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 چکیده

 رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل با تحلیل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم نیروهای پیشران کلیدی بر هدف:

نگاری آموزش علم  رو، آینده ریزی برای آینده آن سروکار دارد. از این منظور برنامهیک سیستم مشخص به

 تقابل هدف اصلی این پژوهش است. شناسی در ایران با رویکرد تحلیل تأثیرات م اطالعات و دانش

های پیمایش و تحلیل تأثیرات متقابل  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای انجام آن از روش :روش

استفاده شده است. جامعۀ پژوهش شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران علم اطالعات و 

های گردآوری  ماتریس بازگشتی انجام شد. داده 110وتحلیل نهایی روی  شناسی ایران است. تجزیه دانش

مک تحلیل شد. افزار میک شده با استفاده از نرم

 و پژوهش ساختار در بازنگری به گرایشنیروهای پیشران کلیدی های پژوهش نشان داد که  یافته ها:یافته

وضعیت اشتغال ، کیفیتاستقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین ، اجتماعی و انسانی علوم های حوزه در آموزش

 ، معادلۀجایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن، آموختگان آموزش عالی کشور دانش

 و اطالعات محوریت با جدید شغلی های عالی، فرصت آموزش در دانشجو گزینش نظام و تقاضا و عرضه

 کارآفرینی عنصر ی درسی، گنجاندنریز گرایی در برنامه های موازی با رشته، تخصص دانش، گسترش رشته

تعامل ، شناسی های کاری علم اطالعات و دانش آوری اطالعات بر محیط تأثیرگذاری فنرشته،  آموزش در

شناسی با صنعت و بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیئت  های علم اطالعات و دانش و ارتباط گروه

 ندۀ آموزش رشته دارند.ترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر آی علمی بیش

 نگاری، تحلیل تأثیرات متقابل، ایران. شناسی، آینده آموزش علم اطالعات و دانشهایکلیدی:واژه
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 مقدمه

ها از هر نوعی که باشند برای  تغییر و تحول، پارادایم اصلی دوران معاصر است. سازمان         

 های آموزش ی دارند. نظامسازمان  برونگویی سریع به طیفی از تغییرات درون و  بقا نیاز به پاسخ

ییرات شدن، تغ ی جهانچون  هم ای گسترده تغییرات در سراسر جهان در حال عبور از میان عالی

گذاری دولتی، خصوصی شدن،  شناختی، افزایش تقاضا برای آموزش عالی، کاهش سرمایه جمعیت

. و غیره هستند های ارائۀ آموزش، پیدایش رقبای جدید در عرصه ارائه آموزش تحول در شیوه

خدمات آموزشی،  دهندۀ  ارائهآموزش عالی با دیگر مؤسسات  آموزش عالی، رقابت مشتریان

 است یریگ شکل حال در که دنیایی. است تغییر حال در منابع دسترسی به موزش عالی وآ نیازهای

و عدم  (1990، 1)بارنت متفاوت از گذشته استکامالً  از ابعاد مختلفی بلکه است، جدیدتنها  نه

، 2کونل آید )مانک و مک می حساب بهها  کنندۀ آینده دانشگاه  ترین عامل تعیین قطعیت اصلی

های مربوط  ها برای سازگاری با تغییرات آینده و عدم قطعیت مدیران سازمان معمول طور به(. 2009

ریزی راهبردی،  رغم مزایای برنامه کردند. علی ریزی راهبردی استفاده می ها معموالً از برنامه به آن

ها  مانبینی و سازگاری با تغییر در اختیار ساز این رویکرد اطالعات اندکی دربارۀ چگونگی پیش

ها دربارۀ  ریزی راهبردی توانایی آگاه ساختن مدیران سازمان دهد. عالوه بر این، برنامه قرار می

، 3و روانا و یا اجتماعی را ندارد )چرماک، الینهم تغییرات گسترده سیاسی، محیطی، اقتصادی

اید به بمانند، ب  زمان زنده یا اثربخش درگذرخواهند  (. مؤسسات آموزش عالی اگر می2001

های  ترین روش نگاری یکی از رایج توجه کنند. آینده« ریزی برای آینده چگونگی برنامه»موضوع 

(. اقبال به 2007، 4و سیر )فین، راتکلیف ریزی برای آیندۀ سیستم آموزش عالی است برنامه

متمرکز بر نگر  یافته و اکثر مطالعات آینده  گسترشهای گذشته  ها طی سال نگاری در دانشگاه آینده

کشورهای دارای آموزش عالی و نظام دانشگاهی سرآمد نظیر ایاالت متحده، کانادا و انگلیس 

شده و  یل تبدگیر  نگاری به ضرورتی همه (. امروزه آینده2004، 5؛ موریسن1392است )مهدی، 

حوزۀ  و اتخاذ راهبردهایی برای زیست و ادامه حیات در جلو  به روها باید برای حرکت  دانشگاه
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 (.2002، 1گذاری کنند )اسالتر نگاری سرمایه آینده

پیشینۀ توجه جدی به جایگاه آموزش عالی و توسعۀ علمی در کشور به حدود دو دهۀ     

آوری منطقه در افق  یابی به جایگاه نخست علم و فن دست هدف با که یزمانگردد،  یم برگذشته 

تدوین شد. یکی از راهبردهای  ساله  یستب اندازی ی جامع علمی کشور در چشم ، نقشه1404

پایش مستمر  آموزش عالی به ۀگذاران حوز در نقشۀ جامع علمی کشور، الزام سیاست شده  ینتدو

های  ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع و رشته محیط و تحوالت آن و تنظیم ظرفیت دانشگاه

یازهای حال و آیندۀ کشور است ها و بر اساس ن علمی آن  علمی مختلف با توجه به جایگاه

توجهی به این شرط اساسی در سالیان گذشته  (. بی1390)دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 

ای  را به سوی آینده ریزی آموزش عالی شده و آن سبب گسترش کمّی، نامتوازن و بدون برنامه

 رهسپار ساخته است. کننده  نگرانمبهم و 

عنوان یکی از اجزای سیستم آموزش عالی از این تحوالت  شناسی به علم اطالعات و دانش    

های اصلی  مستثنی نبوده و همین امر توجه به جایگاه و آیندۀ آموزش آن را به یکی از دغدغه

(. اگر بخواهیم از 1390؛ دیانی، 1388؛ حری، 1388فعاالن این حوزه تبدیل کرده است )فدایی، 

شناسی بنگریم و نسخۀ  و علمی به آموزش علم اطالعات و دانشیرگذار تأثهای  زوایای نظریه

های اکولوژی و سیبرنتیک بهره برد.  توان از ترکیبی از نظریه شفابخشی برای آن تجویز کنیم، می

گر این است که آموزش در  شناسی بیان به آموزش علم اطالعات و دانش 2نگاهی اکوسیبرنتیکی

به عوامل درونی و  زمان همو الزمۀ بقا، رشد و تعالی این رشته توجه  گیرد خالء صورت نمی

و   عنوان موجودی زنده شناسی به بیرونی رشته است. در این نگاه، رشتۀ علم اطالعات و دانش

رو، عوامل  ینا ازشود.  تر یعنی آموزش عالی و جامعه محسوب می بخشی از یک اکوسیستم بزرگ

آوری اطالعات، تحوالت آموزش  رهنگی، سیاسی، تحوالت فنمختلف اجتماعی، اقتصادی، ف

جا، رشتۀ علم  ینادر  واقع درپذیرند.  گذارند و از آن تأثیر می عالی، بازار کار و غیره بر آن تأثیر می

های زنده دیگر در معرض  شناسی یک ارگانیسم زنده است و همانند سایر سیستم اطالعات و دانش

رد. الزمۀ بقای این سیستم نخست گرفتن بازخورد از محیط و دوم فرسودگی و خستگی قرار دا

که نه تنها تغییرات بایستی بر اساس تغییرات  یعنی این؛ هماهنگی میان تمام اجزای سیستم است
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های  و شیوه های مختلف آموزش یعنی استاد، دانشجو، محتوا محیطی باشد، بلکه باید میان بخش

ته باشد. همچنین در رویکرد اکوسیبرنتیکی پیوند میان هر یک از ارائه محتوا هماهنگی وجود داش

ای از نوع پیوندهای سخت است و تغییر در هر یک از این اجزاء تغییر  عوامل درون و برون حوزه

 سازد.  در جزء دیگر را ضروری می

و با  ریزی برای آینده به علمی مدون های حوزۀ برنامه با تبدیل پژوهش 1نگاری علم آینده    

(. فرایند 2006، 2های دقیق این امر را تسهیل بخشیده است )گوده اصول و مبانی استوار و روش

ها بر  نگاری با شناسایی و معرفی نیروهای پیشران، تحلیل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن آینده

کند.  می ریزی برای آینده کمک دیگر و در پایان معرفی نیروهای پیشران کلیدی به برنامه یک

تواند بسیار کلی/ جهانی یا خاص  دهندۀ آینده هستند که می  ای از نیروهای شکل ها مجموعه پیشران

(. شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ 2009، 3ایلند و ولدباشد )ر مطالعه موردحوزۀ 

ا کافی نیست. از ریزی آینده است؛ ام شناسی شرط الزم برای برنامه آموزش علم اطالعات و دانش

رو، توجه به روابط متقابل نیروهای پیشران، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم  این

ریزی آینده یکی از مراحل  دیگر با هدف معرفی نیروهای پیشران کلیدی برای برنامه ها بر یک آن

یل روابط متقابل میان کند با تحل نگاری است. در همین راستا، پژوهش حاضر تالش می مهم آینده

نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و تحلیل تأثیر گذاری و تأثیرپذیری مستقیم و 

 آورد.   ها بلندمدت فراهم ریزی دیگر زمینه را برای برنامه ها از یک غیرمستقیم آن

بر آموزش عالی در  دربارۀ نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار شده  انجاممروری بر مطالعات     

سرزمینی و آموزشی مطالعات، نکات مشترک   دهد با وجود تفاوت در بافت سراسر جهان نشان می

ها وجود دارد. این  بسیاری دربارۀ نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش عالی در میان آن

آموزش عالی،  شناختی، کاهش متقاضیان های جمعیت چون ویژگی هایی هم نیروها را در گروه

سازی آموزش  المللی شدن، خصوصی آوری اطالعات، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بین فن

المللی،  گذاری عمومی، تعامل دانشگاه با صنعت، جهانی شدن و مسألۀ دانشجویان بین عالی، سرمایه

؛ 2005، 4دسیهای آموزشی و غیره قرار داد )آکادمی ملی مهن اجزای درونی تشکیل دهندۀ سیستم
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؛ مؤسسه 1390؛ فتاحی، 1388؛ فدایی، 2012، 2؛ مورن و مارکیونینی2010، 1بلیس، جاسمن و شلی

گر جایگاه  (. تحلیل مطالعات انجام شده بیان1393ریزی آموزش عالی،  پژوهش و برنامه

به شناسی در خارج و داخلی کشور است. توجه  اندیشی دربارۀ آموزش علم اطالعات و دانش آینده

نگاری است. مطالعاتی که  ریزی برای آیندۀ رشته نیازمند مطالعات آینده های بلندمدت و برنامه افق

و از تمرکز صرف بر یک بُعد خواه تأثیرات  داشتها باید نگاهی کلی و جامع به حوزه  در آن

روابط دیگر ضرورت توجه به  توجه  قابلآوری اطالعات یا هر چیز دیگر خودداری کرد. نکتۀ  فن

ها از یکدیگر است که در بسیاری  متقابل میان این نیروهای پیشران و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن

 ها مورد غفلت قرار گرفته است. از پژوهش

 روش پژوهش

های مرور منابع، پیمایش و تحلیل تأثیرات متقابل  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از روش    

شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات استفاده شده است. در راستای 

نگاری پاپر، مرور منابع  شناسی ایران رویکرد مرور منابع اتخاذ شد. بر اساس الماس آینده و دانش

، 3)پاپرنگاری است  های کیفی و مبتنی بر شواهد و پرکاربردترین روش آینده در زمرۀ روش

شناسی  ای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش(. برای شناسایی نیروه2008

مرتبط با آموزش علم اطالعات و  شدۀ منتشرایران راهبردهای متنوعی همانند جستجوی مقاالت 

انداز آتی آن  شناسی ایران در مجالت، مطالعۀ متون پژوهشی مرتبط با آموزش عالی و چشم دانش

ی کشور در حوزۀ آموزش عالی و آمار و اطالعات مربوط به باالدستدر ایران و جهان و مرور اسناد 

ی و غیره استفاده شد. پس از مرور شناخت آوری، جمعیت و فن  های فرهنگی، اقتصادی، علم حوزه

 باشناسی ایران،  متون و شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش

شناسی کشور روش پیمایشی  نفعان آموزش علم اطالعات و دانش جویا شدن نظرات ذی هدف

شده حاصل از  یی شناساشران نفعان عالوه بر تأیید نیروهای پی انتخاب شد. پیمایش نظرات ذی

پژوهش شامل طیفی از  ۀجامع کند. ی احتمالی نیز کمک میخألهامرحلۀ قبل، به پر کردن 
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های علم  شناسی از جمله اعضای هیئت علمی گروه نفعان آموزش علم اطالعات و دانش ذی

ألیف یا دکترا و پژوهشگران دارای حداقل یک اثر ت ۀدور دانشجویانشناسی،  اطالعات و دانش

های  شناسی کشور هستند. پس از پیگیری آموزش علم اطالعات و دانش ۀشده در حوز  ترجمه

ماتریس بازگردانده شد که با در نظر گرفتن موارد دارای ایراد، تحلیل  110انجام شده در پایان 

نفر  32 زن بود که از این تعداد 47مرد و  53پاسخگو شامل  ۀمورد نهایی انجام شد. جامع 100روی 

 نفر هم نامشخص بودند.  3نفر دانشجوی دکترا و  46نفر کارمند،  19عضو هیئت علمی، 

پس از شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش رشته و با هدف بررسی تأثیرات     

وزش متقابل هر یک از نیروها بر یکدیگر و شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آم

رشته از روش تحلیل تأثیرات متقابل استفاده شد. مزیت روش تحلیل تأثیرات متقابل نسبت به دیگر 

کهها، فنون دلفی، جلسات توفان فکری و غیره این است بینی آینده همانند مصاحبه های پیش روش

یرات احتمالی به تأث که نکنند بدون ای بینی می یک پیش به ها، رویدادها و روندها را یک این روش

ای با  گونه یش و بهب و  کمکه اغلب رویدادها و روندها  یدرحالها بر یکدیگر اشاره کنند،  آن

تواند در ارتقای  یکدیگر مرتبط هستند. توجه به روابط متقابل میان این رویدادها و روندها می

حیدی مطلق و ؛ علیزاده، و1390نگر مؤثر باشد )حاجیانی،  های آینده بینی صحت و دقت پیش

ها مفهوم تأثیر متقابل  های موجود در دیگر روش (. در پاسخ به این نیاز و رفع کاستی1387ناظمی، 

بینی  آیا پیش»مطرح شد. این روش از پرسشی ساده به دست آمد که  1توسط هلمر و گوردون

)گـوردون، « د؟آینده بر یـکدیگر باش اتفاقاتتواند مبتنی بر تأثیرات احتمالی متقابل  آینده می

گیری از مفهوم تحلیل تأثیرات متقابل میان متغیرها، به دنبال  (. روش تحلیل ساختاری با بهره1994

دریافت نظرات و تشویق  منظور بهمشخص کردن نیروهای پیشران کلیدی )آشکار یا پنهان( 

بینی یک سیستم  پیش یرقابل غنفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و  یذو  کنندگان مشارکت

است. روش تحلیل ساختاری ابزاری است برای پیوند عقاید و تفکرات که از طریق ماتریس ارتباط 

پردازد. توانایی این مدل در شناسایی  یمتمامی متغیرهای سیستم، به توصیف و شناسایی سیستم 

است )ربانی، یت شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر در تکمیل سیستم نها درروابط بین متغیرها و 

1392.)

_______________________________________________________________ 
1. Helmer and Gordon 



رانیا یشناس آموزش علم اطالعات و دانش ینگار ندهیآ

 ___________________________________________________________________ 

 

  

  

45 

 

گویه  90شاخص کلی و  16پس از مرور متون و شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار که شامل     

ها قرار گرفت. پس از  ای برای پیمایش نظرات جامعۀ پژوهش در اختیار آن بود، پرسشنامه

اهه نهایی شد. ها و اعمال تغییرات مورد نیاز سی ها دربارۀ هر یک از گویه گردآوری نظرات آن

ی موسوم به ماتریس اثرات متقابل استفاده شد. بعد دوبرای بررسی روابط میان متغیرها از ماتریسی 

گذارند. بدین ترتیب، مجموع  ها تأثیر می متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون

یرپذیری متغیرها را نشان ها، میزان تأث امتیاز سطرها، میزان تأثیرگذاری و مجموع امتیاز ستون

آید که در  به دست می N×N باشد، یک ماتریس Nشده   ییشناسادهد. اگر تعداد متغیرهای  می

(. پر کردن ماتریس فرایندی 2007، 1است )ایسن و ایسن شده  مشخصآن آثار متغیرها بر یکدیگر 

ز نوع تأثیر مستقیم بین ای ا ی زیر مطرح است: آیا رابطهها پرسشکیفی است. برای هر جفت متغیر 

گیرد.  ها قرار می وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد عدد صفر در هر یک از سلول 2و متغیر  1متغیر 

برای تأثیر زیاد در سلول  3یت عدد نها دربرای تأثیر متوسط و  2برای تأثیر ضعیف، عدد  1عدد 

(.1994گیرد )گوده،  قرار می

و تسهیل انجام تحلیل ساختاری  تحلیل تأثیرات متقابل ماتریس چیدۀیپ محاسبات انجام منظور به    

مک اصطالحی فرانسوی و مخفف ماتریس ضرایب تأثیر  مک استفاده شد. میک افزار میک از نرم

هایی در  به خروجی روابط تبدیل یتقابل بامک  میک افزار نرم است. 2بندی طبقه هدف بامتقابل 

 .سازد می فراهم را سیستم ساختار و روابط آسان تحلیل امکانویژه  و نمودارهای اشکال قالب

 3مستقیم اثرات افزار دو نوع هستند: یکی ماتریس نرم خروجی نمودارهای ها و ماتریس یطورکل به

4غیرمستقیم اثرات ماتریس دیگری و نمودارهای مربوط نیروهای پیشران و
بین نیروهای پیشران و  

ترین اثرگذاری مستقیم را دارند  مطالعۀ ماتریس، متغیرهایی که بیشآن است.  با مرتبط نمودارهای

تنهایی برای نمایان ساختن متغیرهای پنهانی که گاهی اوقات سیستم  سازد؛ اما این به آشکار می

دهند، کافی نیست. در حقیقت، عالوه بر روابط مستقیم میان  مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار می

های واکنشی یا بازخوردها میان متغیرها وجود دارد. یک  تقیمی از طریق حلقهمتغیرها، روابط غیرمس

های  ها متغیر، ممکن است شامل چندین میلیون رابطه در قالب حلقه ماتریس معمولی متشکل از ده

_______________________________________________________________ 
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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برای مثال، در  کند.ای از روابط را درک و تفسیر  تواند چنین شبکه واکنشی باشد که ذهن بشر نمی

که اثرات  یدرحالشود  توجه می jبر  iذاری مستقیم صرفاً به میزان اثرگذاری متغیر محاسبۀ اثرگ

مک  میک افزار نرمغیرمستقیم، حاصل پیوند میان دو متغیر توسط یک متغیر میانجی سوم است. 

 (.1994توانایی محاسبۀ هر دو نوع ارتباط را دارد )گوده، 

 صورت بههر یک از متغیرها، روابط میان متغیرها را یرمستقیم غافزار برای محاسبۀ اثرات  نرم    

رساند و بر این اساس اثرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده  و غیره می 5، 4، 3، 2های  توان  بهخودکار 

(. 1392سازد )زالی،  را فراهم می نظر موردها امکان مطالعۀ دقیق سیستم  گونه تحلیل یناشود.  می

 ها نیز نمایش داد. نمودار متناظر آن باتوان  و غیرمستقیم متغیرها را میحاصل تحلیل تأثیرات مستقیم 

مک در قالب پنج دسته از  افزار میک ، خروجی نرم 1نمودار  بر اساسبا توجه به مباحث باال و 

هایی  با هم تفاوت نظر موردشود. این متغیرها به دلیل ایفای نقش در پویایی سیستم  متغیرها ارائه می

(.1392 ؛ زالی،1994شود )گوده،  ها بحث می دارند که در ادامه به تفکیک دربارۀ آن

 
 (1994تأثیرپذیری )گوده،  -. تأثیرگذاری1نمودار 

تر تأثیرپذیر  تر تأثیرگذار بوده و کم این متغیرها بیش:1کننده یا تأثیرگذار . متغیرهای تعیین1

ی شمال غربتر به این متغیرها بستگی دارد. این متغیرها در قسمت  بیشبنابراین سیستم ؛ هستند

باشند، زیرا که تغییرات  ها می ترین مؤلفه شوند. متغیرهای تأثیرگذار، بحرانی نمودار نمایش داده می

_______________________________________________________________ 
1. determinant or influential variables 
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ها و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است. از طرف دیگر، این متغیرها  سیستم وابسته به آن

 شدت بهبه سیستم هستند. در میان این دسته متغیرها، اغلب متغیرهای محیطی یا بافتی را که  1ورودی

نیستند؛ زیرا که خارج  کنترل  قابلتوان یافت. این متغیرها توسط سیستم  بر سیستم تأثیرگذارند می

نمایند. عاملی از اینرسی عمل می عنوان بهتر  از سیستم قرار دارند و بیش

صورتی بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر عمل  زمان به ین متغیرها، هما:2یدووجه . متغیرهای2

گیرند. طبیعت این متغیرها با عدم  یمکنند. این متغیرها در قسمت شمال شرقی شکل قرار  می

واکنش و تغییر دیگر متغیرها را به دنبال  ها آنزیرا هر عمل و تغییری روی ؛ پایداری آمیخته است

« میرایی»یا « تشدید»یت باعث درنهاها دارای اثر بومرنگی هستند که  گونه نتایج و واکنش ینا دارد.

شوند. عالوه بر موارد فوق، بهتر است این متغیرها را نیز خود به دو دسته  اثر و عالمت اولیه می

دارند.  این متغیرها اطراف خط قطری ناحیه شمال شرقی قرار :3الف. متغیرهای ریسکتقسیم کنیم: 

شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارند زیرا به علت  یل تبداین متغیرها ظرفیت بسیار زیادی برای 

 سیستم تبدیل شوند.« نقطه اتصال»ماهیت ناپایدارشان، پتانسیل آن را دارند که به 
 یرخط قطری شمال شرقی قرار دارند. این متغیرها بیشزاین متغیرها در  :4ب. متغیرهای هدف

نتایج  عنوان بهتوان با قطعیت بیشتری  یمرا  ها آنبنابراین ؛ تأثیرگذار باشند تأثیرپذیرند که نای از

توان به تغییرات و تکامل سیستم در  ی این متغیرها، میکار دستتکامل سیستم شناسایی کرد. با 

ای را به  شده ن ییتعنتایج از پیش  که نبنابراین این متغیرها بیش از ای؛ یافت  دست نظر موردجهت 

نمایش گذارند نمایان کننده اهداف ممکن در سیستم هستند.

متغیرهای تأثیرپذیر یا به بیان بهتر متغیرهای نتیجه در قسمت : 5. متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه3

بنابراین ؛ تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند ها آنجنوب شرقی شکل قرار دارند. 

متغیرهای خروجی از  ها آنی، بسیار حساس هستند. دووجهنسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و 

سیستم هستند.

ها در  این متغیرها تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی دارند. آن :6. متغیرهای مستقل یا مستثنی4

_______________________________________________________________ 
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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؛ ارتباطی با سیستم ندارند اصالًقسمت جنوب غربی نمودار )محور مختصات( قرار دارند و گویا 

ین، ا وجود باشوند.  زیرا نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه تکامل و پیشرفت آن در سیستم می

از متغیرها توجه کرد: دسته دودر این دسته نیز باید به 

گونه  ینااین متغیرها در نزدیکی مبدأ مختصات در شکل قرار دارند.  :1الف. متغیرهای گسسته

توان  را می ها آنشود که تکامل این متغیرها ارتباطی به دینامیک سیستم فعلی ندارد و  یمبرداشت 

از سیستم خارج کرد.

 که نمستقل هستند بیش از ای کامالً که نایباوجود این متغیرها  :2ب. متغیرهای اهرمی ثانویه

قرار دارند و  در قسمت جنوب غربی و باالی خط قطری ها آنتأثیرپذیر باشند، تأثیرگذارند. 

 نقاطی جهت سنجش و معیار به کار روند. عنوان بهتوانند  می

یک دسته متغیر دیگر نیز هستند که شایستگی معرفی شدن را دارند. این  :3. متغیرهای تنظیمی5

در مقایسه با دیگر  ها آنتر به دلیل موقعیت  یشبها و  به دلیل معنای ذاتی آن تر کمشایستگی 

کننده هستند که در نزدیکی مرکز ثقل شکل قرار   یمتنظها متغیرهای  . آناست  الذکر فوقمتغیرهای 

ی ریسک رهایمتغاهرمی ثانویه، اهداف ضعیف و  عنوان بهدرپی  یپ صورت بهتوانند  دارند و می

(.2009 ،4؛ گوده، دورانس و برگر1392ثانویه عمل کنند )زالی، 


هایافته

های پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و  یافته    

شاخص متعلق به نیروهای پیشران بیرونی و  5 –شاخص کلی  16توان در  شناسی ایران را می دانش

گذاری  بندی کرد. شاخص سیاست گویه دسته 90با  -شاخص متعلق به نیروهای پیشران درونی 11

ریزی درسی )نیروی  دیریت نظام آموزش عالی کشور )نیروی پیشران بیرونی( و شاخص برنامهو م

های  ترین میانگین را در مقایسه با شاخص بیش 30/42و  36/29پیشران بیرونی( به ترتیب با میانگین 

(.1اند )جدول  همسان خود کسب کرده





_______________________________________________________________ 
1. disconnected variables 
2. secondary levers 
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4. Godet, Durance and Gerber 
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شناسی ایران . نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانش1جدول 



 ماتریس اثرات مقابل: روایی، پایداری و ناپایداری سیستم

نوبت به   نیروی پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش 90بعد از شناسایی     

یابی و  شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش رشته است. برای دست

های ماتریس  مک استفاده شد. تحلیل اولیه داده افزار میک شناسایی این نیروهای کلیدی از نرم

درصد  100شدگی  از مطلوبیت و بهینه 1ای بار چرخش داده 2رات متقابل نشان داد که ماتریس با اث

 2های آن حکایت دارد. درجۀ پرشدگی برخوردار است که از روایی باالی پرسشنامه و پاسخ

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

_______________________________________________________________ 
1. number of iterations 
2. fillrate 

انحراف 
 معیار

کد  شاخص میانگین
ابعاد 

 

 High-Sys1-8 گذاری و مدیریت نظام آموزش عالی کشور سیاست 36/29 42/4

بیرونی
 

 Demog1-4 شناختی های جمعیت ویژگی 05/13 30/3
 Soci-Cult1-4 بافت اجتماعی و فرهنگی 15 20/3
 Labor1-4 بازار کار 99/15 80/2
 IT1-3 آوری اطالعات فن 62/10 17/2
 کل 84 91/12

 

 KIS-Edu1-10 شناسی آموزش علم اطالعات و دانشمسائل خاص  96/36 55/4

درونی
 

 Philoso1-4 شناسی فلسفۀ آموزش علم اطالعات و دانش 39/15 55/2
 Staff1-6 نیروی آموزشی 30/25 87/3

 Facility1-5 تسهیالت و امکانات 51/18 49/3

 Interact1-6 شناسی ای علم اطالعات و دانش نظام تعامالت علمی و حرفه 59/24 80/2
 Associ1-5 شناسی انجمن علمی اطالعات و دانش 59/23 87/3

 Qual1-6 نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت 03/25 97/2

 KIS-Job1-5 شناسی اشتغال و بازار کار علم اطالعات و دانش 70/20 37/3

 Curri-P1-10 ریزی درسی برنامه 30/42 13/5

 Info-Tech1-3 آوری اطالعات فن 13/12 94/1

 Learn1-6 یادگیری-ها و ابزارهای یاددهی شیوه 06/25 18/3

  کل 55/269 02/23
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اند.  نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفته که به این معنی است عوامل بر همدیگر تأثیر صفر بوده

 -رابطه از نوع تأثیرگذاری 936تأثیرپذیری کم،  -رابطه از نوع تأثیرگذاری 1710چنین،  هم

 رابطه از نوع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قوی است. 512تأثیرپذیری متوسط و 

غیرهای کلیدی تأثیرگذار هر سیستمی نیازمند شناخت و تحلیل وضعیت شناسایی و تحلیل مت    

دهندۀ  ی آن سیستم است. نحوه پراکنش متغیرها در محور مختصات نشاندارپایناپایداری یا 

انگلیسی   Lصورت بههای پایدار پراکنش متغیرها  یستمسپایداری یا ناپایداری سیستم است. در 

است؛ یعنی برخی از متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند. در 

هستند: الف. متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر  مشاهده  قابلسه دسته متغیر  مجموعاًهای پایدار  یستمس

غیرهای نتیجه(. در سیستم )عوامل کلیدی(، ب. متغیرهای مستقل و ج. متغیرهای خروجی سیستم )مت

 ارائه  قابل وضوح بههای پایدار جایگاه هر یک از متغیرها کامالً مشخص و نقش آن نیز  سیستم

های پایدار است. در این  تر از سیستم های ناپایدار وضعیت پیچیده است. در مقابل، در سیستم

حالت بینابینی از ها، متغیرها حول محور قطری صفحه پراکنده هستند و در اکثر مواقع  سیستم

ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را مشکل  که دهند، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان می

توانند راهنمای گزینش و  اند که می شده یم ترسیی اه راهحال در این سیستم نیز  ین ا بانماید.  یم

شران تـأثیرگـذار بر تـوزیع نیروهـای پی (.2006و  1994شناسایی عوامل کلیدی باشند )گوده، 

گر ناپایداری سیستم  تأثیرپذیری بیان -آیندۀ آموزش رشته در صفحۀ پـراکندگی تـأثیرگذاری 

تر نیروهای پیشران در اطراف قطر محور مختصات پراکنده هستند و تعداد کمی از  است. بیش

یرگذاری و شناسی از تأث نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش

 -تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند. سایر نیروهای پیشران از وضعیت مشابهی از نظر تأثیرگذاری

 (.2ها با هم متفاوت است )نمودار  تأثیرپذیری برخوردارند که فقط شدت و ضعف آن

 شناسی تأثیرات مستقیم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر همدیگر گونه

هایی با  بخش نیروهای پیشران بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در گروهدر این          

کننده یا تأثیرگذار، دووجهی، تأثیرپذیر یا نتیجه سیستم، مستقل و  عنوان نیروهای پیشران تعیین

 شود. ها پرداخته می شوند. در ادامه به هر یک از این دسته بندی می تنظیمی دسته
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 کننده یا تأثیرگذار تعیینمتغیرهای 

با توجه به ناپایداری سیستم نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و          

الیه نمودار در  شناسی ایران، احتمال وجود نیروهای پیشران با درجه تأثیرگذار باال در منتهی دانش

های پایدار دارای متغیرهایی است با  یستمتر در س غربی پایین است؛ زیرا این محل بیش سمت شمال

ترین عامل نزدیک به این  نزدیک« ریزی درسی گرایی در برنامه تخصص»حال نیروی پیشران   این

 عبارتی این نیرو از توان تأثیرگذاری باالیی بر کل سیستم برخوردار است. منطقه است. به

 متغیرهای دووجهی

مشترک تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باال هستند. این متغیرها  این متغیرها دارای دو ویژگی         

بندی کرد. یازده نیروی پیشران  توان به دو دسته متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف تقسیم را می

شناسی در این گروه قرار دارند. متغیرهای  تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش

شوند. متغیرهای ریسک، حول  و متغیرهای هدف تقسیم میدووجهی به دو دسته متغیرهای ریسک 

و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار قرار دارند. این متغیرها ظرفیت باالیی جهت  

شدن به بازیگران کلیدی سیستم را دارا هستند. نیروهای پیشرانی که در این گروه جای  تبدیل

 علوم های حوزه در آموزش و پژوهش ساختار در بازنگری به گرایش»اند از:  گیرند عبارت می

جایگاه »، «معادلۀ عرضه و تقاضا و نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی»، «اجتماعی و انسانی

آموختگان آموزش  وضعیت اشتغال دانش» ،«رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن

های  فرصت»، «شناسی با صنعت های علم اطالعات و دانش تعامل و ارتباط گروه»، «عالی کشور

های کاری  آوری اطالعات بر محیط تأثیرگذاری فن» ،«شغلی جدید با محوریت اطالعات و دانش

بهسازی و بالندگی » ،«استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت»، «شناسی علم اطالعات و دانش

 «.ای درسیه گنجاندن عنصر کارآفرینی در برنامه» و« آموزشی اعضای هیئت علمی

متغیرهای هدف نیز در زیر ناحیۀ قطری شمال شرقی صفحۀ مختصات و نزدیک به محور          

 ها قرار دارند که در این مطالعه نیروی پیشرانی در این بخش مشاهده نشد. ایکس
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 متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه

پایینی از سیستم داشته و در قسمت  این متغیرها تأثیرپذیری بسیار باال و تأثیرگذاری بسیار         

نگرش دانشجویان نسبت به رشته و »جنوب شرقی محور مختصات قرار دارند. نیروهای پیشران 

 ،«ها نسبت به جایگاه دانشگاهی رشته نگرش مدیران آموزش عالی و دانشگاه»، «آیندۀ آن

تعامل استاد و »، «دروس های درسی و هر یک از آوری اطالعات بر محتوای برنامه تأثیرگذاری فن»

گذاری مالی برای رشته در  سرمایه»و « العمر ماداممدت و  های کوتاه دانشجو، توجه به آموزش

 گیرند. در این دسته قرار می« مؤسسات آموزش عالی
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شناسی  . نقشۀ پراکندگی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش2نمودار 
 تأثیرپذیری بر اساس تأثیرات مستقیم -ها در محور مختصات تأثیرگذاری و جایگاه آن ایران



 متغیرهای مستقل یا مستثنی

این متغیرها دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی بوده و در قسمت جنوب غربی محور     

می ثانویه تقسیم اند. متغیرهای مستقل به دو گروه متغیرهای گسسته و اهر مختصات قرار گرفته

بوده و در باالی خط   ها بیش شوند. تأثیرگذاری متغیرهای اهرمی ثانویه نسبت به تأثیرپذیری آن می

روندهای تغییر »قطری قسمت جنوب غربی محور مختصات قرار دارند. نیروهای پیشران همانند 
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های  یرساختوضعیت ز»، «شناسی های علم اطالعات و دانش تعامل انجمن با گروه»، «جمعیت

نظارت »، «بازنشستگی اعضای هیئت علمی باتجربه»، «ها آوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه فن

 ،«شناسی سازی آموزش علم اطالعات و دانش بومی »،«های مختلف بر فرایندهای آموزشی در گروه

ه نسبت اعضای هیئت علمی ب»، «گری و دسترسی مستقیم مردم به اطالعات مسألۀ واسطه»

 ،«محور کشور های استاندارد برای مشاغل اطالعاتی و دانش ارائه تعریف و مشخصه»، «دانشجویان

های آماری برای  )مثالً داده استقرار پایگاه آماری جامع برای تحلیل بروندادهای آموزش رشته»

جمن تعامل ان»، «شناسی فلسفۀ آموزش علم اطالعات و دانش» ،«آموختگان( اطالع از وضعیت دانش

آوری اطالعات بر  تأثیرگذاری فن»، «های آموزشی استقالل گروه»، «با اعضای هیئت علمی

تغییر ترکیب سنی جمعیت »، «گویی به تقاضاهای اجتماعی پاسخ منظور بههای عرضه آموزش  نظام

، «ابهام در الگوی گسترش آموزش عالی»، «وجود مجالت تخصصی»، «متقاضی آموزش عالی

شناسی با  و دانش  ریزی آموزش علم اطالعات تعامل کمیتۀ برنامه»، «ها گروهاستقالل مالی »

در این دسته « ها و مدیریت کالن کشور با توجه به سیاست  جایگاه انجمن»و « های آموزشی گروه

 گیرند.  قرار می

گروه دوم متغیرهای گسسته هستند که در نزدیکی محور مختصات و زیر خط قطری جنوب     

، «تغییر ترکیب جنسیتی جمعیت متقاضی آموزش عالی»نیروهای پیشران رار دارند. غربی ق

تغییر رویکرد »، «های مرتبط با این حوزه وابستگی به علوم انسانی و قرار گرفتن گروه در دانشکده»

خوانی  هم»، «و کار و دانش ی، تجربی، رایانهعلوم انسانهای  در گسترش رشته پرورش و  آموزش

با اهداف و  ها آندر مقاطع مختلف و تطبیق دروس رشته و محتوای  شده  ارائهی ها برنامهمیان 

های درسی )در برخورد با نیازهای بازار، تحوالت  پذیری برنامه انعطاف»، «کارکردهای واقعی رشته

ایگاه استقرار پ»، «ارتباط میان برنامۀ درسی قصدشده و برنامۀ درسی اجراشده»، «و غیره( آورانه فن

گسترش روابط خارجی »، «و عالیق و غیره  اطالعاتی جامع دربارۀ اعضای هیئت علمی و تخصص

های  برگزاری دوره»، «های آموزشی رویۀ گروه افزایش بی»، «المللی های بین و تسهیل همکاری

 نور، های مختلف آموزش )پیام اعتبارسنجی دوره»، «ها آموزشی برای کتابداران شاغل در سازمان

در این دسته « توجه به فرایندهای یادگیری و یاددهی )تفکر انتقادی و امثال آن(»و « شبانه و غیره(

 گیرند. قرار می
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 متغیرهای تنظیمی

این متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند. در واقع حالت تنظیمی داشته و          

چنین قابلیت ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار،  عنوان اهرمی ثانویه عمل کنند. هم توانند به می

کننده و یا متغیرهای ریسک و هدف را دارند. عالوه بر متغیرهای قرار گرفته در مرکز ثقل،  تعیین

، «ها و هماهنگی میان آن ریزی درسی گیری متعدد در برنامه مراکز تصمیم»توان نیروهای پیشران  می

ارزشمند شدن نقش اطالعات در »، «شناسی طالعات و دانشریزی آموزش علم ا نقش کمیتۀ برنامه»

و « رشد مشاغل اطالعاتی و دانشی کشور»، «ای مناسبات زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و حرفه

را نیز در این گروه جای داد. این « تغییر ترکیب شغلی )شاغل/ بیکار( متقاضیان آموزش عالی»

ها از منطقۀ شمال  متغیرهای تأثیرگذار هستند اما فاصله آن که در بخش نیروهای پیشران با وجود این

های از مرکز ثقل نمودار است. عالوه بر این نیروها در صورت تقویت و  تر از فاصلۀ آن غربی بیش

توانند به نیروهای بسیار تأثیرگذاری تبدیل شوند. دیگر  ها در آینده می ریزی برای توسعۀ آن برنامه

های ارزشیابی  تحول در شیوه»اند از:  گیرند عبارت در این گروه قرار مینیروهای پیشرانی که 

آموختگان رشته در سازمان  مسأله ردیف استخدامی و شرح شغل برای دانش»، «دانشجویان

ها و مراکز  های شغلی سنتی با محوریت کتابخانه فرصت»، «ریزی کشور مدیریت و برنامه

های  ترکیب عالمانۀ دانش»، «شناسی لم اطالعات و دانشهای ع سازی پژوهش تجاری»، «اطالعاتی

تعامل انجمن با »، «های عمومی و تخصصی دانشجویان توجه به شایستگی»، «ای و حرفه فنی، نظری

جایگاه انجمن در »، «ها کارفرمایان و نهادهای مرتبط با هدف پیگیری وضعیت استخدام

همگامی »، «های عرضۀ محتوا مهارت»، «های آموزش و مدارک تحصیلی اعتباربخشی به دوره

هماهنگی میان تخصص اعضای »، » آورانۀ اثرگذار بر رشته اعضای هیئت علمی با تحوالت فن

های مجهز  های درس و کارگاه کالس»، «های جدید هیئت علمی با تحوالت برنامۀ درسی و گرایش

های مقاطع کارشناسی،  برنامه فلسفۀ وجودی»، «های آموزشی موردنیاز آوری به رایانه و دیگر فن

، «طورکلی نام رشته ها و به استفاده از واژگان مناسب در عنوان درس»، «کارشناسی ارشد و دکترا

، «المللی شدن آموزش عالی و پذیرش دانشجویان بین جهانی»، «ها برای جذب دانشجو رشته  رقابت»

، «گرایی رواج روحیه مدرک»، «توازن بین تحصیالت تکمیلی و کارشناسی در آموزش عالی»

های آموزشی علم  بندی گروه رتبه»، «های دانشجویان و بازار کار واقعی هماهنگی میان آموخته»

تعامل میان »،  «انداز برای گروه ریزی راهبردی و تدوین سند چشم برنامه»، «شناسی اطالعات و دانش
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شناسی با دیگر  اطالعات و دانشعلم  تعامل»، «شناسی های آموزشی علم اطالعات و دانش گروه

، «های آموزشی شناسی بر نظریه های تدریس علم اطالعات و دانش یوهشاستقرار »، «ها رشته

 «.توجه به ابعاد عملی دروس»و « های آموزشی با محیط کار واقعی یوهشخوانی  هم»

 تحلیل تأثیرات غیرمستقیم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر همدیگر

، 3، 2های  مک این قابلیت را دارد که هر یک از روابط متغیرها را به توان افزار میک نرم         

گونه که در  شود. همان و غیره رسانده و بر این اساس تأثیرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده می 5، 4

ثرات غیرمستقیم بندی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر اساس ا شود، دسته مشاهده می 3نمودار 

جایی اساسی در جایگاه و رتبۀ  دیگر جابه عبارت  ها ندارد. به تفاوت اساسی با اثرات مستقیم آن

جایی  شود. نمودار جابه نیروهای پیشران به تفکیک تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمی

 (.2و جدول  4مودار اساس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نیز گواه این ادعاست )ن متغیرها بر

شود از نیروی پیشران کلیدی تأثیرگذار دوازدهم به  مشاهده می 2گونه که در جدول  همان    

داده است. مطالعۀ دوازده نیروی  بعد شکافی در رتبۀ تأثیرگذاری مستقیم نیروهای پیشران رخ

س تأثیرات مستقیم شناسی بر اسا پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش

و غیرمستقیم نشان داد که این نیروها عیناً در هر دو عامل تکرار شده و در برخی موارد فقط رتبۀ 

چنین،  ها است. هم اطمینان بودن آن ها تغییر کرده است که این از روایی، دقت محاسبات و قابل آن

یرپذیری مستقیم و غیرمستقیم نشان بندی تأث مطالعۀ نیروهای پیشران کلیدی تأثیرپذیر بر اساس رتبه

بندی عیناً تکرار شده و فقط در  داد که از دوازده نیروی پیشران تأثیرپذیر، ده عامل در هر دو رتبه

 (.2)جدول  دو عامل بین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تفاوت وجود دارد

های شغلی جدید با  فرصت»در مجموع از دوازده نیروی پیشران کلیدی نیروهای پیشران        

استقرار نظام »، «بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیئت علمی»، «محوریت اطالعات و دانش

تعامل و »، «آموختگان آموزش عالی کشور وضعیت اشتغال دانش»، «اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

« زی درسیری گرایی در برنامه تخصص»و « شناسی با صنعت های علم اطالعات و دانش ارتباط گروه

های تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم عیناً تکرار  در شاخص

 پژوهش ساختار در بازنگری به گرایش»ها تفاوت دارد. سه نیروی پیشران  بندی آن شده و فقط رتبه

های  بر محیطآوری اطالعات  تأثیرگذاری فن» ،«اجتماعی و انسانی علوم های حوزه در آموزش و

« جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن»و  «شناسی کاری علم اطالعات و دانش

 .نیز در سه شاخص مشترک بودند
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شناسی  . نقشۀ پراکندگی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش3نمودار  
 تأثیرپذیری بر اساس تأثیرات غیرمستقیم -ات تأثیرگذاریها در محور مختص ایران و جایگاه آن
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شناسی  جایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات و دانش . میزان جابه4نمودار 
 ایران در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم

 

 

 

 

 

  

ر
 غیرمستقیم مستقیم تبه
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بندی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر یکدیگر به تفکیک  . رتبه2جدول 
 ترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( نیروی دارای بیش 12تأثیرپذیری و تأثیرگذاری  )

 گیری نتیجه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم     

های ماتریس اثرات متقابل حاکی از مطلوبیت  شناسی انجام شد. تحلیل اولیه داده اطالعات و دانش

های  عبارتی پرسش و پاسخ درصد( است. به 39شدگی و درجۀ پرشدگی مناسب ماتریس ) و بهینه

( میزان 2003) 1ده از روایی باالیی برخوردار است. آرکید، گوده، مینیور و روبالتش ارائه

اند، با  درصد دانسته 25تا  15( 2006و گوده ) 20وحوش  بخش پرشدگی ماتریس را حول رضایت

تواند کامالً باالتر  این نرخ می ]های ناپایدار سیستم[در ماتریس یا  2وجود برای واحدهای قطری این 

( به ترتیب پرشدگی 1394( و زالی و منصوری بیرجندی )1392. مطالعات دیگر همانند زالی )باشد

( با دو مطالعه دیگر در ناپایداری سیستم 1392را نشان دادند. تفاوت مطالعۀ زالی ) 50/30و  50/76

و مورد مطالعۀ وی بود. سیستم نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار بر آیندۀ آموزش علم اطالعات 

تر متغیرها در اطراف خط قطری نمودار  های ناپایدار است. بیش شناسی ایران از نوع سیستم دانش

تر متغیرها  اند. بیش شده شده و نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار در قسمت شمال شرقی واقع   واقع

که هر گونه  شود در حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قرار دارند و همین امر سبب می

_______________________________________________________________ 
1 Arcade, Godet, Meunier and Roubelat, 
2. diagonal blocks 

تأثیرگذا متغیر
 ر

تأثیرپذ متغیر
 یر

 تأثیرپذیر متغیر تأثیرگذار متغیر

1 High-Sys1 244 KIS-Edu9 312 KIS-Job4 239 KIS-Edu9 309 

2 KIS-Job4 238 Soci-Cult4 269 High-Sys1 226 Soci-Cult4 278 

3 Info-Tech1 214 Labor1 265 Info-Tech1 222 Labor1 272 

4 Staff1 211 Qual1 255 KIS-Edu2 211 Interact5 260 

5 Qual1 209 Interact5 252 High-Sys2 207 KIS-Job4 248 

6 KIS-Edu2 207 KIS-Job4 242 Qual1 200 Curri-P5 236 

7 Labor1 205 Curri-P5 228 Curri-P4 199 Qual1 229 

8 Curri-P4 199 KIS-Edu8 212 Staff1 198 Staff6 217 

9 High-Sys2 197 Staff6 205 Interact5 196 KIS-Edu8 217 

10 Soci-Cult3 193 Info-Tech1 197 Curri-P5 196 Soci-Cult3 196 

11 Interact5 191 Staff1 193 Labor1 196 High-Sys1 195 

12 Curri-P5 185 Info-Tech2 189 Soci-Cult3 191 Staff1 194 
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عنوان اثر بومرنگی نام  تغییری در هر یک از نیروها تمام سیستم را تحت تأثیر قرار دهد که از آن به

 (.2003برده است )آرکید، گوده، مینیور و روبالت، 

 در آموزش و پژوهش ساختار در بازنگری به گرایش»های پژوهش نشان داد که  یافته    

بدون شک از جمله نیروهای تأثیرگذار بر آموزش رشته است. « اعیاجتم و انسانی علوم های حوزه

وخطا و استقرار نظامی هدفمند در این عرصه  های مبتنی بر آزمون و برنامه  گذاری گذر از سیاست

ریزی و ترسیم  گذاران آموزش عالی از اصول برنامه تواند راهگشا باشد. آگاهی سیاست می

برقراری ارتباط منطقی میان عوامل مختلف   ها قدرت الی به آنانداز بلندمدت برای آموزش ع چشم

نظام آموزش عالی را   دهی مناسبی به تأثیرگذار بر روندهای گذشته، کنونی و آینده و جهت

نیروی پیشران کلیدی « استقرار نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی»دهد.  می

. با این وجود هنوز در آموزش عالی ایران ساختاری دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد

ها  ای و تخصصی ملی و غیردولتی اعتبارسنجی و استانداردسازی ارزیابی کارآمد و نهادهای حرفه

سازی و پشتیبانی به وجود نیامده است. اطالعات روزآمد و کارآمدی برای پایش  برای هماهنگ

نداردهای معتبری مورد توافق قرار نگرفته است ها و استا ملی و پیگیری وجود ندارد و شاخص

نیروی پیشران کلیدی « کشور عالی آموزش آموختگان دانش اشتغال وضعیت» (.1387)فراستخواه، 

نظام آموزش عالی و نظام   های دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی میان خروجی

ۀ آموزش و اشتغال کشور است. تحلیل گذاران حوز های اصلی سیاست اشتغال یکی از دغدغه

آموختگان دانشگاهی  درصدی دانش 42آمارهای مرتبط با حوزۀ اشتغال همانند بیکاری 

( 1394آموختگان دانشگاهی در بازار کار )خانی،  درصدی دانش 20( و سهم 1393)الریجانی، 

کار و برآورده نشدن  گر برهم خوردن تعامل و تعادل میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار بیان

آموختگان آموزش عالی از کل شاغالن در برنامه  ها و انتظارات دربارۀ افزایش سهم دانش بینی پیش

 ( است.1388پنجم توسعه )انتظاری، 

تحت « جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت به آن»نیروی پیشران کلیدی     

ی علوم انسانی و این نیز به نوبۀ خود متأثر از تمایل ها تأثیر چگونگی نگریستن مردم به رشته

ای و پرهیز از علوم  های فنی و حرفه ها به هدایت آموزش عالی به سمت آموزش مهارت دولت

های نادرست آموزشی و عدم معرفی صحیح منزلت و اعتبار این حوزه از علم و  محض و سیاست

 معادلۀ»( است. توجه به نیروی پیشران کلیدی 1385های اجتماعی )عزیزی،  معرفت به افراد و گروه

برای حیات آیندۀ رشته تأثیرگذار است. « عالی آموزش در دانشجو گزینش نظام و تقاضا و عرضه
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های آینده میزان تقاضا برای این کاال و  های پیش روی آموزش عالی ایران در سال یکی از چالش

های خالی  (. پیامد این رویکرد چالش صندلی1392آذر و همکاران، کاهش آن است )  بینی پیش

محوری به تقاضامحوری خواهد بود. این  ها و تغییر رویکرد شیوۀ پذیرش دانشجو از عرضه دانشگاه

های آموزشی برای  های دانشگاهی و گروه ها، رشته به نوبۀ خود سبب رقابت میان دانشگاه  پدیده

 جذب دانشجو خواهد شد.

نیروی پیشران «شناسی گنجاندن عنصر کارآفرینی در آموزش علم اطالعات و دانش»    

ریزی آموزش رشته به آن توجه شود. با این وجود مطالعۀ  کلیدی دیگری است که باید در برنامه

های علوم انسانی و  دهد که آموزش کارآفرینی در رشته ( نشان می1391زاده ) صفری و سمیع

ای که  گونه شناسی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به اطالعات و دانش طور خاص علم به

های تدریس مانع از انتقال مفاهیم  آموزشی و شیوه -های علمی  ناکارآمدی مواد، محتوا و برنامه

های  رسد با گذر از شیوه نظر می کارآفرینی به دانشجویان شده است. این در حالی است که به

( زمان توجه 2008، 1شاگردی و دانشگاهی در آموزش علم اطالعات )فیلدوخطا،  آموزشی آزمون

 است.2کتابداران کارآفرین و مولد به آموزش با رویکرد کارآفرینی در این حوزه فرا رسیده است.

یکی دیگر از « شناسی گرایی در برنامۀ درسی آموزش علم اطالعات و دانش تخصص»    

های اخیر به کرات توسط  است که ضرورت آن در سالنیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار 

(. اما در این راه با 1394؛ فدایی، 1383ه است )فتاحی، نظران و متخصصان رشته گوشزد شد صاحب

(؛ یکسان 1389ها )دیانی،  همانند کمبود استاد متخصص برای دروس در بسیاری از گروهمشکالتی 

(؛ ضعف امکانات و 1389زاده و غیوری،  نرغم تخصصی شدن رشته )حس ها علی بودن آموزش

 عنوان بههای موردنیاز برای اجرای دروس تخصصی؛ توان و انگیزش دانشجویان  زیرساخت

سازی  و پیاده در گام نخست شده  بیتصوهای  سازی تخصص ، پیاده کنندگان آموزش دریافت

هایی مواجه  چالشهای آموزشی را با  های در گام دوم را در بسیاری از گروه صحیح تخصص

 ساخته است.

از جمله نیروهای پیشران « شناسی دانش و اطالعات علم رشتۀ با موازی های رشته گسترش»    

های فعال در حوزۀ علم  کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ایران نیز گسترش رشته

_______________________________________________________________ 
1. Field 
2. entrepreneurial/ enterprising librarian 
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دیریت دانش، علوم آوری اطالعات، نشر، م آوری اطالعات، مدیریت فن اطالعات همانند فن

(. 1390زاده، در حال افزایش است )مهراد و حسن روز روزبهتصمیم و مهندسی دانش و امثال آن 

های با ساختار  های موازی، احتمال موفقیت رشته تأمل دیگر دربارۀ رقابت میان رشته نکته قابل

اسب برای های تخصصی راهبردی من تر است. اگرچه ایجاد گرایش دانشگاهی و پیشینۀ قوی

گسترش قلمرو قدرت در بازار اشتغال و کسب وجهۀ دانشگاهی است، اما باید به میزان پذیرش 

 های ایجاد شده در جامعۀ دانشگاهی و بازار کار توسط کارفرمایان نیز توجه شود. تخصص

فرصت تأمل « های شغلی جدید با محوریت اطالعات و دانش فرصت»نیروی پیشران کلیدی     

شناسی دربارۀ ظهور مشاغل اطالعاتی و دانشی در  ریزی متخصصان علم اطالعات و دانش هو برنام

ها و استانداردهای  های استخدامی این مشاغل، شرح شغل غیردولتی، ردیف بازار کار دولتی و

شناسی باید به این نکته توجه کنند که  آورد. متخصصان علم اطالعات و دانش مربوطه فراهم می

رو، به خاطر  ینا ازایستد.  ادبیات قدرتمند است وگرنه از حرکت باز می ار کار نیازمندصنعت و باز

شناسی در  ای مشاغل اطالعاتی و دانشی و عدم انحصار علم اطالعات و دانش ماهیت چند رشته

ها و مشاغل، متخصصان این عرصه باید به موضوع برندسازی مشاغل  کنترل ورود به این حرفه

 اصی داشته باشند.دانشی توجه خ

و ابزارهای کار، محتوای برنامۀ آموزشی، استفاده   آوری اطالعات بر محیط تأثیرگذاری فن    

ها در این زمینه  های اطالعاتی توسط استادان و دانشجویان رشته و ارزیابی توانایی آن آوری از فن

ان بوده است )ابراهیمی و شناسی ایر یکی از محورهای مطالعاتی پژوهشگران علم اطالعات و دانش

ساز  تواند زمینه سو می اطالعات از یک آوری  فن (.1391؛ حاضری و علوی، 1388علی پورنجمی، 

تواند  های کار باشد و از سوی دیگر می بهبود و ارتقای عملکرد متخصصان این حوزه در محیط

واکنش متخصصان علم  ها در زمینۀ ارائۀ خدمات اطالعاتی خلق کند. ای برای آن رقبای تازه

تواند همگامی با تحوالت  آوری اطالعات می شناسی در برابر تحوالت فن اطالعات و دانش

کارگیری ابزارهای نوین در راستای تحول و نوآوری در وظایف سنتی و مطرح   آورانه و به فن

توانند  ریق میها از این ط کنندگان دسترسی به اطالعات باشد. آن عنوان تسهیل ها به کردن نقش آن

(.2012، 2غلبه کنند )نیکالس 1واسطه رهاییها ناشی از پدیدۀ  بر نگرانی

_______________________________________________________________ 
1 .disintermediation 
2. Nicolas 
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نیز « شناسی با صنعت های علم اطالعات و دانش تعامل و ارتباط گروه»نیروی پیشران کلیدی     

تر شدن است. صنعت  قابل تأمل است. رابطۀ میان آموزش عالی و صنعت در حال تغییر و عمیق

ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا کند. از  تواند نقش مشتری، شریک و رقیب را برای دانشگاه می

 ها و مؤسسات آموزش عالی برای ادامۀ حیات و پیشرفت نیازمند ساختن روابطی و، دانشگاهر این

و اثربخش علم   تعامل گسترده (. 2012 ،1ارنست و یانگپایدار با صنعت هستند )تیم پژوهشی 

عنوان مدیران اطالعات  شناسی با صنایع مختلف از دو منظر مفید است. نخست به اطالعات و دانش

آوری اطالعات موردنیاز صنایع مختلف و واحدهای تحقیق  توانند نقش مهمی در فراهم میو دانش 

بنیان  ها و صنایع دانش عنوان یکی از اعضای اصلی شرکت و توسعه فراهم آوردند و خود را به

ها و  سازی پژوهش ایجاد پیوندهای قوی با این صنایع زمینۀ تجاری مطرح کنند. از سوی دیگر

سازی پژوهش در حال  آورد. تجاری ها را فراهم می ها و استقالل مالی آن رای گروهدرآمدزایی ب

های پژوهشی بسیار از  گذاری برای برنامه ای به منبع اصلی سرمایه شدن از یک فعالیت حاشیه  تبدیل

ها است. دانشگاه

یاددهی  رکن اصلی و مهم نظام عنوان به« بهسازی و بالندگی آموزشی اعضای هیئت علمی»    

ای در آموزش عالی برخوردار است. این پیشران پیوندهای از نوع  یادگیری از جایگاه ویژه –

یادگیری دارند. سخت بودن پیوندها  –های یاددهی  آوری سخت با ارکان دانشجو، محتوا و فن

با داده در هر رکن سبب بروز تغییراتی در ارکان دیگر خواهد شد.  بدین معناست که تغییرات رخ

بینی در هر یک از ارکان همگامی اعضای هیئت علمی با این  داده و قابل پیش توجه به تحوالت رخ

تبع آن نسبت نامتعارف استاد به دانشجو، وظایف  تحوالت ضروری است. تعداد پایین مدرسان و به

 نامۀ ارتقای مرتبۀ علمی سنگین آموزشی، فرسودگی شغلی، اولویت پژوهش بر آموزش در آیین

اعضای هیئت علمی فرایند بهسازی و بالندگی اعضای هیئت علمی را با مشکالتی مواجه ساخته 

استخدام اعضای هیئت شناسی باید در راستای  گذاران آموزش علم اطالعات و دانش است. سیاست

های آموزشی،  نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی، کاهش مشغله  علمی جدید، بهبود شاخص

ایی، توجه ویژه به مسأله آموزش مستمر و بازآموزی اعضای هیئت علمی و پژوهشی و اجر

های  های بازآموزی و بهسازی ساختارمند و روزآمد در قالب برنامه ها، برگزاری دور ارزشیابی آن

_______________________________________________________________ 
1. Ernest and Young Research Team 
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های نوین  های آموزشی و امثال آن، با هدف آشنایی با شیوه ای، سمینارها و کارگاه مشاوره

های ارزشیابی دانشجویان، برگزاری جلساتی برای اشتراک  وین، شیوههای ن آوری آموزش، فن

ها با هدف بهسازی اعضای هیئت علمی جدید،  های تدریس و مستندسازی آن ها و تجربه ایده

های مطالعاتی مستمر و متنوع با هدف آشنایی با مباحث روز دنیا را فراهم  فراهم آمدن فرصت

 آورند.

شناسی کشور  ریزان آموزش علم اطالعات و دانش گذاران و برنامه تکه سیاس در پایان این    

ی ارکان آموزشی آن و روابط متقابل میان تمام  بهریزی برای رشد و توسعۀ آموزش رشته  در برنامه

توجهی به ارکان  یبها توجه داشته باشند؛ زیرا هر گونه تغییر و تحول در هر رکن در صورتی  آن

بر اساس  های قصدشده و اجراشده خواهد شد. سبب ایجاد شکاف در برنامهدیگر سودمند نبوده و 

شناسی ایران دارای تعامالت گسترده با  دیدگاه اکوسیبرنتیکی آموزش علم اطالعات و دانش

پذیرید و بر آن تأثیرگذار است. در این سیستم پویا و  محیط پیرامون خود است، از آن تأثیر می

ای در تعامل با یکدیگر سازگاری و  ی پیشران درون و برون رشتهای از نیروها زنده مجموعه

زنند. الزمۀ  تر تحت عنوان سیستم آموزش عالی کشور رقم می ماندگاری آن را در محیطی بزرگ

شناسی، رصد  سازگاری شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آموزش علم اطالعات و دانش

ها است. هرچند که برای  ا و همگامی با تغییرات آنه ها، دریافت بازخورد از آن دائمی آن

های  خورد است. حسگرها و شاخک سازگاری به چیزی فراتر از بازخورد نیاز است و آن پیش

بانی  شناسی باید نسبت به آینده حساس باشند و دیده سیستم آموزش علم اطالعات و دانش

توان انتظار داشت که از ترکیب  ت مینگرانه را سرلوحۀ کار خود قرار دهد. در این صور آینده

خوردها و تعامالت به رویکرد مناسبی برای سازگاری رسید  اطالعات دریافتی از بازخوردها، پیش

 و این سازگاری در نهایت ماندگاری ما در عرصۀ آموزش عالی را تضمین خواهد کرد.
 

 منابع

(. پیامدهای ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در 1388پورنجمی، سکینه )  ابراهیمی، رحمان؛ علی
 .14-10(: 1)12، ارتباط علمیرسانی.  آموزش کتابداری و اطالع

سازی نظام آموزش عالی با تحوالت مبتنی بر دانش  (. ارائه الگویی برای هماهنگ1388انتظاری، یعقوب )
رد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. در نظام اشتغال؛ مو

 .27-1(: 3)15، ریزی در آموزش عالی پژوهش و برنامه
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(. طراحی مدل تحلیل 1392فرد، حسن؛ خداداد حسینی، حمید ) آذر، عادل؛ غالمرضایی، داود؛ دانایی
سیاست علم و ؛ مورد برنامه پنجم توسعه. های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم سیاست
 .18-1(: 4)5، فناوری

 . تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.پژوهی های آینده مبانی، اصول و روش(. 1390حاجیانی، ابراهیم )
رسانی ایران از  (. آگاهی و استفاده مدرسان کتابداری و اطالع1391حاضری، افسانه؛ علوی، سهیال )

 .38-21(: 1)28، ژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتپ. 2های وب  فناوری
کتاب کننده ابراهیم عمرانی(.  رسانی در ایران )مصاحبه (. آموزش کتابداری و اطالع1388حری، عباس )

 .13-4(: 4)12، شناسی ماه کلیات: اطالعات، ارتباطات و دانش
 در تغییر خصوص در رسانی اطالع و کتابداری جامعۀ دیدگاه(. 1389) زینب غیوری، محمد؛ زاده، حسن

 .85-59(: 3)16 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات. رشته عنوان و آموزش محتوا،
 20. بازیابی 1394فروردین(. استقبال از مشاغل دانایی محور در بازار کار سال  3، 1394خانی، مسلم )

 .http://www.eghtesadonline.com ، از1394بهمن 
. تهران: انتشارات ی جامع علم و فناوری کشور نقشه(. 1390دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )

 شورای عالی انقالب فرهنگی.
. مشهد: انتشارات رسانی در ایران آموزش کتابداری و اطالع  تاریخچه(. 1389دیانی، محمدحسین )

 .ای کتابخانۀ رایانه
. مشهد: انتشارات کتابخانۀ رسانی ها دربارۀ کتابداری و اطالع کوتاه نوشته(. 1390دیانی، محمدحسین )

 ای. رایانه
(. روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای مؤثر بر آینده 1392ربانی، طاها )

دانشگاه  دانشکده مدیریت تهران:. (209-201)ص پژوهی  اولین همایش ملی آیندهموضوعات شهری. 
 تهران.

مطالعات   . تهران: پژوهشکدهای ریزی و توسعه منطقه نگاری راهبردی در برنامه آینده(. 1392زالی، نادر )
 راهبردی.

ونقل پایدار در  (. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ حمل1394زالی، نادر؛ منصوری بیرجندی، سارا )
 .31-1(: 2)19، ریزی و آمایش فضا برنامهشهر تهران )روش تحلیل ساختاری(.  : کالن1404افق 

های  هنیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشت(.1391زاده، مهدی ) صفری، سعید؛ سمیع
 . 79-65(: 1)7،فناوری آموزشعلوم انسانی. 
 ۀها: تأملی بر نظر دانشجویان دربار (. وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاه1385اهلل ) عزیزی، نعمت

کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت های علوم انسانی و راهبردهای توسعه کیفی آن.  ها و نارسایی چالش
(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 245-201)ص  اسفند، 24-22، انداز فردا امروز، چشم

 فرهنگی.

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/80746/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F


 1395، زمستان 50دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 ________________________________________________________  

  

66 

 

 .ریزی بر پایه سناریو سناریونگاری یا برنامه(. 1387علیزاده، عزیز؛ وحیدی مطلق، وحید؛ ناظمی، امیر )
 المللی انرژی. مؤسسه مطالعات بین تهران:

 .1(: 4)28، رسانی اطالع کتابداری وگرایی در حرفه.  (. تخصص1383اهلل ) فتاحی، رحمت
رسانی در ایران: آیا امیدی هست؟  های آموزشی کتابداری و اطالع (. تعامل گروه1390اهلل ) فتاحی، رحمت

 .16-12(: 10)14، شناسی کتاب ماه کلیات: اطالعات، ارتباطات و دانش
 رسانی دانشگاهی، اطالعتحقیقات کتابداری و رسانی.  (. آینده کتابداری و اطالع1388فدایی، غالمرضا )

40(46 :)95-100. 
های  رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع(. این حوزه برای بقا نیاز به تخصص دارد. 1394فدایی، غالمرضا )

 .11-7(: 1)21، عمومی
اندیشی دربارۀ کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ مبنایی  (. آینده1387فراستخواه، مقصود )

(GT .)95-67(: 4)14، ریزی در آموزش عالی پژوهش و برنامه. 
 1394بهمن  20التحصیالن دانشگاهی. بازیابی  درصدی فارغ 42اسفند(. بیکاری  6، 1393الریجانی، علی )

 .https://www.tabnak.irاز 
اه اسالمی، دانشگاه سازگار با محیط و زمینه. پژوهی در آموزش عالی: دانشگ (. آینده1392مهدی، رضا )

 .719-697(: 4)17مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، 
رسانی  ریزی کتابداری و اطالع راهبردهایی برای کمیته برنامه(. 1390زاده، محمد ) مهراد، جعفر؛ حسن

 اوری.رسانی علوم و فن ای اطالع . شیراز: تخت جمشید: مرکز منطقهه. ش.( 94-1390)
ترین  مهمپژوهی آموزش عالی ایران:  میز آیندهالف(.  1393ریزی آموزش عالی ) مؤسسه پژوهش و برنامه

ها در تدوین برنامه ششم  موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی: برای مالحظه آن
مؤسسه پژوهش و . تهران: گردآورنده حسین سمیعی (.2)پنل  توسعه )بخش آموزش، علم و فناوری(

 ریزی آموزش عالی. برنامه
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