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چکیده:
هدف .این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی پژوهش ،تهیۀ سناریوهای پژوهشی دانشگاهها و تحلیل نقش این
سناریوها بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی در افق  1413انجام شده است.
روش .پژوهش حاضر با رویکرد آیندهپژوهی و به روش سناریونویسی GBNانجام شدهاست .برای شناسایی عوامل
کلیدی پژوهش از روش نظرسنجی از متخصصان به شیوۀ مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شده است .از روش «تحلیل
مضمونی» جهت شناسایی مضمونهای موجود در دادههای کیفی مصاحبه استفاده شده است .برای ارزیابی تأثیر
سناریوهای پژوهش بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،از مدیران کتابخانههای دانشگاهی به شکل مکتوب نظرسنجی
شده است.
یافتهها .در مجموع  24عامل کلیدی پژوهش براساس نظر متخصصان حوزۀ پژوهش از طریق تحلیل مضمونی منون
مصاحبهها شناسایی شد .دو عامل شناسایی شده با بیشترین میزان اهمیت و عدم قطعیت جهت تدوین سناریوهای پژوهش
عبارتند از :عامل «وضعیت همکاری علمی و پژوهشی بینالمللی» ،و عامل «رویکرد دولت به پژوهش» .چهارسناریو برای
پژوهش دانشگاهها ارائه شده است  -1 :رونق پژوهش ملی و بینالمللی ،سازوکار پژوهش باز در دانشگاهها را بوجود
خواهد آورد؛  -2عدم توجه به پژوهش ملی ،زمینههای رونق پژوهش بینالمللی را فراهم خواهد کرد؛  - 3حمایت از
پژوهش ملی؛ و  -4رکود برنامههای پژوهشی ملی و بینالمللی .نظرسنجی از مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاهی نشان
داد که سناریوها و برنامه های راهبردی پژوهش بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی تأثیر مستقیم میگذارد.
اصالت اثر .براساس بررسیهای نویسندگان مقاله ،پژوهش حاضر هم در ایران و هم خارج از ایران برای اولین بار انجام
شده و از نوآوری و دانش افزایی الزم برخوردار است.

واژهای کلیدی .سناریوهای پژوهش ،برنامههای راهبردی پژوهش ،عوامل کلیدی پژوهش ،خدمات
کتابخانههای دانشگاهی
_______________________________________________________________
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 .1مقدمه
پژوهش در دانشگاه الزمۀ تولید دانش جدید و از ارکان اساسی رشد و توسعه جامعه بوده جهت حفظ جایگاه
رقابتی در سطوح ملی و بینالمللی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .برنامههای پژوهشی تا حدود زیادی
متأثر از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،فناوری اطالعات و ارتباطات هستند والترز .)2013 1،تولید،
اشتراک ،تحلیل و مصورسازی اطالعات و دانش به طور فزایندهای از فرایندهای دیجیتالی تبعیت میکنند و
فضاها و محیطهای مجازی برای پشتیبانی از این فرایندها و فعالیتهای پژوهشی جهانی و به عنوان نیروهای
کلیدی و پیشران ظهور یافتهاند و عالوه بر آن ،تقاضای عمومی برای اطالعات رایگان مبتنی بر وب همواره رو

به افزایش است (هی و تریفثن .)2005 2،کتابخانههای دانشگاهی هم پابهپای دانشگاههای پژوهش محور ،در
حال تغییر و تحول مستمر با نگاهی رو به جلو هستند .هدف از این تغییر مستمر نه تنها حفظ ارتباط خود با
برنامههای پژوهشی دانشگاهها ،بلکه تأمین و ارائۀ خدمات ارزشمند در جهت حمایت از برنامههای پژوهشی
بینالمللی و حل مسائل و مشکالت و چالشهای بزرگ در سطح ملی و بینالمللی است .کتابخانههای نسل
جدید در آینده شکل جدید پژوهش و خلق و تولید دانش جدید را مدیریت خواهند کرد .آنها با ارائۀ اطالعات
پژوهشی از تحقیقات دیجیتالی و فرایندهای پژوهشی دیجیتالی از طریق تولید محتوا یا مشارکت در تیمهای
پژوهشی به عنوان مشاوران اطالعاتی در طرحهای پژوهشی ،توسعۀ فناوریهای جدید و همچنین مدیریت
دادههای پژوهشی حمایت خواهند کرد .برای رسیدن به این اهداف کتابخانههای دانشگاهی با شبکههای زیادی
در سطح فرامؤسسهای ،فراملی ،و با پژوهشگران بینالمللی در ارتباط خواهند بود (والترز .)2012 ،رشد سریع
علم ،فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات و پدیدۀ جهانیشدن پژوهش ،فرصتها و تهدیدهای جدیدی را
برای پژوهشگران به ارمغان آورده و انقالب فناورانۀ نوینی درحال شکلگیری است.آگاهی از وضعیت آینده
یکی از جنبههای الینفک برنامهریزی برای آینده است(براون .)1382 ،نظامهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی در پژوهش ،تولید علم ،رشد فناوری و گسترش مرزهای دانش نقش بسزایی دارند .رشد علمی،
فناوری و اقتصادی ،الزم و ملزوم یکدیگرهستند(چلبی و معمار.)1384 ،آموزشعالی در عصر اطالعات و
ارتباطات با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل از جامعه ،همواره در وضعیتی پویا براساس مقتضیات آن

جامعه قرار دارند و در چنین شرایط پرتالطم جامعه ،ترسیم نقشۀ راه و تعیین آیندههای ممکن ،جهت ایجاد
آمادگی و زمینهسازی برای آینده ،امری اجتنابناپذیر است و جهت سیاستگذاری در راستای رشد و توسعه
همه جانبه ،بهرهگیری از آیندهپژوهی و سناریونویسی ضروری است .سناریو نویسی زمینه های آمادگی و
سازگاری با شرایط آینده را فراهم می کند .علیرغم اهمیت توجه به سیاستهای آتی پژوهش ،بهنظر میرسد،
_______________________________________________________________
. Walters
. Hey & Trefethen
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مطالعهای در مورد اینکه تغییرات در برنامههای راهبردی پژوهش در آینده ،چه نقشی در خدمات کتابخانههای
دانشگاهی خواهند داشت ،و کتابخانههای دانشگاهی چه واکنشی به این تغییرات در پژوهش از خود نشان
خواهند داد ،انجام نشده است .لذا برای آمادگی و سازگاری بهینه با شرایط آینده و حفظ جایگاه و بقای خود
در بلند مدت ،الزم است ،عوامل کلیدی پژوهش از دیدگاه خبرگان ،شناسایی شده ،سناریوها و برنامههای
راهبردی ممکن ارائه گردد .هدف اصلی پژوهش حاضر « شناسایی عوامل کلیدی و پیشران پژوهش ،تهیۀ
سناریوهای پژوهشی دانشگاهها و تحلیل نقش و تأثیر این سناریوها در خدمات کتابخانههای دانشگاهی» است.
بنابراین ،مسئلۀ پژوهش حاضر این است که با توجه به تحوالتی که در زمینۀ پژوهش ،سیاستهای پژوهشی و
برنامههای راهبردی پژوهش دانشگاهها با سرعت فزایندهای در حال وقوع هستند ،اوالً عوامل کلیدی و پیشران
در این زمینه کدامند؟ ثانیاً چه سناریوهایی را میتوان برای آیندۀ پژوهش دانشگاهها پیشبینی کرد؟ و ثالثاً
کتابخانههای دانشگاهی چه واکنشی در قبال هرکدام از سناریوها خواهند داشت؟
 .2پیشینۀ پژوهش
در مورد آیندۀ آموزش عالی در ایران پژوهش های پژوهش های متعددی انجام شده است ولی مشخصاً به
موضوع « پژوهش ،سیاست های پژوهشی و برنامه راهبردی پژوهشی نپرداخته اند .از جمله ،فراستخواه ()1392
بر اساس تحلیل محتوایی متون و مراجعه به خبرههای موضوع ،یک الگوی مفهومی برای آیندهنگاری در
دانشگاه ارائه کرده است .او دوازده اصل برای آیندهاندیشی در محیط دانشگاه ارائه داده و عوامل کلیدی و

پیشرانهای تشکیل دهندۀ آیندۀ دانشگاههای ایران را شناسایی کرده است .او عوامل پیشران را در دوبخش
مجزا – پیشرانهای مرتبط با مدیریت دانشگاه و پیشرانهای مرتبط با عوامل محیطی در ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و فرهنگی ارائه کرده است .او همچنین ،از پدیدۀ جهانیشدن ،نفوذ علوم میان-
رشتهای و سبکهای نوین تولید دانش و فناوری بهعنوان پیشرانهای مهم آموزشعالی نامبرده است.همچنین
می توان به پژوهش غفاری قدیر ،روشندل اربطانی و ضیائی( ،)1392اشاره کرد که با هدف تدوین سناریوهای
متصور برای آیندۀ کتابخانههای عمومی به روش سناریونویسی  GBNانجام دادهاند .برای شناسایی عوامل دارای
عدمقطعیت از روش دلفی استفاده کردهاند .براساس این پژوهش ،اساسیترین عدم قطعیتها در حوزۀ
کتابخانههای عمومی ،فضای فیزیکی در مقابل فضای مجازی ،منابع فیزیکی در مقابل منابع مجازی ،و
محلیگرایی در مقابل جهانیگرایی بوده است .پژوهش دیگری که با رویکرد آیندهپژوهی و به روش
سناریونویسی  GBNانجام شده است ،پژوهش منتظر و فالحتی( است که در سال  1394آموزشعالی ایران و
کارکردهای فناوریهای اطالعات را در افق  1404تحلیل کرده و شرایط ممکن و محتمل در آینده را در قالب
چهار سناریو ارائه کردهاند .طبق نتایج این پژوهش ،عوامل کلیدی مرتبط با آیندۀ آموزشعالی در ایران عبارتند
از :شهرنشینی ،همکاریهای بینالمللی ،استفاده از فناوری بیسیم در شبکۀ انتقال اطالعات ،صرفهجویی در
مصرف انرژی ،رشد شکاف طبقاتی اقشار جامعه .از پژوهش هایی که در خارج از کشور در مورد آیندۀ پژوهی
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آموزش عالی و سیاست ها و برنامه های پژوهشی دانشگاهها انجام شده است  ،می توان به پژوهش وینسنت–
النکرین ،)2004(1اشاره کرد که آیندۀ دانشگاههای حوزۀ  OECDرا به روش سناریونویسی  GBNبررسی
کرده و شش سناریو ارائه کرده است  .نیروهای پیشران شناسایی شده در این پژوهش شامل :تغییرات جمعیتی،
دولت و منابع مالی ،اقتصاد دانش بنیان ،و ارتقای نقش مشارکتکنندگان جدید در آموزشعالی است .دو
نیروی پیشران عمده که تغییرات آنها موجب ارائۀ سناریوها بودهاند عبارتند از :مدت زمان آموزش و تعداد
مؤسسات آموزشعالی .عناوین سناریوها عبارتند از :دانشگاه سنتی؛ دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه بازار آزاد؛
دانشگاه یادگیری مادام العمر؛ دانشگاه شبکهای جهانی؛ و محو دانشگاهها .او همچنین در پژوهش دیگری در
سال  2006آیندۀ پژوهشهای علمی در اروپا را با هدف شناسایی عوامل کلیدی و ارائۀ سناریوهای پژوهش
از طریق سناریونویسی به روش  GBNبررسی کرده است .در این تحقیق گسترۀ پژوهش با دونقطۀ انتهایی ملی
و بینالمللی و سفارش دهندۀ پژوهش با دونقطۀ انتهایی دولت و بازار به عنوان دو اولویت اول نیروهای پیشران
انتخاب شده و برا ساس آنها  4سناریو برای آیندۀ پژوهشهای علمی در اروپا ارائه شده است :همکاری
پژوهشی در سطح جهان؛ ارتقای دستاوردهای پژوهشی در سطح ملی؛ بازار جهانی پژوهش؛ و مدیریت نوین
عمومی .همچنین استالی و مالِنفانت ،)2010(2درپژوهشی که با رویکرد آینده پژوهی و به روش سناریونویسی
برای انجمن کتابخانههای پژوهشی و دانشگاهی انجام دادهاند 26 ،سناریوی ممکن برای آیندۀ کتابخانههای
دانشگاهی در افق  2025ارائه دادهاند .آنها عوامل کلیدی متعددی مانند :فرهنگ دانشگاهی ،جمعیتشناسی،

آموزش ازراهدور ،بودجهبندی ،جهانیشدن ،زیرساختها ،کتابخانهها ،اوضاع سیاسی ،صنعت نشر ،دانشجویان،
و فناوری را شناسایی کردهاند .در اروپا هویسمان و همکاران ،)2011(3آیندۀ آموزشعالی انگلیس را به روش
سناریونویسی در قالب دو سناریو تحلیلکرده و آیندهای پرچالش را پیشبینی کردهاند .آنها دانشگاهها را به
دو دستۀ دانشگاههای پژوهشمحور و دانشگاههای آموزشمحور تقسیم کردهاند و عوامل کلیدی متعددی
مانند :تأمینکنندگان بخش خصوصی ،دانشگاههای خصوصی ،دانشگاههای پژوهشی ،چگونگی دسترسی
عموم افراد جامعه به آموزشعالی ،کیفیت آموزش و نحوۀ یادگیری دانشجویان را شناسایی کردهاند .پژوهش
دیگری که به آینده پژوهی کتابخانه های دانشگاهی پرداخته ،پژوهش والترز( ،)2012است که طی یک طرح
پژوهشی با رویکرد آیندهپژوهی ،با استفاده از تکنیک سناریونویسی نقش کتابخانههای دانشگاهی آینده را
فراتر از خدمات معمولی حمایت از پژوهش دانسته ،آنها را تولیدکنندگان دانش جدید ،اطالعات و دادههای
پژوهشی در آیندۀ بلندمدت معرفی کرده است .از نظر او برخی از مهمترین عوامل و عناصر تأثیرگذار عبارتند
از :عوامل اقتصادی در سطوح خرد و کالن؛ عوامل فناورانه ،عوامل سیاسی در سطوح ملی ،بینالمللی ،و عوامل
_______________________________________________________________
. Vincent - Lankerin
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فرهنگی .والترز همچنین پژوهشی را در سال 2013به روش آیندهپژوهی و با تکنیک دلفی و سناریونویسی انجام
داده و چهار سناریو ارائه کرده است که عبارتند از« .1 :توسعۀ پژوهش میان رشتهای چالشهای بزرگ جهانی
در مورد تولید دانش را حل خواهد کرد»؛ « .2پژوهش رشتههای خاص :سؤاالت خاص ،دانشگاه خاص»؛ .3
«رهبری پژوهش بینالمللی»؛ « .4تمرکز بر آموزش و یادگیری دانشجویان است» .این سناریوها توسط مدیران
کتابخانههای دانشگاهی تأیید شده و بر نقش حیاتی کتابخانههای دانشگاهی در برنامههای پژوهشی تأکید
کردهاند .رز1و همکاران ( ،)2018آیندۀ پژوهش و برنامه های پژوهشی در دانشگاههای ایاالت متحده را در
قالب سه سناریو پیش بینی کرده اند -1 :رقابت برای جذب بودجۀ پژوهشی و انتشار نتایج پژوهش در مجالت
خیلی معتبر و مشهور به شکل فزاینده ای ادامه خواهد داشت؛  -2جذب دانشجویان خارجی به علت رقابت
سایر کشورها و سیاست های مهاجرتی ایاالت متحده کاهش خواهد یافت؛  -3آموزش و پژوهش غیر حضوری
و از راه دور بیشتر مورد توجه خواهد بود.
 .3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی بوده و با رویکرد آیندهپژوهی و به روش سناریونویسی GBN2انجام شده-
است .این روش موسوم به روش «شبکۀ کسب و کار عمومی» است که توسط سیرز و فالتون3و اتحادیۀ شبکۀ
کسب و کار عمومی و به همت شوارتز ارائه شده است(شوارتز .)2004،دلیل انتخاب روش سناریونویسی GBN

این است که در حال حاضر متداولترین و معتبرترین روش سناریونویسی در جهان است (گلدسته .)1396 ،علت

اینکه روش سناریونویسی GBNدر دنیا نسبت به روشهای دیگرمتداولتر است این است که در این روش
سناریوها براساس دو عامل با بیشترین تأثیرگذاری و با بیشترین عدمقطعیت بحرانی ارائه میشوند .برای شناسایی
عوامل کلیدی پژوهش با متخصصان حوزۀ پژوهش (معاونان پژوهشی و مدیران امور پژوهش و فناوری
دانشگاههای جامع سطح یک وزارت عتف) مصاحبۀ نیمهساختاریافته انجام شده است .سؤاالت مصاحبه نیمه
ساختاریافته از طریق بررسی اسناد برنامههای راهبردی پژوهش و با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی
شد.از روش «تحلیل مضمونی» جهت تحلیل و شناسایی مضمونهای موجود در دادههای کیفی مصاحبه استفاده
شده است .همچنین برای ارزیابی تأثیر سناریوهای پژوهش بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی در افق ،1413از
مدیران کتابخانههای دانشگاهی با طرح سؤاالت باز کتبی نظرسنجی شد .بر اساس نظر مارتینو،)1970(4
برنامهریزی دقیق و موفق از طریق سناریونویسی چارچوب زمانی محدودی دارد .پژوهش او نشان میدهد که
_______________________________________________________________
. Rouse, W. B.
. General Business Network
. Scears & Fulton
. Martino
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 15سال برای پیش بینی دقیق آینده زمان مناسبی است و اگر زمان بیشتر از آن در نظر گرفته شود از دقت
پیشبینیها کاسته خواهد شد.
 .جامعۀ پژوهش ،تمام دانشگاههای جامع سطح یک 1براساس فهرست ارائه شدۀ وزارت عتف است .مشارکت-
کنندگان در پژوهش ،معاونان پژوهشی ( 4نفر) ،مدیران امور پژوهشی ( 7نفر) و رؤسای کتابخانههای مرکزی(7
نفر) دانشگاههای جامع سطح یک کشور است .نمونهگیری به روش هدفمند انتخاب شده است تا بیشترین
اطالعات مرتبط از متخصصان گردآوری و تحلیل گردد .ابزارگردآوری اطالعات ،مصاحبۀ نیمه ساختاریافتۀ
حضوری است و با  11نفر متخصص مصاحبه شده است .همچنین از  7نفر متخصص که سمت ریاست کتابخانه-
های مرکزی دانشگاههای جامع را داشتند ،در مورد تأثیر سناریوهای پژوهش بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی
آینده ،با طرح سؤاالت باز کتبی نظرخواهی شده است.
 .4یافتههای پژوهش
براساس نتایج جدول ،1در مجموع  24عامل کلیدی و مؤثر بر پژوهش براساس نظر متخصصان حوزۀ
پژوهش از طریق تحلیل مضمونی مصاحبه ها شناسایی شد .عامل «وضعیت همکاری علمی و پژوهشی بین-
المللی(تحریم ،قوانین حمایتی ،دیپلماسی علمی و  ،»)...با میانگین اهمیت  9/63و میانگین عدم قطعیت  3و با
امتیاز نهایی  28/99رتبۀ نخست را داشته و از نظر متخصصان حوزۀ پژوهش دانشگاهها مهمترین عامل تأثیرگذار
پژوهش دانشگاهها است .همچنین عامل «رویکرد رؤسای جمهور و وزرای کابینه(دولت) به پژوهش» با میانگین

اهمیت  28/81و میانگین عدمقطعیت 3و با امتیاز نهایی ،26/43رتبۀ دوم را دارد بعالوه ،با توجه به جدول،1
مشخص میشود که عوامل «قوانین پژوهشی در دانشگاهها با امتیاز  ،»8/36و «رفاه اقتصادی مردم جامعه با امتیاز
 ،»6/45نسبت به سایر عوامل از اهمیت و عدمقطعیت کمتری برخوردارند(جدول.)1

_______________________________________________________________
 .1دانشگاه هتران؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشگاه شهید هبشتی؛ دانشگاه تربیز؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشگاه اصفهان؛ دانشگاه شریاز

1
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جدول .1رتبه بندی عوامل مؤثر بر آیندۀ پژوهش دانشگاهها براساس امتیازات میزان اهمیت و میزان عدم قطعیت

رتبه

عنوان متغیر یا مؤل فه تأثیر گذار بر آی ندۀ
پژوهش (کدگذاری آزاد)

میانگین
میزان
اهمیت
از 10 -1

میانگین
میزان
عدم
قطعیت
از 3-1

میزان
اهمیت
× میزان
عدم
قطعیت
= امتیاز
نهایی

9/63

3

28/99

8/81

3

26/43

8/75
8/63

3
3

26/25
25/89

3

25/35

3

25/08

8/36

3

25/08

3
3

23/7
23/7
23/43
23/16

1

وضععععیععت همکععاری علمی و پژوهشعععی بینالمللی
(تحریم ،قوانین حمایتی و دیپلماسی علمی)
رویکرد رؤسعععای جمهور و وزرای کابینه نسعععبت به
پژوهش
نفوذ علوم میانرشتهای در جامعۀ علمی
نقش فناوریها در سیاستگذاری پژوهش

5

وضعیت مدیریت دانش در کشور

8/45

6

باور به سودمندی پژوهش در حل چالشها
و ضعیت زیر ساخت ها و خدمات فناورانه ارائه شده
به پژوهش
میزان اثرپذیری کشور از جو پژوهش بینالمللی
تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت از پژوهش

8/36
7/ 9
7/ 9

10

تصویر ذهنی صنعت در کارآمدی دانشگاه

7/81

3

11

تصویر کلی پژوهش در جهان

7/72

3

12

نوع نگرش مدیران و قانون گذاران به پژوهش
و ضعیت رویکردهای علمی و پژوه شی نهادهای غیر
دولتی و  NGOهای حامی پژوهش

36

3

22/08

7/18

3

21/54

14

وضعیت شبکه ها و سامانه های پژوهشی

6/81

3

20/43

15

فرهنگ سازی در زمینۀ پژوهش
محدودیت مالی دولت در حمایت از پژوهش در
دانشگاهها
وضعیت همکاری دانشگاه و صنعت
وضعیت نیازهای پژوهشی صنایع به دانشگاهها

6/54

3

19/62

9/09

2

18/18

8/ 9
8/09

2
2

17/08
16/18

19

ضروری ندانستن پژوهش

7/54

2

15/08

20

اقدامات برنامهریزی شده در اسناد باالدستی
ناهمخوانی اسعععناد باالدسعععتی با توانمندی پژوهشعععی
دانشگاهها
وضعیت آیین نامۀ ارتقاء و جذب اساتید

7/36

2

14/72

7/27

2

14/54

8/36

1

8/36

23

قوانین و مقررات پژوهشی در دانشگاهها

8/36

1

8/36

24

سطح رفاه اقتصادی مردم جامعه

6/45

1

6/45

2
3
4

7
8
9

13

16
17
18

21
22

در سناریونویسی به روش  GBNابعاد عدم قطعیت ،نیروهای پیشران در یک ماتریس  2×2قرار میگیرند.
از ترکیب حاالت مختلف عوامل عدمقطعیت با یکدیگر ،چهار سناریوی مستقل تشکیل می شود .نقاط انتهایی
دو محور هم معانی مختلفی را از کمترین تا بیشعععترین مقدار القاء میکنند مانند :بدترین تا بهترین ،قوی تا
ضعیف برنده و بازنده .در شکل  ،1سناریوهای پژوهش در دان شگاهها در افق  1413ارائه شده ا ست .با لحاظ
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کردن میزان عدم قطعیت عوامل تأثیرگذار پژوهش در آینده توسععط متخصععصععان ،امتیاز نهایی عوامل مذکور
تعیین گردید .بدین صععورت که امتیاز عدم قطعیت عوامل در میزان اهمیت آنها ضععرب شععد .سععپس براسععاس
امتیاز نهایی رتبهبندی گردید .جدول ،1نشعععان میدهد که عامل «وضععععیت همکاری علمی و پژوهشعععی
بینالمللی(تحریم ،قوانین حمایتی ،دیپلماسعععی علمی)» ،با میانگین اهمیت  9/63و میانگین عدمقطعیت  3و با
امتیاز نهایی  28/99رتبۀ نخسعععت را داشعععته و از نظر متخصعععصعععان حوزۀ پژوهش دانشعععگاهها مهمترین عامل
تأثیرگذار پژوهش اسععت و بنابراین بهعنوان اولین عامل پیشععران جهت تدوین سععناریوهای پژوهش دانشععگاهها
انتخاب می شود .همچنین عامل «رویکرد رؤسای جمهور و وزرای کابینه به پژوهش» با میانگین اهمیت 28/81
و میانگین عدمقطعیت  3و با امتیاز نهایی  26/43از نظر متخصصان حوزۀ پژوهش ،رتبۀ دوم را داشته و بهعنوان
دومین عامل پیشران ،جهت تدوین سناریوهای پژوهش انتخاب می شود .بنابراین سناریوهای پژوهش براساس
این دوعامل ،تدوین و ارائه شده است .به این صورت که نخست سناریوها توسط محققان نوشته شد .سپس از
طریق برگزاری پانل مجازی با همان متخصصان مصاحبه شونده ،سناریوها اصالح و تکمیل گردید..

شکل .1چهار سناریوی پژوهش دانشگاهها براساس دو عامل با بیشترین میزان اهمیت و عدم قطعیت
سناریوی اول .رونق پژوهش ملی و بینالمللی ،سازوکار پژوهش باز در دانشگاهها را بوجود خواهد آورد (پژوهش باز)

براساس این سناریو عالیق شدید پژوهشی در سطوح ملی و بینالمللی وجود داشته و پژوهشگران به دنبال
حل مسایل مختلف جوامع خواهند بود .مانند تأمین آب و هوای پاک ،معالجۀ بیماریهای صعبالعالج..
سیاستگذاریهای جهانی و ملی پژوهش در دانشگاهها جهت تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی اتخاذ
خواهند شد .در این زمینه نقش دولتها در سطوح ملی و بینالمللی چشمگیر خواهد بود .جهانیشدن ،دیپلماسی
علمی ،قوانین بینالملل و تحریمها ،آیندۀ پژوهش را تحت تأثیر قرار خواهند داد .زیرا دولتها با لحاظکردن
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مسایل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناورانه و فرهنگی ،سیاستها ،راهبردها و برنامههای پژوهشی را طراحی
خواهند کرد .دولتها و دانشگاههای دولتی در سطوح ملی و بینالمللی با تصویب قوانین حمایتی و دیپلماسی
علمی به دنبال لغو تحریمها و راهاندازی سامانههای پژوهشی ملی و بینالمللی و تشکیل تیمهای زبدۀ پژوهشی
خواهند بود .سیاستهای کالن دولت به سمت حمایت کامل از واحدهای پژوهشی فناور خواهد بود و با استفادۀ
مؤثر از شبکههای پژوهشی ملی و بینالمللی ،کتابخانههای دیجیتال و مجازی ،زمینههای پژوهش کارآمد را
فراهم آورده ،موجب ایجاد تعامل همافزا خواهند بود .دسترسی جهانی به دادهها و نتایج پژوهش در سطح
جهانی از اهمیت فوق العادهای برخوردار خواهد بود .بسیاری از مراکز پژوهشی خصوصی ،شرکتها ،صنایع
و افراد تمایل به همکاری با مراکز پژوهشی دانشگاههای دولتی را خواهند داشت .از آنجاکه دانشگاههای جامع
سطح یک ایران دولتی بوده و پیرو سیاستها و راهبردهای خرد و کالن دولت هستند؛ نقش دولت ایران ،در
سطح ملی و بینالمللی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود .تصمیمگیریهای دولت در ابعاد مختلف بر
کمیت وکیفیت پژوهش در دانشگاهها تأثیر مستقیم خواهد داشت .دولت با سیاستگذاری مناسب و تصویب
قوانین حمایتگر در حوزۀ روابط بینالملل ،امکان تعامل پژوهشگران دانشگاههای ایران را با دانشگاههای
بزرگ جهان فراهم کرده ،زمینههای همکاری علمی و پژوهشی جهانی را بوجود خواهد آورد .روابط بینالمللی
خوب ،امکان جذب اعتبارات پژوهشی بینالمللی را نیز فراهم خواهد کرد .از آنجاکه پژوهش بدون منابع
اقتصادی به نتیجۀ مطلوب نمیرسد؛ دولت تجدید بنای اقتصاد کشور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

اقتصادی که بند نافش به نفت و گاز متصل نبوده و براساس فناوری و نوآوری خواهد بود .همچنین امکان تبادل
پژوهشگر و استفادۀ مشترک از آزمایشگاهها ،سامانهها و شبکههای پژوهشی بینالمللی را فراهم خواهدکرد .در
آینده مسایل پیچیدۀ جامعه توسط پژوهشگران از طریق دسترسی به سامانههایی که عوامل تشکیلدهندۀ آنها
فقط آدمها نبوده و بلکه ترکیبی از آدمها ،ابزارها ،سیستمها و آزمایشگاهها ،که در کنارهم سازۀ پژوهشی را
تشکیل میدهند ،حل خواهند شد .در چنین جامعهای سامانههای پژوهشی هستند که مرجعاند نه آدمها .دادههای
پژوهشی به شکل دیجیتال و شبکهای در تمام نقاط جهان قابل دسترس خواهد بود .در زمینۀ انتقال فناوری به
کشور ،گامهای بلندی برداشته خواهد شد.گسترش برنامههای پژوهشی از سوی دولت ،موجب ایجاد رقابت و
تشکیل تیمهای پژوهشی جهت حل مسایل جوامع شده و علوم میانرشتهای از اهمیت زیادی برخوردار خواهند
شد .زیرا اغلب مسایل اجتماعی ،حالت چند بعدی دادند و الزم است از زوایای مختلف و توسط متخصصان
مختلف مورد مطالعه قرار گیرند.
سناریوی دوم .عدم توجه به پژوهش ملی ،زمینههای رونق پژوهش بینالمللی را فراهم خواهد کرد (پژوهش جهانی)

براساس سناریوی دوم سیستم مدیریتی حاکم بر پژوهش دانشگاههای جامع سطح یک از ویژگی یک نظام
پویا برخوردار نخواهد بود و دانشگاهها بیشتر آموزشی خواهند بود تا پژوهشی .تصویب و اجرای آییننامهها و
مقررات پژوهشی انعطافناپذیر از سوی دولت موجب رویآوردن پژوهشگران به پژوهش روی مسایل جهانی
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خواهد شد .پژوهش در دانشگاهها با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد .از آنجا که پژوهش و پروژههای
پژوهشی نیازمند اعتبارات کالنی هستند؛ از سوی دولت و مدیران دانشگاهها حمایت نخواهند شد .درصد بسیار
ناچیزی از درآمد ناخالص ملی به پژوهش اختصاص خواهد یافت .با توجه به این که دانشگاههای جامع کشور
دولتی بوده و بودجۀ آنها توسط دولت و با فروش نفت و گاز تأمین میشود با کم شدن ذخایر نفتی ،نیاز چندانی
به پژوهش و نوآوری در کشور احساس نخواهد شد .متولیان پژوهش دانشگاهها تمایل به حفظ شرایط موجود
خواهند داشت .سیستم حاکم بر پژوهش دانشگاهها ناپایدار و بگونهای خواهد بود که فقط منافع شخصی از
سوی پژوهشگران دنبال خواهد شد ،نه ارتقای سطح پژوهش و دانش ملی .از آنجا که منافع شخصی پژوهشگران
از طریق پژوهش بینالمللی بیشتر تأمین میشود ،لذا به پژوهش بینالمللی روی خواهند آورد .در سیاستگذاری
دولت وآییننامههای پژوهشی دانشگاهها به مقاالت  ISIبیشتر از مقاالت مجالت داخلی امتیاز خواهند داد.
بخش عمدهای از مراکز پژوهشی ،بنگاههای دانشی غیر دولتی خواهند بود که با اهداف تجاری و شبهتجاری
فعالیت خواهندکرد و با اینکه به پشتیبانی دولت و مراکز پژوهشی دولتی نیاز دارند ،اما چنین حمایتی از آنها
صورت نخواهد گرفت .بنابراین به سمت جلب حمایت مراکز پژوهشی بینالمللی تمایل خواهند داشت .از آنجا
که از پژوهشگران دانشگاهها و پروژههای پژوهشی در سطح ملی حمایت نخواهد شد ،پژوهشگران دانشگاهها
به مراکز پژوهشی خصوصی هم تمایل خواهندداشت تا بودجۀ خود را از کانال بخش خصوصی و بازار تأمین
کنند.

سناریوی سوم .حمایت از پژوهش ملی (پژوهش ملی)
براساس سناریوی سوم ،پژوهش در سطح ملی کامالً مورد حمایت بوده و در کانون توجه دولتمردان و
دانشگاهیان قرار خواهد داشت و پژوهش در سطح بینالمللی به علت وجود انواع تحریمها در ابعاد مختلف،
فقدان قوانین حمایتی ،ضعف دیپلماسی علمی و پژوهشی و عدم توجه به پدیدۀ جهانیشدن از رونق چندانی
برخوردار نخواهد بود .زیرساختهای پژوهش ملی از جمله فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،سامانۀ پژوهش
ملی ،شبکۀ آزمایشگاههای ملی ،نظام ملی اطالعرسانی ،شبکۀ کتابخانهها و مراکز اطالعاتی دانشگاهی در سطح
ملی در حد استاندارد و ایدهآل تأمین خواهد شد .مسایل ،مشکالت و معضالت جامعه در سطح ملی در ابعاد
مختلف از اولویت برخوردار خواهد بود .اما مسایل ،مشکالت و معضالت مختلف بینالمللی در کانون توجه
پژوهشگران ،دانشگاهیان و دولتمردان نخواهد بود.
سناریوی چهارم .رکود برنامههای پژوهشی ملی و بینالمللی(پژوهش بسته)
براساس سناریوی چهارم ،پژوهش و برنامههای پژوهشی ،سطح ملی و بینالمللی دچار رکود خواهد بود.
به علت ضعف سیاستگذاری و زیرساختهای پژوهش ،علم و فناوری در سطوح ملی و بینالمللی دانشگاهها
صرفاً به آموزش پرداخته و از امر مهم پژوهش غافل خواهند بود .پژوهش اگر هم به شکل محدود انجام شود،
صرفاً به شکل انفرادی و با انگیزۀ شخصی خواهد بود نه در قالب تیمهای پژوهشی .در چنین شرایطی خبری از
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نوآوری ،خالقیت و گسترش مرزهای دانش نخواهد بود .بر این اساس دانشگاهها از لحاظ پژوهشی نسبت به
حال حاضر تغییرات محسوسی را تجربه نخواهند کرد و ممکن است بطور کلی کارکرد پژوهشی خود را از
دست داده و صرفاً به رسالت آموزشی خود بسنده کنند.
اعتبار سنجی سناریوها
برای سنجش اعتبار سناریوها از معیارهای مختلفی استفاده میشود که عبارتند از:
امکانپذیری :ارزیابی میزان امکان وقوع سناریو در آینده؛
سازگاری درونی :ارزیابی میزان سازگاری درونی متغیرهای مختلف سناریو و عدم وجود تناقض آنها
بایکدیگر؛
سودمندی:میزان فایدۀ سناریو در تصمیم گیری های آینده و ارائۀ تصویر درست از آن؛
و تمایز:.میزان تمایز و قابل تشخیص بودن سناریوی مطرح شده از سایر سناریوها(گلدسته 1396،؛ منتظر و
فالحتی.)،
یک سناریوی خوب و معتبر باید سازگاری درونی داشته و از دیگر سناریوها متمایز باشد .همچنین از نظر عقلی
و منطقی امکانپذیر بوده و برای حل چالش های موجود سودمند باشد(مؤمنی .)1393 ،لذا از گروه خبرگان
مشارکتکننده درخواست شد تا سناریوها را بررسی کرده و از یک تا چهار براساس معیارهای فوق به سناریوها
امتیاز بدهند .هر سناریویی که عدد بزرگتری را کسبکند ،وضعیت بهتری خواهد داشت .جدول ،2نتایج

نظرسنجی ازخبرگان شرکتکننده در پژوهش را نشان میدهد.
جدول  ،2میانگین مقدار معیارهای ارزیابی سناریوها از نظر خبرگان
سناریو
معیار ارزیابی

سناریوی اول
(پژوهش باز)

سناریوی دوم
(پژوهش جهانی)

سناریوی سوم
(پژوهش ملی)

سناریوی چهارم
(پژوهش بسته)

امکانپذیری

4

2 /5

3

2

سازگاری درونی

3 /8

3

3 /5

2 /8

سودمندی

4

3 /8

4

1 /5

تمایز

4

جمع امتیاز

15/8

4
13/3

4

4

14/5

10/3

جدول ،2نشان می دهد که تمایز بین سناریوها از دیدگاه خبرگان در حد بسیار خوب ارزیابی شده است .آنها
سازگاری درونی سناریوی اول را نسبت به سناریوهای دیگر بیشتر ارزیابی کردهاند .همچنین سودمندی
سناریوی اول و سوم را نسبت به سناریوهای دوم و چهارم بیشتر ارزیابی کردهاند .سناریوی اول(پژوهش باز) به
اعتقاد خبرگان از امکانپذیری بیشتری نسبت به سایر سناریوها برخوردار است .به عبارت دیگر خبرگان
مشارکتکننده در پژوهش اعتقاد داشتهاند ،امکان این که در افق 1413سیاستگذاری و برنامهریزی پژوهش
دانشگاهها براساس سناریوی اول (پژوهش باز) اتفاق بیفتد خیلی بیشتر است .از نظر امتیاز کل هم سناریوی اول
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بیشترین امتیاز و رتبۀ اول را دارد .سپس به ترتیب سناریویهای سوم ،دوم و چهارم ،رتبههای دوم تا چهارم را
دارند.
برای بررسی تأثیر سناریوهای ارائه شده در پژوهش حاضر ،بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،متن
سناریوها به رؤسای کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع ارسال گردیده و از آنها درخواست شد تا با توجه
به احتمال وقوع هر کدام از سناریوها ،تأثیر آنها بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی را تبیینکنند .مشخصات
رؤسای کتابخانههایدانشگاهی مشارکتکننده در پژوهش و ارزیابیکنندۀ تأثیر سناریوها بر خدمات کتابخانه-
های دانشگاهی در جدول ،3ارائه شده است.
جدول شمارۀ  ،3مشخصات رؤسای کتابخانههای مرکزی مشارکتکننده در پژوهش
کد
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

رشتۀ تخصصی

مرتبۀ علمی

سمت

استاد

تاریخ

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

استاد

ایمنی شناسی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

علم اطالعات و دانششناسی

رئیس ادارۀ کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

علم اطالعات و دانششناسی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

استاد

زبان و ادبیاتفارسی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان

استادیار

علم اطالعات و دانششناسی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی

دانشیار

مدیریت آموزشی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع سطح یک کشور عنوان کردهاند که اگر سناریوی اول در

افق( )1413اتفاق بیفتد ،کتابخانههای دانشگاهی باید به فکر تدارک زیرساختهای شبکههای اطالعرسانی
بیسیم و مجازی در سطوح ملی و بینالمللی باشند ،اگرچه اکنون هم زیرساختها و خدمات شبکههای محلی
و جهانگستر وب در کتابخانههای دانشگاهی وجود دارند؛ ولی باید به تقویت آنها پرداخته شود و پروتکلهای
همکاری شبکهای بین کتابخانهها در سطح ملی و بینالمللی باید تعیین شوند و کتابخانهها به ارائۀ خدمات
پژوهشی مبتنی بر وب معنایی ،دادههای پیوندی و دادۀ بزرگ رویآورند .همچنین باید سیستمهای مدیریت
دادهها و پایگاههای داده را راهاندازی و به شکل کارآمد مدیریت نمایند .در کنار این باید خدمات تحلیل
دادههای پژوهشی و مشاورۀ اطالعات را هم فراهم کنند .الزمۀ تأمین و ارائۀ این خدمات ،برقراری ارتباط با
سامانههای پژوهشی ملی ،بینالمللی و استفاده از نرمافزارهای وب-بنیاد و سازگار با شبکههاست تا با همفکری
و کار گروهی در سطح ملی و بینالمللی مجموعههای اطالعاتی دیجیتال و مجازی برای استفادۀ سریع و آسان
پژوهشگران فراهم شود .بدیهی است انجام چنین خدمات گسترده و تخصصی مستلزم بهرهگیری از نیروی
انسانی توانمند و دارای سواد اطالعاتی کافی است تا با کاربرمدارکردن خدمات کتابخانهها و گسترش شبکهها
و پایگاههای اطالعاتی ،اینترنت ،وبمعنایی و فضاهای مجازی ،زیرساختهای پژوهشمحورکردن خدمات
کتابخانهها را فراهم کرده و از فضا و منابع فیزیکی به سمت فضا و منابع اطالعاتی مجازی و مبتنی بر فناوریهای
نوین اطالعات و ارتباطات حرکت کنند .بدیهی است که یک کتابخانۀ دانشگاهی هرچقدر هم که بزرگ و
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مجهز باشد ،باز نمیتواند بدون اشتراک منابع و پایگاههای اطالعاتی ،و دادههای پژوهشی در سطوح ملی و
بینالمللی نیازهای اطالعاتی پژوهشگران را برآوردهکند .بنابراین باید خطمشی کلی کتابخانه و خطمشی
مجموعهسازی کتابخانه را تغییر داده و آن را با سیاستهای پژوهشی و برنامههایراهبردی پژوهشی دانشگاه
تطبیق داده و در مجموعهسازی ،سازماندهی و مدیریت بهینۀ دانش ،اطالعات و دادههای پژوهشی ،آخرین
استانداردهای ملی و بینالمللی را بهکارگیرند .جهت استفادهکارآمد از امکانات و تجهیزات کتابخانههای
دانشگاهی ،کارگاههای آموزشی منظم را برگزارکنند تا از این طریق سواد اطالعاتی کاربران خود را ارتقاء
دهند .چون سواد اطالعاتی الزمۀ استفادۀ کارآمد از پایگاههای اطالعاتی ،هوشمندسازی خدمات کتابخانه و
ایجاد فضاهای مشترک پژوهشی است .در این راستا باید بسترسازی الزم جهت دسترسی یکپارچه به اطالعات
و خدمات فراهم گردد .کتابخانۀ دانشگاهی نباید صرفاً اطالعات آماده را در اختیار کاربران خود قراردهند،
بلکه باید در پژوهش ،تولید و انتشار دانش هم بهطور جدی مشارکت داشته باشند .همچنین به خدمات گزینشی
اطالعات ،مدیریت فضاهای مشترک اطالعاتی و اطالعرسانی جاری بپردازند و واحدی بنام واحد پژوهش
درکتابخانه دایر کرده و خدمات بدون مکان ،بدون زمان و خدمات دسترسی آزاد بیشتری ارائه نمایند(جدول
.)4
جدول  ،4نظرات رؤسای کتابخانههای مرکزی دانشگاهها در مورد تأثیر سناریوی اول پژوهش بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی آینده

سناریو

فراوانی

سناریوی اول :
رونعععععق
پژو هش
مععلععی و
بععععیععععن
ا ل م ل لی،
سازوکار
پژو هش
باز را در
دانشععگاه
هعععععععععا
بععوجععود
خععواهععد
آورد
(
پژو هش
باز)

رتبه

تأثیر بر کتابحانههای دانشگاهی و خدمات آنها در افق  15سال آینده
در صورت وقوع احتمالی سناریو

کد مشارکت کنندگان در
نظرسنجی پژوهش

تدارک زیرساختهای شبکههای اطالعرسانی بیسیم و
مجازی ملی و بینالمللی،

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

ارائۀ خدمات دادههای پیوندی و دادههای بزرگ

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

راهاندازی و مدیریت سیستمهای مدیریت دادههای پژوهشی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

ارائۀ خدمات تحلیل دادههای پژوهشی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

برقراری ارتباط با سامانههای پژوهشی ملی و بینالمللی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

فراهمآوری مجموعههای اطالعاتی دیجیتال

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

استفاده از نرم افزارهای وببیس و سازگار با شبکههای ملی و بینالمللی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

استخدام نیروی انسانی توانمند و دارای سواد اطالعاتی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

کاربرمدارتر کردن خدمات

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

گسترش شبکهها ،پایگاههای اطالعاتی ،اینترنت و وب معنایی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

پژوهش محور کردن خدمات

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

حرکت از فضا و منابع فیزیکی به سمت فضا و منابع اطالعاتی
مجازی و مبتنی بر فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات،

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

اشتراک منابع اطالعاتی و داده های پژوهشی ملی و بینالمللی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

تغییر خط مشی کتابخانه و تطبیق آن با برنامههای راهبردی
پژوهشی

6

2

P7 ،P6 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

سازماندهی و مدیریت بهینۀ اطالعات و دانش براساس آخرین
استانداردهای ملی و بین المللی

5

3

P6 ،P5 ،P4 ،P2 ،P1
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سناریو

فراوانی

رتبه

تأثیر بر کتابحانههای دانشگاهی و خدمات آنها در افق  15سال آینده
در صورت وقوع احتمالی سناریو

کد مشارکت کنندگان در
نظرسنجی پژوهش

افزایش سواد اطالعاتی کاربران و زمینهسازی امکان استفاده از
فناوری اطالعاتی و ارتباطی راه دور

5

3

P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2

هوشمندسازی خدمات ،استفاده از شبکههای مجازی

4

4

P5 ،P4 ،P2 ،P1

ایجاد فضای مشترک پژوهشی

4

4

P6 ،P4 ،P3 ،P1

سعی در ارائۀ خدمات پژوهشی و آموزشی با کیفیت و متناسب
با شرایط زمانی و نیازهای مراجعین

3

5

P6 ،P5 ،P4

فراهم آوردن امکان دسترسی یکپارچه به اطالعات و دانش

3

5

P7 ،P5 ،P3

تعامل با دیگر کتابخانههای دانشگاهی ملی و بین المللی و
برگزاری جلسات هماندیشی در زمینۀ ارائۀ خدمات به
پژوهشگران

3

5

P6 ،P4 ،P1

تولید و نشر اطالعات و دانش

2

6

P6 ،P4

تأکید بر ارائۀ خدمات گزینشی اطالعات

2

6

P4 ،P3

بسترسازی برای ایجاد و مدیریت بهینۀ فضای مشترک اطالعاتی
فیزیکی و مجازی

2

6

P5 ،P4

راه اندازی واحد پژوهش در کتابخانه های دانشگاهی

2

6

P5 ،P2

اطالعرسانی جاری به شکل پویا

1

7

P4

ارائۀ خدمات بدون مکان و بدون زمان

1

7

P3

خدمات دسترسی آزاد بیشتری را فراهم نمایند

1

7

P3

مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع سطح یک کشور در ارزیابی چگونگی تأثیر وقوع احتمالی
سناریوی دوم پژوهش چنین اذعان کردهاندکه اگرچه ،این سناریو از نظر منطقی احتمال وقوع کمتری دارد؛
ولی برفرض اگر اتفاق بیفتد ،کتابخانههای دانشگاهی باید به فراهمآوری امکانات اشتراک پایگاههای اطالعاتی
معتبر خارجی اولویت داده ،و زیرساختهای برقراری ارتباط با سامانههای پژوهشی بینالمللی را فراهمکنند و
از طریق گسترش منابع اطالعاتی دیجیتالی ،ارائۀ خدمات دادههای پیوندی ،مجموعههای دادۀ بزرگ در سطح
بینالمللی ،با تجهیز کتابخانههای دانشگاهی در راستای ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی ،خدمات کتابخانهای
را هوشمندسازی کنند .همچنین با برگزاری کارگاههای آموزشی بینالمللی در زمینۀ سیاستها ،برنامههای
پژوهشی و شیوههای ارائۀ خدمات کارآمد به پژوهشگران در حل چالشهای بینالمللی مشارکت نمایند(جدول

.)5
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جدول  ،5نظرات رؤسای کتابخانههای مرکزی در مورد تأثیر سناریوی دوم بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی آینده

رتبه

سعععنععاریوی
دوم :
عععدم توجععه
بععه پژوهش
در سعععع طح
ملی ،زمینععه
هععای رونعق
پعععژوهعععش
بینالمللی را
فعععععراهعععععم
خععععواهععععد
کعععععععععرد(
پعععژوهعععش
جهانی).

فراوانی

سناریو

تأثیر بر کتابحانههای دان شگاهی و خدمات آنها در افق 15
سال آینده در صورت وقوع سناریو

ککد مشارکت کنندگان در
نظرسنجی پژوهش

اشتراک پایگاههای اطالعاتی خارجی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

برقراری ارتباط با سامانههای پژوهشی بینالمللی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

گسعععترش منابع اطالعاتی دیجیتالی ،ارائۀ خدمات داده های پیوندی،
دادۀ بزرگ در سعععطح بین المللی ،ارا ئۀ خد مات وب مع نایی ،ارا ئۀ
خدمات پیوسته و مبتنی بر وب

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

تجهیز کتابخانه به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی پی شرفته و متنا سب
با نیاز جامعۀ استفادهکنندگان

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

بهرهگیری از امکانات فضعععای مجازی برای ارائۀ خدمات کتابخانهای،
پژوهشی و آموزشی

5

3

،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2

فراهم آوری اطالعععات و دادههععای پروژههععای تحقیقععاتی خععارجی،
مشارکت در طرح های پژوهشی بینالمللی

4

4

P7 ، ،P5 ،P4 ،P1

هوشمندسازی خدمات کتابخانهای

3

5

P6 ،P4 ،P2

برگزاری کارگاه های آموزشعععی بینالمللی در زمینۀ سعععیاسعععت ها و
برنامههای پژوهشی و شیوههای ارائۀ خدمات به پژوهشگران

2

6

P2 ،P1

مشارکت در حل چالشهای بینالمللی

1

7

P4

نظرات مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع سطح یک کشور در مورد سناریوی سوم به این
شرح است :اگر سناریوی سوم (پژوهش ملی) در افق( )1413اتفاق بیفتد؛ کتابخانههای دانشگاهی باید اطالعات
پروژههای تحقیقاتی ملی را فراهمآوری و سازماندهی کرده ،زیرساختهای شبکههای اطالعرسانی بیسیم،
مجازی و نظام ملی اطالعرسانی را تأمین و راهاندازی کنند .همچنین باید از نرمافزارهای وب-بنیاد و سازگار با
شبکههای ملی جهت برقراری تعامل کارآمد با دیگر کتابخانههای دانشگاهی در سطح ملی استفاده کنند و
زمینههای تسهیل مدیریت دادههای پژوهشی و پروژههای ملی را فراهم کرده در حل معضالت ملی مشارکت
فعال داشته باشند .الزمۀ مشارکت فعال در پروژههای تحقیقاتی ملی ،اشتراک پایگاههای اطالعاتی ملی ،ارائۀ
خدمات دادههای پیوندی ،دادۀ بزرگ و تأمین منابع دیجیتالی و مجازی ملی است .همچنین اگر خدمات
کتابخانهای شخصیسازیشده برای پژوهشگران دانشگاههای کشور تأمین و ارائه شود ،کمک شایانی در

برطرفکردن نیازهای اطالعاتی پژوهشگران خواهد کرد .بعالوه ،برگزاری کارگاههای آموزشی ملی در زمینۀ
سیاستها ،برنامههای راهبردی پژوهش و شیوههای ارائۀ خدمات  FTPدر سطح ملی میتواند در پیشبرد اهداف
پژوهش و فناوری نقش به سزایی داشته باشد .در این صورت جایگاه کتابخانهها ترقی خواهد کرد .به شرطی
که کتابخانهها ،قابلیتها ،توانمندیها ،امکانات و شرایط الزم را فراهم کرده و قدرت پاسخگویی در خودشان
را ایجاد کنند(جدول.)6
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جدول  ،6نظرات رؤسای کتابخانههای مرکزی دانشگاهها در مورد تأثیر سناریوی سوم پژوهش
فراوانی

سناریوی
سععععوم :
ح ما یت
از
پژو هش
مععععلععععی
(پژوهش
ملی)

رتبه

سناریو

تأثیر بر کتابحانههای دانشگاهی و خدمات آنها در افق  15سال آینده در
صورت وقوع احتمالی سناریو

کد مشارکت کنندگان در
نظرسنجی پژوهش

فراهم آوری اطالعات پروژههای تحقیقاتی ملی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

تدارک زیرساختهای شبکههای اطالعرسانی بیسیم و مجازی ملی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

استفاده از نرمافزارهای وببیس و سازگار با شبکههای ملی ،تعامل با
دیگر کتابخانههای دانشگاهی در سطح ملی

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

برقراری ارتباط با سامانههای پژوهشی در سطح ملی

5

3

P7 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2

مدیریت دادههای پژوهش ملی

5

3

P7 ،P5 ،P4 ، ،P2 ،P1

مشارکت در طرحهای پژوهشی ملی ،مشارکت در حل چالشهای ملی

4

4

P5 ،P4 ،2P ،P1

اشتراک پایگاههای اطالعاتی ملی

3

5

P7 ،P4 ،P3

ارائۀ خدمات دادههای پیوندی و دادههای بزرگ در سطح ملی

3

5

P 6 ،4P ،P3

ارائۀ خدمات کتابخانهای شخصیسازیشده برای پژوهشگران
دانشگاههای کشور

3

5

P6 ،P4 ،3P

برگزاری کارگاههای آموزشی ملی در زمینۀ سیاستها و برنامههای
پژوهشی و شیوههای ارائۀ خدمات به پژوهشگران ،ارائۀ خدمات FTP
در سطح ملی

2

6

P 2 ، P1

نظرات مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع سطح یک کشور در زمینۀ احتمال وقوع سناریوی
چهارم به این شرح است :اگر سناریوی چهارم (رکود برنامههای پژوهشی ملی و بینالمللی یا پژوهش بسته) در

افق( )1413اتفاق بیفتد،کتابخانههای دانشگاهی اگر هنوز وجود داشته باشند ،باید وضعیت موجود منابع و
خدمات را حفظ نموده به ارائۀ خدمات سنتی امانت و مرجع پایه با مجموعۀ منابع اطالعاتی موجود پرداخته و
به فکر حفظ بقای خود در فرایند آموزشعالی و پژوهش باشند .همچنین ،وقوع احتمالی سناریوی چهارم ممکن
است موجب شود که کتابخانههای دانشگاهی کارکرد اصلی خود( پژوهشی) خود را از دست داده و دیگر
خدمات پژوهشی ارائه نکنند .بعالوه ،ارائۀ خدمات مدیریت دادههای پژوهشی هم دیگر ضرورتی نخواهد
داشت .کمکم کتابخانه های دانشگاهی رو به نابودی رفته و به تعطیلی کشانده خواهند شد .تمام کارکنان
کتابخانههای دانشگاهی به علت عدم مراجعۀ استفادهکنندگان یا با تعدیل نیرو مواجه میشوند و یا از کار
برکنار خواهند شد و ما بطور کامل شاهد مرگ زود هنگام کتابخانههای دانشگاهی خواهیم بود(جدول .)7
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جدول  ،7نظرات رؤسای کتابخانههای مرکزی دانشگاهها در مورد تأثیر سناریوی چهارم بر خدمات کتابخانههای دانشگاهی آینده

فراوانی

سناریوها

تأثیر بر کتابحانههای دانشگاهی و خدمات آنها در افق  15سال
آینده در صورت احتمال وقوع سناریو

سعععععنععاریععوی
چهارم :
رکود برنععامععه-
های پژوهشعععی
مععلععی و بععیععن
المللی (پژوهش
بسته).

کد مشارکت کنندگان در
نظرسنجی پژوهش

حفظ وضعیت موجود منابع و خدمات؛

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

ارائۀ خدمات سنتی امانت و مرجع با مجموعۀ موجود؛

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

از دست دادن کارکرد پژوهشی کتابخانه؛

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

عدم ارائۀ خدمات پژوهشی؛

7

1

P7 ،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

توقف خدمات مدیریت دادههای پژوهشی؛

6

2

،P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2 ،P1

تعطیلی احتمالی کتابخانههای دانشگاهی.

5

3

P6 ،P5 ،P4 ،P3 ،P2

تعدیل نیروی انسانی به علت کاهش مراجعین؛

4

4

P7 ،P5 ،1P

 .5بحث و نتیجهگیری
پژوهشگران در این تحقیق به موضوع «آیندۀ پژوهش دانشگاهها» ،عوامل کلیدی و سناریوهای متصور آن در
افق  1413و نقش این سناریوها در خدمات کتابخانه های دانشگاهی آینده پرداختند .نخست از طریق مصاحبه
با متخصصان حوزۀ پژوهش و تحلیل مضمونی متون مصاحبه ها به شناسایی عوامل کلیدی پرداخته شد و در
مجموع  24عامل کلیدی شناسایی و براساس میزان اهمیت و میزان عدم قطعیت طبق نظر متخصصان رتبه بندی
گردید .براساس رتبه بندی ارائه شده در جدول  ،1دو مورد از این عوامل که بیشترین میزان اهمیت و عدم
قطعیت را داشتند و جهت تدوین سناریوهای پژوهش به روش  GBNانتخاب شدند عبارتند از -1 :وضعیت
همکاری علمی و پژوهشی بین المللی (تحریم ،قوانین حمایتی و دیپلماسی علمی)؛ و  -2رویکرد رؤسای
جمهور و وزرای کابینه (دولت) به پژوهش .سپس ،به ترتیب عوامل نفوذ علوم میان رشته ای ،نقش فناوری،
وضعیت مدیریت دانش ،باور به سودمندی پژوهش در حل چالش ها ،وضعیت زیرساخت ها و خدمات
فناورانه،میزان اثرپذیری از جو پژوهش بین المللی ،تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت ،تصویر ذهنی
صنعت از کارآمدی دانشگاه ،رتبه های سوم تا دهم را داشته و جزء مهمترین عوامل تأثیرگذار پژوهش براساس
نظرات متخصصان هستند .این نتایج با یافته های برخی از پژوهشگران همسو و مشابه است .ازجمله،

فراستخواه( ،)1392که به عوامل جهانی شدن پژوهش ،نفوذ علوم میان رشته ای و عوامل فناوری به عنوان عوامل
کلیدی در آموزش عالی و حوزۀ پژوهش اشاره کرده است .همچنین منتظر و فالحتی( ،)1394همکاری بین
المللی و فناوری های اطالعات و ارتباطات را بعنوان عوامل کلیدی پژوهش شناسایی کرده اند .و پژوهش های
خارجی وینسنت-النکرین( ،)2006گسترۀ پژوهش در سطوح ملی و بین المللی و مشخصاً همکاری پژوهش
در سطح جهان را بعنوان پیشران پژوهش معرفی کرده است .همچنین هویسمان ( ،)2011با تأکید بر اهمیت
پژوهش ،دانشگاهها را به دو دستۀ پژوهش محور و آموزش محور تقسیم کرده به عوامل متعددی مانند لزوم
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مشارکت بخش های خصوصی و عمومی در پژوهش اشاره کرده است .والترز ( )2012و والترز( ،)2013از
عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فناوری ،فرهنگی و تعامل بی المللی را بعنوان عوامل کلیدی و پیشران پژوهش معرفی
کرده است.
در پژوهش حاضر همچنین چهار سناریو برای آیندۀ سیاست ها و برنامه های راهبردی پژوهش ارائه شده است:
 -1رونق پژوهش ملی و بینالمللی ،سازوکار پژوهش باز در دانشگاهها را بوجود خواهد آورد؛  -2عدم توجه به
پژوهش ملی ،زمینههای رونق پژوهش بینالمللی را فراهم خواهد کرد؛  - 3حمایت از پژوهش ملی؛ و  -4رکود
برنامههای پژوهشی ملی و بینالمللی .سناریوهای ارائه شده در این پژوهش باسناریوهای بعضی از پژوهشگران
مشابهت دارد .مانند :وینسنت-النکرین( ،)2006که سناریوی همکاری پژوهش در سطح جهان ،ارتقاء
دستاوردهای پژوهشی در سطح ملی ،و بازار جهانی پژوهش را ارائه کرده است و این سناریوها با سناریوهای
پژوهش حاضر همسو است .همچنین سناریوهای اول و دوم پژوهش والترز(« ،)2013توسعۀ پژوهش میان رشته
ای ،چالش های بزرگ جهانی را حل خواهد کرد» و «رهبری پژوهش بین المللی» ،با سناریوهای پژوهش
حاضرمشا بهت داشته و همسو است .بطور کلی هم در پیشینه های پژوهش و هم در پژوهش حاضر ،همکاری و
تعامل بهینه و کارآمد در زمینۀ پژوهش ،سیاست ها و برنامه های راهبردی پژوهش از اهمیت و جایگاه چشمگیری
برخوردار است .همچنین عامل رویکرد مدیران و سیاستگذاران باالدستی در سطح کالن،عوامل فناوری ،و عوامل
اقتصادی نیز جزء عوامل کلیدی بسیار تأثیرگذار بوده و مستلزم توجه و دقت نظر بیشتری هستند.

نظرسنجی از مدیران کتابخانههای مرکزی دانشگاهها نیز بیانگر تأثیرپذیری مستقیم خدمات کتابخانههای
دانشگاهی از سیاست ها ،برنامههای راهبردی و پروژههای تحقیقاتی دانشگاهی است.
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