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چکیده
هدف :از این پژوهش آیندهنگاری فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی ایران در افق  1141است که با بهرهگیری از
رویکردهای آیندهپژوهانه انجام گرفته است.
روش :پژوهش به روش مطالعه دلفی انجام شده است .برای تعیین مولفةها ،سیاههای تهیه و در قالب پرسشنامهای تنظیم شد که
میزان اهمیت هریک از مولفةهای آیندهنگاری فناوری اطالعات را از دیدگاه اعضای پنل دلفی مورد سنجش قرار میدهد .جامعه آماری
پنل دلفی خبرگان ،اساتید و مدیران فعال حوزه کتابداری و اطالعرسانی و فناوری اطالعات و صاحبنظران آیندهنگاری بوده که از بین
آنها با روش نمونهگیری هدفمند  22نفر انتخاب گردیدند و  22نفر از این متخصصان به پرسشنامههای دلفی پاسخ دادند.
یافتهها :کتابخانههای دانشگاهی در آینده منابع الکترونیکی خود را توسعه داده و شبکههای خود را در زمینه استفاده از اینترنت و
توسعه زیرساختهای آن گسترش خواهند داد .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در کتابخانههای دانشگاهی آینده پهنای باند
دسترسی به اینترنت افزایش خواهد یافت و از شبکه اینترانت داخلی بهرهمند خواهند شد و استفاده از فناوری سیستمهای اطالعات
جغرافیایی در محیط پیوسته دانشگاه به عنوان منبع مهم برای مجامع دانشگاهی خواهد بود .نتایج در مورد تأثیر روندهای تأثیرگذار بر
روی عوامل کلیدی فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی آینده ،نشان میدهد روند افزایش نرخ سرمایهگذاری در فناوری
اطالعات ،تأثیر شدید و در جهت مثبت و روند کاهش بودجه دانشگاهها ،بدون تأثیر خواهد بود.
نتیجهگیری :در مجموع به نظر میرسد خبرگان کشور به آینده حوزه فناوری اطالعات در کتابخانهها و سطح فناوریهایی که
کتابخانه در افق  1141به آنها دست خواهد یافت ،نگاه امیدوارانهای دارند.
واژههای کلیدی :آیندهنگاری ،فناوری اطالعات ،کتابخانههای دانشگاهی.

آینده نگاری فناوری اطالعات در کتابخانه های دانشگاهی...

 1831و وبستر .)1882 ،2پیشبینی میشود که این فنذاوری در

مقدمه
امروزه آیندهنگاری به یکی از ابزارهای مهم سیاستگذذاران

سالهای آینده نیز هم نان به رشد سریع خود و کذاربرد همذه

برای کمذک بذه ترسذیم شذمانذدازها و اتخذات تصذمیمهذای

جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر ادامه خواهد داد یرمنذی،1

میان مدت تا بلندمدت تبدیل شده اسذت .نگاشذت آینذدههذای

.)2444کتابخانهها نیز باید به میزان کذافی و بذه شذکلی مذؤثر،

مطلذذوب و امکذذانپذذذیر بذذا همفکذذری و اجمذذاع بخذذشهذذای

خدماتی را که افراد جامعه خواهان آنها هستند ،فراهم سذازند.

خصوصذی ،دانشذگاهی و نهادهذای حکذومتی و تذالش بذذرای

در غیر این صورت ،آرا و نظرهای کتابداران در مذورد اهمیذت

تحقق نین آیندهای را میتوان آیندهنگاری نامیذد .اسذتفاده از

خدمات کتابخانهها بذدون ارزش اسذت ی هاوکرافذت1888 ،1؛

نتایج و دانش حاصل از آینذدهنگذاری بذرای تصذمیمگیذری و

نقل در شاپوری .)113۱ ،کتابخانهها با گذر زمان دریافتهاند که

سیاستگذاری ،از مزایای این فعالیت است .سیاستهذایی کذه

باید با تغییرات ناشی از کاهش منابع مالی و کذاهش مراجعذان

این گونه وضع می شوند ،احتمال موفقیت فراوان دارند ،زیرا از

به علت تحوالت اقتصادی و اجتماعی و نیذز فنذاوریهذای در

حمایت های فراوان در جامعه برخوردار هسذتند .بذرای انجذام

حال توسعه رقابت نمایند یکسذل1888 ،2؛ نقذل در شذاپوری،

آینذذدهنگذذاری موفقیذذتآمیذذز ،آگذذاهی از رونذذد شذذکلگیذذری و

 .)113۱فناوری اطالعاتی رابط اصذلی برقذراری ارتبذای میذان

پیشرفت دانش آینذدهنگذاری و شذناخت دقیذق روشهذای آن

کاربران و اطالعات دیجیالی است .در واقع باید بیان کذرد کذه

الزامی است .دانش آیندهنگاری ابتدا در ژاپذن و از تلفیذق سذه

فناوری اطالعاتی یکی از عناصر مذوثر در پیشذرفت حرفذهای

دانش سیاستگذاری ،برنامهریذزی و مطالعذات آینذدهاندیشذی

متخصصان مختلف محسوب میشود و امکان توسعه مناسذب

به وجود آمد .درنتیجه ،شناخت تکنولذوژی هذایی کذه درآینذده

را در عرصه خدمات سازمانها و مؤسسات پدید آورده است.

تحولآفرین هستند ضروری بهنظر میرسد .یکی از حیطههایی

در حوزه فعالیت کتابداری و اطالعرسذانی ،کاربردهذای مذؤثر

که بهنظر می رسد در آینده مورد توجه باشد ،فناوری اطالعات

این فناوریها بذه شذیوه مناسذبی شناسذایی شذده و کتابذداران

و ارتباطات است .فناوری اطالعات ،از یذک سذو ،صذنعتی بذا

تالش میکنند با بهرهگیری از امکانات مطلوب آنهذا ،بذه ارا ذه

نوآوری باالست و از سوی دیگر ،به عنوان یذک توانمندسذاز،

بهتر خدمات اطالعاتی مبادرت ورزنذد .از زمذره مراکذزی کذه

زمینه بروز قابلیت هایی را در صنایع دیگر فراهم مذیآورد کذه

توانستهاند از مزایای فناوری در محیط کاری خود بهره گیرند،

پیش از این ،امکان وقوع آنها متصور نبود .در آیندهنگذاری از

کتابخانههای دانشگاهی هستند .آشنایی با فناوریهای نذوین و

روشهای مختلفی استفاده میشود کذه از جملذه مذیتذوان بذه

کاربردهای آن میتواند شرایط خوبی بذرای کذارکرد حرفذهای

دلفی ،تهنانگیزی ،سذناریوها و  ...اشذاره کذرد یپایذا 1131 ،و

کتابداران فراهم آورد .کتابخانههای دانشگاهی از زمره مراکزی

توفیق .)1132 ،هم نین امروزه ،همگام با تحوالت فنذاوری و

محسوب میشوند که با توجه به مخاطبذان و نذوع اسذتفاده از

دگرگونیهای روزافزون ،نهادهای اجتماعی برای حفظ و بقای

منابع اطالعاتی ،همواره در پی بهذرهگیذری از امکانذات نذوین

خذذود نیازمنذذد اسذذتفاده از شذذیوههذذای نذذوین و راهکارهذذای

فناورانه هستند .ساختار این مراکذز بذا بذهکذارگیری فنذاوری و

مؤثرتری هستند .فناوری اطالعات از جمله فناوری های اسذت

هماهنگی فعالیتهای تخصصی با آن ،قابلیت انطباق بیشذتری

که از سالها پیش توسعهای پرشتاب را آغاز کذرده و در ابعذاد

دارد .نوع استفاده ،منابع ،مخاطبان ،اهداف و رسالت سذازمانی

گوناگون جامعه کاربردی وسیع یافتذه اسذت ییذواس کنگذره،1
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کتابخانذذههذذای دانشذذگاهی شذذرایطی مطلذذوب بذذرای اسذذتقرار

پذیرش فنذاوری اطالعذات توسذط کتابذداران کتابخانذههذای

فناوریهای نوین اطالعاتی پدید میآورد .میتوان با بهرهگیری

دانشکدههای فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران در ار وب

از نین امکاناتی بهرهوری حرفهای این کتابخانهها را افذزایش

عوامل سازنده مدل پذیرش فناوری و بررسی قابلیت کذاربرد

داده و شرایط مناسذبی بذرای ارتقذاض وضذعیت آنذان بذهوجذود

این مدل در جامعه پژوهشی پرداخته است .تیتاثیری  1ی)2444

آورد.کتابخانهها با آیندهنگری و برنامهریزی مذیتواننذد موانذع

در پژوهشی با عنوان "فرآیند برنامهریزی راهبردی اطالعذات

فراروی خود را از میان بردارند لی 1ی .)1184شناخت گسترده

برای موسسات آموزش عالی در تایلند" با بررسذی وضذعیت

و روزافزونی در این باره وجود دارد کذه آینذدهنگذاری ،ابذزار

فناوری اطالعات ،بذه ارا ذه برنامذهریذزی راهبذردی فنذاوری

مفیذدی بذرای تصذمیمگیذری در ارتبذای بذا سیاسذتگذذاری

اطالعات در موسسات آمذوزش عذالی خصوصذی و عمذومی

پژوهشها و فناوری ،ه در سطح ملی و ه منطقذهای و یذا

تایلند پرداخته اسذت .پذژوهش متسذگر 1ی )2441بذا عنذوان "

حتی در سطوح پایینتر در اختیار ما قذرار مذیدهذد یهذاواز،2

مطالعه کیفی فنون برنامهریزی راهبردی فناوری مورد اسذتفاده

2441؛ نقل درطباطباییان و قدیری .)1131 ،با توسذعه فنذاوری

در زمذان تغییرهذای سذریع فنذاوری در کذالجهذای فنذی و

در اواخر قرن بیستم تغییرات وسیعی در زمینه ارا ذه خذدمات

اجتماعی" یک مطالعه کیفی است که بهترین شیوههای بهکذار

کتابخانهای بهوقوع پیوست و ظهور کتابخانههای دیجیتذالی بذا

رفته برای برنامهریزی راهبردی نظامهذای اطالعذاتی در پذنج

گستره و تنوع خاص خود نویدبخش ارا ه قابلیتهای ویژهای

کالج جنوب شرقی مجموعه کالجهای فنی ویکاسین را مذورد

در این رابطه بود ینوروزی وعلیپذور حذافظی .)1134 ،حذاکی

بررسی قرار داده است .هدف از این مطالعه تعیین بهرهگیران و

ی )1131در پژوهشی با عنذوان "ارا ذه مذدلی بذرای سذنجش

روند تغییرهای آینده ،به منظور افزایش کارایی در برنامهریزی
پروشذا2

آمادگی سازمانی در انجام موفقیتآمیز برنامهریذزی راهبذردی

برای ایجاد دستورالعملهای مبتنی بر فنذاوری اسذت.

نظامهای اطالعاتی و فناوری اطالعات" تالش کرده است تذا

ی )2441در پژوهشی با عنوان "برنامهریزی راهبردی در کذالج

نقش عوامل سازمانی را در اثربخشی این فرایند نشان دهد تذا

اجتماعی فناوری اطالعات :یک مطالعه دلفی برای برنامهریزی

مدیران با عنایت به این عوامل بتوانند راهبردهذای مناسذب را

"به بررسی کاربرد فناوری در کالج اجتماعی فناوری اطالعات

برای توسعه فنذاوری اطالعذات شناسذایی کذرده و آنهذا را بذه

میپردازد .در این پژوهش کالجهای اجتمذاعی در ارتبذای بذا

درستی پیادهسازی کننذد .علیدوسذتی ی )1131نیذز در تحقیذق

کاربرد فناوری برای برنامههای درسی و خذدمات کذالج مذورد

خویش با عنوان "طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی موثر بر

مطالعه قرار گرفتهاند .اُحاجی 1ی )2414در پایاننامه کارشناسی

کاربرد فناوری اطالعات در ادارههای کل سازمانهای دولتذی

ارشد خود با عنوان تغییر تصویر حرفهای کتابداران :با تمرکذز

استانهای صنعتی ایران یمطالعه موردی :استان فارس)" نتایج

بر موقعیت کاری در کتابخانههای دانشذگاهی ایذاالت متحذده

طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی مؤثر بذر کذاربرد فنذاوری

آمریکا به بررسذی تبلیغذات شذغلی در وبسذایتهذایی نظیذر

اطالعات در سازمانهای دولتی ایران را ارا ه داده است .شذیخ
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 search engineپرداختذذه اسذذت .لذذذا آینذذدهنگذذری و

شجاعی ی )1132نیز در پژوهشی بذا عنذوان "بررسذی عوامذل
مذذؤثر بذذر پذذذیرش فنذذاوری اطالعذذات توسذذط کتابذذداران
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1 Li
2 Havas
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان 4931

برنامهریزی برای آن ،کتابخانهها را برای شرایط آینده و اجرای
نقش مناسب خذود آمذاده خواهذد سذاخت ،تذا بتواننذد آینذده
3 Titthasiri
4 Metzger
5 Prusha
6 Ohaji
901

آینده نگاری فناوری اطالعات در کتابخانه های دانشگاهی...

موردنظر را به منظور تطبیق و همذاهنگی بذا تغییذرات ،ممکذن

از خبرگان خواسته شد تا مهمترین اولویذتهذای ایذران را بذر

سازند .ازاین رو توجه وآیندهنگاری نسبت به رشذد و توسذعه

اساس یوضعیت فعلی) و یروندهای جهانی) به صذورت کلذی

آنها و الشهای پیشرو از ضروریات امروزی کتابخانههذای

تعیذذین کننذذد .دسذذته هذذارم :در ایذذن بخذذش از پرسشذذنامه از

دانشگاهی به شمار می رود .از دیگرسو ،با وجود دیذدگاه هذای

خبرگان خواسته شد تا در مورد اهمیذت و نحذوه دسذتیابی بذه

متفاوت در مورد آینده کتابخانههای دانشگاهی وتغییر نقذش و

یک فناوری خاص یا موضوعی مشخص ،نظر دهند .در ایذن

کارکرد آنها با ظهور فناوریهای اطالعاتی ،این پرسش مطذرح

پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفذی اسذتفاده شذده اسذت.

می شود که آینده کتابخانه های دانشگاهی گونه خواهد بذود

پژوهش حاضر در صدد است به سؤالهای زیر پاسخ دهد.

و نیز برای مهیا شدن برای آینده گونه باید عمل نمایند لذذا

 -1عدم قطعیت های اساسی مربوی به آینده فناوری اطالعذات

پژوهش حاضر درصذدد اسذت تذا بذا اسذتفاده از ذار وب
اجرایی طرح پامفا ،1141 1شمانداز فناوریهای اطالعات را
در کتابخانههذای دانشذگاهی ایذران ،بذا اسذتفاده از روشهذای
علمی و عملی و با نگاهی آیندهپژوهانه ترسذیم نمایذد .دلفذی
پامفا در دو دور برگزار گردید کذه در هذر دور ،پرسذشهذایی
مشابه از خبرگان پرسیده شد .این پرسذشهذا در هذار دسذته
متفاوت طراحی شدند .در ابتدای پرسشنامه پرسشهایی مشابه
از خبرگان در خصوص اطالعذات فذردی مطذرح شذد .هذار
دسته سؤاالت پرسشنامه عبارت بودند از :دسته اول :پرسذش-
هایی درباره یعدمقطعیتهذای آینذده) .در ایذن پرسشذنامههذا
عدمقطعیتهایی که دو حالذت حذدی داشذته و دربذاره وقذوع
یکی از این دو حالت ،عدمقطعیت وجود دارد ،به هر صذورت

کتابخانههای دانشگاهی ایران در افق  1141کدامند
 -2مهمترین فناوریهای نوظهور مورد استفاده کتابخانذههذای
دانشگاهی ایران در افق  1141کدامند
 -1مهذذمتذذرین عوامذذل کلیذذدی تاثیرگذذذار فنذذاوری اطالعذذات
کتابخانههای دانشگاهی ایران در افق  1141کدامند
 -1تاثیر روندهای تاثیرگذار ،بر آینده فناوری اطالعات
کتابخانههای دانشگاهی ایران گونه خواهد بود

روششناسی

یک طیف ارا ه و تعدادی پرسش درباره این دو حالت مطذرح

در این پژوهش بذه منظذور ارا ذه مؤلفذههذای آینذدهنگذاری

میشود .در دسته اول ،پرسشها به گونذهای طراحذی شذد تذا

فناوری اطالعذات در کتابخانذههذای دانشذگاهی ایذران ،از دو

خبره نظر خود را در خصوص مطلوب بودن یکی از دو حالت

روش مطالعه کتابخانهای ،و مطالعه دلفی استفاده شد .در بخش

با توجه به شرایط کور ،بیان نماید .دسذته دوم :در ایذن بخذش

اول پژوهش با مطالعه و بررسی عمیق در متذون و اسذتفاده از

پرسشهایی در خصوص عدمقطعیتهای آینده ،طراحی شذده

منابع مختلف ،سیاههای از مولفذةهذای آینذدهنگذاری فنذاوری

است .تفاوت سذواالت بذا دسذته اول در ایذن اسذت کذه ایذن

اطالعات تهیه و استخراج شد .و به صورت پرسشنامه تنظذیم

سواالت ،دو حالت حدی نداشته و به صذورت مسذتقل مذورد

شد .پرسشنامه به نحوی تنظیم گردید که میزان اهمیت هریذک

پرسش قرار گرفتهاند .در دسذته دوم ،پرسذشهذا بذه گونذهای

از مولفذذةهای آینذذدهنگذذاری فنذذاوری اطالعذذات را از دیذذدگاه

طراحی شد تا خبره پیشبینی خود را در مورد وضذعیت ایذران

اعضای پنل دلفی مورد سنجش قرار بدهد .بذرای انجذام ایذن

در سال  1141خورشیدی بیان نماید .دسته سوم :در این بخش

پژوهش از روش دلفی با دو دور پرسشنامه استفاده شده است.
"مطالعه دلفی یا فن دلفذی رونذدی اسذت کذه در طذی آن بذا
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1پروژه پایلوت آیندهنگاری مناسبترین فناوریها برای ایران تا سال

استفاده از پرسشنامههای پی درپی ،آراض و نظرات متخصصذان

 1141یپامفا )1141

نسبت به موضوعی که اساساً جزو واقعیتهای مسذلم نیسذت
فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

دکتر نجال حریری | وحیده رضائی

گردآوری میشود .این فن بذا پذاالیش نظذاممنذد پاسذخهذای

شرکتکنندگان مطالعه ،در صدد ایجاد توافق بین نظرات آنها

است" یپاول .)1132 ،1اعضای پنل دلفی 2که شذامل صذاحب-

برخوردار است که یافته های آن تکرارپذیر و قابل تعمیم باشند

نظران و متخصصان 1حوزه علم اطالعذات و دانذششناسذی و

و از محدوده یک مطالعه واحد فراتر روند .تکرار دقیق مطالعه

فناوری اطالعات اسذت ،جامعذه پذژوهش حاضذر را تشذکیل

با استفاده از روش های خاص می تواند پایایی طرح را ارزیذابی

میدهند .انتخاب اعضای پنل در این پژوهش از طریق نمونذه-

کند یپاول .)1132 ،برای برآورد پایایی پرسشنامه مورد استفاده

گیذری غیراحتمذالی 1و بذه روش هدفمنذد صذورت گرفذت.

در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شده اسذت.

اعضای پنل دلفی به تعداد  22نفر انتخاب شدند که  22نفر بذه

ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده ،طبق محاسبه با نرم افذزار

پرسشنامههای دلفی پاسخ دادنذد .در ایذن حالذت ،اعضذا بذه

 SPSSبرای دو دور دلفی برابر  4/81است .درتحلیل دادههذا

منظور کاربرد دانذش آنذان در مسذألهای خذاص و بذر مبنذای

از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد .در بخش اول سؤاالت

معیارهایی برگزیذده شذدند کذه از ماهیذت موضذوع و مسذأله

دلفی تالش شده بود تا عذدمقطعیذتهذای مربذوی بذه آینذده

پژوهش سر شمه گرفتهاند .افراد تشکیلدهنده اعضذای پنذل

فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی شناسذایی شذوند.

واجد یک یا ند ویژگی زیر بودند .1 :عضو هیذأت علمذی و

بر اسذاس مطالعذات صذورت گرفتذه ،تعذدادی از مهذمتذرین

داشتن سابقه پژوهشی و اجرایی در حوزه کتابخانه دانشگاهی؛

عدمقطعیتهای مرتبط با فناوری اطالعذات در کتابخانذههذای

 .2عضو هیأت علمی و داشتن سابقه پژوهشذی و اجرایذی در

دانشگاهی بذه صذورت دوگانذه و بذا توصذیف دو حالذت و

زمینهی فناوری اطالعات؛  .1مدیر /مشاور ارشذد طذرحهذای

وضعیت متفاوت از آینده تهیه گردید .سپس از اعضذای پنذل

فناوری اطالعات؛  .1مذدیر /متخصذص ارشذد کتابخانذههذای

خواسته شده بود تا میزان موافقذت خذود را بذر هریذک از دو

دانشگاهی در زمینذهی فنذاوری اطالعذات کذه درگیذر کذاربرد

وضعیت اعالم کنند .برای تحلیل و بررسی دادههای بذهدسذت

فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی باشذند .سذؤاالت

آمده در سؤاالت دسته دوم یفناوریهای نوظهذور) در حذوزه

دلفی این پژوهش برگفته از دلفذی هشذتم ژاپذن 2و هذم نذین

کتابخانهها ،از آزمون فریدمن اسذتفاده شذد و بذرای سذؤاالت

طرح پامفا یپایلوت آینده نگاری مناسب ترین فناوریهای ایران

دسته دسوم یفناوریهذای کلیذدی و بذرهمکذنش رویذدادها و

 :)1141اولین تجربذه آینذدهنگذاری ملذی ینذاظمی و قذدیری،

روندهای کلیدی) در حوزه کتابخانهها از آزمون خذی دو تذک

 )1133بود .اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه مطالعه دلفذی

بعدی استفاده گردید.

از سذوی تعذدادی از متخصصذان و خبرگذان کتابذداری و
اطالعرسانی مورد تأیید قذرار گرفذت .پایذایی مسذأله کمذی و

یافته های پژوهش

تکنیکی است و ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری با

سوال اول:عدم قطعیت های اساسی مربوی بذه آینذده فنذاوری

ه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظذر را انذدازه گیذری

اطالعات در کتابخانذه هذای دانشذگاهی ایذران در افذق 1141

می کند .ضریب آلفای کرونبذاخ از عمومیذت بیشذتری در ایذن

کدامند

روش برخوردار است .طذرح پذژوهش در صذورتی از پایذایی
1 Powell
2 panalists
3 experts
4 non-probability sampling
5هدف این دوره آیندهنگری بر گردآوری اطالعات برای طراحی برنامه
جامع علم و فناوری سال  ۶00۲با رویکرد شناسایی شاخصهای مربوط به
نیازهای اقتصادی و اجتماعی ژاپن متمرکز شده است.
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جدول  :9وضعیت عدمقطعیتهای فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی ایران
عدمقطعیت
عدمقطعیتها

تعداد

میانگین

22

-4/24

اهمیت

انحراف

میانگین

معیار
اقدام کتابخانه های دانشگاهی به بسترسازی خدمات نوین در
قالب کتابخانههای مجازی هوشمند در مقابذل کتابخانذههذای

انحراف
معیار

1/211

32/21

22/۱41

دیجیتالی دانشگاهی
آمذذادگی الکترونیکذذی یفنذذاوری اطالعذذات) کتابخانذذههذذای
دانشگاهی در مقابل کتابخانههای دانشگاهی غیرالکترونیکی
نرمافزارهای کتابخانذهای مذتنبذاز و دسترسذیآزاد در مقابذل

22
22

1/2۱

4/۱41

4/13

1/112

31/11

13/111

31/11

24/411

نرمافزارهای تجاری
شبکه فراگیر اینترانت داخلذی در مقابذل توسذعه و اسذتفاده

22

-4/11

1/281

31/32

22/۱88

روزافزون از اینترنت
بهرهگیری بهتر از ابزارهذای فنذاوری اطالعذات در بازاریذابی

22

4/12

1/411

۱1/31

21/48۱

کتابخانههای دانشگاهی در مقایسه با دیگر رقبا بذرای کسذب
مزیت رقابتی در مقابل تصدیگری
طرح فناوری کتابخانه ابری ،در مقابل فناوری الکترونیکی

22

در مجموع بیشترین عدمقطعیتها مربوی به عدمقطعیتهای

-4/21

1/411

18/12

2۱/۱11

اکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی در مقابل کتابخانههای
غیرالکترونیکی"

با

میانگین

%31/11

و

ی 2 ،1و  )1است .همچنین موردهای ی 2 ،1و  )1با  31درصد

دانشگاهی

بیشترین اهمیت را دارا هستند .از اینرو عدمقطعیت

"نرمافزارهای کتابخانهای متنباز و دسترسی آزاد در مقابل

"نرمافزارهای کتابخانهای متنباز و دسترسی آزاد در مقابل

نرمافزارهای تجاری" با میانگین  %31/11و "اقدام

نرمافزارهای تجاری" با میانگین  ،4/13عدمقطعیت

کتابخانههای دانشگاهی به بسترسازی خدمات نوین در قالب

"بهرهگیری بهتر از ابزارهای فناوری اطالعات در بازاریابی

کتابخانههای مجازی هوشمند در مقابل کتابخانههای دیجیتالی

کتابخانههای دانشگاهی در مقایسه به دیگر رقبا برای کسب

دانشگاهی" با میانگین  %32/21به عنوان شاخصهای اساسی

مزیت رقابتی در مقابل تصدیگری" با میانگین  4/12و

به لحاظ اهمیت به شمار میآیند.

عدمقطعیت "طرح فناوری کتابخانه ابری در مقابل فناوری
الکترونیکی" با میانگین  -4/21اساسیترین عدمقطعیتها در
حوزه فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی محسوب
میشوند .همچنین شاخص اهمیت عدمقطعیتهای "آمادگی
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سؤال دوم :مهمترین فنذاوریهذای نوظهذور مذورد اسذتفاده در
کتابخانههای دانشگاهی ایران در افق  1141کدامند

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)
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برای اولویت بندی فنذاوری هذای نوظهذور از آزمذون فریذدمن

است .ون سطح معنیداری کمتر از  4/42است نتیجه گرفتذه

استفاده شده است .میانگین و میذانگین رتبذههذای هذر یذک از

می شود بین میانگین رتبههای فناوریهذا اخذتالف معنذیداری

فناوری ها محاسبه شده است .متغیری کذه کمتذرین اهمیذت را

وجود دارد .مهمترین فناوریهذای نوظهذور مذورد اسذتفاده در

داشته باشد دارای کمترین رتبه خواهد بود .مقدار خیدو برابر

کتابخانههای دانشگاهی ایران در افق  1141به ترتیذب از زیذاد

 ،11/38درجذذه آزادی برابذذر  1۱و سذذطح معنذذیداری 4/441

بذذذذه کذذذذم بذذذذهصذذذذورت جذذذذدول زیذذذذر اسذذذذت.

جدول  :۶نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی فناوریهای نوظهور
متغیر
افزایش پهنای باند دسترسی به اینترنت در کتابخانهها

تعداد

میانگین

22

1/13

میانگین

مقدار

درجه

سطح

رتبه

خیدو

آزادی

معنیداری

11/11

11/333

1۱

4/441

استفاده از فناوری سیستم هذای اطالعذات جغرافیذایی در محذیط
پیوسته کتابخانههای دانشگاهی

22

1/31

11/12

امکان استفاده از شبکه بیسیم اولترا باند ،خدمات وب و ...

22

1/13

11/22

وجود یک شبکه اینترانت  VIPدر کتابخانههای دانشگاهی ایران

22

1/12

14/38

استفاده اعضا از آموزشهای مجازی

22

1/11

14/۱1

گسترش اجرای پروژه های فنذاوری هذای نذوین در محذیطهذای
علمی

22

1/13

14/11

افزایش سیستمهای مدیریت پایگاههای اطالعاتی موضوعی

22

1/12

8/81

تخصیص کتابخانه الکترونیک مجازی برای هر عضو کتابخانه

22

1/11

8/۱1

امکان استفاده از نرم افزارهای تعذاملی اینترنذت بذرای برقذراری
ارتبای با دوستان

22

1/11

8/28

افزایش استفاده از میزگردهای مجازی و فراگیذری دانشذگاهی از
راه دور

22

1/11

8/11

افزایش تعامل و نقش خدمات اطالعاتی در ارتبای با فناوریهای
نوین

22

1/12

8/11

افزایش استفاده از فنآوریهای آر .اس .اس ،خدمتگرهای وب

22

1/11

8/2۱

امکان استفاده از اسناد مبتنی بر اچ ،تی ،ام ،ال و اسذناد در قالذب
وب

22

1/42

8/11

امکان ایجاد کتابخانه دانشگاهی دیجیتالی

22

4/82

3/11

تامین و مدیریت پروژههای فناوری اطالعات

22

1/13

3/4۱

امکان استفاده از وب  1و کتابخانه  1در ارا ه خدمات

22

4/13

۱/31

استفاده از فناوری پردازش ابری در کتابخانههای دانشگاهی

22

4/11

۱/2۱

امکان استفاده از زبان نشانهگذاری گسترشپذیر یاکس ،ام ،ال)

22

4/28

۱/48
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نان که در جدول  2مالحظه میشود متغیرهای "افذزایش
پهنای باند دسترسی به اینترنت در کتابخانهها" با میانگین رتبذه

سؤال سوم :مهمترین عوامل کلیدی تاثیرگذار فناوری اطالعات
کدامند

" ،11/11استفاده از فناوری سیستم های اطالعذات جغرافیذایی

در این دسته از سؤاالت که پرسشهایی مربوی به شناسایی

در محیط پیوسته کتابخانههذای دانشذگاهی" بذا میذانگین رتبذه

عوامل کلیدی و برهم کنش رویدادها و روندهای کلیدی موثر

" ،11/12امکان استفاده از شبکه بیسیم اولتذرا بانذد ،خذدمات

بر آینده کتابخانههای دانشگاهی بود ،ابتدا در دور اول دلفی

وب و  "...با میانگین رتبه " ،11/22وجود یک شبکه اینترانذت

تعداد  24گزینه از عوامل کلیدی محتمل به همراه یک سؤال

 VIPدر کتابخانههای دانشگاهی ایران" با میانگین رتبه ،14/38

باز ،جهت شناسایی مهمترین عوامل کلیدی فناوری اطالعات

"استفاده اعضا از آموزش های مجازی" با میانگین رتبه 14/۱1

در کتابخانههای دانشگاهی توسط خبرگان ،ارسال و سپس در

و "گسترش اجرای پروژههای فناوریهای نوین در محیطهای

دور دوم دلفی ،از خبرگان خواسته شد تا میزان تأثیر و جهت

علمی" با میانگین رتبه  14/11دارای بیشترین اهمیت هستند و

هریک از روندهای احتمالی را بر روی عوامل کلیدی انتخاب

جزو مهم ترین فناوری های نوظهور در کتابخانههای دانشگاهی

شده در دور اول ،را مشخص نمایند.

ایران به شمار میآیند.
جدول  :3نتایج آزمون خیدو تک بعدی برای عوامل کلیدی فناوریاطالعات
سطح معنیداری
گسترش شبکه باند گسترده

4/444

ارزش اطالعات

4/241

وب مفهومی ،وب سه بعدی ،وب فراگیر

4/411

تغییرات اساسی در روند فعالیت

4/411

توسعه فناوری اطالعات

4/444

ظهور قالبهای جدید کتاب

4/411

توسعه شبکههای اجتماعی

4/433

بودجه کتابخانهها

4/441

گسترش ابزارهای همراه

4/411

منابع مرجع آنالین

4/411

افزایش حجم و سرعت انتقال اطالعات

4/441

گرایش به شخصیسازی

4/433

توسعه حقوق مالکیتفکری

4/433

هزینه استفاده از فناوری

4/1۱4

تغییر شکل ارتباطات اجتماعی

4/181

فناوری شبکه ،فناوری وید و ،فناوری نانو،

4/441

فناوریهای وب

441

همگرایی و یکپار هسازی فناوریها

4/441

افزایش کیفیت فناوریها

4/444

توسعه ارتباطات و شبکهسازی

4/444
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4/441

هوشمندسازی کتابخانههای دانشگاهی

برای شناسایی مهم ترین عوامذل کلیذدی تاثیرگذذار فنذاوری -

"توسعه ارتباطات و شبکهسازی" با سطح معنیداری  4/444و

اطالعات از آزمون خیدو تک بعدی استفاده شده اسذت .اگذر

"هوشمندسازی کتابخانههای دانشگاهی" با سذطح معنذیداری

تعداد جوابهای بله بیشتر از جوابهای خیر باشد ،آن عامذل

 4/441هستند .بر این اسذاس ده عامذل بذه عنذوان مهذمتذرین

به عنوان عامل کلیدی خواهد بذود .بذر اسذاس نتذایج آزمذون

عوامل کلیدی تاثیرگذذار فنذاوری اطالعذات در کتابخانذههذای

خیدو تذک بعذدی در جذدول شذماره  1نشذان مذیدهذد کذه

دانشگاهی مشخص گردیدند.

عاملهای "گسترش شبکه باند گسترده" بذا سذطح معنذیداری
" ،4/444توسذذعه فنذذاوری اطالعذذات" بذذا سذذطح معنذذیداری

سؤال

 ،4/444بودجذذه کتابخانذذههذذا بذذا سذذطح معنذذیداری ،4/441

اطالعات گونه خواهد بود

"گسترش ابزارهذای همذراه" بذا سذطح معنذی داری " ،4/441

هارم :تاثیر روندهای تاثیرگذار بر آینده فناوری

در جدول  1میزان تاثیر هریک از روندها بر روی مهمترین

افزایش حجم و سرعت انتقال اطالعات" با سذطح معنذیداری

عوامل کلیدی فناوری اطالعات در کتابخانذه هذای دانشذگاهی

" ،4/441فنذذاوری شذذبکه ،فنذذاوری ویذذد و ،فنذذاوری نذذانو،

آینده در دور دوم دلفی ،بذه صذورت ماتریسذی و بذر حسذب

فناوری های وب" با سذطح معنذی داری " ،4/441همگرایذی و

درصد بیان شده است.

یکپار ذذهسذذازی فنذذاوریهذذا" بذذا سذذطح معنذذیداری ،4/441
"افذذزایش کیفیذذت فنذذاوریهذذا" بذذا سذذطح معنذذیداری ،4/444

جدول  :4درصد فراوانی تاثیر روندهای شناسایی شده بر روی عوامل کلیدی فناوری اطالعات
گسترش ابزارهای همراه

فناوری اطالعات
افزایش محتوای دیجیتال و
الکترونیکی

دانشگاهی

هوشمندسازی کتابخانه های

توسعه ارتباطات و شبکه سازی

31/11

81/12

3۱/2

3۱/2

32/82

33/11

81/12

81/12

22/13

33/11

افزایش نرخ سرمایهگذاری در
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ها

افزایش کیفیت فناوری ها

همگرایی و یکپار ه سازی فناوری

81/12

81/12

144

144

144

144

144

144

3۱/2

144

فناوری نانو ،فناوری های وب

توسعه جهانی فناوری

144

81/13

144

81/12

81/12

144

144

81/12

11/11

144

فناوری شبکه ،فناوری وید و،

کاهش بودجه دانشگاهها

24

13/11

24

11/11

22/13

13/11

24

24

12/82

22/13

در کتابخانههای دانشگاهی

اطالعات

افزایش انتشارات علمی

۱4/12

11/۱۱

۱4/12

31/32

31/32

۱1/11

۱4/12

۱4/12

11/12

۱4/12

توسعه شرکتهای دانشبنیان

افزایش حجم و سرعت انتقال

توسعه فناوری اطالعات

بودجه کتابخانهها

81/13

34/13

31/32

۱8/22

۱1/31

۱8/22

13/13

13/13

33/11

۱1/31

گسترش شبکههای پهن باند

افزایش سطح سواد و آموزش

81/12

81/12

81/12

۱۱/2۱

11/۱۱

31/32

۱4/12

31/32

۱2

81/13

32/۱1

مجموع

جهانی شدن

81/12

31/11

144

31/32

3۱/2

۱1/11

144

81/12

18/12

144

33/83

۱3/۱2
۱4/11
13/14
81/۱2
8۱/11
31/42
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بر اساس جدول  1روند جهانی شدن بیشترین تذاثیر را بذا

شبکهسازی ،با  %144بر روی فناوری شذبکه ،فنذاوری ویذد و،

 %144بذر روی توسذعه ارتباطذات و شذبکهسذازی ،بذا %144

فناوری نانو ،فناوری های وب ،با  %144بر روی افزایش حجم

برروی افزایش حجم و سرعت انتقال اطالعذات ،بذا  %144بذر

و سذذرعت انتقذذال اطالعذذات ،بذذا  %144بذذر روی گسذذترش

روی گسذترش شذبکههذای پهذنبانذد و کمتذرین تذاثیر را بذا

شبکههای پهن باند و کمترین تاثیر را بذا  %11/11بذر عامذل

 %18/12بر عامل بودجذه کتابخانذههذا خواهذد داشذت .رونذد

بودجذذه کتابخانذذههذذا خواهذذد داشذذت .رونذذد افذذزایش نذذرخ

افزایش سطح سواد و آموزش بیشترین تاثیر را با  %81/12بذر

سرمایهگذاری در فناوری اطالعات بیشترین تذاثیر را بذا %144

روی گسذذذترش ابزارهذذذای همذذذراه ،بذذذا  %81/12بذذذرروی

بر روی توسعه ارتباطات و شذبکهسذازی  ،بذا  %144بذر روی

هوشمندسازی کتابخانه هذای دانشذگاهی ،بذا %81/12بذر روی

افزایش کیفیت فناوری ها ،بذا  %144بذر روی فنذاوری شذبکه،

توسعه ارتباطات و شبکهسازی و کمترین تاثیر را با  %۱2بذر

فناوری وید و ،فناوری نانو ،فنذاوری هذای وب ،بذا  %144بذر

عامذذل بودجذذه کتابخانذذههذذا خواهذذد داشذذت .رونذذد توسذذعه

روی افزایش حجم و سرعت انتقذال اطالعذات ،بذا  %144بذر

شرکتهای دانشبنیان در کتابخانههذای دانشذگاهی بیشذترین

روی گسترش شبکههای پهن باند ،با  %144بر روی همگرایذی

تاثیر را با  %81/13بر روی گسترش ابزارهای همراه و کمترین

و یکپار هسازی فناوری ها ،با  %144بر روی توسذعه فنذاوری

تاثیر را با  %13/13بر عامل افذزایش حجذم و سذرعت انتقذال

اطالعذات و کمتذرین تذاثیر را بذا  %3۱/2بذر عامذل بودجذه

اطالعات ،با  %13/13بر عامل توسعه فناوری اطالعات خواهد

کتابخانهها خواهد داشت .روند افذزایش محتذوای دیجیتذال و

داشت .روند افذزایش انتشذارات علمذی بیشذترین تذاثیر را بذا

الکترونیکی بیشترین تاثیر را با  %81/12بر روی هوشمندسازی

 %31/32بر روی افزایش کیفیت فناوریها ،با  %31/32بر روی

کتابخانه های دانشگاهی ،با  %81/12بر روی افذزایش حجذم و

همگرایی و یکپار هسازی فناوریهذا و کمتذرین تذاثیر را بذا

سرعت انتقال اطالعات ،با  %81/12بذر روی توسذعه فنذاوری

 %11/۱۱بذر عامذل هوشمندسذازی کتابخانذههذای دانشذگاهی

اطالعذات و کمتذرین تذاثیر را بذا  %22/13بذر عامذل بودجذه

خواهد داشت .روند کاهش بودجه دانشگاهها بیشترین تاثیر را

کتابخانهها خواهد داشت.

با  %11/11بر عامل افزایش کیفیت فناوریها و کمترین تذاثیر

برای نشان دادن جهت تاثیر هریک از روندها ،بازه زیر

را با  %12/82بر روی بودجه کتابخانهها خواهد داشت .رونذد

تعریف گردیده است.

توسعه جهذانی فنذاوری بیشذترین تذاثیر را بذا  %144بذر روی
گسترش ابزارهای همراه ،با  %144بر روی توسعه ارتباطذات و

جدول  .1بازههای شدت و جهت تأثیر

441

[)-∞ , -2

تأثیر شدید و منفی

از بازه ی [ 4تا  ]24درصد

[)-2 , -1

تأثیر متوسط و منفی

از بازه ی [ 24تا  ]14درصد

[)-1 , 4

بدون اثر

از بازه ی [ 14تا  ]14درصد

[)4 ,1

تأثیر متوسط و مثبت

از بازه ی [ 14تا  ]34درصد

[)1 ,2

تأثیر شدید و مثبت

از بازه ی [ 34تا  ]144درصد
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با توجه به دادههای بهدست آمده و بر اساس بذازههذای
تعریف شذده ،بذرای تعیذین میذزان تذأثیر و جهذت رونذدهای

تأثیرگذذار ،جذدول 1میذزان تذأثیر و جهذت تذأثیر هریذک از
روندهای تأثیرگذار را بیان میدارد.

جدول  : ۲میزان تأثیر و جهت تأثیر روندهای تأثیرگذار بر عوامل کلیدی فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی
روندهای تأثیرگذار بر عوامل کلیدی فناوری اطالعات

درصد

میزان و جهت تأثیر

جهانی شدن

33/83

تأثیر شدید و مثبت

افزایش سطح سواد و آموزش

32/۱1

تأثیر شدید و مثبت

توسعه شرکتهای دانشبنیان در کتابخانههای دانشگاهی

۱3/۱2

تأثیر متوسط و مثبت

افزایش انتشارات علمی

۱4/11

تأثیر متوسط و مثبت

کاهش بودجه دانشگاهها

13/14

بدون اثر

توسعه جهانی فناوری

81/۱2

تأثیر شدید و مثبت

افزایش نرخ سرمایهگذاری در فناوری اطالعات

8۱/11

تأثیر شدید و مثبت

افزایش محتوای دیجیتال و الکترونیکی

31/42

تأثیر شدید و مثبت

براساس جدول  1روندهای جهانی شدن ،افزایش سطح سواد

شرکتهای دانشبنیان در کتابخانههای دانشگاهی و افزایش

و آموزش ،توسعه جهانی فناوری ،افزایش نرخ سرمایهگذاری

انتشارات علمی دارای تاثیر متوسط با جهت مثبت بوده ،روند

در فناوری اطالعات و افزایش محتوای دیجیتال و الکترونیکی

کاهش بودجه دانشگاهها بدون تاثیر است.

دارای تاثیر شدید با جهت مثبت هستند و روندهای توسعه

نمودار  :9درصد فراوانی روندهای تأثیرگذار بر عوامل کلیدی فناوری اطالعات
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان 4931
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نمودار  1نشان می دهد روند افزایش نرخ سذرمایهگذذاری در

درمجمذوع  %33/8۱تذاثیر بذر روی عوامذل کلیذدی فنذاوری

فناوری اطالعات با  %8۱/11تذأثیر شذدید در جهذت مثبذت و

اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی آینده داشته است .رونذد

روند کاهش بودجه دانشگاهها با  %13/14بدون تأثیر است.

افزایش سطح سواد و آموزش درمجموع  %32/۱1تاثیر بر روی
عوامل کلیدی فناوری اطالعات در کتابخانذههذای دانشذگاهی

بحث و نتیجهگیری

آینده داشته است .روند توسذعه شذرکتهذای دانذشبنیذان در

کتابخانذههذذا در فضذاهای جدیذذد حاصذل از پیشذذرفتهذذای

کتابخانذههذای دانشذگاهی درمجمذوع  %۱3/۱2تذاثیر بذر روی

فناوری قرار دارند .با توجه به نظرات و پاسخهای متخصصذان

عوامل کلیدی فناوری اطالعات در کتابخانذههذای دانشذگاهی

در مطالعه دلفذی در تعذداد زیذادی از گزینذههذای ایذن دلفذی

آینده داشته است .روند افزایش انتشذارات علمذی درمجمذوع

مشخص مذی شذود بخذش زیذادی از ایذن نظذرات بذر فذر

 %۱4/11تاثیر بر روی عوامذل کلیذدی فنذاوری اطالعذات در

توانمندساز بودن فناوری کتابخانذه ارا ذه شذده اسذت .نتذایج

کتابخانههای دانشگاهی آینده داشته است .روند کاهش بودجه

حاصل از پژوهش حاکی در ارتبای با ارا ه الگو در برنامهریزی

دانشگاهها درمجموع  %13/14تذاثیر بذر روی عوامذل کلیذدی

راهبردی نظامهای اطالعاتی و فناوری اطالعات ،و علیدوستی

فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی آینده داشته است.

برای تبیین مذدل فنذاوری اطالعذات در سذازمانهذای دولتذی

روند توسعه جهانی فناوری درمجموع  %81/۱2تذاثیر بذر روی

استانهای صنعتی و هم نین شیخ شجاعی در خصوص تبیین

عوامل کلیدی فناوری اطالعات در کتابخانذههذای دانشذگاهی

الگذو و مذدل برنامذهریذزی در کتابخانذههذای دانشذگاهی

آینده داشته است .روند افزایش نرخ سرمایهگذاری در فناوری

دانشکدههای فنی تهران ،اهمیت الگو برای آیندهنگری را مورد

اطالعات درمجمذوع  %8۱/11تذاثیر بذر روی عوامذل کلیذدی

تأکید قرار داده است .نتذایج پذژوهش متسذگر نیذز دو عامذل

فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی آینده داشته است.

سهولت و خدمات را از زمره فاکتورهای تأثیرگذار بیان کذرده

نتذذایج حاصذذل از پذذژوهش حاضذذر در مذذورد تذذاثیر رونذذدهای

است .نداشتن برنامهای برای آینده فنذاوری اطالعذات امکذان

تاثیرگذذذار بذذر روی عوامذذل کلیذذدی فنذذاوری اطالعذذات در

بهرهگیری موثر از فناوریها را تحت تذأثیر قذرار داده و تذوان

کتابخانه های دانشگاهی آینده ،نشذان مذی دهذد کذه رونذدهای

واقعی کتابخانههای دانشگاهی را به شدت کاهش داده اسذت.

جهانی شدن ،افزایش سطح سواد و آمذوزش ،توسذعه جهذانی

این مسألهای است که در نتایج پژوهش تیتذاثیری در بررسذی

فناوری ،افزایش نرخ سذرمایهگذذاری در فنذاوری اطالعذات و

برنامهریزی فنذاوری اطالعذات در مؤسسذات آمذوزش عذالی

افزایش محتوای دیجیتال و الکترونیکی دارای تاثیر شذدید بذا

تایلند هم بیان شذده اسذت .از دیذدگاه اعضذای پنذل احتمذاالً

جهذت مثبذت مذیباشذند و رونذدهای توسذعه شذرکتهذای

بهکارگیری فناوری نوظهذور در ارا ذه خذدمات کتابخانذههذای

دانشبنیان در کتابخانذههذای دانشذگاهی و افذزایش انتشذارات

آینده مهمترین تاثیر فناوریهای نوین اطالعاتی در این بخذش

علمی دارای تاثیر متوسط با جهت مثبت میباشند و همینطور

خواهد بود که همسو با یافتههای پژوهش اُحاجی و حذاکی از

روند کاهش بودجه دانشگاهها بدون تاثیر میباشد .بنابراین بذر

آن است که کتابخانذههذای دیجیتذالی فنذاوری محذور ،بافذت

اساس نتایج بهدست آمده روند افزایش نرخ سرمایهگذاری در

فناورانهای را هم برای مسئولیتها و هذم بذرای قابلیذتهذای

فناوری اطالعات بیشذترین تذاثیر و در جهذت مثبذت و رونذد

متناسب با آن برای کتابداران در حال کار در محیط دیجیتذالی

کاهش بودجه دانشگاه ها کمتذرین تذاثیر را دارا مذیباشذند .در

کتابخانذههذای دانشذگاهی بذه ارمغذان آورده اسذت .از نتذایج

مجموع به نظر میرسد خبرگان کشور نگاههذای امیدوارانذهای

پژوهش حاضر نذین بذر مذیآیذد کذه رونذد جهذانی شذدن

به آینده حوزه فناوری کتابخانهها و سطح فناوریهذایی دارنذد
که کتابخانه در افق  1141به آنها دست خواهد یافت .بذا ایذن
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تفاسیر جهان آینده رو به یکپار گی و به قولی جهذانی شذدن

اطالعاتی و فناوری اطالعات .پایاننامه کارشناسی ارشذد ،ذا

گرایش دارد و هوشمندی ،تعاملی شذدن فضذای اطالعذاتی و

نشده ،دانشگاه تهران.

همگرایی از عناصر مهم آینده مجازی خواهند بود .بنابراین بذا
توجه بذه پیذدایش فنذاوری هذای جدیذد ،مذدیران کتابخانذه و
کتابداران موظفند برنامه استراتژیک برای رویارویی با مسا ل و
الش های حاصل از فناوری اطالعات در کتابخانههذای خذود
را در نظر بگیرند که طراحی این برنامه مسذتلزم بذه کذارگیری
تمام ظرفیت ها و توانمنذدی هذای موجذود و انتخذاب بهتذرین
روش برای پاسخگویی به تغییرات محیطی و هماهنذ

شذدن

سازمان با آن و هم نین همکاری کلیذه کتابذداران و کارکنذان

شاپوری ،سودابه ی .)113۱بازیابی در کتابخانهها .کتابداری و اطذالع
رسانی  .ج ،11ش :11ص.131-12۱ .
شیخشجاعی ،فاطمه ی .)1132بررسی عوامل موثر بر پذیرش فنذاوری
اطالعذات توسذط کتابذداران کتابخانذههذای دانشذکدههذای فنذی
دانشگاههای دولتی شهر تهذران :قابلیذت کذاربرد "مذدل پذذیرش
فناوری" .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
طباطباییان ،سیدحبیب اهلل ،.قدیری ،روحاله ی )1131متغیرهای مذوثر بذر
انتخاب ابعاد در یک پروژه آیندهنگاری .علوم مدیریت ایران .سذال
 ،2شماره  ،۱ص.34-22

کتابخانه مذیباشذد .در انتهذا بذا توجذه بذه ایذنکذه در نذین

علیدوستی ،سیروس ی .)1131طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی موثر

پژوهشهایی کسب نتیجذه از بخذش شذناخت فنذاوریهذای

بر کاربرد فناوری اطالعات در ادارههای کل سذازمانهذای دولتذی

نوظهور بسیار دشوار است و از طرفی شناخت این فناوریهذا

استانهای صنعتی ایران یمطالعذه مذوردی :اسذتان فذارس) .رسذاله

بسیار مهم است ،پیشنهاد میشذود پژوهشذی مسذتقل توسذط
گروهی از کارشناسان زبده بذا مشذارکت گسذترده کارشناسذان
زبده حوزة فناوری در درون سازمان برای کتابخانهها صورت
پذیرد .طراحذی پژوهشذی جهذت تذدوین سذناریوهای آینذده
فناوری اطالعات در کتابخانذههذای دانشذگاهی کشذور نیذز از
پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

دکتری ا

نشده ،دانشگاه تهران.

لی ،لی لی ی .)1184فناوریهای نوظهور برای کتابخانههای دانشذگاهی
در عصر دیجیتذال .ترجمذه درودی ،فریبذرز ،فصذلنامه کتذاب مذاه،
اطالعات و ارتباطات دانش شناسی ،سال هاردهم ،شماره هارم،
فروردین .۱4-۱1 ،84
ناظمی ،امیر و قدیری ،روحاهلل ی .)1133آیندهنگذاری فنذاوری دریذا در
ایران  .1141تهران :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
نذذوروزی ،یعقذذوب ،.علیپورحذذافظی ،مهذذدی ی .)1134کتابخانذذههذذای
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