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Abstract 
 

Objective: The progress and emergence of new technologies in the present century have 

made academic libraries revise, develop, and transform their programs and services. In 

other words, recent developments have prompted the managers and librarians of libraries 

around the world to take the changes seriously, think about the horizons of the users’ 

present and future needs, investigate the challenges they are likely to face on their way to 

achieving their goals, and devise serious plans, particularly strategic ones, by predicting the 

trends of future developments. So, systematic future studies need to be conducted on 

academic libraries to enable them to keep up with modern developments, deal with them 

effectively, and maintain their status and persistency in current competitive conditions. In 

this regard, the current article aims to study and design scenarios for the future of academic 

libraries in Iran in order to help provision of suitable strategies for the promotion and 

development of these libraries. 

 

Methodology : 

The current research is a survey-applied in which 16 academic libraries have been selected by 

the quota sampling method and a number of professors and related experts, together with the 

managers or assistants of the libraries of the selected universities, have formed an expert panel. 

Besides, four questionnaires were developed to gather the required data. To achieve the 

research goals, firstly, a comprehensive literature review was conducted to extract the drivers 
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affecting the future of the target academic libraries. These drivers were localized and screened 

by experts, using the fuzzy Delphi method. After that, the weight of each driver was calculated 

using the fuzzy Analytic Hierarchy Process method. In the end, the key drivers and final 

uncertainties were determined by combining the results with Cross Impact Analysis.  
 

Findings: 

In the first step, reviewing the studies led to the extraction of 112 candidate driving forces 

that can influence the future of academic libraries in eight dimensions, including the 

political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions (for 

investigating external environments) in addition to the “structural-managerial” and “the 

nature and services of libraries” dimensions. After determining the key drivers, and 

analyzing their mutual effects, the second stage was completed by formulating scenarios 

facing university libraries by forming a panel of experts, using the Delphi method and 

future research software. Finally, after analyzing the aspects of the final uncertainties, among 

the possible candidate scenarios, four plausible scenarios, namely, Utopia, Treasure key, 

Vicious circle, and Ruins, were drawn as the future possible state of Iranian academic libraries, 

from which the “Utopia scenario” was picked up as the imagined future. 

 

Keywords 

Academic libraries, Futures studies, Scenario planning, Fuzzy Delphi method, Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 

 لیتحل های دانشگاهی ایران با رویکرد ترکیبآینده پژوهی و سناریوپردازی نهاد کتابخانه

 متقابل اثر
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 چکیده

 كارگيري براي به كافي هستند تا آمادگي آينده از نيازمند دركي آتي، متغير و رقابتيمحيط براي مواجهه با  دانشگاهي يهاكتابخانه مديران: هدف

در كشور  هاي دانشگاهيكتابخانه ندهيآ يبرا ويسنار يطراح بررسي وداشته باشند. اين پژوهش با هدف  را آمدهپيش مختلف شرايط با متناسب راهبردهاي

 است.  انجام شدهها كتابخانهن يار ارتقاء و توسعه د راهبردهاي پابرجا كمک به ارائهجهت 

طالعات و ا نظران حوزه علماي انتخاب و تني چند از صاحبگيري سهميهكتابخانه دانشگاهي به روش نمونه 16 ،پيمايشي-كاربردي در اين پژوهش: روش

چهار دسته پرسشنامه  ها،اند. ابزار گردآوري دادهل خبرگي را تشكيل دادههاي منتخب، پنهاي دانشگاهبه همراه مديران يا معاونين كتابخانهشناسي دانش
ها از سوي سازي آنغربالو دانشگاهي با مطالعه جامع ادبيات پژوهش و پايشهاي هاي موثر بر آينده كتابخانهنخست، پيشراندر مرحله ساخته است. محقق

و در ادامه، با تركيب  محاسبهها به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي ان هريک از پيشران. سپس اوزشده استخبرگان با روش دلفي فازي، شناسايي 
 .نهايي تعيين شده است يهادم قطعيتكليدي و عهاي نتايج حاصل از اين روش با رويكرد تحليل اثر متقابل، پيشران

كليد گنج، دور باطل و مدينه فاضله، شامل  پذير، چهار سناريوي باورپذيرانديد امكاننهايي، از ميان سناريوهاي كهاي با تحليل وجوه عدم قطعيت: هایافته

دانشگاهي كشور هاي ها سناريوي مدينه فاضله به عنوان آينده متصور براي كتابخانهميان آن هاي دانشگاهي ترسيم شد كه ازبراي آينده كتابخانه خرابات
  انتخاب گرديد.

 

  های دانشگاهیکتابخانهریزی سناریو، روش دلفی فازی، رویکرد ترکیبی تحلیل اثر متقابل، پژوهی، برنامهآینده کلیدی: های واژه

 

 و بیان مسئله مقدمه
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های تأثیر گذاشته است و پیچیدگی زیادی را در حوزهها سرعت چشمگیر تغییرات فناوری بر تمام وجوه ارتباطات انسان

های دانشگاهی به عنوان دروازههای آورده است. در چنین فضایی، کتابخانهمختلف از جمله آموزش عالی به وجود 

اطالعات و دانش نیز خود را در میانه ورطه تغییرات در دسترسی به اطالعات، فناوری، ارتباطات علمی و توجه فزاینده به 

را برای ها یف وسیعی از پاسخط ها،اند. در چنین فضایی الزم است کتابخانهکارایی و نوآوری در آموزش عالی یافته

های دانشگاهی سنتی، کتب و سایر عصر الکترونیک در اختیار داشته باشند. کتابخانههای ضروری کتابخانههای پرسش

قالب منابع  ها،دادند. روند رو به رشد کتابخانهمی های علمی را در بستر فضای فیزیکی در دسترس کاربران قرارمجموعه

فیزیکی به الکترونیکی تغییر داده است. از این رو مدیران و کتابداران باید در خصوص چشم انداز آینده  اطالعاتی را از

آکادمیک، نهادی و های توانند ارایه کنند، تحقیق و تفحص نمایند. با تغییر محیطجدیدی که می ها و خدماتکتابخانه

ها، چشم ز باید برای تأمین بودجه و پشتیبانی از دانشگاهدانشگاهی نیهای سیاسی در سراسر کشور، مدیران کتابخانه

برای مواجهه با عدم ها اندازهای راهبردی متناسب را توسعه داده و بر آن تکیه کنند. در چنین محیطی، مدیران کتابخانه

تابخانه باید دانشگاهی در ترسیم چشم انداز آینده کهای شوند. مدیران کتابخانهمی آتی به چالش کشیدههای قطعیت

ن کاربران به سمت رویکردهای همتا به همتا، منعطف یبه انتظارات نو ییلحاظ نمایند ودر پاسخگونفعان را یانتظارات ذ

تر و رد و ساختارهای سازمانی مسطحید مورد توجه قرار گیز باین یدارند. این امر در ابعاد داخلو نوظهور گام بر

به ای کاربرمحور و سلف سرویس را افزایش دهند و توجه ویژههای ندها و برنامهتری را طراحی نمایند، فرآیمنعطف

با  است که یدانش آینده پژوهیشغلی جدید داشته باشند. های و دستهها ریزی جانشینی و جایگاهبرنامه ای،توسعه حرفه

سازی اطالعات در مورد آینده، شفاف، در صدد افزایش هاینیبشیها و پیپردازدهیا، ابزارها ،هااستفاده از تکنیک

از خدمات سنتی  مرحله گذار درتواند ین دانش می. ااست دهنیوضعیت آن و در نتیجه، کاهش عدم اطمینان نسبت به آ

 ش رو،یمحتمل پ یوهایسنار و ات موجودیواقعبا توجه به  چشم انداز درحال تغییر اطالعاتی و آموزش عالی یبه سو

از  یابه منظور اتخاذ مجموعه را یمناسب ، چشم اندازیدانشگاه هایکتابخانهگذاران استیاران و سران، کتابدیمد یبرا

کنند روی یک پدیده را روایت میسناریوها، آینده پیش .فراهم سازد یتهای آها و استراتژیسیاستن ییمات و تبیتصم

عدم  ق وارد کردن پیچیدگی ویرا قادر سازند تا از طر پذیر، راهبران کتابخانهابزارهای انعطاف به عنوان توانندمی و

سازمان خود اتخاذ  یدهتفکر فعلی را گسترش داده و تصمیمات راهبردی را در جهت ریزی،قطعیت در فرآیند برنامه

  ندینما

 جهترا ها است تا آن های دانشگاهیکتابخانه ندهیآ یبرا ییوهایسنار یبه دنبال طراحمقاله حاضر اساس،  نیبر ا

 خود یاری بخشد.در ارتقاء و توسعه  راهبردهای پابرجا ارائه
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 آینده پژوهی و سناریوپردازی

به  ثابت، یا متغیر عوامل و الگوها منابع، وتحلیلتجزیه از با استفاده که استهایی تالش مجموعه آینده پژوهی مشتمل بر

 فردا واقعیت امروز، تغییرات از بطن چگونه که دهدمی نشان دازد وپرمی هاآن برای ریزیبرنامه و بالقوههای آینده تجسم

 به بخشیدنشکل و آینده کشف هنر و علم پژوهی ژرف، آینده بسیار حال عین در و ساده تعریف یک یابد. درمی ظهور

 اهم خواهد شد.تر آینده فرتر و علمیبینی دقیقق فرصت پیشین طریو از ا (2013، 1)ارسمان است فردا مطلوب دنیای

 ساخت/متقابل ریتأث لیتحل اسناد، ، مرور خبرگان ن پانلیمتعددی برای مطالعه آینده وجود دارد که از آن بهای روش

ن پژوهش مورد یدر ا-پژوهیهای کیفی و اکتشافی آیندهاز روش یکیبه عنوان  -ویسنار یزیرروش برنامه و دلفی افته،ی

  اند.استفاده قرار گرفته

 بیان هاقطعیت عدم و بینیپیش عناصر قابل قالب در را آینده بتوانند آن توسط تا دارند نیاز ابزاری به ریزانمهبرنا

بر  مؤثر معلولی و علی فرآیندهای بر که است از آینده داستانی توصیفی هستند. سناریو، سناریوها همان ابزار این کنند؛

 هستند. سناریوها ممکنهای آینده به درون منسجم از دیدگاهی سناریوها ر،پورت تعریف به . بنادارد تمرکز گیری تصمیم

 سناریو از سازانتصمیم و . مدیران(2010، 2نگلندی)رداللت دارند  پذیر امکانای نتیجه حصول بر بلکه نیستند بینی پیش

صاحب  تعاریف به توجه . با(0152، 3)رافورد کنندمی بلندمدت استفاده افق درها قطعیت عدم بر غلبه تسهیل منظور به

 ابزاری برای سناریو که کرد بیان صورت این به را دارد وجود آن روی نسبی اجماع اشتراکی که وجه توانمی نظران،

 برنامه هدف .(1394 ، آذر و مشبکی،رفیگوهرمحیط است ) در موجود قطعیت عدم با مواجهه برای و آینده توصیف

کردن تر پنداری و نزدیکهای به واقعیت نسبتها آن نگرش تغییر برای و مدیران رهبران به ککم ،سناریو پایه بر ریزی

، ، خزائی و مقدم زنجانیدرحال ظهور است )رشیداردههای موجود یا واقعیتهای به واقعیتها هرچه بیشتر دیدگاه آن

1396.)  

 یدانشگاه یهانده کتابخانهیآ یبرا وین سناریو تدو ینده پژوهیآ یتوان به کارآمدمی ف فوقیبا توجه به تعار

 خود نتوانند به راحتی هاکتابخانه نراهبراتا شده باعثهای دانشگاهی در مسیر آینده کتابخانه تغییراتبروز اذعان نمود. 

 مواجهه یتا برا است واداشته تکاپو به را مدیران و کتابداران شرایط، دهند. این انطباق وقوع حال در و یا جدید شرایط با را

 یسو به هاکتابخانه یگیرجهت یمبنا توانندمی هابینیکنند. پیش جوییچاره هاکتابخانه حوزه در آتی و نوین حوادث با

ها به مدیران و متولیان این نهادها کمک میاز آینده کتابخانه كدر (.1392، رحیمی و شعبانی، بادیآتاجباشند ) آینده

                                                           
1. Ehresmann 
2. Ringland 
3. Raford 
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، 1پوردی)سعداشته باشند  را آمدهپیش مختلف شرایط با متناسب راهبردهای کارگیری برای به کافی کند تا آمادگی

 . (2015گران، یو دی نعلبهبودی، و احمدی که

 سند در را آن یهاویژگی توانمی که است مُرجّحای آینده به رسیدن پی در هاکتابخانه در پژوهی آینده مبحث

 .شاهده نمودز مین 1404 افق ایران انداز چشم

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

داخلی و های ژوهشپها انجام گرفته است اما تعداد زمینه آینده پژوهی کتابخانه در گوناگونی تحقیقات تاکنون،

مرتبط  ترین تحقیقاتمهمهای دانشگاهی کماکان محدود است. در ادامه، پژوهی کتابخانهخارجی پیرامون آینده

 شوند.حول موضوع پژوهش معرفی میپیشین خارجی و داخلی 

شناسایی روندها و  منظور ( به2020)2، حیدری و گرایییحجازیکی از اولین پژوهشهای انجام شده توسط 

. این صورت گرفت یایران بر اساس خصوصیات جامعه دانشای کتابخانههای نیروهای پیشران موثر بر آینده فهرست

که در  از روش پیمایشی و تحقیق روی میزی استفاده نمودها ای گردآوری دادهکاربردی برای پژوهش در قالب مطالعه

روش شد. با استفاده از تشکیل ای کتابخانههای نفر از کارشناسان حوزه فهرست 20پنلی از خبرگان متشکل از  آن

. استفسار شدمورد نظر  نظرات اعضای پنل در خصوص روندها و نیروهای پیشران ،پرسشنامهنیز طوفان فکری و 

با روندهای موثر  یایران بر اساس خصوصیات جامعه دانشای کتابخانههای این پژوهش نشان داد که فهرستهای یافته

مورد( و  4ارتباطی ندارند. به عالوه در این مطالعه، نیروهای پیشران در دو گروه داخلی )ای کتابخانههای بر فهرست

با ای کتابخانههای میان نیروهای پیشران خارجی، هوشمندسازی فهرست زا مورد( طبقه بندی شدند. 5خارجی )

به ها و از میان نیروهای پیشران داخلی گرایش به بازنگری در ساختار فهرست کتابخانه جدیدهای استفاده از فناوری

نامطلوب تأثیر روندها  . نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به وضعیتنیروی پیشران شناخته شدندترین مهمعنوان 

ها به باید به ضرورت تغییر فهرست، کشور نویسیگذاران فهرستهای ایران، متخصصان و سیاستبر فهرست کتابخانه

 دلیل تغییر در روندها و نیروهای پیشران توجه اکید داشته باشند. 

کاربران،  نوینعصر نیازهای  های دانشگاهی کشور کنیا درسازی آینده کتابخانهمفهومی ( بر2018)3یکیموان

به طور  ،ادبیات تحقیق در این مقاله بر اساس .متمرکز گردیدهای جدید برای کارکنان و خدمات ارائه شده، مهارت

 کاربران،در حال ظهورخدمات و تکامل فناوری در مسیر نیازهای  ها،مجموعه ای،فرضی به نقش آینده کتابداران حرفه

                                                           
1. Saeedpour, Behboudi., & Ahmadi Kahnali 

2. Hejazi, Heydari and Geraei 
3. Mwaniki 
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و خدمات ای کتابخانههای فناوری نیز بر استقرار سیستمهای پیشرفتکه  نشان داد پژوهش این های. یافتهپرداخته شد

 است.  ر بودهارائه شده، تأثیر گذا

گزارشی در مورد توسعه ساختار دانشگاه کیپ، های مطالعه موردی کتابخانه ( بر اساس2018و همکاران ) 1راجو 

ورده آارایه نمودند که بتواند نیازهای درحال تغییر جامعه کاربران را بر دانشگاهیهای قوی و منعطف برای کتابخانه

جدید در مورد های ساخته و با اهداف عصر فناوری متناسب باشد. در این مقاله از روش اکتشافی برای گردآوری بینش

شده بودند، استفاده شد. که برای قرن بیست و یکم بازسازی ای ساختارهای کتابخانهکتابداری کارکردی )وظیفه ای( و 

جدید متناسب با ساختار قوی و آینده محور، های آینده و مسئولیتهای نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه نقش

 پژوهشی یک موسسه آموزش عالی، تثبیت خواهد کرد.های نقش کتابخانه را در آموزش و یادگیری و برنامه

های موثر بر آینده روندها و پیشرانیی با هدف شناسا (1399)شیک نیا، ذوالفقارزاده و آخ، ریاحیبخشاهلل

ی های خبرگی و فرایند دلفی برای گردآورمند، پنلمرور نظامپژوهش خود را با استفاده از  ،های دانشگاهیکتابخانه

نمونه . نمودفاده مک است های خبرگی و نرم افزار میکپنل رها از دو ابزابرای تجزیه و تحلیل داده وی. انجام دادها داده

های جامع کشور، استادان و خبرگان رشتۀ های مرکزی دانشگاهنفر از رؤسای کتابخانه 20در این تحقیق، مورد بررسی

وشمند، هپنج مولفه شهر  ،پژوهشهای یافتهبودند.پژوه شناسی و استادان و خبرگان آیندهعلم اطالعات و دانش

با  انپیشر لیدی وعوامل ک را به عنوان جیتال، حریم خصوصی و فناوری اطالعاتهمزیستی و همکاری، بومیان دی

  مشخص نمود.بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری 

ان تأثیرگذار بر آینده شناسایی نیروهای پیشرای به ( در مطالعه1398) اسفندیاری مقدم، گرایی و روحانی ،ترابیان

ا آماری آن ره جامعبود و  یو پیمایش ایخانهکتاب ،از نوع کاربردی پژوهش. روش پرداختندهای دانشگاهی ایران کتابخانه

هایی همانند داشتن تجربه کاری مرتبط و تخصص های دانشگاهی با وبژگینظران حوزه کتابخانهمتخصصان و صاحب

های ابخانهینده کتآبر  گذار. به منظور شناسایی نیروهای پیشران تأثیردادندمی تشکیل شناسیعلم اطالعات و دانش

ی نیروها این میانز گویه شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ا 70نیروی پیشران کلی در قالب  9دانشگاهی، 

ها شناخته ترین نیروبه عنوان مهم« ابعاد اجتماعی»و « تسهیالت و امکانات»، «ناوری اطالعات و ارتباطاتف» پیشران

ر جایگاه د« سرعت نفوذ اینترنت و کیفیت آن»و « المللی )خارجی(توجه به دانشجویان بین»های همچنین گویهد. شدن

  .ر گرفتدر جایگاه نخست قرا «سرعت نفوذ اینترنت و کیفیت آن» ،نخست قرار گرفتند. براساس ضریب اهمیت

ژوهش، تهیۀ سناریوهای شناسایی عوامل کلیدی پ( به 1398) ، مرادمند، نقشینه و نوروزیناخدادر تحقیقی دیگر، 

پرداختند. این  1413های دانشگاهی در افق ها و تحلیل نقش این سناریوها بر خدمات کتابخانهپژوهشی دانشگاه

                                                           
1. Raju 
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انجام شد. برای شناسایی عوامل کلیدی پژوهش از روش  GBNپژوهی و به روش سناریونویسیپژوهش با رویکرد آینده

جهت « تحلیل مضمونی»روش  به عالوه،ساختاریافته استفاده شد. یمهنظرسنجی از متخصصان به شیوۀ مصاحبۀ ن

برای ارزیابی تأثیر سناریوهای پژوهش بر  به کارگرفته شد. هاهای کیفی مصاحبههای موجود در دادهشناسایی مضمون

ی این هاهیافت. های دانشگاهی به شکل مکتوب نظرسنجی شدهای دانشگاهی، از مدیران کتابخانهخدمات کتابخانه

ون تعامل کلیدی براساس نظر متخصصان حوزۀ پژوهش از طریق تحلیل مضمونی م 24 پژوهش حاکی از شناسایی

دو عامل شناسایی شده با « رویکرد دولت به پژوهش»و  «المللیوضعیت همکاری علمی و پژوهشی بین». بود هامصاحبه

سناریو برای پژوهش  چهاربودند. در این مقاله پژوهش  بیشترین میزان اهمیت و عدم قطعیت جهت تدوین سناریوهای

های های مرکزی دانشگاهی نشان داد که سناریوها و برنامهنظرسنجی از مدیران کتابخانهد نتایج ها ارائه شدانشگاه

 . گذاردهای دانشگاهی تأثیر مستقیم میراهبردی پژوهش بر خدمات کتابخانه

در  ینده پژوهیآ یمناسب برا یارائه راهکارها ( در مقاله خود به1395) عزتعراقی، کوکبی و پور، فدایییمیعظ

ارائه شده  یاز راهکارها یریتا با بهره گ پرداختند یدانشگاههای اطالعات مورد استفاده در کتابخانههای یحوزه فناور

روش مورد  .ایندو اجرا نم تیرا هدا ینده پژوهیمطالعات آ ،در حوزه مورد نظر یبه شکل مطلوب و موثرتر ندبتوان

کردها و یپژوهش نشان داد که رواین  یهاافتهیبود.  ینده پژوهیمتون و مطالعات آ یبررسها، آناستفاده در پژوهش 

ن حوزه یدر اتری به طور اثربخشتواند ی میاز روش دلف یریگل سوات به همراه بهرهیو تحل یطیش محیپوهای روش

جذب قابل استفاده در فرایندن روش یو موثرترترین مطلوب ،به زعم نویسندگانن یهمچن. ردیمورد استفاده قرار گ

ب یدر صورت ترک که اطالعات است ینگاشت فناورا رهینقشه راه  یو اطالع رسان یو حوزه کتابدارها در کتابخانه یفناور

 .ش خواهد دادیافزا یج را به شکل موثرینان نتایب اطمیل سوات ضریو تحل یطیش محیپوهای با روش

صرفا در قالب مطالعه نظری، تحوالت آینده  تحقیقاتپیشین مالحظه شد که بخشی ازهای با مروری بر پژوهش

ها شناسی فناوری خاص در آینده کتابخانهرا از منظری خاص بررسی کرده و یا به مطالعه و آسیبها کتابخانه

اتر نهاده و تا مرحله شناسایی و معرفی نیروهای پیشران موثر بر آینده پا را فر هاگروهی دیگر از پژوهش اند.پرداخته

دانشگاهی از منظر آینده های اما پژوهش داخلی یا خارجی که به طور اخص به مطالعه کتابخانه اند.پرداختهها کتابخانه

دانشگاهی های نده کتابخانهرا جهت تدوین سناریوهای ارجح در آی محور پژوهی پرداخته و فرآیند برنامه ریزی سناریو

سازی عمومی پیادههای نیز که این مهم را برای کتابخانهها کرده باشد، یافت نشد. طیف محدودی از پژوهشسازی پیاده

بدین جهت، تحقیق  اند.نمودهبسنده  خبرگانذهنی های کیفی و قضاوتهای کماکان در مسیر ارزیابی، بر روشاند کرده

 خأل انجام پژوهشی آمیخته از رویکردهای کیفی و کمی در فرآیند برنامه ریزی سناریوئق آمدن برحاضر به منظور فا

 .ضرورت می یابد تحت شرایط عدم قطعیت محور
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 پیشنهادی چارچوب متدلوژیکشناسی پژوهش و روش

یاز پژوهش در موردنهای های پیمایشی قرار دارد، چرا که دادهپژوهش حاضر از نظر استراتژی در زمره پژوهش

و نیز استخراج سناریوهای متصور برای آینده ها کلیدی و عدم قطعیتهای شناسایی و ارزیابی پیشران

دانشگاهی کشور های نهدانشگاهی از مسیر پیمایش و نظرسنجی با مدیران و صاحب نظران کتابخاهای کتابخانه

و از نظر زمانی از نوع  یهای کاربردوهشپژ از نوع در . از حیث ماهیت، این پژوهشه استپذیرفت انجام

آوری جمع 1401لغایت پاییز  1400موردنیاز آن در بازه زمانی زمستان های مقطعی بوده و دادههای پژوهش

میدانی انجام گرفته  و یاروش مطالعات کتابخانه دو به تحقیق، اطالعات در این یگردآور شده است. شیوه

های مدیران و مسئوالن اجرایی کتابخانه از جمع خبرگان متشکل از پژوهشهای موردنیاز این داده است.

ها به شرح زیر که معیارهای گزینش آنشده  یگردآورنظران حوزه علم اطالعات دانشگاهی کشور و صاحب

 :است

 ن تعداد ازیشتری)ب یقات و فناوریوزارت علوم، تحق« گانه کشورفهرست مناطق ده»ها از انتخاب دانشگاه 

 ؛ک دانشگاه(یگر یو از هر منطقه د 1منطقه 

 ؛ارشد یا کارشناسی یدکتر ،یشناسعلم اطالعات و دانش :یلیرشته و مقطع تحص 

 ؛یا معاون کتابخانه دانشگاهیر یمد :یپست سازمان 

 های ت کتابخانهیریدر سطح استان/کشور در حوزه مد یو پژوهش ییدارا بودن سوابق معتبر اجرا

 یشناساطالعات و دانشو علم  یدانشگاه

ای انجام گرفته است. بدین صورت کهه گیری سهمیههای دانشگاهی به روش نمونهدر این پژوهش انتخاب کتابخانه

مهدنظر قهرار گرفتهه و اند گانه کشور که از سوی وزارت علوم دسته بندی شدهدر فهرست دهها نخست، کل دانشگاه

انتخهاب شهده ای شگاه بهه صهورت سههمیهدان 16ر مجموع تعداد سپس از این مناطق حسب تشخیص پژوهشگر د

گیهری بهه روش غیرتصهادفی انجهام که اندازه جامعه خبرگی پژوهش حاضر محدود است لذا نمونه. نظر به آناست

گیری را به تفکیک فازهای انجام این پژوهش نشان جامعه خبرگی، اندازه نمونه و شیوه نمونه 1ه است. جدول گرفت

 د.دهمی

 جامعه و نمونه آماری پژوهش .1جدول 

 گیریشیوه نمونه اندازه نمونه جامعه فاز
موثر  سازي نيروهاي پيشرانپايش اوليه و غربال -

هاي دانشگاهي كشور )سنجش بر آينده كتابخانه
 روايي پرسشنامه دلفي فازي(

اساتيد و صاحب نظران حوزه  سازي نهايي نيروهاي پيشرانبومي -
مديران يا به همراه شناسي علم

هاي   معاونين كتابخانه
 هاي منتخبدانشگاه

 نفر 16

 غيرتصادفي
 هدفمند

 هاتعيين اوزان نسبي ابعاد و پيشران -

كليدي و ارزيابي عدم هاي تعيين پيشران -
 نهايي و تعيين سناريوهاهاي قطعيت

 نفر 7

 نفر 3 گذاري و پربارسازي سناريوهانام -
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ا، هوزان آنعیین اهای نهایی، تها از اعضاء پنل خبرگان پیرامون شناسایی پیشرانوری دادهدر این پژوهش گردآ

لیدی و های کها در تعیین نیروهای پیشران کلیدی، تعیین عدم قطعیتتبیین و ترسیم روابط علی حاکم میان آن

ساخته و محقق هرسشناماز چهار دسته پ دانشگاهی ایران، با استفادههای تدوین سناریوهای متصور برای آینده کتابخانه

 به شیوه میدانی انجام گرفته است.

ها به تعدادی از شد. بدین ترتیب که با ارائه پرسشنامهها از روایی صوری استفاده برای سنجش روایی پرسشنامه

ت، اجزاء نظران دانشگاهی در حوزه موردبحث و اعمال تغییراتی در محتوای پرسشنامه نخساساتید و صاحب

ها مورد تأیید واقع شد و اجماع نظرات بر روی روایی محتوای صوری آن شکل گرفت. دهنده و ساختار پرسشنامهتشکیل

که بیانگر اختالف اجماع نظر  (α)همچنین برای آزمون پایایی پرسشنامه اول، از مقدار آستانه همگرایی نظرات خبرگان 

ی فازی است، استفاده شده است. طبق قرارداد در این پژوهش مقدار آستانه خبرگان در دو تکرار متوالی در روش دلف

از در نظر گرفته شده است. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه دوم  α =1/0 صورتهمگرایی نظرات خبرگان به

های پیشنهاد دادند که برای بررسی سازگاری ماتریساین دو پژوهشگر استفاده شده است.  1وش گگوس و بوچرر

و دیگری، هر ماتریس مقایسه زوجی فازی به دو ماتریس مستقل )یکی برحسب ابتدا مقایسات زوجی فازی الزم است 

)برای  محاسبه شود 2، سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس روش ساعتیشدهمیحدود باال و پایین اعداد مثلثی( تقس

 . مراجعه شود( (1998، 3)گگوس و بوچرآشنایی بیشتر با این روش به مقاله

های دانشگاهی ایران به سه روش کتابخانه های گردآوری شده جهت ترسیم آیندهدر این پژوهش، تحلیل داده

. بدین شده استانجام  )CIA( 5و تحلیل اثرات متقابل )FAHP(، تحلیل سلسه مراتبی فازی )FDM( 4دلفی فازی

دانشگاهی ایران طی های یشران نهایی موثر بر آینده کتابخانهسازی و شناسایی نیروهای پسازی، بومیصورت که غربال

ها از وزن که این پیشراناین . نظر به پذیرفته استمتوالی روش دلفی فازی و با اجماع نظر پنل خبرگان انجام های دوره

ه ساختار سلسله های دانشگاهی ایران برخوردار نیستند، باتوجه ب)درجه اهمیت( یکسانی در ترسیم آینده کتابخانه

ها، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ها و نیز امکان مقایسه زوجی آنمراتبی حاکم میان ابعاد و پیشران

 . ه استشد ها استفادهتعیین اوزان پیشران

 روش دلفی فازی

                                                           
1. Gogus & Boucher 
2. Saaty 

3. Gogus & Boucher 
4. Fuzzy Delphi Method 

5. Cross Impact Analysis 
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با استفاده از اعداد فازی  معرفی شد که در آن خبرگان 1 گوپتان و کافم نخستین بار از سوی )FDM(روش دلفی فازی 

روش برای غلبه بر ابهام اجماع نظر خبرگان در روش متداول دلفی و ین زدند. اها میای از پدیدههای سه نقطهتخمین

ها نشان داده است که کاربردهای بررسی. (2020، پترونیجویچو  2ی)بو نیز کاهش زمان بررسی، پیشنهاد شده است

نظر میان دیدگاه خبرگان با بازخورد کنترل شده نظرات و ضمن اعمال شرایط عدم قطعیت  روش دلفی در ایجاد اجماع

از آنجاکه فرآیند شناسایی . (2020گران، یو د 3نونسی)ک ها، بسیار موفقیت آمیز بوده استدر فرآیند گردآوری داده

گیرد و عدم دقت و ن شکل میدانشگاهی برمبنای نظرسنجی خبرگاهای نیروهای پیشران موثر بر آینده کتابخانه

گیری و باشد. در تصمیمهاست، لذا روش دلفی مناسب میصراحت بخشی از خصوصیت مستتر در این گونه نظرسنجی

اجماع نظر بر روی موضوعاتی از این دست که در آن، تصمیمات اتخاذ شده از سوی خبرگان براساس صالحیت فردی 

موجود در تصمیمات های تواند بر عدم قطعیتمی ه از این روش در محیط فازیآنان بوده و به شدت ذهنی است، استفاد

نیروهای پیشرانی خاتمه الگوریتم دلفی فازی، پس از  ن پژوهش،یدر ا نایل آید.تری خبرگان فائق آمده و به نتایج دقیق

درنظر گرفته  6پژوهش مقدار  مقدار میانگین نهایی بیشتر از مقدار قراردادی حد پذیرش مولفه )که در این یداراکه 

 اند.شدهوارد چارچوب نهایی اند بودهشده است( 
 

 (FAHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 

، روش فرآیند در این مطالعهشده، از وزن یکسانی برخوردار نیستند، که نیروهای پیشران نهایی شناسایینظر به آن

ها شناخته شده تصمیم گیری چندمعیاره جهت وزن دهی به آنهای وشه مراتبی فازی به عنوان یکی از رلتحلیل سلس

تواند گزینه منحصر می دهد ومی روشی را برای ارزیابی چندین معیار در یک حوزه خاص ارائه AHPبه کار گرفته شد. 

های نجاکه قضاوت. از آ(2019، راجوو ، راجو، سرینایوسلی 4کارش)راج به فردی را در حضور این معیارها انتخاب نماید

ترکیب شده و  AHPفازی با های ها ممکن است نادقیق باشند، مجموعهذهنی خبرگان در حین مقایسات زوجی مولفه

گیری را تحت شرایط تضاد منافع و عدم فازی، فرآیند تصمیم AHPروش  .شودمی ادیفازی  AHPاز آن به روش 

، ، اکرت و ارل5وی)ل دهدداری کاهش میاوت را به طور معنیبودن و سوگیری در قضقطعیت، تسهیل ساخته و ذهنی

فازی به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره  AHPموجود بر کاربرد روش های مطالعات و پژوهش. (2020

 . (2022گران، یو د 6)آواناند پرکاربرد در دسته بندی و اولویت بندی نظام مند عوامل اذعان داشته

پیشین، مالحظه شد که تعداد محدودی از مقاالت به استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله های با بررسی پژوهش

 AHP( از روش 2018) ، کومار و چند7نگیسبه عنوان مثال  اند.ای پرداختهمراتبی فازی در حوزه خدمات کتابخانه

                                                           
1. Kaufman & Gupta 
2 Bui and Petronijević 
3. Quiñones 
4. Rajasekhar, Raju, Sreenivasulu, & Raju 
5. Liu, Eckert, & Earl 
6. Awan 
7. Singh, Kumar, & Chand 
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( 2018) 1چن. استفاده نمودند انشگاهیدهای فازی برای اولویت بندی الزامات موردنیاز جهت بهبود خدمات کتابخانه

 به کار گرفت. ای شده برای مدیریت اطالعات کتابخانهسازیاین روش را برای ارزیابی سطح خدمات شخصیز ین

 

  روش تحلیل اثرات متقابل

ی که پذیری باالی. این روش به سبب انعطافاست های کمی و اکتشافی آینده پژوهیمتقابل یکی از روش اتتحلیل اثر

ای تحلیل وقایع آینده دارد، به ابزار مفیدی بر و سناریونویسی از جمله دلفی های آینده پژوهیدر ترکیب با سایر روش

درنظر شود، یم به عنوان نقطه ضعف محسوبها که فرض استقالل در آنها تبدیل شده است. بر خالف بسیاری از روش

، و بهرانی ورشیخعلی)پ ستاهای کنونی تر سیستمدها الزمه تحلیل دقیقو معلولی و کمی میان رویدا یروابط علگرفتن 

1392.) 

 حاصل n×nس باشد، در روش تحلیل اثرات متقابل، یک ماتری nهای نهایی شناسایی شده، تعداد پیشران اگر

شد رهای شناختهزایکی از اب مکمیک افزارشود. نرممی بر روی یکدیگر مشخصها شود که در آن، تأثیرات پیشرانمی

 است. طراحی اثرات متقابل ماتریس سنگین محاسبات انجام جهت

 هاتجزیه و تحلیل داده

ژوهش در قالب پپیشنهادی  یروش شناختهای دانشگاهی ایران بر مبنای چارچوب نگاری کتابخانهدر این بخش آینده

 :گرفتل انجام یمشتمل برموارد ذشش فاز اصلی 

مطالعات  شگاهی باهای دانهای محیط داخلی و خارجی موثر بر آینده کتابخانهو پیشران ( شناسایی ابعاد2و  1 

به روش ها پیشران و( تعیین اوزان نسبی ابعاد 3ها به روش دلفی فازی، آنسازی ای و پایش و غربالجامع کتابخانه

دانشگاهی کشور به های نده کتابخانهکلیدی در آیهای ( تعیین پیشران4، (FAHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 

های نهایی پیشرانقطعیت( تعیین عدم5قطعیت و اهمیت موزون، های عدمروش تحلیل اثرات متقابل و بر مبنای مولفه

  .پذیرکلیدی و تعیین سناریوهای امکانهای ( ارزیابی عدم قطعیت6ها ، ها و تعریف حاالت آن

مطالعات  انشگاهی بادهای های محیط داخلی و خارجی موثر بر آینده کتابخانهرانشناسایی ابعاد و پیش( 2و  1فاز 

 ها به روش دلفی فازیآنسازی ای و پایش و غربالجامع کتابخانه

ها در هشت بُعد موثر بر آینده کتابخانه نیروی پیشران 134ای فهرستی متشکل از با انجام مطالعات جامع کتابخانه

محیطی )برای بررسی محیط خارجی( و دو بُعد اسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی و زیستاعم از شش بُعد سی

ساختاری و مدیریتی و ماهیت و خدمات کتابخانه )برای بررسی محیط داخلی( احصاء گردید. نظر به آن که تمامی 

ها از سوی زم بود این پیشرانهای شناسایی شده برای قلمرو مکانی مورد مطالعه موضوعیت نداشت لذا الپیشران

                                                           
1. Chen 
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نفر از اساتید و  16در این راستا گروهی متشکل از  سازی قرار گیرد.سازی و بومیخبرگان داخلی مورد بازنگری، غربال

های منتخب، در ارائه های دانشگاهبه همراه مدیران یا معاونین کتابخانهشناسی اطالعات و دانشصاحب نظران حوزه علم

رکت در فرآیند نظرسنجی دلفی فازی اعالم آمادگی کردند. با توزیع پرسشنامه میزان توافق خبرگان بر اطالعات و ش

مورد  2با استفاده از مفاد جدول  دورهدانشگاهی کشور طی چهار های ها برای کتابخانهموجودیت هریک از پیشران

طح آستانه اختالف میان دو مرحله و س 6سنجش قرار گرفت. سطح پذیرش هر پیشران پس از اجماع نظر، عدد 

 . درنظر گرفته شد 1/0وقف الگوریتم روش دلفی فازی است، نظرسنجی که بیانگر شرط ت

های دانشگاهی ایران و اعداد فازی مثلثی های موثر بر آینده کتابخانهعبارات کالمی میزان پذیرش پیشران .2جدول 

 (1394متناظر)آقایی و همکاران، 

 د فازی مثلثی متناظرعد عبارت کالمی

 (1، 1، 3) خيلي كم

 (1، 3، 5) كم

 (3، 5، 7) متوسط

 (5، 7، 9) زياد

 (7، 9، 10) خيلي زياد

 

بها حهد م، سهوم یها چههارم دو یههادورهههایی کهه در پیشرانازی، تحلیل نظرات خبرگان طی چهار دوره دلفی فدر مرحله 

ههایی کهه مقهدار میهانگین فهازی ، پیشرانن مجموعه ید هایالیت شدند و از اقرار گرفتناجماع نظر مورد  1/0آستانه کمتر از

ههای نههایی مهوثر در آینهده بود به عنهوان پیشهران 6بیشتر از  دندینظر خبرگان رس که به اجماع یدورها در شده آنزدایی

بهدین ترتیهب، چهارچوب نظهری . شهدنددانشگاهی ایران تعیین و در غیر این صورت از فرآیند نظرسنجی خارج های کتابخانه

پیشران استخراج گردید. با اتمام فرآیند  91دانشگاهی کشور مشتمل بر های موثر بر آینده کتابخانههای پیشرانشده سازی غربال

 هها، حسهبدلفی فازی، نظر به همپوشانی مفهومی و نیز ابهام پیام محتوای برخی از پیشران یهادوره ها طیپیشران سازیغربال

و مراکز علمی کشور انجام گرفت و چهارچوب ها ها با توجه به شرایط کتابخانهخبرگان، ترکیب، تلخیص و بازنویسی آناعمال نظر 

پیشهران احصهاء  42های دانشگاهی کشهور متشهکل از شده موثر بر آینده کتابخانهسازیو بومی های غربالنظری نهایی پیشران

 گردید.

 های دانشگاهیهای محیط داخلی و خارجی موثر بر آینده کتابخانهایج نظرسنجی پیشرانای از نت. نمونه3جدول 
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 مراجع کاندید نیروهای پیشران ابعاد

ت در مرحله
ن نظرا

میانگی
1

 

ت در مرحله 
ن نظرا

میانگی
2

 

ت در مراحل
ف نظرا

اختال
1

و 
2

 

ت در مرحله
ن نظرا

میانگی
3

 

ت در مراحل 
ف نظرا

اختال
و 2

3 
 

ت در 
ن نظرا

میانگی
مرحله 
4

 

ت در مراحل 
ف نظرا

اختال
و 3

4
 

بُعد سياسي
 

و  ترابيان هاحمايت دولتي از كتابخانه
همكاران، 

 ؛1398
و  ذوالفقارزاده

همكاران، 
ناخدا و ؛ 1399

همكاران، 
 ؛1398

Manžuch, 

2017; Gwyer, 

2018 

61/6 8/5 81/0 8/5 00/0   

     02/0 88/6 86/6 رويكرد دولت به پژوهش

     00/0 94/4 94/4 و آموزش عاليتغيير ج

   01/0 65/4 83/0 66/4 49/5 هاي موجود عليه ايرانتحريم

نقش كتابخانه در ايجاد و توسعه 
 تحصيالت تكميلي

68/5 02/5 66/0 05/5 03/0   

   09/0 28/3 97/0 19/3 16/4 نظارت استصوابي بر مجموعه سازي

وضعيت همكاري علمي و پژوهشي 
 المللينبي

59/5 91/4 65/0 66/5 75/0 66/5 0 

   04/0 19/5 53/0 15/5 68/5 الملليتوجه به دانشجويان بين

 

 (FAHP)سلسله مراتبی فازی  تحلیلبه روش فرآیند ها تعیین اوزان نسبی ابعاد و پیشران( 3فاز 

دانشگاهی کشور از وزن یکسانی برخوردار های خانهموثر بر آینده کتابهای نظران، ابعاد و پیشراناز آنجاکه به زعم صاحب

ها، روش کارآمد فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی ساختار ارتباط سلسله مراتبی حاکم میان آننیستند، همچنین باتوجه به 

 .حاصل گردید 1ها به کار گرفته شد و درخت سلسله مراتبی تصمیم به صورت شکل جهت تعیین اوزان ابعاد و پیشران
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دانشگاهی کشورهای موثر بر آینده کتابخانههای درخت تصمیم سلسله مراتبی ابعاد و پیشران .1شکل 
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 و محاسبه نظرات 4بر مبنای مفاد جدول  هاآوری نظرات آن، جمعپنل خبرگان  یاعضابا توزیع پرسشنامه دوم میان 

از ای نمونه ،5د که در جدول ییعی ابعاد حاصل گرداتریس مقایسات زوجی تجمم ،ها به روش میانگین هندسیآن تجمیعی

 ستون آخر این ماتریس شود.می گر )در ستون( مشاهدهیبعد د 8)در سطر( با  یاسیبعد س یسه زوجیر حاصله در مقایتصو

ق با برای هریک از ابعاد بوده و سطر آخر نیز نتیجه محاسبه نرخ سازگاری ماتریس را مطاب )iS(بیانگر بسط مرکب فازی 

هر های های مقایسات زوجی تجمیعی پیشراندهد. موارد مطروحه در خصوص ماتریسمی نشان 1و بوچرز گوسروش گ

 ها صرف نظر شده است. ها، از آوردن آنبعد نیز به طور مشابه محاسبه گردید که با توجه به تعدد ماتریس

    (2011، 2هوانگ )سنگ و های کالمیاعداد فازی مثلثی متناظر با عبارت .4جدول 

 هاعبارات کالمی برای تعیین ارجحیت نسبی مولفه عدد فازی ) یمثلثعدد فازی 

(1 ،1 ،1) 
 

 (JE)برابر  كامالًارجحيت يا اهميت 

 (E)ارجحيت يا اهميت برابر  (1، 1، 2)

(4 ،3 ،2) 
 

 (L)ارجحيت يا اهميت كم 

(6 ،5 ،4) 
 

 (M)ط ارجحيت يا اهميت متوس

(8 ،7 ،6) 
 

 (H)ارجحيت يا اهميت زياد 

(9 ،9 ،8) 
 

 (VH)ارجحيت يا اهميت بسيار زياد 

(3 ،2 ،1( ،)5 ،4 ،3( ،)7 ،6 ،5( ،)9 ،8 ،7) 
 

 (IV)مقادير مياني 

 ماتریس مقایسات زوجی تجمیعی ابعاداز  یبخش. 5جدول

 
Po Ec So Te Le En SM NS Si 

Po (1, 1, 1) (0.11, 1.03, 8) (0.13, 2.13, 8) (0.11, 0.71, 9) (0.11, 1.56, 8) (0.13, 2.69, 8) (0.11, 1.96, 8) (0.11, 1.89, 8) (0.004, 0.162, 3.419) 

CRm = 0.034 ; CRg = 0.055 
 

ت به یکدیگر بعاد نسبمقایسات زوجی تجمیعی ابعاد، درجه ارجحیت هریک از ا در ماتریس iSباتوجه به مقادیر 

 شابه مورد محاسبهنیز به طور مها . مقادیر مذکور برای پیشرانشودمی مشاهده 6جدول آن در  که نمونه شدند محاسبه

 قرار گرفت. 

 برای ابعاد iSدرجه ارجحیت مقادیر محاسبه  جیاز نتاای نمونه. 6جدول 

V(S1>S7)=1 V(S1>S6)=1 V(S1>S5)=1 V(S1>S4)=0.98 V(S1>S3)=1 V(S1>S2)=1 

 

رای ابعاد و ن حاصله ببه اوزا ها محاسبه شد. با توجهها، وزن نهایی هریک از آنراج اوزان اولیه ابعاد و پیشرانبا استخ

عاد و ی و کلی ابهای محلهای زیرمجموعه خود، اوزان و اولویتها( در وزن پیشرانها با اعمال وزن ابعاد )سرگروهپیشران

 حاصل گردید.  7دانشگاهی کشور به صورت جدول های های موثر بر آینده کتابخانهپیشران

                                                           
1  Gogus & Boucher 
2 Tzeng & Huang 
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 های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایرانابعاد و پیشراناوزان نهایی . 7جدول 

 اوزان کلی  اوزان محلی پیشران ها ابعاد

 بعد سياسي
(Po) 

3920/0 (Po1)ها حمايت دولتي از كتابخانه  0496/0  

4000/0 (Po2ابخانه در توسعه تحصيالت تكميلي )رويكرد دولت به پژوهش ونقش كت  0506/0  

2080/0 (Po3) الملليوضعيت همكاري علمي و پژوهشي بين  0263/0  

 بعد اقتصادي
(Ec) 

2137/0 (Ec1نرخ تورم و رشد اقتصادي )  0271/0  

2009/0 (Ec2صرف هزينه كمتر ) ت منابع به منظوريبه مالك ياتخاذ رويكرد دسترس  254/0  

1923/0 (Ec3رقابتي )هاي و افزايش دارايي يدرآمدهاي انيستقالل مالي كتابخانه، توسعه جرا  0243/0  

و دستاوردها با در نظر گرفتن سرانه دانشجو و استاد ها اتخاذ رويكرد تخصيص بودجه بر اساس نتايج، خروجي
(Ec4) 

1966/0  0249/0  

1966/0 (Ec5( )دولتسازي كاهش استخدام و به كارگماري )كوچک  0249/0  

 بعد اجتماعي
(So) 

1713/0 (So1) ياجتماعهاي مسئوليت ملي وهاي در اجراي استراتژيها مشاركت كتابخانه  0212/0  

1696/0 (So2دانشگاهي )هاي شركت در نظام همكاري بين كتابخانه  0210/  

1713/0 (So3تغيير در ديدگاه كتابداران و كاربران كتابخانه )  1502/0  

1661/0 (So4)اي ايجاد برابري با تمركز بر دسترسي آزاد به منابع كتابخانه  0206/0  

1592/0 (So5)ها و تصميم گيريها دهي كاربران كتابخانه در برنامه ريزيمشاركت  0197/0  

1609/0 (So6علمي و فكري )هاي خالقيت گرايي، تجربه محوري و تعامل گرايي در فعاليت  0200/0  

 يبعدقانون
(Le)  

051/02 (La1حقوق و مالكيت فكري و معنوي )  0659/0  

04898/0 (La2) ها )از پردازش تا اشتراك(تحول در تعريف حريم خصوصي و حفظ محرمانگي داده  0633/0  

بعد زيست 
 محيطي
(En) 

سازگار، كاهش  تجديدپذير، احداث فضاهايهاي انت از محيط زيست )افزايش استفاده از انرژييدغدغه ص
 (En1) زيست محيطي(هاي آلودگي

5102/0  0639/0  

4898/0 (En2نشر الكترونيک و مديريت صحيح اسناد كاغذي )  0614/0  

 بعدفناوري
(T) 

الكترونيكي هاي خدمات، منابع وكتابخانه ش كاربران بهيبه محيط مجازي )گرا ياز محيط سنتها تغيير پارادايم
 (Te1نارها( )يو وب

0128/0  0152/0  

1268/0 (Te2تقويت نقش واسطه گري دانش به جاي مخزن دانش )  0151/0  

1268/0 (Te3تغيير نقش كتابدار به پژوهشيار/دستيارپژوهش )  0151/0  

1229/0 (Te4ايجاد فضاي مشترك مديريت اطالعات و دانش )  0146/0  

1268/0 (Te5تناسب بخشي آن با شهرهوشمند ) هاي فناوري اطالعات وارتباطات كتابخانه وتوسعه زيرساخت   0151/0  

1242/0 (Te6ها )هاي مبتني بر متن، داده كاوي و توانايي استفاده از كالن دادهتوسعه پردازش   0178/0  

1229/0 (Te7هاي پژوهشي در كتابخانه )تبديل كتابخانه به يک پلتفرم و توسعه پلتفرم  0146/0  

1216/0 (Te8هاي واقعيت افزوده )مختلف وب و فناوريگسترش و تسري نسلهاي   0145/0  

بعد ساختاري 
 و مديريتي
(SM) 

1134/0 (SM1مديريت دانش در برنامه ريزي كتابخانه )   0142/0  

هاي ارتقاء جايگاه كتابداران به جايگاه شركاي پروژه به جاي خدمتگذاران پروژه )با آموزش و به كارگيري شيوه
 (SM2ه و استفاده از ابزارهاي مناسب در سازمان كتابخانه( )مديريت پروژ

1122/0  0141/0  

هاي روزآمد بودن دانش، مهارت و تخصص كاركنان كتابخانه جهت فعاليت به صورت هيبريدي در بخش
 (SM3متفاوت كتابخانه )

1122/0  0141/0  

1122/0هاي شغلي جديدجهت برقراري نسبت هاي راهبردي و ابتكاري در استخدام براي موقعيتبه كارگيري روش   0141/0  
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 (SM4مناسب ميان تعداد كاركنان و مراجعان )

1100/0 (SM5اولويت بندي عوامل سازماني موثر درارتقاء انگيزه و بهره وري كاركنان )  0141/0  

انه و مشاركت هاي دانشگاهي با محوريت افزايش چابكي كتابختوسعه ساختار قوي و منعطف براي كتابخانه
كاركنان آن براي پاسخگويي به نيازهاي درحال تغيير جامعه كاربران و اهداف عصر فناوري )ازسلسله مراتبي 

 (SM6اي و ماتريسي( )اي، شبكهبه ساختارهاي مسطح، خوشه
1111/0  0139/0  

1100/0 (SM7رواج اخالق خدمت رساني و استقبال كاركنان از تغيير )  0138/0  

1100/0 (SM8يستمي، سبک رهبري نوين و خالقيت مديران كتابخانه )تفكر س  0138/0  

1088/0 (SM9ها و اقدام بر اساس آن )هاي راهبردي و بازاريابي براي كتابخانهتدوين برنامه  0136/0  

بعد ماهيت و 
خدمات 
كتابخانه 
(NS) 

1471/0 (NS1هاي جديد )سازي آن با استفاده از فناورياي و هوشمندهاي كتابخانهكميت و كيفيت فهرست  0182/0  

1441/0 (NS2سازي تقاضامحور و استاندارد )الگوي مجموعه  0179/0  

1441/0 (NS3ايجاد فضايي براي تعامل استاد، دانشجو و كتابخانه، متناسب با انتظارات )  0179/0  

1426/0 (NS4نقش آفريني به عنوان يک ركن نظام آموزشي )  0177/0  

1397/0 (NS5سازي هوشمند و هدفمند و دستيابي بهينه به اطالعات )ذخيره  0173/0  

1426/0 (NS6هاي دانشگاهي و انتظارات باال از خدمات )رويكرد و نگاه جهاني به كتابخانه   0177/0  

3971/0 (NS7چالش امنيت اطالعات )  0173/0  

 

های کتابخانه شود که در میان ابعاد محیط خارجی و داخلی موثر بر آیندهمی با عنایت به نتایج حاصله مالحظه

باالترین وزن را به خود اختصاص داده است. به عالوه، نتیجه تحلیل 129/0دانشگاهی کشور، بُعد قانونی )حقوقی( با وزن 

، (Le1) حقوق و مالکیت فکری و معنویدهد که سه پیشران می ها نشانطح پیشراندر ستون اوزان کلی در سها داده

 تا پردازش از) هاتحول در تعریف حریم خصوصی و حفظ محرمانگی دادهو  (En1) ستیز طیانت از محیدغدغه ص

االترین وزن در صرف نظر از ابعاد تشکیل دهنده، از ب0633/0و 0639/0، 0659/0به ترتیب با اوزان  (Le2)( اشتراك

نظر و توجه وافر مسئوالن و سیاستگذاران دانشگاهی کشور برخوردار بوده که دقتهای کتابخانه گیری آیندهشکل

اهمیتی سایر ابعاد و پیشرانطلبد. البته این موضوع دلیل بر کم اهمیتی یا بیمی خوددانشگاهی کشور را به های کتابخانه

دانشگاهی کشور های کتابخانه گیری آیندهبسته به وزن خود از درجه اهمیت خاصی در شکل ها نبوده بلکه هریک از آنها

 برخوردارند. 

های دانشگاهی کشور به روش تحلیل اثرات متقابل و بر مبنای های کلیدی در آینده کتابخانهتعیین پیشران( 4از ف

 قطعیت و اهمیت موزونهای عدممولفه

دانشگاهی کشور به صورت جزایر مستقل و مجزای از یکدیگر های موثر در آینده کتابخانههای نظر به آن که پیشران

کاندید جهت تعیین های عمل نکرده و بر یکدیگر تأثیرگذار یا از یکدیگر تأثیرپذیر هستند، لذا اکتفاء صرف به اوزان پیشران

در این فاز از  ن جهتیبدزیابی ناقصی خواهد بود. ار ها،ارجح بدون درنظر داشتن روابط علّی حاکم میان آنهای پیشران

های جهت تعیین پیشرانها چارچوب متدلوژیک پیشنهادی، روش تحلیل اثرات متقابل در کنار اوزان حاصله پیشران

. با توزیع پرسشنامه سوم ثیر مستقیم، به کار گرفته شدکلیدی، ترسیم گراف روابط علّی و نیز تدوین نقشه وابستگی تأ

با محاسبات  ها محاسبه گردید.ماتریس اثرات مستقیم تجمیعی پیشران بندی نظرات آنها،جمع پنل خبرگان یعضاان میا

ها به ترتیب با سطح ، درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم هریک از پیشرانMICMACانجام گرفته در نرم افزار 



 

19 
 

های ماتریس اثرات مستقیم تجمیعی ی و ستونی درایهدرصد در تکرار نخست، با جمع سطر 97درصد و  95پایداری 

 حاصل گردید. 8ها به صورت جدول پیشران

های دانشگاهی کشور برروی های موثر بر آینده کتابخانهدرجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم هریک از پیشران .8جدول 

 یکدیگر

 کاندید نیروهای پیشران ابعاد
درجه 

 تأثیرگذاری

درجه 

 ذیریتأثیرپ

بُعد سياسي 
(

P
o

)
 

 103 78 (PO1)ها حمايت دولتي از كتابخانه

 83 84 (PO2رويكرد دولت به پژوهش ونقش كتابخانه در توسعه تحصيالت تكميلي )

 57 67 (PO3المللي )وضعيت همكاري علمي و پژوهشي بين

ي )
صاد

بُعد اقت
E

c
 35 4 (Ec1نرخ تورم و رشد اقتصادي ) (

 35 58 (Ec2صرف هزينه كمتر ) ت منابع به منظورينه مالك يسترساتخاذ رويكرد د

 54 39 (Ec3رقابتي )هاي و افزايش دارايي يدرآمدهاي انياستقالل مالي كتابخانه، توسعه جر

 57 60 (Ec4و دستاوردها با در نظر گرفتن سرانه دانشجو و استاد )ها اتخاذ رويكرد تخصيص بودجه بر اساس نتايج، خروجي

 36 47 (Ec5دولت( )سازي كاهش استخدام و به كارگماري )كوچک

بُعد اجتماعي )
S

o
) 

 74 84 (So1اجتماعي )هاي ملي و مسئوليتهاي در اجراي استراتژيها مشاركت كتابخانه

 84 102 (So2دانشگاهي )هاي شركت در نظام همكاري بين كتابخانه

 59 72 (So3كتابخانه )تغيير در ديدگاه كتابداران و كاربران 

 33 40 (So4)اي ايجاد برابري با تمركز بر دسترسي آزاد به منابع كتابخانه

 35 25 (So5)ها و تصميم گيريها دهي كاربران كتابخانه در برنامه ريزيمشاركت

 43 62 (So6علمي و فكري )هاي خالقيت گرايي، تجربه محوري و تعامل گرايي در فعاليت

بُعد ف
ي )

ناور
T

e
) 

 78 54 (Te1نارها( )يالكترونيكي و وبهاي خدمات، منابع وكتابخانه ش كاربران بهيبه محيط مجازي )گرا ياز محيط سنتها تغيير پارادايم

 45 49 (Te2تقويت نقش واسطه گري دانش به جاي مخزن دانش )

 50 60 (Te3تغيير نقش كتابدار به پژوهشيار/دستيار پژوهش )

 71 71 (Te4ت اطالعات و دانش )يريفضاي مشترك مد ايجاد

 71 42 (Te5آن با شهرهوشمند ) يفناوري اطالعات وارتباطات كتابخانه و تناسب بخشهاي توسعه زيرساخت

 34 47 (Te6)ها بر متن، داده كاوي و توانايي استفاده از كالن داده يمبتنهاي توسعه پردازش

 72 70 (Te7پژوهشي در كتابخانه )هاي و توسعه پلتفرم فرمتبديل كتابخانه به يک پلت

ي  57 58 (Te8ت افزوده )يواقعهاي يمختلف وب و فناور يهاگسترش و تسري نسل
بُعد قانون

 
))حقوقي( 

L
e

 38 42 (La1حقوق و مالكيت فكري و معنوي ) (

 24 33 (La2شتراك( )ها )از پردازش تا اتحول در تعريف حريم خصوصي و حفظ محرمانگي داده

ت 
بُعد زيس

)محيطي 
E

n
 19 32 (En1انت از محيط زيست )يدغدغه ص (

 34 37 (En2نشر الكترونيک و مديريت صحيح اسناد كاغذي )

ي )
ي و مديريت

بُعد ساختار
S

M
 73 54 (SM1مديريت دانش در برنامه ريزي كتابخانه ) (

مديريت پروژه و هاي به جاي خدمتگذاران پروژه )با آموزش و به كارگيري شيوه ارتقاء جايگاه كتابداران به جايگاه شركاي پروژه
 (SM2استفاده از ابزارهاي مناسب در سازمان كتابخانه( )

48 49 

 72 66 (SM3متفاوت كتابخانه )هاي در بخش يديبريت به صورت هيروزآمد بودن دانش، مهارت و تخصص كاركنان كتابخانه جهت فعال

شغلي جديدجهت برقراري نسبت مناسب ميان تعداد هاي موقعيت يراهبردي و ابتكاري در استخدام براهاي روش يريبه كارگ
 (SM4كاركنان و مراجعان )

37 40 

 52 40 (SM5زه و بهره وري كاركنان )ياولويت بندي عوامل سازماني موثر درارتقاء انگ
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ازسلسله مراتبي به )كاركنان  مشاركت دانشگاهي با محوريت افزايش چابكي كتابخانه وهاي توسعه ساختارسازماني قوي و منعطف براي كتابخانه
 (SM6و ماتريسي( )اي شبكه اي،ساختارهاي مسطح، خوشه

55 46 

 44 52 (SM7رواج اخالق خدمت رساني و استقبال كاركنان از تغيير )

 96 42 (SM8)ن و خالقيت مديران كتابخانه ينو يتفكر سيستمي، سبک رهبر

 81 71 (SM9و اقدام بر اساس آن )ها براي كتابخانه يابيراهبردي و بازارهاي تدوين برنامه

ت كتابخانه )
ت و خدما

بُعد ماهي
N

S
 54 48 (NS1هاي جديد )اي در محيط مجازي و هوشمندسازي آن با استفاده از فناوريهاي كتابخانهكميت و كيفيت فهرست (

 33 43 (NS2تقاضامحور و استاندارد ) ازيسمجموعه الگوي

 65 94 (NS3ايجاد فضايي براي تعامل استاد، دانشجو و كتابخانه، متناسب با انتظارات )

 91 92 (NS4نقش آفريني به عنوان يک ركن نظام آموزشي )

 50 51 (NS5هينه به اطالعات )سازي هوشمند و هدفمند و دستيابي بذخيره

 88 98 (NS6نتظارات باال از خدمات )هاي دانشگاهي و اجهاني به كتابخانه رويكرد و نگاه

 23 40 (NS7چالش امنيت اطالعات )

 

های کتابخانه ر آیندههای موثر بتر از نقش تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری مستقیم هریک از پیشرانبه منظور درك کامل

  توسط نرم افزار حاصل گردید. 2به صورت شکل  هانقشه وابستگی تأثیر مستقیم آندانشگاهی کشور، 

 

 کشورهای دانشگاهی موثر بر آینده کتابخانههای نقشه وابستگی تأثیر مستقیم پیشران .2شکل 

 

شود می ها به تفکیک نشان داده شده است. مالحظهو نقش هریک از آنها پراکندگی پیشران ،با توجه به این شکل

ها اند کمترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را از و بر روی سایر پیشرانر ربع نخست قرار گرفتههای مستقل که دکه پیشران

در زمره  Te6و  SM8در زمره متغیر اهرم ثانویه قرار دارد. در ربع دوم دو پیشران  SM6ها پیشران داشته و در میان آن

از جنس ریسک بر روی قطر اصلی این ربع های یز پیشراناند. در ربع سوم نهای مجموعه قرار داشتهتأثیرگذارترین پیشران

های تأثیرپذیر آیند. ربع چهارم به پیشراناز نوع متغیرهای هدف به حساب می NS3و  So1 ،So2های قرار داشته و پیشران
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که در هایی شود. الزم به ذکر است پیشرانمی Te8و  Ec2 ،Ec4 ،So3 ،So6 ،Po3 ،Te3اختصاص یافته است که شامل 

 کنند.مرکزیت این نقشه قرار دارند بیشتر نقش متغیرهای تنظیمی را ایفا می

. شاخص شدهای کلیدی از دو شاخص اهمیت و عدم قطعیت موزون استفاده به منظور تعیین پیشران بعد،گام  در

ها معادل با تفاضل عدد یک ها و مقدار عدم قطعیت هریک از پیشرانهم ارز با درجه تأثیرگذاری هریک از پیشران ،اهمیت

ها با نظرسنجی از اعضاء پنل خبرگان و جمع . احتمال وقوع هریک از پیشراننظر گرفته شدها آنازاز احتمال وقوع هریک 

شده و ها در میانگین هندسی اهمیت نرمالها با ضرب اوزان آنامتیاز نهایی هریک از پیشران وها بندی و اجماع نظر آن

اهمیت و عدم قطعیت که های شده حاصل گردید. الزم به توضیح است به منظور قابلیت تجمیع شاخصمالعدم قطعیت نر

این  3سازی خطی انجام پذیرفته است. شکل ها به روش نرمالسازی هریک از آنیکاهای متفاوتی دارند، فرآیند نرمال

نتایج حاصله و حسب توافق بعمل آمده از سوی خبرگان،  ای نمایش داده است. با توجه بهامتیازها را در قالب نمودار میله

(، تغییر نقش کتابدار به پژوهشیار/دستیار پژوهش Te4ت اطالعات و دانش )یریپیشران ایجاد فضای مشترك مد 12

(Te3حمایت دولتی از کتابخانه ،) ها(PO1( تقویت نقش واسطه گری دانش به جای مخزن دانش ،)Te2تغییر پارادایم ،)ها 

(، رویکرد Te1نارها( )یالکترونیکی و وبهای خدمات، منابع وکتابخانه ش کاربران بهیبه محیط مجازی )گرا یاز محیط سنت

المللی (، وضعیت همکاری علمی و پژوهشی بینPO2دولت به پژوهش ونقش کتابخانه در توسعه تحصیالت تکمیلی )

(PO3مشارکت کتابخانه ،) های لی و مسئولیتمهای در اجرای استراتژیها( اجتماعیSo1 ،استقالل مالی کتابخانه ،)

دانشگاهی و انتظارات های (، رویکرد و نگاه جهانی به کتابخانهEc3رقابتی )های و افزایش دارایی یدرآمدهای انیتوسعه جر

نظر گرفتن سرانه ها و دستاوردها با در (، اتخاذ رویکرد تخصیص بودجه بر اساس نتایج، خروجیNS6باال از خدمات )

، بیشترین سطح امتیاز را به خود اختصاص داده و به عنوان (Ec1( و نرخ تورم و رشد اقتصادی )Ec4دانشجو و استاد )

  دانشگاهی ایران انتخاب شدند.های های کلیدی موثر بر آینده کتابخانهپیشران

 
 نشگاهی کشورهای داموثر بر آینده کتابخانههای امتیاز نهایی پیشران .3شکل 
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 هاها و تعریف حاالت آنهای نهایی پیشرانقطعیتتعیین عدم( 5فاز 

پیشران مذکور در  12،  های دانشگاهی به پنل خبرگانهای کلیدی موثر بر آینده کتابخانهبا تعیین و ارایه پیشران

ز نقش آفرینی حمایت دولتی ا، گذار به فضای مجازی، مدیریت دانشپنج دسته عدم قطعیت نهایی شامل 

، سازماندهی شده و دانشگاهیهای استقالل مالی و درآمدزایی کتابخانهو  یالمللبینهمکاری ، دانشگاهیهای کتابخانه

ساز استخراج سناریوهای گوناگون و گزینش سناریوهای ارجح برای های نهایی که زمینهحاالت گوناگون عدم قطعیت

 مشخص گردید. 9ت جدول باورپذیر بود به صورهای تعیین آینده

 های دانشگاهی کشور و حاالت ممکنهای کلیدی موثر بر آینده کتابخانههای نهایی پیشرانعدم قطعیت. 9جدول 

 )دو سر طیف(ها حاالت مختلف عدم قطعیت نهاییهای عدم قطعیت کلیدیهای پیشران

 ت اطالعات و دانشيريايجاد فضاي مشترك مد
 مديريت دانش

 گ به اشتراك گذاري اطالعات و خلق دانشترويج فرهن 

 تقويت نقش واسطه گري دانش به جاي مخزن دانش اطالعات و انحصارطلبي دانشسازي ذخيره 

 تغيير نقش كتابدار به پژوهشيار/دستيار پژوهش

 گذار به فضاي مجازي
 هاي دانشگاهيو تغيير و تعميق خدمات كتابخانهسازي ديجيتالي 

 هاي سنتي در ارايه و نقشها ارها، رويهپايبندي به سازوك
 دانشگاهيهاي خدمات كتابخانه

 ش كاربران بهيبه محيط مجازي )گرا ياز محيط سنتها تغيير پارادايم
 نارها(يالكترونيكي و وبهاي خدمات، منابع وكتابخانه

 حمايت دولتي از كتابخانه ها

حمايت دولتي از نقش 
هاي آفريني كتابخانه

 يدانشگاه

 دانشگاهي در خلق هاي باور و حمايت دولت از جايگاه كتابخانه
 و توسعه دانش

 هاي عدم حمايت و كم توجهي دولت به نقش آفريني كتابخانه
 دانشگاهي در خلق و توسعه دانش

رويكرد دولت به پژوهش ونقش كتابخانه در توسعه 
 تحصيالت تكميلي

ملي و ي هادر اجراي استراتژيها مشاركت كتابخانه
 اجتماعيهاي مسئوليت

 الملليوضعيت همكاري علمي و پژوهشي بين

 يالمللبينهمكاري 
 دانشگاهي هاي همكاري علمي و الگوبرداري از كتابخانه

 ي پيشروالمللبين

 يالمللبينو مجامع علمي ها تعامل با كتابخانه عدم 

دانشگاهي و هاي رويكرد و نگاه جهاني به كتابخانه
 رات باال از خدماتانتظا

و  يدرآمدهاي انياستقالل مالي كتابخانه، توسعه جر
 رقابتيهاي افزايش دارايي

استقالل مالي و درآمدزايي 
 دانشگاهيهاي كتابخانه

 هاي دانشگاهياستقالل مالي و ارزش آفريني اقتصادي كتابخانه 

 هاي دانشگاهي به نهادهاي دولتي مالي كتابخانه وابستگي
 ن توجه به درآمدزايي و رشد اقتصاديو فقدا

و ها اتخاذ رويكرد تخصيص بودجه بر اساس نتايج، خروجي
 دستاوردها با در نظر گرفتن سرانه دانشجو و استاد

 نرخ تورم و رشد اقتصادي

 پذیرهای نهایی و تعیین سناریوهای امکانارزیابی عدم قطعیت( 6فاز 

ها، ارتباط میان این حاالت با توزیع پرسشنامه تعریف حاالت متصور برای آن نهایی وهای با تعیین عدم قطعیت

ظرات ، مقادیر هر زوج حاالت وارد نرم این نو نظرسنجی از آنها انجام گرفت. با جمع بندی پنل خبرگان چهارم میان 

نهایی های الت عدم قطعیتبا انجام محاسبات مرتبط با روش تحلیل اثرات متقابل برای حا افزار سناریو ویزارد شد.

 32های نهایی، با توجه به تعداد حاالت عدم قطعیت توسط نرم افزار سناریو ویزارد، مقادیر تعادالت اثر حاصل گردید.

با حداکثر سناریو ها چهار های دانشگاهی قابل طرح بود که از میان آنسناریوی امکان پذیر برای آینده کتابخانه

با عناوینی چون مدینه فاضله، کلید گنج، دور باطل و خرابات به  نوان سناریوهای باورپذیربه ع 2سطح ناسازگاری 

 انتخاب شدند. معرفی گردید. 4صورت شکل 
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 دانشگاهی کشورهای گذاری سناریوهای باورپذیر منتخب برای آینده کتابخانهنام .4شکل 

  

 گیریبحث و نتیجه

ریزی قالب برنامه در رانیا دانشگاهی هایکتابخانه رویشِیپ ممکن و باورپذیر هایندهیآ میپژوهش حاضر با هدف ترس

( مدینه 1: شاملها در این پژوهش حاکی از تصویر چهار سناریو . نتایج حاصل از تحلیل دادهرفته استیصورت پذو یسنار

 ی ایران بود. دانشگاههای ( خرابات، برای آینده کتابخانه4( دور باطل و 3( کلید گنج، 2فاضله، 

دانشگاهی با گذار به فضای مجازی های به تصویر کشیده شده است که در آن کتابخانهای در سناریوی نخست، آینده

عات فراهم کرده و در تولید دانش، خدمات، بستر الزم را برای ترویج فرهنگ به اشتراك گذاری اطالسازی و دیجیتالی

دانشگاهی پیشرو در سطح های با همکاری و تعامالت مستمر با کتابخانهها کتابخانهنقش آفرین هستند. در این راستا، این 

در این سناریو، باور و حمایت دولت ها سازند. عملکرد مثبت کتابخانهجهان، زمینه رشد و بالندگی علمی کشور را فراهم می

های اریوی مدینه فاضله به کتابخانهرا نسبت به نقش ارزشمند آنها در فضای علمی کشور تقویت نموده است. در سن

طوری که به صورت مستقل عمل کرده و ارایه به دانشگاهی به دید سازمانی مولد و ارزش آفرین نگریسته شده است 

برای خلق ثروت و درآمدزایی خود قرار خواهند داد. در سناریوی دوم نیز ای خدمات نوآورانه در کنار تولید علم را زمینه

دانشگاهی اذعان شده است اما حمایت مالی دولت زمینه های تصویر کشیده شده است که بر بالندگی کتابخانه بهای آینده

دانشگاهی، حمایت مالی های کتابخانههای و قابلیتها ساز این پیشرفت خواهد بود. به عبارت دیگر با توجه به پتانسیل

دانشگاهی در آینده کماکان بیشتر بر های . در این سناریو، کتابخانهدینمامی دولت نقش کلید برای دستیابی به گنج را ایفا

مبهم از ای سناریوی سوم آیندهنگاه خدمات غیرانتفاعی متمرکز بوده و به استقالل مالی دست نخواهند یافت. 

و سخت افزاری که در آن بدون ایجاد بسترهای نرم افزاری ای دانشگاهی را به تصویر کشیده است. آیندههای کتابخانه

دانشگاهی های موردنیاز برای گذار به فضای مجازی قرار است اشتراك گذاری اطالعات و خلق دانش و تعامل با کتابخانه

فرآیند به اشتراك گذاری اطالعات و خلق دانش را دچار ها ی شکل بگیرد. گرچه دیجیتالی نشدن کتابخانهالمللبین

تواند این فرآیند را می نوین و اینترنتهای دیجیتالی و استفاده از فناوریهای بخانهکند اما یقینا ظهور کتانمی اختالل

تسریع بخشیده و آن را به صورت کارآمدتری محقق سازد. در این سناریو عدم حمایت و باور دولت نسبت به جایگاه 



 

24 
 

ی به نهادهای دولتی آینده از سوی دانشگاهی کشور از یک سو و وابستگی مالی و اعتباری این مراکز علمهای کتابخانه

دانشگاهی را در دور باطلی قرار های دانشگاهی رقم زده و به نوعی کتابخانههای دیگر، آینده خاکستری را برای کتابخانه

سناریوی چهارم  کند.های بلندمدت کشور نمیداده است که گویا اقداماتش کمک چندانی به رسالت علمی و افق برنامه

دانشگاهی در های کشد که دقیقا نقطه مقابل سناریوی مدینه فاضله است. در این سناریو کتابخانهمی را به تصویرای آینده

جایگاهی در اداره این مراکز علمی ندارد. در این  ،شوند و مدیریت تغییرمی آینده کماکان تحت نگاه و رویکرد سنتی اداره

در تسهیم اطالعات و به اشتراك گذاری دانش و نیز پذیرش فناوری در ارایه سناریو، نوعی مقاومت در میان عوامل اجرایی 

دانشگاهی طوری تصویر های کتابخانههای ، آیندهچشم اندازکاری وجود دارد. در این های خدمات و تغییر فرآیندها و رویه

شود و نوعی نمی ی دیدهالمللبینی های دانشگاهشده است که تمایلی در تعامل و هم افزایی میان این مراکز با کتابخانه

های شود. در این سناریو نقش و جایگاه کتابخانهمی خمودگی و انزوا در سازوکار ارتباطی این مراکز در داخل کشور دیده

مالی و های حمایت به ،دانشگاهی برای دولت و نهادهای قانون گذار کماکان کمرنگ بوده و از سوی دیگر بقای این مراکز

 است.وابسته ختی دولت زیرسا

 

 پیشنهادها

دانشگاهی های با توجه به نتایج پژوهش حاضر و انتخاب سناریوی مدینه فاضله به عنوان آینده متصور برای کتابخانه

 شود:های دانشگاهی پیشنهاد میریزی مناسب کتابخانهایران، راهکارها و راهبردهای ذیل جهت حرکت اثربخش و برنامه

های دانشگاهی با توسعه فناوری گره خورده و بهبود کارایی و پژوهش نشان داد که آینده کتابخانه سناریوی منتخب .1

وجود  با که داشت توجه روز دنیا است. بایدهای دانشگاهی در گرو تجهیز این نهاد علمی به فناوریهای عملکرد کتابخانه

 و مدرك تأمینهای شرکت و وب، های تحتتابفروشیک بزرگ، اطالعاتی هایپایگاه جستجوگر وب، موتورهای و توسعه

عدم سیاست و خواهند شد اطالعات به دسترسی برای رقابتی بازاری بسیار وارد های دانشگاهی کشورکتابخانه اطالعات،

 شود. بنابراین،می ها در آیندهآن بازار سهم رفتن دست گذاری دقیق در گذار به سوی دیجیتالی شدن، منجر به از

دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات های های دانشگاهی کشور با اخذ مشاوره و همکاری با شرکتیران کتابخانهمد

 به بازار دسترسی در دانشگاهی را هایکتابخانه سهم اهتمام ورزند تا در آینده، دیوار بدون باید در ایجاد کتابخانه

 خود بر نقش باید حوزه کتابداری و مدیریت کتابخانه انو کارشناس متخصصان .کنند حفظ و حتی بیشتر اطالعات

 پلتفرمی کاربرپسند، افزارها،طراحان نرم با فعاالنه مشارکت با ای واقف بوده وکتابخانه هایطراحی سیستم در

در این رابطه انجمن علمی کتابداری و  .فراهم سازند را کاربران واقعی نیازهای تأمین کننده پذیر ودسترس

ع رسانی ایران با همکاری و همیاری گروه های آموزشی این رشته و جلب توجه شرکتهای تولید نرم افزار اطال

 کتابخانه ای می تواند با تشکیل کارگروهی در این رابطه برنامه ریزی کرده و اقدامات الزم را به عمل آورند.

 در چاالکی و یضرورتی غیرقابل انکار برای چابکبه دیجیتالی شدن،  دانشگاهی کشورهای ی کتابخانهبینی نیازمندپیش .2

در . دهدید قرار میمورد تاکرا  انسانی نیروی تا هازیرساخت افزارها، و ازنرم تا هافراداده از هاکتابخانه های فعالیتعرصه تمام

لتی در تأمین بودجه دانشگاهی کشور در کنار نهادهای متولی دوهای این راستا حمایت مادی و معنوی مدیران کتابخانه
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نرم افزاری و سخت افزاری ضروری و نیز اهمیت بخشی به آموزش نیروی انسانی های تجهیز زیرساخت یموردنیاز برا

هم در مجموعه دفتر برنامه ریزی وزارت عتف و  یاشده یزیو برنامه ر یادیدات بنید تمهیبا از این رو غیرقابل انکار است.

ربط قرار یذ یهادستگاه یند قانونیآنها در فرا یده شود تا انجام الزامیشیاند یمصوب و رسمبه شکل  هم در دانشگاه ها

 رد.یگ

چشم که تحقق  است آن از یدانشگاهی حاک هایکتابخانه ندۀیآ بر مؤثر یطیمحهای تیقطع و عدم روندها .3

افزاری و حقوقی موردنیاز نرم افزاری، سخت های فراهم شدن زیرساخت ازدولت  انداز مطلوب، در بستر حمایت

دانشگاهی و احراز نقش این مراکز علمی های علمی کتابخانههای است. منتفع شدن نهادهای دولتی از خروجی

خواهد ها دولت به نقش و جایگاه پررنگ کتابخانه در رشد و توسعه کشور، عاملی انگیزشی برای حمایت و باور

مرتبط و  متولیانتوسط  ییو اجرا یحقوق یهارساختیتی و توسعه زاین امر منجر به تصویب قوانین حمایبود. 

لذا پیشنهاد می شود در این رابطه دفتر برنامه  .خواهد شد یقات و فناوریوزارت علوم، تحق همچوننفوذ یذ

 ریزی وزارت عتف با یاری کمیته های ذیربط و زیر پوشش این دفتر اقدامات الزم را در این رابطه به عمل آورده

 و مقررات الزم را مصوب و در معرض استفاده دانشگاه ها قرار دهند.

 و های نوین تنها در بستر پیروی از استانداردهاها به فناوریهای دانشگاهی و تجهیز آنتوسعه کتابخانه .4

در این  .میز آن به سوی دیجیتالی شدن باشدمتضمن گذار موفقیت آ تواندهای اجرایی علمی میدستورالعمل

با همفکری با گروه های  توانندهای دانشگاهی میمدیران، کارکنان و کتابداران کتابخانهشود پیشنهاد میاستا ر

مشاوره کیفی و تعالی های گیری از شرکتو خط مشی مشاورهبا  آموزش کتابداری و اطالع رسانی و نیز

دانشگاهی های در گذار به سوی کتابخانهها و ضوابط موردنیاز و کاربست دستورالعملسازی سازمانی، به پیاده

 ییدر چارچوب ضوابط اجرا یقانون یست به شکلیبامی ن استانداردهایاست که ا یهیدیجیتال بپردازند. بد

 رند.یها قرار گدانشگاه

بدین جهت  شوند تبدیل رندهیادگی و ید به مرکز اطالعاتیماندن، با ارزشمند یبرا ندهیآ دانشگاهی یهاکتابخانه .5

. به آن، ضرورتی انکارناپذیر است یسازادهیپ جهت در تالش و یاطالعات مشترك یفضا مفهوم و دهیپد به توجه

توان به تعامل مستمر این مراکز با می های ایجاد فضای مشترك اطالعاتی اثربخش ،یکی از زمینه عنوان

د و کارآمد اشاره یمرتبط، مف یابکهجاد شیا یهای دانشگاهی پیشرو در سطح جهان و حرکت در راستاکتابخانه

های همکاری مدیران کتابخانهالملل با پیشنهاد می شود کارگروه تخصصی روابط بینکرد. در این راستا، 

ها دانشگاه رشته علم اطالعات و دانش شناسی تحت لوای وزارت عتف در اساتیدو نیز با مشارکت دانشگاهی 

به فعالیت جهان، های دانشگاهی ممتاز در سطح مراکز علمی و کتابخانه با هدف ارتباط با پایه گذاری شده و

 بپردازد.

استاندارد و  یانرم افزار کتابخانه یریکارگه و ب یشنهاد شد، طراحیز آنچه در باال پیآمتیموفق یاجرا یبرا  .6

ن وزارتخانه، یجموعه ار میز یدانشگاه یهاکتابخانه ی، در تمامیقات و فناوریت وزارت علوم، تحقیجامع، باحما

، یابی، سهولت اطالع یمنابع اطالعات یها در سازماندهن گامیاز مهمتر یکین امر یاست. ا یار ضروریبس
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سرعت و  یل ارتباط کتابداران به منظور ارتقای، تسهیو پژوهش یبه منابع آموزش یکپارچه و ملی یدسترس

 یض برایان اطالعات بدون تفاوت و تبعیجر یواحد برا یپلتفرم یریت ارائه خدمات به کاربران و شکل گیفیک

و  یدانشگاه یهاکتابخانه یهانهیتواند در کاهش هزمی ن مهمیکشور خواهد بود. توجه به ا یجامعه دانشگاه

کتابداران، موثر سازی نهیو به یعیتجم یهااستیس یاجرا دولت وسازی از روند کوچک یز مشکالت ناشین

یشنهاد می شود واحد مرتبط با چنین اموری تحت سرپرستی معاونت پژوهشی وزارت عتف بنابراین، پ باشد.

وارد عمل شده و با همکاری با صاحبنظران رشته علم اطالعات و دانش شناسی در دانشگاه ها و نیز انجمن 

 یدانشگاه بمناس یانرم افزار جامع کتابخانه یطراح کتابداری و اطالع رسانی ایران تمهیدات الزم را برای

 یهاموفق در شبکه ین داخل کشور و الگوهایشیات پید از تجربیبابدیهی است در این راه  فراهم آورد.

 . بهره گیری شود شرو در جهانیپ یدانشگاه یهاکتابخانه

های دانشگاهی کشور، و مراکز علمی از جمله کتابخانههادها ن یبقا یدیت و ضامن کلیتوان گفت رمز موفقیم .7

های مالی مستمر ، با توجه به محدودیتیقبل یزمان یهاات سالها و دورهیین مالی است. بر اساس تجربتأم

های ودکفایی مالی کتابخانهخشود بینی میمتولی، پیش های دانشگاهیمعمول در وزارت عتف و سازمان

گذاران ، مدیران و سیاستدر این راستاشود لذا پیشنهاد میدانشگاهی در آینده به یک ضرورت تبدیل شود. 

خدمات رسالت این نهاد علمی را از  زمینه های الزم برای خودکفایی را فراهم کنند ربط با اتخاذ تدابیری،یذ

توسعه دهند.  یآفرینی مادی و خلق ثروت و مشارکت در آموزش عالاطالع رسانی صرف به درآمدزایی، ارزش

 یفایع کشور، عالوه بر ایو صنا یان پژوهشگران دانشگاهید ارتباط منیتوانند در فرآی میدانشگاه یهاکتابخانه

 یتخصص یمعرف ین مرجع برایاز، بهتریمورد ن یمنابع اطالعات یدر کنار فراهم آور یارینقش پژوهش

ن هر دانشگاه و یمحقق یپژوهش یهال دادهین امر با تحلیاتوضیح اینکه پژوهشگران دانشگاه به صنعت باشند. 

کسو و دریافت ین از یمتخصص یگاه اطالعاتیپا چنین نظام و/یا جادیاای دانشگاه و یا ی از نظام کتابخانهبهره گیر

 یتولیدی و خدماتی کشور از سوهای ها، شرکتهای تحقیق و توسعه از سازمانهای پژوهشی و پروژهاولویت

و صنایع کشور، زمینه ساز  سطح تعامل پژوهشگران یفیو ک یکم یل و ارتقایتواند ضمن تسهمی گر،ید

 دانشگاهی شود. های درآمدزایی کتابخانه

 یهاکتابخانه یو توسعه آموزش رشد یبرا یداتیبا اتخاذ تمهپیشنهادهای باال، عالوه بر شود پیشنهاد می .8

 یریادگیشرفته، به مراکز یپ یکشورها یدانشگاه یهااز کتابخانه یها، همسان بعضن کتابخانهی، ایدانشگاه

مراکز »فا کرده و به یها ادر دانشگاه یل آموزش عالیدر تکم یترق نقش موثرین طریل شده و از ایتبد یدانشگاه

ربط در یذ یهادانشگاه یتوان به امکانات اطالعاتمی شتریاطالعات ب ین رابطه برایل شوند. در ایتبد« یریادگی

 مراجعه نمود. ا در کانادایش کلمبیتیکا و کانادا همچون دانشگاه بریآمر

 سپاسگزاري:

 خاطر نظرات ارزشمند تشکر و قدردانی نمایند.به دانند از داوران محترم نگارندگان بر خود الزم می
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