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Purpose: To analyze the cross impact of driving forces on the Future of 
Library Catalogs in Iran. 
Methodology: This is an applied study using desk research, survey, and 
cross impact analysis. Cross impact analysis and MICMAC software 
were used to analyze the cross impact and determine key driving forces 
to perform mathematical calculations of the cross impact of the 
influential and affective variables. 
Findings: The findings showed that the system was unstable. Among 
the variables, 3 variables were in the group of influential variables, 3 
variables in the group of Relay variables, 4 variables in the group of 
Dependent variables, and 3 variables in the group of independent 
variables. Finally, four variables such as "quantity and quality of library 
catalogs in the virtual environment", "modification and updating of 
tools and standards", "library without walls", and "Interaction between 
library cataloging professionals and library system designers" were 
identified as strategic variables. 
Conclusion: The relationships identified among the driving forces 
affecting the future of library catalogs in Iran indicate the importance of 
changing the traditional environment of catalogs and their entry into the 
new information environment. Attention to identified strategic forces 
can also drive the chain movement for future of the system. 
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تأثيرگذار بر آينده نيروهاي پيشرانتأثيرات متقابل

 اي در ايران هاي كتابخانه فهرست

3احسان گرايي|2غالمرضا حيدري|1رقيه حجازي سيده

فهرست:هدف آینده بر تأثیرگذار کلیدی پیرشان نیروهای کتابخانهشناسایی درهای ای
آن از یک هر تأثیر چگونگی و فهایران آینده بر کتابخانهرستها .ایهای

ماتریسشناسیروش از کلیدی پیرشان نیروهای تعیین و متقابل تأثیرات تحلیل برای :
نرم و متقابل میکاثرات متغیرهایافزار متقابل اثرات ریاضِی محاسبات انجام برای مک

شد. استفاده تأثیرپذیر و تأثیرگذار
تأثیرگذار۳:هایافته متغیرهای گروه در دووجهی،۳،متغیر متغیرهای گروه در متغیر

و۴ تأثیرپذیر، متغیرهای گروه در گرفت.۳متغیر قرار مستقل متغیرهای گروه در متغیر
فهرست«متغیر۴درنهایت، کیفیت و کتابخانهکمّیت مجازیهای محیط در اصالح«،»ای

استانداردها و ابزارها روزآمدسازی دیوار«،»و بدون و»کتابخانه متخصصانت«، عامل
کتابخانهفهرست نظامهای طراحان با کتابخانهای راهربدیبه»ایهای متغیرهای عنوان

شد. شناسایی
شناساییگیری:نتیجه فهرستروابط آینده بر تأثیرگذار پیرشان نیروهای میان در هایشده

فهرستکتابخانه سنتی محیط تغییر اهمیت ایران در محای به آنها ورود و جدیدها یط
می نشان را شناساییاطالعات راهربدی نیروهای به توجه میدهد. نیز حرکتیشده تواند

زندزنجیره رقم نظام آینده برای .ای

29/12/98پذيرش:01/11/98دريافت:

و.1 دانشــــجوي دكتــــراي علــــم اطالعــــات
شــهيد چمــران اهــواز دانـش  شناســي، دانشــگاه

  r.hejazi86@yahoo.com(نويسنده مسئول)
و.2 شناسـي، دانـش دانشيار گروه علـم اطالعـات

 دانشگاه رازي كرمانشاه
gh.heidari@razi.ac.ir 

و دانـش.3 شناسـي، استاديار گروه علم اطالعـات
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کتابخانهفهرست تهای تحلیل پیرشان، نیروهای نرمای، متقابل، میکأثیرات مکافزار
اطالعات، سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات
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٢٤
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 مقدمه

ها منجر شده انداز در حال تغيير دانش به لزوم خدمات جديدي در كتابخانه چشم

ك سال گذشته30تغيير در كه ثباتي است. محيط بي رده تمايل به حذف برخي ايجاد

به خدمات كتابخانه با هاي كتابخانه دنبال داشته است. فهرست اي را اي در رقابت

و نيازمند خدمات جديد براي ساختارهاي موجود در جامعه دانشي قرار گرفته اند

اي هاي كتابخانه هاي متفاوتي درباره آينده فهرست جذب كاربران هستند. ديدگاه

و دوره1اعتقاد يورلند وجود دارد. به هاي مختلف متخصصان اطالعات در شرايط

در فرض پيش رسانيي اطالعها نظامهاي گوناگوني را درباره بازنمون دانش عمومي

و برمبناي آن عمل كرده پذيرفته مي اند رود در آينده نيز پذيراي تغييرات اند. انتظار

 ). 1381ه، قل در داورپنان(و منطبق با آن پيش روند باشند

و شگرف در حوزة دانش، شاهد چالش هاي بسياري در با توجه به تغييرات سريع

مي پژوهش خواهيم بود.در سطح جهان اي هاي كتابخانهزمينة فهرست دهد ها نشان

و مزاياي محدود براي كاربران دارند هاي كتابخانه فهرست اي امروزي مشكالت متعدد

)Calhoun, 2006 .(يك كتابخانه هاي فهرست و از سوي فزاينده سو با رشد اي از دانش

 ياهو مانندوب جستجوگر موتورهاي. هستندرو ديگر با تحوالت سريع در ساختار روبه

 تأمين هاي شركتو وب، تحت هاي فروشي كتاب بزرگ، اطالعاتي هاي پايگاه گوگل،و

به اندهكرداي بازار رقابتي را واردها كتابخانه اطالعات،و مدرك از حالدر سرعت كه

در. هستند خود بازار سهم دادن دست  آغازين نقطهبه تبديل پيشرفته كشورهاي وب

و فهرست ارزشو است شده پژوهش انجام براي  چشمدراي هاي كتابخانه كتابخانه

رو، اي با تغييرات پيش هاي كتابخانه همگامي فهرستنا.است يافته كاهش پژوهشگر

م مي به باشند وجب شود كاربران ديگر تمايلي به استفاده از آنها نداشتهتواند دنبالو

اي مبهم وضعيت كنوني آيندهدراي هاي كتابخانه فهرستدر ايران نيز جايگزين باشند. 

درو نگران ، داريان؛ اكبري1395؛ فتحيان، 1394(عليپور حافظي، پيش دارند كننده

العابديني، زين؛ حبيبي، حاجي1396ي، پازوكي، العابدين زين مظفري، حاجي؛ 1396

.)1397عمراني،و اصنافي، 
هاي بر آينده فهرست مهم تأثيرگذار2»نيروهاي پيشران«شناسايي نقش هريك از

و تأثيرات متقابل كتابخانه مي آنها اي بهو بكاهدها تواند از نگراني بر يكديگر
و طراحان نرم(مااي كتابخانهيها گذاران فهرست سياست افزارهاي نند كتابخانه ملي
و نقش هريك . يكي از راهكمك كند اي) كتابخانه هاي تعيين نيروهاي پيشران كليدي

حجازیسیده |رقیه
حیدری گرایی|غالمرضا احسان

1. Hjørland 
2. Driving forces 



٢٥
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

هاي از روشكه است1»تأثيرات متقابل/ساختاري«در آينده، استفاده از روش تحليل
به آينده مي نگاري د حساب ر ابعاد آيد. اين روش براي تحليل روابط ميان متغيرها

مي گسترده به ورود. كار در نخستينروش تحليل تأثيرات متقابل را2گوردون گلن بار
كه 1966 بيني آينده آيا پيش«ابداع كردند. اين روش از اين پرسش ساده شروع شد

.»تواند مبتني بر تأثيرات احتمالي متقابل اتفاقات آينده بر يكديگر باشد مي
اي هاي كتابخانه تثبيت داده،اولين راهبرد،اي كتابخانه هاي آينده فهرستدرباره

و دريافت اطالعات از سرويس دانسته شد هاي متعدد همراه با توزيع توابع كشف
)Calhoun, 2006 .(پيشرفت فناوري، مسائل اقتصادي، نيازهاي متغير نظراني صاحب

و افزايش نقش نويسي، نگرش فهرست كاربر، ارزش فهرست و،خدماتنويسان،
). تغييراتي Boydston & Leysen, 2014(يافتند هاي كارگزار عوامل مؤثر بر آينده نظام

و كمرنگويژه همچون افزايش مشاركت براي انجام خدمات فني به ترشدن با ناشران
و مشاركت متخصصان هاي پيوندي، استفاده از بيب نقش كتابداران، ايجاد داده فريم،

شداي هاي كتابخانهن در ايجاد فهرستموضوعي با كتابدارا )Weber, 2015(مهم دانسته
هاي نسل آينده عالوه بر انطباق با فناوري، نيازمند سادگي، تعامل فهرست درنهايت،.

 ).Smyth, 2016(و اطالعات غني در جهت افزايش كاربرپسندي هستند،اجتماعي

 شناسي روش
و پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده هاي از روشهابراي گردآوري داده است

و براي تحليل دادهمرور منابع، پيمايش تحليل تأثيرات متقابل استفاده شد. ها از روش؛
اي رويكرد هاي كتابخانهفهرستهبراي شناسايي نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آيند

و مرور منابع اتخاذ شد. سپس  13ان براساس نظرات ذينفعبا برگزاري پنل خبرگي
و در ماتريس اثرات متقابل قرار داده نيروي پيشران با ضريب اهميت باال شناسايي

و،، متخصصانيت علمي، دانشجويان دكترئشد. ذينفعان پژوهش شامل اعضاي هي
در اي با حداقل يك اثر تأليف يا ترجمههاي كتابخانهفهرستهپژوهشگران حوز شده

با توجه به روش بودند.) 1398- 1393( ساله5در بازه زماني مطالعههحوز
و بينشي شده براي انجام پژوهش، انتخاب نياز به افرادي بود كه غني از اطالعات بوده

بودن افراد، نياز به حجم نمونه باال را از بين نسبت به پديدة پژوهش داشته باشند. غني
و هدفمند گيرينمونه روشبه نبود، دستدر افراد ايناز دقيقي آماركه آنجاازبرد. 

(انتخاب آگاهانه افراد يا عناصرشد به آنها مراجعهو شناسايي ذينفعان تعمدي،
 نفر را تشكيل دادند.20مشخص براي پژوهش توسط پژوهشگر) كه در مجموع

1. Cross impact analysis/ 
Structural analysis Driving 
forces 

2. Glenn & Gordon 

متقابل پیرشانتأثیرات تأثیرگذارنیروهای
فهرست آینده ایرانکتابخانههایبر در ای



٢٦
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

از براي بررسي روابط متقابل مجموعه مدار نظامتحليل تأثيرات متقابل روشي اي
ميجاي ارزيابي متغيرها به يا مستقل آنهاست. در اين روش تالش شود تا تأثير

( احتمال تأثير يك رويداد بر رويداد ديگر پيش در؛Gordon, 2012نگري شود نقل
مي1396قراري،و طالبيان، مواليي،  كمك ماتريسي نظام را به توان ). با اين ابزار

به توصيف كرد كه اجزاي آن مي را مي دهد. با بررسي اين هم پيوند توان پيوندها
و آجرلو، كردمتغيرهاي الزم براي دگرگوني نظام را مشخص  ). 1394(روحاني

 هاست. دادن به ايده تحليل تأثيرات متقابل در اصل ابزاري براي شكل
در مطالعات تحليل تأثيرات متقابل، بعد از شناسايي نيروهاي پيشران اثرگذار،

و ماتريسي براساس آنها طراحي مي 0ميزان ارتباط ميان نيروهاي پيشران با اعداد شود
مي3تا ( براساس شدت اثرگذاري آنها بر يكديگر مشخص  & ,Godet, Duranceشود

Gerber, 2008 .(و تلخيص پيشران گام نخستين آن در تهيه ماتريس، پااليش هاست.
از ها كه هيچ ارتباطي با ساير پيشران دسته از پيشران مطالعه خارج ها ندارند بايستي

بي ورود پيشران؛ زيرا شوند مي هاي . به استناد اصول كند تواند تحليل را دشوار ربط
به n2-nها، بين پيشرانشودپيشران توجهnبه استقراي رياضي اگر وجود رابطه دوگانه

با آيد. بديهي است هرچه تعداد پيشران مي ها افزايش يابد، تعداد تأثيرات متقابل
ميسرعت بيشتر مي40الي10كند. در بيشتر مطالعاتي رشد شود پيشران تعريف

و همتي،   ). 1394(حاجياني
ذيرا شده هاي شناسايي سياهه پيشرانما گ در اختيار راتا ذاشتيمنفعان نظر خود
را انتخاب كنند. سپس اعالم با استفاده از طيف ليكرت اهميت هريكدرباره  هاي آنها

و تا ميزان تأثير هريك ديمدادر ماتريس قرار  از تأثيرپذيريميزان بر ديگري شان
مك انتقال افزار ميك به نرم افزار اكسل نرم را از پس ماتريسس. شودمشخص يكديگر

 كرديم.و تحليليم داد

مك براي انجام محاسبات رياضيِ اثرات متقابل متغيرهاي تأثيرگذار افزار ميك نرم
ا و نمودار شكل صورتبهرا روابط دارد قابليتوستو تأثيرپذير طراحي شده

و ساختار نظامنمايش دهد تا بهرا روابط  آساني تحليل كرد. بتوان
و نمودارهاي خروجي نرم ماتريس ماتريس«: يكي استمك دو نوع افزار ميك ها
و نمودارهاي1»اثرات مستقيم ماتريس اثرات«و ديگريآننيروهاي پيشران

و نمودارهاي آن.2»غيرمستقيم ت بين نيروهاي پيشران گام حليل نتايج در نخستينبراي
بهبارا توان تأثير متغيرهاميگيساد به .يدسنج هاي ارتباطي تعداد گروه نگريستن

 دارد. اندك كل نظام تأثيربرمتغير اثر مستقيم دارد، اندكيمتغيري كه بر

).1392زالي،(ناچيز است كل نظامازنيزاش تأثيرپذيري

1. Matrix of Direct Influence 
(MDI) 

2. Matrix of Indirect Influence 
(MII) 

حجازیسیده |رقیه
حیدری گرایی|غالمرضا احسان



٢٧
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

و تأثيرپذيري متغيرها در تحليل اثرات متقابل.1نمودار )(Godet, 1994تأثيرگذاري

گوياي آن است كه نظام در چه وضعيتي1 نحوه پراكنش عوامل روي نمودار
بر نحوه تحليل عوامل تأثيرگذار؟ اين فهم اوليه2است يا ناپايدار1پايدار آيااست؛ 

بههاي است. در نظام يعني برخي عوامل،استL شكل پايدار پراكنش عوامل
و برخي تأثيرپذيري  هاي پايدار سه دسته در نظام بدين ترتيب،.دارند زيادتأثيرگذاري

مي،عوامل تأثيرگذار، تأثيرپذير هاي ناپايدار در نظام . اما،شودو مستقل مشاهده
و در تماميب قطريِعوامل حول محور؛ بدين معنا كه تر است وضعيت پيچيده ردار
(تصوير صفحه پراكنده و در بيشتر مواقع حالت بينابيني دارند ). تحليل اين1اند

در ها پيچيده نظام  .Godet, 1994, p(است آنها فعال تر است؛ زيرا متغيرهاي بيشتري

99; 2004, p. 72.( 

(1تصوير )Godet, 1994, p. 100. پايداري يا ناپايداري نظام
1. Relatively stable system 
2. Unstable system 

متقابل پیرشانتأثیرات تأثیرگذارنیروهای
فهر آینده ایرانکتابخانههایستبر در ای



٢٨
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

ها يافته

عنوان نيروهاي پيشران كليدي با باالترينبهرا نيروي پيشران13پژوهش حاضر،
).1(جدول كرداهميت شناسايي 

اي هاي كتابخانه نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده فهرست.1 جدول
 در ايران براساس ضريب اهميت

گویه اهمیتگویهکد رضیب
M1فهرست کهوشمندسازی فناوریتابخانههای از استفاده با جدیدای ۳۷/۹۴های
M2فهرست کیفیت و کتابخانهکمّیت مجازیهای محیط در ۳۷/۸۹ای
M3فهرست ساختار در بازنگری به کتابخانهگرایش ۵/۸۷ایهای
M4به کتابخانه دسرتسینقش کننده تسهیل ۵/۸۷عنوان
M5استاندا و ابزارها سازی روزآمد و ۵/۸۷ردهااصالح

M6جدولغنی همچون ابزارهایی از استفاده با فهرست محتوا،سازی ها
و... مرور قابلیت کشف، ۵/۸۷خدمات

M7دیوار بدون ۸۷/۸۶کتابخانه
M8فناوری زیرساختی کتابخانهوضعیت در اطالعات جدید اطالعاتیهای مراکز و ۲۵/۸۶ها
M9فهرست متخصصان کتابخانهتعامل نظامهای طراحان با کتابخانهای ۶۲۵/۸۵ایهای
M10داده (تولید استانداردها و ابزارها از استفاده در صحت و استاندارد)دقت ۸۵های
M11نقش نوینظهور خدمات ارائه برای متخصصان جدید کارکردهای و ۸۵ها
M12به کتابخانه اطالعاتنقش دهنده ارائه ۸۵عنوان
M13کارکر بهافزایش کتابخانه اجتامعی اجتامعیدهای نهاد یک ۸۵عنوان
M14فهرست اساسی مشکالت به نسبت آگاهی و کتابخانهشناخت ۷۵/۸۳ایهای
M15به مؤلفهدانش اقتصادعنوان بر تأثیرگذار ۵/۸۲ای
M16دانش پدیدآور به اطالعات تولیدکننده از کاربر نقش ۵/۸۲تغییر
M17فهر جذابیت کتابخانهستمیزان کاربرهای برای ۵/۸۲ای
M18متخصصان میان در همفکری و ۵/۸۲تعامل
M19اطالعات به آزاد دسرتسی ۸۷/۸۱امکان
M20دانشی کاالهای تقاضای و عرضه ۲۵/۸۱افزایش
M21اطالعات اشکال و انواع همه بر ۲۵/۸۱تأکید

M22فهرست جایگاه کتابخانهارتقای افکاهای در وای عمومی ر
آن به نسبت مردم نگرش

۶۲۵/۸۰

M23اجتامعی مناسبات در دانش و اطالعات نقش ۸۰ارزشمندشدن
M24به قدرتاطالعات ارزیابی برای مالکی ۸۰عنوان
M25کشور در اینرتنت نفوذ ۸۰رسعت

M26مشوق و اجرایی، راهربدی، اسناد فهرستتدوین حوزه در مربوط هایهای
ایکتابخانه

۸۰

M27فهرست تحوالت و تخصص میان کتابخانههامهنگی ۸۰ایهای
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گویه اهمیتگویهکد رضیب
M28جدید استانداردهای و ابزارها ۸۰ایجاد
M29استقرار و اطالعات به دسرتسی منظور به اطالعات سازماندهی ابزارهای ایجاد

دانش ۷۵/۷۸بنیاناقتصاد
M30اطالعات از زدایی مادی و دیجیتال ۷۵/۷۸رایانش
M31فهرست با کاربر کتابخانهمشارکت ۷۵/۷۸ایهای
M32سازمان دیگر با کتابخانه شبکهرقابت و ارائهها اطالعاتهای ۷۵/۷۸دهنده
M33بهدموکراتیزه پایین از اطالعات مدیریت و انتشار، (تولید، اطالعات جریان شدن

۱۲۵/۷۸باال)
M34،ذخیره (تکثیر، اطالعات از بیمترکززدایی و آسان توزیع اطالعات)و ۵/۷۷هزینه
M35فهرست تهیه در کاربر مطالعات کتابخانهاهمیت ۵/۷۷ایهای
M36فهرست اهمیت و موقعیت از مسئوالن کتابخانهدرک ۵/۷۷ایهای
M37جدید محیط در متخصصان بازاریابی و موقعیت به ۸۷۵/۷۶توجه
M38فهرست اجتامعی کتکارکردهای بهابخانههای (مانندای اجتامعی امر یک عنوان

اجتامعی)برچسب ۲۵/۷۶زنی
M39فهرست از استفاده چگونگی درباره کاربر کتابخانهآموزش ۲۵/۷۶ایهای

اي در هاي كتابخانهنيروي پيشران تأثيرگذار بر آينده فهرست13بعد از شناسايي
ر وابط ميان اين نيروهاي پيشران پرداخته ايران با باالترين ضريب اهميت، به شناسايي

و شناسايي روابط ميان اين نيروهاي كليدي از نرم مك افزار ميكشد. براي دستيابي
با بود. براساس شاخص13×13استفاده شد. ابعاد ماتريس  سههاي آماري، ماتريس

و بهينه1»اي چرخش داده«بار كه2بوددرصد برخوردار 100شدگي از مطلوبيت
و پاسخ روايي باالي گويه آن ها ميهاي 3/92ماتريس3. درجه پرشدگيدهد را نشان

 156است. از مجموع شده دهنده پايايي باالي متغيرهاي بررسي كه نشان بوددرصد
رابطه تأثيرگذار70رابطه تأثيرگذار قوي،64در اين ماتريس، پذير ارزيابي رابطه

و  ض22متوسط، هاي رابطه نيز روابط متقابل گويه13عيف بود. رابطه تأثيرگذار
.)2(جدول نشدارزيابيوها بود هاي مشابه در ستون سطرها با گويه

 هاي ماتريس تأثيرات متقابل تحليل اوليه داده.2 جدول
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1. Number of iterations 
مك ميزان چـرخش افزار ميك نرم.2

به داده طور خودكار پيشـنهاد اي را
دهد. ميزان چـرخش براسـاس مي

ــز ــدي ميـ ــداري صددرصـ ان پايـ
و تأثيرپــذير  متغيرهــاي تأثيرگــذار

.شود مشخص مي
3. Fillrate 

متقابل پیرشانتأثیرات تأثیرگذارنیروهای
فهرست آینده ایرانکتابخانههایبر در ای
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و پراكنش نيروهاي پيشران در صفحه پراكندگي ميزان پايداري يا نحوه توزيع
ميناپايداري نظام  بهو داده1با توجه به تصوير.دهد را نشان در دست هاي آمده

اي در ايران كتابخانه هاي توزيع نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده فهرست،2نمودار 
 بيانگر ناپايداري نظام است.

و تأثيرپذيري در در اين بخش نيروهاي پيشران براساس ميزان تأثيرگذاري
يا هايي با عنوان نيروهاي پيشران تعيين گروه كننده يا تأثيرگذار، دووجهي، تأثيرپذير

و مستقل دسته 1مقايسه با نموداربا2. اين نيروها در نمودارشدبندي نتيجه نظام،
مي دسته هر . در ادامهشدمشخص  شوند. از اين متغيرها تشريح

 . نقشه پراكندگي نيروهاي پيشران كليدي تأثيرگذار بر آينده2 نمودار
 اي در ايران هاي كتابخانه فهرست

تر هرچه متغير به شمال نمودار نزديك.1كننده متغيرهاي تأثيرگذار يا تعيين

ت بيشتر است. متغيرهاي تأثيرگذار در بخش شمال غربي نمودار آن أثيرگذاري باشد،
به با داده1اند. مقايسه نمودار قرار گرفته نشان داد2آمده از نمودار دست هاي 1. Determinate or influential 

variables 
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و مراكز هاي جديد اطالعات در كتابخانه وضعيت زيرساختي فناوري«متغيرهاي ها
و كاركردهاي جديد ظهور نقش«،»اطالعاتي ،»ارائه خدمات نوين برايمتخصصان ها

ترتيب تأثيرگذارترينبه»اي هاي كتابخانه گرايش به بازنگري در ساختار فهرست«و
و از اينمتغيرها .ندكننده يا تأثيرگذار تعيينرو،

و(بسيار1متغيرهاي دووجهي دو).تأثيرپذير بسيار تأثيرگذار اين متغيرها

م2متغيرهاي ريسكاند: دسته خط در اطراف . متغيرهاي ريسك3تغيرهاي هدفو
شدن به بازيگران تبديل آنها برايقطري ناحيه شمال شرقي نمودار قرار دارند. ظرفيت 

در اين گروه قرار دارد.» كتابخانه بدون ديوار«. نيروي پيشران زياد استكليدي نظام 
و كيفيت فهرست«نيروهاي پيشران  و» مجازي اي در محيط هاي كتابخانه كميت

و روزآمد« و استانداردها اصالح نيز در گروه متغيرهاي هدف قرار دارد.» سازي ابزارها
ميخواهند بود تأثيرگذار باشند، تأثيرپذير آنكهاين متغيرها بيش از  توان آنها؛ بنابراين
 دانست. تكامل نظام برآيند را با قطعيت بيشتري

م.4متغيرهاي تأثيرپذير يا نتيجه تغيرها در قسمت جنوب شرقي محور اين

بهو ناچيز خواهد بود شانو تأثيرگذاريبسيار شان تأثيرپذيريرند. مختصات قرار دا
و دووجهي بسيار حساس نقش«نيروهاي پيشران.اند تكامل متغيرهاي تأثيرگذار

به«،»دهنده اطالعات عنوان ارائه كتابخانه به كننده عنوان تسهيل نقش كتابخانه
محتوا،،ها سازي فهرست با استفاده از ابزارهايي همچون جدول غني«،»رسيدست

و از هاي كتابخانه هوشمندسازي فهرست«و» ...خدمات كشف اي با استفاده
مي» هاي جديد فناوري  گيرند. در اين دسته قرار

و تأثيرپذيري كه اين متغيرها.5يمتغيرهاي مستقل يا مستثن اندك تأثيرگذاري

بهنددارقرار محور جنوب غربي در داشت خواهند  و6دو گروه متغيرهاي گسستهو
و كمتر تأثيرگذارگروه دوم بيشتر شوند. تقسيم مي7متغيرهاي اهرمي ثانويه

محور مختصات قرار دارند. نيروهاي جنوب غربيو در باالي خط قطري ند تأثيرپذير
به«پيشران  تعامل«و» ان يك نهاد اجتماعيعنو افزايش كاركردهاي اجتماعي كتابخانه

 اند. در اين دسته»اي هاي كتابخانه اي با طراحان نظام هاي كتابخانه متخصصان فهرست
و زير خط گروه دوم متغيرهاي گسسته هستند كه در نزديكي محور مختصات

به.قطري جنوب غربي قرار دارند نظام فعلي پوياييتكامل اين متغيرها ارتباطي
(توليد«ي پيشران ندارد. نيرو و استانداردها و صحت در استفاده از ابزارها دقت

مي» هاي استاندارد) داده  گيرد. در اين گروه قرار

1. Relay variables 
2. Stake variables 
3. Target variables 
4. Dependent or output 

variables 
5. Excluded or independent 

variables 
6. Disconnected variables 
7. Secondary levers variables 

متقابل پیرشانتأثیرات تأثیرگذارنیروهای
فهرست آینده ایرانکتابخانههایبر در ای
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و غيرمستقيم نيروهاي3نمودار  . مقايسه نقشه پراكندگي تأثيرگذاري مستقيم
 اي در ايران هاي كتابخانه پيشران كليدي تأثيرگذار بر آينده فهرست

هاي نقشه پراكندگي نيروهاي پيشران كليدي تأثيرگذار بر آينده فهرست3نمودار

و جايگاه آنها در نمودار تأثيرگذاري كتابخانه تأثيرپذيري براساس تأثيرات- اي در ايران

كه غيرمستقيم است. فاصله مقايسه نقشه دهنده چين مشخص شده، نشان نقطهباهايي

و غيرمستق يم نيروهاي پيشران كليدي تأثيرگذار بر آينده پراكندگي تأثيرگذاري مستقيم

مي است. همان فهرست بندي نيروهاي پيشران شود دسته گونه كه در نمودار ديده

كليدي تأثيرگذار اثرات غيرمستقيم تفاوت اساسي با اثرات مستقيم آنها ندارد. 

به عبارت ديگر، جابه به و رتبه نيروهاي پيشران ب ترتي جايي اساسي در جايگاه

و غيرمستقيم مشاهده نمي  شود. اثرگذاري مستقيم
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كه.1»متغيرهاي راهبردي« راميمتغيرهايي هستند و كنترلتوان آنها  دستكاري

و تغيير نظام تأثيرگذار كرد نمودار، در نزديكي در متغيرهاي راهبردي.ندو بر پويايي
و شمال شرقي قرار  ند. دار خط قطري جنوب غربي

و كيفي«نشان داد متغيرهاي تحليل ماتريس در هاي كتابخانهت فهرستكميت اي
و استانداردها«،»محيط مجازي و روزآمدسازي ابزارها كتابخانه بدون«،»اصالح

»اي هاي كتابخانه اي با طراحان نظام هاي كتابخانه تعامل متخصصان فهرست«و،»ديوار
 در گروه متغيرهاي راهبردي قرار دارند.

 يريگ نتيجه

اي از نوع نظام ناپايدار هاي كتابخانه نظام نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده فهرست
راهبردي متغير4نيروي پيشران كليدي با باالترين ضريب اهميت،13است. از ميان 

وضعيت«نتايج نشان داد متغيرهاي ند. در اطراف خط قطري نمودار قرار گرفت
ا زيرساختي فناوري و مراكز اطالعاتي طالعات در كتابخانههاي جديد ظهور«،»ها

و كاركردهاي جديد متخصصان نقش به«و» ارائه خدمات نوين برايها گرايش
ترتيب تأثيرگذارترين نيروهاي پيشرانبه»اي هاي كتابخانه بازنگري در ساختار فهرست

ي. خواهند بوداي در ايران هاي كتابخانه كليدي بر آينده فهرست  هاي يافتهباها افتهاين
(دو ()Boydston & Leysen, 2014پژوهش  خوان است. ) همSmyth, 2016و

و دهنده اهميت فناوري اطالعات، بافت حرفه نيروهاي پيشران كليدي نشان اي
و همچنين گرايش به تغيير در ساختار سنتي فهرست هاي وظايف متخصصان،

سه كتابخانه و كيفيت اين مي اي است. كميت هاي تواند وضعيت فهرست نيرو
 اي در ايران را رقم زند. كتابخانه

و كيفي«،»كتابخانه بدون ديوار«نيروهاي پيشران هايت فهرستكميت
و استانداردها«و،»اي در محيط مجازي كتابخانه و روزآمدسازي ابزارها در» اصالح

ب ؛ پايداري آميخته استناا گروه متغيرهاي دووجهي قرار دارند. طبيعت اين متغيرها
وي زيرا هر عمل بهدر تغييري هر روي آنها و تغيير ديگر متغيرها را دنبال آنها واكنش

عنوان نيروهاي پيشران راهبردي نيز شناسايي شدند. خواهد داشت. اين سه پيشران به
گمي آنهاتغيير در هريك از اين،بنابراين ذارد. تواند بر ديگر نيروهاي پيشران تأثير
( با پژوهشاز اين پژوهش آمده دست نتايج به (Calhoun, 2006هاي و (Weber, 

و سازمان سياست خوان است.) هم2015 اي هاي كتابخانه هاي مرتبط با فهرست گذاران
و برنامه مي به ريزي براي جهت توانند با توجه ويژه به نيروهاي پيشران دهي صحيح

 

1. Strategic variables 

متقابل پیرشانتأثیرات تأثیرگذارنیروهای
فهرست آینده ایرانکتابخانههایبر در ای
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فه آنها، آينده هاي خود رقم زنند. بديهي است حركت در مسير رستاي مطلوب براي
 اي منجر خواهد شد. هاي كتابخانه غلط به كاهش كارايي فهرست

هاي اي با طراحان نظام هاي كتابخانه تعامل متخصصان فهرست«نيروي پيشران
در گروه متغيرهاي اهرمي ثانويه قرار گرفت. اين متغيرها اگرچه در گروه»اي كتابخانه

ميمتغير به هاي مستقل قرار دارند، به توان آنها را و معيار . بردكار عنوان نقاط سنجش
به به و تأثيرپذيري بااليي نسبت عبارت ديگر، اگرچه اين نيروي پيشران تأثيرگذاري

آن ديگر نيروهاي پيشران كليدي در نظام ندارد؛ اما مي  تواند در روند كلي حركت

يامؤثر باشد. اين نيروي پيشران شكست مالكي است براي سنجش ميزان موفقيت
به،اين متغيرنظام.  با دست نيروي پيشران راهبردي نيز شناسايي شد. نتايج آمده
(هاي يافته  خوان است. ) همWeber, 2015پژوهش

مي اينها از يافته اي هاي كتابخانه توان نتيجه گرفت كه متخصصان فهرست گونه
س و ورود به محيط نتي فهرستدر ايران، عبور از محيط از ها هاي جديد اطالعاتي را

مي هاي كتابخانه ترين عوامل تأثيرگذار بر آينده فهرست مهم توجه به اين دانند. اي
هممسئله منجر به افزايش كاربردپذيري فهرست چنانكه ايشان ها در آينده خواهد شد؛

به«دو نيروي پيشران  نقش كتابخانه«و»ه اطالعاتدهند عنوان ارائه نقش كتابخانه
نيروهاي تأثيرپذير در نظام شناختند. چهار از شمار»كننده دسترسي عنوان تسهيل به

مي نيروي پيشران راهبردي شناسايي به زنجيره توانند تحليل شده نيز دنبال داشته اي
و تجربيات سياست و اجراكنندگان فهرست باشند. استفاده از تخصص هاي گذاران

مي خانهكتاب و استتانداردها منجر اي در كنار هم و روزآمدي در ابزارها تواند به تغيير
و استانداردهاي جديد ما را به سمت دستيابي به كتابخانه بدون شود. استفاده از ابزارها

و كيفيت ديوار سوق خواهد داد. ايجاد كتابخانه بدون ديوار به افزايش كميت
در هاي كتابخانه فهرست و در نتيجه افزايش كاربردپذيري فهرست اي ها محيط جديد

 در آينده منجر خواهد شد.
بر هاي كتابخانه فهرست اي ايران نياز به توجه ويژه براي بقا دارند. عالوه

اي انجام شده است نيازمند هاي كتابخانه هايي كه تاكنون بر جزئيات فهرست پژوهش
توجه به روابط ميان براي آينده هستيم. هايي كلي براي تهيه يك نقشه راه بررسي

در هاي كتابخانه نيروهاي پيشران مؤثر بر آينده فهرست و تحليل ساختار آنها اي
و تأثيرپذيرييتوجهبياي بهتر ضروري است، زيرا طراحي آينده به تأثيرگذاري

.شدها خواهدو سبب شكاف در برنامه نيستها بر ديگري سودمند هريك از پيشران
اي، نياز است عالوه بر توجه هاي كتابخانه اي بهتر براي فهرست براي رسيدن به آينده
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و بهبود نيروهاي پيشرانايويژه به نيروهاي پيشران كليدي تأثيرگذار، بر تغيير
براي شناساييها ريزي شود. نيروهاي پيشران راهبردي به سازمان برنامه،راهبردي

از هريك روي كنترلو تغييربا توانندميهاسازمان يراز؛كمك خواهد كردبهترين راه 
.زنند رقم خود برايرا بهترايآينده آنها

 مĤخذ
( اكبري و محتوايي بانك مستندات ايران براساس مدل 1396داريان، سعيده ). ارزيابي ساختاري

و سازماندهي اطالعات.مفهومي فراد .27-11،)3( 28، مطالعات ملي كتابداري

( اجياني، ابراهيم؛ همتي، عليح و 1394رضا ). مروري بر الگوهاي روش تحليـل تـأثير متقابـل

.85-69،)1(26پژوهي مديريت، آيندهمعرفي الگويي با منطق همبستگي. 

(و العابديني، محسـن؛ اصـنافي، اميررضـا؛ زين حبيبي، سحر؛ حاجي ). 1397عمرانـي، ابـراهيم

و اي در ايـران. افزارهـاي كتابخانـه ماني نـرم سـاز مطالعه وضعيت عملكرد درون كتابـداري

.90-67،)4(21رساني، اطالع

) هـاي گيري از فناوري اطالعات در كتابخانه ). موانع زيرساختي بهره1381داورپناه، محمدرضا

و اطالعدانشگاهي ايران.  .23-1،)2(5رساني كتابداري

) ن). 1394روحاني، آرش؛ آجرلو، سعيد هـاي مك: قابل استفاده در پـروژه افزار ميكرمآموزش

. تهران: آرنا.پژوهي آينده-سناريونويسي

) و توسعه منطقه نگاري راهبردي در برنامه آينده). 1392زالي، نادر . تهران: پژوهشـكدهاي ريزي

 مطالعات راهبردي.

(و طالبيان، حامد؛ مواليي، محمدمهـدي؛ بـه روش ). تحليـل سـاختاري 1396قـراري، فريمـا

(مطالعـه مـوردي آينـده مك فازي در آينـده ميك .)1394پژوهـي ايـران نگـاري راهبـردي

.103-75،)1(2، پژوهي ايران آينده

هاي ديجيتالي سازي معنايي منابع اطالعاتي در كتابخانه يكپارچه).1394( عليپور حافظي، مهدي

و سازماندهي اطالعات، ايران.  .113-93)،3(26مطالعات ملي كتابداري

) هاي كتابخانه ملي ايـران اي فهرست شناسي فراداده طراحي الگوي هستان). 1395فتحيان، اكرم

 نامه دكتري، دانشگاه فردوسي، مشهد.. پايانهاي پيوندي مبتني بر روش داده

(و العابديني، محسن؛ زين مظفري، عليرضا؛ حاجي ). بررسـي همخـواني 1396پازوكي، فاطمـه

ت (آردي استاندارد و دسترسي بـه منبـع هـاي كتابشـناختي اي) در فهرسـت پيشـينه وصيف

و مديريت اطالعات،پيايندها.  .926-897،)3( 32 پردازش
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