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 دهیچک

 ،یآورفن یهاشرفتیپآن در حال وقوع است و با  یبا همه مبان یدانشگاه یهادر کتابخانه یو دگرگون رییتغ هدف:

در  ت،راییا تغب ییوارد همسواز م یکیخواهد داشت.  یکنترلرقابلیو غ یشتاب چند برابر رییتغ نیا یو صنعت یدانش فن

 ییشناسا زیو ن یدانشگاه یهاکتابخانه ندهیمؤثر بر آ یدهارون ییپژوهش شناسا نیاست. هدف ا ندهینظر گرفتن آ

 است. یدانشگاه یهاکتابخانه ندهیمؤثر بر آ یهاشرانیپ

های خبرگی و فرایند دلفی برای گردآوری مند، پنلپژوهی است. از مرور نظامرویکرد این پژوهش آینده :روش

افزار میك مك های خبرگی و نرمها از دو ابزار شامل: پنلداده لیوتحلهیشده است. برای تجزها استفادهداده

ت. از ها و متغیرهای سازنده آینده سیستم اسمؤلفه اریافزار میك مك ابزاری برای تحلیل ساختشده است. نرماستفاده

پانل  یاعضا انینظر متفاقا نییتع یشده است. براها استفادهها برای سنجش اعتبار و میزان روایی دادهفرمول اعتبار داده

 یکزمر یهاکتابخانه ینفر از رؤسا 20شامل  یشده است. نمونه موردبررسکندال استفاده یهماهنگ بیاز ضر

 است پژوهدهنیو خبرگان آ و استادان یشناسعلم اطالعات و دانش ۀجامع کشور، استادان و خبرگان رشت یهادانشگاه

شهر ": یشران شاملپشدند. پنج مؤلفه کلیدی و  ییروندهای اصلی شناسا ،یابا روش مطالعه کتابخانه :هاافتهی

 نیترشیع  با بدرمجمو "فناوری اطالعات"و  "یخصوص میحر"، "تالیجید انیبوم"، "یو همکار یستیهمز"، "هوشمند

 ،"یمصنوع هوش" ریمشخص شدند. چهار متغ یاز دو دور دلف عدازنظر خبرگان ب یرگذاریتأث نیشتریو ب یریرپذیتأث

 د.رخوردارنبمتوسط  یریرپذیاال و تأثب یرگذاریاز تأث "جاها در همهداده"و  "ایاش نترنتیا"، "نیبالک چ یفناور"

ینده آدر ساخت  گذاراناستیو س رانیگ میتصم یپژوهش، برا نیاحصا شده در ا یدیکل یهامؤلفه ارزش: /اصالت

 نیآفرقشن ندهیآ یرهایو تصو دهادایتحوالت، رو یدارد و در تحقق چگونگ تیهای دانشگاهی اهممطلوب کتابخانه

 هستند.

 .هاشرانیروندها، پ ،یدانشگاه یهاکتابخانه ،یپژوهندهی: آیدیکل یهاواژه
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 مقدمه

است. تغییرات بوده  های دانشگاهیکتابخانهیکی از موضوعات اصلی در مباحث « تغییر»در چند سال اخیر 

تغییر در ماهیت  (.2018، 1است )ونگ و چانسریع در بخش فناوری، نقش مهمی در این تغییرات داشته 

های جوی اطالعات نیز چالشومدرن و رفتارهای کاربران در جست خدمات و فضاهای کتابخانه، روندهای

 (. 2021و همکاران،  2)عاشیق است آورده به وجود های دانشگاهیکتابخانهها در ی دادهدهسازمانمهمی در 

 ،یها و آموزش عالداده تیریمد ،یعلم اتمانند ارتباط ییهانهیدر زم رییتغ نیو همچن یفناور عیسر تحوالت

را وادار به توسعه منابع  یدانشگاه یهاگذارد و کتابخانهیم ریتأثهای دانشگاهی کتابخانهبر انتظارات کاربران 

این باید به شناسایی بنابر .(1388 مقدم، اسفندیاری ی،الحوائجباب)کندیم ی جدیدخدمات یهاو حوزه دیجد

های فناوری، منابع انسانی، مسائل مالی، پیشرفتهای ای، نیازها و رفتار کاربران، چالشهای حرفهفرصت

 یهاکتابخانه اما های دانشگاهی پرداخت.تغییرات در آموزش عالی و بحران رهبری و مدیریت در کتابخانه

 یروندها یپاسخگو زانیاند و تا چه مقرار دادهدر کجا خود را  یهاتیدر حال حاضر اولو یدانشگاه

 یدانشگاه یهاکتابخانه ،یمل یهااستیو س یارتباطات علم شبکه، یهایرفن آو تحوالت نوظهور هستند؟

با نیز د. کتابداران نکن دایپ یقاتیبا جوامع تحق یهمکار یبرا یدیجد یهاد تا راهنکشیرا به چالش م

ۀ دادرخی بر تغییرات تأملبا  خواهند توانست با این تغییرات و تحوالت انطباق پیدا کنند.ای حرفه یهاینوآور

ی هاکتابخانهرسیم که این تغییرات در همۀ ارکان یمی دانشگاهی به این نتیجه هاکتابخانهیرگذار بر تأث

ۀ آینده و جایگاه دربارهایی ینگران(. همین مسئله سبب 1398ند )ترابیان و همکاران، مؤثردانشگاهی 

ست. درک بهتر از تغییرات و آینده برای شده ا هاکتابخانهنفعان این یذی دانشگاهی در نزد هاکتابخانه

اهمیت یافته، گرچه آینده اساساً با عدم قطعیت همراه است اما اطالعات و  شیازپشیبهای دانشگاهی کتابخانه

ی عوامل مؤثر در نیبشیپتوانند ما را به آینده رهنمون کنند و با و حال دارند، می درگذشتهواقعیاتی که ریشه 

م مهار تغییرات را در دست بگیریم و هم جامعه را برای این تغییرات آماده کنیم. در چنین تغییرات آینده، ه

رو، پرداختن ینازاباشد.  مؤثرتواند راهبردی یمشرایطی نیاز برای ساختن آینده و هماهنگی با تحوالت آینده 

 شدن ریگغافلو جلوگیری از  موقعبههای درست و یمتصماستفاده از ابزارهای آن برای گرفتن »و 3یندهآبه 

  (.1388و قدیری،  منش ینادر)شماعی،« در مواجهه با رویدادهای آینده بسیار سودمند خواهد بود

بینی آنچه پیش (.1390و همکاران، 4)اسالتر« مقاومت در برابر تغییر ما را به قربانیان تغییر بدل خواهد کرد»

اتفاق خواهد افتاد باعث خواهد شد که آینده را بهتر ببینیم و درک کنیم و خود را آماده کنیم تا با امواج 

را بررسی کرد اما با  آن ماًیمستقتوان ی نیست و نمیافتنیدست. آینده در حال حاضر جهت شویمتغییرات هم

 تر و بهتر شناخت. توان ابعاد مختلف آن را دقیقنده میبرآی رگذاریتأثهای تحقیق و مطالعه در واقعیت

_______________________________________________________________ 
1 Wong, GKW & Chan, DLH 

2 Murtaza, Rehma, Ashiq 

3. Futures Studies 
4. Richard Slaughter  
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های بخانهارائۀ خدمات کتا به وجود آمده استهای دانشگاهی و آموزش با تغییراتی که در شکل پژوهش

امپیوتر لوم کدانشگاهی نیز تغییر کرده و با علومی همچون فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت و ع

 هاازمانس این بایدیم زمان درگذر دانشگاهی هایکتابخانه ثربخشیا و ایگاهج حفظ منظوربه است. درآمیخته

 از یکی است. آینده رایب ریزیبرنامه نیازمند ؤثرم هماهنگی ینا شوند، مگامه حیطم غییراتت اب نیز

 .است نگاریآینده آینده، ریزیرنامهب برای هاوشر ترینمتداول

های ادامۀ حیات بشری و شناخت عوامل تغییر، پژوهان گسترش بهروزی، رفاه و ظرفیتهدف عمدۀ آینده     

 (.1390آفرینند )اسالتر و همکاران،ای از آینده میها تصویرهای تازهدگرگونی و روندها است. آن

ای آگاهانه، فعاالنه و پیشدستانه است گونهبه آینده به دنیشکل بخشپژوهی در حقیقت دانش و معرفت آینده

ها یا شود؛ بلکه از طریق کنشصورت خودکار واقع نمیو به خودیخودبه(. آینده 1390)محمدی لرد،

نگاری با شناسایی و معرفی نیروهای فرایند آینده (.1،1396شود )سردارهای ما در زمانِ حال ایجاد میکنشیبی

 اثرگذارند. موردمطالعهکند. نیروهای پیشران بر موضوع ریزی برای آینده کمك مییدی به برنامهکل 2پیشران

منزلۀ روندها و سایر تغییراتی تعریف نیروهای پیشران، عوامل اصلی ایجاد تغییرات هستند و معموالً  به

نیروهایی  معموالً روندهاکالن(. روندها و 4،1395و پیشاپ 3دهند) هاینزشوند که شرایط آینده را شکل میمی

شوند. سرعت تغییر آهسته یا سریع فراگیر باعث تغییر در جامعه می طوربهتا حدودی تدریجی هستند که 

ها سهم دارند و به گیری آنای در شکلباشد. روندها فراگیرند و نیروهای وسیعی هستند که عوامل پیچیدهمی

ها توانند در آنها نمیها و حتی حکومتگذاران، سازمانسیاست معموالًشوند. تغییرات اجتماعی منجر می

(. 2011، 5ها هستند)ساریتاس و اسمیتها و حکومتتر از قدرت سازمانها بزرگتغییری ایجاد کنند، زیرا آن

ادبیات ارزشمندی در دسترس است، اما مطالعات بسیار  دانشگاهی هایکتابخانههای کنونی در مورد چالش

 در ایران وجود دارد. دانشگاهی هایکتابخانههای آینده و نقش نوظهور ودی در مورد چالشمحد

 چگونگی موضوع به باید بمانند، اثربخش یا زنده زمان درگذر خواهندمی اگر دانشگاهی هایکتابخانه

این است.  ریانکارناپذتی ضرور ی دانشگاهیهاکتابخانهنگاری آینده و کنند توجه آینده برای ریزیبرنامه

ی دانشگاهی گامی در جهت هاکتابخانهاست که با احصاء و شناسایی روندهای مؤثر بر آینده  بر آنپژوهش 

 نیروهای پیشرانهدف این پژوهش، شناسایی روندها و  ی دانشگاهی ایران بردارد.هاکتابخانهنگاری آینده

اساسی پاسخ  سؤالدر این پژوهش تالش داریم تا به دو  ورنیازا باشد.های دانشگاهی میمؤثر بر کتابخانه

 دهیم.

 های دانشگاهی در جهان و ایران چگونه است؟ های حاکم بر خدمات کتابخانه.روند1

 ؟ اندکدمهای دانشگاهی ایران ۀ کتابخانههای پیشران، در آیند.نیرو 2

_______________________________________________________________ 
1 Sardar 
2 .Drivers 
3 .Andy Hines 
4 .Peter Bishop 
5 . Saritas.O & Smit,J.E 
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ها را کتابخانه هنو شونددر درک محیط  رانیگ میتصمو  گذاراناستیسپاسخ به این دو پرسش قدرت 

 افزایش خواهد داد. 

 پیشینه پژوهش

های متنوعی ژوهشهای دانشگاهی، تا به امروز پکتابخانه ژهیوبهبا توجه به اهمیت و جذابیت موضوع کتابخانه 

ها گستره وسیعی از های مختلف در این حوزه صورت گرفته است. این پژوهشدر کشورها و زبان

گاهی، های دانشی نوظهور، سازوکارهای مدیریتی، منابع انسانی در کتابخانههایفناوروعات شامل، موض

ملکرد ح عملکرد، ارزیابی عی دانشگاهی، باال بردن سطهاکتابخانهها، طراحی رقابتی کردن کتابخانه

ین منابع شوند با جستجو در بها را شامل میپذیری کتابخانهو انطباق روندهاکالنکارکنان، قوانین و مقررات، 

در خصوص  1399تا  1365مقاله به فارسی از سال  280و مقاالت فارسی متوجه خواهیم شد که بیش از 

ز ا(. 1399لوم: عنمایه مقاالت فارسی وزارت  تیساوبگرفته از ها به رشته تحریر درآمده است)برکتابخانه

 نییتببا هدف  ( اشاره کرد. این پژوهش1399توان به مقاله حجازی و همکاران )روزآمدترین مقاالت می

 یلوب برامط یاوهیممکن و انتخاب سنار یوهایسنار نیتدو ،یراهبرد شرانیپ یروهاین یاحتمال هایتیوضع

 ا عنوانترین مقاالت در این حوزه بیکی از مرتبط .پرداخته است رانیا ایکتابخانه یهافهرست ۀندیآ

ی متفاوت و است که این پژوهش با رویکرد شدهنیتدو 1398های دانشگاهی در سال های کتابخانهپیشران

ترابیان و ) شده است، نگاشته ذکرشدهدر این پژوهش  ازآنچهیی متفاوت هاشرانیپروشی متفاوت به 

های پیش روی خدمات مخاطره مطالعه با عنوانای ( در مقاله1398 ((. رحمانی و فهیم نیا1398همکاران، 

ای مرحله 7روش فراترکیب و روش ستفاده از های عمومی کشور با اهاد کتابخانهنهای تحت پوشش کتابخانه

 جهیدرنت وقتصادی ا –تحوالت اجتماعی به این نتایج رسید،  سندلوسکی و باروسو و بعد روش آنتروپی شانون

 باشد.ها میهتابخاننیازهای اطالعاتی، مخاطرات پیش روی ک نیمتأنیازهای همیشه در حال تغییر مشتریان و 

ی فناوری اطالعات پژوهندهیآای با عنوان جستاری در رویکرد مطلوب ( در مقاله1395عظیمی و همکارانش)

به  یپژوهندهیآلعات در مطا مورداستفادههای بررسی متون و روشبا در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی 

وات ستحلیل  وفناوری اطالعات با ترکیب پویش محیطی  ره نگاشتروش نقشه راه یا این نتایج رسیدند، 

نگاری آیندهای با عنوان ( در مقاله1396حریری و رضائی) ضریب اطمینان نتایج را افزایش خواهد داد.

نفر از اساتید و  22ش دلفی و استفاده از رو با 1404های دانشگاهی در افق فناوری اطالعات در کتابخانه

نگاری به این نتایج نظران آیندهی، فناوری اطالعات و صاحبرسانو اطالعمدیران فعال حوزه کتابداری 

و  های اینترنتهای دانشگاهی در آینده، منابع الکترونیکی خود را توسعه داده و شبکهرسیدند، کتابخانه

عات، گذاری در فناوری اطالاد و روند افزایش نرخ سرمایهگسترش خواهند درا های آن توسعه زیرساخت

 شدید و در جهت مثبت خواهد بود.. ریتأث
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، استفاده از فضاهای ها ها و چال: فرصتداریو توسعه پا 4.0کتابخانه ای با عنوان ( در مقاله2021)1ماساکی

های ابری، واقعیت افزوده، های کالن، سرویسداده لیوتحلهیتجزسازنده، فناوری آگاه از زمینه، منبع باز، 

های آینده پیشنهاد داده است. در این پژوهش اینترنت هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی را جهت کتابخانه

تهدیدهای امنیتی رو به رشد اطالعات شخصی در نظر  عنوانبهاشیاء، فناوری زنجیره بلوکی و رایانش ابری 

قطب مدنی اطالعات مشارکت مطرح کرده و به این نتیجه رسیده که  عنوانبهها را نهو کتابخا شده استگرفته

 . کرده استها زنده مانده و نقش خود را در توسعه پایدار حفظ های بسیار کتابخانهبعد از چالش

 بر. اختپرد ندهیآ یهاکتابخانه یبرا 4.0مفهوم کتابخانه  یبر مبنا یبه ارائه مدل یدر پژوهش( 2015) 2نوه

 هوش بر یمبتن کتابخانه: از بودند عبارت 4 کتابخانه یبرا شدهییشناسا یهایژگیو پژوهش نیا جینتا اساس

 کتابخانه نیا العاده خالق.فوق یو فضا 5بافت به آگاهفناوری  ،4افزوده تیواقع ،3میعظ یاهداده ،مصنوعی

 کاربران کتابداران، به و دادهیجا خود در را هاداده از ییباال حجم و خدمات ،هاپلتفرم که بود خواهد ییفضا

 یهاشرفتیپواسطه به هاکتابخانه نیا. داد خواهد را گریکدی کنار در کار و یستیزهم امکان هازمیمکان و

  .بپردازند الزم زمان در الزم خدمات ارائه به و رندیبگ میتصم کنند، فکر توانندیم یفناور

های دانشگاهی در های آینده و نقش نوظهور کتابخانهی با عنوان چالشامقاله( در 2021و همکارانش) عاشیق

ی و دارشناسیپدرا با رویکرد  شدهارائهی هاحلراههای دانشگاهی و های پیش روی کتابخانهپاکستان، چالش

های دولتی و خصوصی بررسی های دانشگاهنفر از مدیران کتابخانه 14های عمیق با با استفاده از مصاحبه

رفتار کاربر، منابع انسانی، مسائل مالی، فناوری و  بعدازآنچالش و  نیترمهم عنوانبهکند. بحران مدیریت می

در این مطالعه  کنندگانشرکتاست.  هشدمطرحها چالش نیترمهم عنوانبهتغییرات در آموزش عالی 

های انسانی، ایجاد خدمات ها و موافقت خود را برای تالش در جهت ایجاد ظرفیتهماهنگی با این چالش

اند. ها را ابراز کردههای کتابخانهها و انجمنگذاری مؤثر، حمایت از متخصصین کتابخانههوشمند، سیاست

 نیا. پرداختند ندهیآ در یدانشگاه یهانقش کتابخانه یبه بررس یدر پژوهش (2018)و همکارانش 6شولت

-یمی دنیس یتکنولوژ دانشگاه در افتهیانجام یطرح یابیارز و یمعرف به که بود یمورد یامطالعه پژوهش

 به انیدانشجو دانش یارتقا و زیبرانگچالش یامسئله به آموزش لیتبد طرح نیا یاصل هدف .پرداخت

مذکور متوجه شدند که  یدوره آموزش ینیبود. متخصصان بازب یخاص و تئور یهامهارت از فراتر یسطح

 تواندیدارند که م یاطالعات یابیو ارز یابیدر باز ژهیو یو دانش ارزشمند یاتجربهدانشگاه  نیا کتابداران

 ساختار یطراح ندیفرآ یابتدا از کتابداران لیدل نیهم به. بخشد ارتقاء را انیدانشجو یریادگی تیفیک

 یآموزش یهاتیفعال نیتدو و منابع دیتول در و داشتند حضور یطراح میت در یرسم شکل به دیجد یآموزش
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 باعث توانستیم که بود یدیجد یهامهارت افتنی ت،یفعال نیا در کتابداران یاصل نقش. کردند نقش یفایا

 تمام یاطالعات یهابانك و هاهینما یجستجو جستجو، یهادواژهیکل نیتدو مانند .شود یآموزش دوره یغنا

 لحاظ انیدانشجو یدرس برنامه درکه  منابع نیا به حیصح استناد نحوه و یپژوهش و یعلم متون یابیارز متن،

 یدانشگاه کتابخانه بیترتنیا. بهشدیم سیتدر یحضورصورت به و کتابداران توسطرسماً  هادوره نیا. شد

 نقش رییتغ نشانگر پژوهش نیا جینتا. کردیم فایا( یاطالعات منابع)ارائه  خود یسنت نقش از فراتر ینقش

یم نشر و پژوهش آموزش، همچون یدتریجد یهانقش به یاطالعات منابع یسنت کنندگانفراهم از کتابداران

 یدیکل ینقش دور چندان نه یاندهیآ در یدانشگاه یهاکتابخانه که باورند نیا بر پژوهش نیا محققان. باشد

 . داشت خواهند یلیتحص مختلف یهادوره یآموزش یهابرنامه ارائه و یطراح در

 پژوهش این در پرداختند. یدانشگاه یهاکتابخانه یندهآ یمبه ترس یدر پژوهش (2017)و همکارانش1پینفیلد

 اطالعات گردآوریمنظور به پرسشنامه و متخصصان با عمیق مصاحبه ای،کتابخانه مطالعات از ترکیبی

 آینده در که عمده چالش 5 پژوهش این نتایج اساس بر شد انجام متوالی فاز 5 در پژوهش .استشده استفاده

شد. پژوهشگران این مطالعه پس از شناسایی روندهای  شناسایی دارد قرار دانشگاهی هایکتابخانه روی پیش

ها برای پاسخگویی به تغییرات ناشی از این روندها بخانهها و برنامه کتا، فرصتهاچالشاصلی تغییر به بررسی 

بوده  نیبخوشهای دانشگاهی پرداختند. بسیاری از متخصصان حاضر در این پژوهش نسبت به آینده کتابخانه

های کتابداران در آینده داشتند. از طرفی برخی از متخصصان معتقد بودند که و نگاه مثبتی به ارزش مهارت

 (2016)2منزوخمتفاوت خواهد بود.  ازیموردنهای های شغلی کتابداران در آینده کمتر شده و مهارتفرصت

 لیتحلمطالعه  نیپرداخت. هدف از ا 3یتوانیل کشور در هاکتابخانه ندهیآ یبه بررس 2016در سال  یدر پژوهش

 کشور یتخصص و یقاتیتحق ،یعموم یهاکتابخانه توسعه بر که بود ییهاچالش و هافرصت ،یاصل راتییتغ

پژوهی یعنی سناریوسازی های آیندهدر این پژوهش از یکی از روش .بود خواهند مؤثر 2023 سال در یتوانیل

 رانیمد شامل متخصص فرد 142 مطالعه نیا در وهایسنار نیتدو یبرااست. منبع اصلی اطالعات  شدهاستفاده

های سناریوسازی طی کارگاه .بود هاکتابخانه شرکاء و محققان ها،کتابخانه کاربران کتابداران، ها،کتابخانه

و در راستای این پژوهش و با مشارکت متخصصان حاضر در پژوهش برگزار  2013تا  2012های که بین سال

 انواع از كی هر یبرا شناسایی شدند. موردمطالعههای شد، عوامل مؤثر بر آینده هر یك از انواع کتابخانه

 .شد نیدوت ویسنار 12درمجموع  و ویسنار 4ها کتابخانه

توجه پژوهشگران به آینده تغییر و تحوالت در حوزه  دهندهنشانهای مشابه بررسی این آثار و پژوهش

 هایفناور بر دیتأک دیآیمبه دست  مقاالت نیا یبررس از که یمهم جهینتهای دانشگاهی است. کتابخانه

-ارزش مهارتی و اجتماعتحوالت توجه به  نیهمچن .است هاکتابخانه حوزه در رییتغ یاصل شرانیپعنوان به

 نیدر ا یاصل راتییاست که تغ یگریمهم د یهامؤلفه ها،و بحران مدیریت کتابخانه های کتابداران در آینده
_______________________________________________________________ 
1 S, Pinfield 
2 Z, Manžuch  
3 Lithuania  



 ۱۳۹۹زمستان ،  4 شماره ، 54دوره رسانی دانشگاهی،اطالع و کتابداری تحقیقات

  

44 

 

های دانشگاهی تحت کتابخانه ژهیوبهها دهند که کتابخانههای پیشین نشان می. پژوهشزده استحوزه را رقم

تغییرات فناوری و اخیرا متاثر از تحول دیجیتال در حال تغییر شکل   و تغییر ماهیت هستند. اما  ریتأث

ای از ابهام قرار داشته و در هاله هاآنبرخی تغییرات اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای احتمالی  حالنیدرع

ته مهم دیگر اثرپذیری مستقیم های دانشگاهی نیز خیلی آشکار نیست و نکپیامدهای دیجیتالی شدن کتابخانه

های اثرگذار بر آموزش عالی ی پیشرانبه عبارتآموزش عالی است  تیاز وضعهای دانشگاهی کتابخانه

گذارند، که این به این معناست که های دانشگاهی نیز اثر میمستقیم و غیرمستقیم بر کم و کیف کتابخانه

ی آموزش عالی و نهاد دانشگاه شرویپهای از شناخت آیندههای دانشگاهی فارغ های کتابخانهشناخت آینده

روندها، رویدادها، اقدامات و  نیترمهماین آثار در بخش نخست، تعدادی از  بامطالعهغیرممکن است. 

های دانشگاهی نقش و وزن داشته باشند شناسایی شدند. آینده کتابخانه شدنساختهتوانند در عناصری که می

های دانشگاهی نقش مهمی در تغییرات فناورانه، تغییرات عنوان نیروهایی سازنده آینده کتابخانهبا  هامؤلفهاین 

مند اجتماعی، تغییرات اقتصادی، تغییرات حقوقی و اداری در این حوزه دارند. نتایج حاصل از بررسی نظام

 است. قرارگرفته مورداستفادهاین منابع در بخش بعدی 

 

 یشناسروش

های دارای عدم قطعیتی است که سازنده سناریوهای ی کلیدی و پیشرانهاپژوهش شناخت مؤلفه نیاز ا هدف

های دانشگاهی الزم های اثرگذار بر آینده کتابخانهبرای شناسایی پیشران های دانشگاهی است.آینده کتابخانه

ا توجه به ماهیت موضوع ب ی و ابزارهای گردآوری مبتنی بر آینده استفاده شود.پژوهندهیآاست تا  از  

برای گردآوری با توجه به ماهیت دارای عدم قطعیت در  ،موردمطالعه که دارای عدم قطعیت در آینده است

مند منابع محور و همچنین مرور نظام ها از ابزارهای خبرهآینده، تالش شده است تا برای گردآوری داده

های احصاء روندهای حاکم بر ارائه خدمات کتابخانه رمنظوبهپژوهش  نیدر ا استفاده شود. در گام اول،

مقاله  26در گام دوم، های اطالعاتی پرداخته شد. دانشگاهی با جستجو و مرور در موتورهای جستجو و پایگاه

های مربوط به این های جهانی از چند کتاب و سایتو نیز روند شدهانتخاب شدهاستخراجهای از میان مقاله

ی هااغلـب روشپژوهی، روند است و در حوزه  آیندهها در واژه نیترشناختهیکی از گردید.  موضوع احصاء

کتاب خود با نام ( در 2013) 2و هرنون 1متیوز .شوددر این حوزه در اولین مراحل بکار گرفته می مورداستفاده

ها تغییرات منظم در داده "کند: روند را اینگونه تعریف می 3"یو عموم یدانشگاه یهاکتابخانه ندهیآبازتاب  "

که چند پدیده  دارای یك گرایش یا  شودمیهنگامی ظاهر  روند " گریدانیببهو  "ها در خالل زمانیا  پدیده

های دانشگاهی در ادامه جهت شناسایی و احصاء روندهای مؤثر بر آینده کتابخانه "عمومی باشند یریگجهت
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روندهای  1ی امریکاهاکتابخانهپیشینه پژوهش و نیز بررسی سایت انجمن  بر اساساز تحقیق در این زمینه بعد 

  باشند.احصاء شده بدین قرار می

 های دانشگاهیکتابخانه ٔ  نهیدرزم. روندهای اصلی احصا شده از مرور نظامند منابع ۱جدول

 

 کنولوژی لمسیت-20                                      تخلص – گمنام بودن-1

 یریپذنعطافا -22جمعی                                                   ریتأث-3

 هرهای هوشمندش -23ابجایی خالقانه                                           ج-4

 صنفی ریتأث -24               ی تجربی                       فروشخرده-5

 ینیشهرنشهرسازی ش -25نبش خالق                                               ج-6

 یسترش سالخوردگگ -26حرک میکرو                                               ت-7

 ن دیجیتالومیاب  -27غییر حریم خصوصی                                     ت-8

 یسالبزرگیدایش پ -28طالعه کوتاه                                                م-9

 رآمد پایهد -29از برق                                             جداشده-10

 رآمد نابرابرد -30اقعیت مجازی                                            و-11

 قتصاد مشارکتیا -31نترل صدا                                                 ک-12

 رآمد پایهد-32وش مصنوعی                                           ه-13

 مدرک -33                 های خود راننده                  اشینم-14

 انجام کار با بازی -34                                    زنجیره بلوکی         -15

 ادگیری معکوسی -35                                                   هاربات-16

 فکر طراحیت -36ینترنت اشیاء                                             ا-17

 ی پیوستهیادگیر -37  واپیماهای بدون سرنشین                           ه-18

 وامانتی اکتابخانهنیبی هاومیکنسرس -19

 شخیص چهرهت -38                                               یاکتابخانهنیب

جامعه پژوهش شامل روسای  در گام سوم، یعنی دور اول دلفی پرسشنامه به خبرگان ارسال گردید.

شناسی، و اساتید های جامع کشور، اساتید و خبرگان رشته علم اطالعات و دانشهای مرکزی دانشگاهکتابخانه

با استفاده از تکنیك دلفی و نظر  اعتبار چارچوب مفهومی ،هاپس از استخراج مؤلفهپژوه بود. و خبرگان آینده

نفر از خبرگان بودند. برای روایی پرسشنامه از  13شامل  اری پژوهششد. جامعه آم دییخبرگان بررسی و تأ

شود به این امر داللت دارد که نیز گفته می 2شده است. اعتبار محتوا که به آن اعتبار منطقیروایی محتوا استفاده

د و برای این گیری شومعرف همان محتوایی است که باید اندازه یخوبها بههآوری دادآیا شیوه یا ابزار جمع

ها شود( و آنگاه گویهی ابعاد متغیر روشن میشوند )کلیهمنظور، ابتدا متغیرها مشخص و با دقت تعریف می

ها آوری دادهجمع را اندازه بگیرد. بنابراین، اگر ابزار یا روش شدهفیشود که محتوای تعرساخته می یاگونهبه

ردنظر را در برگرفت، دارای اعتبار محتوا است و در غیر این صورت ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مو همه

 فاقد اعتبار محتوا است. 

_______________________________________________________________ 
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، در بخش اول شدهیآورپرسشنامه جمع 13 تیدرنهاو پرسشنامه بین خبرگان توزیع  20تعداد بعد در مرحله 

دهندگان بیان مسئله، ضرورت پژوهش و مفاهیم برای پاسخ ،وهش، هدفژپرسشنامه ضمن معرفی موضوع پ

شده است. مقدار ضریب نشان داده 3ای در جدول نمونهتك -و نتایج آزمون تی تی CVRبیان شد. معیار 

 3هایی که دارای میانگین کمتر از شده است. در این مرحله شاخص 904/0آلفای کرونباخ برای دور اول 

شده  05/0)مقدار سطح معناداری بیشتر از  استها درون بازه بحرانی شده ار تی برای آنو یا اینکه مقد هستند

هایی که دارایی مقدار میانگین باالتر شوند، شاخصشوند و در دور دوم وارد نمیاست( از دور اول حذف می

ور دوم، عالوه بر آزمون تی . برای باقی ماندن در داندماندهیاند باقبوده 05/0داری کمتر از و سطح معنی 3از 

از دور اول  هستند 54/0کمتر از  CVRهایی که دارای شده است. شاخصنیز استفاده CVRاز شاخص 

برای دور دوم دلفی  اندماندهیهایی که در این مرحله باقشوند. شاخصو در دور دوم وارد نمی دهحذف ش

نظر میان برای تعیین اتفاق :ریب همبستگی کندالضد. نشومجدداً آماده و در اختیار خبرگان گذاشته می

ای نمونهتك-های مرکزی شامل میانگین و انحراف استاندارد و .. آزمون تی تیاعضای پانل عالوه بر شاخص

نشان داده  w ضریب همبستگی کندال که با نماد .شده استاز ضریب هماهنگی کندال نیز استفاده CVRو 

شود. ضریب است و برای تعیین میزان هماهنگی میان نظرات استفاده می كیپارامترشود یك آزمون نا می

و اگر یك باشد یعنی توافق  متغیر است. اگر ضریب کندال صفر باشد یعنی عدم توافق کامل 1و  0کندال بین 

ال توان گفت که ضریب توافقی کندمی 05/0از  یداریکمتر بودن مقدار سطح معن با کامل وجود دارد.

 . نظر بین خبرگان وجود داشته استاتفاق %95درسطح اطمینان  معنادار بوده است و

 یمع بندی نهایی دلفج .2 جدول

 اول دلفی ردو

Kendall’s W=578/0 

Chi-square=۹54/۱25 

Sig=00۱/0 

روندهای اصلی مؤثر شناسایی  نکهیازاپسهای اصلی، در گام چهارم، یعنی دور دوم دلفی مرحله تعیین پیشران

دارند از خبرگان  ریتأثهای دانشگاهی هایی که بر تغییرات آینده کتابخانهپیشران نیمؤثرترشدند، برای تعیین 

 ریتأثپاسخ داده شود تا  "های( اصلی: ارتباطات مستقیم میان عوامل )پیشران2جدول ماتریس "خواسته شد به 

ی ریرپذیتأثی و رگذاریتأثتعیین کنند. بدین ترتیب میزان  3تا  1طیفی از هر متغیر را بر متغیر دیگر در 

پژوهی و فرایندهای افزارهای اصلی آیندهشامل استفاده از نرم  "افزاری های نرمتحلیل"گام  مشخص گردید.

های توصیفی کیفی و عالوه گزارششناختی مربوط به قبل، حین و بعد از اجرای آن است؛ بهروش

های حاصل شود. یافتهافزار را نیز شامل میسازی این نرمهای حاصل از پیادهبندی یافتهسازی و جمعرچهیکپا

ی کلیدی در مراحل پیشین پژوهش(، هامؤلفهها و شناسایی از فرایندهای پویش محیطی )گردآوری داده



 
 های دانشگاهیمؤثر بر کتابخانه نیروهای پیشرانشناسایی روندها و 

  

  

47 

 

افزار . بر اساس خروجی نرممك بوده استافزار میكنرم – مورداستفادهافزار کمی های ورودی نرمداده

افزار شود. از نرمی تحلیل میریرپذیتأثی و رگذاریتأثاز حیث  ی کلیدیهامؤلفهمك روابط میان میك

های و تبدیل دیدگاهپردازش اطالعات کیفی  ای برایرشتههای دارای ماهیت میاندر پژوهش مك،میك

اثر تحلیل های بر مبنای ماتریس افزاراساس کار این نرم. شودهای کمی استفاده میکیفی خبرگان به داده

سنجد و ی کلیدی را نسبت به یکدیگر میهامؤلفهمك اثر متقابل هر یك از افزار میك. نرماست 1متقاطع

آینده را  هایپیشرانتوان با استفاده از آن می تیو درنهادهد می ارائهرا  هامؤلفهنقشه اثرگذاری/ اثرپذیری 

های ساختاری و اجرای نرم افزارهای میك مك، سازی تحلیلنخستین گام در مسیر پیاده .ایی کردشناس

منظور استخراج نظر خبرگان در مورد اثر احتمال ها به( است. این ماتریسCIB)ماتریس تحلیل آثار متقاطع 

ی مورداستفاده قرار های کالمدیگر در قالب عبارتیا متغیر  بر روی حالت یا یك متغیروقوع یك حالت 

ای در قالب ماتریس روابط شده، پرسشنامهی شناساییهامؤلفه. برای این منظور نخست، بر اساس گیرندمی

، تدوین شد و در اختیار خبرگان پژوهش قرار گرفت. کوشش شده است تا مشارکت هامؤلفهزوجی میان 

ای از ذینفعان و آگاهان توزیع شود گسترده دامنهانیم ربطیذهای نظران جلب و پرسشنامهحداکثری صاحب

)و در مواردی نیز از طریق مصاحبه با خبرگان تکمیل شد(. در پایان این مرحله، پرسشنامه ماتریس مقایسه 

 پژوهشگران قرار گرفت.  اریدر اختهای آماری زوجی )وابستگی متقابل( تکمیل و برای انجام تحلیل

 های پژوهشیافته

ج به نتای هبا توجهای دانشگاهی که از منابع مذکور استخراج شدند، روندهای مؤثر بر کتابخانهسی در برر

ترِ یدیکل مؤلفه 14مك میك افزارنرمتعدادی از روندها حذف گردیدند و بعد با استفاده از  1جدول شماره

ته ر نظر گرفدمتقاطع  ریتأثندهای اصلی برای تحلیل متغیرها و رو عنوانبهشدهِ در فرایند تحقیق، شناسایی

 از: اندعبارتشدند. این چهارده روند )بدون لحاظ اولویت( 

 ینهایی دلف یبندجمع .3جدول 
 1 هوش مصنوعی 8 اینترنت اشیا

 2 چینتکنولوژی بلك 9 تغییر حریم خصوصی

 3 یهمکار –زیستیهم 10 هاربات

 اقتصاد اشتراکی 

 )اقتصاد تسهیمی(

 4 های عمومی یا ساخت خالقانهساخت و بهبود مکان 11

 5 جاهمهدر ها داده 12 مطالعۀ کوتاه

 6 بومیان دیجیتال 13 شهرهای هوشمند

 7 یسازیباز 14 یاکتابخانهنیبی هاومیکنسرس

 

_______________________________________________________________ 
1 . Cross Impact Analysis 
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ها )از استفاده شد تا وضعیت هر یك از آن شاخص 14شامل  14*14در ادامه پژوهش، از ماتریسی به ابعاد 

 ی و روابط متقابل( در سیستم مشخص شود.ریرپذیتأثی، رگذاریتأثحیث 

 . ارتباطات مستقیم میان عوامل )روندهای( اصلی4جدول 
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مستقیم  راتیتأثها در ماتریس توان نوع و وضعیت هر یك از متغیرهای اصلی را با توجه به موقعیت آنمی

 و عیتوز نقشه شکل نیانمایش داد.  1ی مستقیم، به شرح شکلریرپذیتأثی/ رگذاریتأثتحت عنوان نقشه 

هر  یریها و  اثرپذمؤلفه ریهر مؤلفه از سا یاثرگذار شدت و زانیم اساس بر یدیکل یهامؤلفه یپراکندگ

 شوندیم دهیشکل د یباالکه در گوشه سمت راست ییهامثال مؤلفه یاست. برا گرید یهامؤلفه از مؤلفه

 کندیم کمك ما به نقشه نیا. هستندها مؤلفه ریسا از باال یریاثرپذ وها مؤلفه ریسا یرو باال یاثرگذار یدارا

 میرمستقیغمستقیم و  تأثرات. همچنین، جدول میکن نییتع یدرستبه را ستمیس درمؤلفه  هر گاهیجا تا

 و هایاثرگذار یعدد شدت جدول نیا است. شدهمیترسها، به شرح جدول زیر ها و اثرپذیریاثرگذاری

بر کل  یاثرگذار زانیم نیشتریب 788 عدد با ایاش نترنتیامؤلفه  مثال یبرا دهدیم نشان رامؤلفه  هر یریاثرپذ

ها از تمام مؤلفه ریسا نیرا در ب یریاثرپذ زانیم شتریب ازیامت 812را دارد و مؤلفه شهر هوشمند با  ستمیس

 در یریاثرپذ و یاثرگذارشدت به توجه بامؤلفه  نیا به هاخبره ازیامت جمعدرواقع  اعداد نیها دارد. امؤلفه

  .استموردمطالعه  ستمیس

 اثرگذاری/پذیری مستقیم برحسبی کلیدی هامؤلفهبندی . جدول اولویت5جدول 

 وابستگی مستقیم عنوان اثرات مستقیم عنوان شماره

 812 هوشمند شهر 788 اشیااینترنت  1

 788 دیجیتال بومیان 765 مصنوعی هوش 2

 765 یستیزهم -یهمکار 765 یستیزهم -یهمکار 3

 765 خصوصی حریم 765 جاهمهدر  هاداده 4

 742 اشیااینترنت  765 هوشمند شهر 5

 719 فضاهای خالقانه ساخت 742 چینبلك 6

 719 جاهمهدر  هاداده 742 دیجیتال بومیان 7

 696 مصنوعی هوش 719 خصوصی حریم 8

 696 چینبلك 696 هاربات 9

 696 یاکتابخانهنیبهای کنسرسیوم 696 اشتراکیاقتصاد  10

 672 یسازیباز 672 فضاهای خالقانه ساخت 11

 672 اشتراکیاقتصاد  649 یسازیباز 12

 649 هاربات 626 یاکتابخانهنیب کنسرسیوم 13

 603 کوتاه مطالعه 603 کوتاه مطالعه 14

، نمایش گرافیکی 4و  3و  2های مك، در شکلافزار میكهای برگرفته از خروجی نرمنمودار تحلیل ایندر 

 است. شدهارائهی مستقیم و غیرمستقیم و بالقوه میان متغیرها )در سطوح مختلف( رگذاریتأثاز شدت ارتباط 

اثر  نیشتریدهنده بشده است خطوط قرمز نشانداده شینما گریبا همد یدیکل یهاشکل روابط مؤلفه نیدر ا

 . دهدیرا نشان م یمراتب کمتراثرات به یاست و خطوط آب گریدو مؤلفه بر همد
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 (%50ی مستقیم متغیرها )در سطح رگذاریتأث. نمودار شدت ارتباط در 2شکل 

 

 اثر نیتر فیضع
 آاثر ضعیف
 اثر متوسط

 قوی نسبتا  
 خیلی قوی
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 ( %20ی مستقیم متغیرها )در سطح رگذاریتأثنمودار شدت ارتباط در .  3شکل 

 

 
 (%25ی غیرمستقیم متغیرها )در سطح رگذاریتأث. نمودار شدت ارتباط در 4شکل 

جهت  است شدهمیترس گریهمد با سهیمقا درها مؤلفه یریاثرپذ و یاثرگذار شدت زین 4و شکل  3شکل  در

تر باشند شدت هر چه خطوط پررنگ مؤلفه الف بر مؤلفه ب است. یدهنده رابطه اثرگذارها نشانفلش

 شان بیشتر خواهد بود. اثرگذاری

 تحقیق سؤاالتپاسخ به 

، در ادامه به این موردمطالعهدر سیستم  رییتغی کلیدی و تعیین جایگاه هر هامؤلفهی افزارنرمپس از بررسی 

های دانشگاهی در جهان و های حاکم بر ارائه خدمات کتابخانه. روند1 پاسخ داده خواهد شد که سؤاالت

در این پژوهش ؟ اندکدمهای دانشگاهی ایران های پیشران، در آیندۀ کتابخانه. نیرو 2ایران کدام ها هستند؟ 

های مشابه، های حاصل از مرور منابع و پیشینۀ پژوهششده مبتنی بر یافتهشناسی طراحیدر گام نخست روش

 های دانشگاهی مؤثر باشند، شناسایی شدند. توانند بر آیندۀ کتابخانهطور بالقوه میروند که به 38تعداد 

ی( و با مراجعه به آرای خبرگان منتخب پژوهش ادومرحلهها )شامل یك پیمایش دلفی وسیلۀ طراحی پرسشنامهبه

 احصا شدهخبره در دور دوم(، اعتبار محتوای هر یك از روندهای  13خبره در دور اول و  20های مرتبط )در حوزه

و  CVRعیار های خبرگان به روش آماری )مبندی دیدگاهدر مرحلۀ نخست، را سنجیدیم. سرانجام پس از جمع

های دارای تأثیرگذاری کمتر ی و ضریب همبستگی کندال( شماری از روندها و مؤلفهان تی تك نمونهنتایج آزمو

 مستقیم نقشه اثرات

 اثر نیترفیضع

 آثار ضعیف

 اثر متوسط

 نسبتاً قوی

 خیلی قوی
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ای عنوان روندهای اصلی مؤثر بر آیندۀ کتابخانهروند )یا مؤلفۀ کلیدی اثرگذار( به 14را حذف کردیم و تعداد 

های کیفی بعدی قرار گرفتند. نیز تحلیلافزاری و های نرمدانشگاهی کشور شناسایی و احصا شدند و مبنای تحلیل

 است. شدهمشخص 3این چهارده روند یا پیشران اصلی )بدون لحاظ اولویت( در جدول شماره 

طور مك بهافزار میكها به کمك نرمگفتنی است روابط اثرگذاری/ اثرپذیری میان این روندها و مؤلفه

 ی و تأثیرپذیری توزیع متغیرها بوده است:است و بر اساس نقشۀ تأثیرگذار شدهلیتحلساختاری 
 های کلیدی. روابط اثرگذاری/اثرپذیری میان مؤلفه6جدول 

 عنوان مؤلفه )روند( نوع مؤلفه )روند(

متغیرهای تأثیرگذار )با تأثیرگذاری زیاد و تأثیرپذیری کم یا 

 متوسط(

ها ، اینترنت اشیا و دادهنیبالک چهوش مصنوعی، تکنولوژی 

 جاهمهدر 

شهرهای هوشمند، همکاری و همزیستی، بومیان دیجیتال و  متغیرهای دووجهی )با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیاد(

 حریم خصوصی

متغیرهای تأثیرپذیر )با تأثیرپذیری زیاد و تأثیرپذیری کم یا 

 متوسط(

 های عمومی با ساخت خالقانهایجاد و بهبود مکان

 هاسازی و رباتاقتصاد اشتراکی، بازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متوسط(کننده )با متغیرهای تنظیم

 مطالعۀ کوتاه متغیرهای مستقل )با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کم(

 قرارگرفتهمورد پرسش « های دانشگاهی ایرانهای پیشران اثرگذار بر آیندۀ کتابخانهدر پرسش دوم پژوهش نیرو

ی شش مرحله انجام طورکلبهمك، افزار میكدر تحلیل ساختاری )ماتریس متقاطع( با استفاده از نرماست. 

شناسایی تغییرات غیرمستقیم  -2درک سیستمی و مشاهده پایداری یا عدم پایداری سیستم، -1شود: می

عوامل ناپایدارکننده شناسایی  -5درک کلی از سیستم،  -4های اصلی، شناسایی عوامل و پیشران -3متغیرها، 

ی مستقیم ریرپذیتأثی و رگذاریتأثها. در تحلیل نقشه سنجش اثرگذاری واسطهبهشناخت محیط  -6سیستم، 

ی زیاد و رگذاریتأثشود که کدام دسته از عوامل دارای مشخص می( 3گانه سیستم )شکل عوامل چهارده

ی رگذاریتأثاز عوامل دارای  كیکدام(، راتیثتأدر بخش شمال شرقی نقشه  مؤلفه 4ی زیاد است )ریرپذیتأث

(، کدام عوامل دارای راتیتأثدر بخش شمالی ماتریس  مؤلفه 4ی متوسط هستند )ریرپذیتأثزیاد و 

 تیدرنها( و راتیتأثمرکز ماتریس  وحوشحولعامل در  5ی نسبی )متوسط( هستند )ریرپذیتأثی و رگذاریتأث

 1ی کمتری هستند )ریرپذیتأثی و رگذاریتأثدارای  شدهییشناسای کلیدی هامؤلفهکدام عوامل نسبت به سایر 

 لیتفصبهپژوهش (. هر یك از عوامل یادشده در ادامه این راتیتأثعامل در بخش جنوب غربی ماتریس 

غیرمستقیم و بالقوه میان  راتیتأثی سیستم، نقشه هایورودشود با توجه به تشریح خواهد شد. یادآور می

است. اما شدت  شدهگزارشمستقیم  راتیتأثها، تا حدود زیادی مشابه نقشه عوامل، به دلیل ثبات نسبی داده

 های متفاوتی است.ی مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها، دارای خروجیرگذاریتأث

هرکدام میزان اثرگذاری و اثرپذیری  مختصات تحلیل آثار متقابل متغیرها بر یکدیگر چهار ناحیه دارد که

جمع اعداد سطرهای هر متغیر  ،در ماتریس اثرهای متقابلدهد. ها )روندها( بر یکدیگر را نشان میپیشران
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دهد. آن را از متغیرهای دیگر نشان می یریرپذی، و جمع ستونی هر متغیر میزان تأثیرگذاریعنوان میزان تأثبه

 .پراکندگی، حاکی از میزان پایداری یا ناپایداری سیستم است ها در صفحۀ نحوه توزیع و پراکنش متغیر

بر  رگذاریالف: متغیرهای بسیار تأث: مشاهده استدسته متغیر قابل چهار، درمجموع هادر سیستمطور متعارف به

ی دو جه( و د: متغیرهای خروجی) ریرپذیتأث  (؛ ب: متغیرهای مستقل ج: متغیرهایبحرانی یا کلیدیسیستم )

مشخص است. در سیستمهای لی طورکعوامل بهیك از ، جایگاه هر پایدار در سیستم  )ریسك یا هدف(

اند و متغیرها در اکثر مواقع متغیرها در حول محور قطری صفحه پراکنده است وتر ناپایدار، وضعیت پیچیده

دهند، که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار را نشان می یریرپذیو تأث یرگذاریحالت بینابینی از تأث

عنوان ی باال هستند بهریرپذیتأثی و رگذاریتأثدارای  زمانهمبر این مبنا متغیرهایی که کند. مشکل می

عنوان متغیرهای دووجهی )یا متغیرهای ریسك یا به هاآنیی بوده و از شناساقابلچهارمین دسته از متغیرها 

 . شودیاد میعوامل کلیدی موفقیت  عنوانبه هاآنکنیم که در مواردی از دف( یاد میه

 های دانشگاهی ی آینده کتابخانههاشرانیپگیری و تعیین نتیجه

ترین گیری روش دلفی از متعارفشناختی آمیخته و بهرهدر این پژوهش کوشش شد با رویکرد روش

مك(، به شناسایی و بررسی روندهای افزار میكابزارهای کیفی )مصاحبه، پنل( و کمی )پرسشنامه، نرم

که در  گونهانهمی دانشگاهی در ایران پرداخته شود. هاکتابخانهکلیدی و نیروهای پیشران برای آینده 

شهر "شود، چهار متغیر مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها و روندهای کلیدی مشاهده می راتیتأثنمودار 

از بیشترین  درمجموع "حریم خصوصی"و  "بومیان دیجیتال"، "همزیستی و همکاری"، "هوشمند

نیروهای پیشران شناسایی  عنوانبهی برخوردارند. بنابراین در این پژوهش رگذاریتأثی و بیشترین ریرپذیتأث

در  هاداده"و  "اینترنت اشیا"، "فناوری بالک چین"، "هوش مصنوعی".  عالوه بر آن چهار متغیر شوندیم

ی متوسط برخوردارند. همه این چهار متغیر در ریرپذیتأثی باال و رگذاریتأثمتغیرهایی هستند که از  "جاهمه

و در ذیل مفهوم روندهای فناورانه نوظهور با  شوندیماطاتی نوین محسوب ی اطالعاتی  ارتبهایفناورشمار 

، "همزیستی و همکاری"، "شهر هوشمند"کلیدی  مؤلفههستند. بر این مبنا، افزون بر چهار  جمعقابلیکدیگر 

کلیدی پنجمی با عنوان  مؤلفهدیدگاه خبرگان،  برهیتکبا  توانیم "حریم خصوصی"و  "بومیان دیجیتال"

است و از  ادشدهفناورانه ی مؤلفهی از چهار فناوری یا امجموعهتعریف کرد که  "های اطالعاتی نوینفناوری"

، پنج نیروی پیشران جهیدرنتی دانشگاهی یاد نمود. هاکتابخانهنیروی پیشران پنجم در آینده  عنوانبهآن 

 خواهد بود.  ارائهقابل 5میك مك به شرح شکل افزارنرمی هایخروجو  هاافتهپژوهش بر اساس تحلیل ی
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 ی دانشگاهی در ایرانهاکتابخانهمؤثر بر آینده  شدهییشناسا. پنج نیروی پیشران 5شکل 

                         "اقتصاد اشتراکی )تسهیمی("، "ی عمومی با ساخت خالقانههامکانایجاد و توسعه "، چهار متغیر حالنیدرع

و  هایریگمیتصمنیز چهار متغیر مهمی هستند که در  "هاربات"و  "یاکتابخانهنیبهای کنسرسیوم"و 

های به روند تطور عوامل اثرگذار، مسیر آینده کتابخانه با توجه، جهیدرنت. اندنیآفرنقشها گذاریسیاست

بخواهد با تحوالت جهانی در این عرصه همگام باشد، مستلزم طی مسیری  کهیدرصورتدانشگاهی در ایران، 

و  اندفراوانهای دنیای آینده مستعد تغییرات فزاینده و پیچیده است؛ تنها نکته بدیهی آن است که کتابخانه

 ی و پیش تدبیری است. شیاندندهیآویارویی موفق با این تغییرات، تنها راه ر

 پیشنهادات کاربردی

 های اطالعات و ارتباطات در راستای های شبکۀ فناوریتوسعۀ سریع زیرساخت

 محورشدانتحقق اقتصاد 

هدف  .دآیحساب میترین عناصر توسعه بههای ارتباطی در جهان دیجیتال یکی از ضرورییرساختز

های انتقال، های مخابراتی، شبکهها و سرویسشبکه ۀاصلی زیرساخت فناوری اطالعات، ایجاد و توسع

ها، سازی اطالعات، مهندسی پروتکلاطالعات، ذخیره ۀای، دستیابی و عرضرسانهبرقراری ارتباطات چند

، پیشرفتهی هاافزارگاه داده، نرمهای پایرنامهاست. در این زمینه، توسعۀ بهای رمزنگاری و امنیتی فناوری

ی، واقعیت اهای چندرسانهسیستمی، پراکنهای سخنسیستم، الکترونیکیهای ، شبکهروزهای بهافزارسخت

 های دانشگاهی مورد تأکید است. ۀ آیندۀ کتابخانهنیدرزم ایهای فنی و حرفهمهارتنیز و  مجازی

ی اطالعات ۀجامع تحقق ترین ویژگیمهم ،تی و ارتباطیاطالعا ۀوجود یك زیرساخت پیشرفتی، طورکلبه

روند؛ چنین زیرساختی می به شمارگیری شکلهای دانشگاهی بخشی از این جامعۀ درحالو کتابخانه  است
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 ۀزیرساخت پیشرفت در جهان آینده،ابعاد آن باشد.  ۀهای کل نظام اجتماعی در همدر خدمت تحقق هدفباید 

ICT  در اقتصاد  اطالعاتی ۀجامعکند. را محقق  محورشهای اقتصاد دانتواند هدفمی وجهبه بهترین

کار، تولید، خرید، فروش  مانندهای اجتماعی انسان ترین فعالیتکه مهم رودتدریج به سمتی میبه بنیاندانش

 ،بیترتنیابه. شوندمیهای دیجیتال منتقل های فیزیکی به محیطمحیط ، آموزش و پژوهش و ... ازمعاشرتو 

ضرورتی در کشور  یاطالعاتی و ارتباط گستردۀهای ورانه و ایجاد زیرساختاعلمی ـ فن هایتقویت بنیه

 .است انکارناپذیر

 ای با رویکردهای فنی و اجتماعی های کتابخانهتوسعۀ استارتاپ 

که مسئولیت رسیدگی به عدم قطعیت در  نداما ساختار مدیریتی ندار ،ها نیاز به نوآوری دارندکتابخانه

دانشگاهی، باید بیش از  ۀکتابخان مانندنهادهای خدماتی . های اساسی را داشته باشداجرای نوآوری

به و  همچنین باید به محیط خارجی یا داخلی پاسخگو باشند .سودآور، نوآوری داشته باشند یوکارهاکسب

 ۀتوسع سبب مخاطباننیازهای جدید  ،ن خودپاسخ بدهند. درواقعهای مشتریادرحال تغییر درخواست الگوهای

توصیف دالیل و تواند ضمن تفکر و محیط استارتاپی، می .شودویژه خدمات نوآورانه میخدمات جدید و به

های فنی و اجتماعی در حوزهبرای مدیریت نوآوری  ازیابزارهای جدید موردن ،هاموانع نوآوری در کتابخانه

 بیاورند. به باررا 

های گوناگونی طور بالقوه ظرفیتهای دانشگاهی آینده در کشور بههای مختلف فعالیت کتابخانهحوزه

ای، بازیابی اطالعات، های کتابخانهفناوریهایی مانند های تجاری یا اجتماعی دارند. حوزهبرای نوآوری

اطالعات، تعامل انسان  یدهالعاتی، سازمانسنجی، سواد اطاطالعات و دانش، علم مدیریتدیجیتال،  ۀکتابخان

های توسعه و مشارکت توانند زمینهعنوان یك سازنده و خالق میو کتابدار به با رایانه، رفتار اطالعاتی

 باشند.  های استارتاپیشرکت

 

 منابع
سهیل سلیمان ) بازسازی و احیای فرهنگی در قرن بیست و یکم. نگاری،اصل آینده. (1390) ریچارد اسالتر،

 های صنایع دفاعی،. تهران: موسسه آموزشی و پژوهشان(ترجم، معبدالمجید کرامت زادهو  زاده آذر

 پژوهی علوم و فناوری دفاعی.مرکز آینده

های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم ها و تحلیلروش(. 1390زاده، ابراهیم )حاجی ؛اصغری، محمد
 جهاد دانشگاهی.. تهران: زیستی و بهداشتی

: دانشگاهی هایکتابخانه عملکرد سنجیکیفیت(. 1388) علیرضا مقدم، اسفندیاری؛ و فهیمه ی،الحوائجباب
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 شناسایی(. 1398) اکبریعل دیس روحانی، فامیل؛ احسان گرایی،؛ علیرضا مقدم، اسفندیاری؛ ترابیان، سوده

 .84-103 ،(45)11 ،اجتماعی پژوهش. دانشگاهی هایکتابخانه آینده بر تأثیرگذار پیشران نیروهای
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ی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیك پژوهندهیآ(. 1393) اهللروحتوالیی، 

 .93-108(، 17)5، شدنیجهانفصلنامه مطالعات راهبردی با روش دلفی.  شدنیجهان

 یهافهرست ۀندیآ یبرا ییوهای(. سنار1399احسان) یی،گرا؛ غالمرضا ی،دریح؛ هیرق دهیس ی،حجاز

 .93-74(. 4)31 ،اطالعات یدهو سازمان یکتابدار یفصلنامه مطالعات مل. یرانیا یاکتابخانه

های دانشگاهی ایران در نگاری فناوری اطالعات در کتابخانه(. آینده1396و رضایی، وحیده ) ؛حریری، نجال

 .107-120(، 39)10 فصلنامه دانش شناسی،. 1404افق 

 . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. یرساناطالعدایره المعارف کتابداری و (. 1386حقیقی، محمود )

های تحت پوشش های پیش روی خدمات کتابخانه(. مطالعۀ مخاطره1398، فاطمه )این میفهو  ؛رحمانی، مهدی

 .375-403(، 3)25، های عمومیی و کتابخانهرساناطالعتحقیقات نهاد کتابخانه های عمومی. 

 .پژوهندهیآ. )محسن طاهری دمنه، مترجم(. تهران: آینده: تمام آنچه اهمیت دارد(. 1396سردار، ضیاءالدین )

و  ؛محسن نادری منش ؛. )علی شماعی 1404فناوری اطالعات در ایران  ینگارندهیآ(. 1388شماعی، علی)

 قدیری، تدوینگران(. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. اهللروح

ی فناوری پژوهندهیآ(. جستاری در رویکرد مطلوب 1395و فدایی عراقی، غالمرضا ) ؛عظیمی، محمدحسن

، 18  فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطالعات،اطالعات در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی. 

1-18. 

ی عمومی ایران برای حضور اثربخش در میان رقبای هاکتابخانهی نگارندهیآ(. 1391غفاری قدیر، جالل )
 دکتری. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. نامهانیپا ی جدید و نوظهور.ارسانه

های دانشگاهی ایران : مطالعه (. طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه1389) مریم غالمرضا؛ و ناخدا، فدایی،

 .145-168(، 3)16 های عمومی،رسانی و کتابخانهاطالع تحقیقاتدلفی. 

 . تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ایران پژوهی ثبات سیاسیآینده(. 1390محمدی لرد، عبدالمحمود )

مهدی )محمد نگاری راهبردیآینده: رهنمودهایی برای آینده دربارهتفکر (. 1395بیشاپ،پیتر ) ؛هاینز، اندی

 ، مترجمان( تهران: دانشگاه امام صادق. پور روزیفسعدآبادی، آرمین  اصغریعل، ذوالفقار زاده
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