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Abstract 

 

Purpose: Social institutions, including public libraries, in connection with their duties and response to the 

growing changes in society, always aim to provide a platform for sharing experiences and social 
knowledge. This research seeks to identify important categories and components and items in platform 

thinking for the effectiveness of public library services from the perspective of experts so that it can be 

used as a model for implementing platform thinking effectively in public libraries.  
Method: Delphi and panel formation method were employed.  Panel participants were 15 LIS experts and 

public library professionals. A questionnaire based on the review of the literature was designed and 

validited. Feedbacks from two rounds of the Delphi inqury resulted in developing categories, components, 
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and items required for platform thinking for the development of Hosseinieh Ershad Public Library services 
were identified.  

Findings: The results showed that from the experts' point of view, what categories, components and 

items are important in shaping public library services based on the platform thinking model. A good 
increase in averages, so that only one component is below ninety percent and the other is above ninety 

percent, is an important point. Such a high percentage of agreement indicates the good attitude of 

experts towards each component and their suitability for inclusion in the research and the final 

questionnaire. The scores of the second round showed that the experts agreed with the changes. The 
results showed that the components of the model were closer to their views and the division of this 

round caused the experts to look at these components more positively and in their views were closer to 

each other than the first round.  
Conclusion: According to the obtained results, all categories, components and items required for role-

playing as a platform, with an average score of 875%, which is very close, were approved by experts. 

After analyzing the data in two Delphi rounds, the main topics were categorized and in its sub-

category, the components were divided and the examples of the initial questionnaire were separated 
and a number of items were compiled under each component and the possibility of using categories 

and components in drawing thinking model. A platform was created. Finally, 6 categories, 17 

components and 89 items of platform thinking model for the development and effectiveness of public 
library services were identified, which can be evidence of greater validity for drawing the model and 

its greater equality with the views of experts, and can be used as a basis for designing platform 

thinking model. 
Keywords: Platform Thinking, Public Services, Platform Library, Public Library, Components, Categorie 
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سازی تفاوت کتابخانه پلتفرمی و  ها و به منظور برجسته ویژه در حوزه کتابخانه وم تفکر پلتفرمی به ن مفهنوبود با توجه به  هدف:

آن مقوله ا  اهخدمات  شناسایی  پی  در  پژوهش  مؤلفه ین  و  گویه ها  و  خدمات  ها  اثربخشی  برای  پلتفرمی  تفکر  در  مهم  های 

شکلی تأثیرگذار در فرمی به سازی تفکر پلتعنوان الگویی برای پیادهبه   عمومی از نگاه متخصصان است تا بتوان از آن  هایکتابخانه 

 های عمومی استفاده کرد.  کتابخانه 

بر اساس    اینامه انجام شده است. پرسش   های عمومی علم اطالعات و کتابخانه  متخصص   15 تکنیک دلفی، با مشارکت   :روش 

متون تخصصی در زمینه تفکر   برپایه وع  بر ادبیات موضهای عمومی مبتنی  کتابخانه   های مرتبط با تفکر پلتفرمی براییم و مؤلفه مفاه

  کردیم   تدوینحسینیه ارشاد   های صاحبنظران و تجارب مدیریتی نویسنده نخست در کتابخانه عمومی دیدگاه به  و با توجه    پلتفرمی 

 شد.  کرونباخ استفاده آلفای ضریب از  آن، هایپرسش درونی  انیهمس ونامه  پرسش  پایایی از اطمینان منظوره ب.  و روایی آن تائید شد
ای نامه نتایج دور اول دلفی سبب شد تا پرسش   دست آمد که رقم مناسبی است. به   ۸77/0نامه  مقدار کلی آلفای کرونباخ برای پرسش 

ز دو ستون مؤلفه و گویه به سه ستون  های عمومی برای متخصصان ارسال شده بود، اه که برای ترسیم مدل تفکر پلتفرمی در کتابخان

پس از  نفر بود.  14در دور دوم دلفی، از بین همان افراد قبلی، تعداد متخصصان مشارکت کننده، مؤلفه و گویه تغییر کند. مقوله، 

خدمات    های تفکر پلتفرمی برای توسعه ها و گویه لفه ها و مؤنامه دلفی، مقوله دریافت و واکاوی بازخوردهای دو دور پرسش 

 ی شدند.کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شناسای 

% بود. دور دوم دلفی نشان داد که    5/۸7های تفکر پلتفرمی توسط متخصصان  ها، و گویه ها، مؤلفه تایید مقوله  میانگین   ها:.یافته 

  6ی حسینیه ارشاد تأیید کردند. درنهایت  ها را برای تفکر پلتفرمی در کتابخانه عمومها و گویه ها، مؤلفه مشارکت کنندگان تمام مقوله 

 عمومی حسینیه ارشاد یافته شد.  ی تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات کتابخانه برای ارائه   گویه   ۸9مؤلفه و    17،  له مقو

مقوله و در زیرمجموعه ها در دو دور دلفی، موضوعات اصلی در قالب  دست آمده بعد از تحلیل دادهباتوجه به نتایج به   گیری:نتیجه 

گیری از  و بهره   شداولیه، تفکیک شده و در ذیل هر مؤلفه، تعدادی گویه تدوین    نامه های پرسش فتند و مصداقها قرار گرآن، مؤلفه 

 . ر شده استپذیامکان های آنمبنابر ترسیم مدل تفکر پلتفرمی  برایها ها و مؤلفه مقوله 

 هاها، مقوله نۀ پلتفرمی، کتابخانۀ عمومی، مؤلفه مات عمومی، کتابخاتفکر پلتفرمی، خد ها:کلید.اژه 
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 1400(، بهار 1)  32فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، 80

 مقدمه 
لقااب  چهااارم یصاانعتانقااالب ی کااه بااه آن بریسااا  یفضا

پاسخ به تحوالت اجتماعی فزاینااده و نیازهااای   دراند،  داده

 یهاخاادمات کتابخانااه  نوین جامعااه باارای دریافاات انااواع

 .در حااال رخ دادن اساات  ایدر دن  ینیادیبن  راتییتغ  ی،عموم

ود اننااد خاا موفق هستند که بتو ییهاکتابخانه  ط،یشرا  نیدر ا

آن  یهاصتده و از فرمنطبق نمو یطیتحوالت مح  نیرا با ا

 اریبساا  ،یفضااا کاااربر و تجربااه و  نیاا مند شااوند. در ابهره

بااه ساارعت خااود را بااا  دیاا با هادارد و کتابخانااه  تیاا اهم

و   ندیخوشااا  یاهمسااو کننااد و ساااخت تجربااه   هاینوآور

 قرار  شانیندهایفرا  یشان را هدف اصلکاربران  یجذاب برا

  .دهند

 یباارا  ییهاااابتدا بااه مکان  ،یتکامل  رییتغ  نیها در اکتابخانه 

شاادند؛ بعااد بااه ساامت   لیتبد  یو اجتماع  یفرد  اتتجمع

 یبرا دیجد یطیو شرا  یتعامالت گروه  یبرا  ییفضا  جادیا

راه و  نیاند. در ارفته  شیمخاطب پ یتجربه حس خوب برا

 تمااامه  ک  یبریسا  یاجتناب فضا  رقابلیبا توجه به گستره غ

و مااا تحاات عنااوان الشااعاع قاارار داده بشر را تحت  یزندگ

خراسااانچی، ) کنیمیماا  ادیاا از آن  چهااارم یقااالب صاانعتان

 ( 139۸فرد، الحوائجی، فتاااحی، حریااری و نوشااینباااب

 یسااتیبایخااود، م  یبر حفااش شااکل قبلاا ها، افزونکتابخانه 

 یا شااوند و از ابزارهاااآشاان دیاا طور دائم با امکانااات جدبه 

نفعااان خااود تر بااه ذیاثربخش  یرسانتخدم  یموجود برا

 بهره ببرند.

نوبودن   و  اطالعات  نامحدود  و  نامعلوم  اندازچشمبا توجه به  

ها و به منظور ویژه در حوزه کتابخانه ه مفهوم تفکر پلتفرمی ب

در ها، برجسته سازی تفاوت کتابخانه پلتفرمی و خدمات آن 

  کردیر و روغییر ساختاضرورت ت  ی با تاکید برژوهشپ  ران،یا

نسل  کتابخانه  به سمت    هایکتابخانه   یعنیآنها،    دتریجدها 

( و  139۸خراسانچی و همکاران، ) است انجام شده پلتفرمی 

، که برخی از  هایی هم در خارج از ایران انجام  شدهپژوهش

فآن نگاه  با  کتابخانه ناورانها  خدمات  به  و  دیجیتال  ه  های 

 ,Frumkin, 2006; Evans, 2008; Pors)اندرداخته پ

2010; Grant, 2012; Longlong And Xiaoju, 

2013; Edidiong, Oji & Emem, 2014; Noh, 

2015; Waqar, 2015; Pradhan, 2019).    در اما 

پژوهش از  دیگر  در  برخی  خدمات  تغییر  بر  تاکید  با  ها، 

فیزیکی،  هاانه کتابخ از  ی  را  بسته محدوده    کیکتابخانه 

به   را  الح امروز کتابخانه طو به اص  نمودهخارج    یی ایافجغر

ای  انه ژانر )نوع( خدمات پلتفرم کتابخ اند ودیدهمثابه پلتفرم 

تا بتوانند منابع و مواد مورد   دانندمی   هابه کتابخانه   یرا کمک 

از اموراتشان را    ی ادیز  هاینموده و جنبه   ت یری را مد  ازشانین

 ,Weinberger, 2012; Breeding)ندینما  خودکار

2015; Andrews, and et al., 2016; Breending, 

پژوهشی .(2016 اما  کفتینیا .  مقوله م  تدوین  به  و ه  ها 

. ما در  گیری کتابخانه پلتفرمی پرداخته باشدهای شکلمؤلفه 

را  هاه یها و گوها، مؤلفه مقوله این   ایم این پژوهش کوشیده

 شناسائی کنیم. 

 پژوهش روش

مؤلفه  و  مفاهیم  برای  ابتدا  پلتفرمی  تفکر  با  مرتبط  های 

مکتابخانه  ادبیات  از  را  عمومی  اهای  با  وضوع  و  ستخراج  

تجارب مدیریتی نویسنده نخست    های صاحبنظران و دیدگاه

مقا عمومی این  کتابخانه  در  از  له  و  مقایسه  ارشاد  حسینیه 

گردش  با دو دور ای طراحی کردیم.نامه حاصل آن پرسش 

کارگیری ضریب هماهنگی  متخصصان و به  در میان نامه پرسش 

ها، میزان  ها و گویه ها، مؤلفه مقوله دهی به  وزن برای  1کندال

 یت آنها را شناسایی کردیم. مطلوب

منظور از خبرگان یا متخصصان در ایاان پااژوهش، افاارادی 

 هستند که دارای مدرک کارشناسی ارشد و باااالتر در رشااته 

های علم اطالعات و دانش شناساای هسااتند و در کتابخانااه 

عیااار تند. ماند یا پژوهشگر این حااوزه هساا عمومی یا شاغل

ن سابقه کار در کتابخانااه انتخاب افراد در این پژوهش داشت

الیفات اعم از کتاااب، مقالااه، جاازوه آموزشاای عمومی، یا ت

های عمااومی( و داشااتن رشااته )ترجیحا در زمینه کتابخانااه 

تحصیلی مرتبط با علم اطالعات یا فناوری اطالعات است. 

عااه جامد.  بدین ترتیب فهرستی از واجدین شرایط تهیه شاا 

 15مشارکت    ی،دلف  در دور نخست  ،پژوهش  نیدر ا  یآمار

بود. در دور دوم دلفی، از بین همان افراد   متخصصاننفر از  

 
1 Kendall`s Coefficient of Concordance (W)  



 

 

 کتابخانه عمومی  های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات و گویه  ها،ؤلفه ها، مخراسانچی و همکاران: مقوله  81

 نفر بوده است. 14قبلی، تعداد متخصصان مشارکت کننده، 

نامه براساااس ارسااال آن و دریافاات نظاارات روایی پرسش

 یییاااپا از اطمینااان منظورمتخصصان، تائید شده اساات. بااه 

 ضااریب از آن، پرسشااهای دروناای همسااانی ونامه رسشپ

شد. مقدار کلی آلفای کرونباخ برای  کرونباخ استفاده آلفای

به دست آمد که رقاام مناساابی اساات و  ۸77/0نامه  پرسش

 ایاان طریااق از هاداده گردآوری تکرار با کند که می تضمین

 هیمخااوا دساات همسااانی هااایهداد به  زیاد احتمالبه  ابزار،

 (.1 جدول) فتیا

 

 نامه پرسش  یی ای . پا1جدول 

های گوناگون  بخش 

 نامه پرسش 

ضریب آلفای   ها تعداد گویه 

 کرونباخ 

 ۸33/0 15 بخش الف 

 ۸۸6/0 1۸ بخش ب 

 915/0 23 بخش ج 

 ۸۸5/0 7 بخش د 

 ۸59/0 13 بخش ها

 ۸۸5/0 13 بخش و 

 ۸77/0 ۸9 نامه پرسش

 
 

 ها ته یاف 
های گویااه   ها ومؤلفااه ها،  مقوله برای پاسخ به این سوال که  

متخصصااان باارای توسااعه و   رشیتفکر پلتفرمی مااورد پااذ

در دو دور   های عمومی کدامند؟اثربخشی خدمات کتابخانه 

 دلفی، نتایج زیر حاصل شد:

مؤلفه  درباره متخصصان  از  ی نظرسنج   ، ی دلف  اول  دور  ج ی نتا

 یپلتفرم تفکر هایو گویه

 باار ذارگاا ریتاث عواماال از یفهرساات ،یدلفاا  نخساات ورد در

 کااه ها  و مصداق  هامؤلفه   قالب  در  یپلتفرم  مدل  یریگشکل

 اریاا استخراج شده بااود، در اخت  یفیک  یابیارز  و  مطالعات  از

هار کااادام   اتیاهم  ازانیاعضای پنل قرار گرفت تا م  ه یکل

 نزواف تا شد خواسته  آنان از ن،یهمچن .نادیرا مشاخص نما

 نیاا ا  در  را  خااود  رموردنظ  هایمؤلفه   موجاود،  یهامؤلفه   بر

 بااه  پاسااخ یبررساا . ناادینما شااانهادیپ و افاازوده فهرساات

 داد  نشااااان  نخست  دور  یهانامه پرسش  در  باز  یهاپرسش

 سااااوی  از  ینهااادشیپ  عواماااال  ااااای  هااااامؤلفااه   کااه 

 ااتیادب  ای  شده  ییشناسا  و  موجود  عوامل  با  دهندگانپاسخ

 عوامااال  ااباا   لاااذا،  باااوده؛  مشااابه یمفهوم  نظاار  از  پژوهش

 بااارای یخاصااا عاماال و دهیگرد بیترک و ادغاام  موجاود

 تااا شااد خواسااته  آنااان از ن،یهمچناا  .نشاد افزوده  دوم  دور

 در را خود موردنظر  هایمؤلفه   موجاود،  یهامؤلفه   بر  افزون

بااه نتااایج  توجه به    با.ندینما  شانهادیپ  و  افزوده  فهرست  نیا

متخصصااان   رشیمااورد پااذ  یهامؤلفه   نیانگی، مآمده  دست

 نامه پرسش  در  پذیرفته شده  هامؤلفه و برخی از    شد  یبررس

 .شدند  آورده ه یگو عنوان به  یدلف دوم  دور

 یترمطلااوب نشیب  یحاصل از انجام دور نخست دلف  جینتا

 میترساا   یباارا   هاه یگو  نییتع  زین  و  هامؤلفه   نییتع  هاریدر  را

 یفاا یک بااه  توجااه  بااا.  داد  قرار  اریاخت  در  یرمپلتف  رتفک  مدل

 یگااردآور  در  عجله   و  یزدگشتاب  از  شد  تالش  ،کار  بودن

 ییهاااداده  بااه   یابیدساات  هدف  با  و  شود  یخوددار  هاداده

 بخااش  نیا  به   یشتریب  تمرکز  و  زمان  رش،یپذ  قابل  و  معتبر

 ،یدلفاا  کیاا دور نخساات تکن در. اباادی اختصااا  کااار از

پناال   یاعضا  اریاخت  دریکر پلتفرممدل تف  ینامه اصلپرسش

ها خواسته شد تا نظر خود را در مورد و از آنداده شد    قرار

 نیاا ا یفرعاا  یارهااایو مع ارهااایاز مع کیهر تیلزوم و اهم

 کیاا ارشاااد در   ه ینیحساا یکتابخانه عموم  یابیارز  یالگو برا

 ،یدر دور نخست دلفاا   .1ندینما  انیب  یانمره  5تا    1  وستاریپ

ره کاال نماا   زانیاا ها، مع نمرات کندال مؤلفه مجمو  یبررس  با

بساایار قااوی   زانیاا بوده است که بااه م  ۸75/0دست آمده  به 

پااژوهش،   نیاا در ا  یدلفاا   یهااز هاادف  یکیاست.    کینزد

انجااام  جااه یموافقاات اساات کااه در نت زانیم بیضر  شیافزا

نگااارش متخصصاااان بوجاااود  یتااارازو هم یساااازبه 

 
(.  1399مهرناز )   ،یخراسانچ این منبع مراجعه کنید:    بیشتر بهبرای مطالعه    1

توسعه و اثربخش کردن خدمات   ی برا  ی بر تفکر پلتفرم ی مبتن ی ارائه مدل

عموم   یپژوه)اقدام   یاکتابخانه  عموم   ی در خدمات    هینیحس  ی کتابخانه 

  قات، یواحد علوم و تحق  ، یدانشگاه آزاد اسالم ، یدکتر  نامهان یارشاد(. پا

 تهران.
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 (1، پیوست 3ل جدو.)دیآیم

مقوله،    درباره   متخصصان   از  ی نظرسنج   ، ی دلف  دوم  دور  ج ی نتا

 یپلتفرم تفکر هایمؤلفه و گویه

 جدیااد یکبااار  نامه پرسش  متخصصان،  دگاهید  کاربستنبه   با

هااا در سااه . دادهشد عیبازتوز پژوهش متخصصان نیب  گرید

فتنااد، بندی »مقوله، مؤلفه و گویه« قرار گرستون و با تقسیم

با توجه بااه اهم شد. با این تغییرات امکان استخراج مدل فر

»مقوله، مؤلفااه و گویااه« موافقت متخصصان با   یدرصد باال

 یکااار افزوناا   یدلفاا   شااتریب  یانجااام دورهااا  ی،تفکر پلتفرم

  .(2، پیوست 4جدول) خواهد بود. 

در دور دوم   ت آماادهدساا به   یهاااداده  شااتریب  لیبا تحل  آنچه 

 دگاهیاا ها و دمؤلفااه  ینسااب یداریاا شااد، پا انیاا نما یدلفاا 

دور،   نیاا کااه در ا  یاگونااه هااا بااود، به متخصصان درباره آن

 ینامه داراموجود در پرسااش  یهاکندال تمام مؤلفه   بیضر

کناادال   بیضاار  یشاادند. بررساا   یقااو  اریو بس  یقو  ازیامت

کااه  اساات ۸63/0برابر بااا  یدور از دلف نیا یبرا  یهماهنگ

است که برابر بااا   یر قبلکم با دو  ارینشان دهنده تفاوت بس

از  یحاااک 012/0در حدود  زیتفاوت ناچ نیبود. چن  ۸75/0

انجام روش  یکندال در دو دور متوال بیدر ضر  زیناچ  رییتغ

کااه تنهااا  یاگونااه ، به هااامیانگینخوب    شیدلفی است. افزا

نود  یها باالآن  ریانود درصد بوده و س  ریها زاز مؤلفه   یکی

 .رودیم شماربه  یمهم یادرصد هستند، نکته 

متخصصان   دگاهید  یآمده بر مبنا  2جدول  که در    همانگونه 

 17مؤلفه بااه    41از    یینها  یهادر دور نخست، تعداد مؤلفه 

 یبرا  یبندشدن دسته . با توجه به افزودهافتیمؤلفه کاهش  

 ه ینیحساا یتوسااط کتابااداران کتابخانااه عمومکااه    ییهااقدام

. که افتی شیافزا 6به  5ها از ارشاد انجام شده است، مقوله 

 .شد نیتدو ه یگو ۸9مؤلفه و  17، مقوله  6 بیترک نیبا ا
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 بندی نتایج نهایی دور دوم دلفی . دسته  2جدول 

 گیری نتیجه 
 تغییاارات  و  عمومی  هایکتابخانه   اجتماعی  جایگاه  بر  تاکید

بساایار مهاام اساات.  اجتماااعی، اکوسیسااتم به  توجه  با  هاآن

با عملکاارد  تند که ها از نهادهای مهم هر جامعه هسکتابخانه 

یی و علاام در جامعااه باشااند. توانند مااروج دانااادرست می

ا فضایی برای تعامالت خوب اجتماعی هسااتند و هکتابخانه 

توانند فرصت رویارویی کاربران با اندیشمندان را فراهم می

تعداد   ها مؤلفه  ها مقوله 

ها گویه 

ی کتابخانه  های کل فعالیت 

  حسینیه ارشاد با مدل تفکر 

 پلتفرمی 

 
ریزی و توسعه  برنامه  مندی از نظرهای کاربران در زمینه مدیریت و بهره دیدگاه حمایتی و باز  

 خدمات 

4 

 
  سایبری  –توسعه و روزآمدسازی خدمات در فضای فیزیکی 

4 

 
 فضای فیزیکی و سایبری  وز در ها، رویکردها و ابزارهای مناسب رمندی از روش بهره

3 

 
 نفعان های نو و خالق همه ذی نات و شرایط پذیرش ایدهختن امکافراهم سا

4

خدمات عمومی، فرهنگی  

 و اجتماعی کتابخانه  

 
 تهیه یا تولید منابع چاپی و دیجیتال و خا  با کیفیت با توجه به نیاز و مسائل روز جامعه

6 

 
 د ارزشم تولیمثابه پلتفرکتابخانه به 

6 

 
 نفعان  با مشارکت همه ذی ()تولید اطالعات تولید محتوا  هایگیری از پلتفرم بهره

1 

 
 اجتماعی  -های مناسب خدمات فرهنگی فعالیت

5 

های کتابخانه برای  فعالیت 

 تبادل ارزش  

 
 های مشارکتی برای افراد حقیقی و حقوقی  افزایی و فعالیتسازی برای هم زمینه

3 

 
یا بهره ای ارتباطی برای  از ابزارهای مناسب و شبکهیریگجاد فضای مناسب برای تولید  های 

 نفعان در فضای فیزیکی یا سایبری رسانی، حضور و تعامل همه ذی اطالع

4 

 
برداری از خدمات کتابخانه برای انواع  ایجاد فضا و شرایط مناسب و قابل دسترسی برای بهره

 نه  کتابخامخاطبان در داخل 

5 

 
 ای گوناگون فرهنگی جامعه  هایجاد و ارتقاء ذائقه  فکری و تولید محتوا برای هم

6 

 
 هایی اجرایی برای معرفی انواع خدمات کتابخانه به جامعه  داشتن برنامه

3 

 
 نفعان درون سازمان  انتشار اطالعات و آمار عملکرد در بین ذی 

2 

ارزیابی میزان موفقیت  

ه در  شد ائه خدمات ار 

 کتابخانه  

 
برای اطمینان    نفعان از امور تخصصی کتابخانه ه ذی برای سنجش رضایت هم  هایی انجام ارزیابی 
 ها در خدمات عمومی از اثربخشی آن 

7 

 13 حسینیه ارشاد  کتابخانه عمومی ارائه مدل پلتفرمی در خدمات عمومی 

در    تحقق تفکر پلتفرمی 

 کتابخانه توسط کتابداران 

 
 ندکتابداران اهل مطالعه، آگاه و اندیشمحضور 

9 

 4 ای کتابدار به جامعهمعرفی اخالق حرفه 

 ۸9 17 6مجموع:  
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هااای مختلااف و تحااوالت آورند. این کارها در طااول دوره

ها نیااز بخانااه ته کتاگوناگون اجتماعی قابل مشاهده است. الب

ن در جامعه، از تغییرات اجتماعی برای ادامه حضور موثرشا

متااأثر از  دسااتاوردهای  اند. در این روند، افزایشر گشته متاث

مشهود است به صورتی که برای انقالب صاانعتی اطالعات  

امااا .  شااودیانقالب اطالعات هم استفاده مچهارم از عنوان  

در هاار  اطالعااات  ماااعیاجت  کزمر  عنوانبه   هاکتابخانه   نقش

  .است انکار ای صنعتی غیرقابلهدوره از انقالب

ها به دلیل گسترش فضای سایبری در زندگی روزمره انسان

و تاثیر زیادی که بر ساابک زناادگی افااراد گذاشااته اساات، 

ها نیز همراه با این تحوالت همیشه درحااال تغییاار کتابخانه 

بداران نیز تالش و کتا اندعملکرد و افزایش دانش خود بوده

 هایها در اکوسیسااتمجایگاه کتابخانه   ای برای حفشوقفه بی

ها و سااازی مقولااه اند. در ایاان مساایر پیادهاجتماعی داشااته 

تواند سبب پویایی و اثربخشاای های تفکر پلتفرمی میمؤلفه 

ها شود. چرا که با این روش و بااا داشااتن خدمات کتابخانه 

شااود کااه سااتری ایجاااد میبخانااه در کتاب، یپلتفرماا  تفکاار

کنندگان به مصاارفمنابع و خدمات اطالعاتی کنندگان  تولید

کننااده و . یعناای هاار دو طاارف تولیدشااوندیوصاال م

شوند. در کتابخانه پلتفرم می  یاصل   نفعانیکننده، ذمصرف

( ی)منااابع اطالعااات یگنجاا  یکتابداران رو ی،با تفکر پلتفرم

نج، منااابع را اسااتخراج و گاا  یاانا از توانندیکه م دارندقرار  

را بااا کمااک افااراد  یالت متعااددو محصااوکننااد  یشپاااال

 یااعو توز  یاادمختلااف، تول  یها و نهادهامتخصص، سازمان

  کنند.

ها، های انجااام شااده، تااالش شااد مقولااه با تحلیل بررساای

ها متناسب با ابعاد مدل و معیارهااای تفکاار گویه   ها ومؤلفه 

 -2چیز،  همه  و جا  همه   به   سیدستر  -1پلتفرمی که شامل:  

خراسااانچی، سازنده )  مشارکت  -3و  رش  گست  به   رو  دانش

با توجااه بااه ارائااه خاادمات   ( هستند، انتخاب شوند.1399

هااای ساانی در کتابخانااه عمومی گسترده باارای تمااام گروه

های مطرح شااده در ها و گویه عمومی حسینیه ارشاد، مؤلفه 

و یا با توجه به اند هش یا در این کتابخانه اجرا شدهین پژوا

مدل  هایگویه معیارهای مورد اشاره، در مرحله اجرا بودند. 

های تفکر پلتفرمی، الگوی قابل انجام باارای تمااام کتابخانااه 

های موجود در این پژوهش نیااز، بااا عمومی نیست و گویه 

ود در های موجاا توجه به شرایط و امکانااات و زیرساااخت

بااه همااین اند،  شده  کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، انتخاب

 یااازبااا ن متناسب ها بایدبایسته یادآوری است که گویه   دلیل

شااوند.  انتخاب در هر کتابخانه  ییو امکانات اجرا  نفعانذی

کاااربران،   یااازن  ی،اجتماااع  یط، به شاارایه انتخاب گوچراکه  

 . بسته استانه واکتابخ ییدانش کتابداران و امکانات اجرا

جاادول  یمبنا برها واکاوی دادهما درصدد هستیم تا پس از 

برای طراحی ماادل تفکاار  مؤلفه  17 ،مقوله  6 بیترک  باو    2

 پلتفرمی اقدام شود.

 پیشنهادها

 با  در این پژوهش  مناسب  هایگویه   و  هامؤلفه   ها،مقوله  .1

 همااه  یازهاااین و اتامکاناا  ها،زیرساااخت بااه  توجااه 

. ی حسینیه ارشاااد تاادوین شاادعموم  نفعان کتابخانه ذی

شااود ها، پیشاانهاد میگیااری سااایر کتابخانااه باارای بهره

 امکانات  و  سطح  برطبق  هامؤلفه   این  با  مرتبط  هایگویه 

 اجرا شود. و تعریف کتابخانه  هر

 آنهااا از  خاادمات  اثربخشاای  برای  های عمومیکتابخانه  .2

 بهااره  پیشاانهادی  پلتفرمی  کتابخانه ی  هاه مؤلف  ها ومقوله 

 و خوشااایند  حااس  ایجاااد  باارای  هااانوآوری  از  و  دببرن

ها بایااد کتابخانه   کنند.  در ذینفعان استفاده  جذاب  تجربه 

به این اطمینان برسند که همااه منااابع و خدماتشااان در 

برآورده کردن نیازهای جامعه مخاطااب مااورد رضااایت 

تاثیرگااذار بااوده   ی آنااانها و رفتارهااابوده و بر نگرش

 است.

ها و ها، مؤلفه ها، مقوله ت تغییر فناوریبا توجه به سرع .3

های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات  گویه 

 . و ارزیابی شود بازبینی  های عمومی هرساله کتابخانه 
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. نتایج دور نخست دلفی 3جدول 

تغییرات  

کمی 

میانگین  ها مصداق  ها مؤلفه  ردیف 

های کلی و عناصر در کتابخانه مدل پلتفرم* کدامند؟ الف(  مؤلفه 

انتقال به  

مؤلفه 

بسیار  

 قوی 

57/4 های  مطالعه گروهی همکاران؛ آموزی؛ جلسههای مهارتبرگزاری مرتب دوره
ها؛ پیگیری اتفاقات مرتبط با کتابخانه در تبادل ایده  های  همفکری برایجلسه
افزاری؛ عنوان یکی از وظایف کاری؛ آگاهی از ابزارهای تخصصی و نرمدنیا به

ها؛ آشنایی باا های روز و تازه؛ آگاهی نسبی از محتوای کتابآشنایی با کتاب
ت های کتاب در مجالت و در وب؛ شاناخناشران؛ آگاهی از نقدها و بررسی
هاای گونااگون؛ توانمنادی در پاساخگویی نویسندگان و مترجمان در حوزه

درست هنگام مشورت با خوانندگان؛ انجام مصاحبه مرجع با پژوهشگران  و 
.... 

مناادی از کتابااداران اهاال بهره

 مطالعه، آگاه و اندیشمند

1 

بسیار   ✓

 قوی 

60/4 تباط مستقیم با فرم نظرسنجی اعضا  در بخش و ورودی کتابخانه، صندوق ار 
اندیشی برای بهبود خدمات کتابخانه، باز بودن های  هممدیر؛ برگزاری جلسه

همیشگی در اتاق مدیر برای حضور افراد؛ تعیین یک روز در هفته برای ابراز 
 های همکاران با مدیردیدگاه

دیدگاه حمایتی و بازمدیریتی و 

 مندی از نظرهای کاربرانبهره

2 

انتقال به  

ها گویه   

42/4 قوی  ساازی مشاارکتی؛ برگازاری های  متعدد موضوعی و تصمیمبرگزاری جلسه 
های جمعی تمام همکاران در پایان های  دوهفته یکبار مسئولین؛ جلسهجلسه

 هر فصل و ...

سااویی دیاادگاه ماادیران و هم

کارکنااان در تفکاار مشااارکتی 

مادیریت )بهره از سبک  گیری 

 مشارکتی(

3 

بسیار   ✓

 قوی 

5۸/4 اندازی کتابخانه دیجیتاال از سال؛ راه 14بخش جدید در مدت   10اندازی  راه 
اندازی سیستم اندازی خدمات راه دور و الکترونیکی و تلفنی؛ راه؛ راه90سال  

؛   97مکانیزه فرآیندهای سازمانی؛ ورود به عرصاه تحاول دیجیتاال در ساال
ای، کتابخاناهبرون (؛ خدماتها)سمناندازی خدمات ویژه نهادهای مردمیراه
 سانی؛ خدمات مرجع الکترونیکی و ... رکتاب

روزآمدساااازی خااادمات در 

 یسایبر –های فیزیکی محیط

4 

بسیار   ✓

 قوی 

62/4 نفعاان های اجتماعی گوناگون برای ارتباط حاداکثری باا ذیاستفاده از شبکه 
بع های معرفای منااحتی در حوزه امانت و رزرو منابع؛ برگازاری نمایشاگاه

خدمات  اند؛ ارائهها مهجور ماندهدلیل تاریخ نشرشان در قفسهارزشمند که به
از طریق ایمیل، تلفن و کتابدار آنالین؛  خدمات برای نابینایان از طریق پست 

 و ایمیل، خدمات کتابخانه سیار برای کودکان با نیازهای ویژه(

ها، رویکردها مندی از روش بهره 

در  و ابزارهااای مناسااب روز

 فضای فیزیکی و سایبری

5 

بسیار   ✓

 قوی 

52/4 ای کاربران و داشتن کمیته ارزیابی پیشنهادها؛ ها و ایدهدریافت مرتب دیدگاه 
در راستای اباراز   مؤثر های طوفان فکری برای ایجاد فضای برگزاری جلسه

های موضوعی شاامل اناواع اندازی پایگاههای نو پرسنل؛ راهها و ایدهدیدگاه
منابع دیجیتال مانند پایگاه زلزله، کودکاان کاار، ویراساتاری و ویارایش و...؛ 

 اندازی کارگروه مشورتی نوجوانان کتابخانه راه

فراهم ساختن امکانات و شرایط 

های ناو و خاالق پذیرش ایده

 نفعانهمه ذی

6 

  ماعی( در کتابخانه چگونه است؟اجت-ای و فرهنگیب(  ایجاد و خلق ارزش در جهت تولید محتوا، خدمات کتابخانه

تغییر  

 ویرایشی 

بسیار  

 قوی 

۸5/4 ورود مستمر منابع جدید؛ انجام طرح مبادلاه کتااب؛ دریافات مرتاب مناابع؛  
اهدای منابع مازاد نیاز؛ توجه و تهیه منابع پیشنهادی اعضا؛ تهیه نسخه دیجیتال  

کان مربوط به منابع مورد درخواست؛ تهیه نسخه دیجیتال در حوزه ادبیات کود
 های قبل از انقالب اسالمیکتاب

جامعهغنی منابع   مؤلفه-سازی 

 چاپی و دیجیتال

1 

بسیار   ✓

 قوی 

65/4 ایجاد نهاد مدنی جامعه مؤلفه؛ فضای مشارکتی برای کار با نهادهای دولتی و  
منابع و امکانات کتابخانه در فضاای پذیری تمامیغیردولتی مختلف؛ دسترس

 ای کتابدار به جامعه ری؛ معرفی اخالق حرفهفیزیکی و سایب

مثابه پلتفارم تولیاد کتابخانه به

 ارزش

2 

بسیار   ✓

 قوی 

57/4 های تولید محتواهای صوتی یا تصویری برای تولید مناابع گویاا و یاا پلتفرم 
 متادیتای منابع مانند پلتفرم ثنا، تصویری و صوتی

پلتفرمبهره از  تولید گیری  های 

اطالعااات( بااا محتااوا )تولیااد 

 نفعانمشارکت همه ذی

3 

ضعی حذف 

 ف 

15/3 هااای اطالعاااتی؛ وب سااایت کتابخانااه؛ ای کتابخانااه؛ پایگاهفهرساات رایانااه 
های اجتماعی و فضای مجازی؛ خدمات مرجع حضوری و الکترونیکی؛ شبکه
 توان ذهنی؛  .....ها برای کودکان ناشنوا، نابینا و کمسازی کتابمناسب

به یا  ابزارهاای رهتولید  گیاری 

مناساااااااب خاااااااادمات 

 ای کتابخانهعمومی

4 

تغییر  

 ویرایشی 

2/4 قوی  ای؛ تولیااد هااای رایانااههای کتابخانااه؛ تولیااد بازیتولیااد کتاااب از نشساات 
های فرهنگی و اجتماعی؛ برگازاری ها کاربران درباره واژههای دیدگاهکتابچه
ابع صوتی و تصویری از  هایی متناسب با مسائل اجتماعی روز؛ تولید مننشست

تولید ابزارهای مناسب خدمات 

 اجتماعی-فرهنگی

5 

1پیوست    
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اندازی سامانه قطب قرآنی؛ تولید های  فرهنگی کتابخانه؛ راهها و جلسهبرنامه
گیاری بروشور با همفکری و همکاری کاربران؛ تولید مجموعه اسالید با بهره

 از پاورپوینت؛ تولید عکس و پوسترهای فرهنگی

. نتایج دور نخست دلفی 3جدول   ادامه 

 

تغییرات  

کمی 

میانگین  ها مصداق  ها مؤلفه  ردیف 

 اجتماعی(  در کتابخانه حسینیه ارشاد چگونه است؟ -های فرهنگی ای و اطالعاتی و همکاری ج(  تبادل ارزش)تبادل محتوا، خدمات کتابخانه 

بسیار   ✓

 قوی 

70/4   
پایگاه  با  بهداشت  مشارکت  و  سالمت  برای    وهای  بهداشتی  خدمات  ارائه 

ی  هاهمکاران؛ دریافت پیشنهادهای افراد حقیقی و حقوقی برای برگزاری برنامه 
های علم اطالعات؛ استقبال از داوطلبین گویندگی برای  موضوعی مانند نشست 

 نابینایان؛ تشکیل انجمن دوستداران کتابخانه 
 

برای همزمینه افزایای و سازی 

رای افراد بهای مشارکتی  فعالیت 

 حقیقی و حقوقی 

1 

انتقال به  

ها گویه   

بسیار  

 قوی 

۸5/4   
ابزارهای مناسب در مدارس، بهره  از  از کتابخانه سیار  چینش و استفاده  گیری 

برای: کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان نابینا و کم بینا و کودکان کم توان ذهنی،  
 بیماران روانی و سالمندان ؛ کتابخانه دیجیتال 

جاد فضای مناساب و قابال یا

بهره برای  از دسترس  بارداری 

خدمات کتابخانه بارای اناواع 

 مخاطبان در خارج از کتابخانه

2 

بسیار   ✓

 قوی 

71/4   
های  گیری از پرسنل نابینا و ناشنوا در بخش اجرای طرح عضویت رایگان؛ بهره 
ها برای  نه اهای خا  مطالعه؛ استفاده از عالئم و نشمربوط؛ فضاهایی برای گروه 

اعضاء از جمله پیکتوگرام و نوارهای رنگی هدایت کننده؛ ایجاد فضایی برای  
 کودکان نوپا؛ استفاده از نوار راهنمای برجسته برای کاربران نابینا 

ایجاد فضا و شرایط مناسب و 

برداری قابل دسترسی برای بهره

از خدمات کتابخانه برای انواع 

 مخاطبان در داخل از کتابخانه

3 

35/4 قوی  ✓ همفکری و همکاری با نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، ناشران و ... در تولید   
محتوا؛ گذشتن از مرزهای نیاز و ساختن ذائقه جدید با توجه به تولید کتاب گویا  
در موضوعات خا ؛ فیلم گویا؛ کتاب سینما؛ کارگاه پرورش خالقیت؛ برگزاری  

های شعرخوانی؛ بازی های مرجع و  نشست   د هنری مانن-هایی فرهنگیبرنامه 
ابزارهایی برای نمایش مناسب سازی  نابینایان؛ تولید  های عروسکی  شده برای 

 مناسب برای کودکان 

همفکری و تولید محتوا بارای 

های ایجاااد و ارتقاااء ذائقااه

 گوناگون فرهنگی جامعه

 

4 

انتقال به  

ها گویه   

بسیار  

 قوی 

71/4   
پاسخگویی کتابدار آنالین؛ داشتن صفحات فعال در    ؛ داشتن کتابخانه دیجیتال

های کتابخانه  در ورودی   "نظر شما چیست"اینستاگرام، آپارات و...  ؛ نصب برد  
ها کاربران درباره موضوعات اجتماعی و فرهنگی و تبادل  برای دریافت دیدگاه 

 ها با یکدیگر دیدگاه 

ارتباطی برای ایجاد شبکه های 

فیزیکی   ی نفعان در فضا همه ذی

 و مجازی

5 

انتقال به  

ها گویه   

بسیار  

 قوی 

5  
پاسخگویی تلفنی؛ ارسال و دریافت پیامک؛ ایمیل؛ تلگرام؛ سروش؛ اینستاگرام؛  

 ای، وب سایت و... آپارات؛ فهرست رایانه

بهره بردن از ابزارهای گوناگون 

بارای قشاراطالع های رساانی 

 گوناگون کاربران

6 

42/4 قوی  ✓   
ها و  های کتابخانه، حضور در نمایشگاه های گوناگون از اهم فعالیت گ تهیه نماهن
و بروشور چاپی و    هاهای برون سازمانی، تهیه پوستر برای تمام برنامه همایش

 الکترونیکی برای معرفی خدمات کتابخانه و ... 

های اجرایی برای داشتن برنامه

معرفی انواع خدمات کتابخانه به  

 عموم جامعه

7 

عیض حذف 

 ف 

01/3   
تولید و انتشار بروشور کتابخانه بر روی لوح فشرده، تولید پک معرفی خدمات  

 برای کودکان و نوجوانان  "امید و آرزو "کتابخانه، داشتن دو نماد  

باا  متناساب  اطالعاات  اشاعه 

نفعان برون سازمان نیازهای ذی

 )راهنماها، ...( میان آنها 

۸ 

بسیار   ✓

 قوی 

5۸/4 ی کتابخانه و تدوین فرآیندهای  هاار و گزارشات عملکرد بخش م تهیه و تنظیم آ 
کاری و ترسیم نمودار آنها توسط بخش آمار و تضمین کیفیت کتابخانه و نصب  

 های مجازی کتابخانه آنها بر روی دیوارهای یا انتشار آنها در خبرنامه یا کانال 

انتشار اطالعات و آمار عملکرد 

 نفعان درون سازمان در بین ذی

9 

انتقال به   02/4 قوی    
 هایی مانند نوار، شنوتو، لحظه نگار و ... استفاده از پلتفرم

های توزیع گیری از پلتفرمبهره 10 



 

 

 کتابخانه عمومی  های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات ها، و گویه ها، مؤلفه خراسانچی و همکاران: مقوله  89

ها گویه   محتوا )تولید اطالعات(  

انتقال به  

ها گویه   

13/4 قوی  طرح    ؛  روزبه  بیمارستان  در  بستری  بیماران  برای  درمانی  کتاب  زنگ  "طرح 
ع دبستان ؛ همکاری با مدارس کودکان عادی و کودکان با  طبرای مق  "کتابخانه

کتاب  معرفی  ذهنی(؛  توان  کم  و  ناشنوا  ویژه)نابینا،  پرطرفدار،  نیازهای  های 
کتابخانه  های حوزه نشر و پیشنهاد کتابدار و نیز منابع مرجع در کانال تلگرامی تازه 
 های سنی صورت روزانه و برای تمام گروه به

ای باا خاناهبارائه خادمات کتا

هدف ترویج علم و تشویق به 

 مطالعه

11 

انتقال به  

ها گویه   

0۸/4 قوی  های  طرح کتابخانه سیار برای سالمندان در آسایشگاه کهریزک؛ اجرای برنامه  
مناسبتی مانند شب یلدا، عید نوروز و ... در کتابخانه سیار؛ معرفی اماکن دیدنی و  

ضرب  معرفی  و  ایرانیالمثل تاریخی  برگزاری    های  کتابخانه؛  کانال  در 
 کشور های موضوعی متناسب با سالروزهای تقویم رسمی نمایشگاه 

-توزیااع خاادمات فرهنگاای

اجتماعی  با هدف ترویج علم و 

 تشویق به مطالعه

 

 

 

12 

 

. نتایج دور نخست دلفی 3ادامه جدول 

 

تغییرات  

کمی 

میانگین  ها مصداق  ها مؤلفه  ف 
ردی

  شده در کتابخانه حسینیه ارشاد چگونه است؟ ت ارائه ا د( میزان موفقیت خدم 

سازی، خدمات  هایی مانند مجموعهای از فعالیت های موضوعی دوره نظرسنجی  45/4 قوی   ✓
شود  آوری می های چاپی که در بین اعضا توزیع و جمع صورت فرممرجع و... به 
ی برای اعضا یا  هصورت آنالین و از طریق سایت کتابخانه یا ایمیل گروو یا به 

ها؛ داشتن صندوق ارتباط مستقیم با مدیر برای دریافت نظراتی  حاضران در برنامه 
 که افراد مایلند بدون واسطه با مدیر در میان بگذارند 

هایی برای سنجش انجام ارزیابی 

نفعان از امور رضایت همه ذی

برای اطمینان   تخصصی کتابخانه 

از اثربخشی آنهاا در خادمات 

 عمومی

1 

انتقال به  

 ها گویه 

جمع  03/4 قوی  توزیع،  پرسش تهیه،  تحلیل  و  دریافت  آوری  و  مصاحبه  لیبکوال،  نامه 
قدیمی دیدگاه  اعضای  و خاطرات  فردی  ها  آن در زندگی  نقش  کتابخانه و  از 
 هریک...

سنجش میازان رضاایت هماه 

های کتابخانه نفعان از فعالیت ذی

هاای افزایی و فعالیتبرای هم

افراد حقیقی و کمشار برای  تی 

 حقوقی 

2 

انتقال به  

 ها گویه 

پرسش 12/4 قوی  تحلیل  و  آوری  توزیع، جمع  نظرسنجی تهیه،  و  و  نامه  گوناگون  های 
بخش  برای تمام خدمات  ساالنه  نیز  و  برنامه  برای هر  کتابخانه؛  موردی  های 

لند بدون  یداشتن صندوق ارتباط مستقیم با مدیر برای دریافت نظراتی که افراد ما 
 واسطه با مدیر در میان بگذارند 

سنجش میازان رضاایت هماه 

نفعان ایجاد فضای مناسب و ذی

برداری قابل دسترس برای بهره

از خدمات کتابخانه برای انواع 

 مخاطبان

3 

انتقال به  

 ها گویه 

های گوناگون و موردی  نامه و نظرسنجی آوری و تحلیل پرسشتهیه، توزیع، جمع  0۸/4 قوی 
 های کتابخانه ی هر برنامه و نیز ساالنه برای تمام خدمات بخش ابر
سنجش میازان رضاایت هماه 

نفعااااان از  محتواهااااای ذی

ایجاد و ارتقاء تولید شده برای 

فرهنگای ذائقه گونااگون  های 

 جامعه

4 

انتقال به  

 ها گویه 

دی  ر های گوناگون و مو نامه و نظرسنجی آوری و تحلیل پرسشتهیه، توزیع، جمع  4 قوی 
بخش  تمام خدمات  برای  ساالنه  نیز  و  برنامه  هر  داشتن  برای  کتابخانه؛  های 

صندوق ارتباط مستقیم با مدیر برای دریافت نظراتی که افراد مایلند بدون واسطه  
 با مدیر در میان بگذارند 

سنجش میازان رضاایت هماه 

های ارتباطی  نفعان از شبکهذی

شده در فضای فیزیکی و ایجاد

5 
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 مجازی

  شود؟ حسینیه ارشاد  چگونه ارائه می کتابخانه عمومی ها (  مدل پلتفرمی در خدمات عمومی 

انتقال به  

 ها گویه 

قوی  های مطالعاتی کارکنان، آموزش  های مطالعاتی اعضا، کارگروه اندازی کارگروه راه  05/4
دوره  برگزاری  اعضا،  کارورزان،  و  پرسنل  برای  ویراستاری  و  ترجمه  های 

 و... ی  هم اندیشی اندیشمندان حوزه کودک، عصر شعر پروین اعتصامی اهجلسه 

 سایبری –ایجاد فضای فیزیکی 

ه و همکااااری مطالعااا بااارای

 جامعهعلمی

1 

انتقال به  

 ها گویه 

قوی  انگیزسازی با استفاده از  طراحی دکوراسیون برای استفاده حداکثری از فضا و دل  14/4
هندسی مجدد فضا و افزایش تاالر کتابخانه به  مهای زیبا و گیاهان مناسب،  نوشته

اندازی طرح توسعه و ساختمان جدید کتابخانه، ایجاد فضای بازی،  مجموعه، راه 
کتابداری،   دانشجویان  ویژه  بازی  بازطراحی  نابینایان،  برای  بازی  بازطراحی 

 توان ذهنی های مناسبتی برای کودکان کم ها و اجرای نمایش بازطراحی داستان 
 

طراحی و فضاسازی مداوم  ز با

برای یادگیری و جلب رضایت 

 مخاطب

2 

انتقال به  

 ها گویه 

قوی  های موضوعی برای پرسنل از جمله  همنگاری)با شرکت ایفاگ از آلمان(؛ کارگاه  35/4
های  فرآیند مکانیزه با مشارکت همکاران، کالس   6آشنایی با استاندارد، تدوین  
های  های تحول دیجیتال، دوره سفه دین، کارگاه لتفسیر قرآن و تزکیه و اخالق، ف

بندی برای  نویسی و رده آموزش فهرست   آموزشی فرآیندهای مکانیزه، کالس 
بریل،  گزارش   همکاران، کالس  با خط  آشنایی  کارگاه  نویسی ویژه همکاران، 

 های آموزشی و... های تحول دیجیتال، کالس کارگاه 

های برگزاری کارگاه و برناماه

جمعی برای پرسنل و   آموزش

 مخاطبین کتابخانه

3 

انتقال به  

 ها گویه 

قوی  پروری )با همکاری کارشناس خبره کانون  حواس "هایی مانند برگزاری کارگاه  21/4
تمام   برای  برنامه  چندین  )شامل  کتابستان  طرح  کودکان(،  فکری  پرورش 

ر با  ا های دیدهای نقد فیلم، نشست های سنی کودک و نوجوان(، نشست گروه
 پدیدآوران برگزاری زنگ کتابخانه در مدرسه ادب 

عنوان واسط دانش در  کتابخانه به

ها و گذاری تجربااهاشااتراکبه

 هاایده

4 

انتقال به  

 ها گویه 

قوی  رسانی  مانند ترویج علم ایران، کتابداری و اطالع های علمی همکاری با انجمن  17/4
های انجمن  اری در برگزاری برنامه ک ایران، انجمن صنفی ویراستاران از جمله هم

جلسه  کنگره؛  برای  مجمع  کتابداری  علم،  ترویج  انجمن  جوایز  کمیته  های 
نشست عمومی  برگزاری  ویراستاران؛  انجمن  انتخابات  علمی و  علم  های  و 

مورد توجه  اطالعات؛ تهیه و تدوین محتواهای مناسب و ساده از منابع علمی 
 ت خواندن ادبیات ذهای ادبی مانند لجامعه؛ نشست 

همگاانی  ترویج  برای  مرکزی 

سازی علوم انسانی علم )عمومی 

 و علوم پایه و...(

5 

 

. نتایج دور نخست دلفی 3ادامه جدول 

تغییرات  

کمی 

میانگین  ها مصداق  ها مؤلفه  ف 
ردی

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  دیجیتال در سال   ؛ ورود به عرصه تحول 90اندازی کتابخانه دیجیتال از سال راه  31/4
گستر(  اندازی وب سایت به دو یا سه زبان قابل دسترس در وب جهان )و راه   97

 های اجتماعی حضور فعال در شبکه 

به   جهانی  دسترسی  امکان 

 اطالعات موجود در کتابخانه 

6 

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  سه تولید  سهمکاری با مؤسساتی مانند مؤسسه مادران امروز، هنرکده بادبادک، مؤ  14/4
های ساالنه  های ترویج علم، نشست های حسی و لمسی، برگزاری نمایشگاه کتاب 

و   علم  موزه  نمایشگاه  کاریحجماتور،  نمایشگاه  کتابخانه؛  در  دیابت  انجمن 
کتاب  نمایشگاه  نابینایان(؛  )ویژه    موزه   بادبادک؛  لمسی   –های حسی  فناوری 

 دب ا مجتمع  کودکان  نقاشی  نمایشگاه  کودکی،  احوال 

به  برای  کتابخانه  فضایی  عنوان 

برنامه  و  کارها  های  نمایش 

 ها و نهادهای دیگر سازمان 

7 

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  جلسه 03/4 انیمیشن برگزاری  پخش  ؛  مستند،  فیلم  نقد  در  های  موضوعی  های 
ها و تابلوهای راهنمای استفاده از  های کتابخانه ؛ استفاده از عالئم و نشانه کالس
 هاسهفق

بصری   سواد  ارتقاء   به  کمک 

 جامعه 

۸ 

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  کالس  32/4 کالس برگزاری  کهن،  متون  بازخوانی  قرآن،  های  تفسیر  گوناگون  های 
یابی و سواد اطالعاتی  های اطالع های مهارت فلسفه، اخالق؛ برگزاری کارگاه 

های  مثل و... در شبکه لبرای انواع کاربران؛ معرفی منابع، اماکن دیدنی، ضرب ا
 های علمی اجتماعی؛ اخبار و بریده جراید در برد اخبار، نشست 

اطالعاتی   سواد  ارتقاء   به  کمک 

 جامعه 

9

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  همکاری با مؤسساتی مانند مؤسسه مادران امروز، هنرکده بادبادک، مؤسسه تولید   42/4
دیجیتال سازی منابع نفیس    های حسی و لمسی، شورای کتاب کودک)طرحکتاب 
 خوانی و ... موجود در شورا(، مروجان کتاب  1357شده در قبل از سال چاپ 

سازمان  با  نهاد  ارتباط  مردم  های 

مشارکت  و  تعامل  های  برای 

پروژه مردمی  انجام  و  از جمله  ها 

 کارهای مشترک 

10 

به   انتقال  قوی  کشور و  با سالروزهای تقویم رسمی   های موضوعی متناسب برگزاری نمایشگاه  32/4
 های کتابخانههای موضوعی مرجع، قرآنی، تازه جهان، نمایشگاه 

نویسندگان،  آگاهی    به  رسانی  11 
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زمینه   ها گویه  در  ناشران  و  مترجمان، 

نیازهای اجتماعی برای نشر منابع  

 و آثار جدید 

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  باطی کتابداران و بحث و تبادل نظر  تهای ارهای مهارت ها و دوره برگزاری کالس  32/4
جلسه  قالب  هم در  مثل  های  خدمت  ضمن  آموزش  همکاران؛  با  اندیشی 

بنویسیم،  نویسی، کالس درست های  تحول دیجیتال، کالس گزارش جلسه  تر 
 بندینویسی و رده کالس فهرست 

مهارت  ارتقای  برای  های  تالش 

و   با جامعه  تعامل  برای  کارکنان 

 ر ارائه خدمات بهت 

 

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  کتابخانه،   17/4 فرآیندهای  مداوم  ویرایش  و  دوره   پایش  ویرایش  و  ای  سنجش 
اجرایی بخش نامه آیین تدوین هدف های  آنها  ها،  بررسی تحقق  و  های ساالنه 
دوره به هدف صورت  در  بازنگری  و  پایش ای  نتایج  با  متناسب  کالن  ها؛ های 

ت کتابخانه مناسب با نیازها و خدمات نوین(؛  بازنگری در ساختار و تشکیال
بازبینی و اجرای قوانین کتابخانه از جمله تعداد روزهای امانت منابع، تعداد منابع  
 قابل امانت، اقدام برای کسب استاندارد ایزو، مکانیزاسیون فرآیندهای داخلی 

و   قوانین  مداوم  روزآمدسازی 

ساختارهای   مجدد  سازماندهی 

برای   سازی  آ سازمانی  ماده 

 های ارائه خدمات پلتفرمی زمینه 

 

به   انتقال 

 ها گویه 

قوی  های مطالعاتی کارکنان، آموزش  های مطالعاتی اعضا، کارگروه اندازی کارگروه راه  05/4
دوره  برگزاری  اعضا،  کارورزان،  و  پرسنل  برای  ویراستاری  و  ترجمه  های 

 و... عر پروین اعتصامی شاندیشی اندیشمندان حوزه کودک، عصر  های  هم جلسه 

فیزیکی     سایبری   –ایجاد فضای 

  همکاری   و   مطالعه   برای 

 ه جامع علمی 
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2پیوست    
 . نتایج دور دوم دلفی 4جدول 
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دیدگاه حمایتی و  
مندی از  بهره   مدیریت و باز  

نظرهای کاربران در زمینه  
ریزی و توسعه  برنامه 

 خدمات 

63/4 

بسیار قوی 73/4 هاشدن آن های نو و خالقانه و کمک به اجرایی ستقبال از ایده ا
 

اندیشی برای بهبود خدمات کتابخانه و ایجاد فرصت برای  های هم برگزاری جلسه
 همکاران با مدیر ابراز دیدگاه 

یار قوی بس 62/4

 
سویی دیدگاه مدیران و کارکنان در تفکر مشارکتی  ساختن شرایط برای هم فراهم
 گیری از سبک مدیریت مشارکتی( )بهره 

بسیار قوی 67/4

 
در بخش ورودی کتابخانه و   ها ارائه فرم نظرسنجی اعضا و داشتن صندوق پیشنهاد

 نشانی ایمیل برای ارتباط مستقیم با مدیر 

ار قوی بسی 51/4

توسعه و روزآمدسازی  
خدمات در فضای فیزیکی  

 سایبری   –
61/4 

 
تر کاربران به منابع و  اندازی کتابخانه دیجیتال برای گسترش دسترسی سریع راه 

 خدمات کتابخانه 

بسیار قوی 56/4

 
ن  های جدید)مانند کودکان با نیازهای ویژه، کتابخانه دیجیتال، از م اندازی بخش راه 

 بازی و...(  متناسب با تغییرات و نیازهای اجتماعی بپرس، 

بسیار قوی 65/4

 
 و برون سازمانی از راه دور و الکترونیکی اندازی خدمات عمومی  راه 

بسیار قوی 72/4

 
اندازی سیستم مکانیزه فرآیندهای سازمانی)فرآیند پذیرش عضویت، تولید  راه 

 ف ورود به عرصه تحول دیجیتال .( با هدکتاب گویا، مکاتبات اداری و..

قوی 41/4

ها،  مندی از روش بهره 
رویکردها و ابزارهای  
مناسب روز در فضای  
 فیزیکی و سایبری 

66/4 

 
نفعان در حوزه خدمات  استفاده از ابزارهای گوناگون برای ارتباط حداکثری با ذی 

 امانت و رزرو منابع 

بسیار قوی 62/4

 
ناگون موضوعی برای معرفی منابع ارزشمند قدیم و  های گوه برگزاری نمایشگا
 های مختلف جدید در موضوع 

بسیار قوی 5۸/4

 
ارائه خدمات برای افراد با نیازهای ویژه)مانند کودکان با نیازهای ویژه، کتابخانه  

 دیجیتال، از من بپرس، بازی و...( متناسب با نیازهای گوناگون آنها 

بسیار قوی 7۸/4

تن امکانات و  راهم ساخ ف 
های  شرایط پذیرش ایده 
 نفعان نو و خالق همه ذی 

56/4

 
های مراجعان در  ها و ایده فراهم کردن امکانات برای دریافت مرتب دیدگاه 
 ارزیابی این پیشنهادها  فضاهای فیزیکی و سایبری و داشتن کمیته

بسیار قوی 73/4

 
ها برای ایجاد  ا و دیدگاه هتجربه  های  طوفان فکری و اشتراک برگزاری جلسه

 های نو همکاران شاغل ها و ایده در راستای ابراز دیدگاه  مؤثر   فضای 

بسیار قوی 52/4

 
های موضوعی شامل انواع منابع دیجیتال و فراهم ساختن شرایط  اندازی پایگاه راه 

 نه ...؛ برای بارگذاری مستندات مرتبط با هر پایگاه توسط اعضا در سایت کتابخا

بسیار قوی 55/4

 
های مطالعاتی و مشورتی )گروه مشورتی نوجوانان، گروه  اندازی  کارگروه راه 

 مطالعاتی ستاره ویژه سالمندان( برای اعضای کتابخانه 

قوی 43/4
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تهیه یا تولید منابع چاپی و  
دیجیتال و خا  با  
و  به نیاز  کیفیت با توجه  

 مسائل روز جامعه 

53/4 

 
ورود مستمر منابع جدید با کیفیت در موضوعات گوناگون و تاکید بر اعتبار ناشر  

و پدیدآوران )خرید، اهدا، مبادله( 

بسیار قوی 53/4

 
 تهیه نسخه دیجیتال از منابع ارزشمند و مورد درخواست اعضا 

قوی   33/4

 
 باتوجه به نیازها و مسائل اجتماعی روز دی اعضا تهیه منابع درخواستی و پیشنها 

بسیار قوی ۸3/4

 
 های کوچک و روستایی اهدای منابع مازاد نیاز به کتابخانه 

قوی 33/4
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 تهیه آثار برتر و برنده جوایز ملی و بین المللی و پرمخاطب 

بسیار قوی 55/4

 
 تولید منابع گویای باکیفیت 

بسیار قوی 65/4

مثابه پلتفرم  خانه به کتاب 
 70/4 تولید ارزش 

 
گذشتن از مرزهای نیاز مخاطب و ساختن ذائقه جدید با توجه به تولید منابع  

 موضوعی گوناگون و اطالع رسانی آن 

بسیار قوی ۸1/4

 
ها و نهادهای دولتی و  ایجاد فضای مشارکتی برای همکاری کتابخانه با سازمان 

 غیردولتی 

بسیار قوی 54/4

 
منظور ارائه منابع خود و  نفعان به فضا و امکانات الزم برای ذی  ایجاد 
 منابع و امکانات در فضای فیزیکی و سایبری   پذیری به تمامی دسترس

بسیار قوی ۸3/4

 
 ها برای کودکان ناشنوا، نابینا و کم توان ذهنی سازی کتاب مناسب 

بسیار قوی ۸6/4

 
ای بیماران روانی و سالمندان برای ارائه خدمات  مناسب برهای مطالعاتی تهیه بسته 
 ایکتابخانه 

بسیار قوی 54/4

اجرای زنگ کتابخانه در مدارس و ایجاد فضای مشارکتی بین کتابخانه و مباحث  
 کالسی 
 

بسیار قوی 76/4

 
 
 . نتایج دور دوم دلفی 4ادامه جدول  

مقول

 هاه
میانگین  ها مؤلفه 

  میانگین  ها گویه

های  گیری از پلتفرم بهره 
تولید محتوا )تولید  
اطالعات( با مشارکت  

 نفعان همه ذی 

73/4 

های تولید محتواهای صوتی یا تصویری برای تولید منابع گویا و یا متادیتای  پلتفرم
 منابع مانند ثنا، تصویری و صوتی مانند نوار، لحظه نگار و .. 

بسیار قوی  73/4

های مناسب  فعالیت 
-ت فرهنگی خدما 

 اجتماعی 
44/4 

 
هایی متناسب با مسائل اجتماعی روز و تولید کتاب از برخی  برگزاری نشست 

 هانشست 

بسیار قوی 53/4

 
 های  فرهنگی کتابخانهو جلسه  هاتولید منابع صوتی و تصویری از برنامه 

قوی   45/4

 
های  ه برای گروای گروهی با موضوعات فرهنگی و فکری های رایانه تولید بازی 
 سنی مختلف 

قوی   39/4

 
 هاهای فرهنگی مرتبط با برنامه تولید عکس و پوستر با پیام 

قوی   37/4

 
 های فرهنگی و اجتماعی ها کاربران درباره واژه های دیدگاه تولید کتابچه 

قوی   49/4
ت
عالی
ف

ش 
رز
ل ا
باد
ی ت
برا
نه 
خا
کتاب
ی 
ها

 

افزایی  سازی برای هم زمینه 
مشارکتی  های  لیت و فعا 

برای افراد حقیقی و  
 حقوقی 

74/4 

 
های موضوعی  دریافت پیشنهادهای افراد حقیقی و حقوقی برای برگزاری برنامه 

 های علم اطالعات مانند نشست 

بسیار قوی 92/4

 
 تقدیر و استقبال از داوطلبان گویندگی برای نابینایان 

قوی   41/4

 
 انه تشکیل انجمن دوستداران کتابخ

بسیار قوی ۸9/4

ایجاد فضای مناسب برای  
از  گیری تولید یا بهره 

ابزارهای مناسب و  
های ارتباطی برای  شبکه 
رسانی، حضور و  اطالع 

نفعان در  تعامل همه ذی 
 فضای فیزیکی یا سایبری 

۸6/4 

بسیار قوی ۸7/4 اندازی تلفن، پیامک و ایمیل برای ارتباط دوسویه با مخاطبان راه 

بسیار قوی ۸9/4 کتابخانه دیجیتال اندازی راه 

های اطالعاتی در کتابخانه  ای کتابخانه؛ دسترسی به پایگاه استفاده از فهرست رایانه 
 برای مراجعان 

بسیار قوی 73/4

 
 های اجتماعی و تعامل با اعضای کتابخانهداشتن صفحه و کانال فعال در شبکه 

بسیار قوی 94/4

رایط  ایجاد فضا و ش 
  99/4سب و قابل دسترسی  منا 

ها برای اعضاء از جمله پیکتوگرام و نوارهای رنگی  استفاده از عالئم و نشانه
بسیارقوی   5
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برداری از  برای بهره 
خدمات کتابخانه برای  
انواع مخاطبان در داخل  

 کتابخانه 

 هدایت کننده و استفاده از نوار راهنمای برجسته برای مراجعان نابینا 
 

 ت رایگان در شرایط خا  طرح عضوی 
بسیار قوی 5

 
 های مربوط گیری از پرسنل نابینا و ناشنوا در بخش بهره

بسیار قوی 5

 
 ی گروهی هاایجاد فضاهایی برای مطالعه 

بسیار قوی 96/4

 
 ایجاد فضایی مناسب برای همه کاربران از کودکان نوپا تا سالمندان 

بسیار قوی 5

محتوا  و تولید  فکری  هم 
برای ایجاد و ارتقاء  

های گوناگون  ذائقه 
 فرهنگی جامعه 

43/4 

 
فکری و همکاری با نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، ناشران و ... در تولید  هم
 محتوا 

قوی 37/4

 
تامین درخواست یا ساختن ذائقه جدید با تولید کتاب یا فیلم گویا در موضوعات  

 خا  

بسیار قوی 53/4

 
اند  یی که بر مبنای کتاب تولید شده هاهای کتاب سینما )معرفی فیلم ری جلسهبرگزا

 با دعوت از برخی از عوامل تولید(

قوی   45/4

 
هنری مانند  -های فرهنگی های پرورش خالقیت و برنامهبرگزاری کارگاه 

 های شعرخوانی نشست 

قوی   39/4

 
نابینایان ده برای شسازی های مرجع و مناسب تولید بازی 

قوی   37/4

 
های عروسکی مناسب برای کودکان برگزاری نمایش 

قوی   49/4

هایی اجرایی  داشتن برنامه 
برای معرفی انواع خدمات  
 کتابخانه به جامعه 

5۸/4 

 
شده برای معرفی و تبلیغ  های انجاماز اهم فعالیت گوناگون  هایتهیه نماهنگ 

کتابخانه و خدمات متنوع آن 

یار قوی بس 71/4

 
 های برون سازمانی ها و همایش حضور در نمایشگاه 

بسیار قوی 66/4

 
تهیه و انتشار بروشور چاپی و الکترونیکی برای معرفی خدمات کتابخانه و

قوی   37/4

انتشار اطالعات و آمار  
نفعان  عملکرد در بین ذی 
 درون سازمان 

65/4 

 
های کتابخانه رد بخششات عملکتهیه و تنظیم آمار و گزار 

بسیار قوی ۸3/4

 
ها برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان  تدوین فرآیندهای کاری و ترسیم نمودار آن
شده در یک کتابخانه  حجم کارهای انجام  از امور کتابخانه و آگاهی بخشی درباره 

و دریافت بازخوردها برای بهبود و رشد آن امور 

قوی   4۸/4

 
 نتایج دور دوم دلفی   . 4جدول    ادامه 

مقول

 هاه
میانگین  ها مؤلفه 

  میانگین  ها گویه
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هایی برای  انجام ارزیابی 
سنجش رضایت همه  

نفعان از امور تخصصی  ذی 
برای اطمینان از    کتابخانه 

اثربخشی آنها در خدمات  
 عمومی 

53/4 

 
سازی، خدمات  هایی مانند مجموعهای از فعالیت دوره  ی موضوعی هانظرسنجی 
هاصورت فرم مرجع و... به 

بسیار قوی 66/4

 
نظرسنجی آنالین و از طریق سایت کتابخانه یا ایمیل گروهی برای اعضا یا  

هاحاضران در برنامه 

بسیار قوی 73/4

 
نهت کتابخابرای سنجش کیفیت خدمالیبکوالانجام پژوهش با روش

قوی 43/4

 
از کتابخانه و نقش آن در زندگی  ها و خاطرات اعضای قدیمی  دریافت دیدگاه 
فردی هریک

قوی   45/4

 
نفعان درباره فضای فیزیکی مناسب و قابل دسترس برای  نظرسنجی از ذی 

برداری از خدمات کتابخانه برای انواع مخاطبان بهره

قوی   39/4

 
شده برای ایجاد و ارتقاء  نفعان از محتواهای تولید ت ذی زان رضای سنجش می
 های گوناگون فرهنگی جامعه ذائقه 

قوی   37/4
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شده در فضای  های ارتباطی  ایجاد نفعان از شبکه سنجش میزان رضایت ذی 

 فیزیکی و مجازی 

بسیار قوی 73/4
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 77/4ندارد 

 
های  و روزآمدسازی قوانین یا ساختارهای سازمانی برای آمادگی زمینهویرایش 

ارائه خدمات پلتفرمی 

بسیار قوی 72/4

 
جامعه با ایجاد  علمی  همکاری و  مطالعه  برای سایبری   –ایجاد فضای فیزیکی 

های  اندیشی اندیشمندان حوزه های  هم های مطالعاتی و برگزاری جلسه کارگروه 
 مختلف

ارقوی بسی 95/4

 
ها از طریق  ها و ایده شتراک گذاری تجربه ا عنوان واسط دانش در به کتابخانه به 

 های گوناگون های و برنامه برگزاری جلسه

بسیارقوی ۸9/4

 
سازی علوم انسانی و علوم پایه و...( از  مرکزی برای ترویج همگانی علم )عمومی 

 هاو دانشگاه ی های علم ها و سازمان طریق همکاری با انجمن 

بسیارقوی 97/4

 
از  های مردمی  ها( برای تعامل و مشارکت های مردم نهاد )سمن ارتباط با سازمان 
 ها و کارهای مشترک جمله انجام پروژه 

بسیار قوی ۸3/4

 
ها و نهادهای  های سازمان عنوان فضایی برای نمایش کارها و برنامهکتابخانه به 
 دیگر 

سیار قوی ب ۸3/4

 
ها برای  های مستند با مشارکت تولیدکنندگان فیلم های  نقد فیلم برگزاری جلسه

 کمک به ارتقاء  سواد بصری جامعه

بسیارقوی 72/4

 
 های کتابخانههای موضوعی در برنامه پخش انیمیشن 

بسیارقوی 57/4

 
انواع کاربران  تی برای یابی و سواد اطالعاهای اطالعهای مهارت برگزاری کارگاه 

 منظور کمک به ارتقاء  سواد اطالعاتی جامعهبه

بسیارقوی ۸7/4

 
روز برای  های آموزش جمعی با موضوعات اجتماعی و به برگزاری کارگاه و برنامه

 پرسنل و مخاطبین کتابخانه در فضای تعاملی 

بسیارقوی   76/4

 
زمینه نیازهای اجتماعی برای  شران در  رسانی به نویسندگان، مترجمان، و نا آگاهی 

 نشر منابع و آثار جدید

قوی   32/4

 
های آنان برای تعامل بیشتر با جامعه  آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای مهارت 

 و ارائه خدمات بهتر 

بسیارقوی   97/4

 
ها از طریق بازطراحی  جلب رضایت و استفاده حداکثری مخاطبین و سازمان 

 انگیزسازی مداوم سازی و دل یون، فضادکوراس

بسیارقوی   65/4
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مطالعه، آگاه و  
 اندیشمند 

93/4 

 
های مرتبط با خدمات عمومی، از  آموزی در زمینههای مهارت شرکت در دوره 

 جمله تعامل اجتماعی 

بسیار قوی ۸3/4

 
 هافکری همکاران برای تبادل ایده ای  مطالعه گروهی و هم هر جلسه حضور د 

بسیار قوی 93/4

 
یکی  عنوان شده در ایفال بههای سایر کشورها و معرفی آگاهی از خدمات کتابخانه 
های قابل اجرا در کتابخانه و افزایش ضریب مشارکت  ایده  از وظایف کاری و ارائه 

 کتابداران 

بسیار قوی 53/4

 
 افزاری و سواد اطالعاتی هی از ابزارهای تخصصی، نرم آگا

قوی 45/4

های  ها و سلیقههای روز و تازه و آگاهی نسبی از محتوای کتاب آشنایی با کتاب 
 اقشار گوناگون جامعه

بسیارقوی ۸9/4

 
 های سفارش آشنایی با ناشران و روش 

بسیارقوی 77/4

قوی 35/4 ب در مجالت و وب های کتاآگاهی از نقدها و بررسی 
بسیارقوی 69/4 
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 های گوناگون شناخت نویسندگان و مترجمان در حوزه 
 

 سازی منابع توانایی و تخصص الزم برای حضور در کمیته مجموعه
قوی 37/4

ای  معرفی اخالق حرفه 
 کتابدار به جامعه 

5 

 
 باال توانمندی در برقراری ارتباط و روابط عمومی

قوی بسیار 5

 داشتن روی خوش و استقبال از حضور مخاطب 
بسیارقوی 5

 
 توانمندی در انجام مصاحبه مرجع با پژوهشگران 

بسیارقوی 5

 
 همراهی با مخاطب در جستجو، بازیابی، و ارزیابی اطالعات 

بسیارقوی 5


