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Abstract 

Introduction: One of the features of the digital library is providing services to meet the 

information needs of users and personalized services are one of the new ways of providing 

services in digital libraries and an important process in the development of these libraries and 

attracting users. It seems that there is a major gap between the role and importance of 

personalized services and the use of these services in digital libraries, especially digital 

academic libraries.  So the main purpose of this study was to identify the factors influencing 

the development and promotion of personalized services in digital academic libraries from 

the perspective of information science experts. 

Methodology: The study was conducted with a qualitative methodology. To collect data, 

semi-structured interview with information sciences experts in the field of digital library who 

familiar with personalized services was used. Sampling method was purposeful sampling. 

The interview protocol included the introductory text, questions, prompts and the end text of 

the interview. At the beginning of the interview, information was shared with the experts 

about the why, importance and steps of the research. In the interview, according to the main 

purpose of the research, three questions were asked: What is the status of personalized 

services in digital academic libraries in Iran? , What are the barriers to and factors for 

facilitating implementation of personalized services in digital academic libraries in Iran?, 

What are the proposed solutions to improve the current situation of personalized services in 

digital academic libraries in Iran? In this study, planned and informal prompts were used.  
The planned prompts include software, library management, librarians, users, and library 

services, which were obtained by studying sources related to personalized services and 

factors influencing the development of digital libraries.  In the end text of the interview, the 
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experts who participated in the interview were asked to state any matter or point that was 

neglected during the interview. The interview was saturated with 16 people, including 7 

librarians and 9 faculty members. Qualitative content analysis with inductive approach was 

used to analyze the interviews. The criteria proposed by Lincoln and Guba (1985) were 

considered for the validation of the interview. 

Findings: Findings showed that  regarding the first question of the interview, experts had 

similar perspective and declared the status of personalization in digital academic libraries is 

in the earliest development stages.  Regarding the second question of the interview, 6 

categories, 4 subcategories and 32 codes related to barriers to personalized services 

implementation and 4 categories, 4 subcategories and 27 codes related to facilitators of 

personalization of services were identified in digital academic libraries.  In general, most of 

the barriers and facilitating factors that are related to the personalized services have been 

discussed at the general level about digital libraries.  In relation to the third question of the 

interview, the experts suggested 16 solutions. The majority of experts' suggestions for the 

development of these services refer to the category of human factors. 
Conclusion: This study showed that there are six factors influencing the development of 

personalized services in Iranian digital academic libraries include technical issues, legal 

issues, human factors, organizational structure and management, cultural and social issues 

and library functions. Therefore, according to the findings of the research, it can be said that 

the development of personalized services in digital academic libraries in Iran should be 

considered from multiple aspects.  

Keywords: Personalized Services, Digital Academic Libraries, Development  
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 چکیده
این  روندی مهم در توسعه  های دیجیتال و  های نوین ارائه خدمات در کتابخانهسازی خدمات از جمله روششخصیمقدمه:

کاربران    ها کتابخانه توسعه شخصیمیو جذب  بر  موثر  عوامل  پژوهش شناسایی  این  اصلی  در باشند. هدف  سازی خدمات 

 شناسی است.  های دانشگاهی دیجیتال از دیدگاه متخصصان علم اطالعات و دانشکتابخانه

داده  شناسی:روش گردآوری  برای  و  است  شده  انجام  کیفی  رویکرد  با  حاضر  با  پژوهش  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  از  ها 

دانش و  اطالعات  علم  شخصیمتخصصان  با  آشنا  و  دیجیتال  کتابخانه  حیطه  در  شد.  شناسی  گرفته  بهره  خدمات  سازی 

نفر عضو هیئت  9نفر کتابدار و  7نفر شامل  16گیری هدف مند بود و مصاحبه با  گیری در این پژوهش به صورت نمونهنمونه

ها از تحلیل محتوا کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد. برای روایی مصاحبه نیز علمی به اشباع رسید. برای تحلیل مصاحبه

 مدنظر قرار گرفت. (1985)مطرح شده توسط لینکلن و گوبا های مالک

دیجیتال در های دانشگاهی سازی در کتابخانه های پژوهش نشان داد که از دیدگاه متخصصان وضعیت ارائه شخصی یافته ها:  یافته 

زیرمقوله  4مقوله، 4سازی خدمات و کد مرتبط با موانع اجرا شخصی   32زیرمقوله و   4مقوله،   6مراحل اولیه و ضعیف قرار دارد و 

 های دانشگاهی دیجیتال شناسایی شدند. سازی خدمات در کتابخانه کننده اجرای شخصی کد مربوط به عوامل تسهیل 27و  

های دانشگاهی دیجیتال ایران سازی خدمات در کتابخانه که شش عامل موثر بر توسعه شخصی   این پژوهش نشان داد :  نتیجه 

شامل مسائل فنی، مسائل حقوقی، عوامل انسانی، ساختار سازمانی و مدیریت، مسائل فرهنگی و اجتماعی و کارکردهای کتابخانه 

 وجود دارد. 

 اهی دیجیتال، توسعه های دانشگ سازی خدمات، کتابخانهشخصی های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

های  سازد، از جمله ویژگیارائه خدمات مناسب و روزآمد که نیاز اطالعاتی کاربران را مرتفع می

ارائه خدمات را وجه   (2000)1که شوارتز کتابخانه دیجیتال بوده و دارای جایگاه مهمی است. به طوری

( و یکی از چهار 1389داند )نوروزی و بیات،  های سنتی میهای دیجیتال و کتابخانهتمایز بین کتابخانه

(.انواع 1390شود )نوروزی،  های دیجیتال محسوب میمحور و عنصر اصلی در طراحی و توسعه کتابخانه

های نوین سازی از جمله روش بین، شخصیاند که در این  خدمات برای کتابخانه دیجیتال معرفی شده

( و  1395میری، سالمی و مرجانی،  های مطرح جهان رایج شده ) ارائه خدمات است که در بین کتابخانه

سازی شیوه ارائه شخصی  (  Xu, 2018)تبدیل شده است  های دیجیتالنقطه داغ تحقیقات در کتابخانهبه  

محور صورت کاربرمحور و یا سیستمو یا یک جامعه به  اطالعات و خدمات براساس نیازهای خاص یک فرد 

به طور    .( Smeaton& Callan, 2005; Frias-Martinez, Chen & Liu, 2009) شود  در نظر گرفته می

 های دیجیتال و جذب کاربران استسازی خدمات اطالعاتی روندی مهم در توسعه کتابخانهشخصیکلی 

(Wang, 2014 & Zhang.)    سازی یکی از معیارهای طراحی ترغیبی است که که، شخصیبدین صورت

کتابخانه می وبگاه  از  استفاده  به  کاربران  تشویق  به  جو، منجر  و صنعت  تجعفری  شایه،  )شعبانی  شود 

بینی ترجیحات کاربران براساس عالیق،  سازی، نه تنها به پیشهای پیشنهاد شخصی( و سیستم1399

های( جدیدی های)کتابکنند تا سرگرمیپردازند بلکه به کاربران کمک میرفتار و دیگر اطالعات آنها می

بیابند   از مولفهشخصی   (.Tian, Zheng, Wang, Zhang & Wu, 2019)نیز  های جستجوی سازی یکی 

باشد. بدین صورت که کتابخانه دیجیتال الگوهای کاربری شامل پیشینه فرد، دانش، وظایف،  تعاملی می

ها و ترجیحات فرد را مشخص کرده و آن در بازیابی اطالعات مورد استفاده  فعالیت اجتماعی و اولویت

سازی در پایه الگوهای جستجوی کاربران اجرا شود و شخصی  تواند برسازی میقرار دهد بنابراین شخصی

واکاوی در (. از سوی دگر،  1393،  قبل، حین و بعد از جستجو انجام گیرد )دلقندی و آزادی احمدآبادی

شخصی و  تخصصی  خدمات  کتابخانه  سازیزمینه  بهدر  و  ها  کتابداری  حرفه  بقای  برای  اصلی  منزله، 

افزون بر این، در مورد اهمیت این خدمات،  (.  1392)فتاحی،    گرفته است  رسانی مورد توجه قراراطالع

های دیجیتال،  سازی در کتابخانهکنند که عدم ارائه خدمات شخصی( بیان می2005)  2اسمتون و کاالن

باشد. با این وجود،  ها در تعهد و وظیفه خود برای ارائه بهترین خدمات ممکن میکوتاهی و غفلت کتابخانه

کارگیری این شود و بهرسد بین آنچه که در ارتباط با نقش و اهمیت این خدمات مطرح مینظر میبه  

ای وجود دارد.  های دانشگاهی دیجیتال شکاف عمدههای دیجیتال به ویژه کتابخانهخدمات در کتابخانه

بیات) و  نوروزی  جمله  از  پژوهشی  مطالعات  و  1389نتایج  انوری،  حمیدی،  جعفربگلو،   فامیل (، 
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2  . Smeaton& Callan 



 306...  خدمات در  یسازیشخص  یعوامل موثر بر توسعه و ارتقا                                 1401، سال  2، شماره 12دوره 

العابدینی و اصنافی)1397، جان محمدی )   (1393روحانی) (، حالج،  1400(، رضایی فرد، حاجی زین 

های سازی خدمات در کتابخانهدهد که ارائه شخصینشان می  (2019)  1معصومی، وکیلی مفرد و رشیدی 

العه که بخش دیگر دیجیتال به ویژه دانشگاهی در سطح حداقل قرار دارد. افزون بر این در جدیدترین مط

های دانشگاهی دیجیتال ایران را سازی خدمات در کتابخانهباشد، وضعیت شخصیاز همین پژوهش می

سازی خدمات و وضعیت . اهمیت ارائه شخصی2دهد در سطح ضعیفی و به صورت کاربرمحور نشان می

کتابخانه در  خدمات  این  بفعلی  به  تا  داشت  آن  بر  پژوهشگران  دیجیتال،  عوامل های  و  موانع  ررسی 

های دیجیتال بپردازند تا عوامل متعددی سازی خدمات درکتابخانهسازی شخصیکننده اجرا و پیادهتسریع 

تاثیر قرار می را تحت  این خدمات  بهرهکه توسعه  از دیدگاه  دهد، شناسایی گردد. بدین منظور،  گیری 

ایران می در  این حوزه  را در  متخصصان  مهمی  نقش  کتابخانهتواند  این خدمات در  توسعه  های زمینه 

دیجیتال ایفا کند. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر توسعه و ارتقاء این خدمات  

دیجیتال بدین دلیل های دیجیتال، کتابخانه دانشگاهیهای دیجیتال است و از بین کتابخانهدر کتابخانه

های شگاه در امر آموزش و پژوهش، تالش دارد که همگام با فناوریکه به واسطه اهداف و رسالت دان

روز باشد، مورد توجه قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از عوامل موثر بر توسعه و  به

 های دانشگاهی دیجیتال کدامند؟سازی خدمات در کتابخانهارتقاء شخصی

 

 پژوهش پیشینه

ها موجود و ماندگار بوده است و  دمات کتابخانه در تاریخ کتابخانهاگرچه نیاز به شخصی کردن خ

کنندگان پرداختند و  در گذشته کتابداران از طریق ارتباط رو در رو به شناسایی منافع و عالیق مراجعه

 ,Kwanya, Stilwell & Underwoodدادند )خدمات شخصی را به همان اندازه که ممکن بود ارائه می

گردد که کتابخانه برمی   1990سازی به مفهوم امروزی به اواخر  وجود، تاریخچه شخصی  (؛ با این2013

و مای گیت   3های خدمات اطالعاتی شخصی معروف به مای لیبرری سازی سیستمدیجیتال شروع به پیاده

سازی ای در ارتباط با شخصیو از آن زمان به بعد مطالعات گسترده  (Lan & Ping, 2009)کردند  4وی

توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد و چهار بُعد  سازی را میانجام گرفته است. به طور کلی شخصی

سازی؛  دهد؛ هدف یا سطح شخصیسازی را انجام میبرای آن در نظر گرفت که شامل چه کسی شخصی 

عناصر شخصیسچیزی شخصی چه  و  شود؛  میازی  چه کسی شخصیسازی،  بُعد  انجام  باشد.  را  سازی 

 
1. Halaj, Masoumi, Vakilimofrad, & Rashidi 

عنوان    .2 با  دکتری  رساله  از  بخشی  پژوهش  برای شخصیاین  چهارچوب  کتابخانهارائه  در  دانشگاهی  سازی خدمات  های 

 دیجیتال است. 

3. MyLibrary 

4. My Gateway 
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کاربرمی بحث  همان  به  واقع  در  سیستم  دهد  در محورو  کاربر  مداخله  چنانچه  دارد.  اشاره  محور 

شود سازی به صورت فعال و مشارکتی باشد و خود، ترجیحات و عالئق خود را ایجاد کند، گفته میشخصی

آششخصی سفارشسازی  یا  به کار  خودکار  صورت  به  سیستم  چنانچه  و  است  پذیرفته  صورت  سازی 

بپردازد، شخصیشخصی یا سیستمسازی  گرفته محور)سیستمسازی ضمنی  انجام  پیشنهاددهنده(  های 

چیزی شخصی چه  بُعد  انواع شخصیاست.  به  شود،  و  سازی  که شخصیسازی  است آنچه  شده  سازی 

 .های گوناگونی در نظر گرفته شده استن در این رابطه متعدد بوده و مولفهنظرات محققاپرداخته است. 

سازی برای یک فرد خاص و یا  سازی به این موضوع اشاره دارد که آیا شخصیبُعد هدف و سطح شخصی

سازی به اطالعات کاربر و چگونگی دسترسی و نحوه  برای گروهی از افراد انجام گیرد و عناصر شخصی

های کاربردی، و  مورد ترجیحات و عالئق کاربران شامل پروفایل کاربر، مدلسازی کاربر، دادهیادگیری در  

 ,Instone, 2000; Wu, Im, Tremaine, Instone & Turoff, 2003; Fan & Pooleزمینه اشاره دارد )

2006; Sunikka & Bragge, 2008; Kwon & Kim, 2012; Razmerita, Nabeth & Kirchner, 2012  

ای از اهداف، روش شناسی و  خالصه   1جهت مشخص شدن نوآوری پژوهش حاضر در جدول  در ادامه  (  

سازی های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه شخصی ابعاد مورد بررسی بخشی از پژوهش

 گردد. خدمات اشاره می
 

 سازی خدمات های حوزه شخصی. خالصه پژوهش 1جدول
 ابعاد مورد بررسی  شناسی روش  هدف  پژوهش

کریم پور آذر  

(1390 ) 

سازی  ارائه مدلی برای شخصی

های  نتایج جستجو در کتابخانه

دیجیتال با استفاده از  

 کاویهای دادهتکنیک 

کیفی و از نوع توصیفی و  

ها  تحلیلی، گردآوری داده

به صورت مشاهده، متن  

خوانی، مرور وب سایت ها  

 و نرم افزار متلب 

سازی را انجام  صیکسی شخچه

 دهد

جان محمدی  

(1397 ) 

های توصیه  تبیین وضعیت نظام

سازی  های شخصیگر و قابلیت

افزارهای  خدمات در نرم

 های دیجیتالی ایران کتابخانه

تحلیلی سیستمی )کمی(،  

ها به صورت  گردآوری داده

مشاهده طراحی شده و  

 سیاهه وارسی 

سازی را انجام  چه کسی شخصی

سازی  چیزی شخصیدهد، چه 

شود، هدف و سطح  می

سازی، و عناصر  شخصی

 سازی شخصی

غفاریان، جاللی،  

باب الحوائجی،  

حریری و خادمی  

(1399 ) 

ارائه مدلی کاربردی از سامانه  

توصیه گر در حوزه خدمات  

سازی کتابخانه دیجیتال  شخصی

 آستان قدس رضوی 

کاربردی و با استفاده از  

کاوش قوانین انجمنی و  

 Growth-FPوریتمالگ

سازی را انجام  چه کسی شخصی

 دهد

رضایی فر، حاجی  

زین العابدینی و   

های  ارائه مدل برای نظام

پیشنهادگر منابع اطالعاتی در  

ها  کاربردی و گردآوری داده

به صورت مصاحبه نیمه  

سازی را انجام  شخصیچه کسی 

 دهد
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 ابعاد مورد بررسی  شناسی روش  هدف  پژوهش

 ساختار یافته  ای ایران افزارهای کتابخانهنرم ( 1400اصنافی )

Avancini, 

Candela & 

Straccia 

(2007) 
 

سازی شده  ارائه محیط شخصی

که دارای ویژگی همکاری و  

 مشارکت بین کاربران 

آزمایشی و استفاده از  

های  الگوریتم

 پیشنهاددهنده

سازی و  هدف و سطح شخصی

 سازی شودچه چیزی شخصی

Frias-

Martinez, 

Chen & Liu 

(2009) 

 

بررسی چگونگی واکنش کاربران  

کتابخانه دیجیتال به  

سازی انطباقی و انطباق  شخصی

 پذیر 

آزمایشی به صورت استفاده  

کاوی و  های دادهاز تکنیک

 پرسشنامه 

سازی را انجام  چه کسی شخصی

 سازی دهد و عناصر شخصی

Beyene 

(2012) 
 

سازی در  چگونگی شخصی

دانشگاهی با  های زمینه کتابخانه

های  تمرکز بر روی داده

 کاربردی کتابخانه 

کیفی و مطالعه موردی  

 اکتشافی 

سازی را انجام  چه کسی شخصی

سازی  دهد و چه چیزی شخصی

 سازی شود و عناصر شخصیمی

et al  Halaj,

(2019) 

 

بررسی تمایل کاربران و  

سازی  کتابداران برای شخصی

ها و مراکز  خدمات در کتابخانه

 رسانی عاطال

تحلیلی و  –توصیفی 

گردآوری داده به صورت  

 پرسشنامه 

 سازی شودچه چیزی شخصی

Tian, et al 

(2019) 
 

طراحی سیستم پیشنهاددهنده  

های  شخصی برای کتابخانه

ای مبتنی بر الگوریتم  دانشکده

 پیشنهاددهنده ترکیبی 

ای با  های مقایسهآزمایش

استفاده از الگوریتم ترکیبی  

های داده  مجموعهبر روی 

 کتابخانه 

سازی را انجام  چه کسی شخصی

 دهدمی

 

ها از لحاظ رویکردکمی بوده است  آید؛ اکثریت پژوهشها بر میبا توجه به آنچه که از مرور پیشینه

پژوهش بیشتر  سیستمو  درباره  سیستمها  رویکرد  واقع  در  و  پیشنهاددهنده  شخصی های  سازی محور 

(، آوانچینی،  1399های سیستم پیشنهاددهنده از جمله غفاریان و همکارانش )تعدادی از پژوهشباشد.  می

استراسیا و  لیو،  (2007)  1کاندال  و  چن  مارتینز،  و (2009)  2فریاس  )  3تین  ،  همکارانش  (   2019و 

نیز     ( 2019و همکارانش )  4حالجو  (  1397اند. جان محمدی )کاوی را مد نظر قرار دادههای دادهتکنیک 

در سازی خدمات پرداختند.  با رویکرد کمی  و استفاده از سیاهه وارسی و پرسشنامه به بررسی شخصی

العابدینی و  اصنافی )و    (1390این بین، کریم پور آذر ) رویکرد کیفی    (1400رضایی فر، حاجی زین 

 
1. Avancini, Candela & Straccia 
2. Frias-Martinez, Chen & Liu 

3. Tian 

4. Halaj 
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( نیز با استفاده از رویکرد کیفی 2012)  1دهنده را مورد توجه قرار دادند و بیانهای پیشنهاددرباره سیستم

 سازی پرداخت. های کاربردی به پژوهش در زمینه شخصیو با تمرکز بر روی  داده

شخصی درباره  شده  مطرح  چهاربعد  پیشینه براساس  مرور  خدمات،  میسازی  نشان  که  ها  دهد 

( و  1400العابدینی و اصنافی)فر، حاجی زین(، رضایی1399همکارانش )  (، غفاریان و1390پور آذر)کریم

( 1397سازی را انجام دهد پرداختند. جان محمدی )( به بعد چه کسی شخصی 2019تین و همکارانش )

سازی(؛  ( به سه بعد )چه کسی و چه چیزی و عناصر شخصی2012سازی؛ بیان )به چهار بعد شخصی

سازی شود ؛  سازی و چه چیزی شخصی ( به هدف و سطح شخصی2007اسیا )آوانچینی، کاندال و استر

( به 2019سازی؛ و حالج و همکارانش )( به چه کسی و عناصر شخصی2009فریاس مارتینز، چن و لیو )

 اند.سازی شود، توجه داشته چه چیزی شخصی 

سطح حداقل قرار دارد  ها در سازی خدمات در کتابخانههمانگونه که قبال ذکر شد وضعیت شخصی

ها کمتر به عوامل توسعه خدمات شخصی  و الزم است به عوامل توسعه این خدمات توجه گردد. در پژوهش

از آنجایی که در مورد بنابراین پژوهش جاری از لحاظ موضوعی دارای نوآوری است.    پرداخته شده است

شگاهی دیجیتال ایران تاکنون پژوهشی  های دانسازی خدمات در کتابخانهعوامل توسعه و ارتقاء شخصی

های دیجیتال تر به بررسی عوامل توسعه کتابخانهبه طور اختصاصی انجام نشده است. از اینرو، در سطح عام

ها مورد  شماری از این پژوهش 2ارتباط با ارائه و توسعه این خدمت نیست توجه شد. در جدول  که بی

 بررسی قرار گرفتند.
 

 های دیجیتال های توسعه کتابخانه وهش . خالصه پژ 2جدول
 یافته ها  شناسی  روش هدف  پژوهش

فدایی و  

نوشین فرد  

(1389 ) 

های  بررسی دیدگاه

مدیران و کتابداران  

های دانشگاه  کتابخانه

عالمه طباطبایی در مورد  

 ایجاد کتابخانه دیجیتال 

روش پیمایشی و  

ی،  نوع توصیف

ها  گردآوری داده

به صورت  

 پرسشنامه 

تخصص   عدم  شامل  دیجیتال  کتابخانه  ایجاد  موانع 

کتابخانه مورد  مدیریت  در  مدیران  آگاهی  عدم  ها، 

متخصص   انسانی  نیروی  فقدان  دیجیتال،  محیط 

کتابدار، عدم آگاهی کامل کتابداران با دانش روز، عدم  

زبان با  کتابداران  نیروی  آشنایی  فقدان  خارجی،  های 

رایانه علوم  در  ایانسانی  کتابخانه  نامناسب  جایگاه   ،

حق   به  مربوط  قوانین  وضوح  عدم  اداری،  تشکیالت 

مولف، نبود تجهیزات و فقدان امکانان مالی، و فقدان  

 زیرساخت مخابراتی مناسب 

اسفندیاری  

مقدم و  

ها و  بررسی مهارت

های کتابداران  قابلیت

روش توصیفی و  

تحلیلی،  

مهارت   آموزشی،  مهارت  شامل  اصلی  مهارت  هفت 

مهارت   اطالعاتی،  مهارت  مدیریتی،  مهارت  پژوهشی، 

 
1. Beyene 
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 یافته ها  شناسی  روش هدف  پژوهش

زهدی  

(1391 ) 

های  کتابخانهدیجیتال در 

 دانشگاهی تبریز 

ها  گردآوری داده

به صورت  

 پرسشنامه 

ای کتابداران  اینترنتی، مهارت شخصیتی و مهارت رایانه

میزان   داد که  نشان  نتایج  و  قرار گرفت  بررسی  مورد 

دیجیتال در بین کتابداران پایین  های  توانمندی مهارت

 بوده است. 

نوروزی و  

فر  جعفری

(1393 ) 

شناسایی عوامل موثر بر  

توسعه سیستم کتابخانه  

های  دیجیتال کتابخانه

های  مرکزی دانشگاه

 دولتی شهر تهران 

  -پیمایشی

توصیفی،  

ها  گردآوری داده

به صورت  

 پرسشنامه 

 

نیروی انس  انی در  مهمترین عامل برای ارتقاء وضعیت 

کنار   در  داخلی  نیروی  آموزش  توسعه،  مسیر 

توسعه  برون مسیر  در  است.  فعالیت  از  برخی  سپاری 

سازی و تولید  مشی برای مجموعهمجموعه، تدوین خط

به   با  الکترونیکی  مناسب  منابع  ابزارهای  کارگیری 

رتبه  دییجتال باالترین  و روزآمدسازی مجموعه  سازی 

عا مهمترین  آورد.  دست  به  سطح  را  ارتقای  در  مل 

های دیجیتالی آگاهی و الگوبرداری  خدمات در کتابخانه

المللی بود و برای توسعه  از تجربیات برتر داخلی و بین

داشتن   بودجه،  سطح  مداوم  افزایش  فناوری 

امکانات  برنامه متخصص،  انسانی  نیروی  تامین  ریزی، 

پردازش   برای  نیاز  مورد  سرعت  تامین  و  فناورانه 

د مهم  اطالعات  دیجیتال  کتابخانه  فناوری  ارتقای  ر 

 هستند. 

جنوی و باب  

الحوائجی  

(1393 ) 

عوامل راهبردی موثر بر  

های  توسعه کتابخانه

 دیجیتال ایران 

نظریه داده بنیاد،  

ها  گردآوری داده

به صورت  

 مصاحبه 

عوامل راهبردی موثر بر توسعه کتابخانه های دیجیتال  

سازوکارهای   مدیریتی،  سازوکارهای  شامل  ایران  در 

قانونی،   و  حقوقی  سازوکارهای  انسانی،  منابع  توسعه 

 باشد.  سازوکار محتوا و ارائه خدمات می

احمدی  

خشوئی  

(1394 ) 

ارائه الگوی ساختار  

سازمانی برای  

دیجیتال  های کتابخانه

 دانشگاهی ایران 

پیمایشی  

تحلیلی،  

ها  گردآوری داده

به صورت  

 پرسشنامه 

ساختار  کتابخانه دارای  دانشگاهی  دیجیتال  های 

در   کارمندان  جایگاه  نیستند.  مشخصی  سازمانی 

سنتی   کارمندان  اکثر  و  است  نشده  تعیین  کتابخانه 

می دیجیتال  بخش  کارهای  به  پرداختند. کتابخانه 

های دیجیتال ایران نیز همان مدیران  خانهمدیران کتاب 

های دیجیتال خود  سنتی بودند که از اهمیت کتابخانه

اطالع بودند و تعریف درستی از کتابخانه دیجیتال  بی

 نداشتند.

صفایی و  

افشار  

قوچانی  

(1395 ) 

بررسی حق مولف در  

 کتابخانه دیجیتال 
 مروری

دیجی کتابخانه  نهاد  و  قدیمی  رایت  کپی  تال  قوانین 

طوری به  است.  حقوق  نوظهور  از  حمایت  قانون  که 

به سال   ش  1348مولفان، مصنفان و هنرمندان ایران 

گردد که هنوز اثری از محیط دیجیتال در میان  باز می

 نبود.
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 یافته ها  شناسی  روش هدف  پژوهش

باصفا،  

الحواجی  باب

و علیپور 

حافظی  

(1396 ) 

های فنی  شناسایی مهارت

کتابداران دیجیتال  

های مرکزی  کتابخانه

های دولتی شهر  دانشگاه

 تهران 

پیمایشی و  

 توصیفی

ها  گردآوری داده

به صورت  

 پرسشنامه 

در  مهارت دیجیتال  کتابداران  شامل    7های  مقوله 

سازی،  افزار، اینترنت و شبکه، مجموعهافزار، سختنرم

از   حفاظت  و  نگهداری  دیجیتالی،  خدمات  پردازش، 

فته نشان  مجموعه دیجیتالی مورد بررسی قرار گرفت. یا

مهارت که  دیجیتال  داد  کتابداران  فنی  های 

مطلوبی  دانشگاه وضعیت  در  تهران،  شهر  دولتی  های 

 قرار ندارد. 

نوروزی و  

فر  جعفری

(1398 ) 

بندی  شناسایی و اولویت

نظران  های صاحبدیدگاه

های موثر  در حوزه شاخص

های  بر توسعه کتابخانه

 دیجیتال ایران 

  -پیمایشی

توصیفی،  

ها  ی دادهگردآور

به صورت  

 پرسشنامه 

متخصص  از  استفاده  شاخص،  تاثیرگذارترین 

باشد و  های دیجیتالی میاطالعات آشنا با کتابخانهعلم

پایین حقوقدان  از  استفاده  به  شاخص  را  رتبه  ترین 

این   در  مطالعه  مورد  جامعه  همچنین  آورد.  دست 

نرم تولیدکنندگان  شامل  کتابخانه  پژوهش  افزارهای 

دیدگاه  دیجیتا دارای  کننده  استفاده  جامعه  و  ل 

متفاوتی در خصوص توسعه کتابخانه دیجیتال در ایران  

 بودند.  

 

ها به صورت کمی انجام گرفته است و  شود، اکثریت پژوهشمشاهده می  2همانگونه که در جدول

جمله مدیریت، نیروی باشد و پژوهشگران عوامل مختلفی از  ها به صورت پرسشنامه میابزار گردآوری داده

های انسانی متخصص، قوانین، امکانات مالی و زیرساختی، فناوری و سایر موارد را برای توسعه کتابخانه

 اند. دیجیتال مطرح و برشمرده

پژوهش گذشت،  که  )ابتدا  همانگونه  جنبه  دو  از  پژوهش  موضوع  با  ارتباط  در  شده  انجام  های 

های دیجیتال( مورد  ه آن وسپس عوامل توسعه و ارتقاءکتابخانهسازی خدمات و ابعاد مطرح دربارشخصی

سازی خدمات بررسی قرار گرفتند. بنابراین پژوهش حاضر افزون بر بررسی عوامل موثر بر توسعه شخصی 

های ایران، ارتباط بین عوامل توسعه این خدمات با توسعه و ارتقاء  های دیجیتال در دانشگاهدر کتابخانه

 دیجیتال را مشخص خواهد کرد.   هایکتابخانه

 

 شناسی پژوهش روش

ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده است و برای گردآوری داده

گرفته شد. مصاحبه با اعضای هیئت علمی که در زمینه کتابخانه دیجیتال تخصص داشتند و کاربران 

کتابخانهحرفه  در  که  کتابداران  میهای/  ارائه  خدمات  دیجیتال،  دانشگاهی  موضوع ای  با  و  دادند 

نمونهشخصی از  نمونه  تعیین  برای  گرفت.  انجام  داشتند  کامل  آشنایی  خدمات  هدفمند  سازی  گیری 
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تحلیل  و  مصاحبه  انجام  و  افراد  انتخاب  فرایند  بلکه  نبوده  قبل مشخص  از  نمونه  استفاده شد و حجم 

به نقطه اشباع ادامه یافت. جهت انجام مصاحبه، بعد از دعوت از افراد    های گردآوری شده تا رسیدنداده

فهرست   پژوهش،  در  جهت شرکت  موضوع   هاپرسشمتخصص  با  آشنایی  برای  یادداشتی  همچنین  و 

کنندگان پژوهش از طریق پست الکترونیک و یا شبکه اجتماعی برای متخصصان ارسال گردید تا شرکت

 در مصاحبه از کلیت موضوع مطلع شوند.  

شامل متن شروع،      ( 1398اسدی و صالحی )برای اجرای صحیح مصاحبه از پروتکل مصاحبه بنی

پژوهش متنی شروعی تهیه ها، سرنخپرسش این  در  بنابراین،  استفاده گردید.  پایان مصاحبه  ها و متن 

اعضای  با  پژوهش  شده  انجام  مراحل  و  اهمیت  چرایی،  درباره  مطالبی  مصاحبه،  آغاز  در  و  گردید 

شوندگان و  کننده در مصاحبه به اشتراک گذاشته شد. همچنین در مورد محرمانه بودن مصاحبه شرکت

در اجرای پژوهش توضیحاتی ارائه شد و رضایت متخصصان در ارتباط با ضبط صدای آنها کسب   نقش آنها

 ها؛ از سه پرسش در راستای انطباق با پرسش اصلی بهره گرفته شد. شاملگردید. در ارتباط با پرسش

 های دانشگاهی دیجیتال ایران چگونه است؟ سازی خدمات در کتابخانهوضعیت شخصی (1

عوامل (2 و  پیادهتسهیل  موانع  و  اجرا  شخصیکننده  کتابخانهسازی  در  خدمات  های  سازی 

 دانشگاهیدیجیتال ایران کدامند؟  

شخصی (3 موجود  وضعیت  بهبود  درباره  پیشنهادی  کتابخانهراهکارهای  در  خدمات  های  سازی 

 دانشگاهیدیجیتال ایران چیست؟ 

ده گردید. با مطالعه منابع مرتبط  ریزی شده و غیررسمی، استفاهای طرحدر این پژوهش نیز از سرنخ

ریزی شده شامل های طرحهای دیجیتال، سرنخبر توسعه کتابخانه  موثرسازی خدمات و عوامل  با شخصی

دست و استفاده گردید و در متن افزار، مدیریت کتابخانه، کتابداران، کاربران و خدمات کتابخانه بهنرم

ای در ه در مصاحبه درخواست شد چنانچه مطلبی یا نکتهکنندپایانی مصاحبه نیز از متخصصان شرکت

 حین مصاحبه مورد غفلت قرار گرفته شده و یا مطرح نشده است را بازگو کنند.  

به صورت تلفنی انجام گرفت. هر    1400و خرداد    اردیبهشتمصاحبه طی دو ماه در فاصله زمانی  

نفر عضو هیئت   9نفر کتابدار و    7نفر شامل16دقیقه به طول انجامید ومصاحبه با    70تا    30مصاحبه بین  

افزار نرم  18ها در نسخه  علمی به اشباع رسید. پس از مکتوب کردن مصاحبه و رسیدن به اشباع، مصاحبه

های کیفی مکس کیو. دی. ای. بارگذاری شدند. البته  قابل ذکر است که در پاسخ به پرسش  تحلیل داده

شرکت متخصصان  تمامی  دراول  هم  کننده  فهرست مصاحبه  سوم  پرسش  به  پاسخ  در  و  بودند  نظر 

موانع و عوامل   "ها به پرسش دوم مصاحبه  پیشنهادات متخصصان تهیه و تنظیم گردید. برای تحلیل پاسخ

از   "های دانشگاهی دیجیتال کدامند؟ سازی خدمات در کتابخانهسازی شخصیکننده اجرا و پیادهتسهیل 

گذاری در تحلیل محتوای کیفی با نظر به اهداف و مسئله رفته شد. فرایند کدتحلیل محتوای کیفی بهره گ

از رویکرد استقرایی استفاده شده است. در این رویکرد، متن مصاحبه چندین بار خوانده شد.   پژوهش 



 1401، سال  2، شماره 12دوره                 نامه کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد            پژوهش   313

سپس تمام جمالت معنادار را استخراج و برای هرکدام از جمالت کدی/برچسبی در نظر گرفته شد. بعد  

ها و اشتراکاتی که با هم داشتند تحت یک مقوله/طبقه بیان شدند و  ری، کدها براساس تفاوتاز کدگذا

آبادی، فردانش  ها نیز چندین زیرمقوله یا طبقه در نظر گرفته شد)مومنی راد، علیبرای تعدادی از مقوله

جاد شده و با استفاده  های ایافزار مکس کیو دی ای کدها و مقوله(. سپس با استفاده از نرم1392و مزینی،  

های  افزار ارتباط بین کدها و مقوالت ترسیم گردید. برای روایی و پایایی مصاحبه نیز از مالکاز این نرم

گوبا و  لینکلن  توسط  شده  انتقال1985)  1مطرح  اعتبارپذیری،  شامل  و  (  اطمینان  قابلیت  پذیری، 

)حریری،   شد  استفاده  اعتبارپذی1385تاییدپذیری  برای  عمیق (.  درگیری  و  کافی  وقت  صرف  از  ری 

سازی،  کننده در مصاحبه پس از پیادهها توسط تعدادی از افراد شرکتپژوهشگر برای پژوهش، تایید داده

پذیری چند پژوهشگر و تایید فرایند پژوهش توسط اساتید راهنما و مشاور استفاده گردید. در مالک انتقال

ها نظرخواهی شد. برای کنترل قابلیت کت نداشتند، درباره یافتهآشنا به روش کیفی که در پژوهش مشار

برداری در تمامی مراحل   اطمینان در این پژوهش تمامی جزئیات پژوهش ثبت و ضبط گردید و یادداشت

ها، باورها و انتظارات ذهنی پژوهشگر در جریان گردآوری کار انجام گرفت و در مالک تاییدپذیری اندیشه

هایی که پژوهشگر با خود وارد پژوهش کرد، ردیابی و کنترل شد  ها یادداشت شد و دیدگاهو تحلیل داده

 (.1385)حریری، 

 

 های پژوهش یافته

مصاحبه، اول  پرسش  با  ارتباط  ی  دانشگاه ی  هادرکتابخانه  خدماتی  سازیشخص  تیوضع"در 

ارتباط با این پرسش هم نظر همانگونه که قبال مطرح شد متخصصان در    "؟است  چگونهدیجیتال ایران  

های دانشگاهی دیجیتال را ضعیف اعالم کردند. به عنوان  سازی در کتابخانهبودند و وضعیت ارائه شخصی 

های دیجیتال دانشگاهی را خیلی  سازی خدمات در کتابخانهشخصی"ای بیان کرد که  کنندهنمونه شرکت 

سازی حتی در مراحل اولیه مقدماتی آن شخصیدانم و کارکردش را چندان سودمند ندیدم.  موفق نمی

سازی به صورت جدی ندیدم. سیستم پیشنهاددهنده و دست کم دیتا ماینینگ پردازش زبانی  سفارش 

افزاری ما تماماً  های نرمکتابداران و شرکت  ". شرکت کننده دیگری اظهار داشت که  "صورت نگرفته است

جیتال گذاشتند. این امکانات یک آیتم الکچری به حساب یک امکاناتی درست کردند و در کتابخانه دی

در   "و شرکت کننده دیگری بیان کرد که    "ها وجود ندارد.آید. سیستم پیشنهاددهنده در کتابخانهمی

نداشتهزمینه شخصی  زیادی  پیشرفت  اولیه شخصی سازی  ایران در مراحل  امکان ایم.  است مثل  سازی 

های پیشنهاددهنده از دیگر دالیل . عالوه بر عدم وجود سیستم"کلمه عبور  ویرایش پروفایل کاربر یا تغییر

سازی؛  ها در خدمات؛ مراحل اولیه شخصی متخصصان در این رابطه، ارائه حداقل و وجود مشکالت و چالش

 
1. Lincoln & Guba 
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 و عدم وجود کتابخانه دیجیتال واقعی بود. 

مصاحبه، دوم  پرسش  پاسخ  با  ارتباط  ی  سازادهیپ   و  اجرا  کنندهلی تسه  عوامل  و  موانع"در 

ایران  دانشگاهی  هادرکتابخانه  خدماتی  سازیشخص دیجیتال  کیفی  "کدامند؟ی  محتوای  تحلیل  از 

 ارائه شده است: 3ای از مراحل کدگذاری در جدول نمونه.  استقرایی بهره گرفته شد
 

 ای از مراحل کدگذاری در تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی . نمونه 3جدول
 مقوله / طبقه   ها زیرمقوله کدها  جمالت کلیدی متون مصاحبه 

کاربران واقعأ گاهی اوقات درک و آشنایی با یک سامانه ندارند.  

ای، سواد اطالعاتی یا سواد دیجیتالی افراد  طور کلی سواد رسانهبه

 ها نامناسب است.  برای جستجو در پایگاه

سواد اطالعاتی و  

ای پایین  رسانه

 کاربران 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربران 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل انسانی 

از   هم  دانشگاه  اساتید  ندارند  هم  علمش  ما  کاربران  از  بعضی 

نمی در  سر  دیجیتال  رسانهکتابخانه  سواد  و  آورند.  کاربران  ای 

 دانشجویان نیز پایین است. 

حاضر   عنوان  هیچ  به  دانشجویان  که  است  این  عمده  مشکل 

سازی را استفاده  نیستند بیایند آموزش ببینند و خدمات شخصی

 کنند

تمایل کاربران   عدم

به استفاده از  

 خدمات شخصی  

بزرگترین نقص عدم آگاهی دانشجویان است ولی باز با گذاشتن  

هایی برای دانشجویان و معرفی خدمات آن، باز استفاده از  دوره

 خدمات وجود ندارد. 

سازی ندارند به غیر از جمع  کاربران هیچ آشنایی با بحث شخصی

کتابداری تا حدودی آشنا هستند. اما دانشجویان و  دانشجویان  

نمیرشته و  ندارند  آگاهی  این خدمات  از  دانند  های دیگر اصأل 

دانند  دقیق مفهوم آن چیست. نقص این است که دانشجویان نمی

آنها  شخصی برای  قضیه  این  نیاز  و  چه  یعنی  خدمات  سازی 

 مشخص و روشن نشده است.

عدم آشنایی  

ت  کاربران با خدما

سازی  شخصی

 خدمات  

 

از این ده مقوله،     6در راستای پاسخگویی به پرسش دوم مصاحبه، ده مقوله در نظر گرفته شد. 

و   موانع  با  مرتبط  تسهیل   4مقوله  عوامل  به  مربوط  شخصیمقوله  اجرای  در کننده  خدمات  سازی 

 باشد. های دانشگاهی دیجیتال میکتابخانه

های دانشگاهی دیجیتال  سازی خدمات در کتابخانهارتباط با موانع اجرای شخصیها در  کدها و مقوله

 ارائه شده است:  4در جدول 
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سازی در  سازی شخصی های پژوهش مبتنی بر موانع اجرا و پیاده ها حاصل از داده. کدها و مقوله 4جدول

 های دانشگاهی دیجیتالکتابخانه 
 مقوله  هازیرمقوله کدها  تکرار ردیف 

 افزار کتابخانهنرم 12 1

 مسائل فنی -
 رابط کاربری  1 2

 کاوی و سیستم پیشنهاددهنده های داده عدم بکارگیری تکنیک  7 3

 مشکالت زبان فارسی 3 4

 عدم همگامی با فناوری   2 5

 مسائل حقوقی  - حق مولف  8 6

 عدم بررسی نیاز کاربران 4 7

 کاربران

 عوامل انسانی 

 ضعف در آموزش و راهنمایی کاربران  1 8

 عدم آشنایی کاربران  2 9

 سواداطالعاتی پایین کاربران  4 10

 عدم تمایل کاربران به استفاده از خدمات  3 11

 نگرش و دیدگاه متخصصان 2 12

 متخصصان 

 شناسیدانش نظام آموزشی رشته علم اطالعات و  4 13

 تعامل پایین میان متخصصان 5 14

 بی انگیزگی کتابداران 3 15

 کمبود کتابداران حیطه کتابخانه دیجیتال 2 16

 ای برای کتابدارانهای دوره کمبود آموزش  2 17

 مهارت و آگاهی پایین کتابداران   7 18

 هاتغییر سیاست 2 19

- 
ساختار سازمانی و  

 مدیریت

 نگرش و دیدگاه مدیران 3 20

 ضعف نظام انگیزشی و تشویقی  2 21

 کمبود منابع مالی و بودجه 3 22

 مدیران با تخصص غیرکتابداری  3 23

 کم توجهی به انجام پژوهش   6 24
- 

 

 –مسائل فرهنگی 

 اجتماعی 
 وجود رقبا اطالعاتی  3 25

 

 اطالعاتیمشکل دسترسی به منابع  3 26
منابع 

اطالعاتی  

کارکردهای   کتابخانه

 کتابخانه

 عدم تنوع منابع اطالعاتی  4 27

 جستجو ناپذیر بودن منابع کتابخانه 2 28

 کمبود منابع اطالعاتی   7 29

 عدم استمرار در ارائه خدمات  2 30
خدمات 

 عدم توجه به بازاریابی خدمات  2 31 کتابخانه

 حداقل خدماتارائه  4 32
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در جدول   که  می  4همانگونه  عوامل    6شود،  مشاهده  حقوقی،  مسائل  فنی،  مسائل  شامل  مقوله 

انسانی، ساختار سازمانی و مدیریت، مسائل فرهنگی و اجتماعی، و کارکردهای کتابخانه برای موانع اجرا  

 بندی شدند.  سازی این خدمات دستهو پیاده

فنی: مقوله    مسائل  این  نرم  5برای  شامل  بکارگیری  مانع  عدم  کاربری،  رابط  کتابخانه،  افزار 

ها مطرح کاوی و سیستم پیشنهاددهنده، مشکالت زبان فارسی، عدم همگامی با فناوریهای دادهتکنیک 

ترتیب وضعیت فعلی نرم به  این بین  عدم بکارگیری تکنیک شد که در  کاوی های دادهافزار کتابخانه و 

افزار ای در ارتباط با نرمکنندهباشد. به عنوان نمونه شرکت مهمترین و پربسامدترین مانع در مسائل فنی می

افزار وضعیت مناسبی  سازی از نظر نرمهای دیجیتال شخصیدر بیشتر کتابخانه  "کتابخانه بیان کرد که  

گردد به اینکه کتابخانه دیجیتال به معنای واقعی در ایران وجود ندارد و یا کمتر این هم بر می  ندارد. البته

کاوی بیان داشت که های دادهکننده دیگری در رابطه با عدم بکارگیری تکنیک و شرکت "شاهد هستیم. 

های فنی این اختهای فنی وجود ندارد. یکی از زیرسها و زیرساختهای دیجیتال ضرورتدر کتابخانه"

کاوی است برای اینکه های دادهکاوی استفاده شود. قواعد انجمنی یکی از تکنیک است که از قوانین داده 

 "ها را در بیاورند.بتوان روابط بین آیتم 

های دانشگاهی  در این مقوله یک مانع حق مؤلف در نظر گرفته شد. در کتابخانه  مسائل حقوقی:

چالش مرتدیجیتال،  از های  نیمی  بحث  مورد  فارسی  اطالعاتی  منابع  خصوص  در  مؤلف  حق  با  بط 

های  های قانونی چالشکننده در این مصاحبه بود و بیان شد در بحث قوانین و زیرساختمتخصصان شرکت

 بسیاری وجود دارد. 

یرمقوله دست آمد. در ارتباط با زبرای این مقوله، دو زیرمقوله کاربران و متخصصان به  عوامل انسانی:

مانع شناسایی شد که عدم بررسی نیاز کاربران و سواد اطالعاتی پایین کاربران پربسامدترین   5کاربران  

اگر جامعه "ای بیان کردکنندهباشد. به عنوان نمونه در رابطه با عدم بررسی نیاز کاربران شرکتمانع می

ل کارهایی که در رشته ما و دیگر انجام هدف را نشناسید، )کتابخانه( محکوم به فنا است. بزرگترین مشک

سنجی است. ما  کند بحث نیازرود جلو و بعد کاربر رهاش میشود و فقط یکسال خوب و موفق میمی

آید سراغ صفحه کتابخانه. دانیم برای چی میدانیم. نمیشناسیم و ما نیاز کاربران را نمیکاربران را نمی 

کند... تا وقتی رفتار اطالعاتی کاربر ندانیم  ر کاربر را جلب می فقط تبادل اطالعات است، چه چیزی نظ

 "خورد... توانیم برای آن نسخه بپیچیم. هرکاری که انجام دهید وقتی جامعه را نشناسی بدرد نمینمی

مانع مطرح گردید. بیان شد که کتابداران و متخصصان نسبت   7در ارتباط با زیرمقوله متخصصان  

ال دیدی درست و مناسبی ندارند و برای کتابخانه دیجیتال برنامه درست و راهبردی به کتابخانه دیجیت

شناسی در راستای آموزش و وجود ندارد. از نظر متخصصان، نظام آموزشی رشته علم اطالعات و دانش

تربیت کتابداران مانع دیگری در اجرا این نوع خدمات است. از جمله موانعی که متخصصان اعالم کردند  

باشد. موانع معرفی شده دیگر شامل عدم انگیزه کتابداران در ارائه خدمات،  امل آموزش مسائل تئوری میش
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برای کتابداران، و مهارت و  های دورهکمبود کتابداران در حیطه کتابخانه دیجیتال، کمبود آموزش  ای 

می کتابداران  پایین  کتابداراآگاهی  پایین  آگاهی  و  مهارت  ترتیب  به  که  میان باشد  پایین  تعامل  و  ن 

 متخصصان پربسامدترین موانع به شمار می رود. 

تغییر سیاست  ساختار سازمانی و مدیریت: مقوله  این  در  موانع  از  یکی  نظر متخصصان  ها  طبق 

ای داشته سازی تاثیر بازدارندههای کتابخانه نباید بر روی شخصیکنند تغییر سیاستباشد و بیان میمی

مهم دیگر به دیدگاه و نگرش مدیران، ضعف نظام انگیزشی و تشویقی، کمبود منابع مالی  باشد. از موانع  

و بودجه، و مدیران با تخصص غیرکتابداری اشاره شده است. در ارتباط با کمبود منابع مالی و بودجه،   

د.  انآوری منابع و خدمات و هم بحث استخدام نیروی انسانی را مطرح کردهمتخصصان هم بحث فراهم

ای که عدههای چالش برانگیز در این مصاحبه بود به طوری مانع مدیران با تخصص غیرکتابداری از بحث 

ای دیگر از اند. در مقابل عدهسازی خدمات دانستهاز متخصصان این عامل را مانعی برای اجرای شخصی

کتابخانه دیجیتال باشند،  متخصصان بیان کردند چنانچه مدیران غیرکتابداری دارای برنامه مشخص برای  

 شود. عنوان مانع در نظر گرفته نمیاین مورد به

برای این مقوله دو مانع شامل کم توجهی به انجام پژوهش و وجود    اجتماعی:  -مسائل فرهنگی

سازی خدمات دست آمد.کم توجهی به انجام پژوهش به عنوان مانع در اجرای شخصیرقبای اطالعاتی به

طورکلی جدی گرفته نشده است و  مورد نظر متخصصان قرار گرفت. اول اینکه پژوهش بهاز دو جهت  

سازی خدمات تعداد کمی پژوهش  دارای اهمیت زیادی نیست و دوم اینکه، در ارتباط با موضوع شخصی

های اطالعاتی که دسترسی به انجام شده است. به نظر متخصصان وجود رقبای اطالعاتی از جمله پایگاه

 عات را آسان گردانده است، مانع دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد. اطال

اند.  دو زیرمقوله منابع اطالعاتی و خدمات کتابخانه قرار گرفته  ، دراین مقوله کارکردهای کتابخانه:  

تی،  برای زیرمقوله منابع اطالعاتی موانع شامل مشکل دسترسی به منابع اطالعاتی، عدم تنوع منابع اطالعا

از   کتابخانه دیجیتال حاصل  منابع  است که  مطلب  این  مبین  کتابخانه که  منابع  بودن  ناپذیر  جستجو 

بیشترین باشد، و کمبود منابع اطالعاتی میاسکن منابع چاپی می باشد. کمبود منابع اطالعاتی دارای 

ای درباره کمبود کنندهکتبسامد نسبت به سایر کدهای زیرمقوله منابع اطالعاتی بود. به عنوان نمونه شر

سازی خدمات در کتابخانه دیجیتال به نظر من چیزی که وضعیت شخصی  "منابع اطالعاتی بیان کرد که

ها بیشتر متکی  را با مشکل مواجه کرده است پایین بودن محتوای کتابخانه دیجیتال است. این کتابخانه

 . "به منابع التین است 

موانع شامل عدم استمرار در ارائه خدمات، عدم توجه به بازاریابی    برای زیرمقوله خدمات کتابخانه

دست آمد. که ارائه حداقل خدمات دارای بیشترین بسامد بود و به عنوان خدمات، و ارائه حداقل خدمات به

های دیجیتال از بُعد ارائه خدمات متاسفانه خدماتی  وضعیت کتابخانه"ای بیان کرد که  کنندهنمونه شرکت 

 ."جمله از کتابدار بپرس و ارائه خدمات مرجع از راه دور بسیار ضعیف است و به آن توجه نشده استاز 
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با عوامل تسهیلکدها و مقوله ارتباط  اجرا شخصیها در  های  سازی خدمات در کتابخانهکننده 

 ارائه شده است: 5دانشگاهی دیجیتال در جدول 
سازی  کننده اجرا و پیاده های پژوهش مبتنی بر عوامل تسهیلدادهها حاصل از  . کدها و مقوله 5جدول

 های دانشگاهی دیجیتال سازی در کتابخانه شخصی
 مقوله  ها زیرمقوله کدها  تکرار ردیف 

 افزار کتابخانه نرم 2 1

 مسائل فنی -

 ها  همگامی با فناوری 4 2

 پیشنهاددهندهکاوی و سیستم بکارگیری داده 4 3

 ها پذیری بین کتابخانهمیانکنش 4 4

 پهنای باند وسیع   2 5

 رابط کاربری   2 6

 راهنمایی و پشتیبانی از کاربران  3 7

 کاربران 

 عوامل انسانی 

 بازخورد به کاربران  3 8

 نیازسنجی و بررسی رفتار کاربران  5 9

 جذب کاربران  2 10

 های ضمن خدمت  آموزش 2 11

 متخصصان 

 نگرش و دیدگاه متخصصان  3 12

 های مختلف تعامل بین متخصصان با رشته 7 13

 استفاده از متخصصان  6 14

 تاثیر و نقش متخصصان  5 15

 مدیریت مشارکتی 4 16

- 
ساختار سازمانی و  

 مدیریت 

 مشی مکتوب وجود خط 1 17

 مدون ارائه برنامه  2 18

 نگزش و دیدگاه مدیران   6 19

 منابع مالی و بودجه  9 20

 جامعیت منابع  1 21

 منابع اطالعاتی کتابخانه 

 کارکردهای کتابخانه 

 ها شبکه سازی بین کتابخانه 4 22

 ایجاد کنسرسیوم  3 23

 انواع منابع  3 24

 کاربران گذاری کتابخانه شخصی با دیگر  اشتراک 1 25

 امانت دیجیتال  1 26 خدمات کتابخانه 

 ارائه خدمات پویا  4 27

 

در جدول   که  می  5همانگونه  ساختار    4شود،  مشاهده  انسانی،  عوامل  فنی،  مسائل  شامل  مقوله 
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 سازمانی و مدیریت، و کارکردهای کتابخانه به دست آمد. 
گیری معرفی شد که همگامی با فناوری روز، بهرهکننده  عامل تسهیل   6در این مقوله   مسائل فنی:

ها دارای بیشترین بسامد بودند. به پذیری بین کتابخانهکاوی و سیستم پیشنهاددهنده و میانکنشاز داده

های مرتبط با  فناوری"کند که  ای در ارتباط با همگامی با فناوری روز بیان میکنندهعنوان نمونه شرکت 

کنند. این تغییرات در راستای ایجاد رفاه برای کاربران ی با سرعت دارند تغییر میرساناطالعات و اطالع

گر بهره بیشتر و اثربخشی ببرند به همان اندازه  بوده است هر چقدر کتابخانه دیجیتال از فناوری تسهیل 

میمی غایی  هدف  این  بپردازند  بیشتری  اثر  و  مداومت  با  کار خودشان  به  د"باشدتوانند  یکی  از  .  یگر 

استفاده از "کاوی و سیستم پیشنهاددهنده بیان کرد که  گیری از دادهها در ارتباط با بهرهکنندهشرکت

تواند مطلوب و  تواند به صورت یک فیلتر عمل کند و میگر و پیشنهاددهنده خودش میسامانه توصیه 

 "بینی و پیشنهاد بدهد. نیاز کاربر را پیش

این مقوله نیز به دو زیرمقوله کاربران و متخصصان اشاره شده است. در ارتباط برای    عوامل انسانی:

از نظر متخصصان شرکت کننده را شامل  توان عوامل تسهیلکننده در مصاحبه میبا زیرمقوله کاربران 

ران راهنمایی و پشتیبانی از کاربران، بازخورد به کاربران، نیازسنجی و بررسی رفتار کاربران، و جذب کارب

دانست. که در این بین، نیازسنجی و بررسی رفتار کاربران بیشترین بسامد را داشت و به عنوان نمونه 

سازی کتابخانه دیجیتال  اولین چیز نیازسنجی جامعه هدف است... شخصی"ای بیان کرد که  کنندهشرکت

ز االن دیده شود و  رود و باید اکه خیلی هم کار خوبی است چون که دنیا به سمت دیجیتال شدن می

 . "گذاری شود و تمامی این کارها منوط به شناخت جامعه استباید روی آن سرمایه

ارتباط با زیرمقوله متخصصان مطرح شده است شامل آموزش  های ضمن خدمت،  عواملی که در 

و   های مختلف، استفاده از متخصصان، و تاثیرنگرش و دیدگاه متخصصان، تعامل بین متخصصان با رشته

های مختلف و استفاده از باشد. که در این زیرمقوله تعامل بین متخصصان با رشته نقش متخصصان می

ای در ارتباط کنندهرود. به عنوان نمونه شرکت کننده به شمار میمتخصصان، پربسامدترین عوامل تسهیل 

کند کار فنی است. کار افزار طراحی میبه هر حال کسی که نرم"با تعامل بین متخصصان بیان کرد که  

تواند باشد. ما نیاز داریم که کتابدارهایی که وارد هستند یعنی  فنی، به تنهایی جوابگو نیازهای جامعه نمی

کسی که کار فنی بلد باشند که بدانن این کار شدنی است و به طور خاص، موارد کتابداری و رفتار اطالع 

شود و نه مشاوره ساده، بیایند و قرار ی که حرفشان شنیده مییابی کاربران را بلد باشند. به عنوان مشاور

 "خواهیم و آن را مهندسین طراحی کنندبگیرند و بگویند ما این را می

مدیریت: و  سازمانی  تسهیل  ساختار  عوامل  شخصیاز  اجرا  نظر  کننده  طبق  خدمات  سازی 

ویژه زمانی  باشد این عوامل بهران میمتخصصان در این مقوله، مدیریت مشارکتی و ارائه برنامه مدون مدی

مشی مکتوب های تخصصی دیگر هستند دارای اهمیت بیشتری هستند. وجود خطکه مدیران از رشته 

های توسعه برای کتابخانه بخصوص با توجه به تغییر در مدیریت کتابخانه در راستای ادامه کارها و برنامه
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کننده در جهت این مقوله نگرش و دیدگاه مدیران، امل تسهیلباشد. از دیگر عوکتابخانه دارای اهمیت می

 باشند.   و منابع مالی و بودجه مطرح گردید که دارای پربسامدترین عوامل نیز می

اند. برای برای این مقوله، دو زیرمقوله منابع اطالعاتی و خدمات قرار گرفته  کارکردهای کتابخانه:

تسهی عوامل  اطالعاتی  منابع  شبکه ل زیرمقوله  منابع،  جامعیت  شامل  ایجاد  کننده  کتابخانه،  بین  سازی 

سازی بین کتابخانه بیشترین بسامد را دارا بود. به باشد که شبکهکنسرسیوم، و انواع منابع اطالعاتی می

سازی خوب است که کتابخانه وابسته به از این بابت شبکه "ای بیان کرد که  کنندهعنوان نمونه شرکت 

منابع هم هر چقدر متمرکز و بیشتر باشد خیلی بهتر است. فکر کنید کل دانشگاه پیام نور   منابع است و

ریزی برای خدمات انجام گیرد.  جا برنامهیک مرکز داشته باشد برای کتابخانه دیجیتال و کل منابع و همان

 .   "ها ... دهد به همه شعبهشود و بعدآنجا دسترسی میریزی آنجا انجام مییعنی که همه برنامه

گذاری کتابخانه شخصی با دیگر  کننده شامل اشتراکبرای زیرمقوله خدمات کتابخانه عوامل تسهیل

 باشد.  کاربران، امانت دیجیتال، ارائه خدمات پویا بود که ارائه خدمات پویا دارای بیشترین بسامد می
مصاحبه، سوم  پرسش  پاسخ  با  ارتباط   موجود   تیوضع  بهبودباره  دری  شنهادیپ ی  راهکارها"در 

 ارائه شده است.   6جدول "ست؟یچی دیجیتال دانشگاهی هادرکتابخانه خدماتی سازیشخص
 کنندگان در مصاحبه . راهکارهای پیشنهادی مشارکت6جدول

 کنندگان راهکار پیشنهادی مشارکت مقوله 

 

 مسائل فنی  

 گذاری استفاده از بخش خصوصی جهت سرمایه

 های دانش بنیان شرکتاستفاده از 

 سازی خودکار حرکت به سمت شخصی

 های فنی تقویت زیرساخت

 ایجاد کنسرسیوم خرید کتاب الکترونیک از ناشران ایرانی  مسائل حقوقی 

 

 

 عوامل انسانی 

 تغییر دید نسبت به کتابخانه دیجیتال

 معرفی کتابخانه دیجیتال به جامعه دانشگاهی

 سازی خدمات شخصیرسانی در ارتباط با آگاهی

 های جامعه کاربر شناسایی ویژگی

 های کتابداران به روز بودن مهارت

 ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزش 

ارائه چهارچوبی برای ایجاد کتابخانه دیجیتال و سیستم تشویقی برای   ساختار سازمانی و مدیریت 

 رعایت  این چهارچوب 

 اختصاص بودجه و منابع مالی 

 ایجاد کنسرسیوم جهت تامین منابع  کارکردهای کتابخانه 

 سازیهای مطرح شخصیلیستی از شاخصتهیه چک

 الگو برداری از تجربیات دیگران 
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های مطرح شده در پرسش دوم ارائه ، فهرست پیشنهادات متخصصان و منطبق با مقوله 6در جدول  

 گردیده است. 

 

 گیری بحث و نتیجه

های  سازی خدمات در کتابخانهدنبال شناسایی عوامل موثر بر توسعه و ارتقاء شخصیاین پژوهش به  

دانشگاهی دیجیتال، سه پرسش را مطرح کرد. در پرسش اول ارائه ضعیف این خدمات؛ در پرسش دوم 

کننده اجرا خدمات؛ و پرسش سوم راهکاری پیشنهادی برای توسعه خدمات مشخص موانع و عوامل تسهیل

ر پاسخ به پرسش دوم مصاحبه از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی برای تحلیل پاسخ گردید. د

کنندگان در مصاحبه استفاده گردید و عوامل مطرح در این پژوهش شامل مسائل فنی، مسائل شرکت

ود.  اجتماعی و کارکردهای کتابخانه ب  -حقوق، عوامل انسانی، ساختار سازمانی و مدیریت، مسائل فرهنگی 

( نیز سازوکارهای مدیریتی، سازوکارهای توسعه منابع انسانی، سازوکارهای 1393جنوی و باب الحوائجی)

بر توسعه کتابخانه راهبردی مؤثر  از جمله عوامل  را  قانونی، و سازوکار محتوا و خدمات  های حقوقی و 

ایران می یافتهدیجیتال  میدانند.  نشان  تها  عوامل  و  موانع  اکثر  که  با  سهیلدهد  ارتباط  در  که  کننده 

کتابخانهشخصی در  آن  عام  سطح  در  است  مطرح  خدمات  به سازی  است.  بوده  مطرح  دیجیتال  های 

(،  1389فرد )های پژوهش در فدایی و نوشینکه وجود مانع مسائل حقوقی و حق مؤلف با یافتهطوری 

استا بوده است. در مقوله عوامل  ( هم ر1395(، صفایی و افشار قوچانی )1393الحوائجی )جنوی و باب

( نیز نشان داد که فقدان نیروی انسانی متخصص 1389فرد )های پژوهش فدایی و نوشین انسانی یافته

باشد. درارتباط کتابدار، عدم آگاهی کامل کتابداران با دانش روز از جمله موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می

الحوائجی و علیپور ( و باصفا، باب1391ی اسفندیاری مقدم و زهدی )هابا مهارت پایین کتابداران با یافته

( و  1396حافظی  نوروزی  دیجیتال،  کتابخانه  متخصصان  از  استفاده  جهت  در  است.  بوده  راستا  هم   )

های دیجیتال ایران استفاده  ترین شاخص برای توسعه کتابخانه( بیان کردند که پراهمیت 1398فر )جعفری 

علم متخصص  کتابخانهاطاز  با  آشنا  رفتار العات  بررسی  و  نیازسنجی  با  ارتباط  در  است.  دیجیتال  های 

( همراستا بود. در مقوله ساختار سازمانی و مدیریت،  1393الحوائجی)کاربران، با یافته پژوهش جنوی و باب

بخانه در ( نیز، نبود تجهیزات و امکانات مالی، جایگاه نامناسب کتا1389فرد )پژوهش فدایی و نوشین

ها و عدم آگاهی مدیران در مورد محیط دیجیتال از موانع تشکیالت اداری، عدم تخصص مدیریت کتابخانه

یافته است.  بیان شده  دیجیتال  کتابخانه  احمدی خشوئی)ایجاد  داد  1394های  نشان  کارمندان (  اکثر 

( برای  1393جعفری فر)  و در پژوهش نوروزی و  پرداختندسنتی کتابخانه به کارهای بخش دیجیتال می

کتابخانه در  فناوری  مقوله توسعه  است.در  شده  اشاره  بودجه  سطح  مداوم  افزایش  به  دیجیتال  های 

( در میسر توسعه مجموعه کتابخانه دیجیتال به تولید  1393فر )کارکردهای کتابخانه، نوروزی و جعفری 

به با  اطالعاتی  دیجیتالمنابع  مناسب  ابزارهای  داشتند.  سازی  کارگیری  توجه  مجموعه  روزآمدسازی  و 
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بی اطالعاتی  منابع  کمبود  حق همچنین  مقوله  با  نمیارتباط  باب مؤلف  و  جنوی  که  طوری  به  باشد 

های دیجیتال در کشور به منابع التین ناشی از موانع کنند که اتکای کتابخانه( بیان می1393الحوائجی)

با ارائه خدمات همچنین جنوی و باب الحوائجی خاطر   حقوقی و قانونی در توسعه محتواست. در ارتباط 

ریزی ویژه ای است که به توجه و برنامههای دیجیتال حلقه مفقودهکنند که خدمات در کتابخانهنشان می

(  1390پورآذر )های پژوهش کریمهای پیشنهاددهنده با یافتهنیاز دارد. در جهت عدم بکارگیری سیستم 

راهنما هستند و نه خودکار   -ها از نوع کاربرها در کتابخانهسازی سیعی از شخصیقسمت وکند  که بیان می

( که نشان داد سیستم پیشنهاددهنده در 1400های رضایی فرد، حاجی زین العابدینی و اصنافی)یافتهو  

ها  یستم ای ایران در حال حاضر وجود ندارد، همراستا است. در مورد بکارگیری این س افزارهای کتابخانهنرم

صورت خودکار های دانشگاهی بهسازی در کتابخانه( نشان داد که شخصی2012نیز نتایج مطالعه بیان )

و   است  تحقق  لیو)قابل  و  چن  مارتینز،  )2009فریاس  همکارانش  و  غفاریان  و  1398(،  تین  و   )

 اند. ( در این زمینه به پژوهش پرداخته 2019همکارانش)

های توسعه کتابخانه دیجیتال مشخص های این پژوهش با پژوهشبه طورکلی، همراستای یافته 

های دیجیتال همچنان وجود دارد و این موانع برطرف نگردیده  کندکه موانع و مسائل مرتبط با کتابخانهمی

های سازی را جدا از توسعه کتابخانهکننده در مصاحبه توسعه خدمات شخصیاست و متخصصان شرکت

ندانسته کتابخانهدیجیتال  توسعه  موانع  بنابراین  خدمات شخصیاند.  ارائه  روی  بر  دیجیتال  سازی های 

شخصی به  مختص  مباحثی  به  پژوهش  این  در  البته  است.  بوده  جمله تاثیرگذار  از  خدمات  سازی 

  -ها، امانت دیجیتال، و مسائل فرهنگی کاوی، همگامی با فناوریهای پیشنهاددهنده و تکنیک دادهسیستم 

یافتهاجتما براین، همانگونه که  برای موانع    5و    4های جداولعی اشاره شده است. افزون    6نشان داد، 

سازی سازی شخصیمقوله طبق نظر متخصصان برای اجرا و پیاده  4کننده  مقوله و برای عوامل تسهیل 

وله مسائل  رسد دلیل اینکه دو مقدست آمد. به نظر میهای دانشگاهی دیجیتال بهخدمات در کتابخانه

عوامل تسهیل-حقوقی و مسائل فرهنگی  پرداخته اجتماعی در موانع مطرح گردیده و در  به آن  کننده 

نشده است، این باشد که این دو مقوله با کدهای حق مؤلف، کم توجهی به انجام پژوهش، و وجود رقبا  

این مشکالت باید در   باشد و جهت حلپژوهشی جز مسائل فراسازمانی کتابخانه دانشگاهی دیجیتال می

عنوان مانع نام برده شده است در سطح کالن به آنها پرداخته شود. همچنین بسیاری از مواردی که به

دهد برطرف کردن موانع و توجه به آنها، خود کننده نیز وجود دارند. این نشان میقسمت عوامل تسهیل

پیادهتسهیل  اجرا و  به باشدسازی خدمات میسازی شخصیکننده  از بین مقوالت  این،  بر  افزون  دست . 

این  که  است  پرداخته شده  مقوله  از سایر  بیش  و متخصصان(  )کاربران  انسانی  عوامل  مقوله  به  آمده، 

باشد.  سازی خدمات میسازی شخصیدهنده اهمیت و نقش مؤثر این مقوله در اجرا و پیادهموضوع نشان 

(  6ن در راستای راهکار برای توسعه این خدمات)جدول قابل توجه است که اکثریت پیشنهادات متخصصا

 گردد.  نیز به مقوله عوامل انسانی برمی
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یافته به  توجه  با  نهایت،  میدر  پژوهش  جمله های  از  متعدد  زوایای  از  باید  که  کرد  بیان  توان 

های فنی  های پیشنهاددهنده، زیرساختگیری از سیستم آوری منابع دیجیتال، بهرهسازی و فراهممجموعه 

های دیجیتال، آشنایی و سواد اطالعاتی کاربران و  و حقوقی، نقش و عملکرد کتابداران و مدیران کتابخانه

های دانشگاهی دیجیتال مورد توجه قرار داد سازی خدمات در کتابخانهسایر موارد، توسعه و ارتقا شخصی

به دنبال بهبود ارائه این خدمات و تغییر های دیجیتال الزم است  و پژوهشگران و دست اندرکاران کتابخانه

های جدیدی پیش روی کاربر در راستای بازیابی، اشتراک، تعامل و تحول وضعیت موجود بوده تا فرصت

شناسی  اطالعات و دسترسی به محتوا قرار گیرد. پژوهش کنونی از دیدگاه متخصصان علم اطالعات و دانش

های ایران پرداخته است.  های  دیجیتال در دانشگاهابخانهسازی در کتبه بررسی عوامل توسعه شخصی

می پیشنهاد  پژوهشبنابراین  در  از گردد  کاربران  استفاده  و  آشنایی  میزان  بررسی  ضمن  آتی  های 

کتابخانهشخصی در  خدمات  کتابخانهسازی  کاربران  نیازهای  و  نظرات  دیجیتال،  از های  دیجیتال  های 

 قرار گیرد.  سازی خدمات مورد بررسی شخصی
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