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Purpose: To examine possible scenarios and propose the desired

ones for the future of library catalogs in Irn
Method: Experts views are sought, cross-impact balance analysis

(CIB) and scenario planning are applied to develop scenarios.
Scenario Wizard software was used for analysis.
Finding: 4 strategic driving forces including: 1) quantity and
quality of library catalogs in the virtual environment, 2)
modification and updating of tools and standards, 3) library
without walls, and 4) Interaction between library cataloging
professionals and library system designers were identified
based on which 12 favorable, static, and critical conditions
were considered. Finally, 5 scenarios including: 1) favorable
situation, 2) static, 3) unfavorable trends, 4) on the verge of
crisis, and 5) crisis were selected with the highest consistency,
then the characteristics of each of them were examined. Due
to the strong influence and effectiveness among the 4 strategic
drivers, the favorable situation scenario and the crisis situation
scenario were identified with a strong probability of occurrence.
Conclusion: The juxtaposition and interaction of strategic driving
forces, outlines various scenarios for the future of library catalogs
in Iran that the occurrence of each of them will have different
consequences for libraries and society.
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تاریخ دریافت 99/09/29 :تاریخ پذیرش99/10/20 :

 .1دانشــجوی دکتــرای علــم
اطالعــات و دانششناســی ،دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز ،اهــواز
razieh.hejazi@gmail.com

هــدف :تبییــن وضعیتهــای احتاملــی نیروهــای پی ـران راهــردی ،تدویــن ســناریوهای ممکــن و
انتخــاب ســناریوهای مطلــوب ب ـرای آینــدۀ فهرس ـتهای کتابخان ـهای ای ـران اســت.
روش :دادههــا از نظـرات متخصصــان و تحلیــل متــوازن تأثیــر متقابــل و ســناریوپردازی بهدســت آمــد
و از نرمافـزار ســناریوویزارد بـرای تحلیــل دادههــا اســتفاده شــد.
یافتههــا :بــا اســتفاده از  4نیــروی پیــران راهــردی شــامل «کمیــت و کیفیــت فهرســتهای
کتابخانـهای در محیــط مجــازی» « ،اصــاح و روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردها»« ،کتابخانــۀ بــدون
دیــوار» ،و « تعامــل متخصصــان فهرسـتهای کتابخانـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخانـهای»12 ،
وضعیــت مطلــوب ،ایســتا ،و بحرانــی بـرای آینــدۀ فهرسـتهای کتابخانـهای تعییــن شــد .در نهایــت،
 5ســناریو شــامل وضعیــت مطلــوب ،ایســتا ،روندهــای نامطلــوب ،در آســتانۀ بح ـران ،و بح ـران بــا
باالتریــن ســازگاری انتخــاب و ویژگیهــای هــر یــک از آنهــا بررسیشــد .بــه دلیــل تأثیرگــذاری و
تأثیرپذیــری بــاالی  4نیــروی پیـران راهــردی بــر یکدیگــر ،ســناریوی وضعیــت مطلــوب و ســناریوی
وضعیــت بح ـران بــا احتــال وقــوع قــوی شناســایی شــد.
نتیجهگیــری :کنــار هــم ق ـرار گرفــن و تعامــل نیروهــای پی ـران راهــردی ،ســناریوهای متنوعــی را
بــرای آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران ترســیم میکنــد کــه وقــوع هــر یــک پیامدهــای
مختلفــی بــرای کتابخانههــا و جامعــه خواهــد داشــت.

ڪلیدواژهها

فهرستهای کتابخانهای ،برنامهریزی سناریومبنا ،تحلیل متوازن تأثیر
متقابل ،نیروهای پیرشان راهربدی ،سناریوویزارد.
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مقدمه

 . 1بهعنوان مثال:
همایش آیندهپژوهی در کتابخانههای
عمومی ایران (نخستین :1393 :تهران).
نشست آیندهپژوهی در کتابخانههای
عمومی (نخستین :1398 :مشهد).
کنگره ما و آینده :تحوالت نوپدید در
علوم اطالعات ،کتابخانهها و آرشیو
(پنجمین :1398 :تهران).
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بشــر ســالهای آغازیــن هــزارۀ ســوم را در حالــی تجربــه میکنــد کــه جهــان
سرشــار از عــدم قطعیتهــا ،فرصتهــا ،و تهدیدهــای تــازه اســت (پــدرام و
جاللیونــد،1392 ،ج ،1ص .)18علــم و فنــاوری بــه عنــوان بزرگتریــن نیــروی
پیشــران ،شــکافی عمیــق میــان گذشــته و آینــده ایجــاد کــرده اســت .چش ـمانداز
در حــال تغییــر دانــش ،منجــر بــه لــزوم خدمــات جدیــدی در کتابخانههــا شــده
اســت .بــه گفتــه( Coyle (2017در قــرن بیســتم و بیســت و یکــم شــاهد عقــب
ماندگــی فهرس ـتهای کتابخان ـهای از تحــوالت فنــاوری هســتیم .ســرعت تغییــر
در  30ســال گذشــته ،محیــط بیثباتــی را ایجــاد کــرده کــه تمایــل بــه حــذف
برخــی از خدمــات کتابخانــهای را بــه دنبــال داشــته اســت .پژوهشهــا نشــان
میدهــد کــه فهرســتهای کتابخانــهای امــروزی مشــکالت متعــدد و مزایــای
محــدود بــرای کاربــران دارنــد ( .)Calhoun, 2006فهرســتهای کتابخانــهای در
رقابــت بــا ســاختارهای موجــود در جامعــه قــرار گرفتهانــد و نیازمنــد خدمــات
جدیــد بــرای جــذب کاربــران خــود هســتند.
لــزوم تغییــر در فهرســتهای کتابخانــهای بــا پیشــرفت فنــاوری ،ســاختار
جدیــد و همچنیــن انتظــارات فزاینــده کاربــران توجــه شــده اســت .مقالههــای
مــروری (فتاحــی )1380 ،1376 ،و برگــزاری گردهمایــی و همایشهــای متعــدد  1در
زمینــۀ آینــدۀ کتابخانههــا و فهرســتها ،نشــان از توجــه پژوهشــگران بــه آینــدۀ
فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران طــی ســه دهــه اخیــر دارد .بــا ایــن حــال،
مقایســه تحــوالت فهرس ـتهای کتابخان ـهای ایــران بــا جهــان نشــان از تغییــرات
محــدود و بســیار کنــد  -حداقــل در ده ســال جــاری -دارد (ناصــری ،نــوروزی و
کدخــدا1395 ،؛ ساداتموســوی ،تاجالدینــی و شــریفمقدم1393 ،؛ انصــاری و
رحمانــی .)1397 ،تالشهایــی بــرای همگامســازی ایــن فهرســتها بــا فنــاوری
روز شــده اســت کــه قابــل مقایســه بــا نمونههــای خــارج از کشــور نیســت و
بــه نظــر میرســد نتوانســته مخاطبــان زیــادی جلــب کنــد (انصــاری و رحمانــی،
 1397؛ احمــدی خشــوئی .)1394 ،پژوهشهــای بســیاری نیــز در زمینــۀ ملزومــات
کنونــی فهرســتهای کتابخانــهای همچــون بهکارگیــری دادههــای پیونــدی ،اف.
آر.بــی.آر ،اســتاندارد آر.دی.ای ،.هستیشناســیها و مــواردی از ایــن قبیــل در
ایــران صــورت گرفتــه ،امــا بــه عمــل درنیامــده اســت (علیپورحافظــی1394 ،؛
فتحیــان1395 ،؛ مظفــری و دیگــران1396 ،؛ اکبریداریــان1396 ،؛ حبیبــی و
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دیگــران .)1397 ،حجــازی ،حیــدری و گرایــی ( )1399بــا بررســی پژوهشهــا بــه
وضعیــت نامطلــوب آینــدۀ فنــاوری؛ ضعــف ســاختارهای نهادی؛ شــکاف شــناختی
میــان کاربــر ،کتابــدار و طــراح؛ تخصــص ناکافــی؛ کاربــردی نبــودن ابزارهــا و
اســتانداردهای جدیــد؛ فقــدان دادههــای اســتاندارد؛ و اســتفاده ناقــص و نادرســت
از ابزارهــا و اســتانداردها در فهرســتهای کتابخانــهای ایــران اشــاره میکننــد.
بــه نظــر میرســد فهرسـتهای کتابخانـهای بــا وضعیــت کنونــی خــود در ایران
و نداشــتن مــدل مناســب بــرای در نظــر گرفتــن تمامــی عوامــل درونــی و بیرونــی
تأثیرگــذار بــر آن ،بهســوی آینــدهای مبهــم و نگــران کننــده در حرکــت هســتند.
یکــی از رویکردهــا و سیاســتهایی کــه میتوانــد بــه آینــدۀ فهرســتهای
کتابخانــهای ایــران کمــک کنــد و احتمــال کســب موفقیتهــای بیشــتری دارد،
تــاش بــرای معمــاری آینــده اســت.
شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر آینــده میتوانــد دانــش دربــارۀ آینــده
احتمالــی و مســیرهای دســتیابی بــه آنرا بهدســت دهــد آیندهنــگاری بــا فــرض
نامعلومبــودن آینــده آغــاز میشــود ،زیــرا آینــده ترکیبــی از متغیرهــا و مجهوالتــی
اســت کــه میتواننــد هــر نــوع نتیجـهای تولیــد کننــد .بنابرایــن هــدف آیندهنــگاری
پیشبینــی آینــده نیســت ،بلکــه «ارائــه دیــدگاه قابــل قبــول و محتمــل از آنچــه
اســت ممکــن اســت رخ دهــد»()Johnston 2007, p17 in Staley & Malenfant, 2010, p 5
هــدف آیندهنــگاران آن اســت کــه از طریــق پیشــنهاد تفکــر آیندهنگــر ،بــرای
آینــدهای بدیــل ،تصمیمگیــری ،انتخــاب سیاســتهای هدفمنــد و طراحــی
عمــل اجتماعــی را هرچــه بیشــتر و عاقالنهتــر مؤثــر ســازند (نامداریــان و
حس ـنزاده ،1395 ،ص .)40سناریواندیشــی میتوانــد از ایــن نگرانیهــا بکاهــد و
سیاسـتگذاران را بــرای کنــش مناســب و بهموقــع آمــاده ســازد .انتقــال ســناریوی
پیشــنهادی بــه برنامــه راهبــردی نیــاز بــه تشــخیص عناصــر کلیــدی در ســناریو دارد
( .)O’connor and Sidorko, 2010, p129ایــن عناصــر نیروهــای پیشــران خوانــده
میشــوند .نیروهــای پیشــران عناصــري هســتند كــه باعــث حركــت و تغييــر در
طــرح اصلــي ســناريوها میشــوند و ســرانجام داســتانها را مشــخص ميكننــد
(شــوراتز ،1386 ،ص .)105نیروهــای پیشــران راهبــردی نیروهایــی هســتند کــه
قابــل دســتکاری و کنترلانــد و بــر پویایــی و تغییــر سیســتم تأثیرگــذار هســتند.
در ایــن پژوهــش در پــی آن بودهایــم کــه بدانیــم آینــدۀ فهرســتهای
کتابخان ـهای در ایــران بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع و مــداوم ،بیثباتــی و عــدم
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قطعیــت چگونــه خواهــد بــود .هــدف مــا تبییــن وضعیتهــای احتمالــی نیروهــای
پیشــران راهبــردی ،تدویــن ســناریوهای ممکــن ،و انتخــاب ســناریوهای مطلــوب
بــرای آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای ایــران بــوده اســت.
آیندهنــگاری راهبــردی و تدویــن ســناریو بــرای فهرســتهای کتابخانــهای
میتوانــد ایــن فایدههــا را داشــته باشــد:
 )1تعییــن اولویتهــا در فهرســتهای کتابخانــهای بــرای ســرمایهگذاری
و برنامهریــزی توســط ســازمانهای ذینفــع؛
 )2واکنــش مناســب و بهموقــع بــه نیازهــای کاربــران ،تحــوالت ســاختاری،
و پیشــرفتهای فناورانــه؛
 )3درک فرصتها و تهدیدهای فهرستهای کتابخانهای در بلند مدت.
پژوهشهــا در موضــوع آینــدۀ کتابخانههــا و فهرســتهای کتابخانــهای فــراوان
اســت O’Connor and Au (2008(.ســناریوی کتابخانــه هنــگ کنــگ را «مرکــز یادگیری»
دانســتند کــه دسترســی بــه منابــع جهــان را تضمیــن میکنــد .یــک گــزارش از آینــدۀ
کنتــرل کتابشــناختی (Working Group on the Future of Bibliographic Control (2011
توصیههــا و راهبردهایــی بــرای یکپارچگــی کتابخانههــا و مراکــز اطالعاتی جهــان دارد؛
شو
از جملــه افزایــش کارایــی در تولیــد رکورد کتابشــناختی ،دسترســی بــه مواد بــا ارز 
منحصربهفــرد ،وضعیــت فنــاوری بــرای آینــده ،وضعیــت جامعه بــرای آینــده ،و تقویت
حرفــۀ کتابــداری از طریــق آمــوزش و توســعۀ معیارهایــی بــرای تصمیمگیریهــای
حــال و آینــده را توصیــه کــرده اســت Boydston and Leysen (2014( .پیشــرفت
فنــاوری ،مســائل اقتصــادی ،نیازهــای متغیــر کاربــر ،ارزش فهرستنویســی ،نگــرش
فهرستنویســان ،و افزایــش نقــش خدمــات و سیســتمهای کارگــزار عوامــل مؤثــر بــر
آینــده دانســتهاند Weber (2015(.بــه تغییراتــی همچــون افزایــش مشــارکت بــرای انجام
خدمــات فنــی بــه خصــوص بــا ناشــران و کمرنگتــر شــدن نقــش کتابــداران ،ایجــاد
دادههــای پیونــدی ،اســتفاده از بیبفریــم( 1مــدل دادهای بــرای توصیــف کتابشــناختی)،
و مشــارکت متخصصــان موضوعــی بــا کتابــداران در ایجــاد فهرسـتهای کتابخانـهای
آینــده اشــاره کــرده اســت Hawley (2016( .تکامــل کتابخانههــا را در دیجیتالــی شــدن
میدانــد و میگویــد در آینــده فضــای کتابخانــه محیــط یادگیــری گروهــی خواهــد
بــود و نقــش کتابــدار تغییــر خواهــد کــردWahid, Warraich and Tahira (2018(.
معتقدنــد همــگام بــا پیشــرفت فنــاوری اطالعــات ،اســتانداردهای فهرستنویســی نیــز
تغیــر خواهــد کــرد و اســتفاده گســترده از اســتاندارد مارک ،پیچیدگــی فنــاوری دادههای
پیونــدی ،و تناقــض میــان اصطالحــات و واژههــای بـهکار رفتــه در مــارک و دادههــای

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران

پیونــدی از مهمتریــن چالشهــای کتابخانههــا بــرای اســتفاده از فنــاوری دادههــای
پیونــدی خواهــد بــود .ایشــان کمبــود مهــارت در کارکنــان ،بازآمــوزی کاربــران ،فقــدان
دادههــا ،ابزارهــا ،و نرمافــزار اســتاندارد را چالشهــای پیــش روی کتابخانههــا بــرای
پیوســتن بــه فنــاوری دادههــای پیونــدی میداننــد Banfi and Gaudinat (2019( .شــش
ســناریو بــرای فناوریهــای مرتبــط و پیامدهــای آنهــا بــرای اســتانداردها و ابزارهــای
فهرستنویســی ارائــه و نشــان دادهانــد کــه چگونــه نوآوریهــای فناورانــه بــا
محدودیتهــای ســازمانی ونهــادی روبروینــد .غفــاری قدیــر و دیگــران ( )1392چهــار
ســناریو «کتابخانــه بهعنــوان هــاب محلــی ،کتابخانــه بهعنــوان مرکــز رســانه ،کتابخانــه
بهعنــوان کتابخانــه مجــازی ،و کتابخانــه بهعنــوان شــبکه مجــازی اطالعــات» را بــرای
آینــده نهــاد رســانهای کتابخانــه عمومــی ایــران تدویــن کردهانــد.
بیشــتر پژوهشهایــی کــه مــرور کردیــم بــه یــک یــا چنــد مــورد از روندهــای
تأثیرگــذار بــر فهرســتهای کتابخانــهای پرداختــه و راهــکار پیشــنهاد کردهانــد.
رویکــرد آنهــا نظــری یــا مــوردی اســت .تکبعدیبــودن و بررســی منفــرد
رویدادهــا و روندهــا ،و بــی توجهــی بــه مطالعــۀ اثــرات متقابــل آنهــا نقــص
ایــن پژوهشهــا اســت؛ حــال آنکــه ترســیم ارتبــاط متقابــل روندهــا میتوانــد
بــه صحــت و دقــت آیندهنــگاری بیفزایــد .بــه همیــن ســبب در ایــن پژوهــش
مــا بــر اســاس تحلیــل تأثیــرات متقابــل نیروهــای پیشــران راهبــردی بــه تدویــن
ســناریوهای خــود پرداختیــم.

روش پژوهش

دادههــای ایــن مطالعــه از منابــع کتابخانـهای ،پیمایــش نظــرات متخصصــان ،تحلیــل
متــوازن تأثیــر متقابــل (ســی.آی.بی 1 ).و ســناریوپردازی بهدســت آمــده اســت.
آیندهنــگاری مــا بــرای بیســت ســال آینــده ایــران و مخاطــب آن ســازمانهای
مرتبــط بــا فهرسـتهای کتابخانـهای هســتند .ایــن مــدت را برابــر بــا مــدت اکثــر
پژوهشهــای آیندهنگارانــه و بــا الهــام از نقشــه جامــع علمــی بیســت ســاله
کشــور برگزیدیــم.
از آنجــا کــه آمــار دقیقــی از متخصصــان نداشــتیم ،بیســت نفــر متخصــص
مشــارکت کننــده را بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد و تعمــدی برگزیدیــم .ایشــان
همــه ســابقه فعالیــت در ســازمانهای مرتبــط بــا فهرســتهای کتابخانــهای و
پژوهــش دربــارۀ فهرســتهای کتابخانــهای داشــتند.
مــا در گام نخســت روندهــا و نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار بــر آینــدۀ

)1. Cross-impact balance analysis (CIB
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فهرس ـتهای کتابخان ـهای را از طریــق مــرور منابــع ،و پیمایــش نظــر متخصصــان
بــه روش ذهنانگیــزی 1شناســایی کردیــم .نیروهــای پیشــران را در  9شــاخص
شــامل «بافــت اجتماعــی»« ،بافــت اقتصــادی»« ،اطالعــات»« ،فنــاوری»« ،کاربــر»،
«سیاس ـتگذاری و مدیریــت سیســتمهای وابســته بــه فهرس ـتهای کتابخان ـهای»،
«ماهیــت کتابخانــه»« ،بافــت حرفــهای و وظایــف متخصصــان» ،و «ابزارهــا و
اســتانداردها» یافتیــم کــه دارای 40گویــه فرعــی بودنــد.
در گام بعــد ،بــرای شناســایی نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار از تحلیــل تأثیــرات
متقابل/ســاختاری 2و نرمافــزار میکمــک بهــره گرفتیــم .در مطالعــات آیندهپژوهــی،
بعــد از شناســایی نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار ،بــا طراحــی یــک ماتریــس ،میــزان
ارتبــاط میــان آنهــا بــا نمــرۀ صفــر تــا ســه -بر اســاس شــدت اثرگــذاری  -مشــخص
میشــود ( .)Godet, Durance & Gerber, 2008ایــن کار بــا کمــک متخصصــان
مشــارکت کننــده انجــام شــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار میکمــک ،مشــخص شــد
 4نیــروی پیشــران راهبــردی شــامل «کمیــت و کیفیــت فهرســتهای کتابخانــهای
در محیــط مجــازی»« ،اصــاح و روزآمــد ســازی ابزارهــا و اســتانداردها»« ،کتابخانــۀ
بــدون دیــوار» ،و « تعامــل متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای بــا طراحــان
سیســتمهای کتابخانــهای» نیروهــای پیشــران راهبــردی هســتند.
در گام ســوم برپایــه یافتههــای دو گام پیشــین 12 ،وضعیــت محتمــل بــرای
 4عامــل کلیــدی ترســیم و وضعیتهــای محتمــل آینــده را در طیــف بحرانــی،
ایســتا و مطلــوب تعریــف کردیــم .ســپس ،ماتریســی ترســیم و در اختیــار معــدودی
خبــرگان نهادیــم و نظــرات آنهــا را در خصــوص کفایت ،تناســب و ســنجشپذیری
دریافــت کردیــم .بــرای تحلیــل ســناریوها از نرمافــزار ســناریوویزارد 3اســتفاده
شــد .ســناریوویزارد ســناریوهای بــا احتمــال قــوی ،ضعیــف ،و ســناریوهایی بــا
احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال را شناســایی کــرد.

یافتهها

1. brain storming
2. cross impact analysis/
structural analysis
3. Scenario Wizard
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وضعیتهــای احتمالــی نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ
فهرسـتهای کتابخانـهای در ایــران بــرای هــر یــک از نیروهــای پیشــران راهبــردی
تأثیرگــذار بــر آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران وضعیتهــای مختلــف
ترســیم و بــه هــر یــک نامــی دادیــم و ویژگیهــای آنهــا را برشــمردیم .وضعیــت
بحرانــی در انتهــای طیــف ،وضعیــت ایســتا /بینابینــی در میانــه ،و وضعیــت مطلوب
در انتهــای دیگــر قــرار دارد .خبــرگان وضعیتهــای احتمالــی را مناســب دانســتند.
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جدول  .1وضعیتهای احتمالی نیروهای پیشران راهبردی تأثیرگذار بر آیندۀ فهرستهای
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جدول  .1وضعیتهای احتمالی نیروهای پیشران راهبردی تأثیرگذار بر آیندۀ فهرستهای کتابخانهای ایران
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در مرحلــه بعــد ،بــر اســاس وضعیتهــای احتمالــی ،بــا هــدف ســنجش میــزان
تأثیرگــذاری وقــوع هــر یــک از وضعیتهــا بــر دیگــر وضعیتهــا ،ماتریســی در
ابعــاد  12×12تدویــن و در اختیــار متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای قــرار
گرفــت .بــرای هــر یــک از وضعیتهــای احتمالــی ایــن پرســش مطــرح شــد
کــه «اگــر هــر یــک از وضعیتهــای 12گانــه رخ دهــد ،چــه تأثیــری بــر وقــوع
یــا فقــدان وقــوع ســایر وضعیتهــا خواهــد داشــت؟» .بــه عبــارت دیگــر ،وقــوع
وضعیــت  A1از عامــل کلیــدی  Aچــه تأثیــری بــر وقــوع یــا فقــدان وقــوع
وضعیــت  B1از عامــل کلیــدی  Bخواهــد داشــت و نتیجــه ارزیابــی بــا اعــداد 3
تــا  3-مشــخص کردیــم.
از ترکیــب وضعیتهــای  4نیــروی پیشــران راهبــردی ،تعــداد (54 )3 3×2
ســناریوی ممکــن شــکل گرفــت کــه شــامل همــه احتمــاالت در آینــدۀ پیــش
روی فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران اســت .ایــن تعــداد ســناریو دارای
ارزش یکســانی نیســتند .از ای ـنرو الزم اســت بــر اســاس شــاخصهای موجــود،
ســناریوهای مناســبتر دارای ســازگاری بیشــتر انتخــاب و معرفــی شــوند.
نرمافــزار ســناریوویزارد امــکان اســتخراج ســناریوهای بــا احتمــال قــوی،
ســناریوها بــا احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال و ســناریوها بــا احتمــال ضعیــف
را فراهــم میکنــد .نرمافــزار ســناریوویزارد پــس از تجزیــه و تحلیــل روابــط میــان
وضعیتهــای مختلــف ،ســناریوهای زیــر را گــزارش داد:
 2سناریو با احتمال قوی یا محتمل  5سناریو با احتمال سازگاری و انطباق باال یا سناریوهای باورکردنی(سازگاری حداکثری)
  13سناریو با احتمال ضعیفنرمافــزار ســناریوویزارد نشــان داد کــه دو ســناریو بــا احتمــال قــوی وجــود
دارد ،زیــرا نمــره ناســازگاری بــرای ایــن دو صفــر اســت .ســه ســناریوی دیگــر بــا
کمتریــن و بیشــترین ســازگاری نیــز بــه عنــوان ســناریوهای باورکردنــی انتخــاب
شــدند .در ایــن ســناریوها ،یــک یــا دو توصیفگــر ســازگاری درونــی نــدارد ،امــا
ســناریو هنــوز باورکردنــی اســت .بنابرایــن  5ســناریو بــه عنــوان ســناریوهای بــا
احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال انتخــاب و تحلیلهــای بعــدی بــر روی آنهــا
انجــام دادیــم.
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سناریوهای مطلوب و متصور برای آیندۀ فهرستهای کتابخانهای ایران
در جــدول  2کــه بــه تابلــوی ســناریو معــروف اســت ،ســناریوهای ســازگار
در ســتونها و وضعیــت هــر یــک از نیروهــای پیشــران آنهــا را در ردیفهــا
میبینیــد .وضعیتهــای مطلــوب ،ایســتا و بحرانــی نیــز بــه ترتیــب از روشــن تــا
تیــره مشــخص شــده اســت.
جدول  .2تابلوی سناریوهای منتخب و محتمل
سناریو

وضعیت نیروهای
پیرشان راهربدی

سناریو 1

سناریو 16

سناریو 9

سناریو
8

سناریو 17

کمیت و کیفیت فهرستهای کتابخانهای در محیط مجازی

تضعیف فهرستها در محیط جدید

نگرش کلیشهای

بهبود کمیت و
کیفیت

اصالح و روزآمدسازی ابزارها و استانداردها

فهرستهای دیروز و محملهای امروز

ک ّمیسازی بدون توجه به کیفیت

فهرستهای
روزآمد

کتابخانه بدون دیوار

فقدان تحقق کتابخانه بدون دیوار

ناکارایی کتابخانه بدون دیوار

تحقق کتابخانه
بدون دیوار

تعامل متخصصان فهرستهای کتابخانهای با طراحان
سیستمهای کتابخانهای

ارتباط
بسته

ارتباط تجویزی

ارتباط
بسته

ارتباط فعال

بررســی اولیــۀ ســناریوهای منتخــب و محتمــل حاکــی از ســیطرۀ نســبی ایســتا
و بحرانــی بــر وضعیتهــای مطلــوب اســت .بــرای درک بهتــر تابلــوی ســناریو،
بــه هــر یــک از وضعیتهــای مطلــوب ،ایســتا ،و بحرانــی امتیازهــای  ،1 ،3و
بررسی اولیۀ سناریوهای منتخب و محتمل حاکی از سیطرۀ نسبی ایستا و بحرانی بر وضعیتهای مطلوب است.
بحران،ـوـی-3هــر
بحرانیـوب و
ـای مطلـ
مطلوب،تایهـ
هایوضعی
ـرای
ـدهازآل بـ
تابلویـوع
درکـم.بهترمجمـ
برایدادیـ
3دادیم.
امتیازهای 1 ،3
ستا ،و
وضعیت
ـازهرایـیک
امتیـبه
سناریو،
کســب
است باوضعیـ
ـه هــر
ـازی کـ
مطلوب وحداکثـ
های جمــع
وضعیتــل
برایــا حاص
ایدهاسآلــت ب
برابــر
سـ
حداکثر
ـتجمع
حاصل
برابر
امتیـسناریو
ـر هر
بحرانی
ـناریوامتیاز
مجموع
کرده است (جدول .)3
اسـهر
امتیازی که
کسب.)3
وضعیتـدول
ـت (جـ
کــرده
جدول  .3ضرایب ،تعداد ،و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف سه

جدول  .3ضرایب ،تعداد ،و درصد هریک از وضعیتها به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف سه گانه مطلوب ،ایستا و بحرانی برای سناریوها

گانه مطلوب ،ایستا و بحرانی برای سناریوها با حداکثر سازگاری
با حداکثر سازگاری

S1
S2
S3
S4
S5

گروهبندی و تحلیل سناریوهای باورکردنی
گروه  :1وضعیت مطلوب
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شامره ( 4زمستان )1399
اطالعات |دردوره ، 31
مطالعاتملی

مط لوب قرار دارند .با توجه به درصد مطلوبیت این سناریو ،تحقق این وضعیت برای آیندۀ فهرستهای
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گروهبندی و تحلیل سناریوهای باورکردنی
گروه  :1وضعیت مطلوب
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  5بــا حداکثــر مطلوبیــت اســت .در ایــن
ســناریو ،هــر  4نیــروی پیشــران در وضعیــت مطلــوب قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه
درصــد مطلوبیــت ایــن ســناریو ،تحقــق ایــن وضعیــت بــرای آینــدۀ فهرسـتهای
کتابخانــهای شــرایط ایــدهآل را بــه وجــود مــیآورد .میــزان ناســازگاری ایــن
ســناریو صفــر و باالتریــن نمــره اثرگــذاری کل ( )549اســت .ایــن ســناریو کامـ ً
ا
ســازگار اســت ،بــه ایــن معنــا کــه عناصــر ســناریو مجموعــهای از فرضیــات
پشــتیبان متقابــل را شــکل میدهنــد .بنابرایــن ،قویتریــن ســناریو بــرای آینــدۀ
فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران بــه حســاب میآیــد.
گروه  :2ایستایی با حفظ وضع موجود
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  4اســت .در ایــن ســناریو ،هــر  4نیروی پیشــران
در وضعیــت ایســتا قــرار دارنــد .درصــد مطلوبیــت و بحــران ایــن ســناریو صفــر
بــود .نمــره ســازگاری بــرای ایــن ســناریو  7-بــود ،بنابرایــن ،احتمــال وقــوع ایــن
ســناریو قــوی نیســت ،امــا در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد.
گروه  :3روندهای نامطلوب
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  2اســت .میانگیــن برخــورداری و میانگیــن آن
نســبت بــه وضعیتهــای دیگــر صفــر بــود .شــرایط بحرانــی ایــن ســناریو در
وضعیــت نامطلــوب 25 ،درصــد بــود .در ایــن ســناریو وضعیــت نیروهــای پیشــران
راهبــردی بــه غیــر از «تعامــل متخصصــان فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان
سیســتمهای کتابخانــهای» کــه وضعیتــی بحرانــی دارد ،در حالــت ایســتا و نمــره
ســازگاری آن  15-اســت بنابرایــن احتمــال وقــوع ایــن ســناریو قــوی نیســت ،امــا
در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد.
گروه  :4در آستانه بحران
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  3اســت .شــرایط بحرانــی ایــن ســناریو در
وضعیــت نامطلــوب 75 ،درصــد بــود .در ایــن ســناریو وضعیــت نیروهــای پیشــران
راهبــردی بــه غیــر از «تعامــل متخصصــان فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان
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سیســتمهای کتابخانـهای» کــه وضعیتــی ایســتا دارد ،در حالــت بحــران بــود .نمــره
ســازگاری بــرای ایــن ســناریو  18-بــود ،بنابرایــن احتمــال وقــوع ایــن ســناریو
قــوی نیســت ،امــا در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد.
گروه  :5وضعیت بحران
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره  1بــا حداکثــر فقــدان مطلوبیــت اســت .در ایــن
ســناریو ،هــر  4نیــروی پیشــران در وضعیــت بحــران قــرار داشــتند .هیــچ یــک از
وضعیتهــای جایگزیــن قابــل قبولتــر از وضعیتهــای موجــود در ســناریو
منتخــب نیســت و جایگزینــی هــر یــک از وضعیتهــا ،وزن وضعیتهــای دیگــر
را کاهــش میدهــد .بنابرایــن اســتداللهای بــه نفــع ایــن ســناریو غالبانــد و
بــا هیچیــک از عناصــر ســناریو در تضــاد نیســتند .بــا توجــه بــه درصــد فقــدان
مطلوبیــت ایــن ســناریو ،تحقــق ایــن وضعیــت بــرای آینــدۀ فهرســتهای
کتابخانـهای شــرایط بحرانــی را بهوجــود مـیآورد .بایــد توجــه داشــت کــه میــزان
ناســازگاری ایــن ســناریو صفــر اســت ،بنابرایــن در گــروه قویتریــن ســناریوها
بــرای آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای قــرار دارد.
تحلیل نیروهای پیشران راهبردی
عــاوه بــر تحلیــل ســناریوها بــر اســاس میــزان مطلوبیــت یــا شــرایط بحرانــی،
توجــه بــه وضعیــت نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار در ســناریوها نیــز
ضــروری اســت .اگــر شــرایط مطلــوب ،ایســتایی ،و بحــران را بــه ترتیــب بــا
امتیازهــای  ،1 ،3و  3-در هــر نیــروی پیشــران راهبــردی و بــرای کل ســناریوهای
پنجگانــه جمــع بزنیــم ،میانگیــن آنهــا نشــاندهندۀ وضعیــت کلــی هــر یــک از
عوامــل در آینــدۀ پیــش روی فهرسـتهای کتابخانـهای در ایــران اســت .ایــن امــر
نشــاندهندۀ رتبــۀ هــر نیــروی پیشــران بــر اســاس جایــگاه آن در ســناریو اســت.
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جدول  .4رتبهبندی نیروهای پیشران راهبردی در آیندۀ فهرستهای
کتابخانهای ایران بر اساس جایگاه در سناریو

کد
Key1

نیروی پیشران راهبردی
کمیت و کیفیت فهرستهای کتابخانهای در
محیط مجازی

وضعیت نیروهای
پیشران راهبردی در
ترکیب سناریو

میانگین

-1

-0/25

-1

-0/25
-0/25
-0/25

Key2

اصالح و روزآمد سازی ابزارها و استانداردها

Key 3

کتابخانه بدون دیوار

-1

Key 4

تعامل متخصصان فهرستهای کتابخانهای با
طراحان سیستمهای کتابخانهای

-1

همانگونــه کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود ،چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی
تأثیرگــذار بــر آینــدۀ فهرســتهای کتابخانــهای ایــران وضعیــت مثبتــی را نشــان
نمیدهنــد .وضعیــت هــر چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی در آســتانه بحــران
اســت .بنابرایــن ،تهدیدهــای پیــش روی فهرسـتهای کتابخانـهای در بیســت ســال
آینــده ،وضعیــت برتــری نســبت بــه فرصتهــا دارنــد.

1. system-grid
2 . active sum
3. passive sum
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تحلیــل وضعیــت نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ
1
فهرســتهای کتابخانــهای ایــران بــر اســاس شــبکه سیســتم
بــرای بررســی و ارزیابــی نقــش هــر یــک از نیروهــای پیشــران راهبــردی در سیســتم
مــورد بررســی ،از شــبکه سیســتم اســتفاده شــد .رویــۀ کلــی بــرای آماده ســازی شــبکه
سیســتم ،محاســبه مجمــوع تمامــی تأثیــرات اعمالشــده از طــرف یــک متغیــر  2و
محاســبه مجمــوع تمامــی تأثیــرات وارده بــر یــک متغیر  3اســت .تصویر  1نشــاندهندۀ
نتایــج بهدســت آمــده از تحلیــل شــبکه اســت .متغیرهایــی کــه در قســمت باالیــی
ســمت راســت قــرار دارنــد ،تأثیــر شــدیدی را بــر سیســتم وارد میکننــد و همزمــان
تأثیــر زیــادی را نیــز میپذیرنــد .هــر چهــار متغیــر تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری بــاال
دارنــد (تصویــر  .)1در میــان چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی ،شــدت تأثیرگــذاری
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بهدستآمدهازتحلیلشبکهاست.متغیرهاییکهدرقسمتباالییسمتراستقراردارند،تأثیرشدیدیرابر سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران
سیستمواردمیکنندوهمزمانتأثیرزیادیرانیزمیپذیرند.هرچهارمتغیرتأثیرگذاریوتأثیرپذیریباالدارند

(تصویر  .)1در میان چهار نیروی پیشران راهبردی ،شدت تأثیرگذاری «تعامل متخصصان فهرستهای

«تعامــل متخصصــان فهرسـتهای کتابخانـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخانـهای»،
هایکتابخانهای»،وتأثیرپذیری«کتابخانهبدوندیوار»بیشتراست.


ایباطراحانسیستم

کتابخانه
 و تأثیرپذیــری «کتابخانــه بــدون دیــوار» بیشــتر اســت.

تصویر.1شبکهسیستمنیروهایپیشرانراهبردیبرآیندۀفهرستهایکتابخانهای 





تصویر  .1شبکه سیستم نیروهای پیشران راهبردی بر آیندۀ فهرستهای کتابخانهای

نتیجهگیری

گیری 11سناریو  5سناریو با احتمال سازگاری باال بود .هر یک از این سناریوها دارای یکی از
نتیجازهمیان 
ـن
هایکتابخانهایـ
نامطلوب،درآستانۀبحران،وبحرانیبرایآیندۀفهرست یــک از
ـناریو بــا احتمــال ســازگاری بــاال بــود .هــر
وضعیتــان  17ســناریو  5سـ
ای
هایمطلوب،ایستا،روندهای
از می
درایرانبودند.
ســناریوها دارای یکــی از وضعیتهــای مطلــوب ،ایســتا ،روندهــای نامطلــوب،
درمیتوان
ایبود.بنابراین،
هایکتابخانه
سناریووضعیتمطلوب
ایــران
کتابخانــهای
ترینسناریوازنگاهمتخصصانفهرستتهای
،محتملبحرانــی بــرای آینــدۀ فهرســ
بحــران ،و
در آســتانۀ
انتظار داشت با تحقق وضعیتهای بهبود کمّیت و کیفیت فهرستهای کتابخانهای در محیط مجازی ،ایجاد
بودنــد.
فهرست هایروزآمدبااستفادهازابزارهاواستانداردهایجدید،تحققکتابخانهبدوندیوار،وبرقراریارتباط

متخصصــان
نــگاه
از
ســناریو
تریــن
ل
محتم
مطلــوب،
وضعیــت
ســناریو
فعالواثربخشدرمیانمتخصصانفهرستهایکتابخانهایوطراحانسیستمهایکتابخانهای،آیندهایمطلوب
فهرســتهای کتابخانــهای بــود .بنابرایــن ،میتــوان انتظــار داشــت بــا تحقــق
محیــط
وضعیتهــای بهبــود ک ّمیــت و کیفیــت فهرســتهای کتابخانــهای در
. passive sum
مجــازی ،ایجــاد فهرســتهای روزآمــد بــا اســتفاده از ابزارهــا و اســتانداردهای
جدیــد ،تحقــق کتابخانــه بــدون دیــوار ،و برقــراری ارتبــاط فعــال و اثربخــش در
میــان متخصصــان فهرس ـتهای کتابخان ـهای و طراحــان سیســتمهای کتابخان ـهای،
آینــدهای مطلــوب در انتظــار فهرســتهای کتابخانــهای در ایــران خواهــد بــود.
نیــروی پیشــران راهبــردی «کتابخانــه بــدون دیــوار» بــا ســناریوی مطلــوب پژوهش
( O’Connor and Au (2008همخــوان اســت.
در ســناریوی ایســتا بــا حفــظ وضــع موجــود ،فهرســتهای کتابخانــهای بــا
وضعیتهــای جــاری روبــرو خواهنــد بــود و تغییــری در نیروهــای پیشــران
1

87

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

سیده رقیه حجازی | غالمرضا حیدری
احسانگرایی

راهبــردی مشــاهده نخواهــد شــد .از آنجــا کــه در پژوهشهــای متعــدد ،وضعیــت
کنونــی فهرســتهای امــروزی مطلــوب ارزیابــی نشــده ،تحقــق ایــن ســناریو
نمیتوانــد آینــدۀ مطلــوب بــرای فهرس ـتهای کتابخان ـهای در ایــران رقــم زنــد.
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری شــدید نیــروی پیشــران راهبــردی «تعامــل متخصصان
فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخان ـهای» بــر ســه نیــروی
پیشــران دیگــر ،میتــوان انتظــار داشــت در صــورت تحقــق ســناریوی روندهــای
نامطلــوب ،ســه نیــروی پیشــران راهبــردی دیگــر نیــز بــه ســمت حالــت بحــران
پیــش رونــد .در ایــن ســناریو ،فهرس ـتهای کتابخان ـهای وضعیتهــای گذشــته را
خواهنــد داشــت .وضعیــت بحرانــی تعامــل میــان متخصصــان و طراحــان میتوانــد
رونــد نامطلوبــی بــرای آینــده رقــم زنــد.
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری شــدید نیــروی پیشــران راهبــردی «تعامــل متخصصان
فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا طراحــان سیســتمهای کتابخان ـهای» بــر ســه نیــروی
پیشــران دیگــر ،حالــت تجویــزی ایــن نیــرو میتوانــد ســه نیــروی پیشــران دیگــر
را تــا حــدودی در حالــت بحــران نگــه دارد و مانــع تحــول در آنهــا شــود .در
ســناریوی در آســتانه بحــران ،فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا وضعیتهــای بحرانــی
روبــرو خواهنــد بــود و وضعیــت ایســتای تعامــات میــان متخصصــان و طراحــان،
اجــازه تغییــر و تحــول در وضعیــت بحرانــی را ســخت خواهــد کــرد.
در ســناریو وضعیــت بحــران ،فهرســتهای کتابخانــهای بــا وضعیتهــای
تضعیــف فهرســتها در محیطهــای جدیــد ،فقــدان اســتفاده از ابزارهــا و
اســتانداردهای جدیــد یــا روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردهای ســنتی ،فقــدان
تحقــق کتابخانــه بــدون دیــوار ،و فقــدان تعامــل اثربخــش در میــان متخصصــان و
طراحــان بــرای پیشــرفت فهرســتهای کتابخانــهای مواجــه اســت.
از آنجایــی کــه تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هــر چهــار نیــروی پیشــران
راهبــردی در حــد بــاال ارزیابــی شــد ،تغییــر در هریــک از آنهــا منجــر بــه تحــول
در دیگــر نیروهــای پیشــران راهبــردی خواهــد بــود .ایــن امــر بــرای تحقق ســناریو
وضعیــت مطلــوب نویدبخــش اســت .در عیــن حــال میتوانــد کاربــرد عکــس هــم
داشــته باشــد؛ بدیــن معنــی کــه غفلــت از یکــی از نیروهــای پیشــران راهبــردی ،مــا
را از رســیدن بــه مطلوبیــت دیگــر نیروهــای پیشــران دور میکنــد.
بــرای مواجهــه بــا آینــده نمیتــوان نســخهای واحــد پیچیــد .بــرای آینــده
میتــوان ســناریوهای مطلــوب متنوعــی ترســیم کــرد کــه هــر یــک حاصــل کنــار
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سناریوهاییبرایآیندۀفهرستهای
کتابخانهایایران

هــم قــرار گرفتــن طیفــی از  4نیــروی پیشــران اســت .کنــار هــم قــرار گرفتــن
و تعامــل نیروهــای پیشــران راهبــردی ،ســناریوهای متنوعــی را بــرای آینــدۀ
فهرس ـتهای کتابخان ـهای در ایــران ترســیم میکنــد .وقــوع هــر یــک پیامدهــای
مختلفــی بــرای کتابخانههــا و جامعــه خواهــد داشــت .احتمــال وقــوع هــر
ت بســتگی بــه واکنــش متخصصــان و سیاســتگذاران خواهــد داشــت.
وضعیــ 
درعیــن توجــه بــه ســناریوهای قــوی بایــد احتمــال وقــوع ســناریوهای ضعیــف
را نیــز در نظــر داشــت .آمادگــی نداشــتن در برابــر ســناریوهای کــم احتمــال
میتوانــد تأثیــرات عمیقــی بــر جــا بگــذارد.
بــر اســاس نقــاط ضعــف و قــوت ســناریوها راهبردهــای زیــر را بــرای آینــدۀ
فهرســتهای کتابخانــهای ایــران پیشــنهاد میکنیــم:
 )1متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای بایــد نقــش خــود در طراحــی
سیســتمهای کتابخان ـهای را بهدســت آورنــد و بــا مشــارکت فعاالنــه بــا طراحــان
نرمافزارهــا ،کاربرپســندی و دســترسپذیری را بــرای فهرســتها ایجــاد کننــد.
آنهــا بایــد بــا اســتفاده از مهارتهــای خــود در توســعۀ ابزارهــای جدیــد شــرکت
کننــد تــا ایــن ابزارهــا بــرای تأمیــن نیازهــای واقعــی کاربــر مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد .تعامــل متخصصــان فهرســتهای کتابخانــهای بــا طراحــان سیســتمهای
کتابخان ـهای منجــر بــه ایجــاد ابزارهایــی خواهــد شــد کــه افــزون بــر انطبــاق بــا
فناوریهــای روز دنیــا ،تأمیــن کننــدۀ نیــاز واقعــی کاربــر نیــز خواهنــد بــود.
( Banfi and Gaudinat (2019نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره کردهانــد.
 )2فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــا توســعه و گنجانــدن امکانــات جدیــد (بهویــژه
امکانــات مرتبــط بــا فناوریهــای جدیــد) در خدمــات خــود میتواننــد در بــازار
اطالعــات بماننــد Working Group on the Future of Bibliographic Control (2011( .نیــز
در راهبردهــای پیشــنهادی خــود بــه آینــده فنــاوری اشــارهکــرده اســت .فهرسـتهای
کتابخانـهای افــزون بــر تــاش بــرای حضــور در محیطهــای مجــازی ،بایــد بــه حفــظ
اصالــت خــود نیــز توجــه داشــته باشــند .فهرسـتهای کتابخانـهای کارکردهایــی دارند
کــه بــا محیطهــای جدیــد اطالعــات متفــاوت اســت و نیازهــای اطالعاتــی مختلفــی
را بــرآورده میســازد .توجــه بــه امکانــات جدیــد بــا تکیــه بــر حفــظ اصالــت،
میتوانــد ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی بــرای فهرس ـتهای کتابخان ـهای نســبت
بــه محیطهــای اطالعاتــی دیگــر ایجــاد کنــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه گفتــه
( ،Morelli (2016حضــور فهرســتهای کتابخانــهای در کنــار محیطهــای جدیــد
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اطالعــات بــا دامنــه و کاربردهــای مختلــف یــک همزیســتی در میــان آنهــا ایجــاد
خواهــد کــرد و هــر یــک میتواننــد در خدمــت گــروه خاصــی از کاربــران بــا نیازهــای
اطالعاتــی متفــاوت قــرار گیرنــد.
 )3ایجــاد کتابخانــه بــدون دیــوار ،منجــر بــه تقویــت کارکــرد دسترســی در
فهرس ـتهای کتابخان ـهای (کــه یکــی از کارکردهــای پایــه در آن اســت) میشــود.
کارکــرد دسترســی در فهرس ـتهای کتابخان ـهای بــر بافــت اقتصــادی و اجتماعــی
آن تأثیرگــذار خواهــد بــود و منجــر بــه تقویــت فهرسـتها در بافــت اقتصــادی و
اجتماعــی خواهــد شــد .بایــد توجــه داشــت کــه بــا وجــود موتورهــای جســتجوگر
وب هماننــد یاهــو و گــوگل ،پایگاههــای اطالعاتــی بــزرگ ،کتابفروشــیهای
تحــت وب ،و شــرکتهای تأمیــن مــدرک و اطالعــات ،کتابخانههــا وارد بــازاری
بســیار رقابتــی بــرای دسترســی بــه اطالعــات شــدهاند و در ایــن رقابــت بــه
ســرعت در حــال از دســت دادن ســهم بــازار خــود هســتند .بنابرایــن ،ایجــاد
کتابخانــه بــدون دیــوار میتوانــد ســهم فهرســتهای کتابخانــهای را در بــازار
دسترســی بــه اطالعــات بیشــتر کنــد O’Connor and Au (2008( .و غفــاری قدیــر
و دیگــران ( )1392نیــز بــه ایــن مهــم اشــارهکردهانــد.
 )4گســترش اســتانداردها و دســتورالعملها ،و فراهمکــردن ابزارهــا و
زیرســاختهایی بــرای پشــتیبانی از فهرســتهای کتابخانــهای ،منجــر بــه بهبــود
عملکــرد آنهــا خواهــد شــد .روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردهای مورد اســتفاده
در فهرسـتهای کتابخانـهای ،باعــث همگامــی آنهــا بــا رونــد فنــاوری اطالعــات
خواهــد شــد .ایــن مســئله در پژوهــش ( Wahid, Warraich and Tahira (2018نیــز
مــورد توجــه بــوده اســت .شــاید یکــی از بزرگتریــن پیامدهــای روزآمدســازی
ابزارهــا و اســتانداردها ،نزدیــک شــدن فهرســتها بــه رویکــرد کنشــگر (و نــه
یــک ابــزار صــرف) باشــد.
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