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شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش
 علم اطالعات و دانش شناسی ایران 

احسان گرایی | غالمرضا حیدری | مرتضی کوکبی

چڪیده

هدف: شناسایی نیروهای پیرشان تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی 

در ایران.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش های مرور منابع و پیامیش انجام شد. 

جامعه پژوهش شامل طیف متنوعی از ذی نفعان آموزش علم اطالعات و دانش شناسی 

ازجمله اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دوره دکرتی و پژوهشگران حوزه 

آموزش رشته بود. تحلیل نهایی روی 235 پرسشنامه بازگشتی انجام شد.

یافته ها: نیروهای پیرشان تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی در دو گروه 

نیروهای پیرشان درونی )11 مورد( و بیرونی )5 مورد( قرار گرفتند. از میان نیروهای پیرشان 

درونی تأثیرگذار، تخصص گرایی در برنامه ریزی درسی با میانگین 4/48 و رضیب اهمیت 

89/62% در جایگاه نخست بود. از میان نیروهای پیرشان تأثیرگذار بیرونی، سیاست گذاری 

و مدیریت نظام آموزش عالی کشور با میانگین 29/36 و رضیب اهمیت 73/39% به عنوان 

مهم ترین نیرو شناسایی شد.

نتیجه گیری: سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش علم اطالعات و دانش شناسی باید به  متامی 

نیروهای پیرشان درونی و بیرونی تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانش شناسی توجه 

داشته باشند و از این طریق پویایی و حیات آن را تضمین کنند.

ڪلیدواژه ها 

آموزش علم اطالعات و دانش شناسی، نیروهای پیرشان درونی، نیروهای پیرشان بیرونی، ایران.
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مقدمه
نقش آموزش عالی در توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری بر کسی 
پوشیده نیست؛ تا جایی که می توان حیات و پویایی کشورها را به کّمیت و کیفیت آموزش 
عالی آنها نسبت داد و با این شاخص ارزیابی کرد. امروزه به همین دلیل، آموزش عالی به یکی 
از دغدغه های سیاست مداران و یکی از پرتقاضاترین کاالهای کشور تبدیل  شده است. در این 
میان، تحوالت کّمی و کیفی رشته های علوم انسانی به عنوان بزرگ ترین بخش آموزش عالی 
کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأملی بر تغییرات رخ  داده در آموزش عالی کشور 
مؤید این است که توسعه رشته های علوم انسانی از الگوی معینی پیروی نکرده است )عزیزی، 
1385؛ علیخانی، 1389؛ آهنچیان، 1390(. همین موضوع نگرانی هایی درباره آینده و جایگاه 

رشته های علوم انسانی در نزد ذی نفعان آموزش عالی پدید آورده است. 
در چنین شرایطی تالش برای ساختن آینده و برنامه ریزی های بلندمدت با هدف بقا و 
سازگاری با تحوالت آینده می تواند راهبرد مؤثری باشد. علم آینده نگاری با پی ریزی مطالعات 
برنامه ریزی آینده نگر بر اصول، مبانی و روش های پژوهش علمی و دقیق این امر را امکان پذیر 
می سازد )گوده4، 2006(. آینده نگاری ابزاری نظام مند برای ارزیابی آن دسته از توسعه های 
علمی و فناورانه است که می تواند اثرات بسیار شدیدی بر رقابت صنعتی، تولید ثروت و 
کیفیت زندگی داشته باشد. فرایند بودن، نظام مند بودن، نگاه بلندمدت به آینده، توجه به تعادل 
نیروهای پیشران فناوری، اقتصادی، علمی، اجتماعی، تمرکز بر فناوری های نوظهور و توجه 

شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش
 علم اطالعات و دانش شناسی ایران 
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به منافع اجتماعی از ویژگی های اصلی آینده نگاری است )مارتین1، 1995؛ جورجیو2، 1996(. 
نخستین شرط موفقیت فرایند آینده نگاری، شناسایی و معرفی نیروهای پیشران3 و عواملی 
است که رویدادهای آنی و وضعیت پدیده در آینده را شکل می دهند. نیروهای پیشران،  
مجموعه ای از نیروهای شکل  دهنده آینده است که می تواند بسیار کلی/ جهانی، یا خاص 
حوزه مورد مطالعه باشد. نیروهای پیشران در دو گروه قرار می گیرند: پیشران های بیرونی4 
یا غیرقابل کنترل توسط ذی نفعان/ فعاالن حوزه مورد مطالعه و داخلِی5 تحت کنترل که در 

شکل دهی به آینده حوزه مورد مطالعه بسیار تأثیرگذار است )رایلند و ولد6، 2009(. 
پژوهشگران و فعاالن عرصه آموزش عالی کشور تالش هایی برای شناسایی و تحلیل 
پیشران های تأثیرگذار بر آموزش عالی کشور انجام داده اند. مانند سناریونگاری آینده آموزش 
عالی ایران با تأکید فناوری اطالعات )منتظر و فالحتی، 1394(، ارائه مدل  سناریوسازی و 
ترسیم برنامه آینده برای دانشگاه ها )طرقی، 1391؛ عالمی و قاسمی برقی، 1391؛ مهدی، 
1392( و راه اندازی "میزان آینده پژوهی آموزش عالی ایران" )مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 

آموزش عالی، 1393(.
حوزه علم اطالعات و دانش شناسی به عنوان یکی از بخش های قلمرو علوم انسانی از 
این نگرانی ها مستثنی نبوده و اندیشیدن به آینده آموزش آن پیشینه ای نسبتاً طوالنی در خارج 
و داخل کشور دارد )لویس7، 1980؛ باکلند8، 1986؛ فدایی، 1388؛ دیانی، 1390(. از زمان 
شکل گیری نخستین دوره کوتاه مدت آموزش کتابداری در دانشگاه تهران در سال 1320 
تا آموزش رسمی آن در سال 1345 در دانشگاه تهران و تا به امروز این رشته دستخوش 
برخی تحوالت شده است. تغییر عنوان رشته، ایجاد گرایش های تحصیلی جدید در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری و اصالح سرفصل های درس ها در مقاطع مختلف از مهم ترین 

تحوالت این حوزه طی چند سال گذشته است.
همگام با این تحوالت، پژوهشگران علم اطالعات و دانش شناسی در پژوهش های 
خود تالش کرده اند از طریق پژوهش یا اظهارنظرهای شخصی به شناسایی نیروهای پیشران 
تأثیرگذار بر آینده آموزش رشته بپردازند. آنها سیاهه ای از نیروهای پیشران تأثیرگذار را 
برای بقای رشته ضروری دانسته اند؛ همانند برنامه های آموزشی، توسعه جامعه دانشگاهی و 
حرفه ای، پژوهش کاربردی، روزآمدسازی و ارتقای اعضای هیأت علمی، فعالیت انجمن های 
حرفه ای و آموزشی، استفاده از فناوری های آموزشی، سرمایه گذاری عمومی و خصوصی، 
تخصص گرایی، راه اندازی دانشکده اختصاصی علم اطالعات و دانش شناسی، گسترش کّمی 
گروه های آموزشی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش )برودی- پریستون9، 2010؛ مورن 

و مارکیونینی10، 2012؛ فتاحی، 1390؛ فدایی، 1388؛ حیدری، 1390؛ منصوریان، 1390(.

1. Martin
2. Georghiou
3. Driving forces
4. External drivers
5. Internal drivers
6. Rialland & Wold
7. Lewis
8. Buckland
9. Broady-Preston
10. Moran & Marchionini

شناسایی نیروهای پیرشان تأثیرگذار 
بر آینده آموزش علم ...
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آنچه در مطالعات آینده نگاری باید به آن توجه داشت نگاه کلی و جامع به حوزه و پرهیز 
از تمرکز صرف بر یک بُعد خواه تأثیرات فناوری اطالعات یا هر چیز دیگر است. به نظر 
می رسد ما بیش  از هر زمانی نیازمند این هستیم که تصمیم گیری هایمان را بر پژوهش های 

علمی و عملی و نه اظهارنظرهای شخصی استوار سازیم.
از این رو، اولین گام برنامه ریزی برای آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی در 
ایران تحلیل جامع نگر مسائل و مشکالت درون و بیرون رشته با هدف شناسایی نیروهای 
پیشران تأثیرگذار بر آموزش رشته است. انجام مطالعاتی با هدف شناسایی نیروهای پیشران 
می تواند تا حدودی از این نگرانی ها کاسته و دانشگاهیان را برای کنشی مناسب و به موقع 
نسبت به این عوامل آماده سازد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی نیروهای پیشران درون و 

بیرون رشته ای تأثیرگذار بر آموزش رشته بود.

روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود و با روش های مرور منابع و پیمایش انجام شد. ابتدا 
نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی به کمک مرور 
مقاالت مرتبط با آموزش عالی و علم اطالعات و دانش شناسی، اسناد باالدستی کشور در 
حوزه آموزش عالی1 شناسایی شد. سپس آمار و اطالعات حوزه های تأثیرگذار بر آموزش 
عالی مانند عوامل فرهنگی، اقتصادی، علمی  و فناوری، جمعیت شناختی و غیره شناسایی شد. 
در گام بعد و با هدف جویا شدن نظرات ذی نفعان آموزش علم اطالعات و دانش شناسی 
کشور درباره نیروهای پیشران شناسایی شده و پر کردن خألهای احتمالی از روش پیمایش 

استفاده شد. 
در این پژوهش، نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش رشته به دو گروه درون رشته ای 
و برون رشته ای تقسیم شدند. نیروهای پیشران درون رشته ای به اجزای نظام داخلی آموزش 
علم اطالعات و دانش شناسی، مانند محتوا، دانشجو، مدرسان، شیوه های ارائه مطالب درسی 
و ایجاد گرایش های جدید می پردازند و نیروهای پیشران کلیدی برون رشته ای به عوامل کالن 
آموزش عالی کشور مانند شرایط آموزش عالی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری، بازار کار و غیره 

اشاره دارند.
گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه  انجام شد. برای تأیید روایی محتوایی از نظر متخصصان 
و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول 1(. به منظور سنجش میزان 
اهمیت هر یک از نیروهای پیشران در آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی در نظر 

ذی نفعان از ضریب اهمیت2 استفاده شد )آزاد ارمکی، مبارکی و شهبازی، 1391(. 

1. مانند نقشه جامع علمی کشور، اسناد 
کشور،  علمی  جامع  نقشه  پشتیبان 
بررسی ویژگی های انسان مطلوب نظام 
آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 
-1404( ساله  بیست  افق  در  ایران 

1384(، منشور تحول بنیادین آموزش 
و پروش، تحلیل روند بخش آموزش 
عالی طی برنامه های اول، دوم و سوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ج.ا. ایران، مبانی نظری تحول بنیادین 
در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

ج.ا. ایران.
2. Importance indicator

احسان گرایی
غالمرضا حیدری
مرتضی کوکبی
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و  اطالعات  علم  آموزش  ذی نفعان  از  متنوعی  طیف  شامل  پژوهش  جامعه 
دانش شناسی از جمله اعضای هیأت علمی گروه ها، دانشجویان و دانش آموختگان دوره 
دکتری و پژوهشگران1 بود. در مجموع، پرسشنامه برای 400 نفر ارسال و تحلیل نهایی 
روی 235 پرسشنامه بازگشتی انجام شد. ترکیب پاسخ دهندگان از نظر تحصیلی شامل 102 
نفر دانشجوی دکتری، 84 نفر دانش آموخته دکتری و 49 نفر کارشناسی ارشد و از نظر 
وضعیت اشتغال 98 نفر عضو هیأت علمی، 64 نفر کارمند در سازمان های مختلف، 65 نفر 

دانشجوی دکتری و 8 نفر نامشخص بود.

یافته ها

جدول 1. نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی در ایران

1. پژوهشگران افرادی هستند که 
دارای مقاالت یا پایان نامه مرتبط 
در عرصه آموزش رشته هستند.

آمار توصیفی

نیروهای پیرشان

رضیب ابعاد

اهمیت

)%(

انحراف 

معیار
میانگین

آلفای 

کرونباخ 

)%(

73/39 4/42 29/36 86 مدیریــت  و  سیاســت گذاری 

نظــام آمــوزش عالــی کشــور

ی
بیرون

65/28 3/30 13/05 76 ویژگی های جمعیت شناختی

74/98 3/20 15 85 بافت اجتامعی و فرهنگی

79/94 2/80 15/99 72 بازار کار

70/81 2/17 10/62 80 فناوری اطالعات

72/88 12/91 84 کل

شناسایی نیروهای پیرشان تأثیرگذار 
بر آینده آموزش علم ...
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تجزیه و تحلیل متون و پیمایش نظرات ذی نفعان نشان داد که نیروهای پیشران تأثیرگذار 
بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی ایران را می توان در 16 نیروی کلی )5 نیرو 
متعلق به نیروهای پیشران بیرونی و 11 نیرو متعلق به نیروهای پیشران درونی( با 90 گویه 
دسته بندی کرد. از میان نیروهای تأثیرگذار بیرونی، "سیاست گذاری و مدیریت نظام آموزش 
عالی کشور" با میانگین 29/36 و ضریب اهمیت 73/39 درصد به عنوان مهم ترین نیروی 
پیشران بیرون شناخته شد. "برنامه ریزی درسی" با میانگین 42/30 و ضریب اهمیت 84/57 

73/92 4/55 36/96 80
مسائل خاص آموزش علم 

اطالعات و دانش شناسی

ی
درون

76/96 2/55 15/39 80
فلســفه آمــوزش علــم اطالعــات 

ــی و دانش شناس

84/33 3/87 25/30 84

نیروی آموزشی )استادان گروه 

و مدعو، دستیاران آموزشی، 

مسئوالن کارگاه های آموزشی(

74/04 3/49 18/51 92 تسهیالت و امکانات

81/97 2/80 24/59 88
نظام تعامالت علمی و حرفه ای 

علم اطالعات و دانش شناسی

78/64 3/87 23/59 83
انجمن علمی اطالعات و 

دانش شناسی

83/45 2/97 25/03 73
نظام اعتبارسنجی و تضمین 

کیفیت

82/79 3/37 20/70 78
اشتغال و بازار کار علم 

اطالعات و دانش شناسی

84/57 5/13 42/30 75 برنامه ریزی درسی

80/67 1/94 12/13 90 فناوری اطالعات

83/56 3/18 25/06 71
شیوه ها و ابزارهای یاددهی-

یادگیری

80/45 23/02 269/55 کل

آمار توصیفی

نیروهای پیرشان

رضیب ابعاد

اهمیت

)%(

انحراف 

معیار
میانگین

آلفای 

کرونباخ 

)%(

احسان گرایی
غالمرضا حیدری
مرتضی کوکبی
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درصد عنوان مهم ترین نیروی پیشران دورنی را به  خود اختصاص داد )جدول 1(.

جدول 2. نیروهای پیشران بیرونی تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش  شناسی در ایران

آمار توصیفی

گویه ها رضیب نیروهای پیرشان
اهمیت

انحراف 
معیار میانگین

77/45 0/90 3/87 گرایش به بازنگری در ساختار پژوهش و آموزش در حوزه های علوم 
انسانی و اجتامعی

سیاست گذاری 
و مدیریت نظام 

آموزش عالی 
کشور

78/38 1/17 3/92 معادله عرضه و تقاضا و نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی

75/23 1/05 3/76 ابهام در الگوی گسرتش آموزش عالی

62/47 1/04 3/12 رقابت  رشته ها برای جذب دانشجو

65/28 1/27 3/26 جهانی  شدن آموزش عالی و پذیرش دانشجویان بین املللی

65/02 1/27 3/25 وجود مراکز تصمیم گیری متعدد در برنامه ریزی درسی و هامهنگی 
میان آنها

86/21 0/61 4/31 توازن بین تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در آموزش عالی

76/94 1 3/85 تغییر رویکرد آموزش وپرورش در گسرتش رشته های علوم انسانی، 
تجربی، رایانه و کاردانش

62/30 0/91 3/11 روندهای تغییر جمعیت

ویژگی های 
جمعیت شناختی

63/91 1/01 3/20 تغییر ترکیب سنی جمعیت متقاضی آموزش عالی

59/06 1/18 2/95 تغییر ترکیب جنسیتی جمعیت متقاضی آموزش عالی

75/66 0/92 3/78 تغییر ترکیب شغلی )شاغل/ بیکار( متقاضیان آموزش عالی

78/21 1/27 3/91 رواج روحیه مدرک گرایی

بافت اجتامعی 
و فرهنگی

69/87 1/21 3/49 ارزشمند شدن نقش اطالعات در مناسبات زندگی فردی، اجتامعی، 
اقتصادی و حرفه ای

72/34 1/11 3/62 جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن

79/49 0/98 3/97 نگرش مدیران آموزش عالی و دانشگاه ها نسبت به جایگاه 
دانشگاهی رشته

80/68 0/79 4/03 وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشور

بازار کار

83/83 0/92 4/19 هامهنگی میان آموخته های دانشجویان و بازار کار واقعی

77/45 0/98 3/87 رشد مشاغل اطالعاتی و دانشی کشور

77/79 1/11 3/89 ارائه تعریف و ویژگی های استاندارد برای مشاغل اطالعاتی و 
دانش محور کشور

71/32 0/91 3/57 رسعت نفوذ اینرتنت در کشور

فناوری اطالعات
69/53 0/79 3/48 وضعیت زیرساخت های فن آوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه ها

71/57 0/79 3/58 تأثیرگذاری فناوری اطالعات بر نظام های عرضه آموزش به منظور 
پاسخ گویی به تقاضاهای اجتامعی

شناسایی نیروهای پیرشان تأثیرگذار 
بر آینده آموزش علم ...
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از میان نیروهای پیشران بیرونی تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانش شناسی 
گویه های "توازن بین تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در آموزش عالی"، "هماهنگی میان 
آموخته های دانشجویان و بازار کار واقعی" و "وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش 
عالی کشور" به ترتیب با میانگین 4/31، 4/19 و 4/03 نسبت به گویه های دیگر وضعیت 
بهتری داشتند. همچنین، از لحاظ ضریب اهمیت گویه های "توازن بین تحصیالت تکمیلی 
و کارشناسی در آموزش عالی"، "وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشور" 
و "هماهنگی میان آموخته های دانشجویان و بازار کار واقعی" به ترتیب با ضریب اهمیت 

86/21، 80/68 و 83/83 درصد در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند )جدول 2(.

جدول 3. نیروهای پیشران درونی تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش  شناسی در ایران

آمار توصیفی

گویه نیروهای 
پیرشان

ب 
رضی

ت
می

اه

ف 
حرا

ان
ار

عی
م

ن
گی

یان
م

68 1 3/40 وابستگی به علوم انسانی و قرار گرفنت گروه در دانشکده های مرتبط با این 
حوزه

مسائل خاص 
آموزش علم 
اطالعات و 
دانش شناسی

73/96 0/90 3/69 گسرتش رشته های موازی با رشته علم اطالعات و دانش شناسی 

70/13 0/96 3/51 استقالل گروه های آموزشی

82/64 0/86 4/13 نقش کمیته برنامه ریزی آموزش علم اطالعات و دانش شناسی

75/91 1/09 3/80 افزایش بی رویه گروه های آموزشی

66/89 0/81 3/34 توجه به آموزش های کوتاه مدت و درازمدت

66/98 1 3/35 استقالل مالی گروه ها

69/45 0/80 3/47 رسمایه گذاری مالی برای رشته در مؤسسات آموزش عالی

84/42 0/59 4/22 نگرش دانشجویان نسبت به رشته و آینده آن

80/77 0/66 4/04 برگزاری دوره های آموزشی برای کتابداران شاغل در سازمان ها

76/34 0/95 3/82 فلسفه آموزش علم اطالعات و دانش شناسی

فلسفه آموزش 
رشته

77/36 1/07 3/87 تناسب و تعادل میان دروس نظری و عملی ارائه  شده در برنامه های درسی

77/11 0/91 3/86 فلسفه وجودی برنامه های مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتی

77/02 0/86 3/85 استفاده از واژگان مناسب در عنوان درس ها و به طورکلی نام رشته

88/94 0/72 4/45 بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیأت علمی

نیروی آموزشی

81/45 0/87 4/07 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان

76/68 0/87 3/83 بازنشستگی اعضای هیأت علمی باتجربه

82/89 0/93 4/14 مهارت های عرضه محتوا

82/64 0/86 4/13 همگامی اعضای هیأت علمی با تحوالت فناورانه اثرگذار بر رشته 

82/89 0/93 4/14 هامهنگی میان تخصص اعضای هیأت علمی با تحوالت برنامه درسی و 
گرایش های جدید

احسان گرایی
غالمرضا حیدری
مرتضی کوکبی
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آمار توصیفی

گویه بنیروهای پیرشان
رضی

 
ت

اهمی

ف
 انحرا

معیار

ن
میانگی

88/94 0/72 4/45 بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیأت علمی

نیروی آموزشی

81/45 0/87 4/07 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان

76/68 0/87 3/83 بازنشستگی اعضای هیأت علمی باتجربه

82/89 0/93 4/14 مهارت های عرضه محتوا

82/64 0/86 4/13 همگامی اعضای هیأت علمی با تحوالت فناورانه اثرگذار بر رشته 

82/89 0/93 4/14 هامهنگی میان تخصص اعضای هیأت علمی با تحوالت برنامه 
درسی و گرایش های جدید

64/60 0/90 3/23 استقرار پایگاه اطالعاتی جامع درباره اعضای هیأت علمی، 
تخصص ها، عالیق و غیره.

 تسهیالت و
امکانات

70/47 0/84 3/52 استقرار پایگاه آماری جامع برای تحلیل بروندادهای آموزش رشته 
)مثالً داده های آماری برای اطالع از وضعیت دانش آموختگان(

77/19 0/83 3/86 کالس های درس و کارگاه های مجهز به رایانه و دیگر فناوری های 
آموزشی موردنیاز

82/81 0/91 4/14 تدوین کتاب های آموزشی تخصصی براساس رسفصل های جدید

75/15 0/85 3/76 وجود مجالت تخصصی در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

79/66 0/83 3/98 تعامل میان گروه های آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی

 نظام تعامالت
 علمی و حرفه ای
 علم اطالعات و
دانش شناسی

82/21 0/68 4/11 تعامل علم اطالعات و دانش شناسی با دیگر رشته ها

85/53 0/74 4/28 تعامل کمیته برنامه ریزی آموزش علم اطالعات  و دانش شناسی با 
گروه های آموزشی این رشته

78/47 0/71 3/92 گسرتش روابط خارجی و تسهیل همکاری های بین املللی

83/66 0/78 4/18 تعامل و ارتباط گروه های علم اطالعات و دانش شناسی با صنعت

82/30 0/67 4/11 تعامل استاد و دانشجو

75/57 0/84 3/78 جایگاه انجمن  با توجه به سیاست ها و مدیریت کالن کشور

 انجمن  علمی
 اطالعات و

دانش شناسی

76/94 0/77 3/85 تعامل انجمن با گروه های علم اطالعات و دانش شناسی

77/45 0/76 3/87 تعامل انجمن با اعضای هیأت علمی

81/45 0/87 4/07 تعامل انجمن با کمیته برنامه ریزی علم اطالعات و دانش شناسی 
وزارت علوم

79/66 0/87 3/98 تعامل انجمن با کارفرمایان و نهادهای مرتبط با هدف پیگیری 
وضعیت استخدام ها

80/77 0/76 4/04 جایگاه انجمن در اعتباربخشی به دوره های آموزشی و مدارک 
تحصیلی

86/47 0/71 4/32 استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

 نظام اعتبارسنجی
و تضمین کیفیت

83/94 0/55 4/20 اعتبارسنجی دوره های مختلف آموزش )پیام نور، شبانه و غیره(.

82/81 0/84 4/14 رتبه بندی گروه های آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی

81/02 0/74 4/05 تحول در شیوه های ارزشیابی دانشجویان

85/19 0/71 4/26 نظارت بر فرایندهای آموزشی در گروه های مختلف

80/26 0/72 4/01 برنامه ریزی راهربدی و تدوین سند چشم انداز برای گروه  های 
آموزشی

شناسایی نیروهای پیرشان تأثیرگذار 
بر آینده آموزش علم ...
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آمار توصیفی

گویه شاخص

ب 
رضی

ت
اهمی

ف 
انحرا

معیار

ن
میانگی

83/66 0/71 4/18 مسئله ردیف استخدامی و رشح شغل برای دانش آموختگان رشته 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اشتغال و 

بازار کار 

رشته

86/89 0/60 4/34 هامهنگی میان جذب دانشجو و ظرفیت بازار کار

78/47 0/93 3/92 فرصت های شغلی سنتی با محوریت کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی

80/77 0/88 4/04 فرصت های شغلی جدید با محوریت اطالعات و دانش

84/17 0/55 4/21 تجاری سازی پژوهش های علم اطالعات و دانش شناسی

84/17 0/77 4/21 پایه گذاری آموزش علم اطالعات و دانش شناسی براساس نظریه های 
نوین آموزشی

برنامه ریزی 

درسی

83/49 0/95 4/17 بومی سازی آموزش علم اطالعات و دانش شناسی

83/66 0/69 4/18 ارتباط میان برنامه درسی قصدشده و برنامه درسی اجراشده

84/17 0/76 4/21 گنجاندن عنرص کارآفرینی در برنامه های درسی

89/62 0/59 4/48 تخصص گرایی

84 0/73 4/20 ترکیب عاملانه دانش های فنی، نظری و حرفه ای

83/23 0/68 4/16 توجه به شایستگی های عمومی و تخصصی دانشجویان

84 0/79 4/20 همخوانی میان برنامه های ارائه  شده در مقاطع مختلف و تطبیق 
دروس رشته و محتوای آنها با اهداف و کارکردهای واقعی رشته

83/83 0/67 4/19 انعطاف پذیری برنامه های درسی )در برخورد با نیازهای بازار، 
تحوالت فناورانه و غیره(

83/23 0/89 4/16 اصالح برنامه های درسی با رویکرد میان رشته ای

80/77 0/94 4/04 تأثیرگذاری بر محیط های کاری علم اطالعات و دانش شناسی

فناوری 

اطالعات
79/46 0/80 3/96 تأثیرگذاری بر محتوای برنامه های درسی و هر یک از دروس

81/79 0/71 4/09 مسئله واسطه گری و دسرتسی مستقیم افراد به اطالعات

83/23 0/63 4/16 بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی

شیوه ها و 

ابزارهای 

یاددهی-

یادگیری

84 0/73 4/20 نوآوری های جهانی در فناوری های یادگیری هامنند موک ها1

81/45 0/70 4/07 استقرار شیوه های تدریس علم اطالعات و دانش شناسی مطابق با 
نظریه های آموزشی

83/23 0/63 4/16 همخوانی شیوه های آموزشی با محیط کار واقعی

84 0/73 4/20 توجه به فرایندهای یادگیری و یاددهی )تفکر انتقادی و امثال آن(

82/81 0/80 4/14 توجه به ابعاد عملی دروس

احسان گرایی
غالمرضا حیدری
مرتضی کوکبی

1. MOOCs (Massive 
Open Online 
Courses)

دوره هـای آموزش مجــازی 
و پیوستـه ای که در آنـها 
هزاران دانشجـو از سراسـر 
جهـان به صورتـی کاماًل 
رایگـان در حال تحصیل 

هستند.
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تحلیل نیروهای پیشران درونی تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی 
بیانگر این است که گویه های »تخصص گرایی در برنامه ریزی درسی«، »بهسازی و بالندگی 
آموزشی اعضای هیأت علمی« و »استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت« به ترتیب با 
میانگین  4/48، 4/45 و 4/32 در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. براساس ضریب اهمیت 
گویه های »تخصص گرایی در برنامه ریزی درسی«، »بهسازی و بالندگی آموزش اعضای هیأت 
علمی« و »هماهنگی میان جذب دانشجو و ظرفیت بازار کار« با ضریب اهمیت 89/62، 

88/94 و 86/89 درصد در رده های اول تا سوم قرار گرفتند )جدول 3(.

نتیجه گیری
اندیشیدن درباره آینده علم اطالعات و دانش شناسی و طرح پرسش درباره آینده آن از 
گفتمان های اساسی این حوزه  در گذر زمان بوده است. با توجه به تغییرات رخ داده در 
محیط آموش عالی، بازنگری الگوهای قدیمی برنامه ریزی آموزش متخصصان اطالعات 
با هدف آماده سازی و تصور نیازهای آنها در آینده از یک سو و آمادگی واکنش به تحوالت 
محیط های پیرامونی مانند تحوالت اقتصادی، فرهنگی، فناوری، بازارکار و اشتغال و همانند 
آن ضروری به نظر می رسد. مورن و مارکیونینی )2012( الزمه بازنگری برنامه های آموزشی 
و آماده سازی متخصصان اطالعات را توجه به تمامی اجزای اصلی برنامه آموزشی یعنی 
دانشجویان، اعضای هیأت علمی، برنامه های درسی و شیوه ارائه این برنامه ها می دانند. هر 
چند بازنگری اجزای درونی آموزش رشته شرط الزم برای سازگاری با محیط پیرامونی است، 

اما شرط کافی نیست.
آموزش علـم اطالعات و دانش شناسـی به عنوان جـزئی از نظام آموزش عالـی کشور 
تعامالتی با محیط خود دارد؛ از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد. از همین  رو، در 
مطالعه حاضر تالش شده است که نخستین گام در فرایند برنامه ریزی برای آموزش رشته، یا 
به عبارت دیگر آینده نگاری آموزش رشته، برداشته شود که همانا شناسایی نیروهای پیشران 
تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطالعات و دانش شناسی کشور است. در سال های اخیر 
مطالعاتی با هدف شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش عالی به طور عام و علم 
اطالعات و دانش شناسی به طور خاص انجام شده است )فراستخواه، 1387؛ حیدری، 1390؛ 
فتاحی، 1390؛ مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1393(. جمع بندی مطالعات 
نشان می دهد باوجود تفاوت  میان خصوصیات کشورها و محیط های آموزشی که مطالعات 
در آنها انجام شده است، نکات مشترک بسیاری درباره نیروهای پیشران اثرگذار بر آینده 
آموزش عالی در میان آنها وجود دارد. به طورکلی، می توان این نیروها را در گروه هایی هم چون 
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ویژگی های جمعیت شناختی، فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خود نظام های آموزشی 
و اجزای آنها قرار داد که هرکدام از این محورها دارای بخش های کوچک   تری هستند. مطالعه 
حاضر با آگاهی و تحلیل متون درون رشته ای و برون رشته ای علم اطالعات و دانش شناسی 
نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانش شناسی در دو سطح بیرونی و 

درونی انجام گرفت.
نظام آموزش علم اطالعات و دانش شناسی به عنوان یک سیستم باز با محیط پیرامونی 
خود و اجزای تشکیل دهنده آن در تعامل است. از این رو، تمرکز صرف بر نیروهای پیشران 
درونی، که رویکرد اصلی بیشتر پژوهش های آموزش علم اطالعات و دانش شناسی در کشور 
بوده است برای برنامه ریزی آینده نگر کفایت نمی کند و تصویر کاملی از تحوالت محیط 
آموزش عالی ارائه نمی دهد )گرایی، 1395(. از این رو، شرط حفظ حیات و پویایی این سیستم 
تعامل با محیط و تغییر در راستای انطباق و سازگاری با آن است. البته واضح است که برای 
برنامه ریزی آینده با چشم اندازهای بلندمدت  توجه به تمامی این نیروهای پیشران تأثیرگذار 
و برنامه ریزی برای آنها امری دشوار است. بنابراین، باید از میان این نیروها نیروهای پیشران 
کلیدی را شناسایی کرد که این امر نیازمند پژوهش های دیگری است. انجام این فرایند با 
استفاده از روش هایی همانند تحلیل تأثیرات متقابل امکان پذیر است که تأثیرگذاری مستقیم و 
غیرمستقیم پیشران ها را با هدف شناسایی پیشران کلیدی می سنجد. در گام های بعدی می توان 
براساس نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آموزش و با استفاده از برنامه ریزی سناریومبنا، 
سناریوهای مطلوب، محتمل و ممکن آینده برای آموزش رشته را ترسیم و براساس آنها برای 

آینده برنامه ریزی کرد.
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