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دانشگاهی، رسانیاطالع و کتابداری تحقیقات
 96-78 ،1399زمستان   ،4 شماره ،53 دوره

 
 

تأثیر آنها بر خدمات   ها وهای پژوهشی دانشگاهتدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه

 های دانشگاهیکتابخانه

 4علیرضا نوروزی ، 3نادر نقشینه ، *2مریم ناخدا ، 1علی مرادمند

 25/5/99تاریخ پذیرش:      11/1/99تاریخ دریافت:  

 چکیده:

این  ها و تحلیل نقش شناسایی عوامل کلیدی پژوهش، تهیۀ سناریوهای پژوهشی دانشگاه تحقیق با هدفاین  هدف.

 .است انجام شده 1413در افق  گاهیهای دانشخدمات کتابخانه سناریوها بر

عوامل  است. برای شناساییانجام شده GBNپژوهی و به روش سناریونویسیبا رویکرد آینده هش حاضرپژو روش.

تحلیل »وش راز ساختاریافته استفاده شده است. کلیدی پژوهش از روش نظرسنجی از متخصصان به شیوۀ مصاحبۀ نیمه

تأثیر  کیفی مصاحبه استفاده شده است. برای ارزیابی هایهای موجود در دادهجهت شناسایی مضمون« مضمونی

توب نظرسنجی های دانشگاهی به شکل مکهای دانشگاهی، از مدیران کتابخانهسناریوهای پژوهش بر خدمات کتابخانه

 شده است.

منون  هش براساس نظر متخصصان حوزۀ پژوهش از طریق تحلیل مضمونیپژو عامل کلیدی 24در مجموع  ها.یافته

ناریوهای پژوهش با بیشترین میزان اهمیت و عدم قطعیت جهت تدوین سشناسایی شده  ها شناسایی شد. دو عامل مصاحبه

 هارسناریو برایچ. «رویکرد دولت به پژوهش»عامل  ، و«المللیوضعیت همکاری علمی و پژوهشی بین»عبارتند از: عامل 

ها را بوجود المللی، سازوکار پژوهش باز در دانشگاهملی و بین رونق پژوهش -1: ارائه شده است  هادانشگاه پژوهش

حمایت از  - 3المللی را فراهم خواهد کرد؛ های رونق پژوهش بینتوجه به پژوهش ملی، زمینه عدم -2خواهد آورد؛ 

رکزی دانشگاهی نشان های می. نظرسنجی از مدیران کتابخانهالمللپژوهشی ملی و بین هایرکود برنامه -4؛ و پژوهش ملی

 گذارد.های دانشگاهی تأثیر مستقیم میداد که سناریوها و برنامه های راهبردی پژوهش بر خدمات کتابخانه

ی اولین بار انجام ایران براهای نویسندگان مقاله، پژوهش حاضر هم در ایران و هم خارج از براساس بررسی اصالت اثر.

 شده و از نوآوری و دانش افزایی الزم برخوردار است.

های راهبردی پژوهش، عوامل کلیدی پژوهش، خدمات سناریوهای پژوهش، برنامه. یکلیدی واژها

 های دانشگاهیکتابخانه

_______________________________________________________________ 
 آذربایجاندانشجوی دکتری دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی .  1

Ali.moradmand@ut.ac.ir  
  mnakhoda@ut.ac.ir دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت -روه آموزشی علوم اطالعات و دانش شناسی. استادیار گ 2
 nnaghsh@ut.ac.irدانشگاه تهران  –دانشکدۀ مدیریت  –. دانشیار گروه آموزشی علوم اطالعات و دانش شناسی  3
 anoruzi@gmail.com تهران دانشگاه – مدیریت دانشکدۀ –آموزشی علوم اطالعات و دانش شناسی دانشیار گروه .  4
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 . مقدمه1

حفظ جایگاه  جهت جامعه بوده ارکان اساسی رشد و توسعه پژوهش در دانشگاه الزمۀ تولید دانش جدید و از

تا حدود زیادی  های پژوهشیبرخوردار است. برنامه ایالعادهالمللی از اهمیت فوقو بین ملی رقابتی در سطوح

 د،یتول .(2013، 1والترز هستند ، فناوری اطالعات و ارتباطاتمتأثر از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

 و کنندیم تیتبع یتالیجید یندهایفرا از یاندهیفزا طور به دانش و اطالعات یمصورساز و لیتحل اشتراک،

 یروهاین عنوان به و یجهان یپژوهش یهاتیفعال و ندهایفرا نیا از یبانیپشت یبرا یمجاز یهاطیمح و فضاها

 رو همواره وب بر یمبتن گانیرا اطالعات یبرا یعموم یتقاضا آن، بر عالوه و اندافتهی ظهور شرانیپ و یدیکل

 در محور، پژوهش یهادانشگاه یپابهپا هم یدانشگاه یهاکتابخانه(. 2005 ،2فثنیتر و یه) است شیافزا به

 با خود ارتباط حفظ تنها نه مستمر رییتغ نیا از هدف. هستند جلو به رو ینگاه با مستمر تحول و رییتغ حال

 یپژوهش یهابرنامه از تیحما جهت در ارزشمند خدمات ارائۀ و نیتأم بلکه ها،دانشگاه یپژوهش یهابرنامه

 نسل یهاکتابخانه. است یالمللنیب و یمل سطح در بزرگ یهاچالش و مشکالت و مسائل حل و یالمللنیب

 اطالعات ارائۀ با هاآن. کرد خواهند تیریمد را دیجد دانش دیتول و خلق و پژوهش دیجد شکل ندهیآ در دیجد

 یهامیت در مشارکت ای محتوا دیتول قیطر از یتالیجید یپژوهش یندهایفرا و یتالیجید قاتیتحق از یپژوهش

 تیریمد نیهمچن و دیجد یهایفناور توسعۀ ،یپژوهش یهاطرح در یاطالعات مشاوران عنوان به یپژوهش

 یادیز یهاشبکه با یدانشگاه یهاکتابخانه اهداف نیا به دنیرس یبرا. کرد خواهند تیحما یپژوهش یهاداده

رشد سریع  (.2012 والترز،) بود خواهند ارتباط در یالمللنیب پژوهشگران با و ،یملفرا ،یامؤسسهفرا سطح در

ا و تهدیدهای جدیدی را هشدن پژوهش، فرصتو پدیدۀ جهانی اتنوین اطالعات و ارتباطهای فناوریعلم، 

آینده وضعیت آگاهی از .گیری استانقالب فناورانۀ نوینی درحال شکل وپژوهشگران به ارمغان آورده  برای

عی، فرهنگی و نظامهای سیاسی، اجتما (.1382آینده است)براون،  ریزی برایهای الینفک برنامهیکی از جنبه

رشد علمی،  .سزایی دارندو گسترش مرزهای دانش نقش ب رشد فناوری ،اقتصادی در پژوهش، تولید علم

در عصر اطالعات و  عالیآموزش.(1384)چلبی و معمار، وم یکدیگرهستندالزم و ملز ،اقتصادی فناوری و

مقتضیات آن  سبراسا همواره در وضعیتی پویاه، ارتباطات با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل از جامع

جهت ایجاد  ،های ممکنترسیم نقشۀ راه و تعیین آینده ،در چنین شرایط پرتالطم جامعه جامعه قرار دارند و

ی رشد و توسعه در راستا جهت سیاستگذاری است وناپذیر اجتناب، امری ندهبرای آیسازی آمادگی و زمینه

سناریو نویسی زمینه های آمادگی و  .ضروری است و سناریونویسی ژوهیپآیندهگیری از ، بهرههمه جانبه

 ،رسدنظر میبه پژوهش، آتی هایاهمیت توجه به سیاست لیرغمع سازگاری با شرایط آینده را فراهم می کند.

_______________________________________________________________ 
1 . Walters 

2. Hey & Trefethen 
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های کتابخانهچه نقشی در خدمات  ،های راهبردی پژوهش در آیندهای در مورد اینکه تغییرات در برنامهمطالعه

از خود نشان ن تغییرات در پژوهش های دانشگاهی چه واکنشی به ایو کتابخانه ،خواهند داشت دانشگاهی

و حفظ جایگاه و بقای خود   سازگاری بهینه با شرایط آیندهبرای آمادگی و لذا خواهند داد، انجام نشده است. 

های سناریوها و برنامه دیدگاه خبرگان، شناسایی شده،کلیدی پژوهش از  عوامل ،الزم است ،بلند مدتدر 

تهیۀ پژوهش، پیشران  وشناسایی عوامل کلیدی  »هدف اصلی پژوهش حاضر  گردد. ممکن ارائه راهبردی

 است.« های دانشگاهیها و تحلیل نقش و تأثیر این سناریوها در خدمات کتابخانهسناریوهای پژوهشی دانشگاه

های پژوهشی و ش حاضر این است که با توجه به تحوالتی که در زمینۀ پژوهش، سیاستمسئلۀ پژوهبنابراین، 

و پیشران  عوامل کلیدی اوالً ای در حال وقوع هستند،ها با سرعت فزایندههای راهبردی پژوهش دانشگاهبرنامه

 ثالثاً  کرد؟ و بینیها پیشتوان برای آیندۀ پژوهش دانشگاهچه سناریوهایی را میثانیاً  در این زمینه کدامند؟ 

 کدام از سناریوها خواهند داشت؟هر قبال در های دانشگاهی چه واکنشیکتابخانه

 پیشینۀ پژوهش. 2

عالی در ایران پژوهش های پژوهش های متعددی انجام شده است ولی مشخصاً به  در مورد آیندۀ آموزش

( 1392ستخواه )فراپژوهش، سیاست های پژوهشی و برنامه راهبردی پژوهشی نپرداخته اند. از جمله، »موضوع 

نگاری در های موضوع، یک الگوی مفهومی برای آیندهو مراجعه به خبره متون محتوایی بر اساس تحلیل

ارائه داده و عوامل کلیدی و  اندیشی در محیط دانشگاهدوازده اصل برای آینده کرده است. او ارائهدانشگاه 

در دوبخش را عوامل پیشران  او .را شناسایی کرده استهای ایران های تشکیل دهندۀ آیندۀ دانشگاهپیشران

با عوامل محیطی در ابعاد مختلف سیاسی، های مرتبط های مرتبط با مدیریت دانشگاه و پیشرانپیشران –مجزا 

-، نفوذ علوم میانشدناز پدیدۀ جهانی همچنین،او  .ی، فناوری و فرهنگی ارائه کرده استاقتصادی، اجتماع

همچنین .برده استعالی نامهای مهم آموزشپیشران عنوانهدانش و فناوری ب تولیدهای نوین ای و سبکرشته

با هدف تدوین سناریوهای  اشاره کرد که ،(1392قدیر، روشندل اربطانی و ضیائی) فاری غ می توان به پژوهش

عوامل دارای  برای شناسایی اند.انجام داده GBNبه روش سناریونویسی  های عمومیمتصور برای آیندۀ کتابخانه

در حوزۀ  هاترین عدم قطعیتاساسی ،این پژوهشبراساس . اندکردهقطعیت از روش دلفی استفاده عدم

های عمومی، فضای فیزیکی در مقابل فضای مجازی، منابع فیزیکی در مقابل منابع مجازی، و کتابخانه

پژوهی و به روش پژوهش دیگری که  با رویکرد آینده .گرایی بوده استگرایی در مقابل جهانیمحلی

عالی ایران و آموزش 1394است که در سال  منتظر و فالحتی) انجام شده است، پژوهش GBNسناریونویسی 

در آینده را در قالب تحلیل کرده و شرایط ممکن و محتمل   1404 های اطالعات را در افقکارکردهای فناوری

 عبارتند در ایران عالیعوامل کلیدی مرتبط با آیندۀ آموزش طبق نتایج این پژوهش، اند.ارائه کرده چهار سناریو

جویی در صرفه سیم در شبکۀ انتقال اطالعات،المللی،  استفاده از فناوری بیهای بینکاری: شهرنشینی، هماز

از پژوهش هایی که در خارج از کشور در مورد آیندۀ پژوهی  جامعه. اقشار رف انرژی، رشد شکاف طبقاتیمص
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–وینسنتپژوهش  آموزش عالی و سیاست ها و برنامه های پژوهشی دانشگاهها انجام شده است ، می توان به

بررسی  GBNرا به روش سناریونویسی  OECDهای حوزۀ آیندۀ دانشگاه اشاره کرد که (،2004)1النکرین

: تغییرات جمعیتی، شامل در این پژوهش شناسایی شده نیروهای پیشران .است  کردهارائه  کرده و شش سناریو

. دو است عالیجدید در آموزش کنندگانمشارکتدولت و منابع مالی، اقتصاد دانش بنیان، و ارتقای نقش 

اند عبارتند از: مدت زمان آموزش و تعداد ها موجب ارائۀ سناریوها بودهنیروی پیشران عمده که تغییرات آن

 دانشگاه بازار آزاد؛ دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه سنتی؛وین سناریوها عبارتند از: عالی. عنامؤسسات آموزش

او همچنین در پژوهش دیگری در  ها.محو دانشگاه ای جهانی؛ ودانشگاه شبکه مادام العمر؛دانشگاه یادگیری 

 با هدف شناسایی عوامل کلیدی و ارائۀ سناریوهای پژوهش های علمی در اروپا راآیندۀ پژوهش  2006سال 

پژوهش با دونقطۀ انتهایی ملی  گسترۀ تحقیق ده است. در این بررسی کر GBNاز طریق سناریونویسی به روش 

دهندۀ پژوهش با دونقطۀ انتهایی دولت و بازار به عنوان دو اولویت اول نیروهای پیشران المللی و سفارشو بین

همکاری  ارائه شده است: در اروپا های علمیژوهشبرای آیندۀ پ سناریو 4ها ده و برا ساس آنانتخاب ش

مدیریت نوین  ؛ وبازار جهانی پژوهش ؛ ردهای پژوهشی در سطح ملیدستاو ارتقای ؛پژوهشی در سطح جهان

 با رویکرد آینده پژوهی و به روش سناریونویسی (، درپژوهشی که2010)2استالی و مالِنفانتهمچنین  .عمومی

های سناریوی ممکن برای آیندۀ کتابخانه 26اند، های پژوهشی و دانشگاهی انجام دادهبرای انجمن کتابخانه

شناسی، جمعیت دانشگاهی، فرهنگ عوامل کلیدی متعددی مانند:ها اند. آنارائه داده 2025 در افق دانشگاهی

 جویان،، دانشها، اوضاع سیاسی، صنعت نشر، کتابخانههاشدن، زیرساختبندی، جهانیدور، بودجهراهآموزش از

به روش  اعالی انگلیس ر(، آیندۀ آموزش2011)3هویسمان و همکاراندر اروپا  .اندو فناوری را شناسایی کرده

ها را به ها دانشگاهاند. آنکرده بینیپیش ای پرچالش راکرده و آیندهتحلیل در قالب دو سناریو سناریونویسی

کلیدی متعددی  عوامل اند ومحور تقسیم کردههای آموزشمحور و دانشگاههای پژوهشدو دستۀ دانشگاه

های پژوهشی، چگونگی دسترسی های خصوصی، دانشگاهکنندگان بخش خصوصی، دانشگاهتأمینمانند: 

پژوهش  اند.آموزش و نحوۀ یادگیری دانشجویان را شناسایی کردهعالی، کیفیت عموم افراد جامعه به آموزش

 طرح طی یک ، است که(2012والترز) دیگری که به آینده پژوهی کتابخانه های دانشگاهی پرداخته، پژوهش

ی دانشگاهی آینده را هابا استفاده از تکنیک سناریونویسی نقش کتابخانه پژوهی،با رویکرد آینده یپژوهش

های را تولیدکنندگان دانش جدید، اطالعات و داده آنهادانسته، حمایت از پژوهش  یخدمات معمول فراتر از

عبارتند  عوامل و عناصر تأثیرگذار برخی از مهمتریناز نظر او پژوهشی در آیندۀ بلندمدت معرفی کرده است. 

 المللی، و عواملبین سیاسی در سطوح  ملی،از: عوامل اقتصادی در سطوح خرد و کالن؛ عوامل فناورانه، عوامل 

_______________________________________________________________ 
1. Vincent - Lankerin 

2. Staley &Mallenfant 

3. Huisman et al.  
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انجام  تکنیک دلفی و سناریونویسی پژوهی و بابه روش آینده2013والترز همچنین پژوهشی را در سال  فرهنگی.

های بزرگ جهانی ای چالشتوسعۀ پژوهش میان رشته. »1عبارتند از:  چهار سناریو ارائه کرده است که داده و

. 3؛ «های خاص: سؤاالت خاص، دانشگاه خاصپژوهش رشته. »2؛ «در مورد تولید دانش را حل خواهد کرد

توسط مدیران  هاسناریو این«. تمرکز بر آموزش و یادگیری دانشجویان است. »4؛ «المللیرهبری پژوهش بین»

تأکید  های پژوهشی دانشگاهی در برنامه هایتأیید شده و بر نقش حیاتی کتابخانه های دانشگاهیکتابخانه

 در را متحده االتیا یهادر دانشگاه یپژوهش یپژوهش و برنامه ها ۀندی(، آ2018و همکاران ) 1رز. اندکرده

 مجالت در پژوهش جینتا انتشار و یپژوهش ۀبودج جذب یبرا رقابت -1: اند کرده ینیب شیپ ویسنار سه قالب

 رقابت علت به یخارج انیدانشجو جذب -2 داشت؛ خواهد ادامه یا ندهیفزا شکل به مشهور و معتبر یلیخ

 یحضور ریغ پژوهش و آموزش -3 افت؛ی خواهد کاهش متحده االتیا یمهاجرت یها استیس و کشورها ریسا

  .بود خواهد توجه مورد شتریب دور راه از و

 پژوهشروش شناسی . 3

2پژوهی و به روش سناریونویسیپژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی بوده و با رویکرد آینده
GBN نجام شدها-

و اتحادیۀ شبکۀ  3است که توسط سیرز و فالتون «کسب و کار عمومی شبکۀ»است. این روش موسوم به روش 

 GBNدلیل انتخاب روش سناریونویسی  (.2004ارائه شده است)شوارتز،کسب و کار عمومی و به همت شوارتز 

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

است این است که در این روش  ترمتداولهای دیگردر دنیا نسبت به روش GBNاینکه روش سناریونویسی

شناسایی  برای شوند.قطعیت بحرانی ارائه میبیشترین عدم سناریوها براساس دو عامل با بیشترین تأثیرگذاری و با

 یو فناور پژوهش امور انریو مد یپژوهش معاونان) حوزۀ پژوهش متخصصان  با  عوامل کلیدی پژوهش

سؤاالت مصاحبه نیمه  .شده استانجام  ساختاریافتهمصاحبۀ نیمه (وزارت عتف کی سطح جامع یهادانشگاه

های راهبردی پژوهش  و با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی برنامه ساختاریافته از طریق بررسی اسناد

مصاحبه استفاده  های کیفیموجود در داده هایجهت تحلیل و شناسایی مضمون «تحلیل مضمونی»روش از شد.

از  ،1413های دانشگاهی در افقکتابخانه همچنین برای ارزیابی تأثیر سناریوهای پژوهش بر خدمات .شده است

(، 1970)4بر اساس نظر مارتینو .نظرسنجی شد با طرح سؤاالت باز کتبی  اهی های دانشگمدیران کتابخانه

دهد که چارچوب زمانی محدودی دارد. پژوهش او نشان میریزی دقیق و موفق از طریق سناریونویسی برنامه

_______________________________________________________________ 
1 . Rouse, W. B. 

2 . General Business Network 

3 . Scears & Fulton 

4. Martino  
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بینی دقیق آینده زمان مناسبی است و اگر زمان بیشتر از آن در نظر گرفته شود از دقت سال برای پیش 15

 ها کاسته خواهد شد. بینیپیش

-ت. مشارکتوزارت عتف اس براساس فهرست ارائه شدۀ  1جامع سطح یک هایدانشگاهجامعۀ پژوهش، تمام  . 

 7)های مرکزیو رؤسای کتابخانه نفر( 7) ، مدیران امور پژوهشینفر( 4) معاونان پژوهشی ،ان در پژوهشگکنند

گیری به روش هدفمند انتخاب شده است تا بیشترین های جامع سطح یک کشور است. نمونهدانشگاه نفر(

ابزارگردآوری اطالعات، مصاحبۀ نیمه ساختاریافتۀ اطالعات مرتبط از متخصصان گردآوری و تحلیل گردد. 

-نفر متخصص که سمت ریاست کتابخانه 7نفر  متخصص مصاحبه شده است. همچنین از  11حضوری است و با 

های دانشگاهی های جامع را داشتند، در مورد تأثیر سناریوهای پژوهش بر خدمات کتابخانههای مرکزی دانشگاه

 شده است.نظرخواهی    از کتبیبا طرح سؤاالت ب آینده،

 های پژوهشیافته. 4

وزۀ عامل کلیدی و مؤثر بر پژوهش براساس نظر متخصصان ح 24در مجموع  ،1جدولبراساس نتایج  

-ینبوضعیت همکاری علمی و پژوهشی »عامل  پژوهش از طریق تحلیل مضمونی مصاحبه ها شناسایی شد.

و با  3عدم قطعیت  نو میانگی 63/9، با میانگین اهمیت ...(«علمی و  المللی)تحریم، قوانین حمایتی، دیپلماسی

ن عامل تأثیرگذار ها مهمتریرتبۀ نخست را داشته و از نظر متخصصان حوزۀ پژوهش دانشگاه 99/28امتیاز نهایی 

 با میانگین« شجمهور و وزرای کابینه)دولت( به پژوه رویکرد رؤسای»ها است. همچنین عامل پژوهش دانشگاه

، 1ا توجه به جدولبعالوه، ب ، رتبۀ دوم را دارد43/26و با امتیاز نهایی 3قطعیتو میانگین عدم 81/28اهمیت 

 ردم جامعه با امتیاز متصادی رفاه اق»، و «36/8 ها با امتیازپژوهشی در دانشگاه قوانین»شود که عوامل مشخص می

 (.1)جدولقطعیت کمتری برخوردارنداز اهمیت و عدمنسبت به سایر عوامل ، «45/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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 ها براساس امتیازات میزان اهمیت و میزان عدم قطعیت.  رتبه بندی عوامل مؤثر بر آیندۀ پژوهش دانشگاه1جدول

میزان 
اهمیت 

میزان  ×
عدم 

قطعیت 
= امتیاز 

 نهایی

میانگین 
میزان 
عدم 

قطعیت 
 3-1از 

میانگین 
میزان 

اهمیت  
 10 -1از 

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

 رتبه

المللی وضععععیععت همکععاری علمی و پژوهشعععی بین 63/9 3 99/28
 1 )تحریم، قوانین حمایتی و دیپلماسی علمی( 

رویکرد رؤسعععای جمهور و وزرای کابینه نسعععبت به  81/8 3 43/26
 2 پژوهش

 3 ای در جامعۀ علمیرشتهنفوذ علوم میان 75/8 3 25/26
 4 گذاری پژوهشها در سیاستنقش فناوری 63/8 3 89/25

 5 وضعیت مدیریت دانش در کشور 45/8 3 35/25

 6 هاباور به سودمندی پژوهش در حل چالش 36/8 3 08/25

شده  36/8 3 08/25 ساخت ها و خدمات فناورانه ارائه  ضعیت زیر و
 7 به پژوهش

 8 المللیمیزان اثرپذیری کشور از جو پژوهش بین 9/7 3 7/23

 9 تصویر ذهنی دانشگاه از استقبال صنعت از پژوهش 9/7 3 7/23

 10 تصویر ذهنی صنعت در کارآمدی دانشگاه 81/7 3 43/23

 11 تصویر کلی پژوهش در جهان 72/7 3 16/23

 12 پژوهشنوع نگرش مدیران و قانون گذاران به  36 3 08/22

شی نهادهای غیر  18/7 3 54/21 ضعیت رویکردهای علمی و پژوه و
 13 های حامی پژوهش NGOدولتی و 

 14 وضعیت شبکه ها و سامانه های پژوهشی 81/6 3 43/20

 15 فرهنگ سازی در زمینۀ پژوهش 54/6 3 62/19

مالی دولت در حمایت از پژوهش در    محدودیت 09/9 2 18/18
 16 هادانشگاه

 17 وضعیت همکاری دانشگاه و صنعت 9/8 2 08/17

 18 هاوضعیت نیازهای پژوهشی صنایع به دانشگاه 09/8 2 18/16

 19 ضروری ندانستن پژوهش 54/7 2 08/15

 20 ریزی شده در اسناد باالدستی اقدامات برنامه 36/7 2 72/14

پژوهشعععی ناهمخوانی اسعععناد باالدسعععتی با توانمندی  27/7 2 54/14
 21 هادانشگاه

 22 وضعیت آیین نامۀ ارتقاء و جذب اساتید 36/8 1 36/8

 23 هاقوانین و مقررات پژوهشی در دانشگاه 36/8 1 36/8

 24 سطح رفاه اقتصادی مردم جامعه 45/6 1 45/6

 

گیرند. قرار می  2×2ابعاد عدم قطعیت، نیروهای پیشران در یک ماتریس  GBNدر سناریونویسی به روش 

نقاط انتهایی شود. تشکیل می ، چهار سناریوی مستقلقطعیت با یکدیگراز ترکیب حاالت مختلف عوامل عدم

قا نهم معانی مختلفی را از کمتری دو محور ند: بدترین تا بهترینمی ءتا بیشعععترین مقدار ال وی تا ق ، کنند مان

شکل  ضعیف برنده و بازنده. شگاه1در  سناریوهای پژوهش در دان ست. با لحاظ  1413ها در افق ،  شده ا ارائه 
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کردن میزان عدم قطعیت عوامل تأثیرگذار پژوهش در آینده توسععط متخصععصععان، امتیاز نهایی عوامل مذکور 

. سععپس براسععاس آنها ضععرب شععد تعیین گردید. بدین صععورت که امتیاز عدم قطعیت عوامل در میزان اهمیت

بها هایی رت یاز ن ندی مت وضععععیت همکاری علمی و پژوهشعععی »دهد که عامل ، نشعععان می1جدول گردید.ب

و با  3قطعیت عدم و میانگین 63/9، با میانگین اهمیت «علمی( المللی)تحریم، قوانین حمایتی، دیپلماسعععیبین

ها مهمترین عامل رتبۀ نخسعععت را داشعععته و از نظر متخصعععصعععان حوزۀ پژوهش دانشعععگاه 99/28امتیاز نهایی 

ها عنوان اولین عامل پیشععران جهت تدوین سععناریوهای پژوهش دانشععگاهتأثیرگذار پژوهش اسععت و بنابراین به

 81/28اهمیت  با میانگین« به پژوهش رویکرد رؤسای جمهور و وزرای کابینه»شود. همچنین عامل انتخاب می

ان عنورتبۀ دوم را داشته و به ،نظر متخصصان حوزۀ پژوهشاز  43/26و با امتیاز نهایی  3قطعیت و میانگین عدم

شود. بنابراین سناریوهای پژوهش براساس انتخاب می هت تدوین سناریوهای پژوهشج دومین عامل پیشران،

 از سپس. شد نوشته محققان توسط وهایسنار نخست که صورت نیا به. است شدهاین دوعامل، تدوین و ارائه 

 ..دیگرد لیتکم و اصالح وهایسنار شونده، مصاحبه متخصصان همان با یپانل مجاز  یبرگزار قیطر

 
 ها براساس دو عامل با بیشترین میزان اهمیت و عدم قطعیت. چهار سناریوی پژوهش دانشگاه1شکل

 

 خواهد آورد )پژوهش باز(ها را بوجود المللی، سازوکار پژوهش باز در دانشگاهسناریوی اول. رونق پژوهش ملی و بین

دنبال به  پژوهشگران و هداشت المللی وجودملی و بین پژوهشی در سطوح شدید براساس این سناریو عالیق

. العالج.های صعب. مانند تأمین آب و هوای پاک، معالجۀ بیماریحل مسایل مختلف جوامع خواهند بود

های علمی و پژوهشی اتخاذ تقویت همکاری ها جهتلی پژوهش در دانشگاههای جهانی و مگذاریسیاست

شدن، دیپلماسی . جهانیچشمگیر خواهد بود المللیملی و بین ها در سطوح. در این زمینه نقش دولتخواهند شد

کردن ها با لحاظ، آیندۀ پژوهش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. زیرا دولتهاالملل و تحریمعلمی، قوانین بین
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های پژوهشی را طراحی ها، راهبردها و برنامهسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و فرهنگی، سیاست مسایل

دیپلماسی  و للی با تصویب قوانین حمایتیالمهای دولتی در سطوح ملی و بینها و دانشگاهدولت .خواهند کرد

های زبدۀ پژوهشی المللی و تشکیل تیمپژوهشی ملی و بین هایاندازی سامانهها و راهتحریم لغوعلمی به دنبال 

بود و با استفادۀ  از واحدهای پژوهشی فناور خواهد ولت به سمت حمایت کاملهای کالن د. سیاستخواهند بود

های پژوهش کارآمد را زمینه ،های دیجیتال و مجازیالمللی، کتابخانههای پژوهشی ملی و بینشبکه مؤثر از

در سطح  نتایج پژوهش ها ودسترسی جهانی به داده د بود.نخواه افزاهم عاملایجاد ت رده، موجبفراهم آو

 ، صنایعهاای برخوردار خواهد بود. بسیاری از مراکز پژوهشی خصوصی، شرکتجهانی از اهمیت فوق العاده

های جامع از آنجاکه دانشگاه خواهند داشت. را های دولتیدانشگاه با مراکز پژوهشی ه همکاریو افراد تمایل ب

در  ولت هستند؛ نقش دولت ایران، ها و راهبردهای خرد و کالن دسطح یک ایران دولتی بوده و پیرو سیاست

بر  ای دولت در ابعاد مختلفهگیریتصمیم. خواهد بودالمللی از اهمیت مضاعفی برخوردار بین سطح ملی و

ستگذاری مناسب و تصویب دولت با سیا .خواهد داشت تأثیر مستقیم هاکمیت وکیفیت پژوهش در دانشگاه

های های ایران را با دانشگاهپژوهشگران دانشگاه الملل، امکان تعاملگر در حوزۀ روابط بینحمایت قوانین

المللی روابط بین جهانی را بوجود خواهد آورد. های همکاری علمی و پژوهشیزمینه فراهم کرده، جهان بزرگ

منابع  بدون المللی را نیز فراهم خواهد کرد. از آنجاکه پژوهشخوب، امکان جذب اعتبارات پژوهشی بین

کشور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.  رسد؛ دولت تجدید بنای اقتصادبه نتیجۀ مطلوب نمی اقتصادی

. همچنین امکان تبادل خواهد بود ینوآور ری وفناو و براساس بند نافش به نفت و گاز متصل نبوده اقتصادی که

المللی را فراهم خواهدکرد. در های پژوهشی بینها و شبکهسامانه، هاپژوهشگر و استفادۀ مشترک از آزمایشگاه

دهندۀ آنها که عوامل تشکیل هاییآینده مسایل پیچیدۀ جامعه توسط پژوهشگران از طریق دسترسی به سامانه

که در کنارهم سازۀ پژوهشی را  ،هاآزمایشگاه و ها، سیستمها، ابزارهاو بلکه ترکیبی از آدم ها نبودهفقط آدم

 هایاند نه آدمها. دادههای پژوهشی هستند که مرجعسامانه ایدهند، حل خواهند شد. در چنین جامعهتشکیل می

به  اوریدر زمینۀ انتقال فنبود. نقاط جهان قابل دسترس خواهد ای در تمام پژوهشی به شکل دیجیتال و شبکه

 و موجب ایجاد رقابت ،از سوی دولت پژوهشی هایگسترش برنامههای بلندی برداشته خواهد شد.گام، کشور

خواهند  زیادی برخوردار ای از اهمیترشتهعلوم میان و شده هت حل مسایل جوامعهای پژوهشی جتشکیل تیم

توسط متخصصان  و الزم است از زوایای مختلف و دادند حالت چند بعدی ،. زیرا اغلب مسایل اجتماعیشد

 .قرار گیرند مختلف مورد مطالعه

 المللی را فراهم خواهد کرد )پژوهش جهانی(رونق پژوهش بین  هایسناریوی دوم. عدم توجه به پژوهش ملی، زمینه

ویژگی یک نظام های جامع سطح یک  از براساس سناریوی دوم سیستم مدیریتی حاکم بر پژوهش دانشگاه

ها و نامهتا پژوهشی. تصویب و اجرای آیین ها بیشتر آموزشی خواهند بودو دانشگاه پویا برخوردار نخواهد بود

آوردن پژوهشگران به پژوهش روی مسایل جهانی موجب روی از سوی دولت ناپذیرمقررات پژوهشی انعطاف
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 هایزیادی روبرو خواهد شد. از آنجا که پژوهش و پروژه هایبا چالشها خواهد شد. پژوهش در دانشگاه

. درصد بسیار نخواهند شد ها حمایتکالنی هستند؛ از سوی دولت و مدیران دانشگاه پژوهشی نیازمند اعتبارات

جامع کشور های که دانشگاه. با توجه به این به پژوهش اختصاص خواهد یافت ناچیزی از درآمد ناخالص ملی

، نیاز چندانی با کم شدن ذخایر نفتی شوددولتی بوده و بودجۀ آنها توسط دولت و با فروش نفت و گاز تأمین می

 ودها تمایل به حفظ شرایط موج. متولیان پژوهش دانشگاهری در کشور احساس نخواهد شدنوآو و به پژوهش

منافع شخصی از  ای خواهد بود که فقطبگونه ناپایدار و هاخواهند داشت. سیستم حاکم بر پژوهش دانشگاه

پژوهشگران  منافع شخصینجا که نه ارتقای سطح پژوهش و دانش ملی. از آ ،سوی پژوهشگران دنبال خواهد شد

استگذاری در سی المللی روی خواهند آورد.شود، لذا به پژوهش بینالمللی بیشتر تأمین میاز طریق پژوهش بین

. داد دنخواه مجالت داخلی امتیاز بیشتر از مقاالت ISIها به مقاالت انشگاههای پژوهشی دنامهآییندولت و

تجاری هداف تجاری و شبهکه با ا های دانشی غیر دولتی خواهند بودبنگاه ای از مراکز پژوهشی،بخش عمده

چنین حمایتی از آنها  امادارند،  نیاز دولت و مراکز پژوهشی دولتی به پشتیبانی کرد و با اینکهفعالیت خواهند

المللی تمایل خواهند داشت. از آنجا به سمت جلب حمایت مراکز پژوهشی بین صورت نخواهد گرفت. بنابراین

ها ، پژوهشگران دانشگاههای پژوهشی در سطح ملی حمایت نخواهد شدها و پروژهکه از پژوهشگران دانشگاه

بودجۀ خود را از کانال بخش خصوصی و بازار تأمین تا  داشتتمایل خواهند هم به مراکز پژوهشی خصوصی

 .کنند

 سناریوی سوم. حمایت از پژوهش ملی )پژوهش ملی( 

دولتمردان و و در کانون توجه  مورد حمایت بوده کامالً براساس سناریوی سوم، پژوهش در سطح ملی

ها در ابعاد مختلف، تحریم انواع المللی به علت وجودو پژوهش در سطح بین دانشگاهیان قرار خواهد داشت

شدن از رونق چندانی فقدان قوانین حمایتی، ضعف دیپلماسی علمی و پژوهشی و عدم توجه به پدیدۀ جهانی

، سامانۀ پژوهش ی اطالعات و ارتباطاتهاهای پژوهش ملی از جمله فناوری. زیرساختبرخوردار نخواهد بود

سطح ها و مراکز اطالعاتی دانشگاهی در شبکۀ کتابخانهرسانی، عنظام ملی اطالهای ملی، ملی، شبکۀ آزمایشگاه

. مسایل، مشکالت و معضالت جامعه در سطح ملی در ابعاد تأمین خواهد شد آلو ایده ملی در حد استاندارد

المللی در کانون توجه . اما مسایل، مشکالت و معضالت مختلف بینخواهد بود مختلف از اولویت برخوردار

 . انشگاهیان و دولتمردان نخواهد بودپژوهشگران، د

 المللی)پژوهش بسته(های پژوهشی ملی و بینسناریوی چهارم. رکود برنامه

. المللی دچار رکود خواهد بودبین های پژوهشی، سطح ملی وبرنامه پژوهش و ،براساس سناریوی چهارم

ها المللی دانشگاهملی و بین فناوری در سطوحژوهش، علم و های پگذاری و زیرساختبه علت ضعف سیاست

 . پژوهش اگر هم به شکل محدود انجام شود،د بودنخواه پژوهش غافل مهم صرفاً به آموزش پرداخته و از امر

. در چنین شرایطی خبری از هشیهای پژوبه شکل انفرادی و با انگیزۀ شخصی خواهد بود نه در قالب تیم صرفاً
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ها از لحاظ پژوهشی نسبت به . بر این اساس دانشگاهترش مرزهای دانش نخواهد بودخالقیت و گس نوآوری،

حال حاضر تغییرات محسوسی را تجربه نخواهند کرد و ممکن است بطور کلی کارکرد پژوهشی خود را از 

 کنند.  شی خود بسندهدست داده و صرفاً به رسالت آموز

 اعتبار سنجی سناریوها 

 که عبارتند از: شوداز معیارهای مختلفی استفاده میبرای سنجش اعتبار سناریوها 

 : ارزیابی میزان امکان وقوع سناریو در آینده؛پذیریامکان 

: ارزیابی میزان سازگاری درونی متغیرهای مختلف سناریو و عدم وجود تناقض آنها سازگاری درونی 

 بایکدیگر؛

 در تصمیم گیری های آینده و ارائۀ تصویر درست از آن؛ :میزان فایدۀ سناریوسودمندی 

؛ منتظر و  1396ناریوها)گلدسته،:میزان تمایز و قابل تشخیص بودن سناریوی مطرح شده از سایر ستمایز. و 

 (.فالحتی،

 یک سناریوی خوب و معتبر باید سازگاری درونی داشته و از دیگر سناریوها متمایز باشد. همچنین از نظر عقلی 

خبرگان  از گروه لذا (.1393، چالش های موجود سودمند باشد)مؤمنی و منطقی امکانپذیر بوده و برای حل

تا سناریوها را بررسی کرده و از یک تا چهار براساس معیارهای فوق به سناریوها   شد کننده درخواستمشارکت

، نتایج 2. جدولخواهد داشت وضعیت بهتری کند،هر سناریویی که عدد بزرگتری را کسب امتیاز بدهند.

 کننده در پژوهش را نشان میدهد.نظرسنجی ازخبرگان شرکت

 ، میانگین مقدار معیارهای ارزیابی سناریوها از نظر خبرگان2جدول 

 سناریو
 معیار ارزیابی

 سناریوی اول
 )پژوهش باز(

 سناریوی دوم
 )پژوهش جهانی(

 سناریوی سوم
 )پژوهش ملی(

 چهارمسناریوی 
 )پژوهش بسته(

 2 3 5/2 4 پذیریامکان
 8/2 5/3 3 8/3 سازگاری درونی

 5/1 4 8/3 4 سودمندی
 4 4 4 4 تمایز

 3/10 5/14 3/13   8/15 جمع امتیاز

 

دهد که تمایز بین سناریوها از دیدگاه خبرگان در حد بسیار خوب ارزیابی شده است. آنها ، نشان می2جدول 

. همچنین سودمندی اندبت به سناریوهای دیگر بیشتر ارزیابی کردهدرونی سناریوی اول را نسسازگاری 

اند. سناریوی اول)پژوهش باز( به اول و سوم را نسبت به سناریوهای دوم و چهارم بیشتر ارزیابی کرده سناریوی

به عبارت دیگر خبرگان پذیری بیشتری نسبت به سایر سناریوها برخوردار است. اعتقاد خبرگان از امکان

ریزی پژوهش گذاری و برنامهسیاست 1413د، امکان این که در افقانکننده در پژوهش اعتقاد داشتهمشارکت

ریوی اول بیشتر است. از نظر امتیاز کل هم سناخیلی ها براساس سناریوی اول )پژوهش باز( اتفاق بیفتد دانشگاه
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های دوم تا چهارم را سوم، دوم و چهارم، رتبههای س به ترتیب سناریویو رتبۀ اول را دارد. سپ بیشترین امتیاز

 دارند. 

های دانشگاهی، متن ، بر خدمات کتابخانهسناریوهای ارائه شده در پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر

توجه با تا  و از آنها درخواست شد هال گردیدهای جامع ارسهای مرکزی دانشگاهکتابخانه به رؤسای سناریوها

مشخصات  کنند.دانشگاهی را تبیین هایبر خدمات کتابخانه هر کدام از سناریوها، تأثیر آنها احتمال وقوع به

-کنندۀ تأثیر سناریوها بر خدمات کتابخانهکننده در پژوهش و ارزیابیدانشگاهی مشارکتهایرؤسای کتابخانه

 ، ارائه شده است.3های دانشگاهی در جدول

 کننده در پژوهشهای مرکزی مشارکتمشخصات رؤسای کتابخانه ،3جدول شمارۀ  
 سمت رشتۀ تخصصی مرتبۀ علمی کد

1P رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تاریخ استاد 
2P رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس اسیایمنی شن استاد 
3P دانشگاه شهید بهشتی رئیس ادارۀ کتابخانه های شناسیعلم اطالعات و دانش استادیار 
4P رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز شناسیعلم اطالعات و دانش دانشیار 
5P رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان فارسیزبان و ادبیات استاد 
6P رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی شناسیعلم اطالعات و دانش استادیار  
7P رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی دانشیار 

 

اول در  اند که اگر سناریویعنوان کرده سطح یک کشور های جامعهای مرکزی دانشگاهمدیران کتابخانه

رسانی های اطالعهای شبکهتدارک زیرساخت های دانشگاهی باید به فکراتفاق بیفتد، کتابخانه (1413)افق

های محلی ها و خدمات شبکههم زیرساخت المللی باشند، اگرچه اکنونملی و بین سیم و مجازی در سطوحبی

های تقویت آنها پرداخته شود و پروتکل بهوجود دارند؛ ولی باید  های دانشگاهیجهانگستر وب در کتابخانه و

 ارائۀ خدماتها به المللی باید تعیین شوند و کتابخانهها در سطح ملی و بینکتابخانه ای بینهمکاری شبکه

های مدیریت آورند. همچنین باید سیستمپیوندی و دادۀ بزرگ روی هایداده پژوهشی مبتنی بر وب معنایی،

مدیریت نمایند. در کنار این باید خدمات تحلیل  اندازی و به شکل کارآمدرا راه های دادهها و پایگاهداده

برقراری ارتباط با  الزمۀ تأمین و ارائۀ این خدمات،د. فراهم کنن مشاورۀ اطالعات را همهای پژوهشی و داده

فکری ست تا با همهاو سازگار با شبکه بنیاد-افزارهای وبالمللی و استفاده از نرمبین های پژوهشی ملی،سامانه

های اطالعاتی دیجیتال و مجازی برای استفادۀ سریع و آسان المللی مجموعهو کار گروهی در سطح ملی و بین

نیروی  گیری ازبهره نین خدمات گسترده و تخصصی مستلزمانجام چ شود. بدیهی است  وهشگران فراهمپژ

ها ها و گسترش شبکهتوانمند و دارای سواد اطالعاتی کافی است تا با کاربرمدارکردن خدمات کتابخانه انسانی

محورکردن خدمات های پژوهشزیرساخت معنایی و فضاهای مجازی،وب های اطالعاتی، اینترنت،و پایگاه

های فضا و منابع اطالعاتی مجازی و مبتنی بر فناوری بع فیزیکی به سمتها را فراهم کرده و از فضا و مناکتابخانه

است که یک کتابخانۀ دانشگاهی هرچقدر هم که بزرگ و  عات و ارتباطات حرکت کنند. بدیهینوین اطال
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های پژوهشی در سطوح ملی و و داده های اطالعاتی،منابع و پایگاه تواند بدون اشتراکمجهز باشد، باز نمی

مشی مشی کلی کتابخانه و خطکند. بنابراین باید خطرا برآورده طالعاتی پژوهشگرانالمللی نیازهای ابین

دانشگاه راهبردی پژوهشی هایهای پژوهشی و برنامهسازی کتابخانه را تغییر داده و آن را با سیاستمجموعه

های پژوهشی، آخرین سازی، سازماندهی و مدیریت بهینۀ دانش، اطالعات و دادهتطبیق داده و در مجموعه

های کارآمد از امکانات و تجهیزات کتابخانهکارگیرند. جهت استفادهالمللی را بهاستانداردهای ملی و بین

ان خود را ارتقاء طریق سواد اطالعاتی کاربر را برگزارکنند تا از اینهای آموزشی منظم دانشگاهی، کارگاه

سازی خدمات کتابخانه و هوشمند های اطالعاتی،از پایگاه عاتی الزمۀ استفادۀ کارآمدسواد اطال دهند. چون

جهت دسترسی یکپارچه به اطالعات  این راستا باید بسترسازی الزم ایجاد فضاهای مشترک پژوهشی است. در

دهند، آماده را در اختیار کاربران خود قراراطالعات  بخانۀ دانشگاهی نباید صرفاًتاو خدمات فراهم گردد. ک

داشته باشند. همچنین به خدمات گزینشی  مشارکت طور جدیدانش هم بهدر پژوهش، تولید و انتشار  بلکه باید

پژوهش  ی بنام واحدبپردازند و واحد رسانی جاریاطالعات، مدیریت فضاهای مشترک اطالعاتی و اطالع

بدون زمان و خدمات دسترسی آزاد بیشتری ارائه نمایند)جدول  درکتابخانه دایر کرده و خدمات بدون مکان،

4     .) 
 های دانشگاهی آیندهها در مورد تأثیر سناریوی اول پژوهش بر خدمات کتابخانههای مرکزی دانشگاه، نظرات رؤسای کتابخانه4جدول 

کد مشارکت کنندگان در 
به  نظرسنجی پژوهش

رت
ی  

وان
را

ف
 

سال آینده  15های دانشگاهی و خدمات آنها در افق تأثیر بر  کتابحانه
یو در صورت وقوع احتمالی سناریو

ار
سن

 
1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7 

و  سیمرسانی  بیهای اطالعهای شبکهتدارک زیرساخت  
 المللی،ملی و بین مجازی

 
 سناریوی اول :

رونعععععق 
هش  پژو
مععلععی و 
بععععیععععن 
لی،  ل م ل ا
سازوکار 
هش  پژو
باز را در 
دانشععگاه

هعععععععععا 
بععوجععود 
خععواهععد 

 آورد
 (

هش  پژو
 باز(

 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  های بزرگهای پیوندی و دادهارائۀ خدمات داده 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  های پژوهشیهای  مدیریت دادهاندازی و مدیریت سیستمراه 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  های پژوهشیارائۀ خدمات تحلیل داده 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  المللیهای پژوهشی ملی و بینبرقراری ارتباط با سامانه 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  های اطالعاتی دیجیتالآوری مجموعهفراهم 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  المللیهای ملی و بینبیس و سازگار با شبکهاستفاده از نرم افزارهای وب 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  ی توانمند و دارای سواد اطالعاتیاستخدام نیروی انسان 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  کاربرمدارتر کردن خدمات 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  ی اطالعاتی، اینترنت و وب معناییهاپایگاه ها،گسترش شبکه 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  اتپژوهش محور کردن خدم 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7 
حرکت از فضا و منابع فیزیکی به سمت فضا و منابع اطالعاتی  

 ،بتنی بر فناوری های نوین اطالعات و ارتباطاتمجازی و م

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7   المللیملی و بین اشتراک منابع اطالعاتی و داده های پژوهشی 

1P ،2P ،3P ،4P ،6P ،7P 2 6 
های راهبردی کتابخانه و تطبیق آن با برنامه تغییر خط مشی 

 پژوهشی 

1P ،2P ،4P ،5P ،6P 3 5 
ن سازماندهی و مدیریت بهینۀ اطالعات و دانش براساس آخری 

 ملی و بین المللیاستانداردهای 
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کد مشارکت کنندگان در 
به  نظرسنجی پژوهش

رت
ی  

وان
را

ف
 

سال آینده  15های دانشگاهی و خدمات آنها در افق تأثیر بر  کتابحانه
یو در صورت وقوع احتمالی سناریو

ار
سن

 

2P ،3P ،4P ،5P ،6P 3 5 
سازی امکان استفاده از افزایش سواد اطالعاتی کاربران و زمینه 

 اوری اطالعاتی و ارتباطی راه دورفن

 

1P ،2P ،4P ،5P 4 4  های مجازیهوشمندسازی خدمات، استفاده از شبکه 

1P  ،3P ،4P  ،6P 4 4  ایجاد فضای مشترک پژوهشی 

4P ،5P، 6P 5 3 
و متناسب آموزشی با کیفیت سعی در ارائۀ خدمات پژوهشی و  

 جعینبا شرایط زمانی و نیازهای مرا

3P  ،5P ،7P 5 3  سترسی یکپارچه به اطالعات و دانشفراهم آوردن امکان د 

1P  ،4P ،6P 5 3 
ملی و بین المللی و  های دانشگاهیتعامل با دیگر کتابخانه 

زمینۀ ارائۀ خدمات به  اندیشی دربرگزاری جلسات هم
 پژوهشگران

4P ،6P 6 2  تولید و نشر اطالعات و دانش 

3P ،4P 6 2  د بر ارائۀ خدمات گزینشی اطالعاتتأکی 

4P ،5P 6 2 
بسترسازی برای ایجاد و مدیریت بهینۀ فضای مشترک اطالعاتی   

 فیزیکی و مجازی

2P ،5P 6 2  پژوهش در کتابخانه های دانشگاهی راه اندازی واحد 

4P 7 1  رسانی جاری به شکل پویااطالع 

3 P 7 1  ارائۀ خدمات بدون مکان و بدون زمان 
3 P 7 1  خدمات دسترسی آزاد بیشتری را فراهم نمایند 

احتمالی های جامع سطح یک کشور در ارزیابی چگونگی تأثیر  وقوع های مرکزی دانشگاهمدیران کتابخانه

اندکه اگرچه، این سناریو از نظر منطقی احتمال وقوع کمتری دارد؛ سناریوی دوم پژوهش چنین اذعان کرده

ی های اطالعاتآوری امکانات اشتراک پایگاههای دانشگاهی باید به فراهماگر اتفاق بیفتد، کتابخانه ولی برفرض

کنند و المللی را فراهمهای پژوهشی بینارتباط با سامانههای  برقراری و زیرساخت معتبر خارجی اولویت داده،

بزرگ در سطح  های دادۀهای پیوندی، مجموعهاز طریق گسترش منابع اطالعاتی دیجیتالی، ارائۀ خدمات داده

ای های دانشگاهی در راستای ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات کتابخانهالمللی، با تجهیز کتابخانهبین

های برنامه ها،المللی در زمینۀ سیاستهای آموزشی بینکنند. همچنین با برگزاری کارگاه شمندسازیرا هو

المللی مشارکت نمایند)جدول بین  یهاهای ارائۀ خدمات کارآمد به پژوهشگران در حل چالشپژوهشی و شیوه

5   .) 
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 های دانشگاهی آیندهدوم بر خدمات کتابخانه های مرکزی  در مورد تأثیر سناریوی، نظرات رؤسای کتابخانه5جدول 

مشارکت کنندگان در کد ک
به  نظرسنجی پژوهش

رت
 

 
ی

وان
را

ف
 

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

 سناریو

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  های اطالعاتی خارجیاشتراک پایگاه 
سعععنععاریوی 

  : دوم
عععدم توجععه 
بععه پژوهش 
طح  در سعععع
ملی، زمینععه 
هععای رونعق 
پعععژوهعععش 

المللی را بین
فعععععراهعععععم 
خععععواهععععد 
کعععععععععرد) 
پعععژوهعععش 

 جهانی(.

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  المللیهای پژوهشی بینبرقراری ارتباط با سامانه 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7 
تالی،   های پیوندی، ارائۀ خدمات دادهگسعععترش منابع اطالعاتی دیجی

ئۀ بزرگ در سعععطح بین دادۀ نایی، ارا مات وب مع خد ئۀ  المللی، ارا
 ت پیوسته و مبتنی بر وبخدما

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7 
سب تجهیز کتابخانه به فناوری  شرفته و متنا های اطالعاتی و ارتباطی پی

  کنندگانبا نیاز جامعۀ استفاده

2P ،3P ،4P، 5P ،6P ، 3 5 
ای، گیری از امکانات فضعععای مجازی برای ارائۀ خدمات کتابخانهبهره 

 شیپژوهشی و آموز

1P ،4P ،5P ، ،7P  4 4 
هععای تحقیقععاتی خععارجی، هععای پروژهفراهم آوری اطالعععات و داده 

 المللیمشارکت در طرح های پژوهشی بین

2P  ،4P  ،6P  5 3  ایهوشمندسازی خدمات کتابخانه 

1P ،2P 6 2 
ها و المللی در زمینۀ سعععیاسعععتهای آموزشعععی بینبرگزاری کارگاه 

 های ارائۀ خدمات به پژوهشگرانهای پژوهشی و شیوهبرنامه
4P 7 1  المللیهای بینمشارکت در حل چالش 

های جامع سطح یک کشور در مورد سناریوی سوم به این های مرکزی دانشگاهنظرات مدیران کتابخانه

 های دانشگاهی باید اطالعاتاتفاق بیفتد؛ کتابخانه (1413سوم )پژوهش ملی( در افق)شرح است: اگر سناریوی 

 سیم،رسانی بیهای اطالعهای شبکهزیرساخت کرده،آوری و سازماندهی ی را فراهمهای تحقیقاتی ملپروژه

و سازگار با  بنیاد-افزارهای وباندازی کنند. همچنین باید از نرمتأمین و راه رسانی راو نظام ملی اطالع مجازی

های دانشگاهی در سطح ملی استفاده کنند و ی تعامل کارآمد با دیگر کتابخانهرهای ملی جهت برقراشبکه

شارکت هم کرده در حل معضالت ملی مهای ملی را فراپروژهو های پژوهشی های تسهیل مدیریت دادهزمینه

های اطالعاتی ملی، ارائۀ اشتراک پایگاه ،های تحقیقاتی ملیفعال در پروژه شته باشند. الزمۀ مشارکتدافعال 

ملی است. همچنین اگر خدمات  ین منابع دیجیتالی و مجازیبزرگ و تأم دادۀ های پیوندی،خدمات داده

های کشور تأمین و ارائه شود، کمک شایانی در پژوهشگران دانشگاهشده برای سازیای شخصیکتابخانه

های آموزشی ملی در زمینۀ کردن نیازهای اطالعاتی پژوهشگران خواهد کرد. بعالوه، برگزاری کارگاهبرطرف

تواند در پیشبرد اهداف در سطح ملی می FTPهای ارائۀ خدمات و شیوه های راهبردی پژوهشبرنامه ها،سیاست

ترقی خواهد کرد. به شرطی  هادر این صورت جایگاه کتابخانه نقش به سزایی داشته باشد. وهش و فناوریپژ

ها، امکانات و شرایط الزم را فراهم کرده و قدرت پاسخگویی در خودشان ها، توانمندیقابلیت ها،که کتابخانه

 (.6)جدولرا ایجاد کنند
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 ها در مورد تأثیر سناریوی سوم پژوهشدانشگاههای مرکزی ، نظرات رؤسای کتابخانه6جدول 

کد مشارکت کنندگان در 
به  نظرسنجی پژوهش

رت
ی  

وان
را

ف
 

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

 سناریو

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  های تحقیقاتی ملی پروژه فراهم آوری اطالعات 
 
 
 
 

سناریوی 
:  سععععوم

یت  ما ح
از 

هش  پژو
مععععلععععی 
)پژوهش 

 ملی(
 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  سیم و مجازی ملیرسانی  بیهای اطالعهای شبکهتدارک زیرساخت 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7 
با های ملی، تعامل بیس و سازگار با شبکهافزارهای وباستفاده از نرم 

 های دانشگاهی در سطح ملیدیگر کتابخانه

 2P ،3P ،4P ،5P ،7P 3 5  های پژوهشی در سطح ملی برقراری ارتباط با سامانه 

1P ،2P ، ،4P ،5P ،7P 3 5  ملی های پژوهشداده مدیریت 

1P ،P2  ،4P ،5P  4 4  های ملی های پژوهشی ملی، مشارکت در حل چالشمشارکت در طرح 

3P ،4P ،7P 5 3  ملی های اطالعاتیاشتراک پایگاه 

3P ،P4 ،6 P 5 3  های بزرگ در سطح ملی های پیوندی و دادهارائۀ خدمات داده 

P3 ،4P ،6P 5 3 
شده برای پژوهشگران سازیای شخصیارائۀ خدمات کتابخانه 

 های کشوردانشگاه

1P  ،2 P 6 2 
های ها و برنامهسیاستهای آموزشی ملی در زمینۀ برگزاری کارگاه 

  FTPهای ارائۀ خدمات به پژوهشگران، ارائۀ خدمات پژوهشی و شیوه
 در سطح ملی

های جامع سطح یک کشور در زمینۀ احتمال وقوع سناریوی های مرکزی دانشگاهنظرات مدیران کتابخانه

در  پژوهش بسته(یا المللی بینهای پژوهشی ملی و رکود برنامهشرح است: اگر سناریوی چهارم )این  چهارم به

هنوز وجود داشته باشند، باید وضعیت موجود منابع و  های دانشگاهی اگرکتابخانه( اتفاق بیفتد،1413افق)

خدمات را حفظ نموده به ارائۀ خدمات سنتی امانت و مرجع پایه با مجموعۀ منابع اطالعاتی موجود پرداخته و 

عالی و پژوهش باشند. همچنین، وقوع احتمالی سناریوی چهارم ممکن زشبه فکر حفظ بقای خود در فرایند آمو

و دیگر پژوهشی( خود را از دست داده  ود)های دانشگاهی کارکرد اصلی خاست موجب شود که کتابخانه

ی هم دیگر ضرورتی نخواهد های پژوهشارائه نکنند. بعالوه، ارائۀ خدمات مدیریت داده خدمات پژوهشی

. تمام کارکنان های دانشگاهی رو به نابودی رفته و به تعطیلی کشانده خواهند شدکتابخانه کمداشت. کم

 شوند و یا  از کار کنندگان یا با تعدیل نیرو مواجه میهای دانشگاهی به علت عدم مراجعۀ استفادهکتابخانه

 (.   7گاهی خواهیم بود)جدول شهای دانبرکنار خواهند شد و ما بطور کامل شاهد مرگ زود هنگام کتابخانه

 

 

 

 

 

 



 

 1398زمستان ، 53دوره رسانی دانشگاهی، عتحقیقات کتابداری و اطال

 .......................................................................................................................................................................... 

  

94 

 

 های دانشگاهی آیندهها در مورد تأثیر سناریوی چهارم بر خدمات کتابخانههای مرکزی دانشگاه، نظرات رؤسای کتابخانه7جدول 

کد مشارکت کنندگان در 
   نظرسنجی پژوهش

ی 
وان

را
ف

 

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

 سناریوها

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  سعععععنععاریععوی  حفظ وضعیت موجود منابع و خدمات؛
 : چهارم

-رکود برنععامععه

های پژوهشعععی 
مععلععی و بععیععن 
المللی )پژوهش 

 بسته(.

 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  ارائۀ خدمات سنتی امانت و مرجع با مجموعۀ موجود؛ 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  از دست دادن کارکرد پژوهشی کتابخانه؛ 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ،7P 1 7  عدم ارائۀ خدمات پژوهشی؛ 

1P ،2P ،3P ،4P ،5P ،6P ، 2 6  های پژوهشی؛ توقف خدمات مدیریت داده 

2P ،3P ،4P ،5P ،6P 3 5  های دانشگاهی.تعطیلی احتمالی کتابخانه 

P1 ،5P ،7P 4 4  تعدیل نیروی انسانی به علت کاهش مراجعین؛ 

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

، عوامل کلیدی و سناریوهای متصور آن در «هاآیندۀ پژوهش دانشگاه»پژوهشگران در این تحقیق به موضوع 

و نقش این سناریوها در خدمات کتابخانه های دانشگاهی آینده پرداختند. نخست از طریق مصاحبه  1413افق 

با متخصصان حوزۀ پژوهش و تحلیل مضمونی متون مصاحبه ها به شناسایی عوامل کلیدی پرداخته شد و در 

براساس میزان اهمیت و میزان عدم قطعیت طبق نظر متخصصان رتبه بندی  عامل کلیدی شناسایی و 24مجموع 

مورد از این عوامل که بیشترین میزان اهمیت و عدم  ، دو1براساس رتبه بندی ارائه شده در جدول گردید. 

وضعیت  -1انتخاب شدند عبارتند از:  GBNقطعیت را داشتند و جهت تدوین سناریوهای پژوهش به روش 

رویکرد  رؤسای  -2می و پژوهشی بین المللی )تحریم، قوانین حمایتی و دیپلماسی علمی(؛ و همکاری عل

سپس، به ترتیب عوامل نفوذ علوم میان رشته ای، نقش فناوری،  جمهور و وزرای کابینه )دولت( به پژوهش.

 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 

تأثیرگذار پژوهش براساس صنعت از کارآمدی دانشگاه، رتبه های سوم تا دهم را داشته و جزء مهمترین عوامل 

مسو و مشابه است. ازجمله، این نتایج با یافته های برخی از پژوهشگران هنظرات متخصصان هستند. 

(، که به عوامل جهانی شدن پژوهش، نفوذ علوم میان رشته ای و عوامل فناوری به عنوان عوامل 1392فراستخواه)

(، همکاری بین 1394کلیدی در آموزش عالی و حوزۀ پژوهش اشاره کرده است. همچنین منتظر و فالحتی)

عنوان عوامل کلیدی پژوهش شناسایی کرده اند. و پژوهش های المللی و فناوری های اطالعات و ارتباطات را ب

و مشخصاً همکاری پژوهش (، گسترۀ پژوهش در سطوح ملی و بین المللی 2006النکرین)-خارجی وینسنت

(، با تأکید بر اهمیت 2011همچنین هویسمان ) در سطح جهان را بعنوان پیشران پژوهش معرفی کرده است.

دو دستۀ پژوهش محور و آموزش محور تقسیم کرده به عوامل متعددی مانند لزوم  ها را بهپژوهش، دانشگاه



ها ¬دانشگاه یپژوهش یها¬برنامه ۀندیآ یمتصور برا یوهایسنار نیتدو

 ______________________________________________________________  
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(، از 2013( و والترز)2012مشارکت بخش های خصوصی و عمومی در پژوهش اشاره کرده است. والترز )

عوامل سیاسی، اقتصادی، فناوری، فرهنگی و تعامل بی المللی را بعنوان عوامل کلیدی و پیشران پژوهش معرفی 

 کرده است.

 های راهبردی پژوهش ارائه شده است: در پژوهش حاضر همچنین چهار سناریو برای آیندۀ سیاست ها و برنامه 

عدم توجه به  -2ها را بوجود خواهد آورد؛ المللی، سازوکار پژوهش باز در دانشگاهرونق پژوهش ملی و بین -1

رکود  -4حمایت از پژوهش ملی؛ و  - 3خواهد کرد؛ المللی را فراهم های رونق پژوهش بینپژوهش ملی، زمینه

المللی. سناریوهای ارائه شده در این پژوهش باسناریوهای بعضی از پژوهشگران های پژوهشی ملی و بینبرنامه

(، که سناریوی همکاری پژوهش در سطح جهان، ارتقاء 2006النکرین)-وینسنتمشابهت دارد. مانند: 

کرده است و این سناریوها با سناریوهای لی، و بازار جهانی پژوهش را ارائه دستاوردهای پژوهشی در سطح م

توسعۀ پژوهش میان رشته »(، 2013پژوهش حاضر همسو است. همچنین سناریوهای اول و دوم پژوهش والترز)

، با سناریوهای پژوهش «رهبری پژوهش بین المللی»و « خواهد کردای، چالش های بزرگ جهانی را حل 

بهت داشته و همسو است. بطور کلی هم در پیشینه های پژوهش و هم در پژوهش حاضر، همکاری و حاضرمشا

تعامل بهینه و کارآمد در زمینۀ پژوهش، سیاست ها و برنامه های راهبردی پژوهش از اهمیت و جایگاه چشمگیری 

،عوامل فناوری، و عوامل همچنین عامل رویکرد مدیران و سیاستگذاران باالدستی در سطح کالنبرخوردار است. 

  تأثیرگذار بوده و مستلزم توجه و دقت نظر بیشتری هستند.اقتصادی نیز جزء عوامل کلیدی بسیار 

ای همستقیم خدمات کتابخانه ها نیز بیانگر تأثیرپذیریهای مرکزی دانشگاهنظرسنجی از مدیران کتابخانه

 های تحقیقاتی دانشگاهی است. های راهبردی و پروژهدانشگاهی از سیاست ها، برنامه

 منابع

فر، تهران: . ترجمۀ علیرضا بوشهری و عقیل ملکیبینی تکنولوژیارزیابی و پیش(. 1382براون، ارنست .) 

 انتشارات کرانۀ علم.

، 3عالی، سال یازدهم شمارهریزی در آموزشفصلنامه پژوهش و برنامه(. 1384چلبی، مسعود و معمار، ثریا .)

 .1- 24ص، ص38پیاپی

اندیشی در دانشگاه، فصلنامه ریزی مبتنی برآینده(. چهارچوبی مفهومی برای برنامه1392فراستخواه، مقصود.)

 .1-21 .، صص69، پیاپی 3ش. عالی، سال نوزدهم،ریزی درآمورشپژوهش و  برنامه

سناریوهای متصور برای دوین (. ت1392غفاری قدیر، جالل؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ و ضیائی، محمد صادق.)

، 19، دورۀ های عمومیرسانی و کتابخانههای عمومی ایران. تحقیقات اطالعای کتابخانهنهاد رسانه آیندۀ

 .295 – 328صص.   ،3ش. 



 

 1398زمستان ، 53دوره رسانی دانشگاهی، عتحقیقات کتابداری و اطال

 .......................................................................................................................................................................... 
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ی، تهران: مرکز تحقیقات عالی: مبتنی بر روش سناریونویسنگاری در آموزش(. آینده1396گلدسته، اکبر. )

 علمی کشور. سیاست

(. تبیین آیندۀ اقتصاد ایران : تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با 1393مؤمنی، فرشاد و نایب، سعید)

صص.  1الگوی مبتنی بر سناریو. اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال اول، ش. 

195-161. 

عالی ایران و کارکرد فناوری اطالعات آموزش (. سناریونگاری آیندۀ1394).منتظر، غالمعلی و فالحتی، نگار

 .1، ش. 7در آن،  فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، دورۀ 
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