجیتالی، بهبود  بخش
ران و ارتباط دو سویه بین کاربر و کتابخانه از طریق کاربری، آموزش کارب های رابط ویژگی

 افزاری است. افزاری و نرم های تعاملی، حفاظت و نگهداری از منابع سخت سرویس
این سطح شامل روزآمد کردن منابع کتابخانه دیجیتالی، ارزیابی  سطح پنجم )بهینه شده(:

های  ها، بکارگیری شبکه ر کتابخانهرضایت کاربران کتابخانه دیجیتالی، تعامل و همکاری با سای
های قابل قبولی در  ای که دارای ویژگی ارتباطی معنایی و بررسی مداوم کیفیت داده است. کتابخانه

و نیاز به دستیابی به  چهار سطح قبلی باشد، وضعیت مطلوبی برای رسیدن به بلوغ کامل داشته
 کدهای این سطح دارد.

 های دانشگاهی استان مازندران چگونه است؟  نهسوال سوم: سطوح بلوغ در کتابخا
 نتایج حاصل از مدل ساختاری -1جدول 

 ردیف
ضریب مسیر  مسیر

(β) 

 داری  معنی

(t-value) 

نتیجه 

 آزمون

رتبه 

 به متغیر از متغیر تاثیرگذاری

 هایاطالعاتینظام 6

بلوغ
حکمرانی
 داده

 (3) تایید 196/63 138/1

 (6) تایید 128/63 196/1 افزاریزاریونرمافهایسختسیستم 3

 (1) تایید 681/2 526/1 اینترنتوشبکه 2

 (3) تایید 566/2 513/1 سازیوسازماندهیمنابعمجموعه 3

 (2) تایید 113/3 518/1 کاربران 5

 (1) تایید 935/3 382/1 سازمان 1

 (5) تایید 118/2 536/1 مدیریت 1

 (2) تایید 119/2 518/1 کیفیتداده 8

 (8) تایید 519/3 311/1 کارکنان 9
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های پژوهش در جدول شماره   بندی شاخص  های پژوهش و بررسی کدها و رتبه  براساس یافته
در رتبه اول قرار دارد که بیانگر 710/1با بار عاملی  افزاری  افزاری و نرم  های سخت  ( کد سیستم0)

های   افزاری بوده و از شرایط الزم در بلوغ کتابخانه ری و نرمافزا  های سخت  اهمیت سیستم
افزاری بر بلوغ حکمرانی   افزاری و نرم های سخت  باشد. این بدان معناست که سیستم  دانشگاهی می

های   به مقادیر ضریب مسیر مشخص است که سیستم  توجه   داده تأثیر مستقیمی دارد. همچنین با 
فزاری از لحاظ تأثیرگذاری بر بلوغ حکمرانی داده در رتبه اول قرار دارد. ا  افزاری و نرم  سخت

افزاری از   افزاری و نرم  های سخت  های دانشگاهی، شاخص سیستم  به سطوح بلوغ کتابخانه  توجه   با 
 باشد.  کدهای مربوط به سطح سوم یعنی سطح تعریف شده می

های دانشگاهی  بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه های اطالعاتی در ها، نقش نظام براساس یافته
( است 758/1شوند، دارای بار عاملی برابر ) که به عنوان زیرساخت فناوری اطالعات محسوب می

دهد. این بدان  های اطالعاتی بر بلوغ حکمرانی داده را نشان می و میزان اثرگذاری مثبت متغیر نظام
 حکمرانی داده تأثیر مستقیمی دارند. های اطالعاتی بر بلوغ  معناست که نظام

های اطالعاتی از لحاظ تأثیرگذاری بر  به مقادیر ضریب مسیر مشخص است که نظام   توجه   با
های اطالعاتی، از کدهای مربوط به سطح  بلوغ حکمرانی داده در رتبه دوم قرار دارند. شاخص نظام

 باشد. تعریف شده می
( بیانگر میزان 278/1با بار عاملی برابر ) بلوغ حکمرانی داده ها شاخص کاربران و براساس یافته

اثرگذاری مثبت متغیر کاربران بر بلوغ حکمرانی داده است. با توجه به مقادیر ضریب مسیر 
مشخص شد که کاربران از لحاظ تاثیرگذاری بر بلوغ حکمرانی داده در رتبه سوم قرار دارد. نقش 

های دیجیتالی از نظر نیازسنجی و دارا بودن سواد اطالعاتی در   هکاربران در توسعه بلوغ کتابخان
 های دانشگاهی قرار دارد.  سطح دوم یعنی سطح تکرار شونده بلوغ کتابخانه

ها نشان داد که شاخص کیفیت داده و بلوغ حکمرانی داده با بار عاملی برابر  همچنین یافته
   دهد که با بر بلوغ حکمرانی داده را نشان می ( میزان اثرگذاری مثبت متغیر کیفیت داده278/1)

به مقادیر ضریب مسیر مشخص است که کیفیت داده از لحاظ تاثیرگذاری بر بلوغ حکمرانی   توجه 
 داده در رتبه سوم قرار دارد.

دهی منابع و بلوغ حکمرانی داده با بار عاملی   سازی و سازمان  ها شاخص مجموعه براساس یافته
دهی منابع بر بلوغ حکمرانی داده را   سازی و سازمان  ان اثرگذاری مثبت متغیر مجموعه( میز210/1)

دهی منابع از لحاظ تاثیرگذاری بر بلوغ حکمرانی داده در   سازی و سازمان  دهد. مجموعه نشان می
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سازی و   رتبه چهارم قرار دارد. براساس کدهای استخراج شده بر مبنای نظر متخصصان، مجموعه
 های دانشگاهی در سطح سوم سطوح بلوغ قرار دارد. ماندهی منابع در کتابخانهساز

( بیانگر میزان اثرگذاری مثبت 200/1شاخص مدیریت و بلوغ حکمرانی داده با بار عاملی )
به مقادیر ضریب مسیر مشخص   توجه   متغیر مدیریت بر بلوغ حکمرانی داده است. همچنین با 

أثیرگذاری بر بلوغ حکمرانی داده در رتبه پنجم قرار دارد. سطح است که مدیریت از لحاظ ت
 باشد.  های سطح چهارم یعنی سطح مدیریت شده می  مدیریت در سطوح بلوغ از ویژگی

به مقادیر ضریب مسیر مشخص است که اینترنت و شبکه از لحاظ تاثیرگذاری بر بلوغ    توجه  با 
افزاری و   های نرم  کد اینترنت و شبکه هم در راستای سیستمحکمرانی داده، در رتبه ششم قرار دارد. 

 پذیری  وجو  پذیری و جست  های اطالعاتی به منظور سهولت دسترسی و دسترس  افزاری و نظام  سخت
 بوده و در سطوح مدل بلوغ در سطح سوم، یعنی سطح تعریف شده قرار دارد.

زمان از لحاظ تأثیرگذاری بر بلوغ به مقادیر ضریب مسیر مشخص است که سا  توجه    با
حکمرانی داده در رتبه هفتم قرار دارد. در سطوح مدل بلوغ سازمان در سطح دوم یعنی سطح تکرار 

 شونده قرار دارد.
( بیانگر میزان 011/1ها، شاخص کارکنان و بلوغ حکمرانی داده بار عاملی برابر ) براساس یافته

باشد. شاخص کارکنان از لحاظ  وغ حکمرانی داده میاثرگذاری مثبت متغیر کارکنان بر بل
 تأثیرگذاری بر بلوغ حکمرانی داده در رتبه هشتم قرار دارد.

 های دانشگاهی در چه سطحی از سطوح بلوغ قرار دارند؟ سوال اصلی پژوهش: کتابخانه
 بل قبولیهای دانشگاهی استان مازندران در سطح نسبتًا قا ها، سطح بلوغ کتابخانه براساس یافته

قرار  5های دانشگاهی استان مازندران در سطح  ( قرار دارند و در واقع سطح بلوغ کتابخانه2از  5)
( فاصله نسبتًا زیادی دارند. این نکته بیانگر توجه مدیران 2آل )سطح  داشته و تا رسیدن به سطح ایده

بلوغ به منظور بهبود  های هر یک از سطوح های دانشگاهی به اهمیت ویژگی و مسئولین کتابخانه
 باشد. وضعیت و رفع نقاط ضعف و موانع و رسیدن به وضعیت مطلوب می

 گیری . نتیجه5

ها با گذر از سّنتی به دیجیتالی و با  ها، بنیان کتابخانه با پیشرفت فناوری و کاربرد آن در کتابخانه
ست. پژوهشگران خوش تغییراتی شده ا ها و افزایش سرعت در کارها، دست هدف کاهش هزینه

ها و الگوهایی ارائه دهند  ها را در قالب مدل ها بر کتابخانه اند تاثیر و کاربرد فناوری تالش کرده
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 (.13، ص5111 ،1)لینچ
های  های بلوغ حکمرانی داده ضمن بیان ویژگی پژوهش حاضر با بررسی نوشتارها و مدل

های دانشگاهی استان مازندران  بخانههای دانشگاهی به بیان سطح بلوغ کتا سطوح بلوغ کتابخانه
افزاری به عنوان پشتیبان در   افزاری و نرم  های سخت  پرداخته است. نتایج نشان داد سیستم

باشد، چرا   های دانشگاهی می  های دیجیتالی از اصول ضروری در بلوغ کتابخانه  سازی کتابخانه  پیاده
سازی با وجود داشتن   مشیء مجموعه  نابع و خطکه دسترسی به منابع دیجیتالی در صورت داشتن م

های  افزاری، اثربخش خواهد بود و دارای کارایی است. نتایج با یافته  افزاری و نرم  های سخت  سیستم
افزاری و  های سخت ( که بیشترین تاکید را بر کاربرد سیستم5108شیخ شعاعی و همکاران )

  باشد. سو می افزاری نشان دادند، هم نرم
افزارهای پشتیبان و نظارت   کدهای مربوط به تعریف معیارهای کیفیت داده و بروزرسانی نرم

باشد. شاخص کیفیت داده و   های سطح چهارم، یعنی سطح مدیریت شده می  مستمر از ویژگی
سو  ( هم0311زاده و امینی ) اله های با کیفیت در بلوغ حکمرانی داده با پژوهش فتح داشتن داده

 د.باش می
براساس نتایج، تالش در جهت کاهش مقاومت در برابر تغییرات، نیازمند انجام نیازسنجی از 
سازمان مادر به منظور ایجاد کتابخانه دیجیتالی، آموزش فناوری و استانداردهای سواد اطالعاتی، 

اهداف های فنی کاربران و کارکنان و هم راستا بودن و یکپارچه بودن   آموزش و باال بردن مهارت
باشد، این نکته با  کتابخانه دیجیتالی با اهداف سازمان و ارزیابی و بازنگری کیفیت دسترسی می

( که توجه به مدیریت کارآمد، حمایت 0317فرد و حریری ) های پژوهش اکبری، نوشین یافته
ا های دانشگاهی ر سازمانی و کارکنان دانشی برای رفع موانع بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه

( که بر 5101باشد. هچنین با پژوهش کاکس و همکاران ) راستا می معرفی کردند، هم ضروری
ای و پشتیبانی از  مداوم و ارائه خدمات مشاوره طور  بههای آموزش  آموزش کارکنان و توسعه مهارت

 باشد. سو می مدیریت داده تاکید دارد، هم
های دیجیتالی و بهبود  ی کتابخانهبراساس نتایج بدست آمده، توجه به منابع و محتوا

باشد،  های دانشگاهی حائز اهمیت می پذیری و قابلیت جستجوپذیری در بلوغ کتابخانه دسترس

                                                           
1. Lynch 
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افزاری در  افزاری و نرم های سخت های دیجیتالی، نیروی انسانی متخصص و فناوری وجود کتابخانه
 ده و قابل استفاده باشد.بخش خواهد بود که منابع دیجیتالی در دسترس بو صورتی نتیجه

ها مشخص شده است،  ها و اولویت با توجه به اینکه در هر یک از سطوح مدل بلوغ، ویژگی
باشد. همچنین باید مفاهیم  تر و رفع موانع ضروری می توجه به اولویت و همچنین سطوح پایین

نی و سازمانی و کلیدی در هر یک از سطوح مورد توجه قرار گیرد. سطح دوم از نظر نیروی انسا
باشد و نیازمند توجه و  ای می فناوری به عنوان سطح بنیادی و اساسی دارای اهمیت ویژه

 گذاری ویژه از سوی مدیران است. سرمایه

 . پیشنهادات4

های دانشگاهی برای بررسی سطح بلوغ و دستیابی به سطوح باالتر نیاز دارند که از  کتابخانه
های هر  ژوهش به بررسی سطح بلوغ کتابخانه پرداخته و ویژگیهای بیان شده در پ طریق شاخص

یک از سطوح را مورد سنجش قرار دهند تا ضمن بررسی وضعیت موجود، برای ورود به سطح 
 باالتر تالش نمایند. 

های سازمان، کارکنان، اینترنت و شبکه از دیدگاه پاسخ  از آنجا که در پژوهش حاضر شاخص
ها وضعیت  شود مدیران کتابخانه اند، پیشنهاد می ی برخوردار بودهتر دهندگان از اهمیت کم

ریزی به  های هر یک از کدها مورد بررسی قرار دهند و با برنامه ها را براساس ویژگی کتابخانه
های دانشگاهی  هایی که نقش کلیدی در سطوح بلوغ کتابخانه مدیریت و بهبود وضعیت شاخص

 دارند، بپردازند.
ها انجام  ها برای ایجاد وضعیت فعلی مدیریت و کنترل داده حاکمیت داده ارزیابی بلوغ

شود در  د میپیشنهاها باشند.  توانند در سطوح مختلف بلوغ حاکمیت داده ها می شود. سازمان می
 یرماآبا بسط جامعه ه و یددحاکمیت شناسایی گرغ موثر بر بلود بعاایگر ، دتیی آها روژهپ

 قرار گیرد.مقایسه مورد نتایج ارداده و قرن مورد آزیگر مود یها نمازاسهای بلوغ را در  لمد
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