رسانیدانشگاهی ،دوره

تحقیقات کتابداری و اطالع
 ،51شماره  ،4زمستان ،1395ص 39-68

Academic Librarianship
and Information Research , Vol,51
No. 4, winter, 2017, PP.39-68.

نگاریآموزشعلماطالعاتودانششناسیایرانبارویکرد


آینده
تحلیلتأثیراتمتقابل 
احسان گرایی ،*1غالمرضا حیدری ،2مرتضی کوکبی
تاریخ دریافت 1395/4/20

3

تاریخ پذیرش 1395/10/26

چکیده

هدف:رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل با تحلیل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم نیروهای پیشران کلیدی بر
یک سیستم مشخص بهمنظور برنامهریزی برای آینده آن سروکار دارد .از اینرو ،آیندهنگاری آموزش علم
اطالعات و دانششناسی در ایران با رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل هدف اصلی این پژوهش است.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای انجام آن از روشهای پیمایش و تحلیل تأثیرات متقابل

استفاده شده است .جامعۀ پژوهش شامل اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و پژوهشگران علم اطالعات و
دانششناسی ایران است .تجزیهوتحلیل نهایی روی  110ماتریس بازگشتی انجام شد .دادههای گردآوری
شده با استفاده از نرمافزار میکمک تحلیل شد .
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران کلیدی گرایش به بازنگری در ساختار پژوهش و

آموزش در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی ،استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ،وضعیت اشتغال
دانشآموختگان آموزش عالی کشور ،جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن ،معادلۀ
عرضه و تقاضا و نظام گزینش دانشجو در آموزش عالی ،فرصتهای شغلی جدید با محوریت اطالعات و
دانش ،گسترش رشتههای موازی با رشته ،تخصصگرایی در برنامهریزی درسی ،گنجاندن عنصر کارآفرینی
در آموزش رشته ،تأثیرگذاری فنآوری اطالعات بر محیطهای کاری علم اطالعات و دانششناسی ،تعامل
و ارتباط گروههای علم اطالعات و دانششناسی با صنعت و بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیئت
علمی بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر آیندۀ آموزش رشته دارند.
واژههایکلیدی:آموزش علم اطالعات و دانششناسی ،آیندهنگاری ،تحلیل تأثیرات متقابل ،ایران.
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مقدمه
تغییر و تحول ،پارادایم اصلی دوران معاصر است .سازمانها از هر نوعی که باشند برای
بقا نیاز به پاسخگویی سریع به طیفی از تغییرات درون و برون سازمانی دارند .نظامهای آموزش
عالی در سراسر جهان در حال عبور از میان تغییرات گستردهای همچون جهانی شدن ،تغییرات
جمعیتشناختی ،افزایش تقاضا برای آموزش عالی ،کاهش سرمایهگذاری دولتی ،خصوصی شدن،
تحول در شیوههای ارائۀ آموزش ،پیدایش رقبای جدید در عرصه ارائه آموزش و غیره هستند.
مشتریان آموزش عالی ،رقابت آموزش عالی با دیگر مؤسسات ارائه دهندۀ خدمات آموزشی،
نیازهای آموزش عالی و دسترسی به منابع در حال تغییر است .دنیایی که در حال شکلگیری است
نهتنها جدید است ،بلکه از ابعاد مختلفی کامالً متفاوت از گذشته است (بارنت )1990 ،1و عدم
قطعیت اصلیترین عامل تعیینکنندۀ آینده دانشگاهها بهحساب میآید (مانک و مککونل،2
 .)2009بهطور معمول مدیران سازمانها برای سازگاری با تغییرات آینده و عدم قطعیتهای مربوط
به آنها معموالً از برنامهریزی راهبردی استفاده میکردند .علیرغم مزایای برنامهریزی راهبردی،
این رویکرد اطالعات اندکی دربارۀ چگونگی پیشبینی و سازگاری با تغییر در اختیار سازمانها
قرار میدهد .عالوه بر این ،برنامهریزی راهبردی توانایی آگاه ساختن مدیران سازمانها دربارۀ
تغییرات گسترده سیاسی ،محیطی ،اقتصادی و یا اجتماعی را ندارد (چرماک ،الینهم و روانا،3
 .)2001مؤسسات آموزش عالی اگر میخواهند درگذر زمان زنده یا اثربخش بمانند ،باید به
موضوع «چگونگی برنامهریزی برای آینده» توجه کنند .آیندهنگاری یکی از رایجترین روشهای
برنامهریزی برای آیندۀ سیستم آموزش عالی است (فین ،راتکلیف و سیر .)2007 ،4اقبال به
آیندهنگاری در دانشگاهها طی سالهای گذشته گسترش یافته و اکثر مطالعات آیندهنگر متمرکز بر
کشورهای دارای آموزش عالی و نظام دانشگاهی سرآمد نظیر ایاالت متحده ،کانادا و انگلیس
است (مهدی1392 ،؛ موریسن .)2004 ،5امروزه آیندهنگاری به ضرورتی همهگیر تبدیل شده و
دانشگاهها باید برای حرکت رو به جلو و اتخاذ راهبردهایی برای زیست و ادامه حیات در حوزۀ
_______________________________________________________________
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3. Chermack, Lynham and Ruona
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آیندهنگاری سرمایهگذاری کنند (اسالتر.)2002 ،1
پیشینۀ توجه جدی به جایگاه آموزش عالی و توسعۀ علمی در کشور به حدود دو دهۀ
گذشته بر میگردد ،زمانی که با هدف دستیابی به جایگاه نخست علم و فنآوری منطقه در افق
 ،1404نقشهی جامع علمی کشور در چشماندازی بیست ساله تدوین شد .یکی از راهبردهای
تدوین شده در نقشۀ جامع علمی کشور ،الزام سیاستگذاران حوزۀ آموزش عالی به پایش مستمر
محیط و تحوالت آن و تنظیم ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مقاطع و رشتههای
علمی مختلف با توجه به جایگاه علمی آنها و بر اساس نیازهای حال و آیندۀ کشور است
(دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی .)1390 ،بیتوجهی به این شرط اساسی در سالیان گذشته
سبب گسترش کمّی ،نامتوازن و بدون برنامهریزی آموزش عالی شده و آنرا به سوی آیندهای
مبهم و نگران کننده رهسپار ساخته است.
علم اطالعات و دانششناسی بهعنوان یکی از اجزای سیستم آموزش عالی از این تحوالت
مستثنی نبوده و همین امر توجه به جایگاه و آیندۀ آموزش آن را به یکی از دغدغههای اصلی
فعاالن این حوزه تبدیل کرده است (فدایی1388 ،؛ حری1388 ،؛ دیانی .)1390 ،اگر بخواهیم از
زوایای نظریههای تأثیرگذار و علمی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی بنگریم و نسخۀ
شفابخشی برای آن تجویز کنیم ،میتوان از ترکیبی از نظریههای اکولوژی و سیبرنتیک بهره برد.
نگاهی اکوسیبرنتیکی 2به آموزش علم اطالعات و دانششناسی بیانگر این است که آموزش در
خالء صورت نمیگیرد و الزمۀ بقا ،رشد و تعالی این رشته توجه همزمان به عوامل درونی و
بیرونی رشته است .در این نگاه ،رشتۀ علم اطالعات و دانششناسی بهعنوان موجودی زنده و
بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر یعنی آموزش عالی و جامعه محسوب میشود .از اینرو ،عوامل
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،تحوالت فنآوری اطالعات ،تحوالت آموزش
عالی ،بازار کار و غیره بر آن تأثیر میگذارند و از آن تأثیر میپذیرند .در واقع در اینجا ،رشتۀ علم
اطالعات و دانششناسی یک ارگانیسم زنده است و همانند سایر سیستمهای زنده دیگر در معرض
فرسودگی و خستگی قرار دارد .الزمۀ بقای این سیستم نخست گرفتن بازخورد از محیط و دوم
هماهنگی میان تمام اجزای سیستم است؛ یعنی اینکه نه تنها تغییرات بایستی بر اساس تغییرات
_______________________________________________________________
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محیطی باشد ،بلکه باید میان بخشهای مختلف آموزش یعنی استاد ،دانشجو ،محتوا و شیوههای
ارائه محتوا هماهنگی وجود داشته باشد .همچنین در رویکرد اکوسیبرنتیکی پیوند میان هر یک از
عوامل درون و برون حوزه ای از نوع پیوندهای سخت است و تغییر در هر یک از این اجزاء تغییر
در جزء دیگر را ضروری میسازد.
علم آیندهنگاری 1با تبدیل پژوهشهای حوزۀ برنامهریزی برای آینده به علمی مدون و با
اصول و مبانی استوار و روشهای دقیق این امر را تسهیل بخشیده است (گوده .)2006 ،2فرایند
آینده نگاری با شناسایی و معرفی نیروهای پیشران ،تحلیل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آنها بر
یکدیگر و در پایان معرفی نیروهای پیشران کلیدی به برنامهریزی برای آینده کمک میکند.
پیشرانها مجموعهای از نیروهای شکل دهندۀ آینده هستند که میتواند بسیار کلی /جهانی یا خاص
حوزۀ مورد مطالعه باشد (رایلند و ولد .)2009 ،3شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ
آموزش علم اطالعات و دانششناسی شرط الزم برای برنامهریزی آینده است؛ اما کافی نیست .از
این رو ،توجه به روابط متقابل نیروهای پیشران ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم
آنها بر یکدیگر با هدف معرفی نیروهای پیشران کلیدی برای برنامهریزی آینده یکی از مراحل
مهم آیندهنگاری است .در همین راستا ،پژوهش حاضر تالش میکند با تحلیل روابط متقابل میان
نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و تحلیل تأثیر گذاری و تأثیرپذیری مستقیم و
غیرمستقیم آنها از یکدیگر زمینه را برای برنامهریزیها بلندمدت فراهم آورد.
مروری بر مطالعات انجام شده دربارۀ نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آموزش عالی در
سراسر جهان نشان میدهد با وجود تفاوت در بافت سرزمینی و آموزشی مطالعات ،نکات مشترک
بسیاری دربارۀ نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش عالی در میان آنها وجود دارد .این
نیروها را در گروههایی همچون ویژگیهای جمعیتشناختی ،کاهش متقاضیان آموزش عالی،
فنآوری اطالعات ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،بینالمللی شدن ،خصوصیسازی آموزش
عالی ،سرمایه گذاری عمومی ،تعامل دانشگاه با صنعت ،جهانی شدن و مسألۀ دانشجویان بینالمللی،
اجزای درونی تشکیل دهندۀ سیستمهای آموزشی و غیره قرار داد (آکادمی ملی مهندسی2005 ،4؛
_______________________________________________________________
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بلیس ،جاسمن و شلی2010 ،1؛ مورن و مارکیونینی2012 ،2؛ فدایی1388 ،؛ فتاحی1390 ،؛ مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی .)1393 ،تحلیل مطالعات انجام شده بیانگر جایگاه
آیندهاندیشی دربارۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی در خارج و داخلی کشور است .توجه به
افقهای بلندمدت و برنامهریزی برای آیندۀ رشته نیازمند مطالعات آیندهنگاری است .مطالعاتی که
در آنها باید نگاهی کلی و جامع به حوزه داشت و از تمرکز صرف بر یک بُعد خواه تأثیرات
فنآوری اطالعات یا هر چیز دیگر خودداری کرد .نکتۀ قابل توجه دیگر ضرورت توجه به روابط
متقابل میان این نیروهای پیشران و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر است که در بسیاری
از پژوهشها مورد غفلت قرار گرفته است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از روشهای مرور منابع ،پیمایش و تحلیل تأثیرات متقابل
استفاده شده است .در راستای شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات
و دانششناسی ایران رویکرد مرور منابع اتخاذ شد .بر اساس الماس آیندهنگاری پاپر ،مرور منابع
در زمرۀ روشهای کیفی و مبتنی بر شواهد و پرکاربردترین روش آیندهنگاری است (پاپر،3
 .)2008برای شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی
ایران راهبردهای متنوعی همانند جستجوی مقاالت منتشر شدۀ مرتبط با آموزش علم اطالعات و
دانش شناسی ایران در مجالت ،مطالعۀ متون پژوهشی مرتبط با آموزش عالی و چشمانداز آتی آن
در ایران و جهان و مرور اسناد باالدستی کشور در حوزۀ آموزش عالی و آمار و اطالعات مربوط به
حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،علم و فنآوری ،جمعیتشناختی و غیره استفاده شد .پس از مرور
متون و شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی ایران ،با
هدف جویا شدن نظرات ذینفعان آموزش علم اطالعات و دانششناسی کشور روش پیمایشی
انتخاب شد .پیمایش نظرات ذینفعان عالوه بر تأیید نیروهای پیشران شناسایی شده حاصل از
مرحلۀ قبل ،به پر کردن خألهای احتمالی نیز کمک میکند .جامعۀ پژوهش شامل طیفی از
_______________________________________________________________
1.
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ذینفعان آموزش علم اطالعات و دانششناسی از جمله اعضای هیئت علمی گروههای علم
اطالعات و دانششناسی ،دانشجویان دورۀ دکترا و پژوهشگران دارای حداقل یک اثر تألیف یا
ترجمه شده در حوزۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی کشور هستند .پس از پیگیریهای
انجام شده در پایان  110ماتریس بازگردانده شد که با در نظر گرفتن موارد دارای ایراد ،تحلیل
روی  100مورد نهایی انجام شد .جامعۀ پاسخگو شامل  53مرد و  47زن بود که از این تعداد  32نفر
عضو هیئت علمی 19 ،نفر کارمند 46 ،نفر دانشجوی دکترا و  3نفر هم نامشخص بودند.
پس از شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش رشته و با هدف بررسی تأثیرات
متقابل هر یک از نیروها بر یکدیگر و شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش
رشته از روش تحلیل تأثیرات متقابل استفاده شد .مزیت روش تحلیل تأثیرات متقابل نسبت به دیگر
روشهای پیشبینی آینده همانند مصاحبهها ،فنون دلفی ،جلسات توفان فکری و غیره این استکه
این روشها ،رویدادها و روندها را یکبهیک پیشبینی میکنند بدون اینکه به تأثیرات احتمالی
آنها بر یکدیگر اشاره کنند ،درحالیکه اغلب رویدادها و روندها کم و بیش و بهگونهای با
یکدیگر مرتبط هستند .توجه به روابط متقابل میان این رویدادها و روندها میتواند در ارتقای
صحت و دقت پیشبینیهای آیندهنگر مؤثر باشد (حاجیانی1390 ،؛ علیزاده ،وحیدی مطلق و
ناظمی .)1387 ،در پاسخ به این نیاز و رفع کاستیهای موجود در دیگر روشها مفهوم تأثیر متقابل
توسط هلمر و گوردون 1مطرح شد .این روش از پرسشی ساده به دست آمد که «آیا پیشبینی
آینده میتواند مبتنی بر تأثیرات احتمالی متقابل اتفاقات آینده بر یـکدیگر باشد؟» (گـوردون،
 .)1994روش تحلیل ساختاری با بهرهگیری از مفهوم تحلیل تأثیرات متقابل میان متغیرها ،به دنبال
مشخص کردن نیروهای پیشران کلیدی (آشکار یا پنهان) بهمنظور دریافت نظرات و تشویق
مشارکتکنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی یک سیستم
است .روش تحلیل ساختاری ابزاری است برای پیوند عقاید و تفکرات که از طریق ماتریس ارتباط
تمامی متغیرهای سیستم ،به توصیف و شناسایی سیستم میپردازد .توانایی این مدل در شناسایی
روابط بین متغیرها و در نهایت شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر در تکمیل سیستم است (ربانی،
 .)1392
_______________________________________________________________
Helmer and Gordon
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پس از مرور متون و شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار که شامل  16شاخص کلی و  90گویه
بود ،پرسشنامهای برای پیمایش نظرات جامعۀ پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .پس از
گردآوری نظرات آنها دربارۀ هر یک از گویهها و اعمال تغییرات مورد نیاز سیاهه نهایی شد.
برای بررسی روابط میان متغیرها از ماتریسی دو بعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل استفاده شد.
متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند .بدین ترتیب ،مجموع
امتیاز سطرها ،میزان تأثیرگذاری و مجموع امتیاز ستونها ،میزان تأثیرپذیری متغیرها را نشان
میدهد .اگر تعداد متغیرهای شناسایی شده  Nباشد ،یک ماتریس  N×Nبه دست میآید که در
آن آثار متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است (ایسن و ایسن .)2007 ،1پر کردن ماتریس فرایندی
کیفی است .برای هر جفت متغیر پرسشهای زیر مطرح است :آیا رابطهای از نوع تأثیر مستقیم بین
متغیر  1و متغیر  2وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد عدد صفر در هر یک از سلولها قرار میگیرد.
عدد  1برای تأثیر ضعیف ،عدد  2برای تأثیر متوسط و در نهایت عدد  3برای تأثیر زیاد در سلول
قرار میگیرد (گوده .)1994 ،
بهمنظور انجام محاسبات پیچیدۀ ماتریس تحلیل تأثیرات متقابل و تسهیل انجام تحلیل ساختاری
از نرمافزار میکمک استفاده شد .میکمک اصطالحی فرانسوی و مخفف ماتریس ضرایب تأثیر
متقابل با هدف طبقهبندی 2است .نرمافزار میکمک با قابلیت تبدیل روابط به خروجیهایی در
قالب اشکال و نمودارهای ویژه امکان تحلیل آسان روابط و ساختار سیستم را فراهم میسازد.
بهطورکلی ماتریسها و نمودارهای خروجی نرمافزار دو نوع هستند :یکی ماتریس اثرات مستقیم

3

نیروهای پیشران و نمودارهای مربوط و دیگری ماتریس اثرات غیرمستقیم 4بین نیروهای پیشران و
نمودارهای مرتبط با آن است .مطالعۀ ماتریس ،متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری مستقیم را دارند
آشکار میسازد؛ اما این بهتنهایی برای نمایان ساختن متغیرهای پنهانی که گاهی اوقات سیستم
مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار میدهند ،کافی نیست .در حقیقت ،عالوه بر روابط مستقیم میان
متغیرها ،روابط غیرمستقیمی از طریق حلقههای واکنشی یا بازخوردها میان متغیرها وجود دارد .یک
ماتریس معمولی متشکل از دهها متغیر ،ممکن است شامل چندین میلیون رابطه در قالب حلقههای
_______________________________________________________________
1.

Asan and Asan
2. matrix of crossed impact multiplications applied to a classification
)3. matrix of direct influences (MDI
)4. matrix of indirect influences (MII
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واکنشی باشد که ذهن بشر نمیتواند چنین شبکهای از روابط را درک و تفسیر کند .برای مثال ،در
محاسبۀ اثرگذاری مستقیم صرفاً به میزان اثرگذاری متغیر  iبر  jتوجه میشود درحالیکه اثرات
غیرمستقیم ،حاصل پیوند میان دو متغیر توسط یک متغیر میانجی سوم است .نرمافزار میکمک
توانایی محاسبۀ هر دو نوع ارتباط را دارد (گوده.)1994 ،
نرمافزار برای محاسبۀ اثرات غیرمستقیم هر یک از متغیرها ،روابط میان متغیرها را بهصورت
خودکار به توانهای  5 ،4 ،3 ،2و غیره میرساند و بر این اساس اثرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده
میشود .اینگونه تحلیلها امکان مطالعۀ دقیق سیستم مورد نظر را فراهم میسازد (زالی.)1392 ،
حاصل تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را میتوان با نمودار متناظر آنها نیز نمایش داد.
با توجه به مباحث باال و بر اساس نمودار  ، 1خروجی نرمافزار میکمک در قالب پنج دسته از
متغیرها ارائه میشود .این متغیرها به دلیل ایفای نقش در پویایی سیستم مورد نظر با هم تفاوتهایی
دارند که در ادامه به تفکیک دربارۀ آنها بحث میشود (گوده1994 ،؛ زالی .)1392 ،

نمودار  .1تأثیرگذاری -تأثیرپذیری (گوده)1994 ،

 .1متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار :1این متغیرها بیشتر تأثیرگذار بوده و کمتر تأثیرپذیر
هستند؛ بنابراین سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد .این متغیرها در قسمت شمال غربی
نمودار نمایش داده میشوند .متغیرهای تأثیرگذار ،بحرانیترین مؤلفهها میباشند ،زیرا که تغییرات
_______________________________________________________________
determinant or influential variables
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سیستم وابسته به آن ها و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است .از طرف دیگر ،این متغیرها
ورودی 1به سیستم هستند .در میان این دسته متغیرها ،اغلب متغیرهای محیطی یا بافتی را که بهشدت
بر سیستم تأثیرگذارند میتوان یافت .این متغیرها توسط سیستم قابل کنترل نیستند؛ زیرا که خارج
از سیستم قرار دارند و بیشتر بهعنوان عاملی از اینرسی عمل مینمایند .
 .2متغیرهای دووجهی:2این متغیرها ،همزمان بهصورتی بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر عمل
میکنند .این متغیرها در قسمت شمال شرقی شکل قرار میگیرند .طبیعت این متغیرها با عدم
پایداری آمیخته است؛ زیرا هر عمل و تغییری روی آنها واکنش و تغییر دیگر متغیرها را به دنبال
دارد .اینگونه نتایج و واکنشها دارای اثر بومرنگی هستند که درنهایت باعث «تشدید» یا «میرایی»
اثر و عالمت اولیه می شوند .عالوه بر موارد فوق ،بهتر است این متغیرها را نیز خود به دو دسته
تقسیم کنیم :الف .متغیرهای ریسک :3این متغیرها اطراف خط قطری ناحیه شمال شرقی قرار دارند.
این متغیرها ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارند زیرا به علت
ماهیت ناپایدارشان ،پتانسیل آن را دارند که به «نقطه اتصال» سیستم تبدیل شوند.
ب .متغیرهای هدف :4این متغیرها در زیرخط قطری شمال شرقی قرار دارند .این متغیرها بیش
از اینکه تأثیرگذار باشند تأثیرپذیرند؛ بنابراین آنها را میتوان با قطعیت بیشتری بهعنوان نتایج
تکامل سیستم شناسایی کرد .با دستکاری این متغیرها ،میتوان به تغییرات و تکامل سیستم در
جهت مورد نظر دست یافت؛ بنابراین این متغیرها بیش از اینکه نتایج از پیش تعیین شدهای را به
نمایش گذارند نمایان کننده اهداف ممکن در سیستم هستند .
 .3متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه :5متغیرهای تأثیرپذیر یا به بیان بهتر متغیرهای نتیجه در قسمت
جنوب شرقی شکل قرار دارند .آنها تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند؛ بنابراین
نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و دووجهی ،بسیار حساس هستند .آنها متغیرهای خروجی از
سیستم هستند .
6

 .4متغیرهای مستقل یا مستثنی  :این متغیرها تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی دارند .آنها در
_______________________________________________________________
1.

input
2. relay variables
3. stake variables
4. target variables
5. dependent or output variables
6. excluded or independent variables
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قسمت جنوب غربی نمودار (محور مختصات) قرار دارند و گویا اصالً ارتباطی با سیستم ندارند؛
زیرا نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه تکامل و پیشرفت آن در سیستم میشوند .با وجود این،
در این دسته نیز باید به دو دسته از متغیرها توجه کرد :
الف .متغیرهای گسسته :1این متغیرها در نزدیکی مبدأ مختصات در شکل قرار دارند .اینگونه
برداشت میشود که تکامل این متغیرها ارتباطی به دینامیک سیستم فعلی ندارد و آنها را میتوان
از سیستم خارج کرد .
ب .متغیرهای اهرمی ثانویه :2این متغیرها باوجود اینکه کامالً مستقل هستند بیش از اینکه
تأثیرپذیر باشند ،تأثیرگذارند .آنها در قسمت جنوب غربی و باالی خط قطری قرار دارند و
میتوانند بهعنوان نقاطی جهت سنجش و معیار به کار روند.
 .5متغیرهای تنظیمی :3یک دسته متغیر دیگر نیز هستند که شایستگی معرفی شدن را دارند .این
شایستگی کمتر به دلیل معنای ذاتی آنها و بیشتر به دلیل موقعیت آنها در مقایسه با دیگر
متغیرهای فوقالذکر است .آنها متغیرهای تنظیم کننده هستند که در نزدیکی مرکز ثقل شکل قرار
دارند و میتوانند بهصورت پیدرپی بهعنوان اهرمی ثانویه ،اهداف ضعیف و متغیرهای ریسک
ثانویه عمل کنند (زالی1392 ،؛ گوده ،دورانس و برگر .)2009 ،4


یافتهها 

یافته های پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و
دانششناسی ایران را میتوان در  16شاخص کلی –  5شاخص متعلق به نیروهای پیشران بیرونی و
 11شاخص متعلق به نیروهای پیشران درونی -با  90گویه دستهبندی کرد .شاخص سیاستگذاری
و مدیریت نظام آموزش عالی کشور (نیروی پیشران بیرونی) و شاخص برنامهریزی درسی (نیروی
پیشران بیرونی) به ترتیب با میانگین  29/36و  42/30بیشترین میانگین را در مقایسه با شاخصهای
همسان خود کسب کردهاند

(جدول  .)1



_______________________________________________________________
1.

disconnected variables
2. secondary levers
3. regulators
4. Godet, Durance and Gerber
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بیرونی

شاخص

میانگین

سیاستگذاری و مدیریت نظام آموزش عالی کشور
ویژگیهای جمعیتشناختی
بافت اجتماعی و فرهنگی
بازار کار
فنآوری اطالعات
کل
مسائل خاص آموزش علم اطالعات و دانششناسی
فلسفۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی
نیروی آموزشی
تسهیالت و امکانات

29/36
13/05
15
15/99
10/62
84
36/96
15/39
25/30
18/51

4/42
3/30
3/20
2/80
2/17
12/91
4/55
2/55
3/87
3/49

Interact1-6
Associ1-5

نظام تعامالت علمی و حرفهای علم اطالعات و دانششناسی
انجمن علمی اطالعات و دانششناسی

24/59
23/59

2/80
3/87

Qual1-6

نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

25/03

2/97

KIS-Job1-5

اشتغال و بازار کار علم اطالعات و دانششناسی

20/70

3/37

Curri-P1-10

برنامهریزی درسی

42/30

5/13

Info-Tech1-3

فنآوری اطالعات

12/13

1/94

Learn1-6

شیوهها و ابزارهای یاددهی-یادگیری

25/06

3/18

کل

269/55

23/02

کد

ابعاد

جدول  .1نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانششناسی ایران 

معیار

High-Sys1-8
Demog1-4
Soci-Cult1-4
Labor1-4
IT1-3
KIS-Edu1-10
Philoso1-4
Staff1-6
Facility1-5

درونی

انحراف



ماتریس اثرات مقابل :روایی ،پایداری و ناپایداری سیستم
بعد از شناسایی  90نیروی پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش نوبت به
شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش رشته است .برای دستیابی و
شناسایی این نیروهای کلیدی از نرمافزار میکمک استفاده شد .تحلیل اولیه دادههای ماتریس
اثرات متقابل نشان داد که ماتریس با  2بار چرخش دادهای 1از مطلوبیت و بهینهشدگی  100درصد
برخوردار است که از روایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن حکایت دارد .درجۀ پرشدگی

2

ماتریس  39درصد است .از مجموع  8100رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس 4942 ،رابطه عدد
_______________________________________________________________
1.

number of iterations
2. fillrate
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________________________________________________________
صفر بوده که به این معنی است عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفتهاند.
همچنین 1710 ،رابطه از نوع تأثیرگذاری -تأثیرپذیری کم 936 ،رابطه از نوع تأثیرگذاری-
تأثیرپذیری متوسط و  512رابطه از نوع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قوی است.
شناسایی و تحلیل متغیرهای کلیدی تأثیرگذار هر سیستمی نیازمند شناخت و تحلیل وضعیت
پایداری یا ناپایداری آن سیستم است .نحوه پراکنش متغیرها در محور مختصات نشاندهندۀ
پایداری یا ناپایداری سیستم است .در سیستمهای پایدار پراکنش متغیرها بهصورت  Lانگلیسی
است؛ یعنی برخی از متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند .در
سیستمهای پایدار مجموعاً سه دسته متغیر قابل مشاهده هستند :الف .متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر
سیستم (عوامل کلیدی) ،ب .متغیرهای مستقل و ج .متغیرهای خروجی سیستم (متغیرهای نتیجه) .در
سیستم های پایدار جایگاه هر یک از متغیرها کامالً مشخص و نقش آن نیز بهوضوح قابل ارائه
است .در مقابل ،در سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهتر از سیستمهای پایدار است .در این
سیستمها ،متغیرها حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و در اکثر مواقع حالت بینابینی از
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهند ،که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را مشکل
مینماید .با این حال در این سیستم نیز راههایی ترسیم شدهاند که میتوانند راهنمای گزینش و
شناسایی عوامل کلیدی باشند (گوده 1994 ،و  .)2006تـوزیع نیروهـای پیشران تـأثیرگـذار بر
آیندۀ آموزش رشته در صفحۀ پـراکندگی تـأثیرگذاری  -تأثیرپذیری بیانگر ناپایداری سیستم
است .بیش تر نیروهای پیشران در اطراف قطر محور مختصات پراکنده هستند و تعداد کمی از
نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی از تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند .سایر نیروهای پیشران از وضعیت مشابهی از نظر تأثیرگذاری-
تأثیرپذیری برخوردارند که فقط شدت و ضعف آنها با هم متفاوت است (نمودار .)2
گونهشناسی تأثیرات مستقیم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر همدیگر
در این بخش نیروهای پیشران بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در گروههایی با
عنوان نیروهای پیشران تعیینکننده یا تأثیرگذار ،دووجهی ،تأثیرپذیر یا نتیجه سیستم ،مستقل و
تنظیمی دستهبندی میشوند .در ادامه به هر یک از این دستهها پرداخته میشود.
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متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار
با توجه به ناپایداری سیستم نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و
دانش شناسی ایران ،احتمال وجود نیروهای پیشران با درجه تأثیرگذار باال در منتهیالیه نمودار در
سمت شمال غربی پایین است؛ زیرا این محل بیشتر در سیستمهای پایدار دارای متغیرهایی است با
این حال نیروی پیشران «تخصصگرایی در برنامهریزی درسی» نزدیکترین عامل نزدیک به این
منطقه است .بهعبارتی این نیرو از توان تأثیرگذاری باالیی بر کل سیستم برخوردار است.

متغیرهای دووجهی
این متغیرها دارای دو ویژگی مشترک تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باال هستند .این متغیرها
را میتوان به دو دسته متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف تقسیمبندی کرد .یازده نیروی پیشران
تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی در این گروه قرار دارند .متغیرهای
دووجهی به دو دسته متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف تقسیم میشوند .متغیرهای ریسک ،حول
و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار قرار دارند .این متغیرها ظرفیت باالیی جهت
تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارا هستند .نیروهای پیشرانی که در این گروه جای
میگیرند عبارتاند از« :گرایش به بازنگری در ساختار پژوهش و آموزش در حوزههای علوم
انسانی و اجتماعی»« ،معادلۀ عرضه و تقاضا و نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی»« ،جایگاه
رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن»« ،وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزش
عالی کشور»« ،تعامل و ارتباط گروههای علم اطالعات و دانششناسی با صنعت»« ،فرصتهای
شغلی جدید با محوریت اطالعات و دانش»« ،تأثیرگذاری فنآوری اطالعات بر محیطهای کاری
علم اطالعات و دانششناسی»« ،استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت»« ،بهسازی و بالندگی
آموزشی اعضای هیئت علمی» و «گنجاندن عنصر کارآفرینی در برنامههای درسی».
متغیرهای هدف نیز در زیر ناحیۀ قطری شمال شرقی صفحۀ مختصات و نزدیک به محور
ایکس ها قرار دارند که در این مطالعه نیروی پیشرانی در این بخش مشاهده نشد.
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متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه
این متغیرها تأثیرپذیری بسیار باال و تأثیرگذاری بسیار پایینی از سیستم داشته و در قسمت
جنوب شرقی محور مختصات قرار دارند .نیروهای پیشران «نگرش دانشجویان نسبت به رشته و
آیندۀ آن»« ،نگرش مدیران آموزش عالی و دانشگاهها نسبت به جایگاه دانشگاهی رشته»،
«تأثیرگذاری فنآوری اطالعات بر محتوای برنامههای درسی و هر یک از دروس»« ،تعامل استاد و
دانشجو ،توجه به آموزشهای کوتاهمدت و مادامالعمر» و «سرمایهگذاری مالی برای رشته در
مؤسسات آموزش عالی» در این دسته قرار میگیرند.
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نمودار  . 2نقشۀ پراکندگی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی
ایران و جایگاه آنها در محور مختصات تأثیرگذاری -تأثیرپذیری بر اساس تأثیرات مستقیم


متغیرهای مستقل یا مستثنی
این متغیرها دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی بوده و در قسمت جنوب غربی محور
مختصات قرار گرفتهاند .متغیرهای مستقل به دو گروه متغیرهای گسسته و اهرمی ثانویه تقسیم
می شوند .تأثیرگذاری متغیرهای اهرمی ثانویه نسبت به تأثیرپذیری آنها بیش بوده و در باالی خط
قطری قسمت جنوب غربی محور مختصات قرار دارند .نیروهای پیشران همانند «روندهای تغییر
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جمعیت»« ،تعامل انجمن با گروههای علم اطالعات و دانششناسی»« ،وضعیت زیرساختهای
فنآوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاهها»« ،بازنشستگی اعضای هیئت علمی باتجربه»« ،نظارت
بر فرایندهای آموزشی در گروههای مختلف» «،بومیسازی آموزش علم اطالعات و دانششناسی»،
«مسألۀ واسطهگری و دسترسی مستقیم مردم به اطالعات»« ،نسبت اعضای هیئت علمی به
دانشجویان»« ،ارائه تعریف و مشخصههای استاندارد برای مشاغل اطالعاتی و دانشمحور کشور»،
«استقرار پایگاه آماری جامع برای تحلیل بروندادهای آموزش رشته (مثالً دادههای آماری برای
اطالع از وضعیت دانشآموختگان)»« ،فلسفۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی»« ،تعامل انجمن
با اعضای هیئت علمی»« ،استقالل گروههای آموزشی»« ،تأثیرگذاری فنآوری اطالعات بر
نظامهای عرضه آموزش بهمنظور پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی»« ،تغییر ترکیب سنی جمعیت
متقاضی آموزش عالی»« ،وجود مجالت تخصصی»« ،ابهام در الگوی گسترش آموزش عالی»،
«استقالل مالی گروهها»« ،تعامل کمیتۀ برنامهریزی آموزش علم اطالعات و دانششناسی با
گروههای آموزشی» و «جایگاه انجمن با توجه به سیاستها و مدیریت کالن کشور» در این دسته
قرار میگیرند.
گروه دوم متغیرهای گسسته هستند که در نزدیکی محور مختصات و زیر خط قطری جنوب
غربی قرار دارند .نیروهای پیشران «تغییر ترکیب جنسیتی جمعیت متقاضی آموزش عالی»،
«وابستگی به علوم انسانی و قرار گرفتن گروه در دانشکدههای مرتبط با این حوزه»« ،تغییر رویکرد
آموزش و پرورش در گسترش رشتههای علوم انسانی ،تجربی ،رایانه و کار و دانش»« ،همخوانی
میان برنامههای ارائه شده در مقاطع مختلف و تطبیق دروس رشته و محتوای آنها با اهداف و
کارکردهای واقعی رشته»« ،انعطافپذیری برنامههای درسی (در برخورد با نیازهای بازار ،تحوالت
فنآورانه و غیره)»« ،ارتباط میان برنامۀ درسی قصدشده و برنامۀ درسی اجراشده»« ،استقرار پایگاه
اطالعاتی جامع دربارۀ اعضای هیئت علمی و تخصص و عالیق و غیره»« ،گسترش روابط خارجی
و تسهیل همکاریهای بینالمللی»« ،افزایش بیرویۀ گروههای آموزشی»« ،برگزاری دورههای
آموزشی برای کتابداران شاغل در سازمانها»« ،اعتبارسنجی دورههای مختلف آموزش (پیامنور،
شبانه و غیره)» و « توجه به فرایندهای یادگیری و یاددهی (تفکر انتقادی و امثال آن)» در این دسته
قرار میگیرند.
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متغیرهای تنظیمی
این متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند .در واقع حالت تنظیمی داشته و
میتوانند بهعنوان اهرمی ثانویه عمل کنند .همچنین قابلیت ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار،
تعیین کننده و یا متغیرهای ریسک و هدف را دارند .عالوه بر متغیرهای قرار گرفته در مرکز ثقل،
میتوان نیروهای پیشران «مراکز تصمیمگیری متعدد در برنامهریزی درسی و هماهنگی میان آنها»،
«نقش کمیتۀ برنامهریزی آموزش علم اطالعات و دانششناسی»« ،ارزشمند شدن نقش اطالعات در
مناسبات زندگی فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و حرفهای»« ،رشد مشاغل اطالعاتی و دانشی کشور» و
«تغییر ترکیب شغلی (شاغل /بیکار) متقاضیان آموزش عالی» را نیز در این گروه جای داد .این
نیروهای پیشران با وجود اینکه در بخش متغیرهای تأثیرگذار هستند اما فاصله آنها از منطقۀ شمال
غربی بیشتر از فاصلۀ آن های از مرکز ثقل نمودار است .عالوه بر این نیروها در صورت تقویت و
برنامهریزی برای توسعۀ آنها در آینده میتوانند به نیروهای بسیار تأثیرگذاری تبدیل شوند .دیگر
نیروهای پیشرانی که در این گروه قرار میگیرند عبارتاند از« :تحول در شیوههای ارزشیابی
دانشجویان»« ،مسأله ردیف استخدامی و شرح شغل برای دانشآموختگان رشته در سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور»« ،فرصتهای شغلی سنتی با محوریت کتابخانهها و مراکز
اطالعاتی»« ،تجاریسازی پژوهشهای علم اطالعات و دانششناسی»« ،ترکیب عالمانۀ دانشهای
فنی ،نظری و حرفهای»« ،توجه به شایستگیهای عمومی و تخصصی دانشجویان»« ،تعامل انجمن با
کارفرمایان و نهادهای مرتبط با هدف پیگیری وضعیت استخدامها»« ،جایگاه انجمن در
اعتباربخشی به دورههای آموزش و مدارک تحصیلی»« ،مهارتهای عرضۀ محتوا»« ،همگامی
اعضای هیئت علمی با تحوالت فنآورانۀ اثرگذار بر رشته«« ،هماهنگی میان تخصص اعضای
هیئت علمی با تحوالت برنامۀ درسی و گرایشهای جدید»« ،کالسهای درس و کارگاههای مجهز
به رایانه و دیگر فنآوریهای آموزشی موردنیاز»« ،فلسفۀ وجودی برنامههای مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکترا»« ،استفاده از واژگان مناسب در عنوان درسها و بهطورکلی نام رشته»،
«رقابت رشتهها برای جذب دانشجو»« ،جهانیشدن آموزش عالی و پذیرش دانشجویان بینالمللی»،
«توازن بین تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در آموزش عالی»« ،رواج روحیه مدرکگرایی»،
«هماهنگی میان آموختههای دانشجویان و بازار کار واقعی»« ،رتبهبندی گروههای آموزشی علم
اطالعات و دانششناسی»« ،برنامهریزی راهبردی و تدوین سند چشمانداز برای گروه»« ،تعامل میان
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گروههای آموزشی علم اطالعات و دانششناسی»« ،تعامل علم اطالعات و دانششناسی با دیگر
رشتهها»« ،استقرار شیوههای تدریس علم اطالعات و دانششناسی بر نظریههای آموزشی»،
«همخوانی شیوههای آموزشی با محیط کار واقعی» و «توجه به ابعاد عملی دروس».
تحلیل تأثیرات غیرمستقیم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر همدیگر
نرمافزار میک مک این قابلیت را دارد که هر یک از روابط متغیرها را به توانهای ،3 ،2
 5 ،4و غیره رسانده و بر این اساس تأثیرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده میشود .همانگونه که در
نمودار  3مشاهده میشود ،دستهبندی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر اساس اثرات غیرمستقیم
تفاوت اساسی با اثرات مستقیم آنها ندارد .بهعبارت دیگر جابهجایی اساسی در جایگاه و رتبۀ
نیروهای پیشران به تفکیک تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمیشود .نمودار جابهجایی
متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نیز گواه این ادعاست (نمودار  4و جدول .)2
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود از نیروی پیشران کلیدی تأثیرگذار دوازدهم به
بعد شکافی در رتبۀ تأثیرگذاری مستقیم نیروهای پیشران رخداده است .مطالعۀ دوازده نیروی
پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی بر اساس تأثیرات مستقیم
و غیرمستقیم نشان داد که این نیروها عیناً در هر دو عامل تکرار شده و در برخی موارد فقط رتبۀ
آنها تغییر کرده است که این از روایی ،دقت محاسبات و قابلاطمینان بودن آنها است .همچنین،
مطالعۀ نیروهای پیشران کلیدی تأثیرپذیر بر اساس رتبهبندی تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم نشان
داد که از دوازده نیروی پیشران تأثیرپذیر ،ده عامل در هر دو رتبهبندی عیناً تکرار شده و فقط در
دو عامل بین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تفاوت وجود دارد (جدول .)2
در مجموع از دوازده نیروی پیشران کلیدی نیروهای پیشران «فرصتهای شغلی جدید با
محوریت اطالعات و دانش»« ،بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیئت علمی»« ،استقرار نظام
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت»« ،وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزش عالی کشور»« ،تعامل و
ارتباط گروههای علم اطالعات و دانششناسی با صنعت» و «تخصصگرایی در برنامهریزی درسی»
در شاخص های تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم عیناً تکرار
شده و فقط رتبهبندی آنها تفاوت دارد .سه نیروی پیشران «گرایش به بازنگری در ساختار پژوهش
و آموزش در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی»« ،تأثیرگذاری فنآوری اطالعات بر محیطهای
کاری علم اطالعات و دانششناسی» و «جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن»
نیز در سه شاخص مشترک بودند.
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نمودار  . 3نقشۀ پراکندگی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی
ایران و جایگاه آنها در محور مختصات تأثیرگذاری -تأثیرپذیری بر اساس تأثیرات غیرمستقیم
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نمودار  .4میزان جابه جایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسی
ایران در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
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تأثیرگذا

متغیر

متغیر

ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تأثیرپذ
یر

High-Sys1
KIS-Job4
Info-Tech1
Staff1
Qual1
KIS-Edu2
Labor1
Curri-P4
High-Sys2
Soci-Cult3
Interact5
Curri-P5

244
238
214
211
209
207
205
199
197
193
191
185

KIS-Edu9
Soci-Cult4
Labor1
Qual1
Interact5
KIS-Job4
Curri-P5
KIS-Edu8
Staff6
Info-Tech1
Staff1
Info-Tech2

312
269
265
255
252
242
228
212
205
197
193
189

تأثیرگذار

متغیر
KIS-Job4
High-Sys1
Info-Tech1
KIS-Edu2
High-Sys2
Qual1
Curri-P4
Staff1
Interact5
Curri-P5
Labor1
Soci-Cult3

239
226
222
211
207
200
199
198
196
196
196
191

تأثیرپذیر

متغیر
KIS-Edu9
Soci-Cult4
Labor1
Interact5
KIS-Job4
Curri-P5
Qual1
Staff6
KIS-Edu8
Soci-Cult3
High-Sys1
Staff1

309
278
272
260
248
236
229
217
217
196
195
194

جدول  .2رتبه بندی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر یکدیگر به تفکیک
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ( 12نیروی دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری)

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم
اطالعات و دانششناسی انجام شد .تحلیل اولیه دادههای ماتریس اثرات متقابل حاکی از مطلوبیت
و بهینهشدگی و درجۀ پرشدگی مناسب ماتریس ( 39درصد) است .بهعبارتی پرسش و پاسخهای
ارائهشده از روایی باالیی برخوردار است .آرکید ،گوده ،مینیور و روبالت )2003( 1میزان
رضایتبخش پرشدگی ماتریس را حولوحوش  20و گوده ( 15 )2006تا  25درصد دانستهاند ،با
این وجود برای واحدهای قطری 2در ماتریس یا ]سیستمهای ناپایدار[ این نرخ میتواند کامالً باالتر
باشد .مطالعات دیگر همانند زالی ( )1392و زالی و منصوری بیرجندی ( )1394به ترتیب پرشدگی
 76/50و  30/50را نشان دادند .تفاوت مطالعۀ زالی ( )1392با دو مطالعه دیگر در ناپایداری سیستم
مورد مطالعۀ وی بود .سیستم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و
دانششناسی ایران از نوع سیستمهای ناپایدار است .بیشتر متغیرها در اطراف خط قطری نمودار
واقع شده و نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار در قسمت شمال شرقی واقع شدهاند .بیشتر متغیرها
در حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قرار دارند و همین امر سبب میشود که هر گونه
_______________________________________________________________
Arcade, Godet, Meunier and Roubelat,
2. diagonal blocks
1
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تغییری در هر یک از نیروها تمام سیستم را تحت تأثیر قرار دهد که از آن بهعنوان اثر بومرنگی نام
برده است (آرکید ،گوده ،مینیور و روبالت.)2003 ،
یافتههای پژوهش نشان داد که «گرایش به بازنگری در ساختار آموزش و پژوهش در
حوزههای علوم انسانی و اجتماعی» از جمله نیروهای تأثیرگذار بر آموزش رشته است .بدون شک
گذر از سیاستگذاری و برنامههای مبتنی بر آزمونوخطا و استقرار نظامی هدفمند در این عرصه
میتواند راهگشا باشد .آگاهی سیاستگذاران آموزش عالی از اصول برنامهریزی و ترسیم
چشمانداز بلندمدت برای آموزش عالی به آنها قدرت برقراری ارتباط منطقی میان عوامل مختلف
تأثیرگذار بر روندهای گذشته ،کنونی و آینده و جهتدهی مناسبی به نظام آموزش عالی را
میدهد« .استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی» نیروی پیشران کلیدی
دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد .با این وجود هنوز در آموزش عالی ایران ساختاری
کارآمد و نهادهای حرفهای و تخصصی ملی و غیردولتی اعتبارسنجی و استانداردسازی ارزیابیها
برای هماهنگسازی و پشتیبانی به وجود نیامده است .اطالعات روزآمد و کارآمدی برای پایش
ملی و پیگیری وجود ندارد و شاخصها و استانداردهای معتبری مورد توافق قرار نگرفته است
(فراستخواه« .)1387 ،وضعیت اشتغال دانشآموختگان آموزش عالی کشور» نیروی پیشران کلیدی
دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد .هماهنگی میان خروجیهای نظام آموزش عالی و نظام
اشتغال یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران حوزۀ آموزش و اشتغال کشور است .تحلیل
آمارهای مرتبط با حوزۀ اشتغال همانند بیکاری  42درصدی دانشآموختگان دانشگاهی
(الریجانی )1393 ،و سهم  20درصدی دانشآموختگان دانشگاهی در بازار کار (خانی)1394 ،
بیانگر برهم خوردن تعامل و تعادل میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار و برآورده نشدن
پیشبینیها و انتظارات دربارۀ افزایش سهم دانشآموختگان آموزش عالی از کل شاغالن در برنامه
پنجم توسعه (انتظاری )1388 ،است.
نیروی پیشران کلیدی «جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن» تحت
تأثیر چگونگی نگریستن مردم به رشتههای علوم انسانی و این نیز به نوبۀ خود متأثر از تمایل
دولتها به هدایت آموزش عالی به سمت آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و پرهیز از علوم
محض و سیاست های نادرست آموزشی و عدم معرفی صحیح منزلت و اعتبار این حوزه از علم و
معرفت به افراد و گروههای اجتماعی (عزیزی )1385 ،است .توجه به نیروی پیشران کلیدی «معادلۀ
عرضه و تقاضا و نظام گزینش دانشجو در آموزش عالی» برای حیات آیندۀ رشته تأثیرگذار است.
60

آیندهنگاری آموزش علم اطالعات و دانششناسی ایران
___________________________________________________________________

یکی از چالشهای پیش روی آموزش عالی ایران در سالهای آینده میزان تقاضا برای این کاال و
پیشبینی کاهش آن است (آذر و همکاران .)1392 ،پیامد این رویکرد چالش صندلیهای خالی
دانشگاهها و تغییر رویکرد شیوۀ پذیرش دانشجو از عرضهمحوری به تقاضامحوری خواهد بود .این
پدیده به نوبۀ خود سبب رقابت میان دانشگاهها ،رشتههای دانشگاهی و گروههای آموزشی برای
جذب دانشجو خواهد شد.
«گنجاندن عنصر کارآفرینی در آموزش علم اطالعات و دانششناسی» نیروی پیشران
کلیدی دیگری است که باید در برنامهریزی آموزش رشته به آن توجه شود .با این وجود مطالعۀ
صفری و سمیعزاده ( )1391نشان میدهد که آموزش کارآفرینی در رشتههای علوم انسانی و
بهطور خاص علم اطالعات و دانششناسی در وضعیت نامناسبی قرار دارد .بهگونهای که
ناکارآمدی مواد ،محتوا و برنامههای علمی  -آموزشی و شیوههای تدریس مانع از انتقال مفاهیم
کارآفرینی به دانشجویان شده است .این در حالی است که به نظر میرسد با گذر از شیوههای
آموزشی آزمونوخطا ،شاگردی و دانشگاهی در آموزش علم اطالعات (فیلد )2008 ،1زمان توجه
به آموزش با رویکرد کارآفرینی در این حوزه فرا رسیده است .کتابداران کارآفرین و مولد2است.
«تخصصگرایی در برنامۀ درسی آموزش علم اطالعات و دانششناسی» یکی دیگر از
نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار است که ضرورت آن در سالهای اخیر به کرات توسط
صاحبنظران و متخصصان رشته گوشزد شده است (فتاحی1383 ،؛ فدایی .)1394 ،اما در این راه با
مشکالتی همانند کمبود استاد متخصص برای دروس در بسیاری از گروهها (دیانی)1389 ،؛ یکسان
بودن آموزشها علیرغم تخصصی شدن رشته (حسنزاده و غیوری)1389 ،؛ ضعف امکانات و
زیرساخت های موردنیاز برای اجرای دروس تخصصی؛ توان و انگیزش دانشجویان بهعنوان
دریافتکنندگان آموزش ،پیادهسازی تخصصهای تصویب شده در گام نخست و پیادهسازی
صحیح تخصصهای در گام دوم را در بسیاری از گروههای آموزشی را با چالشهایی مواجه
ساخته است.
«گسترش رشتههای موازی با رشتۀ علم اطالعات و دانششناسی» از جمله نیروهای پیشران
کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد .در ایران نیز گسترش رشتههای فعال در حوزۀ علم
_______________________________________________________________
1.

Field
2. entrepreneurial/ enterprising librarian
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اطالعات همانند فنآوری اطالعات ،مدیریت فنآوری اطالعات ،نشر ،مدیریت دانش ،علوم
تصمیم و مهندسی دانش و امثال آن روزبهروز در حال افزایش است (مهراد و حسنزاده.)1390،
نکته قابلتأمل دیگر دربارۀ رقابت میان رشتههای موازی ،احتمال موفقیت رشتههای با ساختار
دانشگاهی و پیشینۀ قویتر است .اگرچه ایجاد گرایشهای تخصصی راهبردی مناسب برای
گسترش قلمرو قدرت در بازار اشتغال و کسب وجهۀ دانشگاهی است ،اما باید به میزان پذیرش
تخصص های ایجاد شده در جامعۀ دانشگاهی و بازار کار توسط کارفرمایان نیز توجه شود.
نیروی پیشران کلیدی «فرصتهای شغلی جدید با محوریت اطالعات و دانش» فرصت تأمل
و برنامهریزی متخصصان علم اطالعات و دانششناسی دربارۀ ظهور مشاغل اطالعاتی و دانشی در
بازار کار دولتی و غیردولتی ،ردیفهای استخدامی این مشاغل ،شرح شغلها و استانداردهای
مربوطه فراهم میآورد .متخصصان علم اطالعات و دانششناسی باید به این نکته توجه کنند که
صنعت و بازار کار نیازمند ادبیات قدرتمند است وگرنه از حرکت باز میایستد .از اینرو ،به خاطر
ماهیت چند رشته ای مشاغل اطالعاتی و دانشی و عدم انحصار علم اطالعات و دانششناسی در
کنترل ورود به این حرفهها و مشاغل ،متخصصان این عرصه باید به موضوع برندسازی مشاغل
دانشی توجه خاصی داشته باشند.
تأثیرگذاری فنآوری اطالعات بر محیط و ابزارهای کار ،محتوای برنامۀ آموزشی ،استفاده
از فنآوریهای اطالعاتی توسط استادان و دانشجویان رشته و ارزیابی توانایی آنها در این زمینه
یکی از محورهای مطالعاتی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران بوده است (ابراهیمی و
علی پورنجمی1388 ،؛ حاضری و علوی .)1391 ،فنآوری اطالعات از یکسو میتواند زمینهساز
بهبود و ارتقای عملکرد متخصصان این حوزه در محیطهای کار باشد و از سوی دیگر میتواند
رقبای تازهای برای آنها در زمینۀ ارائۀ خدمات اطالعاتی خلق کند .واکنش متخصصان علم
اطالعات و دانششناسی در برابر تحوالت فنآوری اطالعات میتواند همگامی با تحوالت
فنآورانه و به کارگیری ابزارهای نوین در راستای تحول و نوآوری در وظایف سنتی و مطرح
کردن نقش آنها بهعنوان تسهیلکنندگان دسترسی به اطالعات باشد .آنها از این طریق میتوانند
بر نگرانیها ناشی از پدیدۀ واسطه رهایی 1غلبه کنند (نیکالس .)2012 ،2
_______________________________________________________________
.disintermediation
2. Nicolas
1
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نیروی پیشران کلیدی «تعامل و ارتباط گروههای علم اطالعات و دانششناسی با صنعت» نیز
قابل تأمل است .رابطۀ میان آموزش عالی و صنعت در حال تغییر و عمیقتر شدن است .صنعت
میتواند نقش مشتری ،شریک و رقیب را برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایفا کند .از
اینرو ،دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای ادامۀ حیات و پیشرفت نیازمند ساختن روابطی
پایدار با صنعت هستند (تیم پژوهشی ارنست و یانگ .)2012 ،1تعامل گسترده و اثربخش علم
اطالعات و دانششناسی با صنایع مختلف از دو منظر مفید است .نخست بهعنوان مدیران اطالعات
و دانش میتوانند نقش مهمی در فراهمآوری اطالعات موردنیاز صنایع مختلف و واحدهای تحقیق
و توسعه فراهم آوردند و خود را بهعنوان یکی از اعضای اصلی شرکتها و صنایع دانشبنیان
مطرح کنند .از سوی دیگر ایجاد پیوندهای قوی با این صنایع زمینۀ تجاریسازی پژوهشها و
درآمدزایی برای گروهها و استقالل مالی آنها را فراهم میآورد .تجاریسازی پژوهش در حال
تبدیل شدن از یک فعالیت حاشیهای به منبع اصلی سرمایهگذاری برای برنامههای پژوهشی بسیار از
دانشگاهها است .
«بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیئت علمی» بهعنوان رکن اصلی و مهم نظام یاددهی
– یادگیری از جایگاه ویژهای در آموزش عالی برخوردار است .این پیشران پیوندهای از نوع
سخت با ارکان دانشجو ،محتوا و فنآوریهای یاددهی – یادگیری دارند .سخت بودن پیوندها
بدین معناست که تغییرات رخداده در هر رکن سبب بروز تغییراتی در ارکان دیگر خواهد شد .با
توجه به تحوالت رخداده و قابل پیشبینی در هر یک از ارکان همگامی اعضای هیئت علمی با این
تحوالت ضروری است .تعداد پایین مدرسان و بهتبع آن نسبت نامتعارف استاد به دانشجو ،وظایف
سنگین آموزشی ،فرسودگی شغلی ،اولویت پژوهش بر آموزش در آییننامۀ ارتقای مرتبۀ علمی
اعضای هیئت علمی فرایند بهسازی و بالندگی اعضای هیئت علمی را با مشکالتی مواجه ساخته
است .سیاستگذاران آموزش علم اطالعات و دانششناسی باید در راستای استخدام اعضای هیئت
علمی جدید ،بهبود شاخص نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی ،کاهش مشغلههای آموزشی،
پژوهشی و اجرایی ،توجه ویژه به مسأله آموزش مستمر و بازآموزی اعضای هیئت علمی و
ارزشیابی آنها ،برگزاری دور های بازآموزی و بهسازی ساختارمند و روزآمد در قالب برنامههای
_______________________________________________________________
Ernest and Young Research Team

1.
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مشاورهای ،سمینارها و کارگاههای آموزشی و امثال آن ،با هدف آشنایی با شیوههای نوین
آموزش ،فنآوریهای نوین ،شیوههای ارزشیابی دانشجویان ،برگزاری جلساتی برای اشتراک
ایدهها و تجربههای تدریس و مستندسازی آنها با هدف بهسازی اعضای هیئت علمی جدید،
فراهم آمدن فرصت های مطالعاتی مستمر و متنوع با هدف آشنایی با مباحث روز دنیا را فراهم
آورند.
در پایان اینکه سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش علم اطالعات و دانششناسی کشور
در برنامهریزی برای رشد و توسعۀ آموزش رشته به تمامی ارکان آموزشی آن و روابط متقابل میان
آن ها توجه داشته باشند؛ زیرا هر گونه تغییر و تحول در هر رکن در صورتی بیتوجهی به ارکان
دیگر سودمند نبوده و سبب ایجاد شکاف در برنامههای قصدشده و اجراشده خواهد شد .بر اساس
دیدگاه اکوسیبرنتیکی آموزش علم اطالعات و دانششناسی ایران دارای تعامالت گسترده با
محیط پیرامون خود است ،از آن تأثیر میپذیرید و بر آن تأثیرگذار است .در این سیستم پویا و
زنده مجموعهای از نیروهای پیشران درون و برون رشتهای در تعامل با یکدیگر سازگاری و
ماندگاری آن را در محیطی بزرگتر تحت عنوان سیستم آموزش عالی کشور رقم میزنند .الزمۀ
سازگاری شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانششناسی ،رصد
دائمی آنها ،دریافت بازخورد از آنها و همگامی با تغییرات آنها است .هرچند که برای
سازگاری به چیزی فراتر از بازخورد نیاز است و آن پیشخورد است .حسگرها و شاخکهای
سیستم آموزش علم اطالعات و دانششناسی باید نسبت به آینده حساس باشند و دیدهبانی
آیندهنگرانه را سرلوحۀ کار خود قرار دهد .در این صورت میتوان انتظار داشت که از ترکیب
اطالعات دریافتی از بازخوردها ،پیشخوردها و تعامالت به رویکرد مناسبی برای سازگاری رسید
و این سازگاری در نهایت ماندگاری ما در عرصۀ آموزش عالی را تضمین خواهد کرد.
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