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سخن نخست

کارآمدى، اثربخشى، و تناسب در تحلیل نظام هاى علمى و اطالعاتى 

غالبًا علم را نظام جمع آوري، تأیید، و نظام مند کردن اطالعات مربوط به واقعیت ها 
تعریف کرده اند. در این تعریف، کار پژوهشگر کشف واقعیت هاي جدید و افزودن 
آن به انبوه اطالعاتی است که از پیش وجود داشته است. براى کسب دانش منابع 
بسیارى از آداب و سنن، تخصص، اقتباس، آزمون و خطا گرفته تا تجربۀ شخصی، 
الگوبرداري، ادراك شهودي، استدالل منطقی، و مانند آنها وجود دارد که از طریق آنها 
مى توان داده هاى مورد نیاز را گرد آورد و پژوهشى را به سرانجام رساند. اما اینکه 
این داده هاى گردآورى شده چقدر عایدات علمى براى جامعۀ حرفه اى دربر داشته یا 
رشد و توسعۀ آن را سبب شده خود نکتۀ قابل تأمل دیگرى است. بدیهى است هدف 
اصلی از سامان دهی و اجراي هر فعالیت علمى، تغییر دادن وضع موجود و حصول به 
ایده آل ها و آرمان هاى پیش روست. مطالعۀ حتى تعداد انگشت شمارى از متونى که در 
زمینۀ پژوهش یا تولید علم نگارش یافته است نشان می دهد که بیشتر صاحب نظران 
و پژوهشگران بر نقش بارز پژوهش در حّل مسائلی که قلمروهاي مختلف حیات 
بشري در آغاز هزارة جدید در تمام کشورها با آنها مواجه بوده اند اتفاق نظر دارند؛ 
فعالیت  هایى  چنین  اگر  که  است  انکارناپذیر  واقعیتی  نیز  امر  این  حال  عین  در  اما 
معطوف به مسائل یا نیازهاي واقعی نباشند نمى توان از دانش، مهارت ها، و یافته هاي 
ارزشمند تولیدشده استفادة مؤثري به عمل آورد. اگرچه  این پدیدة بارز و نگران کننده 
متنوعی  مستندات  و  دالیل  و  است  منابع  در  اتالف  جمله  از  متعددي  تبعات  داراي 
مى توان براى آن عرضه کرد، اما بدون تردید یکی از مهم ترین آنها بى ارتباط بودن 
جهت گیري ها و موضوعات با نیازهاي واقعی تصمیم گیري در یک نظام علمى،  یک 
جامعۀ حرفه اى یا مانند آن است. درست به همین دلیل است که سال هاست محافل 
علمى به  طرق مختلف بر واژة اثربخشى تأکید داشته اند. فعالیت هاى علمى غالبًا با 
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معیارهایى چون میزان و سطح انسجام1 داده هاى ارائه شده، پیوستگى2 میان عناصر، 
هدف، میزان پذیرفتگى3، اعتبارسنجى4 و اعتمادپذیرى، میزان اطالع دهندگى، و رابطۀ 
بینامتنیت و همگرایى که با سایر متون یا جوامع علمى دیگر براى حل مسائل واقعى 
آن جامعۀ مغروض برقرار مى کند سنجید مى شود که به قول سرل5 مى توان آنها را 
اصول سازنده6 نامید. همچنین این فعالیت ها و یافته هاى حاصل از آن از طریق پیامى 
که به تصمیم گیران منتقل مى کند، مخاطبان، یا اینکه دانش و مهارت تولیدشده با چه 

اثرى انتقال مى یابد نیز مورد بررسى قرار مى گیرد. 
در  نیز  تناسب9  و  کارآمدى8،  اثربخشى7،  اصل  سه  از  استفاده  اینها،  کنار  در  اما، 

تحلیل نظام هاى علمى یا امثال آن مى تواند مفید باشد.
مفهوم اثربخشى و کارآمدى در واژه نامه هاى دهخدا و عمید، که "نیکویى" یا "خوب 
انجام دادن" یک عمل تعریف شده است، از سوى شوراى تأمین مالى آموزش عالى 
انگلیس- که نخستین چارچوب رسمى براى سنجش و مستندسازى اثربخشى پژوهش ها 
قلمداد مى شود – به مثابه تأثیر خارجى پژوهش10 و نه تأثیر علمى که در درون جوامع 
عملى گذاشته مى شود دانسته شده و ناظر بر کارآمدى یا همان Effectiveness است که 

تأثیر بر عوامل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و مانند آنها را مّد نظر قرار مى دهد11. 
کارآمدى، مقیاسى است که بر سنجش میزان کاربست یافته هاى علمى یا دانش تولید 
شده در محیطى خاص یا زمینه اى خاص داللت دارد. این مفید بودن و کارآمدى از 
سوى جامعۀ کاربران و مقاصدى که به دنبال آن است تعیین مى شود. گاهى این استفاده و 
کاربست به صورت فورى و بالفصل صورت مى گیرد و گاه ناظر بر انباشت دانش است 
و تغییر تدریجى دیدگاه کاربران آن را سبب مى شود. به هر حال، استفاده از این دانش 
به طور بالقوه و بالفعل مى تواند اتفاق افتد، بدون اینکه رابطۀ مستقیم یک به یک میان 
کاربست و اثرات آن وجود داشته باشد. اما، معیار اثربخشى یا سودمندى مقیاسى است 
که براى سنجش میزان کفایت داده هاى گردآورى شده و برون دادها و فعالیت هاى علمى 
حاصل از آن در نظر گرفته مى شود و اندازة آن مطابق با تأثیرى است که بر اهداف و 

تصمیم گیرى هاى علمى یک رشته، حرفه، یا یک نظام علمى مى گذارد. 
تناسب نیز عاملى است که بین محیط علمى، جامعۀ حرفه اى و مسائل آن، کاربران، 
متخصصان و دانشمندان، و زمینه هاى موضوعى دیگر ارتباط برقرار مى کند. یک مثال 
یا  ابزارمدار  بیشتر  گذشته  در  که  است  کتابدارى  در  پژوهش  سنت  به  اشاره  ساده، 
مربوط  مسائل  به  صرفًا  نیز  آن  مطالعۀ  مورد  موضوعات  لذا  است،  بوده  نظام مدار 
به کتابخانه، کتاب، کتابدارى و ابزارهاى آن از جمله کتابشناسى ها یا سرعنوان هاى 

1. Cohesion
2. Coherence
3. Intentionality
4. Credibility
5. Searle
6. Constitutive
7. Effectiveness
8. Efficiency
9. Appropriateness
10. External Impact

11. بــراى مطالعــه بیشــتر در ایــن 
ــانى،  ــه: احس ــد ب ــگاه کنی ــه ن زمین
ــى،  ــى؛ نجف ــى، موس ــد؛ اعظم وحی
ســیدمحمدباقر؛ و ســهیلى، فرامــرز 
(1395). اثربخشــى پژوهش هــاى 
ــاخص هاى  ــر ش ــى ب ــى داخل علم
توســعه ایران. پژوهشــنامه پــردازش 
 ،(2)  32 اطالعــات،  مدیریــت  و 
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موضوعى و مانند آن محدود مى شد و پژوهش در هریک از آنها نیز تقریبًا از استقالل 
نسبى برخوردار بود. اما پس از چرخش نگرش و ارجحیت یافتن رویکرد کاربرمداري 
در خدمت رسانی و همچنین با تغییرات شتابناك و عمده اى که در عرصۀ فناورى هاى 
نوین حادث شد آرمان ها، اهداف، مقاصد و آرزوها که پیشران هاى اصلى اقدامات 
به  مربوط  مفاهیم  جدید،  عرصۀ  این  در  یافت.  تغییر  نیز  هستند  حوزه  این  عملى 
این حوزه، منابعى که تولید مى شود، کاربرانى که از منابع این نظام تغذیه مى شوند، 
متخصصانى که طالیه دار نظام آموزشى، پژوهشى و حرفه اى هستند و نقش هایى را 
بافت  در  مى کنند  ایفا  متفاوت  اجتماعى  و  علمى،  اطالعاتى،  زیست بوم هاى  در  که 
و گستره اى کالن تر و در چارچوب سیال و متغیر جریان اطالعاتى و نسبتى که با 
سایر موضوعات، نظریه ها، روش ها و مسایل پیش رو برقرار مى سازد پایش و مطرح 
مى شود.   از ملزومات چنین نگرشى، بازنگرى و بازآرایى مفاهیمى است که از طریق 
واژگان این علم یا این رشتۀ علمى به حرکت در مى آید و گسترش پیدا مى کند. گرچه 
شاکلۀ اصلى فعالیت در رشتۀ ما اطالعات بوده و هست اما در تبیین اثربخش مسائل و 
روش هاى آن الزم است که گفتمان وسیع ترى غیر از تعبیرهاى سنتى مد نظر قرار گیرد. 

نظام هاى فکرى، جوامع علمى، نظام هاى آموزشى، پژوهشى و مانند آن را همچنین 
مى توان از این دیدگاه تحلیل کرد.

تصویر و تفسیر زیر شاید بتواند شناخت بهترى از این مفاهیم به دست دهد. 

در تصویر باال، اطالعات از طریق ورودى هاى یک نظام علمى آکادمیک - عامالن 
تولیدکننده، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان – وارد این نظام مى شود، درحالى که پردازش 
مى شود، حرکت مى کند و از آنجا که خطوط مرزى آن بسته نیست در تعامل پویا با 
عناصر دیگر قرار مى گیرد ، بالنده مى شود، و به سوى خروجى انتقال مى یابد. پسخوراند یا 
بازخوردى که از محیط گرفته مى شود نیز یکى از اجزاء سازندة چنین نظامى است. حال 
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دو مفهوم کارآمدى و اثربخشى سطور پیشین را دگر بار به خاطر آورید. در گذشته، براى 
ارزیابى نظام هاى علمى مانند نظام آموزشى، پژوهشى، و مانند آن از مفهوم عملکرد اجرایى 
استفاده مى شد و معیار کارآمدى به آن مشروعیت مى بخشید. یعنى دانش یا اطالعات 
تولیدشده از این رو مشروعیت مى یافت که عملکرد اجرایى داشته باشد یا بتوان آن را 
به صورت کاالیى که بروز عینى یافته مبادله کرد. مفهوم عملکرد اجرایى و معیار آن یعنى 
کارآمدى از منطق کّمى پیروى مى کند و براساس رابطه یا نسبت داده/ ستاده تعیین مى شود 
که پیش فرض آن نظامى ثابت و پایدار است. چنین پیش فرضى در واقع فلسفۀپوزیتیویستى 
کارآیى است. هنگامى که کمیّت به منزلۀ قالب انحصارى دانش در نظر گرفته شود نتیجه 
این خواهد شد که به قول لیوتار1، "دانش نسبت به داننده در هرنقطه اى از فرایند علمى که 
باشد تجّسم بیرونى بیابد و اطالعات کّمى بیرونى شده برحسب کارکرد عینى آن قابلیت 
ارزیابى پیدا مى کند. به این ترتیب، دانش به کاالیى تبدیل مى شود که ارزش آن را برحسب 
کارکرد یا سودى که بر آن مترتب است اندازه مى گیرند. در چنین حالتى، دیگر نمى توان 

ادعا کرد که کسب دانش خود هدف است و دانش ارزشى ذاتى دارد". 
نظر  مورد  زمینۀ  یا  بافت  بر  که  تأثیرى  براساس  ارزش ها  دیگر،  نگاهى  در  اما 
مى گذارند یا تأثیرى که از آن مى پذیرند ارزیابى مى شوند. در این معنا، نظام هاى علمى 
و فکرى2 نه با اندیشه تولید محور و ظرفیتى که در تولید اطالعات دارند بلکه با توجه 
به کردار حسى و ادراکى مصرف دانش سنجیده مى شوند. در چنین حالتى، دانش با 
داننده نسبت وجودى برقرار مى کند و مسئولیت هاى او را نسبت به زیست بوم هاى 

طبیعى و اجتماعى و حرفه اى اش افزایش مى دهد. 
گرچه معموالً مصرف و استفاده یکى تلقى مى شود، اما در واقع، این دو به طور کامل 
برابر هم نیستند. به طور مثال، هرکدام از ما ممکن است روزانه مقادیر زیادى مواد غذایى 
خریدارى کنیم اما فى الواقع ممکن است فقط بخشى از آن را استفاده کنیم؛ یا به قول 
دکتر عباس ُحرى3، در خرید روزنامه یا مجله که نوعى مصرف است ممکن است فقط 
بخش کوچکى از آن مورد استفاده قرار دهیم. در تحلیل نظام هاى علمى، دانشگاهى یا 
پژوهشى نیز چنین است. از انبوه اطالعاتى که از طریق چنین نظامى تولید مى شود - 
خواه پایان نامه، مقاالت، و غیره – اینکه چه میزان از آنها استفاده مى شود، رفتار و تجربۀ 
مصرف آن چگونه است، چه میزان و چگونه این اطالعات بر چرخۀ تکاملى رشته، یک 
حوزة علمى یا جامعه تأثیر مى گذارد یا از آن تأثیر مى پذیرد، و روند اجتماعى و معانى 
نمادینى که بر آن منتسب مى شود نکته هاى قابل تأمل دیگرى هستند که از منظرهاى 

مختلف مى توان به آن نگریست و آن را تحلیل کرد.
نشاط

1. نـگاه کنیـد به: لیوتـار، ژان فرانسـوا 
مـدرن  پسـت  وضعیـت   .(1381)
(حسـینعلى نوذرى، مترجم). تهران: 

نو. گام 
2. در یـک نظـام فکـرى یـا معرفتـى 
نیـز هـرگاه اطالعـى وارد دسـتگاه 
معرفتـى فـرد یـا جامعه شـود باید 
بتوانـد تأثیـرى خـودآگاه و منطقى 
بـر منظومـۀ فکـرى آن فـرد یـا 
جامعـه بگـذارد. نظـام فکـرى چه 
در فـرد چـه در جامعـه، منظومه اى 
هماهنـگ از اطالعـات اسـت کـه 
مختلـف  عرصه هـاى  بـه  گرچـه 
مى پـردازد و داراى تنـوع و کثـرت 
و گسـتردگى اسـت امـا از ارتبـاط 
برخـوردار  هماهنگـى  و  منسـجم 
مسـائل  از  منظومـه اى  و  اسـت؛ 
بنیـادى و حوزه اندیشـۀ فـرد یا آن 
نظـام علمـى را تشـکیل مى دهد و 

بـه آن سـامان مى بخشـد.
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