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Abstract: Information systems are growing rapidly. Academic libraries
should have the ability to respond quickly to new audience requirements.
Academic libraries, as the centers responsible for providing information
services to a wide range of individuals need to be in line with existing
innovations in the field of information. The purpose of this study was to
provide a service-oriented architecture model in the university libraries of
Mazandaran province. Data analysis method in this research, theoretical
coding was derived from the grounded theory method. The statistical
population of the study consisted of university librarians of Mazandaran
province, which was selected through a targeted sampling method. 25
subjects were selected in this study. The findings of the research indicate
that human factors, structural and technical factors, supervisory and
managerial factors, and organizational strategies as factors affecting
service oriented architecture in the university libraries of Mazandaran
province were identified. Also, the results showed that in a grounded
pattern of the use of information technology as a causal condition through
the provision of IT-based services and easy access to IT infrastructure
leads to the deployment of service-oriented libraries.
Keywords: Service Oriented Architecture, Academic Library, Information
Technology, Grounded Theory
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چكيــده :سیســتمهای اطالعاتــی ب ـه ســرعت در حــال رشــد هســتند .کتابخانههــای
دانشــگاهی بایــد قــدرت پاســخگویی ســریع بــه نیازمندیهــای جدیــد مخاطبــان
را داشــته باشــند .کتابخانــة داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ بهعنــوان ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ مســئولیت ارائــة
ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ جامعــة وﺳﻴﻌﻲ از افــراد را بــر عهــده دارد ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ
ﺑﺎ نوآوریهــای ﻣﻮﺟﻮد در زمینــة اطالعرســانی اﺳﺖ .هــدف از تحقیــق
حاضــر ارائــة مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان
«مازنــدران» بــود .روش تحليــل دادههــا در ایــن تحقیــق کدگــذاري نظــري
برگرفتــه از روش نظریهپــردازی دادهبنيــاد اســت .جامعــة آمــاری تحقیــق شــامل
مســئوالن کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» بــود کــه بــا اســتفاده از
روش نمونهگیــری هدفمنــد بــه انتخــاب نمونههــای آمــاری تحقیــق اقــدام شــد.
در ايــن مطالعــه تعــداد  25نفــر انتخــاب شــدند .یافتههــای تحقیــق حاکــی از آن
اســت کــه عوامــل انســاني ،عوامــل ســاختاری و فنــي ،عوامــل نظارتــي و مديريتــي
و اســتراتژیهای ســازمان بهعنــوان عوامــل مؤثــر در معمــاری ســرویسگرا
در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» شناســایی شــدند .همچنیــن،
نتایــج نشــان داد کــه در یــک الگــوی زمین ـهای بهکارگیــری فنــاوري اطالعــات
بهعنــوان شــرط علّــی از طریــق ارائــة خدمــات مبتنــي بــر  ITو دسترســي آســان
و بــا درنظرگرفتــن زیرســاختها منجــر بــه اســتقرار کتابخانههــای ســرویسگرا
میشــود.
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 .1مقدمه

کتابخانههــای دانشــگاهی بــا عرضــة خدمــات فرهنگــي ،آموزشــي و علمــي بــه دانشــجویان

يکــي از معيارهــاي رفــاه اجتماعــي و يکــي از شــاخصهای توســعهیافتگی جامعــه محســوب

میشــوند .ايــن شــاخص در صورتــي بــاال خواهــد رفــت کــه امکانــات الزم در اختیــار

مراجعهکننــدگان گذاشــته شــود .در چهــار دهــة اخیــر ،پیچیدگــی فنــاوری اطالعــات در کتابخانههــا

روزبـهروز بیشــتر شــده و تقاضــا بــرای کیفیــت خدمــات افزایــشیافتــه اســت .در ایــن میــان ،بــه نظــر

میرســد کــه روشهــای قدیمــی در کتابخانههــا جوابگــوی نیازهــای در حــال رشــد کنونــی نیســتند
و نیــاز بــه ایجــاد و بهکارگیــری روشهایــی هســت کــه بهوســیلة آنهــا بتــوان بــر ایــن پیچیدگیهــا
در زمانهایــی کوتاهتــر غلبــه کــرد (.)Giret, Garcia & Botti 2016

کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی ســاالنه حجــم انبوهــي از اطالعــات را بــا صــرف هزینههــای

ســنگين گــردآوري ،ذخيرهســازی و ســازماندهی میکننــد .بــا توجــه بــه محدودیتهــای مالــي و
مســائل ناشــي از آن و بــراي کارایــی هرچــه بيشــتر کتابخانههــا و مراکــز اطالعرســانی الزم اســت
تالشهایــی بــراي تطبيــق خدمــات ايــن مراکــز بــا نيازهــاي واقعــي اســتفادهکنندگان صــورت

گيــرد .معمــاری مبتنــی بــر ســرویس ( ،1)SOAشــیوهای بــرای کمــک بــه کتابخانههــا جهــت
مدیریــت چالشهــای پیچیــده اســت ( .)Erl 2015; Angulo et al. 2016معمــاری ســرویسگرا در

کتابخانههــا بــه سیســتمی اطــاق میگــردد کــه کارکردهــای خــود را در قالــب ســرویس ارائــه

دهــد .ایــن نــوع معمــاری مفهومــی جدیــد نیســت و از دهــة  90میــادی وجــود داشــته اســت .آنچــه
جدیــد اســت ،توانایــی اجــرا و عینیتبخشــیدن بــه آن اســت کــه بــهکمــک ابزارهــا و پروتکلهــای

مربوطــه میســر شــده اســت .مقولــة معمــاری ســرویسگرا از ســالیان پیــش در بیــن صاحبنظــران

نظامهــای کامپیوتــری مــورد بحــث و بررســی بــوده اســت ( ،)Santos et al. 2015امــا بــا پیدایــش

و رشــد روزافــزون «خدمــات مبتنــی بــر وب» مقولــة معمــاری ســرویسگرا در رأس معماریهــای
نویــن نظامهــای فنــاوری اطالعــات در کتابخانههــای بــزرگ قرارگرفتــه اســت .پیــام معمــاری
ســرویسگرا اساســاً بــر تبدیــل داشــتههای فنــاوری اطالعــات ســازمانها بــه منابــع ارزشــمند بــا

قابلیــت اســتفادة مجــدد بــا توانمنــدی انجــام بیشــتر بــا هزینــة کمتــر اســت .مقولــة چابکــی مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات از ســالیان متمــادی مــد نظــر نظریهپــردازان فنــاوری اطالعــات قــرار داشــته

و نتایــج چندســالة اخیــر مؤیــد ایــن واقعیــت اســت کــه معمــاری ســرویسگرا توســعهای کلیــدی و
1. service-oriented architecture
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بینظیــر در ایــن راســتا محســوب میگــردد (.)Luhach, Dwivedi, & Jha 2016

اصــول بنیادیــن ایــن معمــاری بــر مفاهیــم کلیــدی کیفیــت خدمــات مبتنــی بــر رایانــه

و دسترســی ســریع بنــا نهــاده شــده اســت کــه از شــروع کامپیوتــری نمــودن ســازمان ،مــد نظــر

طراحــان قــرار داشــته اســت .تنهــا اتفــاق مهمــی کــه در چنــد ســال اخیــر رخ داده امکانپذیرشــدن
ایــن خواســتهها در قالــب یــک معمــاری یکپارچــه اســت .دســتاوردهای حاصلــه در زمینــة فنــاوری

در سیســتمهای اطالعاتــی کــه بــا پیدایــش فنــاوری پــردازش غیرمتمرکــز بــه افزایــش چشــمگیر

کارایــی و هزینه-عملکــرد اینگونــه سیســتمها انجامیــد ،بــه اقتصادیشــدن سیســتمهای

جامــع فنــاوری اطالعــات در ســازمانهای بــزرگ منجــر شــد .نتایــج انفجارگونــة فناوریهــای
متعــدد اینترنتــی و امــکان اســتفاده از ایــن دســته از فناوریهــا در ســازمانها (اینترانتهــا) نیــز

بــه همهگیرشــدن سیســتمهای جامــع مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در ســازمانها کمــک شــایانی

نمــود .معمــاری ســرویسگرا امــکان تهیــة نقشــة راه اســتقرار نظــام جامــع فنــاوری اطالعــات را در
یــک ســازمان بــزرگ بــا هــدف همسوســازی مفاهیــم کالن فنــاوری اطالعــات بهصــورت مســتقل

از فنــاوری خــاص میســر ســاخته اســت (Krafzig, Banke & Slama 2004; Newcomer & Lomow

.)2004

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎنــة داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ بهعنــوان ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ مســئولیت ارائــة ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ افــراد نخبــة

جامعــه را بــر عهــده دارد ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎ نوآوریهــای ﻣﻮﺟﻮد در زمینــة اطالعرســانی اســت.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ روزاﻓﺰون جامعة کشور ﺑﺮ اﻧﺠﺎم پژوهشهای ﭘﺮﺑﺎر ﻋﻠﻤﻲ ،روزﺑﻪروز

ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ دوش کتابخانههــای دانشــگاهی اﺳﺖ ،میافزایــد .اﻳﻦ کتابخانههــا ﺗﻨﻬﺎ

زﻣﺎﻧﻲ میتواننــد رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت اطالعرســانی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي

آنــان را در مطلوبتریــن ﺳﻄﺢ ﻣﻤﻜﻦ ارائــه دﻫﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف در ﮔﺮو ﻓﺮاﻫﻢﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﻮدﺟة ﻛﺎﻓﻲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ســختافزاری و نرمافــزاری ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻳﺪﮔﺎه
ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺬﻳﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ( .)Jhan & Teng 2015در

ﻣﻮرد کتابخانههــاي دانشــگاهی کشــور دﻻﻳﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از فنــاوری اﻃﻼﻋﺎت در

کتابخانههــا و ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزي آنهــا را اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮوري میســازد .اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﻪرﺷﺪ

ﻛﺎرﺑﺮان ،ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد کتابخانــهای در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از کتابخانههــا ،رﺷﺪ ﻣﻴﺰان

ﻣﻮاد منتشرشــده ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (ﺑﻪ ﻣﻌﻨای اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻴﺸﺘﺮ از لوحهــای ﻓﺸﺮده ،ﻣﺠﻼت

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،پایگاههــای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ) ،و توســعة ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ارزانتــر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ
از دﻻﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزي کتابخانههــا تأکیــد دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ فعالیتهــای داﺧﻠﻲ ﻋﺎدي
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ﻣﺜﻞ فهرستنویســی ،ﻓﺮاﻫﻢآوري و ﻛﻨﺘﺮل اﻣﺎﻧﺖ ،فناوریهــای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را میتــوان در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،

ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ فعالیتهــا ﻣﺜﻞ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ کتابخانههــاي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺑﻪ اﻧﺠﺎم فعالیتهــای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ میپردازنــد ،ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي آنهــا ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.

نظــر بــه اهميــت کتابخانههــای دانشــگاهی و تأمیــن منابــع اطالعاتــي کاربــران در فرهنگســازی
و گســترش فرهنــگ مطالعــه و رشــد و توســعة انســاني ،امــروزه «ســازمان ملــل متحــد» وضعيــت

کتابخانههــای دانشــگاهی كشــورهاي جهــان را بهعنــوان يكــي از شــاخصهای تشــخيص

رشــد كيفــي و كمــي كشــورها بــهحســاب مــیآورد .نتايــج و یافتههــای تحقیقــات نشــاندهندة

وضعيــت كيفــي و كمــي نامناســب کتابخانههــای دانشــگاهی کشــور از ايــن نقطــ ه نظــر اســت.

ايــن وضعيــت علیرغــم تمــدن ديرينــه و درخشــان كشــورمان و همچنيــن تأكيــدات بــارز ديــن

مبيــن اســام بــه فرهنــگ مكتــوب بــه وقــوع پيوســته اســت .کتابخانههــای دانشــگاهی ،از جملــه

کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» از مشــكالت متعــدد و ریش ـهداری رنــج میبرنــد کــه

در حوزههــای مختلــف بايــد راهکارهــاي مقتضــي ارائــه شــود (تقــوي و محســني .)67 ،1387

بنابرایــن ،اگــر خواســتار موفقیــت بلندمــدت کتابخانههــای دانشــگاهی هســتیم ،هیــچگاه نبایــد
یادگیــری را متوقــف کــرد .معمــاری ســرویسگرا یــک چارچــوب برنامهریزیشــده بــرای ایــن

یادگیــری مادامالعمــر در ســطح کتابخانــه مهیــا میکنــد؛ چــرا کــه مــا را قــادر میســازد بــه مقایســة

مــداوم مســائل صــوری و واقعــی پرداختــه و بــه پــر کــردن فاصلههــا یــا تطبیــق معمــاری بــرای
منعکسکــردن تغییــرات ،واکنــش مناســب نشــان دهیــم .هــدف از تحقیــق حاضــر ،ارائــة مدلــی

بــرای کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» بــر اســاس معمــاری سرویسگراســت ،تــا بــر

ایــن اســاس بتــوان بــه برنامهریــزی و ســازماندهی و ارتقــای کیفیــت خدمــات کتابخانههــای

دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» پرداخــت.
 .2پیشینه و مبنای نظری پژوهش

تعاريــف گوناگونــي از معمــاري ســرويسگرا ( )SOAارائــه شــده اســت .معمــاري

ســرویسگرا رهيافتــي بــراي ســاخت سيســتمهاي توزيــع شــده اســت كــه كاركردهــاي

نرمافــزاري را در قالــب ســرويس ارائــه ميكنــد .ايــن ســرويسها هــم توســط ديگــر نرمافزارهــا
قابــل فراخوانــي هســتند و هــم بــراي ســاخت ســرويسهاي جديــد مــورد اســتفاده قــرار ميگيرنــد.
ايــن معمــاري بــراي يكپارچهســازي فناوريهــا در محيطــي كــه انــواع مختلفــي از ســكوهاي

نرمافــزاري و ســختافزاري وجــود دارد ،ايــدهآل اســت .معمــاری ســرویسگرا ســبکی از
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معمــاري اســت کــه از اتصــال سســت ســرویسها جهــت انعطافپذیــري و تعاملپذیــري حرفــه

و بهصــورت مســتقل از فنــاوري پشــتیبانی میکنــد و از ترکیــب مجموعــة ســرویسهاي مبتنــی

بــر حرفــه تشــکیل شــده کــه ایــن ســرویسها انعطافپذیــري و پیکربنــدي پویــا را بــراي فرایندهــا
محقــق میکننــد ( .)Triboan, Chen & Chen 2016معمــاری ســرویسگرا رویکــردی اســت بــرای

ســاخت سیســتمهای فنــاوری اطالعــات کــه در آنهــا ســرویسهای کاری (یعنــی ســرویسهایی

کــه یــک ســازمان بــرای مشــتریان ،خریــداران ،شــهروندان ،شــرکا ،کارکنــان ،و ســازمانهای
دیگــر مهیــا میکنــد) اصــل اساســی ســازماندهی اســت کــه بــرای همراســتاکردن سیســتمهای  ITو

نیازهــای کســبوکار بــهکار مــیرود (.)Erl 2015

معمــاری ســرویسگرا بــرای دســتیابی بــه ایــن ادغــام ســریع و منعطــف ،یــک ســری اصــول

را طراحــی و یــک رویکــرد معمــاری را عرضــه میکنــد .معمــاری ســرویسگرا پارادایــم توســعة

نرمافــزار جدیــدی اســت کــه در آن توســعهدهندگان نرمافــزار ،بــر اســاس مسئولیتهایشــان در

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮددازي داده ﺑﻨﻴﺎد | ﺷﻬﻼ رﺿﻮﻮاﻧﻲ
برنامههــای کاربــردی
ســه گــروه دســتهبندی میشــوند .ایــن ســه گــروه عبا رتانــد از :ســازندگان

ســرویس (ناشــران ســرویس) ،و ارائهدهنــدگان
های
واســط
ســرویس)،
کنندگان
(درخواســت
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌهﻌﻪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﺎرﺑﺮددي
ﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺮ
ســرویس (توســعهدهندگان ســرویس) .ارائهدهنــدگان ســرویس ،ســرویسها را بــا دنبالکــردن
پروتکلهــا و اســتانداردهای بــاز ،مســتقل از برنامههــای کاربــردی موجــود توســعه میدهنــد.

شکل  .1انواع توسعهدهندگان در معماری سرویسگرا ()Tsai, 2006

(T
ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا )Tsai, 2006
ﺲ
ﺷﻜﻞ  .1اﻧﻮاع ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﺎن در ﻣﻌﻤﺎري

زمینــه صـ
اﻧﺪﻛﻲــیدردر ای
ـات اندک
تحقیقـ
ﮔﺮاگرا
ﺳﺮوﻳﺲس
ـاری ســروی
ﺣﻮزةـوزة معمـ
ـودن حـ
ـه نــو بـ
ﺑﺎ بــا
ﺻﻮررت
ـورتﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻳﻦــنزﻣﻴﻨﻪ
ﻴﻘﺎت
ﺗﺤﻘﻴ
ﻣﻌﻤﺎري ﺳ
ﺑﻮدن ﺣ
ـه بـﻧﻮ
توجـﺑﻪ
ﺗﻮﺟﺟﻪ
آمادگـ
ارزیابــی
ﻫﺎيصهای
ﺺشــاخ
ﺗﻌﻴﻴﻦ و تعییــن
«بررســی
پژوهشــی بــه
ﭘﮋوﻫ در
«مجهتــدی»
ﻣﺠﻬــت.
گرفت»ــه اس
ﺑﺮايـی بﭘﻴـﻴﺎده
آﻣﺎدﮔﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ و
اﺳﺖ.
ـرایﺳﺎزي
ارزﻳﺎﺑﻲ آ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺸﻲ ﺑﻪ »
ﻬﺘﺪي« در
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻤﺎري ﺧﺪﻣﺖﮔﺮﺮا در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ« ﭘﺮداﺧﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸ
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
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ﺺ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﺎي اﺻﻠﻲ
ي ،ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﺑﺮﺮدي و ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺮاﻳﻨﺪي ،ﺷﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎري
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(1388ﻫﻤﭽ
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮﺮوﻳﺲﮔﺮا ﻨ
ﭽﻨﻴﻦ» ،ﺟﻤﺎﻟﻲ « در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺑﺎ ﻫﺪف »اراﺋﺔ ﺳﺎﺧﺘﺎري
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پیادهســازی سیســتم معمــاری خدمتگــرا در ســازمانها» پرداخــت .یافتههــای تحقیــق نشــان داد

کــه شــاخصهای فراینــدی ،شــاخص معمــاری ،شــاخص کاربــردی و شــاخص زیرســاخت بهعنــوان

شــاخصهای اصلــی معمــاری ســرویسگرا هســتند ( .)1388همچنیــن« ،جمالــی» در پژوهشــی بــا
هــدف «ارائــة ســاختاری مناســب بــرای انتخــاب و ترکیــب ســرویسها بهصــورت خــودکار مبتنــی

بــر معمــاری ســرویسگرا» چارچوبــی بــرای تحقــق جس ـتوجوی ســرویسهای منفــرد و ترکیــب
بهینــة آنهــا بهصــورت کام ـ ً
ا خــودکار بــر مبنــای ســفارش مشــتری ارائــه داد تــا بــهکمــک ایــن
چارچــوب ترکیــب ســرویسهایی کــه دارای ویژگیهــای متعــدد اســت ،بهصــورت برخــط و

پویــا بــرای رســیدن بــه نیــاز مشــتری در حداقــل زمــان انجــام گیــرد ( .)1389در تحقیقــی دیگــر،
«نظــری» بــه ارائــة مدلــی قابــل اجــرا جهــت ارزیابــی کارایــی معمــاری ســرویسگرا پرداخــت .در
نتایــج ایــن تحقیــق یــک مــدل قابــلاجــرا از یــک معمــاری ســرویسگرا ارائــه شــد؛ بهگون ـهای

کــه کارایــی ایــن مــدل بــا محاســبة زمــان اجــرای چنــد عملکــرد در داخــل معمــاری مــورد ارزیابــی

قــرار گرفــت ( .)1395مــدل ،ابتــدا بهصــورت یــک چارچــوب ارائــه شــد .ســپس ،بــرای قابــل

اجــرا بــودن بهصــورت مــدل یــک شــبکة پتــری 2مدلســازی و در نرمافــزار «متلــب» 1اجــرا شــد.
همچنیــن« ،جــان و تینــگ» ( )2015در پژوهشــی بــه ارائــة چارچوبــی بــرای خدمــات وب مبتنــی بــر
معمــاری ســرویسگرا پرداختنــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه اســتفاده از معمــاری ســرویسگرا

موجــب صحــت ،دقــت ،و ســرعت در انتقــال و جابهجایــی اطالعــات میگــردد (Jhan & Teng

« .)2015گیــرت ،گارســیا و بوتــی» در تحقیقــات خــود ســعی بــر ارائــة چارچوبــی بــرای معمــاری

ســرویسگرا بــر اســاس هــوش مصنوعــی داشــتند .در ایــن تحقیــق سیســتم چندعاملــه بــا خدمــات
معماریگــرا بــرای توســعة کنتــرل اتوماســیون هوشــمند و اجــرای سیســتمهای تولیــد طراحــی شــد
(.)Giret, Garcia, & Botti 2016

بــا توجــه ب ـ ه مــرور تحقیقــات قبلــی در داخــل و خــارج از کشــور مشــخص شــد کــه اکثــر

تحقیقــات معمــاری ســرویسگرا را در کس ـبوکار ب ـهکار گرفتهانــد .در زمینــة اجــرای معمــاری
ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی تحقیقــی یافــت نشــد .بــا توجــه بــه خــأ تحقیقاتــی در
ایــن زمینــه ،در تحقیــق حاضــر بــه ارائــة مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی

اســتان «مازنــدران»پرداختــه میشــود.

2. Petri

1350

1. Matlab

ﺻﺤﺖ ،دﻗﺖ ،و ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﮔﺮدد )» .(Jhan & Teng 2015ﮔﻴﺮت،
ﮔﺎرﺳﻴﺎ و ﺑﻮﺗﻲ« در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اراﺋﺔ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داﺷﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤﺎريﮔﺮا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﻨﺘﺮل
ارائة مدل معماری سرویسگرا در کتابخانههای دانشگاهی استان مازندران بر اساس روش نظریهپردازی  | ...رضوانی
اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ).(Giret, Garcia, & Botti 2016
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا را در ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در زﻣﻴﻨﺔ اﺟﺮاي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا در
 .3روش پژوهش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻸ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﺔ ﻣﺪل
ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن »ﻣﺎزﻧﺪران« ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

روش تحقیــق ایــن پژوهــش کیفــی و از نــوع دادهبنیــاد اســت .نظریهپــردازی دادهبنيــاد روالــي
 .3 .3روش ﭘﮋوﻫﺶ

نظاممنــد و كيفــي اســت بــرای توليــد نظريـهاي كــه يــك فراينــد ،كنــش ،يــا برهمكنــش را دربــارة
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ و از ﻧﻮع دادهﺑﻨﻴﺎد اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي دادهﺑﻨﻴﺎد رواﻟﻲ

تحليــل
.)Creswelراروش
ـریحﻓﺮاکنـ
ﺗﻮﻟﻴﺪـي كل
مفهومـ
ﻛﻴﻔﻲسـ
ـي در
يــك موضــوع خــرد
درﺑﺎرة ﻳﻚ
2005ﻳﺎ ﺑﺮﻫﻢﻛﻨﺶ
ـد (ﻛﻨﺶ،
ﻳﻨﺪ،
تشـﻳﻚ
ـي ﻛﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪـاي
ـطحﺑﺮاي
اﺳﺖ
واقعـو
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ

بنيــاددادهﻫﺎ
روشهﺗﺤﻠﻴﻞ
.(Creswel
2005
ﺗﺸﺮﻳﺢازﻛﻨﺪ )
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻠﻲ
کدگــذاريﺳﻄﺢ
تحقیــقﺧﺮد واﻗﻌﻲ در
دادههــا در ایــن ﻣﻮﺿﻮع
اســت.
پــردازی داد
نظریه
روش
برگرفتــه
نظــري
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺪﮔﺬاري ﻧﻈﺮي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روش ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي دادهﺑﻨﻴﺎد اﺳﺖ .اﻟﮕﻮي ﭘﺎراداﻳﻢ
ـورت :زیــر اســت:
الگــوی پارادایــم نظریــة دادهبنیــاد بهصـ
ﻧﻈﺮﻳﺔ دادهﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ
ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺪﻳﺪه

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ

ﻣﻘﻮﻟﻪﻣﺤﻮري

راﻫﺒﺮدﻫﺎ

ﭘﻴﺎﻣﺪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ

ﺷﻜﻞ  .2اﻟﮕﻮي ﭘﺎراداﻳﻢ

شکل  .2الگوي پارادايم

ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻮﻻت
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻛﺪﮔﺬاري
ﻛﺪﮔﺬاري
ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
ﺷﺪه از
ـوالت
ـاي مقـ
ﻣﺤﻮريـازو بــر مبنـ
ـذاري بـ
ـامل کدگـ
ﻧﻈﺮيـق شـ
ﻣﺒﺎﻧﻲتحقيـ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲايــن
ـتفاده در
ـورد اسـ
اﺳﺘﺨﺮاج مـ
مراحــل کدگــذاري

اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮري و رو در رو و در زﻣﺎنﻫﺎي ﻛﺎري در دﻓﺘﺮ ﻛﺎر اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ
اســتفاده
نیمه
گــردآوري
انتخابــي اســت .بــراي
ســاختاریافتهﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮد و
مصاحبــةﻫﺎ را
روشﻣﺤﻘﻖ ﺳﺆال
از در آن
تحقیــق ﻛﻪ
اطالعــاتﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮد
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

استخراجشــده از مطالعــة مقدماتــي مبانــي نظــري تحقيــق ،کدگــذاري محــوري و کدگــذاري
شــده اســت .مصاحبههــا بهصــورت حضــوری و رو در رو و در زمانهــای کاری در دفتــر کار
افــراد صاحبنظــر صــورت گرفــت .فراینــد مصاحبــه بهگون ـهای بــود کــه در آن محقــق ســؤالها
را مطــرح میکــرد و پاســخگو نظــرات و پاســخش بــه ســؤال را بهصــورت بــاز ارائــه مینمــود.

مصاحبههــا بهصــورت دســتی توســط محقــق یاداشــتبرداری شــد و البتــه از دســتگاه ضبــط
صــوت بــرای ضبــط آنهــا نیــز اســتفاده گردیــد تــا اگــر نقصــی در نوشــتههای دسـتنویس وجــود

دارد ،بتــوان بــا اســتفاده از فایلهــای صوتــی آنهــا را تکمیــل کــرد .بعــد از اتمــام مصاحبههــا و
رســیدن بــه اشــباع نظــری در مقولههــا و معرفهــای پژوهــش در نمونــة مــورد بررســی ،مصاحبههــا
پیادهســازی و تایــپ شــدند تــا مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیرنــد.

جامعــة آمــاری تحقیــق شــامل مســئوالن کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» بــود کــه

بــا اســتفاده از روش هدفمنــد بــه انتخــاب نمونههــای آمــاری تحقیــق اقــدام شــد .در ايــن مطالعــه
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تعــداد  25نفــر بهعنــوان نمونــة آمــاری تحقیــق انتخــاب شــدند .در واقــع ،از مصاحبــة بیس ـتودوم
بــه بعــد ،تکــرار در اطالعــات دريافتــي مشــاهده گرديــد و دادههــا کام ـ ً
ا تکــراري و بــه کفایــت

نظــری رســيده بــود .امــا بــراي اطمينــان تــا مصاحبــة بیس ـتوپنجم ادامــه يافــت .مــدت زمــان هــر

مصاحبــه از  45دقيقــه تــا دو ســاعت (بســته بــه نظــر فــرد) بــود .بــراي تحليــل دادههــاي حاصــل از
مصاحبههــاي انجامگرفتــه نيــز از روش کدگــذاری بــاز ،محــوری و گزینشــی اســتفاده شــده اســت.
در ایــن تحقیــق اطالعــات بهدس ـتآمده توســط نرمافــزار « »MAXQDA 10تجزیــه و تحلیــل شــد.

در ایــن تحقیــق از پایایــی بازآزمــون و روش توافــق درون موضوعــی بــرای محاســبة پایایــی

مصاحبههــای انجامگرفتــه اســتفاده شــده اســت .در تحقیــق کنونــی بــرای محاســبة پایایــی

بازآزمــون ،از بیــن مصاحبههــای انجامگرفتــه ،تعــداد  3مصاحبــه انتخــاب شــده و هــر یــک از
آنهــا دو بــار در یــک فاصلــة زمانــی  30روزه توســط پژوهشــگر ُکدگــذاری شــده اســت .نتایــج

حاصــل از ایــن ُکدگذاریهــا در جــدول زیــر آمــده اســت:

جدول  .1محاسبة پایایی بازآزمون
ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل ُکدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات پایایی بازآزمون (درصد)

1

مصاحبة شماره 2

109

48

19

88

2

مصاحبة شماره 4

81

35

12

86

3

مصاحبة شماره 1

60

27

6

90

250

110

37

88

جمع کل

همانطــور کــه در جــدول فــوق مشــاهده میشــود ،تعــداد کل ُکدهــا در دو فاصلــة زمانــی
 30روزه برابــر  ،250تعــداد کل توافقــات بیــن ُکدهــا در ایــن دو زمــان برابــر  ،110و تعــداد کل
عــدم توافقــات در ایــن دو زمــان برابــر  37اســت .پایایــی بازآزمــون مصاحبههــای انجامگرفتــه

در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از فرمــول ذکرشــده برابــر  88درصــد اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن

میــزان پایایــی ،بیشــتر از  60درصــد اســت ،قابلیــت اعتمــاد کدگذاریهــا مــورد تأییــد اســت (Kvale

.)1996

 .4یافتههای تحقیق

در تحقیــق حاضــر مســئوالن کتابخانههــای اســتان «مازنــدران» بهعنــوان نمونــه انتخــاب

شــدند .بــا توجــه بــه قلمــرو موضوعــی تحقیــق کلــیة مســئوالن از کتابخانههــای دانشــگاهی در
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نظــر گرفتــه شــدند.
جدول  .2ترکیب مصاحبهشوندگان
سازمان

نمونة تحقیق

کتابخانههای دانشگاهی استان مازندران

مسئوالن کتابخانه

جنسیت
مرد

زن

19

6

تعداد افراد
مصاحبهشونده

25

دادههــا از طریــق فراینــد کدگــذاری و مبتنــی بــر طــرح نظــامدار نظریــة دادهبنیــاد مــورد تحلیــل

قــرار گرفــت .طــی کدگــذاری بــاز ،متــن مصاحبههــای پیادهشــده بــا اســتفاده از کدهــای زنــده

1

عالمتگــذاری و ایدههــای تکــراری شــناخته شــد .نتيجــة ايــن مرحلــه ،تقطيــر و خالصهکــردن

انبــوه اطالعــات کسبشــده از مصاحبههــا بــه قالــب مفاهيــم و دســتهبنديهايي اســت کــه در
ايــن ســؤاالت مشــابه هســتند .کدگــذاري بــاز ،موضوعــات و مفاهيــم را از عمــق دادههــا بــه ســطح

آورد .ايــن موضوعــات و مفاهيــم از پرســش اوليــة تحقيــق و مفاهيــم در ادبيــات و يــا واژههــاي
مــورد اســتفادة مصاحبــه اخــذ شــدهاند .در کل ،بــرای طراحــی مــدل معمــاری ســرویسگرا در

کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» بایــد عوامــل و مقولههــای زیــر در نظــر گرفتــه شــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه روش «تحليــل محتــواي کيفــي» تعــداد مقوالتــي کــه

جهــت شناســايي معيارهــا اســتخراج شــده بودنــد ،بــا ادامــة تجزيــه و تحليــل دادههــا بارهــا مــورد
اصــاح و تعديــل قــرار گرفــت و در نهايــت 4 ،مقولــه بهعنــوان مقولههــاي اصلــي نهايــي انتخــاب

شــد .بــا توجــه بــه اينكــه يكــي از اهــداف ايــن پژوهــش ترســيم مــدل معمــاری ســرویسگرا در

کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» اســت ،بنابرایــن ،پــس از شناســايي مؤلفههــا ،در ايــن

مرحلــه ،از رويكــرد روابــط و نمــودار خويشــاوندي اســتفاده شــده و مقولههــای اصلــی در يــك
طبقــة مبتنــي بــر صفــت يــا صفــات مشــترك قــرار گرفتنــد .نمــودار خويشــاوندي يــا وابســتگي کــه
يــك ابــزار مفيــد بــراي اســتفاده از تكنيــك طوفــان افــكار اســت ،ميتوانــد در رشــد قــوة ابتــكار

و نــگاه منطقــي بــه مســئله مفيــد باشــد .نمــودار خويشــاوندي نظــارت موجــود پيرامــون مشــكل را
درون گروههايــي كــه ارتبــاط منطقــي بيــن آنهــا وجــود دارد ،برقــرار ميكنــد .ب ـ ه زبــان ســاده،

بعضیهــا ايــن نمــودار را ابــزاري بــراي جم ـعآوري مقاديــر زيــادي از ايدههــا ،نظــرات ،عبــارات
كالمــي و ســازماندهی آنهــا در قالــب گروههــاي مشــخص بــر اســاس روابــط طبيعــي موجــود بيــن
1. in-vivo
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ﻣﺸﻜﻞ را درون ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده،
ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار را اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از اﻳﺪهﻫﺎ ،ﻧﻈﺮات ،ﻋﺒﺎرات ﻛﻼﻣﻲ و
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻲداﻧﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﻨﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و
ﺳﺎزﻣﺎن.
ايــنﻫﺎي
اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲي ،و
هــاي اصلــي عبــارت بودنــد از :عوامــل انســاني ،عوامــل ســاختاری و
مقوله
داننــد.
آنهــا م

فنــي ،عوامــل نظارتــي و مديريتــي ،و اســتراتژیهای ســازمان.
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﻌﻤﺎري

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري
و ﻓﻨﻲ

ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن

ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﺷﻜﻞ  .3ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪيﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

شکل  .3خویشاوندیهای مدل معماری سرویسگرا

اﻗﺪام دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي
ـم اﻳﻦ
ﻛﻠﻴﺔ
اﻻﻣﻜﺎن
" "MAXQDAوﺑﻮد
ـناﻓﺰار
اﺳﺘﻔﺎدهــراز ايـﻧﺮم
دﻫﺪ.تبديــل
ﭘﻮﺷﺶـه و
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ هـراـر مقولـ
مرتبــط بــا
مفاهيـ
ﺣﺘﻲــدد
ﻛﻪـل مج
تحليـ
مرحلــه تجزيــه
ﻓﺮﻋﻲاقـﺑﺎـدام ديگ

ﻫﺎيـة ايــن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪکليـ
االمــکان
ﺗﺤﻘﻴﻖ کﺑﺎــه حت
” “MAXQDAبــود
ﻣﺮﺣﻠﻪافـازـزار
اﻳﻦ از نرم
ـتفاده
ﺣﺎﺻﻞ بـازـا اسـ
ﺧﺮوﺟﻲ فرعــي
مقولههــاي
آنهــا ب
ي ﺑﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز
اﻧﺠﺎم
ﺟﺪولــهزﻳﺮ،
ـدول زیــر ،خروجــي حاصــل از انجــام ايــن مرحلــه از کدگــذاري بــاز
ﻧﻤﺎﻳﺶـد.ﻣﻲجـ
پوشـراـش دهـ
ﺻﻮرترا
مفاهيــم
دﻫﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ

تحقيــق بــا عنايــت بــه مصاحبههــاي صورتگرفتــه را نمايــش ميدهــد.
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جدول  .3خروجي حاصل از کدگذاري باز معيارها و زيرمعيارها
تم

مقوله

مفاهيم

عوامل انساني

مهارت

توان پاسخگویی سریع به ارباب رجوع ،توانمندی در امور (مصاحبة شماره .)3

سطح آگاهی و نیــروی ماهــر ،بــا ســواد و مهــارت اطالعاتــی بــاال (مصاحبــة شــماره ،)3نگــرش
کتابــداران بــه اســتفاده از کتابخانــه زیرســاختار فنــاوری اطالعــات (مصاحبــة
دانش
شــماره ،)2بهکارگیــری کتابــداران بــا تجربــه و آشــنا بــا سیســتمهای اطالعاتــی
(مصاحبــة شــماره )10
عوامل عمومی ســبک مدیریتــی مشــارکتی (مصاحبــة شــماره  ،)3اســتفاده از محرکهــای
(ارتقا ،ترفیع و تشــویقی (مصاحبــة شــماره  ، )3آمــوزش کاربــران و اعضــای کتابخانــه (مصاحبــة
شــماره  ،)14صرفهجویــی در منابــع مالــی و منابــع انســانی (مصاحبــة شــماره )8
انگیزه)
عوامل
بهکارگیری
فني
و
ساختاری
فناوري جدید

اســتفاده از تمامــی قابلیتهــای نرمافــزاری کتابخانــه (در زمینههــای منابــع
دیجیتالــی ،اطالعرســانی بــه اعضــا و کاربــران) (مصاحبــة شــماره  ،)18راهانــدازی
نرمافزارهــای کوهــا (مصاحبــة شــماره  ،)5خــزر (مصاحبــة شــماره  ،)6ســیمرغ
بــرای پشــتیبانی از کاربــران (مصاحبــة شــماره  ،)7اســتفاده از ســختافزارهایی بــا
عملکــرد بــاال (مصاحبــة شــماره  )8و اســتفاده از نرمافزارهایــی کــه بــا اســتانداردها
ســازگار هســتند (مصاحبــة شــماره  ،)9اســتفاده از پایــگاه دانــش (مصاحبــة شــماره
)1

دسترسي آسان کمتریــن مشــکل فنــی (مصاحبــة شــماره  ،)2ســادگی دسترســی بــه اطالعــات و
به امكانات و منابــع توســط کاربــران و اعضــای کتابخانــه (مصاحبــة شــماره ،)6دسترســی بــه
شــبکة داخــل ســازمانی و یکپارچگــی در کلیــة قســمتهای ســازمان (مصاحبــة
تجهيزات
شــماره  ،)4اســتفاده از یــک نرمافــزار واحــد بــرای کاربــران (مصاحبــة شــماره )7
استفاده از شبكه اســتفاده از شــبکه و اینترنــت (مصاحبــة شــماره  ،)1ســوقدهی کاربــران و اعضــا
بــه اســتفادة غیرحضــوری و از طریــق شــبکه و یــا اینترنــت (مصاحبــة شــماره ،)11
و اينترنت
کاهــش حضــور در کتابخانــه (مصاحبــة شــماره  ،)14اســتفاده از موتورهــای
جســتوجوی مناســب (مصاحبــة شــماره )2
کالبد و فضا

ساختمان مجزا برای کتابخانه (مصاحبة شماره )10

عوامل نظارتي و در دسترس بودن دسترســي آســان بــه كتابــداران (مصاحبــه شــماره  ،)10راحتــی کار توســط
مديريتي
کتابــداران (مصاحبــه شــماره  ، )17تطبیــق ،اشــتراک و یکپارچهســازی منابــع
اطالعاتــی ناهمگــن را بایــد شــامل شــود (مصاحبــه شــماره )6
استمرار مديريت اســتفاده از ابزارهــای ( ICTمصاحبــة شــماره  ،)6تیــم مدیریــت پــروژه (مصاحبــة
IT
شــماره )10
مديريت زمان

صــرف زمــان و نیــروی کمتــر در کتابخانــه (مصاحبــة شــماره  ،)9پاســخگویی
ســریع بــه اربــاب رجــوع (مصاحبــة شــماره  ،)4دسترســی ســریع بــه اطالعــات
(مصاحبــة شــماره  ،)6بــاال بــردن ســرعت عمــل سیســتمهای کامپیوتــری
(مصاحبــة شــماره )12
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مفاهيم

تم

مقوله

استراتژیهای
سازمان

سياستگذاري سازماندهی اطالعات و منابع کتابخانهای (مصاحبة شماره  ،)1آموزش ضمن
خدمت (مصاحبة شماره  ،)9افزایش بهرهوری و ارائة خدمات با کیفیت باال
(مصاحبة شماره )11
چشمانداز سازماناستفاده از استراتژیهای بلندمدت برای باال بردن بهرهوری (مصاحبة شماره ،)1
کاربردیکردن خدمات اطالعرسانی در کتابخانه (مصاحبة شماره )2
حمایت
سازمانی

ضابطهمند بودن و فضای سالم (مصاحبة شماره ،)5مراحل گزینش (مصاحبة
شماره  ،)6عدالتمحوری (مصاحبة شماره )8

تبادل اطالعات تبادل اطالعات بین کتابخانهای (مصاحبة شماره )12
در ايــن تحقيــق کدگــذاري محــوري بــر اســاس اســتفاده از الگــوي «پارادايــم» & Strauss

) Corbin (2008صــورت گرفتــه اســت.دســتهبندي اصلــي (ماننــد ايــده يــا رويدادمحــوري) بهعنــوان

پديــده تعريــف ميشــود و ســاير دســتهبنديها بــا ايــن دســتهبندي اصلــي مرتبــط میشــوند.
شــرايط علّــي ،مــوارد و رويدادهايــي هســتند کــه منجــر بــه ايجــاد و توســعة پديــده ميگردنــد.

زمينــه بــه مجموعـهاي ويــژه از شــرايط ،و شــرايط مداخلهگــر بــه مجموعــة گســتردهتري از شــرايط

اشــاره دارنــد کــه پديــده در آن قــرار دارد .راهبردهــاي کنــش يــا تقابــل ،بــه اقدامــات و پاسـخهايي

اشــاره میکننــد کــه بهعنــوان نتيجــة پديــده رخ ميدهنــد و در نهايــت ،ســتادهها (خواســته يــا

ناخواســته)ی ايــن اقدامــات و پاســخها بــه پيامدهــا اشــاره دارنــد .شــکل  ،4ايجــاد ارتبــاط بيــن
مقولههــاي مختلــف شناساييشــده را در قالــب الگــوي پارادايــم نمايــش ميدهــد.
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اساس
مازندران
استان
دانشگاهی
های
کتابخان
ﺷﻬﻼ رﺿﻮاﻧﻲ
ﭘﺮدازيبرداده ﺑﻨﻴﺎد |
اﺳﺎس روش ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن
درهﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
در ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا
گراﻣﻌﻤﺎري
س ﻣﺪل
ارائة مدل معماری سروی اراﺋﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ
 ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ
 ﻋﻮﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ :ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري

 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت

ﻛﻨﺶﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت:
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﭘﻴﺎﻣﺪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ


دﺳـــــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـــــﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن





ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼت





اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﻮاد و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ؛
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ
ارﺗﻘﺎ و ﺗﺮﻓﻴﻊ

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ

ﻣﻘﻮﻟﻪﻣﺤﻮري :اراﺋﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ IT



 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ؛



اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و  ITدر
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ؛



اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺶ؛
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻤﺮار IT

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت.

 ﻣﻘﻮﻟﻪﻣﺤﻮري :دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن
 در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
 ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت

 دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات

زﻣﻴﻨﻪ :زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ




اﺧﺘﺼﺎص ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻓﻀﺎ

ﻓﺮاﻫﻢﻛﺮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﭘﺎرداﻳﻢالگوي پاردايم
اساس
شکل  .4کدگذاري محوري بر
ﺷﻜﻞ  .4ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي
.1

ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺤﻮري :اراﺋﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ITو دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن

1 .1مقولة محوري :ارائة خدمات مبتني بر  ITو دسترسي آسان

بــا توجــه بــه اينکــه مصاحبههــاي صورتگرفتــه و نيــز مــرور ادبيــات نظــري مرتبــط بــا
تحقيــق« ،ارائــة خدمــات مبتنــي بــر  ITو دسترســي آســان» را مبنــا و ســتون اصلــي كتابخانــه

را زيرســاخت فنــاوري اطالعــات قلمــداد کردهانــد ،پــس از جم ـعآوري و تحليــل دادههــا در

مرحلــة کدگــذاري بــاز و بررســي ويژگيهــاي ارائهشــده ،مقولــة «ارائــه خدمــات مبتنــي بــر IT

و دسترســي آســان» بهعنــوان مقولــة محــوري انتخــاب شــد.

2 .2شرايط علّي :بهکارگیری فناوري اطالعات

ايــن شــرايط باعــث ايجــاد و توســعة پديــده يــا مقولــة محــوري میشــوند .از ميــان مقولههــاي

موجــود« ،اســتقرار فنــاوري اطالعــات» کــه نقــش فعــال در ايجــاد و توســعة كتابخانــة
ســرویسگرا داشــته ،بهعنــوان شــرط علّــي انتخــاب شــده اســت.
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3 .3کنشها و تعامالت :مدیریت منابع انسانی

کنشهــا و تعامــات بيانگــر رفتارهــا ،فعاليتهــا و تعامــات هدفــداري هســتند کــه در پاســخ

بــه مقولــة محــوري و تحــت تأثیــر شــرايط مداخلهگــر اتخــاذ میشــوند .بــه ايــن مقولههــا
راهبــرد نيــز گفتــه ميشــود کــه در تحقيــق حاضــر عبارتانــد از :اســتفاده از نیــروی انســانی

باســواد و توانمنــد و اســتفاده از سیســتم ارتقــا و ترفیــع.
4 .4بستر حاکم :زيرساختها

بــه شــرايط خاصــي کــه بــر کنشهــا و تعامــات تأثیــر ميگذارنــد ،بســتر گفتــه ميشــود.

ايــن شــرايط را مجموع ـهاي از مفاهيــم ،مقولههــا يــا متغيرهــاي زمين ـهاي تشــکيل میدهنــد و

در الگــوي معرفيشــده عبارتانــد از :اختصــاص کالبــد و فضــا ،فراهمکــردن تســهیالت الزم
بــرای کتابخانههــای دانشــگاهی و تأمیــن منابــع مالــی.

5 .5پيامدها :نتايج

برخــي از مقولههــا بيانگــر نتايــج و پيامدهايــي هســتند کــه در اثــر اتخــاذ راهبردهــا بهوجــود
ميآينــد .برخــي از مقولههــا بيانگــر نتايــج و پيامدهايــي هســتند کــه در اثــر اتخــاذ راهبردهــا

بهوجــود ميآينــد .بــر اســاس مــدل تحقیــق ،در صــورت برقرارشــدن عواملــی ماننــد
بهکارگیــری فنــاوري اطالعــات ،ارائــة خدمــات مبتنــي بــر  ،ITدسترســي آســان و مدیریــت

منابــع انســانی پیامدهــای دســتیابی بــه چشـمانداز ســازمان ،عملکــرد بــاال و مدیریــت مشــکالت

محقــق میشــود.

 .5ارائة مدل معماری سرویسگرا

در جهــت تبييــن مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران»

از روش تحليــل محتــواي كيفــي و فــن كدگــذاري نظــري برگرفتــه از نظريــة دادهبنيــاد اســتفاد
شــد .بديــنمنظــور ابتــدا بــا اســتفاده از روش کدگــذاري بــاز مفاهيــم درون مصاحبههــا و اســناد و

مــدارک بــر اســاس ارتبــاط بــا موضوعــات مشــابه طبقهبنــدي گردیــد و از ميــان آنهــا مقولههــاي
اصلــي و فرعــي مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی شناســايي شــدند .بــا

توجــه بــه روش «تحليــل محتــواي کيفــي» تعــداد مقوالتــي کــه جهــت شناســايي معيارهــا اســتخراج

شــده بودنــد ،بــا ادامــة تجزيــه و تحليــل دادههــا بارهــا مــورد اصــاح و تعديــل قــرار گرفــت کــه

در نهايــت 4 ،مقولــه بهعنــوان مقولههــاي اصلــي نهايــي انتخــاب شــدند .تجزيــه و تحليــل مجــدد
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مفاهيــم مرتبــط بــا هــر مقولــه و تبديــل آنهــا بــه مقولههــاي فرعــي بــا اســتفاده از نرمافــزار
” “MAXQDAانجــام گرفــت و در نهایــت 20 ،مقولــة فرعــی شناســایی شــدند .بــراي بســط و توســعة

هــر يــك از مؤلفههــا تعــدادي از مفاهیــم شــامل  57مفهــوم آنهــا را پشــتيباني ميكننــد .مفاهیــم
در واقــع ،تبيينکننــدة معنــا و مفهــوم هــر مؤلفــه بــوده كــه ميبايســت در طــول ارزيابــي ســازمان
مــورد توجــه قــرار گيرنــد.

محقــق بــه مقولههــاي اصلــي عنــوا ِن «معيــار» و بــه مقولههــاي فرعــي مرتبــط بــا آنهــا عنــوا ِن

«زيرمعيــار» را در نظــر گرفــت .ســپس ،در قالــب کدگــذاري محــوري بــا اســتفاده از الگــوي

پارادايــم ) ،Strauss & Corbin (2008بيــن معيارهــا و زيرمعيارهــاي توليدشــده ارتبــاط مناســب برقرار

شــد .نــوع روابــط ميــان معيارهــا و زيرمعيارهــاي مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای
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دانشــگاهی نيــز بــا توجــه بــه كدگــذاري انتخابــي صورتگرفتــه در قالــب ارائــة قضايــاي نظــري
ارائــه گرديــد.

دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ IT

ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
شکل  .5مدل معماری سرویسگرا
ﺷﻜﻞ  .5ﻣﺪل ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

عنــوان
آســان» ب
مبتنــي«ITبــرو » »ITو
«ارائــة
اﺳﺎسطراح
بــر اســاس ﺑﺮمــدل
ﻣﻘﻮﻟﺔه ﻣﺤﻮري
«دسترســيﺑﻪﻋﻨﻮان
دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن«
خدمــاتﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
اراﺋﺔ ﺧﺪﻣﺎت
شــدهﺷﺪه »
ﻣﺪلیﻃﺮاﺣﻲ
ـات»
ـاوري اطالعـ
ﻓﻨﺎوريــری فنـ
ﻛﺎرﮔﻴﺮيهکارگی
ـرطﺑﻪ علّــي «ب
ﻣﺒﻨﺎي مبنـ
گرا بــر
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔــة سـ
مقولــة محــوري كتابخان
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت« در
ـاي ﻋﻠّشـﻲ »
ﺷﺮط
س ﺑﺮ
ـرویﮔﺮا
ﺳﺮوﻳﺲ

ـامل
اﺳﺘﻔﺎدهانسازــانی»
ﺷﺎﻣﻞمنابــع
«مدیری«ــت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖـوند.
ـق میشـ
ـدران»ﻣﻲمحقـ
اﺳﺘﺎناس»ــتان
ـگاهی
در کتابخانههــای دانشـ
ﻧﻴﺮويشـاﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺷﻮﻧﺪ» .
«مازنـﻣﺤﻘﻖ
ﻣﺎزﻧﺪران«
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
بــه
توجــه
سیســتماراﺋﺔارتقــا و
توانمنــد
باســواد و
انســانی
اســتفاده از نیــروی
دﺳﺘﺮﺳﻲ
بــا« و »
ترفیــعﺑﺮ IT
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ
اســتفاده ﺑﺎازﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »
ﺳﻴﺴﺘﻢ وارﺗﻘﺎ و ﺗﺮﻓﻴﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و
ﺑﺎﺳﻮاد و
ـة
کتابخانـ
ﮔﺮا««زيرسـ
ﺳﺮوﻳﺲــن
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔــر گرفت
ﻫﺎيــا در نظ
ـان» و ب
ـي آسـ
در وﻧﻈﺮ«دسترس
ـي« بـوـرﺑﺎ»IT
«ارائــة خدمــات مبتنـ
اﻟﮕﻮ(
هایزﻣﻴﻨﺔ
ـاخﺑﻪتﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن )
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦـ »
آﺳﺎن

انســانی،
ســرویسگرا» ســازمان (بهعنــوان زمينــة الگــو) بــا اجــرای راهبــرد مدیریــت منابــع
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻳﺎ »ﻧﺘﺎﻳﺞ« ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
پیامدهــای دســتیابی بــه چشـمانداز ســازمان ،عملکــرد بــاال و مدیریــت مشــکالت محقــق میشــوند.
ﻣﺪل ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن »ﻣﺎزﻧﺪران« ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

•

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﺪﮔﺬاري ﻧﻈﺮي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از راﻫﺒﺮد ﻛﻴﻔﻲ

ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي دادهﺑﻨﻴﺎد؛
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بنابرايــن ،عمدهتريــن ويژگيهــاي مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی
اســتان «مازنــدران» عبارتانــد از:

اســتفاده از روش تحليــل محتــواي کيفــي و کدگــذاري نظــري برگرفتــه از راهبــرد کيفــي
نظریهپــردازی دادهبنيــاد؛

اختصاصيبودن اين مدل برای کتابخانههای دانشگاهی؛

عوامــل انســانی ،عوامــل ســاختاری و فنــی ،عوامــل نظارتــی و مدیریتــی و اســتراتژیهای
ســازمان بهعنــوان معيارهــاي مــدل معمــاری ســرویسگرا؛

تبييــن نحــوة ارتبــاط بیــن متغیرهــای مــدل معمــاری ســرویسگرا و تشــريح چگونگــي تحقــق
مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان مازنــدران.

 .6نتیجهگیری

هــدف از تحقیــق حاضــر ارائــة مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی

اســتان «مازنــدران» بــر اســاس روش نظریهپــردازی دادهبنیــاد بــود .تحقيــق حاضــر بــا توجه بــه اهميت
موضــوع طراحــي مــدل معمــاری ســرویسگرا و حرکــت موجــود بــه ســمت تخصصيکــردن

الگوهــاي عملکــردی و بــا عنايــت بــه فقــدان انجــام مطالعــات دانشــگاهي در خصــوص الگوهــاي

ســرویسگرای بومــی در کشــور صــورت گرفــت .در طراحــي مــدل معمــاری ســرویسگرا

بــا اســتفاده از رویکــرد دادهبنیــاد در سیســتم در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران»
از رويکــرد کیفــی و بــا طــرح شــيوة اکتشــافي اســتفاده شــد .بدينمنظــور ،ابتــدا بــا اســتفاده از

رويکــردي کيفــي و بهکارگيــري فــن تحليــل محتــواي کيفــي و اســتفاده از روش نظریهپــردازی
دادهبنيــاد ،مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» طراحــي

شــد .مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران»داراي دو بخــش
مؤلفههــای اصلــی و فرعــی اســت .ایــن دســته از مدلهــا از شــاخصهایي تشــکيل شــده اســت کــه

هســته و قلــب ايــن مدلهــا هســتند و مبنــاي ارزيابــي هــر ســازمان قــرار ميگيرنــد کــه بــه آنهــا

معيارهــاي مــدل ميگوينــد.

یافتههــای تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه عوامــل انســاني ،عوامــل ســاختاری و فنــي،

عوامــل نظارتــي و مديريتــي و اســتراتژیهای ســازمان بهعنــوان مؤلفههــای اصلــی مــدل معمــاری

ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» شناســایی شــدند .جهــت اســتقرار
معمــاری ســرویسگرا در کتابخانــه توجــه بــه عوامــل انســانی ضــروری اســت.
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مهــارت و ســطح آگاهــی و دانــش نیــروی انســانی و عوامــل عمومــی ماننــد ارتقــا ،ترفیــع و

انگیــزة کارکنــان نقــش اصلــی را در ایــن زمینــهایفــا میکننــد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه

اســاس معمــاری ســرویسگرا بــر فنــاوری اطالعــات بنــا شــده ،بهکارگیــری فنــاوري جدیــد،

دسترســي آســان بــه امكانــات و تجهيــزات ،اســتفاده از شــبكه و اينترنــت و کالبــد و فضــای
کافــی بهعنــوان شــرط علّــی اســتقرار معمــاری ســرویسگرا در تحقیــق حاضــر در نظــر گرفتــه
شــد .بــر اســاس نتایــج تحقیــق ،یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر معمــاری ســرویسگرا عوامــل
مدیریتــی و نظارتــی اســت .تــا بــر فراینــد ارائــة خدمــات ،نظارتــی صحیــح و کافــی انجــام
نگیــرد ،نمیتــوان انتظــار پیامدهــای مــورد انتظــار را داشــت .بنابرایــن ،در ایــن راســتا مديريــت
اســتمرار  ITو مديريــت زمــان میتوانــد کمــک فراوانــی بــه اســتقرار معمــاری ســرویسگرا در

کتابخانههــای دانشــگاهی کنــد .همچنیــن ،اســتراتژیهای صحیــح ســازمانی پیادهســازی معمــاری

ســرویسگرا را در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» تضمیــن میکنــد .در ایــن جهــت
بایــد سياســتگذاري و چشــمانداز ســازمان همســو بــا معمــاری ســرویسگرا باشــند و ســازمان،

حمایتهــای الزم را جهــت اجراییکــردن سیاســتها انجــام دهــد.

مــدل طراحیشــدة تحقیـ ِ
ـق حاضــر کــه بــر معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی

اســتان «مازنــدران» مبتنــی اســت ،نشــان میدهــد کــه عوامــل فــوق بــر معمــاری ســرویسگرا در

کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» مؤثــر هســتند و یــک رابطــة متقابــل و هماهنــگ بیــن

تمامــی ایــن اجــزاء میتوانــد منجــر بــه هــدف مــورد نظــر ،کــه اســتقرار معمــاری سرویسگراســت،
باشــد .نتایــج تحقیــق مبتنــی بــر رویکــرد نظریهپــردازی دادهبنیــاد نشــان داد کــه «ارائــة خدمــات
مبتنــي بــر  »ITو «دسترســي آســان» بــر مبنــاي شــرط علّــي «بهکارگیــری فنــاوري اطالعــات» و بــا در
نظــر گرفتــن «مدیریــت منابــع انســانی» و «زيرســاختهای کتابخانــة ســرویسگرا» منجــر بــه اســتقرار

معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران» میشــود .در مقايســة

الگــوي طراحيشــده بــا ادبيــات و مبانــي نظــري تحقيــق در خصــوص الگوهــاي ســرویسگرا

و زیرســاخت فنــاوری بايســتي بيــان شــود کــه عناصــر تشــکيلدهندة مــدل طراحيشــده همچــون

مدلهــای اصلــي عملکــردی بــه بــاور Davis, Bagozzi & Warshaw (1989); Lee, Kozar & Larsen

)(2003); Legrisa, Inghamb & Collerettec (2003); Erl (2015);، Luhach, Dwivedi & Jha. (2016

و ;) Angulo et al. (2016شــامل معيارهــا و زيرمعيارهــا و منطــق ارزيابــي اســت .همچنیــن ،یافتههــای
ایــن تحقیــق بــا یافتههــای تحقیقهــای مذکــور همخوانــی دارد.

طراحــی مــدل معمــاری ســرویسگرا در کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان «مازنــدران»
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از اهــداف ایــن پژوهــش بــود و اجــرای مطلــوب و جــدی آن میتوانــد در شناســایی ،حفــظ،

نگهــداری و توســعة منابــع در کتابخانههــای دانشــگاهی مؤثــر باشــد .تمرکــز ایــن سیســتم بــر
عوامــل انســاني ،عوامــل ســاختاری و فنــي ،عوامــل نظارتــي و مديريتــي و اســتراتژیهای ســازمان

میتوانــد در موفقیــت اســتراتژیهای کتابخانــه نقــش مهمــی ایفــا نمایــد .باتوجــه بــه شــاخصهای
بهدســتآمده پیشــنهادهایی جهــت بــاال بــردن قابلیتهــای کتابخانههــای دانشــگاهی اســتان

«مازنــدران» در راســتای پیادهســازی معمــاری ســرویسگرا ارائــه میگــردد:

1 .1برگــزاری دورههــای آموزشــی جهــت بــاال بــردن ســطح آگاهــی مدیــران و کارکنــان
کتابخانههــای دانشــگاهی دربــارة معمــاری ســرویسگرا؛

2 .2تخصیــص بودجــة کافــی بــه بخــش تحقیــق و توســعة کتابخانههــای دانشــگاهی بــرای پژوهــش
در زمینــة معمــاری ســرویسگرا؛

3 .3تقویــت زیرســاخت فنــی کتابخانههــای دانشــگاهی بــرای ایجــاد آمادگــی و پیادهســازی
معمــاری ســرویسگرا؛

4 .4ایجــاد یــک ســاختار انعطافپذیــر در کتابخانههــای دانشــگاهی بــرای پذیــرش تغییــرات الزم
در راســتای اجــرای معمــاری ســرویسگرا.
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شهال رضوانی

دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته علــم اطالعــات و دانششناســی
 ایشــان هماکنــون مربــی گــروه علــم اطالعــات و.از دانشــگاه شــیراز اســت

.دانششناســی در دانشــگاه پیــام نــور اســت

.بازیابی اطالعات از جمله عالیق پژوهشی وی است
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