
 

 هاي دانشگاهي ثيرگذار بر آينده كتابخانهأشناسايي نيروهاي پيشران ت

 

  سیدعلی اکبر فامیل روحانی و  ، احسان گرایی* ، علیرضا اسفندیاری مقدم سوده ترابیان

 
 چكيده

های دانشگاهی ایران انجام  ثیرگذار بر آینده کتابخانهأی حاضر با هدف شناسایی نیروهای پیشران ت مطالعه: هدف

 .شده است

جامعه پژوهش شامل . های مرور منابع و پیمایش انجام شد ی و با روشکاربرد نوعپژوهش حاضر از : پژوهش روش

هایی همانند داشتن تجربه کاری مرتبط و  های دانشگاهی با وبژگی متخصصان و صاحبنظران حوزه کتابخانه

ین شرایط ارسال و تحلیل نهایی روی پرسشنامه برای واجد 11 . شناسی استتخصص علم اطالعات و دانش

 . های بازگشتی انجام شد پرسشنامه

نیروی پیشران کلی در  9های دانشگاهی،  گذار بر آینده کتابخانهبه منظور شناسایی نیروهای پیشران تأثیر :ها يافته

فناوری اطالعات »ران از میان این نیروها، نیروهای پیش. گویه شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 01قالب 

به عنوان  70/78و ضریب اهمیت   /  با میانگین « ابعاد اجتماعی»و « تسهیالت و امکانات»، «و ارتباطات

سرعت نفوذ »و « (یخارج) یالملل نیب انیتوجه به دانشجو»های  همچنین گویه. مهمترین نیروها شناخته شدند

سرعت نفوذ »براساس ضریب اهمیت  .نخست قرار گرفتند در جایگاه  /99با میانگین « آن تیفیو ک نترنتیا

 . در جایگاه نخست قرار گرفت  709/9با ضریب اهمیت « آن تیفیو ک نترنتیا

روی   مبنایی برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی و تدوین سناریوهای پیش مطالعه این :گيري نتيجه

توانند از  مدیریتی می ارشد های یمت ی ودانشگاه های کتابخانه یرانمد. های دانشگاهی در ایران خواهد بود کتابخانه

 های کتابخانهآینده خود در خصوص  یدگاهاصالح د این نیروهای پیشران برای بررسی سناریوهای پیش روی و

 .ی استفاده نموده و به منظور مواجهه بهتر با آینده، راهبردهایی را ترسیم نماینددانشگاه

 

 .، نیروهای پیشران های دانشگاهی پژوهی، کتابخانه هآیند: كليدي ها واژه
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 مقدمه

هر   است و در مرکزدر مرکز هر نهاد آموزشی، علمی و پژوهشی یک کتابخانه قرار گرفته     

کننده نوع کتابخانه کتابخانه، یک جامعه اطالعاتی موفق وجود دارد که با تالش خود تعیین

قلب »ها از داشتن موقعیت  رچه در گذشته، کتابخانهاگ(. 0 1 ، ،  آلن و تیلور)هستند 

های بالقوه خود در راستای تحقق  ها از توانمندی بردند؛ امّا بسیاری از آن لذت می« دانشگاه

طور سنتی،  به(.  1 1 ،  و بالس 1 1 ، رسول و سینق)های مؤسسه آگاهی نداشتند  مأموریت

-رو، در نگاه مدیران، کتابخانه از این. رپویا داشتندکتابداران در محیط دانشگاه، نقشی ایستا و غی

استفاده بودند و در نظر اعضای هیأت علمی، کتابداران به جای ها انبارهای پرهزینه و کم

این (. 117 ،  پیک)آمدند  ها به شمار می شریکان سهیم در پژوهش، مسئول نگهداری کتاب

شده و به دنبال تحقق اهداف ها دگرگون پس از آن کتابخانه. رویکرد، نیاز به تغییر داشت

این مطلب، . هایشان در محدوده وظایف کتابخانه نبودکردند؛ حتی اگر تالش مؤسسه حرکت می

دهد و آن، ها نشان میگیری سنتی میزان موفقیت کتابخانهدار را در اندازهیک چرخش معنی

سیمونز )کند  یت مؤسسه کمک میقضاوت صادقانه درباره خود است که کتابخانه چگونه به موفق

از خود خواهند پرسید که « چگونه است»افراد به جای پرسش (. 117 ولبورن و دیگران، 

های اگرچه کتابداران نیاز به بازتعریف ارزش(.  11 ، 9کافمن)« تواند باشد چگونه باید یا می»

ند مفاهیم جدید را توسعه توانکتابخانه دانشگاهی را درک کردند؛ امّا تنها آنان هستند که می

کتابخانه در نظر جامعه آموزش عالی، یک سازمان پشتیبان است نه یک سازمان آموزشی . دهند

و یک حقیقت ناخوشایند، عدم موفقیت کتابداران در تشریح (.  99 ، آلن، 117 ،8مارتل)

. بخانه استبرای افرادی خارج از حوزه کتا -های دانشگاهیدر راستای همکاری-اقدامات خود 

 (. 117 ، 0دورنس و فیشر)

هایی را برای کتابداران فراهم آورده تا به تغییرات سرعت  در نگاه جدید، آموزش عالی فرصت     

توانند عالوه بر وظایف سنتی خود،  ها به سرمایه، کتابداران می برای تبدیل این فرصت. بخشند
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این . های مؤسسه بپردازند در زمینه مأموریتها  ها و نقش ها، مهارت به بازسازی مفاهیم، تخصص

-تأثیر را رها کنند، از فعالیت کنند تا خدمات و منابع بی ها، کتابدارن را راهنمایی می مأموریت

،  رادر)ها انجام دهند های خود را بر طبق مأموریتهای خارج از محدوده دوری کنند و ارزیابی

آوردن به این تغییراتِ ساختارشکن برای بقای روی(. 117 ،  ، سیمونز ولبورن و دیگران  1 

تواند منجر به ارتقای جایگاه آن در عنوان مرکز مؤسسه، ضروری است و حتی میکتابخانه، به

 (. 111 ،  والتر) ها و دستاوردهای مؤسسه شود قالب مأموریت

نیاز   عات موردها در حال رسیدن به شرایطی هستند که باید اطال از سوی دیگر کتابخانه     

ها و در زمان و مکان مورد نیاز آنان فراهم کنند که در این  کاربران خود را به شکل دلخواه آن

فشار برای بقا در برابر ظهور (. 111 ، گریمیس)کننده، نیاز کاربر است  میان، اصل تعیین

عات را به یافتن ی اطالعات و سطح باالی انتظارات کاربر، متخصصان اطال دهنده های ارائه گروه

ها برای پذیرش، تأکید  ریزی کتابخانه های عملی نوآورانه سوق خواهد داد؛ بنابراین برنامه حل راه

و مدیران (. 9 1 ، 9ویر)و توسعه اصولی که متضمن موفقیت در آینده است امری ضروری است 

ی، معیارهایی را ا ها نیز برای یافتن آگاهی و بصیرت باید خارج از مرزهای حرفه مدیران کتابخانه

 .منظور ایجاد راهبردهای جدید برای توسعه آینده موفق خود برگزینند عنوان راهنما به به

یان صحیح دیدگاه خود در یک محیط تردیدبرانگیز دچار ب یران برایمد ین محیطی،چن در     

ر مؤثر عدم طو ها باید به در انتقال خدمات از سنتی به مدرن، مدیران کتابخانه .وندش میچالش 

ها و  یابی کنند و به یک دیدگاهی برسند که از طریق آن، بتوانند آینده کتابخانه قطعیت را جهت

کتابداران نیز در حالی که خدمات سنتی . (110 ،8سیدورکو)کتابداران را توصیف کنند 

شند و های جدید با ای از مهارت دهند، باید به دنبال توسعه مجموعه رسانی را ارائه می اطالع

آمیز  ها ممکن است اغراق گویی گرچه این پیش. ای را در خود پرورش دهند ها و وظایف تازه نقش

های جدید، بسیاری از مسائل و  وضوح وجود دارد که پیدایش فناوری باشند؛ امّا این حقیقت به

تغییر  (.9 1 ویر، )رو هستند، تشدید کرده است  ها روبه ها با آن هایی را که کتابخانه چالش

. هاست های دانشگاهی کنونی نیازمند شناسایی مسیرهای آینده در میان عدم قطعیت کتابخانه
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سازد و  آل، مدیران از ابزارهایی استفاده خواهند کرد که تفکر آینده را یکپارچه می به صورت ایده

و وود، میلر  117 ، مارتر)انگیزاند بر می  ریزی روزمره سازمان های راهبردی را در برنامه تصمیم

 (. 110 ، و نپ

 و مسائل بایی ارویروی برای راهبردی ا برنامه ندا موظف کتابداران و کتابخانه رانیمد      

 برنامه نیای طراح که رندیبگ نظر در خودی ها کتابخانه در اطالعاتی فناور ازی حاصل ها چالش

 پاسخی برا روش نیبهتر نتخابا، موجودی ها یتوانمند و ها تیظرف تماماستفاده از  مستلزم

 کارکنان و کتابدارانیه کلی همکارنیز  و آن با سازمانی هماهنگ وی طیمح راتییتغ بهیی گو

و گرفتن  نگر یندهآ یزیر برنامه ییرات،تغ کارگیری این بهشرط . (9 1 ،  ویلیام)است  کتابخانه

ریزی برای آینده و برخورد  مهاولین گام در فرایند برنا. است یطیمح یخورها یشبازخوردها و پ

ی آینده است که تأثیرات  دهنده فعاالنه با آن شناسایی نیروهای پیشران یا همان نیروهای شکل

جهانی یا  رتصو این نیروها به. های مختلف خواهد شد ها بر یکدیگر سبب بروز آینده متقابل آن

اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، های  ی حوزه ی غیرمستقیم بر آیندهبه صورتمحلی بر یکدیگر و 

تردید تشخیص و شناسایی  بی(. 79  هاشمیان اصفهانی، )محیطی و سیاسی تأثیرگذارند  یستز

ی  های دانشگاهی اولین گام در فرایند تفکر درباره نیروهای پیشران و تأثیرگذار بر آینده کتابخانه

نیروها از اکنون تا آینده،  این. رو خواهد بود آینده و تالش برای تدوین سناریوهای پیش

از آنجایی که تا به . توانند منجر به پیدایش رویدادهای جدید و یا توقف روندهای جاری شوند می

حاضر بر آن است که نیروهای  حال پژوهش جامعی در این زمینه صورت نگرفته است، پژوهش

ایی نماید تا مبنایی برای های دانشگاهی ایران را شناس ی کتابخانه هپیشران تأثیرگذار بر آیند

 . نگاری و ترسیم سناریوهای پیش رو بدست آید مطالعات آینده

 

 پژوهش  پرسش

 اند؟ های دانشگاهی کدام نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه . 

 

 پيشينه پژوهش

 ندهای های دانشگاهی، مطالعه رودر مسیر شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر کتابخانه      
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عنوان یکی از منابع مهم شناسایی این نیروها به شمار تأثیرگذار بر حال و آینده این حوزه، به

های دانشگاهی و  ریزی پژوهشی انجمن کتابخانه در این راستا، کمیته بررسی و برنامه. رودمی

انشگاهی های د ها را در حوزه روندهای برتر در کتابخانهیکی از معتبرترین گزارش  پژوهشی،

های مهم در آموزش عالی است این کمیته، مسئول پویش پیوسته برخی از حوزه. کندمنتشر می

.  شودبار منتشر میهای دانشگاهی، گزارش روندهای برتر، هر دو سال یکو در حوزه کتابخانه

طور مستقیم با به ،7 1 بیشتر عناوین مربوط به روندهای جاری منتشرشده در گزارش سال

 (. جدول)ش کاربر در ارتباط است نق

 
 1081گزارش سال  شده ازهاي استخراجويهگ. 8جدول 

 شدهاستخراج هایگویه عناوین

ناشران و  تیافق فعال

 هاشرکت

خدمات  یهکل هپژوهش به ارائ هفعال در حوز هایناشران بزرگ و شرکت لیتما

 تیریزارها، مدتدارک منابع و اب ،یمال تشامل حمای) هاگردش کار پژوهش

ها و خدمات شرکت یسازکپارچهی، ...(دانش و  دیتول ج،ها، انتشارنتایداده

 .ناشران بزرگ ومیبا کنسرس یتر در همکارکوچک شراننا ناشران بزرگ، ناتوانی

و سواد  یجعل اخبار

 یاطالعات
 .یسواد اطالعات جیبا استفاده از آموزش و ترو یو اخبار جعل عاتیمقابله با شا

 هویش یریکارگهب

پروژه در  تیریمد

 کتابخانه

. تالیجید هایمحصوالت و مجموعه دیافزار در تولنرم هتوسع هایاستفاده از روش

 .اسناد تیریو مد یسازعینی ،یگذاردر به اشتراک یمشارکت افزارهایاستفاده از نرم

 .اران پروژهزگخدمت یجاه پروژه ب یکانمشارکت کتابداران در نقش شر

-منابع مقرون تدارک

 صرفه و بازهب

 یکردن منابع آموزشاضافه از،یمورد ن یمنابع آموزش ینبیشیپ ی برایآموزش یسنجازین

 .انیدانشجو لیتحصه نیکاهش هز ،یآموزش هایدوره تیریمد ستمیدر س

 لیو تحل هیتجز

 یگردآور ،یریادگی

های ها و نگرانیداده

 یاخالق

 .انآن یریادگیبهبود  ای ینبیشیپ برای انیودانشج هرفتار گذشت بررسی

اطالعات  یآورکاربران با جمع هدیعق یو آزاد یخصوص میاز حفظ حر ینگران

بر اساس  شنهادیپ هارائ .اطالعات یبر رو لیتحل و هنان و انجام تجزیآ یرفتار

 .کاربران کتابخانه یقبل هایانتخاب

 هایداده یگردآور

متن بررسی  ق،یتحق

 هادادهو علم 

ها داده یپژوهش فراتر از متن پژوهش، حفظ محرمانگ هایداده تیاهم شیافزا

 یو تدارک ابزارها دها، خریو پردازش آن گذاریدر مراحل مختلف به اشتراک

ها، گسترش علم اطالعات در آن بارهدر رسانیو اطالع یکاوو متن یکاوداده
                                                           
 
.ACRL Research Planning and Review Committee 
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 شدهاستخراج هایگویه عناوین

 .بزرگ هایهکار با دادمنظور هب یآمادگ برای کتابخانه

 هامجموعه تیریمد

 منابعِ یخاص برا استیس ای تیمحدود کارگیریبهتقاضامحور،  یسازمجموعه یالگو

 درباره هیاول یحور، توافق مالمشواهد یسازمجموعه یفراوان، الگو یمتقاضدارای 

 .از هر عنوان دیتعداد خر نییانتشارات با ناشر و سپس تع هایوانعن

 یهاو الگو هااستیس

از توسعه  یمال تیحما

 آزاد هایمجموعه

 .آزاد ها و ابتکارات با دسترسیدر برابر برنامه یگذاراستیس

 یچاپ هایمجموعه

 بازمانده
 .یصورت محله موجود ب یاستفاده از منابع چاپ جیحفظ و ترو یبرا یزیربرنامه

 7 1 ی، و پژوهش ینشگاهدا هایانجمن کتابخانه یپژوهش یزری و برنامه یبررس هتیکم: مأخذ

 یریتصو تواند یدانشگاهی م های هکتابخان طیدر مح پیشران تاثیرگذاراستفاده از نیروهای      

پیشران نیروهای  ازاستفاده . شدکموجود را به چالش  تیو وضعکرده  میفردا ترس زا یبهتر

های آموزش و  حوزهر و سای دانشگاهی هایکتابخانه هندیآ یها یریگ جهت انیب یبراتاثیرگذار 

که در ادامه به برخی از آنها اشاره ی قابل توجه است پژوهش هایو گزارش هاهمقال در پژوهش،

 هندیبر آ رگذاریتأث شرانیپ یروهایندرباره  (98  )گرایی، حیدری و کوکبی   مطالعه. شود می

آموزش رشته در نشان داد که پویایی و حیات  رانیدر ا یشناس آموزش علم اطالعات و دانش

 شناسیآموزش علم اطالعات و دانش زانریگذاران و برنامهاستیسآینده مستلزم توجه همزمان 

(  9  )مقدم یاریو اسفند اتیب .ن استبر آ رگذاریتأث یرونیو ب یدرون شرانیپ یروهاین همۀبه 

( 99  )دیقلی اسدی و مه و های دانشگاهی های راهبردی کتابخانه های مشترک در برنامه لفهؤم

را ها  لفهؤم ترینمتداولهای دانشگاهی را شناسایی و  فضای مشترک اطالعاتی در آینده کتابخانه

لفه ؤم   ها،  های راهبردی دانشگاه بررسی برنامهدر این مطالعه با . در قالب الگویی ارائه کردند

یی ها کتابخانهکه  ندها به این نتیجه رسید و با توجه به آن شاخص شده مهم انتخاب خصیا شا

ریزی  از برنامهاند، اغلب  توجه داشتههای راهبردی  ریزی های موردنیاز در برنامه لفهؤبه مکه 

 در(  9  ) یرستگار و نامن ،یدختیبمطالعه امین . ندا هبرخوردار بود مناسبی نیزراهبردی 

در  1   افق  کشور در یانسان یهسرما هبرای توسع ازین مورد های مهم و یستگیشاخصوص 

 1   کشور در افق  یانسان یۀسرما ،غالب وییسنار کیطبق ی نشان داد که آموزش کردهاییرو

تفکر برتر  همانند گرید دییهای کلیامروز، از توانمند دیهای مورد تأکیستگیعالوه بر شا دیبا

و ( ینیب لهأمس ۀقو)مسائل حیصح صی، توان باال در تشخ(مغلوب ای یخنث غالب به جای تفکر)
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 ر،یقدیغفار .ی برخودار باشنددر ابعاد فراسازمان یتوان باال در برقراری ارتباطات و کارِگروه

را  رانیا یعموم یها کتابخانه هندیآ یمتصور برا یوهایسنار(  9  ) ئیایو ض یروشندل اربطان

 .تدوین کردند

به  ها و کتابداران تابخانهممکن کهای  هندیآ  هبحث دربار یبراخود مدل در  (0 1 ) روی      

خوانندگان در  وی مشارکت تمرینیهدف . استپرداخته ندهیکتابداران در آ هنقش چندگان

شدن در موفق یکتابداران برا یساز آماده یو چگونگ ندهیآ ۀکار کتابخان طیمح یساز مفهوم

دارد  دیکأتهایی پیشران تاثیرگذار سناریونیروهای بر ( 9 1 ) کاوتورن. است ندهیآ یوهایسنار

این  .دشون توصیف می کنونی های هکتابخان هندیآراهبردی در انداز  چشم کیعنوان  به که

صورت یک ه دانشگاه ب یقاتیتحق یها در کتابخانه فناوریو  یمنابع انسان رییتغ یسناریوها برا

در آینده کتابداران و کارکنان  دیجد یها نقش ینیب شیپ یبرای فرصتاند و شدهنقشه ارائه 

ی فکر انیجرنیز و  یمنابع انسان هتوسع الزم برایطوری که تمرکز  به گذارند؛اختیار مدیران می

 .ندنک یمنتقل م راهبردیانداز  چشم کیسازمان به  مند نظامثر و ؤم اتمیدرک تصم یبرا

 غییرت یبرا ای راهبردی برنامه پرداختند که یا نسخه شیرایبه و(   1 )  وزیهرنون و مت

باره این خود در های دگاهید هرا در ارائ یرهبران مل و کند یم شنهادیدانشگاهی پ های کتابخانه

ی کارکنان ها تیچارچوب صالح(   1 )  و تامسوک تانلوت. دهد یم مشارکت وهایسنار

 میترسرا ( 9 1  -1 1 ) ندهیآ هدر ده لندیتا یدانشگاه یها اطالعات در کتابخانهای  حرفه

 ۀدر ده یدانشگاه یها مندان اطالعات در کتابخانه نشان داد که حرفه هشپژو جاینت .نمودند

. دهند قیها تطب کتابخانه رییخود را با نقش در حال تغ بایدهستند و  رییمجبور به تغ ندهیآ

با  یسازگار. افتیاطالعات و پژوهش گسترش خواهد  یفناور یها کسب مهارت ،نیهمچن

 یهامندان اطالعات در کتابخانه کتابداران و حرفه یها یستگیشا یوبر ر یادیز ریثأت ،ها نقش

 .خواهد داشت یدانشگاه

 یچگونه درک اعضا یبررس برای اوهیاز سنار یزری برنامه ندایفر کی یط(   1 )9مالنفانت    

-ندهیآ یاتیعمل یها برنامه یطراحبارۀ در را دانشگاهی هایتفکر کتابخانه واندت یم یعلم ئتیه

                                                           
 
. Roy 
 
 . Cawthorne 

 
 . Hernon& Matthews 

 
. Tanloet& Tuamsuk 
 
. Malenfant 
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را توسعه دادند که  ییوهایسنار( 119 )  هرنون و ساندرز. و توسعه دهد، منتشر کند ورمح

 ها و مراکز تحقیقاتی را تا سال متحده و دانشگاه االتیدولت ا هخزان هبرنام نیب ریپذ روابط امکان

 یها کار را در مورد کتابخانه نیهم(   1 ) و دیگران  کیو چادوکنند یم بررسی   1 

را توسعه دادند  ندهیآ یویسنار 8 ،  و مالنفانت  استیلی ،1 1 در سال . نجام دادندا یعموم

آموزش از راه دور،  ،شناسیتیجمع ،یمربوط به فرهنگ آموزش عال های موضوعها،  در آنکه 

صنعت چاپ و نشر،  ،یاسی، جو س(التیمانند تسه) رساختیز ،سازییبودجه، جهان نیتأم

را  یدانشگاه هایتوسط کتابخانه یفناور ازدانشجو و استفاده  یریگادی ،یاجتماع هایارزش

و  ییبه شناسادر حد توان  اند تالش کردهی ارائه شده ها پژوهشهر یک از  .بررسی کردند

ی مختلف ها و حوزه های کتابخانهرو  یشپ های یندهآ یمترس برای اثرگذار های یشرانپ یلتحل

آن داشته و  های یشرانو پ یرامونپ یطبه مح یتر نگاه جامع از مطالعات یبرخ. بپردازند دیگر

مهمترین نیروهای پیشران بررسی شده . اند ها بسنده کرده از آن یبه تعداد محدود یگرد یگروه

اینترنت، مدیریت : های بررسی شده عبارتند ازهای دانشگاهی در  پژوهشبرای آینده کتابخانه

های جدید آن از قبیل ای، فناوری اطالعات و قابلیتان حرفهدانش، توسعه منابع انسانی، کارکن

های ارتباطات و پتانسیل زیاد تعاملی، عوامل محیطی و  ترکیب پردازش اطالعات و فناوری

 .فضای مناسب است

 

 شناسي روش

 .های مرور منابع و پیمایش انجام شده است ی و با روشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد      

ریزی مسئوالن و مدیران گیری و برنامهرود نتایج حاصل از پژوهش در تصمیم تظار میچرا که ان

های بیست و پنجاه ساله مورد های دانشگاهی، به ویژه در افق حوزه آموزش عالی و کتابخانه

این نتایج شامل شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده  بخش مهم. برداری قرار گیرد بهره

توان به سوی های دانشگاهی است که با تنظیم و رصد این نیروها توسط مدیران، میکتابخانه

به منظور شناسایی نیروهای پیشران أثر گذار بر آینده . های مطلوب گام برداشت تحقق آینده

برای . های دانشگاهی در گام نخست، مرور منابع مرتبط در دستور کار قرار گرفت کتابخانه

                                                           
 
. Hernon& Saunders 
 
. Chadwick 
 
. Staley 
 
. Malenfant 
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رسانی علوم و فناوری ای اطالعمرکز منطقه: های اطالعاتی داخلی ز پایگاهگردآوری اطالعات ا

های ، سیویلیکا، مگ ایران، نورمگز و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه(رایسست)

در . استفاده شد 9و گوگل اسکالر  ، وایلی ، امرالد ، اشپرینگر ساینس دایرکت: اطالعاتی التین

موضوع : داخلی دو موضوع اصلی به صورت جداگانه مورد توجه واقع شده استجستجوی منابع 

های دانشگاهی و موضوع دوم  ویژه کتابخانه ها و بههای انجام شده مرتبط با کتابخانهاول پژوهش

نگاری و نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده  های انجام شده با موضوع آینده پژوهش

تایج حاصل از جستجوها در هر دو موضوع، فراوانی قابل توجهی را ن. های دانشگاهی کتابخانه

در واقع . نشان داده اما حضور توأم هر دو  موضوع در یک پژوهش نتیجه بخش نبوده است

با . اند ها پرداخته بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل کشور به کاوش وضعیت کنونی کتابخانه

های  ه در مورد روندهای جاری و آتی کتابخانهمرور منابع مجموعه گزارشات منتشر شد

دانشگاهی در منابع خارجی نتایج بهتری در مهمترین نیروهای پیشران أثرگذار بر آینده 

های خارجی و واقع اهمیت مفهوم روند در پژوهش در. های دانشگاهی حاصل شدکتابخانه

در نهایت، فهرستی از . ستمقاالت منتشر شده به روشنی درک شده و مورد بررسی قرارگرفته ا

در ادامه . های دانشگاهی گردآوری شدندترین نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانهمهم

و  به منظور تأیید درستی و اهمیت نیروهای شناسایی، نظرات نخبگان و صاحبنظران فعال در 

. اسی أخذ گردیدشنهای دانشگاهی و رشته آموزشی علم اطالعات و دانشحوزه کتابخانه

روایی پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات . ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام شدگردآوری داده

در . متخصصان و پایایی پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت

خاب آنها از نهایت به منظور نشان دادن اهمیت نیروهای پیشران شناسایی شده و درستی انت

 (. 9  آزاد ارمکی، مبارکی و شهبازی، )ضریب اهمیت استفاده شد 
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های دانشگاهی با سه وبژگی جامعه پژوهش شامل صاحبنظران و نخبگان فعال در حوزه کتابخانه

شناسی داشتن تجربه کاری مرتبط، پژوهش و فعالیت علمی و تخصص علم اطالعات و دانش

از میان  .شد انجامهدفمند  یریگ نمونه یها روش براساسمونه انتخاب افراد ن. اندبوده

های  پرسشنامه 01نفر از واجدین شرایط ارسال و  11 های ارسال شده برای پرسشنامه

 .بازگشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 ها يافته

گذار بر نفعان ابعاد نیروهای پیشران تاثیر براساس تجزیه و تحلیل متون و پیمایش نظرات ذی

از میان . بندی کرد گویه دسته 01نیروی کلی با  9توان در  های دانشگاهی را می آینده کتابخانه

درصد به  70/78و ضریب اهمیت   /  با میانگین  "فناوری اطالعات و ارتباطات "این نیروها 

و ضریب   /  با میانگین  "تسهیالت و امکانات". ترین نیروی تاثیرگذار شناخته شد عنوان مهم

های  در رتبه 70/78و ضریب اهمیت   /  با میانگین  "ابعاد اجتماعی"درصد و  70/78اهمیت 

 (.  جدول )بعدی قرار گرفتند 
 

 هاي دانشگاهيابعاد مختلف نيروهاي تأثيرگذار بر آينده كتابخانه. 1جدول 

 ضریب اهمیت انحراف معیار میانگین آلفای کرونباخ ابعاد ردیف

 09/ 9 1/ 90  /00 1/ 00 ستیز طیمح یداریپا  

 71/ 7 979/1  /  1  1/78 یابعاد اقتصاد  

 8/79  1/ 09  / 0  1/ 70 یابعاد اجتماع  

  7/ 9 0/1 7  /08  9 1/9 یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد  

  0/7  1/ 07  /89  7/1 7 یپژوهش گاهیجا 9

  80/7 9/1 9  / 7  8/1 9 یابعاد آموزش 8

 70/78 8/1 0  /    1/ 91 اطالعات و ارتباطات یفناور 0

 09/70 989/1  /7 9 1/  0 یاسیابعاد س 7

 79/ 9 719/1  /90  1/  0 و امکانات التیتسه 9
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های دانشگاهی بیانگر این است که  تحلیل نیروهای پیشران تاثیرگذار بر آینده کتابخانه      

با  "آن تیفیو ک نترنتیسرعت نفوذ ا"و  "(یرجخا) یالملل نیب انیتوجه به دانشجو"های  گویه

با میانگین  "کارکنان نیدر ب یرواج اخالق خدمت رسان"در جایگاه اول، گویه   /99میانگین 

منابع   نیتأم"، "و سواد رسانه یآموزش سواد اطالعات"های  در جایگاه دوم و گویه  /98

اطالعات و ارتباطات  یآور فن یاه رساختیز تیوضع، یآموزش یها گروه ازیمورد ن یاطالعات

بر  ینظارت استصواب و به اطالعات نهیبه یابیهوشمند و هدفمند و دست یساز رهیذخ، کتابخانه

 (.  جدول )در جایگاه سوم قرار دارند   /0 با میانگین  "یساز مجموعه

ضریب  با "آن تیفیو ک نترنتیسرعت نفوذ ا" های براساس ضریب اهمیت به ترتیب گویه        

با ضریب  "کارکنان نیدر ب یرسان رواج اخالق خدمت"در جایگاه اول، گویه   709/9اهمیت 

  نیتأم"، "و سواد رسانه یآموزش سواد اطالعات"های  در جایگاه دوم و گویه  9/9 اهمیت 

اطالعات و  یآور فن یها رساختیز تیوضع، یآموزش یها گروه ازیمورد ن یمنابع اطالعات

نظارت  و به اطالعات نهیبه یابیهوشمند و هدفمند و دست یساز رهیذخ، ابخانهارتباطات کت

 .( جدول )در جایگاه سوم قرار دارند  09/79 با ضریب اهمیت  "یساز بر مجموعه یاستصواب

 
 هاي دانشگاهينيروهاي تأثيرگذار بر آينده كتابخانه. 9جدول

انحراف  میانگین نیروهای پیشران ابعاد ردیف

 معیار

ریب ض

 اهمیت

  

یپا
دار

 ی
یمح

یز ط
ت
س

 

  709/0 909/1  /99 یاسناد کاغذ حیصح تیریمد

 09/87 1/ 97  /   یدرس هیکتب پا هیته  

  709/0  /  1  /99 یا مصارف کتابخانه یبرا نیزم یاستفاده از کاربر  

و استفاده  ستیز طیسازگار با مح یاحداث فضاها  

 پاک یاز انرژ

  77/1 71 

 91/00  /117  /77 از فضا یبر اساس استفاده حداکثر هیابن یمعمار 9

  9/0    /188  /88 شده نیوج یها کتاب افتیباز تیریمد 8

 9/78   / 1  /   کینشر الکترون 0

 09 77/1  /09 جزوه یاستفاده از کتاب به جا 7

9 

د 
عا
اب

اد
ص
اقت  ی

  9/7    / 17  /8  کتابخانه یاستقالل مال

  09/7 1/  9  /9  ه بر اساس سرانه دانشجو و استاداختصاص بودج 1 
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انحراف  میانگین نیروهای پیشران ابعاد ردیف

 معیار

ریب ض

 اهمیت

ها  یخروج ج،یبودجه براساس نتا صیتخص کردیرو   

 ها یها و ورودیتعداد ثبت نام یدستاوردها بجا و

0 /   97/   09/0  

 71  /8 1   مدارانه به مراجعان کتابخانه ینگاه مشتر   

 یمقرون به صرفه برا یمنابع اطالعات هیته   

 لیتحص یها نهیکمک به کاهش هز) انیجودانش

 (دانشجو

90/  18 /   09/09 

  09/7 7/1 0  /9  باز یمنابع آموزش کردیبا رو داریپا یمجموعه ساز   

خدمات گردش کار امور انتشارات  هیارائه کل 9 

 نگونهیتوسط ناشران و فروشندگان ا یپژوهش

 (استنادات تیریو مد یساز هیهمانند نما)خدمات 

  9 8/1 71 

به  یدسترس یها نهیپرداخت هز وهیش رییتغ 8 

 یاطالعات یها گاهیپا

18/  9 7/1  9/7  

  709/7 999/1  /19 مدون و اقدام بر اساس آن یابیبرنامه بازار نیتدو 0 

 7 

اع
تم
اج
د 
عا
اب

 ی

 یاستخراج اطالعات با استفاده از جستجو

 مراجعه و خواندن کتب یبجا( تالیجید) ینترنتیا

9 /  707/1 09/07 

 09/79  9/1 9  /0  و سواد رسانه یآموزش سواد اطالعات 9 

کنندگان با  عادات استفاده قیتطب یچگونگ 1 

 یکیالکترون یها کتابخانه

  /  7 0/1   9/77 

 یها کتابخانه نیب یشرکت در نظام همکار   

 یدانشگاه

 7/  9  /1 8 9/79 

   

مد
ه 
سع
تو

یری
 ت

رما
 س
و

 هی

سان
ان

 ی

پروژه و  تیریمد یها وهیش یریکارگآموزش و ب

 مناسب در سازمان کتابخانه یاستفاده از ابزارها

19/  197/  709/7  

پروژه  یشرکا گاهینقش کارکنان در جا یارتقا   

 پروژه نیمستخدم یبجا

7 /    /  08/ 9 

روزآمد بودن کارکنان کتابخانه از نظر دانش    

 مربوطه یتخصص

  /  9 8/1   9/77 

  91/7 1/ 09  /  در استخدام  یو ابتکار کیاستراتژ یها روش 9 
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انحراف  میانگین نیروهای پیشران ابعاد ردیف

 معیار

ریب ض

 اهمیت

 دیجد ایو  یخال یشغل یها تیموقع

 یتخصص ریخدمت در امور غ دیاستفاده از خر 8 

 رویاستخدام ن یبجا

  /     /   09/8  

 یموثر در ارتقا یعوامل سازمان یبند تیاولو 0 

 کارکنان یور بهره

18/  7 /1  9/7  

 شیبر افزا هیبا تک یپرسنل یازماناصالح ساختار س 7 

 کتابخانه یچابک

9 /  9 7/1   9/07 

 یمناسب و کارآمد برا یابیارزش ستمیاستقرار س 9 

 کارکنان

 9/  997/1 09/7  

 709/78 1/ 91  /   در کارکنان یکار زهیانگ جادیا 1 

 9/78  1/  8  /   رییاستقبال کارکنان از تغ   

  9/9  9/1 8  /98 کارکنان نیدر ب یرواج اخالق خدمت رسان   

متنوع جهت  یکارکنان از تخصص ها یبرخوردار   

 یپژوهش یها انجام طرح

 7/  
00 /1 8 9/79 

تعداد کارکنان و تعداد  نینسبت مناسب ب یبرقرار   

 مراجعان

  
97 /1 71 

کتابخانه و علم  رانیتخصص مد انیتناسب م 9 

 یشناس اطالعات و دانش

  /  
90 /1 709/78 

 یزیر دانش در برنامه تیریمد یریبه کارگ 8 

 کتابخانه

91/  
77/1 91 

کتابخانه با استفاده  تیریمشارکت کارکنان در مد 0 

همانند نظام  یمشارکت تیریمد یاز راهکارها

 شنهاداتیپ

91/  

987/1 91 

 709/78 789/1  /   تفکر سیستمی و خالقیت مدیران کتابخانه 7 

یجا 9 
هش گاه

ژو
پ

 ی

و  یاطالعات علم ستمیاکوس یداریهد به پاتع

 یپژوهش

  /  9  /1 91/7  

 9/78  1/  7  /   یاعضا یکتابخانه و انتشارات در ارتقا تیاهم 1 
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انحراف  میانگین نیروهای پیشران ابعاد ردیف

 معیار

ریب ض

 اهمیت

 یعلم أتیه

  709/7 798/1  /19 کشور یرتبه علم شینقش کتابخانه در نما   

  91/7 910/1  /   یپژوهش طیمحاسبه در آمار سرانه مح   

  09/7 798/1  /9  دانشگاه یرتبه علم شیخانه در نمانقش کتاب   

   

زش
مو
د آ
عا
اب

 ی

 یها گروه ازیمورد ن یمنابع اطالعات  نیتأم

 یآموزش

 0/  08 /1  09/79 

استاندارد هر رشته به نسبت تعداد  یساز مجموعه 9 

 استاد و دانشجو

  /  91 /1 709/78 

  709/7 999/1  /19 یآموزش طیمحاسبه در آمار سرانه مح 8 

 709/78 1/ 90  /   تعامل استاد، دانشجو و کتابخانه 0 

  09/7  918/1  /   یرکن نظام آموزش کیبه عنوان  ینینقش آفر 7 

 یریادگیلیمشارکت در اقدامات مربوط به تحل 9 

 انیدانشجو

  /  9  /1 91/7  

 09/09  999/1  /90 انیدانشجو تیموفق زانینقش کتابخانه در م 91

 یکوتاه مدت و اعطا یآموزش یدوره ها یزاربرگ  9

 توسط کتابخانه نامهیگواه

9 /   1 /    9/07 

9  

ور
فنا

 ی
ت
طا
تبا
 ار
ت و

العا
اط

 

 9/79 8 1/  7  /7  یابر انشیاستفاده از خدمات را

 یها یو استفاده از خدمات فناور ییتمرکز زدا  9

 همراه

 7/  99 /1 8 9/79 

ه خدمات ب یدسترس یسنت یها طیتوسعه مح  9

 کیالکترون

 9/  991/1 79 

اطالعات و  یآور فن یها رساختیز تیوضع 99

 ارتباطات کتابخانه

 0/  7  /1  09/79 

  709/9 9/1 8  /99 آن تیفیو ک نترنتیسرعت نفوذ ا 98

 79 8/1 9  /9  کتابخانه یارجاع برخط به مراجع منتشر شده از سو 90

 9/77   1/  0  /   یکیالکترون یمحتوا دیتول 97

 79 8/1 9  /9 استفاده از  ییو توانا یکاو توسعه دانش متن و داده 99
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انحراف  میانگین نیروهای پیشران ابعاد ردیف

 معیار

ریب ض

 اهمیت

 میحج های داده

و کاهش  یو ارتباط یاطالعات یها یتوسعه فناور 81

 کتابداران  اینقش واسطه

  /  798/1  9/78 

8  

 س
اد
ابع

ی
اس

 ی

 09/07 991/1  /9  یلیتکم التیو توسعه تحص  جادینقش کتابخانه در ا

  9/0  1/  7  /0  یساز بر مجموعه یظارت استصوابن  8

 709/08 9/1 8  /99 (یخارج) یالملل نیب انیتوجه به دانشجو  8

 9/77   1/  0  /   کتابخانه ها  یبرا یراهبرد یبرنامه ها نیتدو  8

89 

سه
ت

ی
ت
ال

 
ت
انا
مک
و ا

 

 9/79 8  /  1  /7  خدمات خودکار کتابخانه

 91/70 910/1  /7  نادبه اس یابیدست لیخدمات تسه 88

 09/07  /  1  / 9 های رده بندی  سیستم 80

 نهیبه یابیهوشمند و هدفمند و دست یساز رهیذخ 87

 به اطالعات

 0/  7  /1  09/79 

 709/78 0/1 7  /   یا فرارسانه داتیاستفاده از تمه 89

 91/70 1/ 09  /7  یدسترس یها اطالعات و روش تیماه 01

 

 گيري نتيجه

 شیهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی به طور مداوم افزا در کتابخانه فناورانه رییسرعت تغ     

 اندازهایکرده و چشم یخود را بررس ینهاد های طیکتابخانه، مح رانیاز آنجا که مد. ابدی یم

. ابدییم تیاهم یزریبرنامه کنند،یو منابع موجود برقرار م تیخود را نسبت به فرهنگ، مأمور

اصالح  اانداز را گسترش، توسعه ی چشم نیکه ا ییاستفاده از ابزارها ،یزریبرنامه ندیفرآ رد

مناسب  های نقش ییشناسا نیب یکتابخانه، تعادل رانیاز آنجا که مد. است یضرور کنند، یم

-برنامه یبزارهابه ا کنند،یم دایپ ندهیدر آ ازیمورد ن دیجد یهاو مهارت یکار فعل یروین یبرا

خود را توسعه دهند، و  اندازهایتا چشم کندیدارند که به آنها کمک م ازین یدیجد یزیر

کاوتورن، ) کنند انیهمکاران کتابخانه ب ریدانشگاه و سا یرؤسا، رؤسا یرا برا یمتفاوت هایندهیآ

 ،وهیپژآینده. بگذارد ریدر منابع پرسنل در کتابخانه تأث دانداز بایچشم نیا سازیادهیپ. (9 1 
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 انداز راهبردیتا چشم دهندیاجازه م رانیو به مد دهند،یرا ارائه م یزریبرنامه هایابزار نیچن

و  تیمأمور ط،یخاص مح ایبرنامه کنند و  ینیخود بازب یسازمان یکنند، در ساختارها انیرا ب

 .(0 1 روی، ) جهت مؤسسه خود توسعه دهند

اهی به توانایی مدیران در ترغیب کارکنان و کتابداران به های دانشگموفقیت آینده کتابخانه      

تشخیص و . بررسی تعاریف مبهم در حوزۀ مسائل مهم کتابداران دانشگاهی بستگی دارد

های دانشگاهی از اکنون تا آینده،  شناسایی نیروهای پیشران و اثرگذار بر آیندۀ کتابخانه

تواند چارچوبی را برای مدیران است که میبرنامه راهبردی  به  یابی دست یبرانخستین گام 

وگو، مشارکت کارکنان، های دانشگاهی فراهم کند تا بر اساس آن، به بحث و گفت کتابخانه

گیری، نحوۀ گیری کنونی بپردازند و با این تصمیمتشویق یادگیری، و ارائۀ روشی برای تصمیم

پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران های  یافته. توسعه و پیشرفت آیندۀ کتابخانه متحول شود

، تسهیالت و امکانات، ابعاد (9 1 )کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات همسو با تحقیق کاتوم 

، بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را بر (1 1 )اجتماعی همسو با تحقیق استیلی و مالنفانت 

وع و روش با پژوهش گرایی، حیدری و این پژوهش از نظر ن. های دانشگاهی دارد آینده کتابخانه

 یاتیو عمل یسازمان ماتیتصم ریدرک نحوه تأثاز آنجا که . در یک راستا است(98  )کوکبی 

 هایینشیبدارای اهمیت ویژه است،  ندهیهای دانشگاهی به سمت آ کتابخانه ریبر مس یفعل

 یبرا ازیل مورد نو پرسن یطیمح یدیکل یهانسبت به تفکر رهبر کتابخانه در مورد محرک

 های کتابخانهیران مد تواند می مطالعه این .کندیارائه م ندهیآ یدانداز راهبربه چشم دنیرس

 ینو از ا. کنند یرا بررسینده کتابخانه تا آ کند  یبرا ترغمدیریتی  ارشد های یمت ی ودانشگاه

 ریزی ام برنامهتا در هنگ سازد یو کارکنان تمام سطوح سازمان را قادر م یرانمد یقطر

که مند است مسئله ارزش یندرک ا. یرندرا در نظر بگ یشتریعوامل ب ینده،آ یها یریگ جهت

. است یضرور یامر یمورد نظر، رهبر یندهبه آ یابیدست ییدر کارکنان با توانا یزهانگ یجادا یبرا

یافته از  توانند یم شوند، یآماده م یریتبر عهده گرفتن مد یهمانگونه که افراد برا یت،در نها

ی دانشگاه های کتابخانهآینده خود در خصوص  یدگاهو اصالح د یبررس یبرااین پژوهش   های

 .استفاده کنند  به طور گسترده
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 منابع

 فارسي

 ایه صخشا شناسایی و بررسی(.  9  )؛ مبارکی، مهدی؛ شهبازی، زهره تقیی،آزادارمک 

 .0-1 ، ( ) ، فرهنگی-جتماعیا توسعه مطالعات. یاجتماع توسعه کاربردی

  های  آینده کتابخانه: فضای مشترک اطالعاتی(. 99  )اسدی، مریم؛ مهدیقلی، حمید

 .  -99، ( ) ، انسان و اطالعاتتعامل . دانشگاهی
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تحقیقات . های عمومی ایران ای کتابخانه سناریوهای متصور برای آینده نهاد رسانه
 .99 -7  ، ( )9 ، های عمومی رسانی و کتابخانه اطالع
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 .مرکزنشردانشگاهی: تهران. ی علم و فناوری رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه
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