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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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هــدف: تبییــن وضعیت هــای احتاملــی نیروهــای پیــران راهــردی، تدویــن ســناریوهای ممکــن و 
ــه ای ایــران اســت. انتخــاب ســناریوهای مطلــوب بــرای آینــدۀ فهرســت های کتابخان

روش: داده  هــا از نظــرات متخصصــان و تحلیــل متــوازن تأثیــر متقابــل و ســناریوپردازی به دســت آمــد 

و از نرم افــزار ســناریوویزارد بــرای تحلیــل داده  هــا اســتفاده شــد. 

یافته هــا: بــا اســتفاده از 4 نیــروی پیــران راهــردی شــامل »کمیــت و کیفیــت فهرســت های 

کتابخانــه ای در محیــط مجــازی«، » اصــاح و روزآمد ســازی ابزارهــا و اســتانداردها«، »کتابخانــۀ بــدون 

دیــوار«، و » تعامــل متخصصــان فهرســت های کتابخانــه ای بــا طراحــان سیســتم های کتابخانــه ای«، 12 

وضعیــت مطلــوب، ایســتا، و بحرانــی بــرای آینــدۀ فهرســت های کتابخانــه ای تعییــن شــد. در نهایــت، 

ــا  ــوب، در آســتانۀ بحــران، و بحــران ب ــوب، ایســتا، روندهــای نامطل ــت مطل 5 ســناریو شــامل وضعی

ــذاری و  ــل تأثیرگ ــه دلی ــد. ب ــا بررسی ش ــک از آن ه ــر ی ــای ه ــازگاری انتخــاب و ویژگی ه ــن س باالتری

تأثیرپذیــری بــاالی 4 نیــروی پیــران راهــردی بــر یکدیگــر، ســناریوی وضعیــت مطلــوب و ســناریوی 

وضعیــت بحــران بــا احتــامل وقــوع قــوی شناســایی شــد. 

ــرار گرفــن و تعامــل نیروهــای پیــران راهــردی، ســناریوهای متنوعــی را  ــار هــم ق نتیجه گیــری: کن

ــای  ــک پیامده ــر ی ــوع ه ــه وق ــد ک ــیم می کن ــران ترس ــه ای در ای ــت های کتابخان ــدۀ فهرس ــرای آین ب

ــت. ــد داش ــه خواه ــا و جامع ــرای کتابخانه ه ــی ب مختلف
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مقدمه
ــان  ــه جه ــد ک ــه می کن ــی تجرب ــوم را در حال ــزارۀ س ــن ه ــال های آغازی ــر س بش
ــدرام و  ــت )پ ــازه اس ــای ت ــا، و تهدیده ــا، فرصت ه ــدم قطعیت ه ــار از ع سرش
ــروی  ــن نی ــوان بزرگتری ــه عن ــاوری ب ــم و فن ــد، 1392،ج1، ص18(. عل جاللی ون
ــان گذشــته و آینــده ایجــاد کــرده اســت. چشــم انداز  پیشــران، شــکافی عمیــق می
ــزوم خدمــات جدیــدی در کتابخانه هــا شــده  ــه ل ــر دانــش، منجــر ب در حــال تغیی
ــب  ــاهد عق ــرن بیســتم و بیســت و یکــم ش ــه)Coyle )2017 در ق ــه گفت اســت. ب
ــر  ــاوری هســتیم. ســرعت تغیی ــه ای از تحــوالت فن ماندگــی فهرســت های کتابخان
ــذف  ــه ح ــل ب ــه تمای ــرده ک ــاد ک ــی را ایج ــط بی ثبات ــته، محی ــال گذش در 30 س
ــان  ــا نش ــت. پژوهش ه ــته اس ــال داش ــه دنب ــه ای را ب ــات کتابخان ــی از خدم برخ
ــای  ــدد و مزای ــکالت متع ــروزی مش ــه ای ام ــت های کتابخان ــه فهرس ــد ک می ده
ــه ای در  ــت های کتابخان ــد )Calhoun, 2006(. فهرس ــران دارن ــرای کارب ــدود ب مح
ــات  ــد خدم ــد و نیازمن ــرار گرفته ان ــه ق ــا ســاختارهای موجــود در جامع ــت ب رقاب

ــران خــود هســتند.  ــرای جــذب کارب ــد ب جدی
ــاختار  ــاوری، س ــرفت فن ــا پیش ــه ای ب ــت های کتابخان ــر در فهرس ــزوم تغیی ل
ــای  ــت. مقاله ه ــده اس ــه ش ــران توج ــده کارب ــارات فزاین ــن انتظ ــد و همچنی جدی
مــروری )فتاحــی، 1376، 1380( و برگــزاری گردهمایــی و همایش هــای متعــدد 1   در 
ــدۀ  ــه آین ــا و فهرســت ها، نشــان از توجــه پژوهشــگران ب ــدۀ کتابخانه ه ــۀ آین زمین
ــال،  ــن ح ــا ای ــر دارد. ب ــه اخی ــه ده ــی س ــران ط ــه ای در ای ــت های کتابخان فهرس
ــرات  ــا جهــان نشــان از تغیی ــران ب ــه ای ای مقایســه تحــوالت فهرســت های کتابخان
محــدود و بســیار کنــد - حداقــل در ده ســال جــاری- دارد )ناصــری، نــوروزی و 
ــاری و  ــریف مقدم، 1393؛ انص ــی و ش ــوی، تاج الدین ــدا، 1395؛ سادات موس کدخ
ــاوری  ــا فن ــن فهرســت ها ب ــرای همگام ســازی ای ــی ب ــی، 1397(. تالش های رحمان
ــت و  ــور نیس ــارج از کش ــای خ ــا نمونه ه ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــت ک ــده اس روز ش
بــه نظــر می رســد نتوانســته مخاطبــان زیــادی جلــب کنــد )انصــاری و رحمانــی، 
1397 ؛ احمــدی خشــوئی، 1394(. پژوهش هــای بســیاری نیــز در زمینــۀ ملزومــات 
ــدی، اف.  ــای پیون ــری داده ه ــون به کارگی ــه ای همچ ــت های کتابخان ــی فهرس کنون
آر.بــی. آر، اســتاندارد آر. دی. ای.، هستی شناســی ها و مــواردی از ایــن قبیــل در 
ــی، 1394؛  ــت )علیپورحافظ ــده اس ــل درنیام ــه عم ــا ب ــه، ام ــورت گرفت ــران ص ای
فتحیــان، 1395؛ مظفــری و دیگــران، 1396؛ اکبری داریــان، 1396؛ حبیبــی و 

1 . به عنوان مثال: 
همایش آینده پژوهی در کتابخانه های 

عمومی ایران )نخستین: 1393: تهران(.
نشست آینده پژوهی در کتابخانه های 

عمومی )نخستین: 1398: مشهد(.
کنگره ما و آینده: تحوالت نوپدید در 
علوم اطالعات، کتابخانه ها و آرشیو 

)پنجمین: 1398: تهران(.
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دیگــران، 1397(. حجــازی، حیــدری و گرایــی )1399( بــا بررســی پژوهش هــا بــه 
وضعیــت نامطلــوب آینــدۀ فنــاوری؛ ضعــف ســاختارهای نهادی؛ شــکاف شــناختی 
ــا و  ــودن ابزاره ــردی نب ــی؛ کارب ــص ناکاف ــراح؛ تخص ــدار و ط ــر، کتاب ــان کارب می
اســتانداردهای جدیــد؛ فقــدان داده هــای اســتاندارد؛ و اســتفاده ناقــص و نادرســت 

ــد. ــاره می کنن ــران اش ــه ای ای ــت های کتابخان ــتانداردها در فهرس ــا و اس از ابزاره
بــه نظــر می رســد فهرســت های کتابخانــه ای بــا وضعیــت کنونــی خــود در ایران 
و نداشــتن مــدل مناســب بــرای در نظــر گرفتــن تمامــی عوامــل درونــی و بیرونــی 
ــده در حرکــت هســتند.  ــده ای مبهــم و نگــران کنن ــر آن، به ســوی آین تأثیرگــذار ب
یکــی از رویکرد هــا و سیاســت هایی کــه می توانــد بــه آینــدۀ فهرســت های 
ــتری دارد،  ــای بیش ــب موفقیت ه ــال کس ــد و احتم ــک کن ــران کم ــه ای ای کتابخان

تــالش بــرای معمــاری آینــده اســت.
شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر آینــده می توانــد دانــش دربــارۀ آینــده 
ــرض  ــا ف ــگاری ب ــد آینده ن ــه آن را به دســت ده ــتیابی ب ــی و مســیرهای دس احتمال
نامعلوم بــودن آینــده آغــاز می شــود، زیــرا آینــده ترکیبــی از متغیرهــا و مجهوالتــی 
اســت کــه می تواننــد هــر نــوع نتیجــه ای تولیــد کننــد. بنابرایــن هــدف آینده نــگاری 
ــل از آنچــه  ــول و محتم ــل قب ــدگاه قاب ــه دی ــه »ارائ ــده نیســت، بلک ــی آین پیش بین
(Johnston 2007,  p17 in Staley & Malenfant, 2010, p 5)»اســت ممکــن اســت رخ دهــد
ــرای  ــر، ب ــر آینده نگ ــنهاد تفک ــق پیش ــه از طری ــت ک ــگاران آن اس ــدف آینده ن  ه
آینــده ای بدیــل، تصمیم گیــری، انتخــاب سیاســت های هدفمنــد و طراحــی 
عمــل اجتماعــی را هرچــه بیشــتر و عاقالنه تــر مؤثــر ســازند )نامداریــان و 
ــن نگرانی هــا بکاهــد و  ــد از ای حســن زاده، 1395، ص40(. سناریواندیشــی می توان
سیاســت گذاران را بــرای کنــش مناســب و به موقــع آمــاده ســازد. انتقــال ســناریوی 
پیشــنهادی بــه برنامــه راهبــردی نیــاز بــه تشــخیص عناصــر کلیــدی در ســناریو دارد 
ــده  ــای پیشــران خوان ــن عناصــر نیروه )O’connor and Sidorko, 2010, p129(. ای
ــر در  ــت و تغیی ــه باعــث حرک ــای پیشــران عناصــري هســتند ک می شــوند. نیروه
ــد  ــخص مي کنن ــتان ها را مش ــرانجام داس ــوند و س ــناریوها می ش ــي س ــرح اصل ط
ــه  ــتند ک ــی هس ــردی نیروهای ــران راهب ــای پیش ــوراتز، 1386، ص105(. نیروه )ش
ــذار هســتند. ــر سیســتم تأثیرگ ــی و تغیی ــر پویای ــد و ب ــل دســتکاری و کنترل ان قاب

در ایــن پژوهــش در پــی آن بوده ایــم کــه بدانیــم آینــدۀ فهرســت های 
ــی و عــدم  ــرات ســریع و مــداوم، بی ثبات ــه تغیی ــا توجــه ب ــران ب ــه ای در ای کتابخان
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قطعیــت چگونــه خواهــد بــود. هــدف مــا تبییــن وضعیت هــای احتمالــی نیروهــای 
پیشــران راهبــردی، تدویــن ســناریوهای ممکــن، و انتخــاب ســناریوهای مطلــوب 

ــوده اســت. ــران ب ــه ای ای ــدۀ فهرســت های کتابخان ــرای آین ب
ــه ای  ــت های کتابخان ــرای فهرس ــناریو ب ــن س ــردی و تدوی ــگاری راهب آینده ن

ــد: ــته باش ــا را داش ــن فایده  ه ــد ای می توان
ــرمایه گذاری  ــرای س ــه ای ب ــت های کتابخان ــا در فهرس ــن اولویت ه تعیی  )1

و برنامه ریــزی توســط ســازمان های ذینفــع؛
واکنــش مناســب و به موقــع بــه نیازهــای کاربــران، تحــوالت ســاختاری،   )2

و پیشــرفت های فناورانــه؛
درک فرصت ها و تهدیدهای فهرست های کتابخانه ای در بلند مدت.  )3

ــراوان  ــه ای ف ــت های کتابخان ــا و فهرس ــدۀ کتابخانه ه ــوع آین ــا در موض پژوهش ه
اســت.)O’Connor and Au )2008 ســناریوی کتابخانــه هنــگ کنــگ را »مرکــز یادگیری« 
دانســتند کــه دسترســی بــه منابــع جهــان را تضمیــن می کنــد. یــک گــزارش از آینــدۀ 
 Working Group on the Future of Bibliographic Control )2011( کنتــرل کتابشــناختی
توصیه هــا و راهبردهایــی بــرای یکپارچگــی کتابخانه هــا و مراکــز اطالعاتی جهــان دارد؛ 
از جملــه افزایــش کارایــی در تولیــد رکورد کتابشــناختی، دسترســی بــه مواد بــا ارزش  و 
منحصربه فــرد، وضعیــت فنــاوری بــرای آینــده، وضعیــت جامعه بــرای آینــده، و تقویت 
ــای  ــرای تصمیم گیری ه ــی ب ــوزش و توســعۀ معیارهای ــق آم ــداری از طری ــۀ کتاب حرف
حــال و آینــده را توصیــه کــرده اســت. )Boydston and Leysen )2014 پیشــرفت 
ــرش  ــی، نگ ــر، ارزش فهرستنویس ــر کارب ــای متغی ــادی، نیازه ــائل اقتص ــاوری، مس فن
فهرستنویســان، و افزایــش نقــش خدمــات و سیســتم های کارگــزار عوامــل مؤثــر بــر 
آینــده دانســته اند.)Weber )2015 بــه تغییراتــی همچــون افزایــش مشــارکت بــرای انجام 
خدمــات فنــی بــه خصــوص بــا ناشــران و کمرنگ تــر شــدن نقــش کتابــداران، ایجــاد 
داده هــای پیونــدی، اســتفاده از بیب فریــم1 )مــدل داده ای بــرای توصیــف کتابشــناختی(، 
و مشــارکت متخصصــان موضوعــی بــا کتابــداران در ایجــاد فهرســت های کتابخانــه ای 
آینــده اشــاره کــرده اســت. )Hawley )2016 تکامــل کتابخانه هــا را در دیجیتالــی شــدن 
ــد  ــری گروهــی خواه ــط یادگی ــه محی ــده فضــای کتابخان ــد در آین ــد و می گوی می دان
 Wahid, Warraich and Tahira )2018(.بــود و نقــش کتابــدار تغییــر خواهــد کــرد
معتقدنــد همــگام بــا پیشــرفت فنــاوری اطالعــات، اســتانداردهای فهرست نویســی نیــز 
تغیــر خواهــد کــرد و اســتفاده گســترده از اســتاندارد مارک، پیچیدگــی فنــاوری داده های 
پیونــدی، و تناقــض میــان اصطالحــات و واژه هــای بــه کار رفتــه در مــارک و داده هــای 

 1. Bibliographic Framework 
(BibFrame)
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ــای  ــاوری داده ه ــتفاده از فن ــرای اس ــا ب ــای کتابخانه ه ــن چالش ه ــدی از مهم تری پیون
پیونــدی خواهــد بــود. ایشــان کمبــود مهــارت در کارکنــان، بازآمــوزی کاربــران، فقــدان 
ــرای  ــا ب ــش روی کتابخانه ه ــای پی ــتاندارد را چالش ه ــزار اس ــا، و نرم اف ــا، ابزاره داده ه
پیوســتن بــه فنــاوری داده هــای پیونــدی می داننــد. )Banfi and Gaudinat )2019 شــش 
ســناریو بــرای فناوری هــای مرتبــط و پیامدهــای آن هــا بــرای اســتانداردها و ابزارهــای 
فهرست نویســی ارائــه و نشــان داده انــد کــه چگونــه نوآوری هــای فناورانــه بــا 
محدودیت هــای ســازمانی ونهــادی روبروینــد. غفــاری قدیــر و دیگــران )1392( چهــار 
ســناریو »کتابخانــه به عنــوان هــاب محلــی، کتابخانــه به عنــوان مرکــز رســانه، کتابخانــه 
به عنــوان کتابخانــه مجــازی، و کتابخانــه به عنــوان شــبکه مجــازی اطالعــات« را بــرای 

آینــده نهــاد رســانه ای کتابخانــه عمومــی ایــران تدویــن کرده انــد. 
بیشــتر پژوهش هایــی کــه مــرور کردیــم بــه یــک یــا چنــد مــورد از روندهــای 
ــد.  ــنهاد کرده ان ــکار پیش ــه و راه ــه ای پرداخت ــت های کتابخان ــر فهرس ــذار ب تأثیرگ
رویکــرد آنهــا نظــری یــا مــوردی اســت. تک بعدی بــودن و بررســی منفــرد 
ــص  ــا نق ــل آن ه ــرات متقاب ــۀ اث ــه مطالع ــی ب ــی توجه ــا، و ب ــا و رونده رویداده
ــد  ــا می توان ــل رونده ــاط متقاب ــیم ارتب ــه ترس ــال آنک ــت؛ ح ــا اس ــن پژوهش  ه ای
ــش  ــن پژوه ــبب در ای ــن س ــه همی ــد. ب ــگاری بیفزای ــت آینده ن ــت و دق ــه صح ب
مــا بــر اســاس تحلیــل تأثیــرات متقابــل نیروهــای پیشــران راهبــردی بــه تدویــن 

ــم. ــناریوهای خــود پرداختی س

روش پژوهش
داده  هــای ایــن مطالعــه از منابــع کتابخانــه ای، پیمایــش نظــرات متخصصــان، تحلیــل 
ــت.  ــده اس ــت آم ــناریوپردازی به دس ــی. آی. بی.( 1 و س ــل )س ــر متقاب ــوازن تأثی مت
ــازمان های  ــب آن س ــران و مخاط ــده ای ــال آین ــت س ــرای بیس ــا ب ــگاری م آینده ن
مرتبــط بــا فهرســت های کتابخانــه ای هســتند. ایــن مــدت را برابــر بــا مــدت اکثــر 
ــاله  ــت س ــی بیس ــع علم ــه جام ــام از نقش ــا اله ــه و ب ــای آینده نگاران پژوهش ه

کشــور برگزیدیــم.
ــر متخصــص  ــتیم، بیســت نف ــی از متخصصــان نداش ــار دقیق ــه آم ــا ک از آن ج
مشــارکت کننــده را بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد و تعمــدی برگزیدیــم. ایشــان 
ــه ای و  ــت های کتابخان ــا فهرس ــط ب ــازمان های مرتب ــت در س ــابقه فعالی ــه س هم

ــتند. ــه ای داش ــت های کتابخان ــارۀ فهرس ــش درب پژوه
Cross-impact balance analysis (CIB) .1 مــا در گام نخســت روندهــا و نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار بــر آینــدۀ 
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فهرســت های کتابخانــه ای را از طریــق مــرور منابــع، و پیمایــش نظــر متخصصــان 
ــاخص  ــران را در 9 ش ــای پیش ــم. نیروه ــایی کردی ــزی1  شناس ــه روش ذهن انگی ب
ــر«،  ــاوری«، »کارب ــت اقتصــادی«، »اطالعــات«، »فن ــت اجتماعــی«، »باف شــامل »باف
ــه ای«،  ــه فهرســت های کتابخان »سیاســت گذاری و مدیریــت سیســتم های وابســته ب
»ماهیــت کتابخانــه«، »بافــت حرفــه ای و وظایــف متخصصــان«، و »ابزارهــا و 

ــد.  ــی بودن ــه فرع ــه دارای 40گوی ــم ک ــتانداردها«  یافتی اس
ــرای شناســایی نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار از تحلیــل تأثیــرات  در گام بعــد، ب
متقابل/ســاختاری2  و نرم افــزار میک مــک بهــره گرفتیــم. در مطالعــات آینده پژوهــی، 
بعــد از شناســایی نیروهــای پیشــران تأثیرگــذار، بــا طراحــی یــک ماتریــس، میــزان 
ارتبــاط میــان آنهــا بــا نمــرۀ صفــر تــا ســه -بر اســاس شــدت اثرگــذاری - مشــخص 
می شــود )Godet, Durance & Gerber, 2008(. ایــن کار بــا کمــک متخصصــان 
ــد  ــک، مشــخص ش ــزار میک م ــتفاده از نرم اف ــا اس ــد. ب ــام ش ــده انج ــارکت کنن مش
ــه ای  ــت فهرســت های کتابخان ــت و کیفی ــردی شــامل »کمی ــروی پیشــران راهب 4 نی
در محیــط مجــازی«، »اصــالح و روزآمــد ســازی ابزارهــا و اســتانداردها«، »کتابخانــۀ 
ــان  ــا طراح ــه ای ب ــت های کتابخان ــان فهرس ــل متخصص ــوار«، و » تعام ــدون دی ب

ــردی هســتند. ــای پیشــران راهب ــه ای« نیروه سیســتم های کتابخان
ــرای  ــل ب ــت محتم ــین، 12 وضعی ــای دو گام پیش ــه یافته  ه ــوم برپای در گام س
ــی،  ــف بحران ــده را در طی ــل آین ــای محتم ــیم و وضعیت ه ــدی ترس ــل کلی 4 عام
ایســتا و مطلــوب تعریــف کردیــم. ســپس، ماتریســی ترســیم و در اختیــار معــدودی 
خبــرگان نهادیــم و نظــرات آنهــا را در خصــوص کفایت، تناســب و ســنجش پذیری 
ــتفاده  ــناریوویزارد3  اس ــزار س ــناریوها از نرم اف ــل س ــرای تحلی ــم. ب ــت کردی دریاف
ــا  ــف، و ســناریوهایی ب ــوی، ضعی ــا احتمــال ق شــد. ســناریوویزارد ســناریوهای ب

احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال را شناســایی کــرد. 

یافته ها
وضعیت هــای احتمالــی نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ 
فهرســت های کتابخانــه ای در ایــران بــرای هــر یــک از نیروهــای پیشــران راهبــردی 
ــف  ــای مختل ــران وضعیت ه ــه ای در ای ــدۀ فهرســت های کتابخان ــر آین ــذار ب تأثیرگ
ترســیم و بــه هــر یــک نامــی دادیــم و ویژگی  هــای آنهــا را برشــمردیم. وضعیــت 
بحرانــی در انتهــای طیــف، وضعیــت ایســتا/ بینابینــی در میانــه، و وضعیــت مطلوب 
در انتهــای دیگــر قــرار دارد. خبــرگان وضعیت هــای احتمالــی را مناســب دانســتند.

1. brain storming 
2. cross impact analysis/ 
structural analysis
3. Scenario Wizard 
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  جدول 1. وضعیت های احتمالی نیروهای پیشران راهبردی تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست های 
کتابخانه ای ایران  ای ایرانهای کتابخانههای احتمالی نیروهای پیشران راهبردی تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست. وضعیت1جدول 

-
-

-
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در مرحلــه بعــد، بــر اســاس وضعیت هــای احتمالــی، بــا هــدف ســنجش میــزان 
ــر دیگــر وضعیت هــا، ماتریســی در  تأثیرگــذاری وقــوع هــر یــک از وضعیت هــا ب
ــرار  ــه ای ق ــت های کتابخان ــان فهرس ــار متخصص ــن و در اختی ــاد 12×12 تدوی ابع
ــد  ــرح ش ــش مط ــن پرس ــی ای ــای احتمال ــک از وضعیت ه ــر ی ــرای ه ــت. ب گرف
ــوع  ــر وق ــری ب ــه رخ دهــد، چــه تأثی ــک از وضعیت هــای 12گان کــه »اگــر هــر ی
یــا فقــدان وقــوع ســایر وضعیت هــا خواهــد داشــت؟«. بــه عبــارت دیگــر، وقــوع 
ــوع  ــدان وق ــا فق ــوع ی ــر وق ــری ب ــه تأثی ــدی A چ ــل کلی ــت A1 از عام وضعی
وضعیــت B1 از عامــل کلیــدی B خواهــد داشــت و نتیجــه ارزیابــی بــا اعــداد 3 

تــا -3 مشــخص کردیــم.
ــداد )2×3 3( 54  ــردی، تع ــران راهب ــروی پیش ــای 4 نی ــب وضعیت ه از ترکی
ــش  ــدۀ پی ــاالت در آین ــه احتم ــامل هم ــه ش ــت ک ــکل گرف ــن ش ــناریوی ممک س
روی فهرســت های کتابخانــه ای در ایــران اســت. ایــن تعــداد ســناریو دارای 
ارزش یکســانی نیســتند. از ایــن رو الزم اســت بــر اســاس شــاخص های موجــود، 
ســناریوهای مناســب تر دارای ســازگاری بیشــتر انتخــاب و معرفــی شــوند. 
نرم افــزار ســناریوویزارد امــکان اســتخراج ســناریوهای بــا احتمــال قــوی، 
ســناریوها بــا احتمــال ســازگاری و انطبــاق بــاال و ســناریوها بــا احتمــال ضعیــف 
را فراهــم می کنــد. نرم افــزار ســناریوویزارد پــس از تجزیــه و تحلیــل روابــط میــان 

ــزارش داد: ــر را گ ــناریوهای زی ــف، س ــای مختل وضعیت ه
   -  2سناریو با احتمال قوی یا محتمل 

5 سناریو با احتمال سازگاری و انطباق باال یا سناریوهای باورکردنی  -   
       )سازگاری حداکثری(

13 سناریو با احتمال ضعیف   -   
ــوی وجــود  ــال ق ــا احتم ــه دو ســناریو ب ــزار ســناریوویزارد نشــان داد ک نرم اف
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 
ــا  ســناریو هنــوز باورکردنــی اســت. بنابرایــن 5 ســناریو بــه عنــوان ســناریوهای ب
ــر روی آن هــا  ــاال انتخــاب و تحلیل هــای بعــدی ب ــاق ب احتمــال ســازگاری و انطب

انجــام دادیــم.
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سناریوهای مطلوب و متصور برای آیندۀ فهرست های کتابخانه ای ایران 
ــوی ســناریو معــروف اســت، ســناریوهای ســازگار  ــه تابل ــه ب در جــدول 2 ک
ــا  ــا را در ردیف ه ــران آن ه ــای پیش ــک از نیروه ــر ی ــت ه ــتون ها و وضعی در س
می بینیــد. وضعیت هــای مطلــوب، ایســتا و بحرانــی نیــز بــه ترتیــب از روشــن تــا 

تیــره مشــخص شــده اســت.
جدول 2. تابلوی سناریوهای منتخب و محتمل

بررســی اولیــۀ ســناریوهای منتخــب و محتمــل حاکــی از ســیطرۀ نســبی ایســتا 
ــر تابلــوی ســناریو،  ــرای درک بهت ــر وضعیت هــای مطلــوب اســت. ب ــی ب و بحران
ــای 3، 1، و  ــی امتیازه ــتا، و بحران ــوب، ایس ــای مطل ــک از وضعیت ه ــر ی ــه ه ب
-3 دادیــم. مجمــوع امتیــاز ایــده آل بــرای وضعیت هــای مطلــوب و بحرانــی هــر 
ســناریو برابــر اســت بــا حاصــل جمــع حداکثــر امتیــازی کــه هــر وضعیــت کســب 

کــرده اســت )جــدول 3(.
جدول 3. ضرایب، تعداد، و درصد هریک از وضعیت ها به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف سه 

گانه مطلوب، ایستا و بحرانی برای سناریوها با حداکثر سازگاری

 
های مطلوب است. بررسی اولیۀ سناریوهای منتخب و محتمل حاکی از سیطرۀ نسبی ایستا و بحرانی بر وضعیت

. دادیم -3، و 1، 3ستا، و بحرانی امتیازهای های مطلوب، ایبرای درک بهتر تابلوی سناریو، به هر یک از وضعیت
های مطلوب و بحرانی هر سناریو برابر است با حاصل جمع حداکثر آل برای وضعیته مجموع امتیاز اید

 .(3جدول کرده است )کسب  امتیازی که هر وضعیت
 

بر اساس طیف سه گانه مطلوب، ایستا و بحرانی برای سناریوها ها به تفکیک هر سناریو . ضرایب، تعداد، و درصد هریک از وضعیت3جدول 
 با حداکثر سازگاری

S1  

S2 

S3 
S4  
S5 

 
 بندی و تحلیل سناریوهای باورکردنیگروه
 : وضعیت مطلوب1گروه 

نیروی پیشران در وضعیت  4با حداکثر مطلوبیت است. در این سناریو، هر  5این گروه شامل سناریو شماره 
های لوب قرار دارند. با توجه به درصد مطلوبیت این سناریو، تحقق این وضعیت برای آیندۀ فهرستمط

                                                   سناریو

وضعیت نیروهای 

پیرشان راهربدی

سناریو 16سناریو 9سناریو 1
سناریو 

8
سناریو 17

بهبود کمیت و نگرش کلیشه ایتضعیف فهرست ها در محیط جدیدکمیت و کیفیت فهرست های کتابخانه ای در محیط مجازی

کیفیت

فهرست های کّمی سازی بدون توجه به کیفیتفهرست های دیروز و محمل های امروزاصاح و روزآمدسازی ابزارها و استانداردها

روزآمد

تحقق کتابخانه ناکارایی کتابخانه بدون دیوارفقدان تحقق کتابخانه بدون دیوارکتابخانه بدون دیوار

بدون دیوار

تعامل متخصصان فهرست های کتابخانه ای با طراحان 

سیستم های کتابخانه ای

ارتباط 

بسته

ارتباط ارتباط تجویزی

بسته

ارتباط فعال
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گروه بندی و تحلیل سناریوهای باورکردنی
گروه 1: وضعیت مطلوب

ــن  ــت. در ای ــت اس ــر مطلوبی ــا حداکث ــماره 5 ب ــناریو ش ــامل س ــروه ش ــن گ ای
ســناریو، هــر 4 نیــروی پیشــران در وضعیــت مطلــوب قــرار دارنــد. بــا توجــه بــه 
درصــد مطلوبیــت ایــن ســناریو، تحقــق ایــن وضعیــت بــرای آینــدۀ فهرســت های 
ــن  ــازگاری ای ــزان ناس ــی آورد. می ــود م ــه وج ــده آل را ب ــرایط ای ــه ای ش کتابخان
ســناریو صفــر و باالتریــن نمــره اثرگــذاری کل )549( اســت. ایــن ســناریو کامــاًل 
ــات  ــه ای از فرضی ــناریو مجموع ــر س ــه عناص ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــازگار اس س
ــدۀ  ــرای آین ــناریو ب ــن س ــن، قوی تری ــد. بنابرای ــکل می دهن ــل را ش ــتیبان متقاب پش

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــران ب ــه ای در ای ــت های کتابخان فهرس

 گروه 2: ایستایی با حفظ وضع موجود
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره 4 اســت. در ایــن ســناریو، هــر 4 نیروی 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 3: روندهای نامطلوب
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره 2 اســت. میانگیــن برخــورداری و میانگیــن آن 
ــناریو در  ــن س ــی ای ــرایط بحران ــود. ش ــر ب ــر صف ــای دیگ ــه وضعیت ه ــبت ب نس
وضعیــت نامطلــوب، 25 درصــد بــود. در ایــن ســناریو وضعیــت نیروهــای پیشــران 
ــا طراحــان  ــه ای ب ــه غیــر از »تعامــل متخصصــان فهرســت های کتابخان راهبــردی ب
ــره  ــت ایســتا و نم ــی دارد، در حال ــی بحران ــه وضعیت ــه ای« ک سیســتم های کتابخان
ســازگاری آن -15 اســت بنابرایــن احتمــال وقــوع ایــن ســناریو قــوی نیســت، امــا 

در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد. 

گروه 4: در آستانه بحران
ــناریو در  ــن س ــی ای ــرایط بحران ــت. ش ــماره 3 اس ــناریو ش ــامل س ــروه ش ــن گ ای
وضعیــت نامطلــوب، 75 درصــد بــود. در ایــن ســناریو وضعیــت نیروهــای پیشــران 
ــا طراحــان  ــه ای ب ــه غیــر از »تعامــل متخصصــان فهرســت های کتابخان راهبــردی ب
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سیســتم های کتابخانــه ای« کــه وضعیتــی ایســتا دارد، در حالــت بحــران بــود. نمــره 
ــن ســناریو  ــوع ای ــن احتمــال وق ــود، بنابرای ــن ســناریو -18 ب ــرای ای ســازگاری ب

قــوی نیســت، امــا در گــروه ســناریوهای باورکردنــی قــرار دارد. 

گروه 5: وضعیت بحران
ایــن گــروه شــامل ســناریو شــماره 1 بــا حداکثــر فقــدان مطلوبیــت اســت. در ایــن 
ســناریو، هــر 4 نیــروی پیشــران در وضعیــت بحــران قــرار داشــتند. هیــچ یــک از 
وضعیت هــای جایگزیــن قابــل قبول تــر از وضعیت هــای موجــود در ســناریو 
منتخــب نیســت و جایگزینــی هــر یــک از وضعیت هــا، وزن وضعیت هــای دیگــر 
ــد و  ــناریو غالب ان ــن س ــع ای ــه نف ــتدالل های ب ــن اس ــد. بنابرای ــش می ده را کاه
ــدان  ــه درصــد فق ــا توجــه ب ــک از عناصــر ســناریو در تضــاد نیســتند. ب ــا هیچی ب
مطلوبیــت ایــن ســناریو، تحقــق ایــن وضعیــت بــرای آینــدۀ فهرســت های 
کتابخانــه ای شــرایط بحرانــی را به وجــود مــی آورد. بایــد توجــه داشــت کــه میــزان 
ــن ســناریوها  ــن در گــروه قوی تری ــر اســت، بنابرای ــن ســناریو صف ناســازگاری ای

ــرار دارد.  ــه ای ق ــت های کتابخان ــدۀ فهرس ــرای آین ب

تحلیل نیروهای پیشران راهبردی
ــی،  ــا شــرایط بحران ــزان مطلوبیــت ی ــر اســاس می ــل ســناریوها ب ــر تحلی عــالوه ب
ــز  ــناریوها نی ــذار در س ــردی تأثیرگ ــران راهب ــای پیش ــت نیروه ــه وضعی ــه ب توج
ــا  ــب ب ــه ترتی ــران را ب ــتایی، و بح ــوب، ایس ــرایط مطل ــر ش ــت. اگ ــروری اس ض
امتیازهــای 3، 1، و -3 در هــر نیــروی پیشــران راهبــردی و بــرای کل ســناریوهای 
ــک از  ــر ی ــی ه ــت کل ــا نشــان دهندۀ وضعی ــن آن ه ــم، میانگی ــع بزنی ــه جم پنج گان
عوامــل در آینــدۀ پیــش روی فهرســت های کتابخانــه ای در ایــران اســت. ایــن امــر 
نشــان دهندۀ رتبــۀ هــر نیــروی پیشــران بــر اســاس جایــگاه آن در ســناریو اســت.
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جدول 4. رتبه بندی نیروهای پیشران راهبردی در آیندۀ فهرست های 

کتابخانه ای ایران بر اساس جایگاه در سناریو

نیروی پیشران راهبردیکد
وضعیت نیروهای 

پیشران راهبردی در 
ترکیب سناریو

میانگین

Key1
کمیت و کیفیت فهرست های کتابخانه ای در 

محیط مجازی
-1-0/25

Key20/25-1-اصاح و روزآمد سازی ابزارها و استانداردها

Key 30/25-1-کتابخانه بدون دیوار

Key 4
تعامل متخصصان فهرست های کتابخانه ای با 

طراحان سیستم های کتابخانه ای
-1-0/25

همان گونــه کــه در جــدول 4 مشــاهده می شــود، چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی 
ــی را نشــان  ــت مثبت ــران وضعی ــه ای ای ــدۀ فهرســت های کتابخان ــر آین ــذار ب تأثیرگ
ــران  ــتانه بح ــردی در آس ــران راهب ــروی پیش ــار نی ــر چه ــت ه ــد. وضعی نمی دهن
اســت. بنابرایــن، تهدیدهــای پیــش روی فهرســت های کتابخانــه ای در بیســت ســال 

ــد. ــه فرصت هــا دارن ــری نســبت ب ــت برت ــده، وضعی آین

تحلیــل وضعیــت نیروهــای پیشــران راهبــردی تأثیرگــذار بــر آینــدۀ 
فهرســت های کتابخانــه ای ایــران بــر اســاس شــبکه سیســتم 1

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 
ــر 2 و  ــک متغی ــرف ی ــده از ط ــرات اعمال ش ــی تأثی ــوع تمام ــبه مجم سیســتم، محاس
محاســبه مجمــوع تمامــی تأثیــرات وارده بــر یــک متغیر 3  اســت. تصویر 1 نشــان دهندۀ 
ــی  ــه در قســمت باالی ــی ک ــل شــبکه اســت. متغیرهای ــده از تحلی ــج به دســت آم نتای
ســمت راســت قــرار دارنــد، تأثیــر شــدیدی را بــر سیســتم وارد می کننــد و همزمــان 
ــاال  ــر تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری ب ــد. هــر چهــار متغی ــز می پذیرن ــادی را نی ــر زی تأثی
ــد )تصویــر 1(. در میــان چهــار نیــروی پیشــران راهبــردی، شــدت تأثیرگــذاری  دارن

1. system-grid
2 . active sum
3. passive sum
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»تعامــل متخصصــان فهرســت های کتابخانــه ای بــا طراحــان سیســتم های کتابخانــه ای«، 
و  تأثیرپذیــری »کتابخانــه بــدون دیــوار« بیشــتر اســت. 

 

تصویر 1. شبکه سیستم نیروهای پیشران راهبردی بر آیندۀ فهرست های کتابخانه ای

نتیجه گیری
از میــان 17 ســناریو 5 ســناریو بــا احتمــال ســازگاری بــاال بــود. هــر یــک از ایــن 
ــوب،  ــای نامطل ــتا، رونده ــوب، ایس ــای مطل ــی از وضعیت ه ــناریوها دارای یک س
ــران  ــه ای در ای ــت های کتابخان ــدۀ فهرس ــرای آین ــی ب ــران، و بحران ــتانۀ بح در آس

بودنــد. 
ســناریو وضعیــت مطلــوب، محتمل تریــن ســناریو از نــگاه متخصصــان 
ــق  ــا تحق ــت ب ــار داش ــوان انتظ ــن، می ت ــود. بنابرای ــه ای ب ــت های کتابخان فهرس
وضعیت هــای بهبــود کّمیــت و کیفیــت فهرســت های کتابخانــه ای در محیــط 
ــتانداردهای  ــا و اس ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد ب ــت های روزآم ــاد فهرس ــازی، ایج مج
ــه بــدون دیــوار، و برقــراری ارتبــاط فعــال و اثربخــش در  جدیــد، تحقــق کتابخان
ــه ای،  ــه ای و طراحــان سیســتم های کتابخان میــان متخصصــان فهرســت های کتابخان
ــود.  ــد ب ــران خواه ــه ای در ای ــت های کتابخان ــار فهرس ــوب در انتظ ــده ای مطل آین
نیــروی پیشــران راهبــردی »کتابخانــه بــدون دیــوار« بــا ســناریوی مطلــوب پژوهش 

ــت.  ــوان اس )O’Connor and Au )2008 همخ
ــا  ــه ای ب ــظ وضــع موجــود، فهرســت های کتابخان ــا حف ــتا ب ــناریوی ایس در س
ــران  ــای پیش ــری در نیروه ــود و تغیی ــد ب ــرو خواهن ــاری روب ــای ج وضعیت ه

رشدیدیرابردستآمدهازتحلیلشبکهاست.متغیرهاییکهدرقسمتباالییسمتراستقراردارند،تأثیبه
دارندیرتأثیرگذاریوتأثیرپذیریباالهرچهارمتغیرند.پذکنندوهمزمانتأثیرزیادیرانیزمیسیستمواردمی

 در(1)تصویر . تأثیرگذاری شدت راهبردی، پیشران نیروی چهار فهرست»میان متخصصان هایتعامل
 .بیشتراست«کتابخانهبدوندیوار»تأثیرپذیری،و«ایهایکتابخانهایباطراحانسیستمکتابخانه




ایهایکتابخانه.شبکهسیستمنیروهایپیشرانراهبردیبرآیندۀفهرست1تصویر


 گیرینتیجه

 میان 11از از5سناریو یکی دارای سناریوها این از یک هر بود. باال سازگاری احتمال با سناریو
ایهایکتابخانهنامطلوب،درآستانۀبحران،وبحرانیبرایآیندۀفهرستهایمطلوب،ایستا،روندهایوضعیت

 درایرانبودند.

توانمی،ایبود.بنابراینهایکتابخانهترینسناریوازنگاهمتخصصانفهرست،محتملسناریووضعیتمطلوب
تحققوضعیت داشتبا انتظار کیفیتفهرستکمّیتهایبهبود ایجادایهایکتابخانهو محیطمجازی، در

هایروزآمدبااستفادهازابزارهاواستانداردهایجدید،تحققکتابخانهبدوندیوار،وبرقراریارتباطفهرست
ایمطلوبای،آیندههایکتابخانهایوطراحانسیستمهایکتابخانهفعالواثربخشدرمیانمتخصصانفهرست

                                                                                                                                                                                                
1. passive sum 
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راهبــردی مشــاهده نخواهــد شــد. از آن جــا کــه در پژوهش هــای متعــدد، وضعیــت 
ــناریو  ــن س ــق ای ــده، تحق ــی نش ــوب ارزیاب ــروزی مطل ــت های ام ــی فهرس کنون
ــد. ــم زن ــران رق ــه ای در ای ــرای فهرســت های کتابخان ــوب ب ــدۀ مطل ــد آین نمی توان

بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری شــدید نیــروی پیشــران راهبــردی »تعامــل متخصصان 
ــر ســه نیــروی  ــه ای« ب ــا طراحــان سیســتم های کتابخان ــه ای ب فهرســت های کتابخان
پیشــران دیگــر، می تــوان انتظــار داشــت در صــورت تحقــق ســناریوی روندهــای 
نامطلــوب، ســه نیــروی پیشــران راهبــردی دیگــر نیــز بــه ســمت حالــت بحــران 
پیــش رونــد. در ایــن ســناریو، فهرســت های کتابخانــه ای وضعیت هــای گذشــته را 
خواهنــد داشــت. وضعیــت بحرانــی تعامــل میــان متخصصــان و طراحــان می توانــد 

رونــد نامطلوبــی بــرای آینــده رقــم زنــد.
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری شــدید نیــروی پیشــران راهبــردی »تعامــل متخصصان 
ــر ســه نیــروی  ــه ای« ب ــا طراحــان سیســتم های کتابخان ــه ای ب فهرســت های کتابخان
پیشــران دیگــر، حالــت تجویــزی ایــن نیــرو می توانــد ســه نیــروی پیشــران دیگــر 
ــود. در  ــا ش ــع تحــول در آن ه ــه دارد و مان ــت بحــران نگ ــا حــدودی در حال را ت
ســناریوی در آســتانه بحــران، فهرســت های کتابخانــه ای بــا وضعیت هــای بحرانــی 
روبــرو خواهنــد بــود و وضعیــت ایســتای تعامــالت میــان متخصصــان و طراحــان، 

اجــازه تغییــر و تحــول در وضعیــت بحرانــی را ســخت خواهــد کــرد.
ــای  ــا وضعیت ه ــه ای ب ــت های کتابخان ــران، فهرس ــت بح ــناریو وضعی در س
ابزارهــا و  از  تضعیــف فهرســت ها در محیط هــای جدیــد، فقــدان اســتفاده 
ــا روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردهای ســنتی، فقــدان  ــد ی اســتانداردهای جدی
تحقــق کتابخانــه بــدون دیــوار، و فقــدان تعامــل اثربخــش در میــان متخصصــان و 

ــت.  ــه اس ــه ای مواج ــت های کتابخان ــرفت فهرس ــرای پیش ــان ب طراح
از آن جایــی کــه تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هــر چهــار نیــروی پیشــران 
راهبــردی در حــد بــاال ارزیابــی شــد، تغییــر در هریــک از آن هــا منجــر بــه تحــول 
در دیگــر نیروهــای پیشــران راهبــردی خواهــد بــود. ایــن امــر بــرای تحقق ســناریو 
وضعیــت مطلــوب نویدبخــش اســت. در عیــن حــال می توانــد کاربــرد عکــس هــم 
داشــته باشــد؛ بدیــن معنــی کــه غفلــت از یکــی از نیروهــای پیشــران راهبــردی، مــا 

ــد.  ــت دیگــر نیروهــای پیشــران دور می کن ــه مطلوبی را از رســیدن ب
ــده  ــرای آین ــد. ب ــد پیچی ــخه ای واح ــوان نس ــده نمی ت ــا آین ــه ب ــرای مواجه ب
می تــوان ســناریوهای مطلــوب متنوعــی ترســیم کــرد کــه هــر یــک حاصــل کنــار 



89

سناریوهایی برای آیندۀ فهرست های 
کتابخانه ای ایران

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره  4 )زمستان 1399(

ــن  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــروی پیشــران اســت. کن ــی از 4 نی ــن طیف ــرار گرفت ــم ق ه
ــدۀ  ــرای آین ــی را ب ــناریوهای متنوع ــردی، س ــران راهب ــای پیش ــل نیروه و تعام
ــک پیامدهــای  ــوع هــر ی ــد. وق ــران ترســیم می کن ــه ای در ای فهرســت های کتابخان
مختلفــی بــرای کتابخانه هــا و جامعــه خواهــد داشــت. احتمــال وقــوع هــر 
ــت.  ــد داش ــت گذاران خواه ــان و سیاس ــش متخصص ــه واکن ــتگی ب ــت  بس وضعی
ــد احتمــال وقــوع ســناریوهای ضعیــف  ــه ســناریوهای قــوی بای درعیــن توجــه ب
ــال  ــم احتم ــناریوهای ک ــر س ــتن در براب ــی نداش ــت. آمادگ ــر داش ــز در نظ را نی

ــذارد. ــا بگ ــر ج ــی ب ــرات عمیق ــد تأثی می توان
بــر اســاس نقــاط ضعــف و قــوت ســناریوها راهبردهــای زیــر را بــرای آینــدۀ 

ــم:  ــنهاد می کنی ــران پیش ــه ای ای ــت های کتابخان فهرس
ــی  ــود در طراح ــش خ ــد نق ــه ای بای ــت های کتابخان ــان فهرس متخصص  )1
ــا طراحــان  ــه ب ــا مشــارکت فعاالن ــد و ب ــه ای را به دســت آورن سیســتم های کتابخان
ــد.  ــاد کنن ــت ها ایج ــرای فهرس ــترس پذیری را ب ــندی و دس ــا، کاربرپس نرم افزاره
آن هــا بایــد بــا اســتفاده از مهارت هــای خــود در توســعۀ ابزارهــای جدیــد شــرکت 
کننــد تــا ایــن ابزارهــا  بــرای تأمیــن نیازهــای واقعــی کاربــر مــورد اســتفاده قــرار 
ــتم های  ــان سیس ــا طراح ــه ای ب ــت های کتابخان ــان فهرس ــل متخصص ــد. تعام گیرن
کتابخانــه ای منجــر بــه ایجــاد ابزارهایــی خواهــد شــد کــه افــزون بــر انطبــاق بــا 
ــود.  ــد ب ــز خواهن ــر نی ــی کارب ــاز واقع ــدۀ نی ــن کنن ــا، تأمی ــای روز دنی فناوری ه

ــد. ــاره کرده ان ــئله اش ــن مس ــه ای ــز ب )Banfi and Gaudinat )2019 نی
ــا توســعه و گنجانــدن امکانــات جدیــد )به  ویــژه  ــه ای ب فهرســت های کتابخان  )2
ــازار  ــد در ب ــود می توانن ــات خ ــد( در خدم ــای جدی ــا فناوری ه ــط ب ــات مرتب امکان
اطالعــات بماننــد. )Working Group on the Future of Bibliographic Control )2011 نیــز 
در راهبردهــای پیشــنهادی خــود بــه آینــده فنــاوری اشــاره  کــرده اســت. فهرســت های 
کتابخانــه ای افــزون بــر تــالش بــرای حضــور در محیط هــای مجــازی، بایــد بــه حفــظ 
اصالــت خــود نیــز توجــه داشــته باشــند. فهرســت های کتابخانــه ای کارکردهایــی دارند 
کــه بــا محیط هــای جدیــد اطالعــات متفــاوت اســت و نیازهــای اطالعاتــی مختلفــی 
ــت،  ــظ اصال ــر حف ــه ب ــا تکی ــد ب ــات جدی ــه امکان ــه ب ــازد. توج ــرآورده می س را ب
ــه ای نســبت  ــرای فهرســت های کتابخان ــردی ب ــه ف ــد ویژگی هــای منحصــر ب می توان
ــه  ــه گفت ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای ــاد کن ــر ایج ــی دیگ ــای اطالعات ــه محیط ه ب
ــد  ــای جدی ــار محیط ه ــه ای در کن ــت های کتابخان ــور فهرس )Morelli )2016، حض
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ــان آن هــا ایجــاد  ــه و کاربردهــای مختلــف یــک همزیســتی در می ــا دامن اطالعــات ب
خواهــد کــرد و هــر یــک می تواننــد در خدمــت گــروه خاصــی از کاربــران بــا نیازهــای 

اطالعاتــی متفــاوت قــرار گیرنــد.
ایجــاد کتابخانــه بــدون دیــوار، منجــر بــه تقویــت کارکــرد دسترســی در   )3
فهرســت های کتابخانــه ای )کــه یکــی از کارکردهــای پایــه در آن اســت( می شــود. 
کارکــرد دسترســی در فهرســت های کتابخانــه ای بــر بافــت اقتصــادی و اجتماعــی 
آن تأثیرگــذار خواهــد بــود و منجــر بــه تقویــت فهرســت ها در بافــت اقتصــادی و 
اجتماعــی خواهــد شــد. بایــد توجــه داشــت کــه بــا وجــود موتورهــای جســتجوگر 
ــی های  ــزرگ، کتابفروش ــی ب ــای اطالعات ــوگل، پایگاه ه ــو و گ ــد یاه وب همانن
ــازاری  تحــت وب، و شــرکت های تأمیــن مــدرک و اطالعــات، کتابخانه هــا وارد ب
ــه  ــت ب ــن رقاب ــده اند و در ای ــات ش ــه اطالع ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــیار رقابت بس
ــاد  ــن، ایج ــتند. بنابرای ــود هس ــازار خ ــهم ب ــت دادن س ــال از دس ــرعت در ح س
ــازار  ــه ای را در ب ــت های کتابخان ــهم فهرس ــد س ــوار می توان ــدون دی ــه ب کتابخان
دسترســی بــه اطالعــات بیشــتر کنــد. )O’Connor and Au )2008 و غفــاری قدیــر 

ــد. ــم اشــاره  کرده ان ــن مه ــه ای ــز ب و دیگــران )1392( نی
ابزارهــا و  فراهم  کــردن  اســتانداردها و دســتورالعمل ها، و  گســترش   )4
ــود  ــه بهب ــه ای، منجــر ب ــتیبانی از فهرســت های کتابخان ــرای پش زیرســاخت هایی ب
عملکــرد آن هــا خواهــد شــد. روزآمدســازی ابزارهــا و اســتانداردهای مورد اســتفاده 
در فهرســت های کتابخانــه ای، باعــث همگامــی آن هــا بــا رونــد فنــاوری اطالعــات 
خواهــد شــد. ایــن مســئله در پژوهــش )Wahid, Warraich and Tahira )2018 نیــز 
ــازی  ــای روزآمدس ــن پیامده ــی از بزرگتری ــاید یک ــت. ش ــوده اس ــه ب ــورد توج م
ــه  ــگر )و ن ــرد کنش ــه رویک ــت ها ب ــدن فهرس ــک ش ــتانداردها، نزدی ــا و اس ابزاره

ــزار صــرف( باشــد. یــک اب
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ــران. ــرج، ای ــی، ک ــگاه خوارزم ــد، دانش ــی ارش کارشناس

اکبري داریــان، ســعیده )1396(. ارزیابــی ســاختاری و محتوایــی بانــک مســتندات ایــران براســاس مــدل 
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