Identifying Platform-Based Services in
Iran’s Public Libraries
Hajar Mohammadi
MSc in Knowledge and Information Science, University of Tehran, Tehran, Iran
Hajar.mohammadi73@ut.ac.ir

Sepideh Fahimifar (Corresponding Author)
Assistant Prof., Department of Knowledge and Information Science,
University of Tehran, Tehran, Iran
sfahimifar@ut.ac.ir

Ayoub Mohammadian
Assistant Prof., Department of IT Management, University of Tehran, Tehran, Iran

[ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.1.2.8 ]

[ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10 ]

mohamadian@ut.ac.ir

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to identify platform-based services
and their priorities in order to apply them in Iran’s public libraries.
Method: This research is an applied study in terms of purpose, including a
mixed approach in terms of the research framework. First, the platformbased services were identified through using the meta-synthesis method.
Then, after searching through the literature and selecting the appropriate
sources by meta-synthesis, 9 articles were eventually investigated as the final
selected resources. Then, after the key codes were extracted from the sources
and the concepts were categorized, platform-based services were identified.
In the second stage of the research, a researcher-made questionnaire was
used in order to determine the importance of the services extracted by 38
experts and professionals of public libraries. In order to identify the most
important services based on the professionals’ views, data was analyzed by
SPSS using the Binomial test.
Findings: Through the meta-synthesis applied, 28 services were extracted
under 3 categories: education-oriented services (11 services), accessibility
and information services (9 services), cultural and leisure services (8
services). According to the experts, the most important services to be applied
in the Iranian public libraries include: three education-oriented services
(teaching children how to interact, lifelong learning education, and health
literacy education), five services related to accessibility and information
(establishing a digital library, information consultation for entrepreneurs,
access to local information, access to health information, and interlibrary
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loan) and seven cultural and leisure services (allocating space to groups and
associations, creating space for public gatherings, providing equipment and
facilities for studying or doing homework, setting up an attendance program
for entrepreneurs and producers, creating space for public participation,
creating space for scientific conferences, and interaction between suppliers
and demanders).
Originality/value: From a platform perspective, Iran’s public libraries,
should be not only a conduit for access to information and information
resources, but also an interface between users and local organizations. In the
area of education, public libraries should be a platform for providing
education by various organizations to people; In the area of accessibility,
they should provide access to government, local and commercial
information; In the field of cultural services and leisure, which was more
important for the experts under study, in addition to being a place of
communication for people, they should also use the physical space of the
library as a venue for providing services. Iran’s public libraries should
provide a platform for local users, organizations, companies or any other
type of body to use the physical space of public libraries for official
ceremonies, festivals, traditional markets and exhibitions.
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چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر شناسايي انواع خدمات مبتني بر راهبمرد پلتفرممي بمر اسماس فراتركيمب متمون موجمود و
روش :اين پژوهش بهلحاظ هدف كاربردی و بهلحاظ چهارچوب پمژوهش از نموع آميختمه اسمت .ابتمدا بما اسمتفاده از
روش فراتركيب ،خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفرم شناسايي شدند .در فراتركيب پس از مراحم جسمتوجمو و انتخماب
منابع مناسب ،در نهايت  9مقاله بهعنوان منابع نهايي مورد بررسمي قمرار گرفتنمد .پمس از اسمتخراج كمدها و دسمتهبنمدی
مفاهيم ،خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفرم در كتابخانههمای عممومي شناسمايي شمد .در بخمش دوم ،بمرای تعيمين اهميمت
خدمات استخراجشده از نظرِ خبرگان و متخصصان كتابخانههای عممومي ،از پرسمشناممة محقمقسماخته اسمتفاده شمد.
اهميت خدمات شناساييشده بر اساس پاسخهای  71نفر از خبرگان در نرمافمزار اسپمياساس و بما اسمتفاده از آزممون
توزيع دوجملهای بررسي شد.
يافتهها :در فراتركيب 51 ،خدمت مبتني بر ديدگاه پلتفرمي در كتابخانمههمای عممومي در سمه دسمته اسمتخراج شمدند
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سنجش اهميت آنها از نظرِ متخصصان بهمنظور كاربست در كتابخانههای عمومي ايران است.

خدمات آموزشمحور ( 44خدمت) ،خدمات دسترسپذيری و اطالعرساني ( 9خدمت) ،و خدمات دسمتة فرهنگمي و
اوقات فراغمت ( 1خمدمت) .از نظمرِ متخصصمان خمدمات فرهنگمي و اوقمات فراغمت اهميمت بيشمتری بمرای ارائمه در
كتابخانههای عمومي ايران داشتند.
منابع اطالعاتي هستند بايستي رابش بين كاربران و سازمانهای محلي باشند .در كتابخانههای عممومي ايمران بايمد بسمتری
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اصالت/ارزش :در ديدگاه پلتفرمي ،كتابخانههای عمومي ايران عالوه بر اينکه مجرايي برای دسترسي بمه اطالعمات و
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فراهم آيد كه كاربران محلي ،سازمانها ،شركتها و يا هر نوع سازمان ديگری بتواند از فضمای فيزيکمي كتابخانمههمای
عمومي برای برگزاری مراسم رسمي ،جشنوارهها ،بازارهای سنتي و نمايشگاهها استفاده كنند.
كليدواژهها :خدمات ،كتابخانة عمومي ،راهبرد پلتفرمي ،ايران
استناد :محمدی ،هاجر؛ فهيميفر ،سپيده؛ و محمديان ،ايوب ( .)4100شناسايي خدمات مبتني بر راهبرد پلتفرمي

در كتابخانههای عمومي ايران :بر اساس فراتركيب متون و ديدگاه متخصصان .تحقيقات اطالعرساني و
كتابخانههای عمومي.11-43 ،)4(53 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،4صص 11-43
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تاريخ دريافت4799/01/51 :؛ تاريخ پذيرش4799/03/44 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
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شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

مقدمه
امروزه بهدلي پيچيدگي و تقسيمات متنوع جامعه كه بر ایر رشد چنمدفرهنگگرايمي و ديجيتمالي
شدن به وجود آمده است ،نياز به مکانهای مالقات با ظرفيت تمرويج چنمدفرهنگي افمزايش يافتمه
است .رواج ديجيتالي شدن ،نحوة دسترسي به اطالعمات و ارتباطمات افمراد جامعمه بما يکمديگر را
دگرگون ساخته است؛ عالوه بمر ايمن ،چگمونگي توليمد و مصمرف اطالعمات و شميوة اسمتفاده از
كتابخانهها را بهعنوان يک مکان عمومي نيز تحتت یير قرار داده اسمت (بمورن ،هنکم و ماينکما،4
 .)5041از آنجا كه كتابخانههای عمومي برای خدمت به تمامي افراد جامعه ايجماد شمدهانمد ،بايمد
همراه با توسعة فرهنگي و علمي جامعة استفادهكننده رشد كرده و همگام با تغيير فناوری و بمهتبمع
آن تغيير در سطح نيازهای كاربران ،خدمات موردنياز آنهما را ارائمه كننمد .طبيعمي اسمت هرقمدر
كتابخانه در اين مسمير موفمق عمم كنمد مفيمدتر خواهمد بمود و رضمايت و خرسمندی افمراد را از
مراجعه به كتابخانه جلب ميكند و اين خود گامي مؤیر برای رسيدن بمه همدف برپمايي و اسمتقرار
كتابخانههای عمومي در جامعمه اسمت (اسمفندياری مقمدم و صمابری .)4797 ،در مواجهمه بما ايمن
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

تغييرات ،پرسشهای مختلفمي ايجماد مميشمود :چگونمه كتابخانمههما نيازهمای جديمد را بمرآورده
ميكنند؟ آيا خدمات كتابخانهای مناسب برای پاسخگويي به نيازهای جديد وجود دارد؟
بهطور سنتي ،كتابخانهها مح حفظ و نگهداری دانش هستند تا دسترسي كاربران بمه دانمش
را امکانپذير سازند ،اما از اين نظمر ،خمدمات كتابخانمهای و اطالعماتي محمدود بمه انتقمال دانمشِ
ذخيرهشده در پايگاههای داده و ساير اسناد است و بمازنگری و نموآوری در انتقمال دانمش و ارائمة
خدمات متناسب با نيازهای جديد كاربران مغفول مانمده اسمت .عمواملي كمه نيماز بمه بمازنگری در
ارائة خدمات كتابخانهها را ضمروری مميسمازد شمام نيازهمای در حمالِ افمزايش كماربران ،فشمار
داخلي برای بهبمود ،كسمب رضمايت كماربران و جمذب آنهما بمرای اسمتفاده از كتابخانمه ،ايجماد
ارزشافزوده در ارائة خدمت ،اولويتهای سمازماني بمرای پيشمرفت ،ظهمور فنماوری اطالعمات و
ارتباطات و چالش از بين رفتن كتابخانمههما و ظهمور اطالعمات نادرسمت و غيرقابم اعتمماد اسمت
(آتاتمما ،اوج مي و تممام .)5041 ،5امممروزه كتابخانممههمما از ش ميوههممای نمموين در حرف مة كتابممداری و
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اطالعرساني برای رسيدن به همدف خمود بهمره مميگيرنمد تما بما اسمتفاده از فنماوریهمای جديمد،
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روشها و فنون مناسب و همچنين با استفاده از دانش حرفهای و فرصتهايي كمه در رشمد جامعمه
دارند موجب ايجماد تعامم و ارتبما شموند (ممي .)5003 ،4نقمشهمای اجتمماعي كتابخانمههما بمر
مشاركت مستقيم مردم در جامعه استوار است و فضای فيزيکي آنها بهعنوان نقطة اتصمال جواممع
محسوب ميشمود كمه بايمد خدماتشمان فراتمر از پمر كمردن اوقمات فراغمت كماربران باشمد تما بمه
كاركردهممای اصمملي كتابخانممههمما يعنممي اطممالعرسمماني و آممموزش در كنممار اوقممات فراغممت (نهمماد
كتابخانههای عمومي كشور )4799 ،پاسخگو باشند (اندرِز و همکاران .)5044 ،5برای دستيابي بمه
اين هدف ،كتابخانهها بايد راهبردهای ديگری را در فضای كاری خود به كار ببرند .يکمي از ايمن
راهبردها ،ديدگاه پلتفرممي اسمت؛ در راهبمرد كتابخانمه بمهعنموان پلتفمرم ،كتابخانمه صمرفاً مکماني
فيزيکي برای ارائة خدمات نيست و اين تحول تنها به فضاهای فيزيکي كتابخانه اعمال نمميشمود،
بلکه همچنين فراهمكنندة فضای مجازی برای گسمترش حضمور رسمانههمای اجتمماعي و فنماوری
بهعنوان بستری برای ارائة خدمات سازمانهای مختلف از طريق كتابخانه به جامعة خمدمت اسمت.
در واقع ،نيازمندیهای محلي جامعة خدمت كتابخانه از بستر فيزيکمي و مجمازی كتابخانمه فمراهم
ارائهدهندگان خدمت و گيرندگان خدمت است (انمدرِز و همکماران .)5044 ،بنمابراين ،كتابخانمه
ديگر صرفاً فضايي برای امانت دادن و ارائة خدمت به مخاطبان و حلقة واصم بمين توليدكننمده و
مصرفكننده نيست (واينبرگر .)5045 ،7راهبرد پلتفرمي كتابخانههای عمومي به اين معناسمت كمه
كتابخانهها ميتوانند با همکاری ساير سازمانها و مردم با استفاده از منابع اطالعماتيای كمه دارنمد
ارزشها و خدماتي ارائه كنند (خراسانچي و همکماران )4100 ،و بمه اشمتراک بگذارنمد و ممدل و
منطق كاری خود را بر اساس منطق بازارهای چندسمويه بنما كننمد؛ يعنمي بمهصمورت مشماركتي بما
ساير سازمانها و افراد مختلف به ارائة خدمت بپردازند و مستقيماً در توليمد ارزش بمرای كماربران
خود نقش داشته باشند (گرانت.)5045 ،1
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ميشود .در اين صورت ،كتابخانه تنهما ارائمهدهنمدة خمدمت نيسمت ،بلکمه سمکويي بمرای ارتبما

ظهور ابزارهای الکترونيکي مبتني بر رايانه ابعاد و امکانات تمازهای را در اختيمار سمازمانهما
قرار داده است تما بمازنگریهمای متفماوت و بعضماً كارآممدتری نسمبت بمه گذشمته داشمته باشمند.
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كتابخانههای عمومي به عنوان مركز اجتماع در مواجهه با چالشهمای داخلمي و خمارجي ،نيازمنمد

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

تطابق بما فنماوریهما و پيشمرفتهمای جديمد در خمدمات آموزشمي ،دسمترسپمذيری ،فرهنگمي و
فضايي خود هستند تا تجديدنظرها و نموآوریهمای الزم را امکمانپمذير سمازند .اهميمت خمدمات
كتابداری در كتابخانههای كشورهای مختلف نتمايج ایربخشمي را نمايمان سماخته اسمت ،امما ارائمة
خدمات كتابخانهای در ايران غالباً محدود بوده است ،بمهطموری كمه ايمن خمدمات نيازهمای هممه
جوامممع در نظممر گرفتممه و ایرگممذاری اجتممماعي الزم را كممه كتابخانممههممای عمممومي امممروزی در
كشورهای ديگر بر جوامع داشتهاند نگذاشتهاند؛ در واقع ،كتابخانههای عممومي عملکمرد ضمعيفي
در جذب اقشار مختلف به كتابخانه داشتهاند و نتوانستهاند انتظارات كماربران در عصمر فنماوری را
در حد مطلوبي برآورده كنند (اكبری .)4794 ،بهعالوه ،تغييرات بمهوجودآممده موجمب تغييمر در
رفتار اطالعيابي كاربران شده است و كاربران صرفاً برای دسترسي به اطالعات موردنيماز خمود بمه
كتابخانه نميآيند .رفتمار اطمالعيمابي و اطالعماتي كماربران كتابخانمه بمهجمای دسترسمي از طريمق
مخازن كتابخانهها به تلفن همراهشان انتقال يافته است .در نتيجه ،كاربران اسمتفاده از تلفمن هممراه
را به حضور فيزيکي بمرای اسمتفاده از خمدمات یابمت كتابخانمه تمرجيح مميدهنمد .كتابخانمههمای
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

عمومي امروزی بايد طوری طراحي شوند كه از مکاني برای ذخيمرهسمازی و حفاظمت بمه مکماني
برای ايجاد يک فضای تعاملي فعال يادگيری و جذاب تغييمر كننمد (لنمدری .)5044 ،4طبمق آممار
نهاد كتابخانمه همای عممومي كشمور در سمالنامة آمماری فرهنمگ و هنمر وزارت فرهنمگ و ارشماد
اسالمي ،اعضای فعال كتابخانههای عمومي كشور در سال  5.017.119 ،4793نفر اسمت (حاجيمان
سه پله و همکماران ،) 4791 ،ازايمن رو بما توجمه بمه جمعيمت كم كشمور ،كتابخانمههمای عممومي
نتوانسته اند با خدماتي كه ارائه ميدهند همة مخاطبمان بمالقوه را جمذب كننمد .همچنمين ،درممورد
اهميت آيندة كتابخانههما و مراكمز اطمالعرسماني و بمازنگری در خمدمات مميتموان بمه كنفمرانس
ساالنة انجمن كتابداران آمريکا 5در سال  5040اشاره كرد .در ايمن كنفمرانس« ،كتابخانمههمای در
حال تغيير و چالشهای پيشِ روی كتابخانمههما» بمهعنموان موضموع سمخنراني انتخماب شمده بمود.
همچنممين ،در كنفممرانس بممينالمللممي ايف مال 7موضمموع «كتابخانممههممای پويمما و تغييممر در خممدمات
كتابخانهها» بهعنوان موضوع اصلي انتخاب شد .گزارش كتابخانمة ايمالتي آمريکما 1در سمال 5044
نيز بر كتابخانههای در حال تغيير و چالشهای آن تمركز دارد (چن ،چن ،چو و ژائو.)5041 ،0
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با توجه به شرايش فعلي ،كتابخانههای عمومي با مجموعهای از منابع كتابخانمهای و خمدمات
یابت ديگر نميتوانند در آينده بهطور سنتي به ارائمة خمدمات بپردازنمد؛ همچنمين ،نمميتواننمد بما
ايجاد دسترسي آزاد به منابع برای همه الزام وجود خود را در جهان توجيه كنند .كتابخانمههما بايمد
تغيير رويه بدهند و در خدماتي كمه ارائمه مميدهنمد نموآوری ايجماد كننمد (ممي .)5003 ،بمه نظمر
ميرسد اگر بازنگریهايي كه كتابخانههای عمومي در كاركردهای آموزشي ،دسمترسپمذيری و
اطالعرساني ،و فرهنگي خود (نهاد كتابخانههای عمومي كشور )4799 ،اعمال ميكننمد مبتنمي بمر
پژوهش باشد ،احتمال اينکه كتابخانهها بتواند به بقای خود ادامه دهند افزايش مييابد .انجمام ايمن
پژوهش ميتواند زمينة الزم را برای بازنگری خدمات كتابخانمههمای عممومي در اكنمون و آينمده
ايجاد كند .بنابراين ،اين پژوهش در صدد است خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفمرم را شناسمايي و بمر
اساس نظر خبرگمان كتابخانمه همای عممومي ،خمدماتي را كمه مطلوبيمت بمااليي دارنمد مشمخص و
اولويتبندی كند .ارائة خدمات جديد ميتواند باعث ارائمة راهحم همای درسمت بمرای بمازنگری
سياستگذاریهای طراحي خدمات كتابخانههای عمومي شود .همچنين ،مميتوانمد بمرای تمدوين
با جستوجوهای انجامشده در پايگاههای اطالعماتي داخلمي ،تماكنون در حموزههمايي مثم
نممان صممنعتي (جليلممي ،)4794 ،صممنعت بانممک و بانکممداری (قممديرینژاديممان و كريمممي،)4790 ،
فناوری اطالعات و صنعت نرمافزار (يارمحمدی ،رضواني و البرزی ،)4794 ،كسمبوكمار پلتفمرم
(كيال و البدوی )4791 ،و همچنين ت مين ممالي (زرنمدی ،افشمارپور و عسماكره )4791 ،بيشمتر بمه
موضوع ارائة خدمات با استفاده از ر اهبرد پلتفمرم توجمه شمده اسمت ،امما در حموزة كتابخانمههمای
عمومي فقش يک ایر پژوهشي مرتبش با خدمات مبتني بر راهبرد پلتفرم در كتابخانمههمای عممومي
در ايران يا مسائ مرتبش انجمام شمده اسمت كمه عبمارت اسمت از پمژوهش خراسماني و همکماران
( )4100با عنوان «مقولهها ،مؤلفهها ،و گويههای راهبرد پلتفرمي برای توسعه و ایربخشمي خمدمات
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استاندارد خدمات مبتني بر راهبرد پلتفرمي در كتابخانههای عمومي ايران مورد توجه قرار گيرد.

كتابخانة عمومي».
در اين پژوهش ،خراسانچي و همکاران با هدف ايجماد الگمويي بمرای پيمادهسمازی ديمدگاه
متخصصان پرداختهاند .پژوهشمگران در بخمش روش تحقيمق از روش دلفمي و ابمزار پرسمشناممه
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پلتفرمي در كتابخانمة عممومي حسمينية ارشماد ،بمه بررسمي مقولمههما ،مؤلفمههما و گويمههما از نظمرِ

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

استفاده كمرده ،و در نهايمت 4 ،مقولمه 43 ،مؤلفمه و  19گويمه بمرای ارائمة ديمدگاه پلتفرممي بمرای
توسعه و ایربخشمي خمدمات كتابخانمة عممومي حسمينية ارشماد ارائمه كردنمد .پژوهشمگران بعمد از
تحلي دادهها در دو دور دلفي به اين نتيجه رسيدند كه ترسيم مدل تفکر پلتفرمي با بهمرهگيمری از
مقولهها ،مؤلفهها و گويههای مهم از نظرِ متخصصان امکانپذير است.
طبق بررسيهای انجامگرفته در پايگاههای اطالعاتي خارجي ،پژوهشهمايي در ايمن حموزه
انجام گرفته است .محمدعلي )5041( 4در پژوهش خود به بررسي م موريتهای يک كتابخانه بما
نظام پلتفرم پرداخته است .اين پژوهش بر بازنگری در خدمات و ارائة خمدمات مبتنمي بمر ديمدگاه
پلتفرم ت كيد دارد و وجه تمايز اين پژوهش ت كيد بمر فضمای ابمری در ايجماد نموآوری در سيسمتم
7

مممديريتي كتابخانممههمما اسممت (محمممدعلي  .)5041 ،اريکسممون ،)5043( 5آدگبيلممرو و همممزات

( )5043در پژوهشهای خود به بررسي ميزان دانش و مهارت كاركنان برای ارائة خمدمات مبتنمي
بر ديدگاه پلتفرم در كتابخانة عمومي نيويورک و كتابخانة عمومي سيات پرداختهانمد ،و همچنمين
نحوة بهكارگيری فضمای فيزيکمي بمرای بمازنگری در خمدمات و نقمشهمای كتابخانمه را بررسمي
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

كردند .يافتههای آنها نشان ميدهند كه بمرای ارائمة خمدمات مبتنمي بمر پلتفمرم در كتابخانمههمای
عمومي نهتنها بايد بر طراحي (بازطراحي فضاهای فيزيکي كتابخانههما) بلکمه بايمد بمر مؤلفمههمايي
كه موجب ايجاد محيش پلتفرم در كتابخانههای عمومي ميشود نيز تمركمز كمرد .آنهما همچنمين
خدمات متنوعي را بهعنوان خمدمات مبتنمي بمر پلتفمرم در كتابخانمة موردبررسميشمان شناسمايي و
معرفي كردهاند .با اين حال ،به اين موضوع كه كاركنمان بايمد بمرای ارائمة همر خمدمت دقيقماً چمه
مهارت تخصصيای داشته باشند بهطور مشخص اشاره نکردهاند (اريکسمون 5043 ،؛ آدگبيلمرو و
همزات  .)5043 ،چمن و شمي ،)5043( 1در پژوهشمي تحمتعنموان «طراحمي و پيمادهسمازی يمک
پلتفرم ارائة خدمات دانش گسترده بر اساس چهارچوب بازيابي» به بررسمي لمزوم توجمه بمه منمابع
الکترونيکي و ايجاد دسترسي به منابع در كتابخانمه دانشمگاهي پرداختنمد .بمر اسماس نتمايج آنهما،
كتابخانة دانشگاهي ملزم است تا يک پلتفرم دانش يکپارچه بسازد كه دانمش ،مهمارتهما ،ابزارهما
و خدمات يک زمينة تخصصي را با هم ادغام كند .اين پژوهش راهحلي فنمي بمرای ايجماد پلتفمرم
خدمات دانش ارائه ميكند ،و پژوهشگران با روش تجربي بهصورت آزمايشگاهي يک نمرمافمزار

4. Chen & Shi

3. Adegbilero & Hamzat

2. Erickson

1. Mohammed Ali
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دانمش ايجماد كردنممد .بمهگفتمة آنهمما ،در طراحمي ايمن نممرمافمزار سمعي شممد كتمابهما ،مجممالت،
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پاياننامهها ،گواهينامههای یبت اختراعات ،استانداردها ،مشخصمات محصموالت صمنعتي ،دانمش
موجود در حوزة علوم قضايي ،جزوههای درسمي و دانشمگاهي و اطالعمات دانشممندان و منمابع و
اطالعات محلي بهصورت يکپارچه گردآوری و در دسترس قرار گيرد .همچنين ،يمک سيسمتم يما
پلتفرم خدمات دانش بر اساس اطالعات موردنياز طراحي شمد كمه دسترسمي بمه اطالعمات علممي
برای پژوهشگران حرفهای و يک سيستم اطالعاتي يکپارچه را امکانپذير مميسمازد .پژوهشمگران
به اين نتيجه دست يافتند كه رونمدی پيچيمده و تکامم يافتمه بمرای ايجماد پلتفمرم خمدمات دانمش
وجود دارد كه در طول زمان بهصورت يکپارچه در ميآيد .بما توسمعة دادههمای بمزرگ و فراينمد
ارتباطات علمي در حال تغيير ،استفادة مداوم از فنماوریهمای جديمد بمرای ارائمة خمدمات دانمش
ضروری است .آتاتا ،اوجمي و تمام ( )5041اظهمار داشمتند كمه كتابخانمه بمهعنموان پلتفرممي بمرای
كمک به توسعه و بهبود مستمر در زندگي كاربران ،ممردم و هممة افمرادی كمه بمه اطالعمات نيماز
دارند ضروری است .آنهما ايمن نقمش كتابخانمههما را مسمتلزم توليمد اطالعمات جديمد ،دسترسمي
مداوم ،تعام كاربران و شبکهسازی ميان كاربران دانستند؛ با اين حال ،زيرسماختهمای موردنيماز
( )5045و واينبرگر ( )5045با بررسي بازنگریهايي كمه در طمول تاريخچمة كتابخانمههما صمورت
گرفتهاند ،بمه تفماوت اصملي بمين خمدمات سمنتي و خمدمات كتابخانمهای مبتنمي بمر پلتفمرم اشماره
كردهاند .بهگفتة آنها ،خدمات سنتي عمدتاً حول مديريت مجموعههای چاپي طراحمي شمدهانمد،
در حالي كه كتابخانهها در بازنگریهای جديد بهنحوی فزاينده بمهسموی جما دادن مجموعمههمای
ديجيتال و ايجاد كتابخانة ديجيتال حركت كردهانمد .آنهما همدف نهمايي كتابخانمههما را كماربران
كتابخانه و كتابخانهها را مستلزم حركت بهسوی نيازهای كاربران دانسمتند .پمن و لمن )5009( 4در
پژوهشي خود فقش به بررسي خمدمات مجمازی كمه در كتابخانمه نقمش پلتفمرم دارنمد پرداختنمد و
ارائمة خممدمات اطالعمماتي موضمموعي از طريممق بسممتر مجممازی بممهمنظممور كسممب رضممايت كمماربران
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برای بهرهبمرداری از ايمن سيسمتم بمرای ت یيرگمذاری در كتابخانمههما را بررسمي نکردنمد .گرانمت

كتابخانهها را ضروری دانستند.
بررسي پژوهشهای انجامشده لزوم توجه به تغيير رويکرد كتابخانمههمای اممروزی و آينمده
را برای برخورد با چالشهای بهوجودآمده ت ييمد مميكنمد .پمژوهش حاضمر از ايمن نظمر بما اكثمر

1. Pan & Lan
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پژوهشهای انجام شده هممسمو اسمت ،امما از لحماظِ اينکمه بمه شناسمايي خمدمات بمر اسماس نموع

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

كتابخانههای عمومي ايران ميپردازد و بر اساس نظر خبرگان و متخصصان كتابخانههمای عممومي
انجام شده است با ساير پمژوهشهما متفماوت اسمت .همچنمين ،الزم بمه ذكمر اسمت كمه در ايمران
پژوهشي در حوزة كتابخانهها بهعنوان پلتفرم انجام نشده است؛ بنابراين ،پژوهش حاضمر مميتوانمد
زمينههای الزم برای بازنگری در خدمات كتابخانههای عمومي را فراهم كند.
اين پژوهش به دو پرسش زير پاسخ ميدهد:
 )4خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفرم برای ارائه در كتابخانههای عمومي كداماند؟
 )5ميزان اهميمت خمدمات مبتنمي بمر ديمدگاه پلتفمرم از ديمدگاه خبرگمان كتابخانمههمای
عمومي چقدر است؟
روش پژوهش
اين پژوهش بهلحاظ چهارچوب از نوع آميخته و بهلحاظ هدف از نموع كماربردی اسمت .ابتمدا بما
استفاده از روش فراتركيب خدمات مبتنمي بمر ديمدگاه پلتفمرم شناسمايي شمدند .بمرای گمردآوری
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

دادهها ،از منابع اطالعاتي موجود در پايگاههای اطالعاتي الزوير ،4امرالمد ،5پروكوئسمت ،7سميج،1
وايلي ،0اسکوپوس 4و شبکههای اجتماعي علمي مانند ريسرچگيمت 3و آكادميما 1اسمتفاده شمد .بما
توجه به هدف پژوهش حاضر برای شناسايي خدمات مبتنمي بمر ديمدگاه پلتفمرم در كتابخانمههمای
عمومي با استفاده از مطالعمات كيفمي انجمامشمده ،از روش فراتركيمب اسمتفاده شمد .بمرای انجمام
فراتركيب از روش هفتمرحلهای سندلوسکي و باروسو )5003( 9استفاده شد.
گام اول ،تنظيم سؤؤال پؤژوهش :بمرای تنظميم سمؤال پمژوهش ،اولمين گمام تمركمز بمر
«چهچيزی »40مطالعه است .در پژوهش حاضر ،خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفمرم بررسمي مميشمود.
اين پارامتر از طريق جواب دادن به پرسشهای زير تنظيم ميشود (رحماني و فهيم نيا:)4791 ،
 چهكسي :44جامعة موردمطالعه شمام پايگماههمای اطالعماتي ،مجلمههما ،هممايشهما و
موتورهای جستوجوی مختلف بود.
 چه وقت :45چهارچوب زماني محدود به مقاالت سالهای  5000تا  5049است.
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 چگونه :4در اين پژوهش ،روش بهكاررفتمه «تحليم كتابخانمهای -اسمنادی» و تحليم
دادههممای یانوي مه اس مت كممه شممام بررس مي موضمموعي آیممار ،شناسممايي و يادداشممت
موضوعهای استخراجشده ،تعيين مفاهيم و طبقهبندی آنها ميشود (زيمر.)5004 ،5
گام دوم ،جستوجوي منابع :در پمژوهش حاضمر 0 ،پايگماه اطالعماتي بمه زبمان فارسمي
شممام «پايگمماه مجممالت تخصص مي نممور»« ،بانممک اطالعممات نشممريات كشممور»« ،مقمماالت علم مي
كنفرانس و ژورنال (سيويليکا)»« ،جويشگر علمي فارسي (علم نت)»« ،پژوهشگاه علموم و فنماوری
اطالعممات ايممران (ايرانممداک)» و «پايگمماه اطالعممات علممي جهمماد دانشممگاهي (س ميد)» و  3پايگمماه
اطالعاتي به زبان انگليسي شام «اسکوپوس»« ،الزوير»« ،امرالد»« ،پروكوئسمت»« ،وايلمي»« ،سِميج»
و شممبکههممای اجتممماعي علمممي «ريسممرچگيممت» و «آكادميمما» اسممتفاده شممدند .در ايممن پايگمماههمما،
مجموعهای از جستوجوهای برخش 7انجام شد تا مطالعات منتخب مشمخص شمود .بما اسمتفاده از
واژههای كليمدی متنموع ،ابعماد مختلمف پلتفرممي در كتابخانمههما ممورد توجمه قمرار گرفمت و در
فيلدهای عنوان ،چکيده و كليدواژههمای ممدارک پايگماههمای اطالعماتي جسمتوجمو شمد ،و در
گام سوم ،انتخاب مدارك مناسب :در اين گام ،معيارهای پذيرش و عدم پمذيرش اسمناد
بازيابيشده اعمال شد (جدول  .)4ابتدا عنوان مقاالت مرور شد و مقماالتي كمه بما سمؤال و همدف
پژوهش تناسبي نداشتند ،حذف شدند .در مرحلة بعمد ،چکيمدة مقماالتي كمه از مرحلمة قبم بماقي
مانده بودند مورد بررسي قرار گرفت و در اين مرحلمه نيمز مقماالت نمامربو حمذف شمد .سمپس،
مقاالت بر اساس محتوا و بهعبارتي ك متن مقاله مورد مطالعه قرارگرفمت و مقماالتي نيمز در ايمن
مرحله رد شدند؛ در نهايت ،تعداد نُه سند برای فراتركيب انتخاب شد.
جدول  .4معيارهای جستوجو و انتخاب مقاالت
زبان منابع باز يابي شده

فارسي -انگليسي

زبان غي ر از فارسي و انگلي س ي

زمان انجام پژوهش

از  5000تا 5049

قب از 5000

موضوع

كتابخانه به عنوان پلتفرم

خدمات غيرپلتفرمي در كتابخانه ها

نوع مطالعه

مقالة منتشرشده در مجالت

مقاله های كنفرانسي و مطالب موجود در ا ي نترنت

3. online

11

2. Zimmer

1. How
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معيار

معيار پذيرش

معيار عدم پذيرش
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نهايت  14سند مرتبش يافت شد.

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

گام چهارم ،استخراج نتايج :در ايمن گمام ،بمرای دسمتيابي بمه محتموا و يافتمههمای آنهما،
مقاالت چندين بار مطالعه شدند و خدمات مبتني بر پلتفرم در كتابخانهها استخراج و بهعنموان كمد
در نظر گرفته شدند؛ برای نمونه ،اطالعات دو مقاله در جدول  5آمده است.
جدول  .5استخراج اطالعات از مقاالت
مرجع
( سال)

روش پژوهش

موضوعات مرتبط با پلتفرم در كتابخانه ها (كدها)
 )4ايجاد فضا برای مالقات ،مطالعمه ،اسمتراحت؛  ) 5ايجماد فضما بمرای حفمظ و نگهمداری

اريکسون
() 5043

مجموعه ها در كتابخانه؛  )7ايجماد فضما بمرای برناممه همای جمانبي؛  ) 1آمموزش زبمان همای
مختلممف؛  ) 0ايجمماد فضمما بممرای ايجمماد كسممب وكممار؛  )4ايجمماد فضمما بممرای دسترسممي بممه

كيفي ،موردی

فناوری ها ی جديد؛  )3ايجاد فضا برای تعام كاربران و فعاليت های گروهي؛ و  )1ايجماد
فضا برای برگزاری كارگاه های آموزشي توسش افراد متخصص
 )4افزايش مهارت بازاريابي؛ افزايش مهارت روابش عمومي؛  )5ايجاد فضا بمرای حفمظ و
نگهداری مجموعه ها ؛  ) 7آموزش كار تيمي؛  )1ايجاد فضا برای اجرای برنامه های جانبي؛
 )0ايجاد فضا برای فناوری ها ؛  )4ايجاد فضا بمرای تعامم كماربران؛  )3ايجماد فضما بمرای
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برگزاری كارگاه های آموزشي؛  ) 1برقراری ارتبا ميمان نويسمندگان و خواننمدگان مثم
جشن امضا كتاب توسش نويسندگان؛  ) 9ايجاد فضا برای برگزاری نمايشگاه محصموالت،
اندرز و توليدكننممدگان محلممي مثمم كشمماورزان و هنرمنممدان سممنتي؛  )40ارائممه فنمماوری هممای
همکاران چندرسانه ای مث چاپگر سه بعدی و ساي ر ابزارهای موردن ياز بمرای امانمت دادن بمه عمموم

كيفي ،موردی

( ) 5044مردم؛  ) 44برگزاری كارگاه های كاريابي و مشاوره ای به رهبری كارآفرينان برای افرادی
كه در جستجو ی كار هستند؛  ) 45ايجاد فضا برای برگزاری سخنراني ها و مراسم عمومي؛
 ) 47امانممت بممين كتابخانممه ای؛  ) 41اشممتراک دانممش در ميممان جوامممع محلممي؛  )40ايجمماد
موقعيت های مکاني و زماني برای بازاريابي فروشندگان به منظور ايجاد ارتبا ممؤیر ميمان
توليدكنندگان و استفاده كنندگان؛  ) 44ايجاد فضما بمرای نممايش فميلم و كنسمرت؛ و )43
دسترسي به منابع اطالعاتي فارا از مکان و زمان به صورت غيرحضوری و حضوری

گام پنجم ،تجزيهوتحليل يافتهها :در طول تجزيهوتحلي  ،مفماهيم يما تمم4همايي جسمتجو
شد كه در ميان مطالعات موجود در فراتركيب پديدار شدهاند .ساندلوسکي و باروسمو ( )5003بمه
اين مورد بمهعنموان «بررسمي موضموعي» اشماره مميكننمد .در ايمن مرحلمه ،موضموعات مشمابه در

2. subcategory

1. theme
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زيرطبقههايي 5قرار گرفتند كه آنها را بمه بهتمرين نحمو توصميف مميكننمد .همچنمين ،بما در نظمر
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گممرفتن مفهمموم هريممک از كممدهای اسممتخراجشممده در گممام چهممارم ،خممدمات دسممتههممای مشممابه
طبقهبندی شدند؛ به اين ترتيب ،مفاهيم (تمها)ی پژوهش شک گرفتند و طبقات مشخص شدند.
گام ششم ،حفظ كنترل كيفيت :در روش فراتركيب ،رويههای زيمر بمرای حفمظ كيفيمت
در نظر گرفته شد:
 دو راهبرد جست وجوی الکترونيکي و دسمتي بمه كمار بمرده شمد تما مقماالت مربوطمه
يافت شود.
 در سرتاسر پژوهش ،بما فمراهم كمردن توضميحات و توصميف روشمن و واضمح بمرای
گزينههای موجود در پژوهش ،گامهای اتخاذشده برداشته شد.
 منابع غيرپژوهشي بازيابيشده حذف شد.
 منابع مورداستفاده در پژوهش با رويکرد كيفي انجمام شمدهانمد و منمابع پژوهشمي كمه
رويکردكمّي داشتند حذف شدند.
گام هفتم ،ارائة يافتهها :در اين گام ،يافتههای فراتركيب در سه طبقه ارائه شدند.
پرسشنامة محققساخته ،ميمزان اهميمت هركمدام از خمدمات شناسماييشمده بمرای كتابخانمههمای
عمومي ايران از نظرِ خبرگان و متخصصان سنجيده شمد .نويسمندگان پمس از تمدوين پرسمشناممه
برای روانسنجي و ت ييد از نظرات شش نفر از متخصصان و خبرگان حوزة كتابخانههای عممومي
(شام چهار عضو هيئتعلمي دانشگاه كمه در ايمن زمينمه پمژوهش و تخصمص كمافي و تمدريس
دروس دانشگاهي داشتهاند و نيز دو نفر از افمراد متخصمص كمه در حموزة كتابخانمههمای عممومي
سابقه و تجربة اجرايي دارند) استفاده كردند .بعد از اعمال نظمرات خبرگمان و متخصصمان ،بمرای
تعيين پايايي ،پرسشنامه برای  45نفمر از آزممودنيهما ارسمال شمد .سمپس ،دادههما وارد نمرمافمزار
اسپياساس شد و آلفای كرونباخ محاسبه شد؛ پرسشنامه با آلفای كرونبماخ  0/19ت ييمد نهمايي
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پممس از اسممتخراج خممدمات مبتنممي بممر پلتفممرم در كتابخانممههممای عمممومي ،بمما طراحممي يممک

شد .در پايان ،پرسشنامه بر مبنای سه بُعد (خدمات آمموزشمحمور شمام  44شماخص ،خمدمات
دسترسپذيری و اطالعرساني شام نُه شاخص و خدمات فرهنگي و اوقات فراغت شمام هشمت
شاخص) و در ك  51سؤال در بخش اصلي تدوين شد .پرسشنامه بهصمورت بمرخش در «سمايت

1. http://porseshnameonline.com
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پرسشنامه آنالين »4نيز طراحي شد و توزيع آن در ميان خبرگان كتابخانمههمای عممومي از طريمق

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

پست الکترونيکي ،4پيامک و واتساپ 5انجام شد و پس از تکمي در همان زمان يا پمس از يمک
فاصلة زماني (حداكثر  5هفته) گردآوری شد .در اين بخش ،جامعمة پمژوهش  00نفمر از خبرگمان
و متخصصان كتابخانههای عمومي به شرح جدول  7بود.
جدول  .7خبرگان و متخصصان كتابخانههای عمومي (جامعة پژوهش)
نقش

جامعة علمي

فراواني

دليل گزينش

اعضای هيئت تحريرية نشرية تحقيقات اطمالع رسماني و كتابخانمه همای عممومي كمه
دانش آموختة رشتة علم اطالعات و دانش شناسي باشند.

جامعة علمي اعضای هيئت مديرة انجمن علمي ارتقای كتابخانه های عمومي
جامعة علمي
جامعة علمي
حرفه مندان

1

آن دسته از اساتيد دانشمگاهي كمه دروس تخصصمي گمرايش « مطالعمات كتابخانمة
عمومي» را تدريس مي كنند.
اعضممای هيئممت علمممي دانشممگاه همما كممه همکمماری و ارتباطممات علمممي بيشممتری بمما
كتابخانه های عمومي دارند (غير از افراد مشمول دسته های قبلي).
دانش آموختگان يا دانشمجويان مقطمع دكتمری و بماالتر در رشمتة علمم اطالعمات و
دانش شناسيِ مشغول در ستاد نهاد كتابخانه های عمومي
اعضای هيئت امنمای فعلمي و قبلمي نهماد كتابخانمه همای عممومي كمه در رشمتة علمم
اطالعات و دانش شناسي تحصي كرده اند.

1
1
45
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حرفه مندان

1

1

دبيران ك فعلي و قبلي ،معاونان فعلي و قبلمي توسمعة كتابخانمه هما ،ممديران كم و
حرفه مندان معاونممان مممديران كمم فعلممي و قبلممي سممتاد نهمماد كتابخانممه هممای عمممومي كممه

45

دانش آموختة رشتة علم اطالعات و دانش شناسي باشند.
حرفه مندان
حرفه مندان

مممديران ك م اسممتاني نهمماد كتابخانممه ه م ای عمممومي كممه دانممش آموختممة رشممتة علممم
اطالعات و دانش شناسي باشند.
مديران كتابخانه همای عممومي بمزرگ كمه دانمش آموختمة رشمتة علمم اطالعمات و
دانش شناسي باشند (انصار ،حسينيه ارشاد ،عبدالعظيم حسني).

7
7

از مجموع  45جايگاه شناساييشده برای خبرگان در دستههای باال ،بهدليم هممپوشماني نقمشهما،
در مجموع  00نفر شناسايي شدند .برای مثال ،برخي از افراد همم از اعضمای هيئمتممديره انجممن

2. Watsapp

1. email

10

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.1.2.8

علمي ارتقای كتابخانههای عمومي و هم از مديران ك استانيِ دانشآموختة رشتة علمم اطالعمات
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و دانششناسي و هم از اعضای هيئتعلمي دانشگاهها بودند .پرسمشناممه بمرای ايمن افمراد ارسمال
شد و در نهايت  75نفر به آن پاسخ دادند .برای تجزيهوتحليم دادههمای ايمن بخمش ،از نمرمافمزار
اسپياساس (نسخة  )50استفاده شد .بمرای سمنجش اهميمت خمدمات شناسماييشمده ،از آزممون
دوجملهای با سطح معناداری  0/00استفاده شد.
يافتههای پژوهش
پرسش اول .خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفرم برای ارائه در كتابخانههای عمومي كداماند؟
يافته های حاص از روش فراتركيب و بررسمي منمابع موجمود در حموزة خمدمات مبتنمي بمر
ديدگاه پلتفرم در كتابخانههای عمومي منجر به شناسايي  51خدمت شمد كمه در سمه دسمتة اصملي
خدمات آموزشمحور ،دسترسپذيری و اطالعرساني و فرهنگي و اوقمات فراغمت قمرار گرفتنمد.
جدول  1تعداد  44خدمت پلتفرمي استخراجشده برای كتابخانههمای عممومي در حموزة آمموزش
را بههمراه ارائهدهندگان خدمت و خدمتگيران نشان ميدهد.

رديف

4

خدمات پلتفرمي آموزش محور در كتابخانههاي عمومي

آموزش مهمارتهمای بازاريمابي (ارائمهدهنمدة خمدمت :حرفمهمنمدان و صماحبان
مشاغ ؛ خدمتگير :كسبوكارهای جديد و نوپا)

منبع

اندرز و همکاران5044 ،

آموزش نحوه تعام كودكان با يکديگر ،افمزايش اعتمادبمه نفمس در كودكمان،
5

نحمموه يممادگيری و  ...قب م از رفممتن بممه مدرسممه( :ارائممهدهنممدة خممدمت :مراكممز اندرز و همکاران5044 ،
آموزشي و مدرسهها؛ خدمتگير  :خانوادهها و كودكان)

7
1
0

آممموزش نحمموة ايجمماد كسممبوكارهممای كوچممک بممرای حضممور در بممازار:
(ارائهدهندة خدمت :حرفهمندان و صاحبان مشاغ ؛ خدمتگير :عموم مردم)
آممموزش مهممارتهممای روابممش عمممومي( :ارائممهدهنممدة خممدمت :متخصصممان
بازاريابي؛ خدمتگير :حرفهمندان و صاحبان مشاغ )
آممموزش كممار تيمممي( :ارائممهدهنممدة خممدمت :مراكممز آموزشممي و متخصصممان؛
خدمتگير :عموم مردم)

4

طريممق برقممراری ارتبمما و تعاممم ( :ارائممهدهنممدة خممدمت :مراكممز آموزشممي و
متخصصان؛ خدمتگير :بزرگساالن ،سالمندان و بازنشستگان)

11

اندرز و همکاران5044 ،
اندرز و همکاران5044 ،
محمدعلي5041 ،؛
واينبرگر5045 ،
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آموزش يادگيری ممادامالعممر بمرای بمزرگسماالن ،سمالمندان و بازنشسمتگان از

اندرز و همکاران5044 ،
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جدول  .1خدمات پلتفرمي آموزشمحور در كتابخانههای عمومي

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

خدمات پلتفرمي آموزش محور در كتابخانههاي عمومي

رديف

آممموزش سممواد اوليممه (قممدرت خوانممدن و نوشممتن) بممه كودكممان و خردسمماالن:
(ارائهدهندة خدمت :مراكمز آموزشمي و مدرسمههما؛ خمدمتگيمر :خمانوادههما و

3

كودكان)

منبع

اندرز5044 ،؛
واينبرگر)5045،

آموزش خدمات مربو به كاريابي (تهية رزومه ،يافتن صماحبان مشماغ ممرتبش
با تخصص ،نحوة مصاحبه و ( :)...ارائمهدهنمدة خمدمت :حرفمهمنمدان و صماحبان اندرز و همکاران5044 ،

1

مشاغ ؛ خدمتگير :دانشجويان ،كسبوكارهای نوپا و كاريابان)
آموزش سمواد سمالمت (توانمايي بمه دسمت آوردن ،تحليم و فهمم اطالعمات و
خممدمات اوليممة بهداشممتي)( :ارائممهدهنممدة خممدمت :مراكممز خممدمات درممماني و

9

پن و لن5009 ،

متخصصان؛ خدمتگير :عموم مردم)
40

آموزش زبانهای مختلف (ارائهدهندة خمدمت :مراكمز آموزشمي و متخصصمان؛
خدمتگير :عموم مردم)
آموزش تخصمص هما و حرفمه همای شمغلي مختلمف (كارگماههمای آموزشمي بمه

44

اريکسون5043 ،
آتاتا ،اوجي و تام،

رهبری كارآفرينان و متخصصان)( :ارائهدهندة خدمت :حرفمهمنمدان و صماحبان 5041؛ اندرز و همکاران،
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

مشاغ ؛ خدمتگير :عموم مردم)

5044

جدول  0تعداد نُه خدمت پلتفرمي استخراجشده در حموزة دسمترسپمذيری و اطمالعرسماني بمرای
كتابخانههای عمومي را بههمراه ارائهدهندگان خدمت و خدمتگيران نشان ميدهد.
جدول  .0خدمات پلتفرمي دسترسپذيری و اطالعرساني در كتابخانههای عمومي
خدمات پلتفرمي دسترسپذيري و اطالعرساني

رديف

4

در كتابخانههاي عمومي

مشمماورة اطالعمماتي بممه كارآفرينممان( :ارائممهدهنممدة خممدمت :كارآفرينممان و
توليدكنندگان موفق؛ خدمتگير :حرفهمندان و صاحبان مشاغ )

منبع

پن و لن5009 ،

دسترسي به اطالعات محلي (تاريخ شفاهي محلي ،شجرهناممههمای محلمي،
اطالعمممات درممممورد كسمممبوكارهمممای محلمممي ،اطالعمممات هنرمنمممدان واينبرگر5045 ،؛ چن و شي،
(ارائهدهندة خمدمت :مراكمز اسمناد و تماريخشناسمان؛ خمدمتگيمر :عمموم

5041

مردم)
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5

غيرحرفممهای محلممي ،جغرافيممای محلممي و لهجممههمما و زبممانهممای محلممي):

5043؛ آتاتا ،اوجي و تام،

بهار  0011دوره  72شماره 0

رديف

خدمات پلتفرمي دسترسپذيري و اطالعرساني
در كتابخانههاي عمومي

منبع

دسترسي بمه اطالعمات دولتمي (بمه اشمتراک گذاشمتن اطالعمات دولتمي از واينبرگر5045 ،؛ چن و شي،
7

1

0

طريق مراكز دولتي در فضای ابری پلتفرم كتابخانه يا بهصمورت فيزيکمي):

5043؛ آتاتا ،اوجي و تام،

(ارائهدهندة خدمت :سازمانها و مراكز دولتي؛ خدمتگير :عموم مردم)

5041

دسترسي به اطالعات سمالمت( :ارائمهدهنمدة خمدمت :مشماوران اطالعمات
سالمت و مراكز خدمات درماني؛ خدمتگير :عموم مردم)
دسترسي به اطالعات تجاری( :ارائه دهندة خدمت :حرفه منمدان و صماحبان
مشاغ ؛ خدمتگير :عموم مردم)
ايجماد كتابخانممة ديجيتممالي (دسترسممي بممه منممابع بممهصممورت غيرحضمموری):

4

(ارائممهدهنممدة خممدمت :كتابخانممههمما ،ناشممران ،نويسممندگان و سمماير مراكممز
توليدكننده؛ خدمتگير :عموم مردم)

3

(ارائممهدهنممدة خممدمت :كتابخانممههمما ،ناشممران ،نويسممندگان و سمماير مراكممز
توليدكننده؛ خدمتگير :عموم مردم)

آدگيبلر و همزات5043 ،
محمدعلي5041 ،؛ آدگيبلر و
همزات5043 ،؛ اندرز و
همکاران5044 ،؛ آتاتا ،اوجي
و تام5041 ،؛ گرانت5045 ،
محمدعلي5041 ،؛ آدگيبلر و
همزات5043 ،؛ اندرز و
همکاران5044 ،؛ آتاتا ،اوجي
و تام5041 ،

ارجاع كاربران به كتاب فروشان محلي ،وب سايت های ت مين كننمدة كتماب
و ناشممران بممهصممورت حضمموری و غيرحضمموری در وبسممايت كتابخانممه،
1

برای دسترسي به منابع موردنيازشان (بهمنظور بمه اشمتراک گذاشمتن دانمش

اندرز و همکاران5043 ،

ميان توليدكنندگان و استفادهكنندگان)( :ارائهدهندة خدمت :كتابخانمههما،
ناشران ،نويسندگان و ساير مراكز توليدكننده؛ خدمتگير :عموم مردم)
ارائه و امانت سخت افزار و نرم افزار برای كاربر (در مح و امانمت خمارج اريکسون5043 ،؛ چن و شي،
9

از مح م )( :ارائممهدهنممدة خممدمت :كتابخانممههمما ،توليدكننممدگان و مممردم؛
خدمتگير :عموم مردم)

5043؛ اندرز و همکاران،
5044

كتابخانههای عمومي را به همراه ارائهدهندگان خدمت و خدمتگيران نشان ميدهد.
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جدول  4تعداد هشت خدمت پلتفرمي اسمتخراجشمده در حموزة فرهنگمي و اوقمات فراغمت بمرای
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امانت بينكتابخانمهای (فيزيکمي-الکترونيکمي) از طريمق پلتفمرم كتابخانمه:

پن و لن5009 ،

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

جدول  .4خدمات پلتفرمي فرهنگي و اوقات فراغت در كتابخانههای عمومي
رديف

خدمات پلتفرمي فرهنگي و اوقات فراغت در كتابخانههاي عمومي

منبع

ارائة تجهيزات و امکانات بمرای مطالعمه يما انجمام تکماليف مدرسمه (مثم
4

سالن مطالعه ،راهنما بمرای آمموزش ،آزمايشمگاه و تجهيمزات موردنيماز و

اريکسون5043 ،؛ اندرز و

( )...ارائهدهنمدة خمدمت :كتابخانمه ،مشماوران تحصميلي ،آموزشمگاههما و

همکاران5044 ،

معلمان؛ خدمتگير :مدارس ،دانشگاهها و مردم)
ايجاد فضا برای مشاركت مردممي در فعاليمت همايي همچمون حم مسمئله،
5

توليممد و توسممعة مفمماهيمي همچممون مشمماركت در ايممده سممازی ،نمموآوری،
توليممد و فراينممدهای ارائممة خممدمات (ارائممهدهنممدة خممدمت :كتابخانممه و
سازمانهای دولتي و خصوصي؛ خدمتگير :عموم مردم)

محمدعلي5041 ،؛ اندرز و
همکاران5044 ،؛ واينبرگر،
5045

ايجممماد فضممما بمممرای گردهمممماييهمممای عممممومي (سمممخنراني و سممممينار)
7

(ارائممهدهنممدة خممدمت :كتابخانممه و سممازمانهممای آموزشممي؛ خممدمتگيممر:

اندرز و همکاران5044 ،

عموم مردم)
ايجاد فضا برای ارائة كنفرانسهمای علممي ،پخمش فميلم ،تئماتر و اجمرای
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

1

كنسممرت (ارائممهدهنممدة خممدمت :كتابخانممه و سممازمانهممای فرهنگممي؛

اندرز و همکاران5044 ،

خدمتگير :عموم مردم)
برپممايي برنامممة حضممور كارآفرينممان ،توليدكننممدگان (كسممبوكارهممای
0

كوچک) و  ...برای ارائه و بازاريابي خدمات و محصموالت (ارائمه دهنمدة
خدمت :كتابخانه و سمازمانهمای كمارآفرين و توليدكننمده؛ خمدمتگيمر:

اندرز و همکاران5044 ،

كسبوكارهای خانگي و كوچک يا مشاغ محلي)
تعام بمين عرضمه كننمدگان و تقاضماكنندگان (مثم جشمن امضما كتماب
4

توسممش نويسممندگان ،كتمماب و رونمممايي از محصمموالت و آیممار جديممد)
(ارائمممهدهنمممدة خمممدمت :ناشمممران ،نويسمممندگان ،هنرمنمممدان و كتابخانمممه؛

اندرز و همکاران5044 ،

خدمتگير :عموم مردم)
ارائه يا تخصيص مکان برای راهاندازی گروهها و انجممنهما (ارائمهدهنمدة
3

خممدمت :كتابخانممه؛ خممدمتگيممر :انجمممنهمما ،كسممبوكارهممای محلممي و

اندرز و همکاران5044 ،

كوچک و گروههای دوستانه و فرهنگي و هنری)
1

سنتي و نمايشگاه های جهماني مثم نمايشمگاه غمذا (ارائمهدهنمدة خمدمت:

اندرز و همکاران5044 ،

كتابخانه؛ خدمتگير :مشاغ سنتي و محلي و عموم مردم)

15
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ارائة فضای برگزاری نمايشگاه های محلي مثم محصموالت كشماورزی و

بهار  0011دوره  72شماره 0

اطالعات خبرگان پاسخدهنده به پرسشنامه
تعداد  75نفر از متخصصان و خبرگان به پرسشناممة پمژوهش پاسمخ دادنمد .از ايمن تعمداد 9 ،نفمر
( 51/4درصد) زن و  57نفر ( 34/9درصد) مرد بودند .تحصيالت  53نفمر ( 11/1درصمد) دكتمری
و تحصيالت  0نفر ( 40/4درصد) كارشناسيارشد بود 41 .نفر ( 17/1درصمد) سمابقة كمتمر از 40
سال 9 ،نفر ( 51/4درصد) سابقة  44تا  50سال 4 ،نفمر ( 41/1درصمد) سمابقة  54تما  70سمال ،و 7
نفر ( 9/1درصد) سابقة باالی  70سال فعاليمت در حموزة كتابخانمههمای عممومي داشمتند .ميمانگين
سابقة خبرگان نمونة پژوهش  40/44بود كه نشاندهنمدة ميمزان فعاليمت بماالی نمونمة پمژوهش در
حوزة كتابخانههای عمومي است.
اهمیت خدمات پلتفرمی شناسايیشده در کتابخانههای عمومی ايران
با توجه به نرمال نبودن دادههما و تعمداد كمم آنهما ،از آزممون توزيمع دوجملمهای بمرای شناسمايي
خدمات مهم استفاده شد .نتايج آزمون در جدول  3نشمان داده شمده اسمت .از نظمرِ خبرگمان ،سمه
مادامالعمر و آموزش سواد سالمت) ،پنج خدمت مرتبش با دسترسپذيری و اطمالعرسماني (ايجماد
كتابخانة ديجيتالي ،مشاورة اطالعاتي به كارآفرينان ،دسترسمي بمه اطالعمات محلمي ،دسترسمي بمه
اطالعات سالمت ،و امانت بينكتابخانهای) و هفت خدمت فرهنگي و اوقمات فراغمت (تخصميص
مکان برای راهانمدازی گمروههما و انجممنهما ،ايجماد فضما بمرای گردهمماييهمای عممومي ،ارائمة
تجهيزات و امکانات برای مطالعه يا انجام تکماليف مدرسمه ،برپمايي برناممة حضمور كارآفرينمان و
توليدكنندگان ،ايجاد فضا برای مشاركت مردمي ،ايجاد فضا برای ارائمة كنفمرانسهمای علممي ،و
تعام بين عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان) برای ارائه در كتابخانههای عمومي ايمران مهمم تلقمي
شدهاند.
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خدمت مرتبش بما خمدمات آمموزشمحمور (آمموزش نحموة تعامم كودكمان ،آمموزش يمادگيری

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

جدول  .3نتايج آزمون توزيع دوجملهای برای اهميت خدمات مبتني بر پلتفرم
دستة خدمت

خدمت

آموزش مهارتهای بازاريابي

آموزش محور

و اطالع رسان ي

آموزش نحوة تعام كودكان ...

0 /51

0 /35

0 / 050

آموزش نحوة ايجاد كسبوكارهای كوچک ...
آموزش مهارتهای روابش عمومي

0 /71
0 /71

0 /45
0 /44

0 / 540
0 / 440

آموزش كار تيمي

0 /71

0 /44

0 / 440

آموزش يادگيری مادامالعمر ...

0 /49

0 /14

0 / 004

آموزش سواد اوليه

0 /14

0 /09

4

آموزش خدمات مربو به كاريابي ...

0 /71

0 /45

0 / 540

آموزش سواد سالمت ...

0 /50

0 /30

0 / 003

آموزش زبانهای مختلف

0 /41

0 /75

0 / 034

آموزش تخصصها و حرفههای شغلي مختلف

0 /79

0 /44

0 / 514

ارجاع كاربران به كتابفروشان محلي ...

0 /71

0 /45

0 / 540

ارائه و امانت سخت افزار و نرمافزار برای كاربر ...

0 /71

0 /45

0 / 540

ايجاد كتابخانة ديجيتالي

0 /51

0 /35

0 / 050

مشاورة اطالعاتي به كارآفرينان
دسترسي به اطالعات محلي ...

0 /51
0 /45

0 /35
0 /11

0 / 050
0

دسترسي به اطالعات دولتي

0 /13

0 /07

0 / 140

دسترسي به اطالعات سالمت

0 /51

0 /35

0 / 050

دسترسي به اطالعات تجاری

0 /00

0 /00

4

امانت بينكتابخانهای ...

0 /49

0 /14

0 / 004

0 /57

0 /33

0 / 007

0 /09

0 /94

0

0 /55

0 /31

0 / 005

0 /51

0 /35

0 / 050

ايجاد فضا برای مشاركت مردمي ...
ايجاد فضا برای ارائة كنفرانسهای علمي ...

0 /44
0 /55

0 /11
0 /31

0
0 / 005

تعام بين عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان ...

0 /49

0 /14

0 / 004

ارائة فضای برگزاری نمايشگاه های محلي ...

0 /14

0 /09

0 / 733

ارائه يا تخصيص مکان برای راهاندازی گروهها و
انجمنها
ايجاد فضا برای گردهماييهای عمومي ...
ارائة تجهيزات و امکانات برای مطالعه يا انجام
فرهنگي و

تکاليف مدرسه ...

اوقات فراغت برپايي برنامة حضور كارآفرينان و توليدكنندگان ...
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0 /44

0 / 440
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دسترس پذ يری

گروه اول گروه دوم
()< 1
()<= 1

معناداري

بهار  0011دوره  72شماره 0

بحث و نتیجهگیری
كتابخانة عمومي بهمثابة يک سازمان اجتماعي كه مردمنهاد اسمت بمرای رسميدن بمه سمه كماركرد
اصلي خود كه شام آموزش ،دسترسپذيری و اطالعرساني ،و اممور فرهنگمي و اوقمات فراغمت
است بايد بر اساس نيازهای جامعة محلي خمود ،خمدمات و برناممههمايي تمدوين كنمد تما ايمن سمه
كاركرد اصلياش را به مرحلة عم برسماند .در واقمع ،بايمد نقمشهمای اجتمماعي كتابخانمههما بمر
مشاركت مستقيم مردم در جامعمه اسمتوار باشمد و فضمای فيزيکمي بمهعنموان نقطمة اتصمال جواممع
اسممتفاده شممود .امممروزه تغييممرات فنمماوری و سممطح نيازهممای كمماربران موجممب حركممت از ديممدگاه
كتابخانه برای دسترسي به منابع اطالعماتي مثم كتماب بمهسممت ديمدگاه كتابخانمه بمرای ممردم و
مکاني كه مح تعام آنهاست تغيير كرده است .در اين ديدگاه ،مرزهای كتابخانههما كممرنمگ
ميشود تا محيش يا مکاني شبکهای بمر كتابخانمههما حماكم شمود؛ در چنمين محيطمي ،كتابخانمههما
ميتوانند برای نظام كاری خود راهبمرد پلتفرممي را انتخماب كننمد تما بما سماير سمازمانهما و افمراد
روابش چندسويه داشته باشند .در ايمن صمورت ،كتابخانمه بمه مکماني مركمزی بمرای سمازمانهمای
بهعنوان بستری برای ارائة خدمت سازمانها برای مردم و ساير سازمانها عم ميكنمد .در محميش
پلتفرم ،خدمات صرفاً بهصورت حضوری ارائمه نمميشموند ،بلکمه بما بهمرهگيمری از فنماوریهمای
جديد مانند شبکههای اجتماعي ،فناوریهای سختافمزاری و نمرمافمزاری مثم چماپ سمهبعمدی،
فضای ابری و سيستمهای مديريتي مبتنمي بمر رايمانش ابمری خمدمات متنموعتمری همم بمهصمورت
حضوری و هم بهصورت غيرحضوری ارائه ميشود.
در اين پژوهش ،تعداد  51خدمت مبتني بر راهبرد پلتفرمي كتابخانههای عمومي بما اسمتفاده
از روش فراتركيب شناسايي شدند كه در سه دستة اصلي خدمات آموزشمحور ،دسمترسپمذيری
و اطالعرساني ،و فرهنگي و اوقات فراغت تقسيمبندی شدهانمد .نتمايج پمژوهش حاضمر نشمان داد
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ارائهدهندة خدمت بهمنظور ارتبا با يکديگر و مخاطبانشان تبمدي مميشمود؛ در واقمع ،كتابخانمه

كه از نظرِ خبرگان ،سه خدمت مرتبش با خدمات آموزشمحور (آموزش نحموة تعامم كودكمان،
آموزش يادگيری مادامالعمر و آموزش سواد سالمت) ،پنج خمدمت ممرتبش بما دسمترسپمذيری و
محلي ،دسترسي به اطالعات سالمت ،و امانت بينكتابخانهای) و هفت خدمت فرهنگمي و اوقمات
11
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اطالعرساني (ايجاد كتابخانة ديجيتالي ،مشاورة اطالعاتي بمه كارآفرينمان ،دسترسمي بمه اطالعمات

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

فراغت (تخصيص مکان برای راهاندازی گروهها و انجمنهما ،ايجماد فضما بمرای گردهمماييهمای
عمومي ،ارائة تجهيزات و امکانات برای مطالعه يا انجمام تکماليف مدرسمه ،برپمايي برناممة حضمور
كارآفرينممان و توليدكننممدگان ،ايجمماد فضمما بممرای مشمماركت مردمممي ،ايجمماد فضمما بممرای ارائممة
كنفرانسهای علمي ،و تعام بمين عرضمهكننمدگان و تقاضماكنندگان) از مطلوبيمت بمااليي بمرای
ارائه بهعنوان خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفرم در كتابخانمههمای عممومي ايمران برخموردار هسمتند.
نتايج حاكي از آن است برای اينکه كتابخانه بهعنوان بستری برای ارتبما ارائمهدهنمدگان خمدمت
و گيرندگان خدمت باشد بايد بستری بمرای دسترسمي بمه اطالعمات و منمابع اطالعماتي باشمند چمه
بهصورت حضوری و چه بهصورت غيرحضوری .كتابخانههای عمومي بمر اسماس گنجينمة منمابعي
كه دارند ميتوانند با استفاده از ابزارهای سمختافمزاری و نمرمافمزاری موجمود نيازهمای كماربران
محلي خود را برآورده سازند .در بحث خدمات آمموزشمحمور مبتنمي بمر پلتفمرم ،كتابخانمههمای
عمومي ميتوانند بما دانشمگاههما ،آموزشمگاههما ،آمموزشوپمرورش و سمازمانهمای ممردم نهماد و
سازمانهمای دسمتانمدركار تمرويج سمالمت جامعمه ارتبما برقمرار كننمد و مجرايمي بمرای ارائمة
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آموزش به جامعة خدمت اين سازمانها باشند .در واقع ،كتابخانهها ميتوانند از فضمای فيزيکمي و
مجازی خود و همچنين امکاناتي كه در اختيار دارند بمهمنظمور ارتقمای سمطح آمموزش سمالمت،
يادگيری مادام العمر و تعام كودكان بهره گيرند .همچنمين ،در حموزة خمدمات آمموزشمحمور،
كتابخانههای عمومي ميتوانند بستری آموزشي برای سازمانهايي مانند شمركتهمای كمارآفريني
و سممازمانهممای تجمماری باشممند تمما مهممارتهممای بازاريممابي و روابممش عمممومي و نحمموة ايجمماد
كسب وكارهای كوچمک محلمي را بمه كماربران محلمي آمموزش دهنمد و موجمب پررنمگ شمدن
توانايي كار تيمي در كاربران شوند؛ از طريق ايمن بسمتر ،شمركتهمای كمارآفرين و سمازمانهمای
تجاری مي توانند نيروی كار موردنياز خود را شناسايي كنند و موجب ارتبا كماربران عالقمهمنمد
و متخصص با سازمانها باشند .در بُعمد خمدمات دسمترسپمذيری و اطمالعرسماني ،كتابخانمههمای
عممومي ممي تواننمد بما ايجمماد كتابخانمة ديجيتمال از منمابع اطالعمماتي كمه در اختيمار دارنمد بسممتری
چندسويه ايجاد كنند تا كاربران فارا از زمان و مکان بمه منمابع اطالعماتي موردنيازشمان دسترسمي
اطالعاتي موجود در ساير سازمانها ،كتابخانمههما ،دانشمگاههما و حتمي اطالعمات دولتمي و محلمي
12
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يابند .همچنين ،زمماني كمه كتابخانمة ديجيتمال ايجماد شمود هممة كتابخانمههما مميتواننمد بمه منمابع
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موجود دسترسي داشته باشند .در ايمن صمورت ،امکمان امانمت بمينكتابخانمهای حتمي فراسمازماني
ايجاد خواهد شد .همان طور كه نتمايج نشمان داد ،خبرگمان ايجماد كتابخانمة ديجيتمال را در عصمر
حاضر پراهميت دانسته اند و در صورت ايجماد كتابخانمة ديجيتمال ،كتابخانمة عممومي را بمهعنموان
پلتفرمي برای دسترسي به اطالعات محلي ،دولتي و تجاری قلممداد كمردهانمد .در حموزة خمدمات
دسترسپمذيری ،كتابخانمههمای عممومي ممي تواننمد عمالوه بمر دسترسمي بمه اطالعمات یبمتشمده،
اطالعات محلي كاربران خود مانند شجرهنامههای خانوادگي را آرشيو كننمد و موجمب دسترسمي
آيندگان به اين اطالعات شوند .همچنين ،كتابخانهها بايد بهعنوان بستری برای دسترسمي ممردم بمه
اطالعات دولتي عم كنند و با سازمانهای دولتي كه نقش مهمي در زندگي مردم دارنمد ارتبما
داشته باشند تا اطالعرساني ،دسترسپذيری و مستندسازیهای الزم را انجام دهند.
نتايج تحلي يافته های بُعمد خمدمات فرهنگمي و اوقمات فراغمت نشمان داد هفمت خمدمت از
هشت خدمت شناساييشده از نظرِ خبرگان از اهميت بااليي برای ارائه در كتابخانمههمای عممومي
ايران برخوردارند .در اين حوزه ،كتابخانههای عمومي ميتوانند از فضای فيزيکي خمود بمهعنموان
ساير سازمانها مميتواننمد از فضمای فيزيکمي بمرای برگمزاری مراسممهمای رسممي ،جشمنوارههما،
بازارهای سنتي و نمايشگاههای محلي برای ارائة محصوالت كشماورزی ،آیمار هنمری و دسمتي يما
حتي برای برگزاری جلسمات محلمي خمود اسمتفاده كننمد .همچنمين ،مميتموان نتيجمه گرفمت كمه
كتابخانههمای عممومي بمه دليم برخمورداری از فضمای فيزيکمي و امکانمات مناسمب بمرای تعامم
كاربران محلي ميتوانند از اين فضا و امکانات برای تعام كاربران با يکديگر استفاده كنند.
برای ايجاد بازنگری در كتابخانهها ،ابتدا بايمد ممديران و سياسمتگمذاران كتابخانمههما را بما
استفاده از پژوهشها و تجارب كتابخانههای خارجي با ديدگاه پلتفرم در كتابخانههمای عممومي و
خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفرمي بيشتر آشمنا كمرد .بما توجمه بمه اينکمه بمرای ارائمة خمدمات بايمد
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بستری برای ارائة خدمات استفاده كنند .در اين صورت ،كاربران محلي ،سازمانها ،شركتهما يما

سياستگذاری كتابخانه های عمومي تغيير كند ،بعمد از اينکمه سياسمتگمذاران و ممديران بما ايمن
ديدگاه آشنا شدند بايد در سازمان خود راهبرد پلتفرم را برگزينند و خمشمشمي كتابخانمه را تغييمر
دهند تا كاركنان و مديران كتابخانه بتوانند تغييمرات الزم را در وضمعيت جديمد اعممال كننمد .در
ارائة خدمات جديد مورد توجه قرار گيرد؛ يعني مواردی همچمون افمزايش نقمشهمای كاركنمان،
41
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مرحلة بعد ،برای اينکه خدمات جديد در كتابخانههای عمومي ارائمه شموند بايمد عوامم ممویر در

شناسايی خدمات مبتنی بر راهبرد پلتفرمی در کتابخانههای عمومی ايران... :

افزايش تعداد كاركنان ،آموزش ضمنخدمت كاركنان بمرای فراگيمری مسمائ جديمد و افمزايش
مهارت بازاريابي و روابش عمومي كاركنان كتابخانه در دستوركار مديران قرار گيمرد .در نهايمت،
برای اينکه خدمات شناساييشده در زماني معقول و متناسب با نيازهای حمال كماربران ارائمه شمود
بايد برنامهريزیهای الزم توسش مديران و كاركنان انجام شود .كتابخانمههمای عممومي مميتواننمد
اين خدمات را متناسب با نيازهای كماربران خمود انتخماب و ارائمه دهنمد .بنمابراين ،كتابخانمههمای
عمومي بايد در خمدماتي كمه در عصمر حاضمر ارائمه مميدهنمد تغييمر ايجماد كننمد .ايمن تغييمرات
ممميتوانممد در كنممار مزايممايي كممه بممرای كتابخانممه دارد چممالشهممايي را نيممز پديممد آورد .ازايممنرو،
كتابخانهها بمهمنظمور جلموگيری از بمروز مشمکالت زيماد مميتواننمد بمر اسماس نظمرات كماربران،
كاركنان و مديران خود خدمات را برای ارائه در كتابخانه اولويمتبنمدی كننمد و خمدماتي كمه از
اولويت بااليي از نظمرِ كماربران و كاركنمان بمرای ارائمه در كتابخانمه برخوردارنمد بمرای ارائمه در
كتابخانه در دستوركار خود قرار دهند.
به نظر ميرسد شناسايي خدمات مبتني بر ديدگاه پلتفمرم در كتابخانمههمای عممومي از يمک
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سو موجب گسترش و توسعة خدمات و فعاليتهای كتابخانههای عمومي خواهمد شمد و از سموی
ديگر ،بازنگری در خدمات سنتي كتابخانهها منجر به ت یيرگذاری در زنمدگي اجتمماعي كماربران
خواهد شد .ازاينرو ،مديران كتابخانهها بايستي با درک و نگاه دقيمق بمه چمالش پميشِ رو كمه در
نتيجة پيشرفت فناوریهای جديد به وجود ميآيد با ديدگاههای جديد در ارائمة خمدمات آشمنايي
پيدا كرده و با بهكارگيری راهکارهای مناسب در زمينة توسعة خدمات و ني به اهمداف كتابخانمه
كه خدمت به عموم مردم است تصميمگيری كرده و آنها را اجرا كنند.
منابع
اسفندياری مقدم ،عليرضا؛ و صابری ،محممدكريم ( .)4797مقايسمة وضمعيت كتابخانمههمای عممومي اسمتان

همدان با سند چشمانداز نهاد كتابخانههای عمومي كشور در افق ايران  .4101تحقيقات اطالعرساني و
كتابخانههای عمومي.417-440 ،)1(50 ،
اكبری ،سيروس ( .)4794بررسي درک و انتظار كاربران از خدمات كتابخانههای عمومي شهر كرمانشماه در
عصر فناوری [پاياننامة كارشناسيارشد] .دانشگاه رازی ،كرمانشاه.
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جليلي ،پرستو ( .)4794اولويتبندی عوام مؤیر بر انتخاب پلتفرم فناوری در توليمد نمان صمنعتي [پايمانناممة
كارشناسيارشد] .دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران.
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حاجيان سهپله ،مرضيه؛ و همکاران ( .)4791سالنامة آماری فرهنگ و هنر سال  .4793مؤسسه فرهنگي هنری
پويه مهر اشراق.
خراسانچي ،مهرناز؛ فتاحي  ،رحمتاهلل؛ بابالحوائجي ،فهيمه؛ حريری ،نجال؛ و نوشينفمرد ،فاطممه (.)4100
مقولهها ،مؤلفهها ،و گويههمای تفکمر پلتفرممي بمرای توسمعه و ایربخشمي خمدمات كتابخانمة عممومي.
فصلنامة مطالعات ملي كتابداری و سازماندهي اطالعات.94-34 ،)4(75 ،
رحماني ،مهدی؛ و فهيمنيا ،فاطمه ( .)4791مطالعمة مخماطرههمای پميشِ روی خمدمات كتابخانمههمای تحمت
پوشش نهاد كتابخانههای عمومي كشمور .تحقيقمات اطمالعرسماني و كتابخانمههمای عممومي،)7(50 ،
.107-730
زرندی ،سيد؛ عساكره ،سجاد؛ و افشارپور ،محسن ( .)4791مطالعة تطبيقي مدلهای كسبوكار پلتفمرمهمای
برتر ت مين مالي جمعي در جهان .فصلنامة مديريت توسعة فناوری.400-453 ،)7(7 ،

قديری نژاديان ،محسن؛ و كريمي ،فائزه ( 41-47 ،4790دی) .چشم انداز بانکداری به مثابمه پلتفمرم  baapو
الزامات استقرار آن در بانکها پيشنهاد برای ايران :بازتعريف نقشة راه بانکهمای داخلمي در ايجماد و
بسش مفهوم [ opennessارائة مقاله] .ششمين همايش ملي بانکداری الکترونيک و نظامهمای پرداخمت،
تهران ،ايران.
https://www.civilica.com/Paper-CEBPS06-CEBPS06_010.html
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