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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ارائۀ الگويي نظری برای برنامهريزی آموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي در
ايران است .به همین منظور ،ضمن پرداختن به مفاهیمي از نظريههای اکولوژی و سیبرنتیک و پیونمد آنهما بما يدمديگر،
رويدرد جديدی تحتعنوان «اکوسیبرنتیک» معرفي و تشريح ميشود.
روش :اين پژوهش به روش سندی انجام شده است .مرور مفاهیم سیبرنتیک و اکولوژی و مطالعات انجمامشمده
دربارۀ آيندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسي برای گردآوری اطالعات موردنیاز به کار گرفته شده است.
یافتهها :رويدرد اکوسیبرنتیدي به آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي ،هماننمد اکوسیسمتمهمای زيسمتي،
همزمان به دو عامل اصلي محیط و ارکان آموزش رشته توجه دارد .رويدمرد اکوسمیبرنتیدي بمه مطالعمۀ روابمط تعماملي
میان ارکان آموزش علم اطالعات و دانششناسي و محیط پیراموني آن مميپمردازد و آينمدۀ آمموزش علمم اطالعمات و
سیستمهای دريافتکنندۀ بازخورد و پیشخورد ميداند.
اصالت/ارزش :نگرشهای مطرحشده دربارۀ آيندۀ علم اطالعات و دانششناسي را ميتموان در چهمار گمروه
جای داد .نخست ،نگاه بدبینانه نسبت به آينده و اعتقاد به سناريوی انقراض و نمابودی اسمت .گمروه دوم لائمل بمه تممايز
میان «کتابداری» و «علم اطالعات» و ديگر عناوين جديد هستند .آنها جامعۀ کتابداری را از خوشبیني محم

دربمارۀ

سهم باالی خود در مشاغل آيندۀ جامعۀ اطالعاتي برحذر داشتهاند .بهعبارتي ،در اينجما بما چمالش کتابمداری بما مفهموم
سنتي آن و علم اطالعات و ديگر رشتههای همنام بهمعنای مدرن آن درگیرند .گمروه سموم معتقدنمد کمه راه رسمیدن بمه
آينده از گذشته و حال ميگذرد .علم اطالعات و دانششناسي برای ادامۀ حیات بايد بمه عواممل درون و بمرونرشمتهای
توجه کند .دروالع ،اين ديدگاه به پیشرفت و ادامۀ حیات بهصورت پیوسته و بدون تغییمرات اساسمي اشماره دارد .گمروه
چهارم نیز آيندهای مطلوب برای علم اطالعات و دانششناسمي لائمل هسمتند .آنهما راز و رممز دسمتیابي بمه ايمن آينمدۀ
مطلوب را برنامهر يزی و طراحي سیستم آموزشي با هدف آموزش دانشجويان نسل آينده دانستهاند .اين پمژوهش بمرای
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دانشش ناسي را تابعي از تعاممل میمان ارکمان آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي و محمیط پیراممون آن بمهعمالوۀ

نخستین بار با رويدردی اکوسیبرنتیدي به تحلیل برنامهريزی آموزش علم اطالعات و دانششناسي در ايمران پرداختمه و
ميتواند مبنايي برای آموزش علم اطالعات و دانششناسي باشد.
کلیدواژهها :آموزش کتابداری ،آموزش علم اطالعات و دانششناسي ،اکوسیبرنتیک.
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Abstract
Purpose: The purpost of this research is to provide a theoretical model for
educational planning in the field of Knowledge and Information Science (KIS) in
Iran. To do so, while addressing the concepts of ecology and cybernetics theories
and combining them with each other, a new approach called “Eco-cybernetics
Appraoch” is introduced and explained.
Method: This research was conducted using the documentary-analytical
method. To gather the required information, a literature review of the cybernetics'
and ecology's concepts and of the studies carried out into the future of KIS education
was conducted.
Findings: Eco-cybernetics approach to KIS education, like biological
ecosystems, concerns simultaneously the environmental factors and pillars of
education. Eco-cybernetics approach studies the interactive relationships between
the pillars of KIS education and its environment. This approach regards the future of
KIS education as a function of the interaction between the pillars of KIS education
and its einvironment as well as its feedback and feed-forward systems.
Originality/value: The attitudes put forward about the future of KIS can be
divided into four groups. The first group includes a pessimistic approach to the
future and a belief in the extinction and destruction scenario. The second group
distinguishes between the "Library Science" and the "Information Science" and
other new titles. They have warned the library science community against the pure
optimism about their high share in the future jobs of the information society. In fact,
they are concerned with the challenge of library science in its traditional concept and
information science and other similar disciplines in its modern sense. The third
group maintains that the path to the future passes through the past and present. In
order to survive, KIS must focus on the intradisciplinary and extradisciplinary
factors. In fact, this perspective refers to the progression and survival in a steady
manner without major changes. The fourth group believes in a favorable future for
KIS. They see planning and designing an education system aimed at educating the
future generation students as the key to achieve this desirable future. The present
research, for the first time, has addressed the Eco-Cybernetics approaches to the
analysis of KIS education planning in Iran and can serve as a basis for the KIS
education.
Keywords: Library Science Education, Knowledge and Information Science
Education, Eco-cybernetics
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مقدمه
تأملي بر گاهشمار تاريخي رشمتۀ علمم اطالعمات و دانمششناسمي از زممان شمدلگیمری آمموزش
رسمممي آن در دانشممگاه کلمبیمما تمما بممه امممروز و انديشممیدن دربممارۀ آينممدۀ آن بیممانگر همممزادی و
همز يستي آن با تغییر است .تغییرات خوشمايند و ناخوشمايندی کمه زنمدگي سراسمر از بمیم و امیمد
برای ساکنان اين بخش از سرزمین آموزش عالي رلم زده است .آنچه ارزشمند بمه نظمر مميرسمد
ايممن اسممت کممه عل ميرغممم تمممامي ايممن عممدم لطعی مته ما ،تفدممر دربممارۀ آينممدۀ علممم اطالعممات و
دانششناسي و طرح پرسشهای مختلف دربارۀ آيندۀ آن يدي از گفتمانهای اساسي ايمن حموزه
بوده است .در ايران نیز پیشکسوتان و استادان رشته پرسشهايي دربمارۀ آينمدۀ علمم اطالعمات و
دانششناسي مطرح کرده يا در معرض پرسشهايي از ايمن دسمت لمرار گرفتمهانمد .پرسمشهمايي
نظیر :آيا علم اطالعات و دانششناسي آيندهای دارد؟ آيا آموزش فعلي با آنچمه در جامعمه بمه آن
نیاز هست تطماب دارد؟ آيما آنچمه در ذهمن و عممل سیاسمتگمذاران و برناممهريمزان جامعمۀ علمم
اطالعات و دانششناسي ميگذرد والعي است؟ آيا ميشود اين تفدمر را بمهسموی آينمدهای بهتمر
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عوض کرد؟ آيا تعوي

نگاه آنان با توجه به وضعیت فعلي رشته مقدور و سازگار اسمت؟ آينمدۀ

آموزش علم اطالعات و دانششناسي ايران با توجمه بمه بازنشسمتگي تعمدادی از اسمتادان باتجربمۀ
گروههای سراسر کشور چگونمه خواهمد بمود؟ آيما کتابمداران ايمران در آينمدهای نزديمک شماهد
بحران در آمموزش و حرفمۀ علمم اطالعمات و دانمششناسمي خواهنمد بمود؟ آينمدۀ آمموزش علمم
اطالعات و دانششناسي را چگونه ميبینید؟ آيا اين رشته ميتواند به حیات خود ادامه دهمد؟ چمه
پیشنهادی برای آموزش علم اطالعات و دانششناسي در آينده داريد؟ تحوالت آينده در حموزۀ
علمم اطالعمات و دانمششناسمي کمدامانمد؟ تحموالت بمازار کمار در آينمده چمه خواهمد بمود؟
گرايشهای پژوهشي و موضوعهای ارزشمند در اين حموزه کمدامانمد؟ ححمری1388 ،؛ فمدايي،
 1388و 1394؛ دياني1390 ،؛ حیدری 1390 ،الف).
الزمۀ پاسخگويي به پرسشهايي از اين دسمت ،توجمه بمه اهمیمت و جايگماه آينمدهانديشمي در
آموزش علم اطالعات و دانششناسمي اسمت .عمالوهبمراين ،چمالشهمای رخداده در زمینمۀ پمذيرش
برای ورود به رشتههای علوم انساني و اجتماعي انديشیدن به آيندۀ رشتههای اين حوزه ازجملمه علمم
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اطالعات و دانششناسي را دوچندان ميکند .امروزه سیاسمتگمذاران و برناممهريمزان آمموزش علمم
اطالعات و دانششناسي با مشدل تدوين برنامهای روزآمد و مبتني بر نیازهای آينمدۀ جامعمه روبمهرو
هستند؛ برنامهای که بتواند برای ذینفعان اين حموزه لمدرت رلمابتي ايجماد کمرده و حیمات آنهما را
تضمین کند .گام نخست برای تفدر هدفمند ،جامع و پويما دربمارۀ آينمدۀ آمموزش علمم اطالعمات و
دان مششناسممي در ايممران را م ميت موان طراحممي و ارائممۀ چممارچوبي نظممری و اسممتقرار پممژوهشه ما و
برنامهريزیهای آينده بر مبنای آن است .مطالعۀ متون مربمو بمه فلسمفۀ تعلمیموتربیمت و تعمدادی از
نظريههای بنیادی علوم پايه بیانگر آن است که ميتوان آموزش علم اطالعمات و دانمششناسمي را از
منظر اين نظريهها مورد بررسي لرار دارد حگرايي و حیدری .)1394 ،ازآنجاکه پمرداختن بمه تممامي
نظريههما در يمک ارمر پژوهشمي امدمانپمذير نیسمت و در راسمتای تدمیمل مطالعمات پیشمین ،در ايمن
پژوهش تمالش شمده اسمت بما بهمرهگیمری از نظريمههمای سمیبرنتیک و اکولموژی بما رويدمردی نمو
تحتعنوان اکوسیبرنتیک به بحث دربارۀ آينمدۀ آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي در ايمران
پرداخته شود؛ چراکه امروزه پرسشگری دربارۀ آينمدۀ رشمته و برناممهريمزی آينمدهنگمر بمه يدمي از
نظريۀ اکوسیبرنتیدي با نگاهي جامعنگر و توجه همزمان به اجزای درونمي آمموزش رشمته و
محیط پیرامون آن از يک سو و روابط متقابل و تأریرگمذاری و تأریرپمذيری آنهما بمر يدمديگر از
سوی ديگر تالش ميکند به بخشي از اين نگرانيها پاسخ دهمد .ايمن رويدمرد از مرحلمۀ دريافمت
بازخوردهای محیطي عبور کرده و توجهي خاص بمه فراخوردهمای آينمده دارد؛ همچنمین لابلیمت
ديدن تصاوير چندگانه و سناريوهای مختلف بهجای نگاهي تکبُعدی به آينمده و تمرکمز صمرف
بر يک آينده را امدانپذير ميسازد .اين مطالعه بما اسمتفاده از روش ممرور متمون و تحلیمل محتموا
انجام شمده اسمت .پايمه و اسمال تحلیمل مقماالت شناسماييشمده در پمژوهش گرايمي ،حیمدری و
کوکبي ح )1397و نیز پیگیری آرار انگلیسي مورداستناد در اين مقماالت بموده اسمت کمه بمه روش
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دغدغههای اصلي ذینفعان آموزش رشته در کشور تبديل شده است.

تحلیل محتوا مورد بحث لرار گرفتهاند.
جایگاه آیندهنگاری در نظر پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی
عناوين مختلف پیشینۀ نسبت ًا طموالني داشمته و همر يمک از پژوهشمگران رشمته در داخمل و خمار
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کشور تالش کردهاند کمه از دريچمۀ نگماه و انديشمۀ خمود بمه ايمن پرسمش پاسمخ دهنمد .لموي

1

ح )1980برای پاسخ به اين پرسش «سمناريوی روز رسمتاخیز »2را مطمرح و ادعما کمرد کمه تما سمال
 2000کتابداران و متخصصمان اطالعمات راهمي را خواهنمد رفمت کمه برونتوسمورهما 3رفتمهانمد و
نظامهای پیوسته جايگزين متخصصان اطالعات خواهند شد .باکلند 4ح )1986بمرای پاسمخ بمه ايمن
پرسش نخست بین پیشبیني احتماالت و پیشگوييهای خاص تمايز لائمل مميشمود .وی بمر ايمن
باور بود که الزمۀ تفدر دربارۀ آيندۀ علم کتابداری داشمتن نگماه جمامعنگمر و تأممل بمر تحموالت
گذشته است .وی در ادامه به سه نوع تغییمر ،کمه عبارتنمد از تغییمر در ارزشهما ،فمنآوری و علمم
کتابداری ،اشاره ميکند و معتقد است که اين تغییرات با سمرعتهمای متفماوتي رخ داده و رشمته
را تحت تأریر لمرار خواهنمد داد .گمورمن 5ح )1999دربمارۀ متغیمر بمودن سمرعت تغییمرات و نگماه
جامعنگر به آموزش متخصصان اطالعات با باکلند همعقیده بود .وی تبلیغات دربارۀ آينمدۀ حرفمۀ
اطالعات و اشتغال درصد بااليي از کارکنمان در بخمش صمنعت اطالعمات را بمه چمالش کشمید و
معتقد بود برای پاسخگويي به هیجانات کتابداران بسیاری از کشورها بايد بمین «حرفمۀ کتابمداری»
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و «حرفۀ اطالعات» تمايز لائل شد و از تزري اين تصور بمه کتابمداران کمه حرفمۀ آنهما بما حرفمۀ
اطالعات يدسان و آيندۀ بسیار خوبي در انتظار آنهاست خمودداری کمرد .گمورمن 6ح )2004نیمز
بین «آموزش کتابداری» و «آموزش کتابداری و علم اطالعات» تمايز لائل بمود .وی معتقمد اسمت
اعضممای هی ممت علمممي کممه هممی تجرب مهای در کتابخان مهه ما و کتابممداری ندارنممد در حممال تغییممر
موضوعات آموزشي کتابداری به نفع علم اطالعات و درلهای ممرتبط بما رايانمه هسمتند .مايدمل
گورمن بحران آموزش کتابداری را بحراني همهگیر با دامنۀ شدت متغیمر در کشمورهای مختلمف
ميدانست و بر اين باور بود که چارۀ کار ارائۀ مدلي جديد يما احیاشمده بمرای آمموزش بما همدف
پاسخگويي به تقاضاهای کتابداری و کتابخانهها در سالهای آينده است.
فان هال و ساتن 7ح ) 1996با اسمتفاده از نظريمۀ اکولموژيدي بمه عواممل تأریرگمذار بمر بقمای
رشمته همچمون تغییممرات سمريع اکوسیسمتم اطالعمماتي ،کماهش يما افممزايش سمرمايهگمذاری بممرای
برنامههای آموزشي کتابداری و علم اطالعات توسط دانشگاهها ،وضعیت بمازار کمار و رلابمت بما

)دايناسوری سوسمارپا و گیاهخوار از دورۀ ژوراسیک( 3. Brontosaurus

2. doomsday scenario

1. Lewis

6. Michael Gorman

5. Gorman

4. Buckland

7. Van House and Sutton
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حرفههای اطالعاتي ديگر برای حفظ و گسترش للمروی رشته اشاره کردنمد .آنهما بمر ايمن بماور
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بودند که عادت به يک زيستگاه ،اعم از لمديمي و جديمد ،بمرای ايمن رشمته خطرنماو و تمدوين
راهبردهايي برای رويارويي با تغییرات آينده ضروری است .ناتواني در تدوين چنمین راهبردهمايي
برای پیشبیني و واکنش نسبت به تغییرات سبب ميشود که آموزش کتابمداری و علمم اطالعمات
سرنوشتي همچون پانداها داشته باشد .اگر پانداها تنوع غذايي و تنوع زيستن در محیطهمای ديگمر
را داشتند ،بيشمک اممروزه تعمداد بمیشتمری از آنهما زنمده مميبمود .واالنمدينگهم 1ح )2003نیمز
ديدگاهي نزديک به فان هال و ساتن داشت .وی بر اين باور بمود کمه آمموزش رشمته بايمد تموان
ترويج گونههای حتخصصهمای) مختلمف را داشمته باشمد .ممورن و ممارکیونیني 2ح )2012دربمارۀ
تغییممرات رخداده در ماهیممت آممموزش عممالي و ضممرورت بممازنگری الگوهممای لممديمي آممموزش
متخصصان اطالعات با مايدل گورمن همعقیدهاند .بهبیان آنها ،طمي سمالهمای گذشمته ممدارل
علم اطالعات از يک جهمان اطالعماتي بطلمیوسمي بما محوريمت کتابخانمه بمه يمک جهمان پويمای
کوپرنیدي با محوريت اطالعات تبديل شده است و کتابخانههما تنهما بمهعنموان يدمي از بميشممار
سیارههم ايي هسمتند کمه حمول ايمن هسمتۀ اطالعماتي مميچرخنمد .در چنمین شمرايطي ،حرفمههمای
الزمۀ بازنگری برنامههای آموزشي و آمادهسازی متخصصان اطالعات آينمده را توجمه بمه تممامي
اجزای اصلي برنامۀ آموزشي يعني دانشجويان ،اعضای هی مت علممي ،برناممههمای درسمي و شمیوۀ
ارائۀ اين برنامهها ميدانند.
در داخل کشور نیز پژوهشمگران علمم اطالعمات و دانمششناسمي در مواجهمه بما پرسمشهمايي
دربارۀ آيندۀ آموزش اين رشته نسخههای مختلفي تجويز کردهانمد .نسمخۀ شمفابخش فمدايي ح)1388
برای ادامۀ حیات رشته راهاندازی دانشددهای با گرايشهای مختلف همراه با مدمل توجمه هممزممان
به هر دو بُعد نظری و عملي رشته بود .ضرورت تخصصگرايي برای آينمده و بقمای رشمته و تمدوين
برنامهريزی راهبردی مبتني بر نیازهای روز رشته و کشور بهعنوان ديگمر المالم ايمن نسمخۀ شمفابخش
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اطالعات متحول شده و طیف وسیعي از مشاغل مرتبط با اطالعات شمدل خواهنمد گرفمت .آنهما

توسممط پژوهشممگران مختلممف توصممیه شممده اسممت حفتمماحي1383 ،؛ حیممدری 1389 ،و  1390ب؛
منصوريان .)1390 ،حری ح )1384معتقمد اسمت کمه «آمموزش» بمه مطلموبهما ممينگمرد و ازطريم
و شرحدرلهای مرتبط؛ معلمان ورزيده که به هر سه نوع دانمش و چگمونگي تلفیم آنهما اشمراف
2. Moran and Marchionini
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پیشبیني ،به «ضرورتهای فردا» برای «آموزش امروز» دست مييابد .ترکیبي از برناممههمای درسمي

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

دارند؛ و مراکز آموزشي که شرايط ،امدانات ،آزمايشگاهها و جز آن را بمرای اجمرای چنمین مهممي
مهیا ميسازند .تنها با چنین نگرشي است که ميتوان امیدوار بود آموزش دانشمگاهي علمم اطالعمات
و دانششناسي از کامیابي الزم برخوردار باشد ححری.)1390 ،
فتاحي ح ) 1390تدیه بر تجربمۀ چهمار دهمه آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي ،تعمداد
لابلتوجه گروههای آموزشي و اعضای هی ت علممي را نقطمۀ لموتي در مسمیريابي و ترسمیم نقشمه
راه برای حال و آيندۀ رشته مميدانمد .اگرچمه فتماحي و همدمارانش ح )1393بعمدها بما طمرح ايمن
پرسش که «آيا ميتوان برخي گروههای آموزشي جوان و کممتجربمه را راضمي بمه جلموگیری از
گسترش کمّي رشمته و پرهیمز از پمذيرش بميرويمه دانشمجو نممود؟» بمه انتقماد از گسمترش کمّمي
آموزش پرداختند .آنها معتقدند که الزمۀ گفتوگو دربارۀ آينمده همر حرفمهای انجمام مطالعمات
آيندهپژوهي است کمه ازطريم آن بتموان مسمائل و چمالشهمای آينمده را از جنبمههمايي همچمون
روندهای فناورانه ،التصادی ،فرهنگي ،اجتمماعي و سیاسمي در للمروهمايي ماننمد مبماني ،مفماهیم،
روشها و مصادي مورد بررسي لرار داد .در ادامه ،فتاحي و همدارانش پرسمشهمای لابملتمأملي
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دربارۀ ابعماد مختلمف حرفمه در آينمده مطمرح مميکننمد .آنهما در بُعمد آمموزش پرسمشهمايي بما
مضامیني همچون فلسفۀ وجودی هر مقطع ،مس لۀ بودن يا نبودن دورههای کمارداني و کارشناسمي
و جايگزيني با دورههای کوتماهممدت ،پاسمخگمويي گمرايشهمای کنموني برناممههمای درسمي بمه
نیازهای بازار کار ،پیوسمتگي میمان برناممههمای درسمي در مقماطع مختلمف ،بمازار کمار و انسمجام
کارگاههای آموزشي مطرح ميکنند .فر پهلو ح )1390لضماوت در ممورد چشممانمداز و آينمدۀ
رشته علم اطالعات و دانمششناسمي ايمران را بمدون شمناخت عناصمر آن و عواممل ممثرر بمر آن
امدانپذير نميداند .روند مثبت تغییر و تحوالت رشمته از تولمد تماکنون ،برناممههماى مصموب و
پیشروى آموزش علم اطالعمات و دانمششناسمي ،تعمداد گمروههما و نیمروى انسمان موجمود و
اهداف سمند چشممانمداز ،افم روشمن و امیدوارکننمدهای پمیشروی آمموزش علمم اطالعمات و
دانششناسي ايران لمرار داده اسمت .حیمدری ح 1390المف) از جملمه پژوهشمگراني اسمت کمه در
مطالعۀ خود توجه به چشمانداز کالن کشمور در افم زمماني  15تما 20سماله در انسمجامبخشمي بمه
آيندهنگری را عضو رابت بسیاری از رشتههای علوم انساني دانسته است.
21
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درلهای پايۀ موردنیماز دانشمجويان علمم اطالعمات و دانمششناسمي ضمروری و آينمدهپژوهمي و
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مروری اجمالي بر متون اين حوزه بیانگر بیمها و امیدهايي دربمارۀ آينمدۀ ايمن حموزه اسمت.
انديشمممندان و پژوهشممگران رشممته انجممام مطالعممات آينممدهپژوهممي ،آينممدهنگمماری و برنام مهريممزی
راهبردی آموزش رشته را راهي برای کاهش عدملطعیتهای آتي دانستهانمد .الزممۀ برناممهريمزی
برای آيندۀ رشته توجه به اف های بلندمدت و انجام مطالعات آيندهنگاری مبتني بر نظمرات تممامي
ذین فعان است که خروجي آن ترسیم سمناريوهای مختلمف بمرای آينمده و آممادگي بمرای کمنش
مناسب در مقابل رخداد هر يک از آنهاسمت؛ مطالعماتي کمه در آنهما نگماهي کلمي و جمامع بمه
حوزه و محیط پیرامون آن امدانپذير بوده و از تمرکز صرف بر يک بُعد خمواه تمأریرات فنماوری
اطالعات يا هر چیز ديگر کمه عممدتاً تحمتتمأریر ممو همای مقطعمي اسمت جلموگیری مميکنمد.
همچنین به نظر ميرسد ما بیش از هر زماني نیازمنمد ايمن هسمتیم کمه تصممیمگیمریهايممان را بمر
پژوهشه ای علمي و عملي و نمه اههارنظرهمای شخصمي اسمتوار سمازيم تما در آينمده بما پرسشمي
اينگونه روبهرو نشويم :آيا آموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي ايمران راهمي را مميرود کمه
يوزپلنگ ايراني رفته است؟ برای برنامهريزی و نگاه به آيندۀ بلندممدت پمیشروی آمموزش علمم
ادامممه بممه آن پرداختممه خواهممد شممد ،نظريممۀ اکوسممیبرنتیدي اسممت کممه حاصممل تلفی م وجمموهي از
نظريههای سیبرنتیک و اکولوژی است.
تأملی بر وجوه مختلف نظریههای سیبرنتیک و اکولوژی
تحموالت دنیممای کنمموني ،بمهطمور عممام دانشممگاههما و بمهطمور خمماص رشمتههمای دانشممگاهي را بمما
چالشهايي همانند پاسخگويي به نیازهای اجتماعي و رلابت با همتايان در عرصۀ علمم ،فنماوری و
اشتغال با هدف کسب جايگاه بهتمر روبمهرو سماخته اسمت .ممديريت هوشممند و خودممديريتي را
ميتوان يدمي از شمرو الزم بمرای پاسمخگمويي و دسمتيمابي بمه ايمن اهمداف دانسمت .الگموی
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اطالعات و دانششناسي ميتوان از نظريههای موجود استفاده کرد .يدي از ايمن نظريمههما کمه در

سیبرنتیدي مديريت دانشگاه با جای دادن مفهموم خمودتنظیمي بمهعنموان يمک مرحلمۀ تدماملي در
ساختار دانشگاهي ميتواند الگوی مناسبي برای برنامهريزی آموزشمي باشمد حچیمتسماز)1385 ،؛
ميشود .رويدرد سیبرنتیک با شناسايي همر يمک از واحمدهای سمازندۀ يمک سیسمتم ،حلقمههمای

22

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1398.25.1.2.4

از اينرو ،در ادامه به برخي از ابعاد سیبرنتیک در راستای تشمريح الگموی اکوسمیبرنتیک پرداختمه

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

بازخورد بین يک سیستم و محیط پیرامون آن سروکار دارد حمیلوود و پماول .)2011 ،1سمیبرنتیک
اين ندته را روشن ميسازد که هر پديده با محیط و درون خود ارتباطي ذاتي يما لمراردادی دارد و
شدت و ضعف اين روابط ،نقش ،شدل و درجمه پیچیمدگي آن را مشمخص مميکنمد حغالممزاده،
 )1377و تممالش مميکنممد سممريعتمرين ،مناسمبتمرين و مممثررترين شممیوههمای کنتممرل و تنظممیم در
سازمانهای پیچیده را شناسايي کند حمیرزايي اهرنجاني.)1376 ،
يدي ديگر از مفاهیم کلیدی سیبرنتیک مفهوم تنوع است .تنوع بهمعنای سمنجش پیچیمدگي
است .تنوع به تعمداد حماالتي اشماره داد کمه سیسمتم لمادر اسمت بمه آنهما دسمت يابمد حبمريتین و
ديگران .)2007 ،2اين ايده توسط آشبي 3ح )1956بهعنوان «لانون تنوع موردنیاز »4مطرح و بمه ايمن
ندته اشاره داشت که «تنها تنوع مميتوانمد تنموع را از بمین ببمرد .»5بیمر 6ح )1985ايمن مفهموم را در
مدل سیستم زنده 7بهعنوان «فقط تنوع ميتوانمد تنموع را جمذب کنمد »8تفسمیر مميکنمد .از ديگمر
اجزای مهم يک سیستم سیبرنتیدي ،بُعد کنتمرل اسمت کمه بما همدف کمارايي حمداکثر و مصمرف
حدالل ماده و انرژی صورت ميگیرد .الزمۀ کنترل موف دستیابي بمه اطالعمات اسمت حغالممزاده
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 .)1377ارتبا پايۀ اساسي ديگری در يک سیستم سیبرنتیدي است .در چنین سیسمتمي ،اطالعمات
بايد بین اجزاء و عناصر سیستم و همچنین بین سیستم و محیط بیرون مبادله شمود .تبمادل اطالعمات
بین سیستم و محیط ،ضامن تداوم حیات سیسمتم اسمت .هممۀ مراحمل انتقمال اطالعمات در سیسمتم
سیبرنتیدي مستلزم وجود ارتبا بین اجزا و عناصر دروني سیستم و همچنین ارتبا بمین سیسمتم و
محیط است حغالممزاده .)1377 ،در الگموی سمیبرنتیک ارتباطمات از دو نموع پیونمدهای سسمت و
سخت هستند .پیوند سست بدين معني است که تغییرات در يک واحد يا برناممه بمر سماير واحمدها
يا برنامهها تأریر نميگذارد و نقطۀ مقابل آن پیوند سخت است که بهموجب آن تغییمرات در يمک
واحد يا برنامه ،بر ساير واحدها يا برنامهها تأریر ميگذارد حبیرنبائوم .)1991 ،9پم

از آشمنايي بما

نظريۀ سیبرنتیک و اجزای آن نیاز است که به نظريۀ اکولوژی و برخي از جنبمههمای موردنیماز آن
بهعنوان ديگر جزء تشدیلدهندۀ نظريۀ اکوسیبرنتیدي پرداخته شود.
نظريۀ اکولوژی دانشي است که به مطالعۀ تأریر محیط بر موجودات زنمده ،تمأریر موجمودات

3. Ashby
6. Beer
9. Birnbaum

2. Britain et al.
5. only variety can destroy variety
8. only variety can absorb variety

1. Millwood and Powell
4. the law of requisite variety
7. viable system model
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زنده بر محیط و روابط متقابل میان خود موجمودات زنمده مميپمردازد .درحقیقمت ،پايمه و اسمال
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اکولوژی بر اين اصل استوار است که هر عملي عد العملي دارد ،مانند آن چیزی کمه در علموم
پیشرفته و ابزارآالت دلی وجود دارد و اساسماً نظمام سمیبرنتیک را مطمرح مميکنمد .در مطالعمات
اکولوژيدي ،بمهدلیمل پیچیمدگيهما و گسمتردگيهمايش ،مميکوشمند نظمام کلمي اکولموژی رابمه
نظامهای خردتری تقسیم کنند که هر يک از آنها را اکوسیستم ميخواننمد .واژۀ اکوسیسمتم کمه
خالصهشدۀ عبارت سیستم اکولوژيدي است بهمعنمای مجموعمۀ موجمودات زنمده و محمیط ويمژه
زندگي آنهاست حاردکاني .)1380 ،نظريۀ اکولوژيدي بقای يک جمعیت را به سمازگاری آن بما
محیط پیرامونش ،بهويژه با کُنام 1يا مدان اشغال شده توسط يک گونه پیونمد مميزنمد حويلسمون،2
 .)1992کُنام اصطالحي برای توصیف نقشهای يک گونه و يما جمعیمت در اکوسیسمتم و تممامي
راههای ارتباطي يک گونه با زيستگاه خود است .کُنام بالقوه يا بنیادی 3بمه کُنمامي گفتمه مميشمود
که در میان تمام افراد يک گونه مشترو اسمت و کُنمام بالفعمل يما والعمي 4بخمش محمدودتری از
کُنام بنیادی است که عمالً توسط گونه اشغال شده است و بمه افمراد خاصمي از هممانگونمه تعلم
دارد حويديپديا .)1394 ،کُنام يک نظام طبیعي بماز اسمت کمه هممواره تمالش مميکنمد بمه نموعي
ساکن آن برای کسب منابع شدت ميگیرد .رلابت ايجادشده میان اعضای گونمههما نمهتنهما ديگمر
اعضای گونه را متأرر ميسازد ،بلده اررات غیرمستقیمي بر گونمههما نیمز دارد .در چنمین شمرايطي،
گونهها برای بقای خود از الگوهای متفاوتي استفاده ميکنند.
يدي از اين الگوها فرايند تدامل است که به تغییرات يک جمعیت طي زمان اشماره مميکنمد و
بر دو نوع است .در فرايند تدامل عمودی ،5گونه در گذر زمان کامالً تغییمر مميکنمد .الگموی ديگمر
تدامل افقي يا فرايندهای اپیژنیک 6است ،گرچه اين فرايند در زيسمتشناسمي نسمبت بمه سمازمانهما
کمتر رايج است .تدامل افقي بهمعنای تعامل میان سیستمها در سراسر جمعیتها اسمت کمه منجمر بمه
تغییراتي در جمعیتهما مميشمود .در شمدل سماده ،بمه هیبريدشمدگي اشماره دارد .در فراينمد هیبريمد
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پايداری نسبي برسد .هرگاه عاملي تعادل اين سیسمتم را بمر همم زنمد ،رلابمت میمان اعضمای گونمۀ

شدن ،يک گونۀ جديد برخي از خصوصیات بیش از يدي از گونمههمای نیاکمان را کسمب مميکنمد.
شدل پیچیدهتر فرايندهای اپیژنیک زماني رخ ميدهد که تعامل میان جمعیتها منجر به المدامات يما

3. fundamental niche
6. horizontal evolution or epigenetic processes
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2. Wilson
5. vertical evolution

1. niche
4. realized niche
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خصوصیات کامالً جديد ميشمود ،بمرای نمونمه ،سمازمانهما ،راهبردهما يما خصوصمیات برنمدۀ يمک

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

سازمان ديگر را التبال ميکنند حويلسون .)1992 ،بايستي بمه ايمن ندتمه توجمه شمود کمه تمداخل دو
اکوسیستم در يدديگر معموالً بخشمي را پديمد مميآورد کمه ويژگميهمای همر دو اکوسیسمتم را در
خود دارد و آن را اکتون 1ممينامنمد .در جريمان تمداخل و در طمول زممان ممدمن اسمت اکوسیسمتم
مقتدرتر تأریر بیشتری بر اکوسیستم ضعیفتر بگذارد و آن را بهتمدريج تحمت سملطۀ خمود درآورد
و بدين ترتیب خصیصههای اکوسیستم ضعیفتر به حاشیه رانده شود ححری.)1387 ،
الگوی سوم ،گونهزايي 2است که طمي آنگونمههمای اصملي بمه بمیش از يمک گونمه جديمد
تقسیم شده و هر يک از گونههای جديد با يک کُنام متفاوت سازگار ميشوند .تدامل واگمرا 3بمه
موجوداتي که میراث اجدادی مشترو دارنمد ،امما بمه زيسمتگاههمای متفماوت مهماجرت کمرده و
بهصورت گونههای جديد با ساختمانها و شدلهای خارجي متفاوت تدامل يافته ولمي هنموز همم
از همان نوع زيستگاه استفاده ميکنند .موجودات با شرايط محیطي خود کامالً سازش يافتمهانمد و
خصوصیات آنها برای محیطي که اشغال کمردها نمد بسمیار مناسمب اسمت .زمماني کمه موجمودات
دودمانهای مختلف با محیطه ای مشمابه سمازش يابنمد و خصوصمیات مشمابهي را نشمان دهنمد در
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والع نوعي همگرايي تداملي 4رخ داده است حويلسون1992 ،؛ اردکاني.)1380 ،
مدل اکوسیبرنتیکی آموزش علم اطالعات و دانششناسی
استفادۀ استعاری از اصطالح اکولوژی در حوزههای مختلمف پیشمینۀ طموالني دارد .در دهمۀ
شصت و اوايل دهۀ هفتاد شمماری از روانشناسمان و نظريمهپمردازان آموزشمي بمه مفهمومسمازی و
کاربردی نظری اکوسیستمها برای سازمانهای آموزش عمالي پرداختنمد .بخشمي از ايمن تمالشهما
در لالب نظريه اکولوژی پردي

دانشگاه 5مطرح شد .اکولوژی پردي

تعاملي بین دانشجويان و محمیط پمردي
موجود زنده؛ پردي

دانشگاه به مطالعمۀ رابطمۀ

دانشمگاه مميپمردازد .در ايمن رويدمرد دانشمجو بمهمثابمۀ

دانشمگاه بمهعنموان محمیط و رفتمار در لالمب پیاممدهايي هممچمون پیشمرفت

دانشجو ،رضايتمندی يا نگهداری دانشجو در نظر گرفته شده اسمت حبانینمگ و هموگ

6

.)1986 ،

اين تحلیل بر اسال فرمول پیشنهادی لوين 7برای شناخت تعامل بین ارگانیسمم و محمیط آن اسمت
حلوين 1936 ،نقل در هارست.)1987 ،8
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3. divergent evolution
6. Banning and Hughes

2. speciation
5. campus ecology theory
8. Hurst

1. ecotone
4. evolutionary convergence
7. Lewin

بهار  1398دوره  25شماره 1

 =Behaviorرفتار
 =Functionتابع
 =Personشخص

)B= F(P×E

 =Interacting with the Environmentتعامل با محیط

ازآنجاکه محیط آموزش عالي دارای تعامالت چندسويۀ دروني و بیروني با ارکان و خردهنظامهما
و محیطهای پیراموني خود است و تغییر يدمي مميتوانمد موجمب بمروز آرماری در ديگمر عواممل
شود ،مطالعات اکولوژيدي آموزش عالي چندان ساده نیست .برای تسهیل در ايمنگونمه مطالعمات
هماننممد مباحممث اکولمموژيدي ،در اينجمما نظممام کلممي اکولمموژی آممموزش عممالي بممه نظممام خردتممر
اکوسیسممتم آممموزش علممم اطالعممات و دان مششناسممي تقسممیم شممده اسممت .واژۀ اکوسیسممتم کممه
خالصهشدۀ عبارت سیستم اکولوژيدي است بهمعنای مجموعۀ موجودات زنمده و محمیط زنمدگي
آنهاست حاردکاني .)1381 ،در بحث حاضر ،تالش ميشود از چشمانداز نظريههمای اکولموژی و
سیبرنتیک و با وامگیری از مفاهیم بهکاررفته در اين حموزههما نگماهي نسمبتاً جمامع بمه اکوسیسمتم
در اکوسیستم آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي هماننمد اکوسیسمتمهمای زيسمتي دو
عامل عناصر يا ارکان اصلي آموزش و محیط پیراممون مطمرح هسمتند .اسمتاد حممدرل) ،دانشمجو،
محتوا و فناوریهای نوين ياددهي-يادگیری ارکان اصملي اکوسیسمتم آمموزش علمم اطالعمات و
دانششناسي را تشدیل ميدهند .محیط شامل کلیۀ تحوالت نظام آموزش عمالي کشمور در سمطح
کالن ،شرايط سیاسمي ،التصمادی ،اجتمماعي ،فرهنگمي ،جمعیمتشمناختي ،فناورانمه و محورهمای
فرعي آنها است که اکوسیستم آمموزش رشمته دارای تعمامالت چندسمويۀ متقابمل بما آنهاسمت.
ارتباطات میان اجزای دروني آموزش و محیط پیراموني و سخت يا سسمت بمودن ايمن ارتباطمات،
واحد کنترل و نیز دريافت بازخورد از محیط عوامل سیبرنتیک اين رويدمرد را تشمدیل مميدهنمد
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آموزش علم اطالعات و دانششناسي در ايران شود.

حتصوير .)1
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تصوير  .1رويدرد اکوسیبرنتیدي به آموزش علم اطالعات و دانششناسي

رويدرد اکوسیبرنتیدي آموزش علم اطالعات و دانششناسي بمه مطالعمۀ رابطمۀ تعماملي میمان ارکمان
آموزش رشته و محیط پیراموني آن ميپردازد .تمرکز اين رويدمرد صمرفاً بمر شمناخت ويژگميهمای
هر يک از عوامل نیست ،بلده به روابط میان آنها توجه دارد .بهعبمارتي ،آمموزش علمم اطالعمات و
دانششناسي در خأل صورت نميگیرد و توجه همزممان بمه ارکمان آمموزش آن ،محمیط پیرامموني و
تعامل میان اينها مثلفههای تعیینکنندۀ چگونگي کیفیت حیمات و بقمای آن هسمتند .در اينجما ،علمم
اطالعات و دانششناسي همانند ساير سیستمهای زندۀ ديگر در معمرض فرسمودگي و خسمتگي لمرار
دارد .الزمۀ بقای اکوسیستم به لابلیت سازگاری و ماندگاری آن در محیط بسمتگي دارد .مانمدگاری
به سازگاری آن با محیط و سازگاری آن به گرفتن بازخورد از محیط وابسته است.
موجودات زنده همچون انسانها و سازمانها به يک سیستم بازخوردی مناسمب بمرای درو
رويمدادهای رخ داده و درل گمرفتن از آن نیمماز دارنمد .بمازخورد اطالعمماتي دربمارۀ آنچمه اتفمما
پا را يک گام فراتر مينهد .آگاهي از آنچه رخ داده يا در حمال رخ دادن اسمت شمر الزم بمرای
27
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افتاده يا در حال رخ دادن است .رويدرد اکوسیبرنتیدي به آموزش علم اطالعات و دانمششناسمي

بهار  1398دوره  25شماره 1

برنامهر يزی برای بقای رشته در آينده است ،امما شمر کمافي نیسمت .بمرای آندمه بتموانیم بهتمرين
مسیرها را بهسوی آيندهای سرشار از عمدمل طعیمت ترسمیم کنمیم ،کسمب اطالعمات دربمارۀ آينمده
بسیار مهم است .ازاينرو ،رويدرد اکوسیبرنتیدي به آموزش علم اطالعات و دانششناسي عمالوه
بر يک سیستم بازخورد به يک سیستم پیشخورد 1مناسب نیز نیازمند است؛ سیستمي که بما انجمام
مطالعات آيندهنگاری به شناسايي تحوالت محیط پیرامون ،ارکان آموزش رشته و تأریرگمذاری و
تأریرپذيری آنها بر يدديگر بپردازد.
ندتۀ دوم هماهنگي میان تمام اجزای سیستم است؛ يعنمي ايندمه نمهتنهما تغییمرات بايسمتي بمر
اسال تغییرات محیطي باشد ،بلده بايد میان بخشهمای مختلمف آمموزش يعنمي اسمتاد ،دانشمجو،
محتوا و فناوریها و ابزارهای نوين ياددهي و يادگیری هماهنگي وجود داشمته باشمد .پیونمد میمان
اين اجزا از نوع پیوندهای سخت است ،يعني تغییر در همر جمزء تغییمر در ديگمر اجمزا را ضمروری
ميسازد؛ مس لهای که به نظر ميرسد در تحوالت آموزش علم اطالعمات و دانمششناسمي کشمور
بايد بیشتر به آن توجه کرد .تغییر محتوای درول با هدف فناوریمحور کردن آنهما درحماليکمه
تممدري

درول هسممتند نمونممهای از ايممن مشممدالت اسممت .بنممابراين ،اگممر ارربخشممي تغییممرات

اعمالشده در آموزش علم اطالعات و دانششناسي در اکثر موارد چنمدان ملممول نبموده اسمت،
بخشي از علت را بايد در ناديده گرفتن پیونمدهای میمان اجمزای مختلمف جسمت .آينمدۀ آمموزش
علم اطالعات و دانششناسي ايمران را مميتموان تمابعي از تعاممل میمان آمموزش علمم اطالعمات و
دانشش ناسي و محمیط پیراممون آن دانسمت .البتمه بايمد بمه ايمن تمابع ،سیسمتمهمای دريافمتکننمدۀ
بازخورد و پیشخورد را نیز افزود .تحلیل وضعیت جاری بهتنهمايي نمميتوانمد مما را بمه آينمدهای
مطم ن رهسپار کند .الزم است که همواره نگاهي به آيندۀ پیشرو داشت تما بتموان بمر اسمال آن
برنامهريزی کرد .در ادامه ،به تحلیل الگوهای تدامل علم اطالعات و دانششناسمي در ايمران طمي
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در بسیاری از گروههای آموزشي فالد امدانمات سمختافمزاری مناسمب و ممدرل توانمنمد بمرای

ساله ای گذشته پرداختمه خواهمد شمد .در ايمن مجمال ،ابتمدا بمه مسم لۀ کُنمامهما و در گمام بعمدی
الگوهممای تدامممل آممموزش علممم اطالعممات و دانممششناسممي پرداختممه میشود .اهمیممت فزاينممدۀ
اطالعات و ايجاد فرصتهمای شمغلي متنموع در آينمدۀ پمیشرو رلابمت شمديدی میمان رشمتههمای

1. feed-forward

28
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مختلف برای تسلط بر حرفههای اطالعاتي به وجود آورده است .به نظر ميرسمد صمرفاً بما تدمرار

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

اين ادعا که « مما بما فراينمد اطالعمات و دانمش سمروکار داريمم ،يعنمي بمه علممي کمه بمه مطالعمه و
مديريت فرايند اطالعات ميپردازد» ،نميتوان در بمه دسمت آوردن مشماغل اطالعماتي در رلمابتي
شديد با ساير رشتهها موفم بمود .ازايمنر و ،توجمه بمه انتخماب کُنمام مناسمب بمرای آمموزش علمم
اطالعات و دانششناسي حائز اهمیت است.
Future of KIS= F(KIS Education ×E)+ Feedback+ Feed-Froward
 =Interacting with the Environmentتعامل با محیط  =Future of KIS Educationآيندۀ آموزش علم اطالعات و دانششناسي
 =Feedbackبازخورد

 =Functionتابع

 =Feed-Frowardپیشخور

 =KIS Educationآموزش علم اطالعات و دانششناسي

تقريباً تمامي برنامههای آموزش علم اطالعات و دانششناسي تربیت کتابداران بمرای کتابخانمههما
را بهعنوان وهیفهای اصلي ممدنظر داشمتهانمد .چراکمه کتابخانمههمای کُنمام موفم و مناسمبي بمرای
استخدام جمعیت زيادی از دانشآموختگان رشته هستند .اذعان کمیتۀ برنامهريزی علمم اطالعمات
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و دانششناسي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به حفظ علم اطالعات و دانششناسمي بمهعنموان
يک کالنرشته و نیز سهم باالی گرايشهای تدوينشمده و تصمويبشمده بما محوريمت کتابخانمه
همانند مطالعات کتابخانههای عمومي ،مديريت کتابخانههای دانشمگاهي ،ممديريت کتابخانمههمای
ديجیتال گمواه ايمن ادعاسمت .بمهعبمارت ديگمر ،ايمن کمیتمه  -بمهعنموان واحمد تصممیمگیرنمده و
کنترلکنندۀ آموزش رشته -با آگاهي از اين شرايط طي سالهای گذشته تمالش کمرده اسمت کمه
ضمن زمینهسازی برای ادامۀ حیات در يک فضای میانرشتهای ]کُنامهای جديمد[ زمینمه را بمرای
انجام وهايف ذاتي رشته که سمالیان متممادی بمدانهما پرداختمه اسمت ]کُنمام سمنتي[ فمراهم آورد
حمهراد و حسنزاده .) 1390 ،از يک سو ،راهبرد رهما کمردن کاممل کُنمام سمنتي کمه در آن موفم
بوده برای يک آيندۀ نامعین راهبرد هوشمندانهای نیست و از سوی ديگر تالش بمرای حفمظ يمک
کُنام سنتي در يک بازۀ زماني بلندمدت ادامۀ حیمات آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي را
تهديد خواهد کرد .اتدا به يمک کنمام مشمخص ،اعمم از لمديمي و جديمد ،آينمدۀ جمعیمت را بمه
ماندگاری در همان يک کنام پیوند ميزند و درصورت از بین رفتن آن جمعیت بهسموی انقمراض
آن جمعیت با مديريت خطرات ،لبل از آنده کُنام اولیهاش ناپديد شود ،ورود به کُنامهمای جديمد
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] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1398.25.1.2.4

خواهد رفت .در چنین شرايطي ،واگرايي سازشي احتماالً راهبردی موف است .فرايندی کمه طمي

بهار  1398دوره  25شماره 1

را ميآزمايد .بنابراين ،راهبرد سازگاری با تغییرات کُنام فعلي در کنار واگرايي سازشي مميتوانمد
راهبرد مناسبي برای بقا باشد حفان همال و سماتن .)1996 ،نمونمهای از ايمن فراينمد را مميتموان در
تصويب رشته-گمرايشهمای دورۀ کارشناسمي ارشمد علممسمنجي ،مطالعمات آرشمیو ،ممديريت و
سازماندهي نسخههای خطي و دانشنامهنگاری مشاهده کرد.
مس لۀ ديگر ،فرايند همگرايي تداملي است که بهدنبال اهمیت روزافمزون اطالعمات و توجمه
رشتههای مختلفي همانند علمم اطالعمات و دانمششناسمي ،فنماوری اطالعمات ،ممديريت فنماوری
اطالعات ،نشر ،مديريت دانش و مديريت اطالعمات سمالمت بايمد بمه آن توجمه کمرد .در فراينمد
همگرايي تداملي اين رشتههما در کنُمام جديمد مربمو بمه اطالعمات گمرد همم مميآينمد و بمرای
گسترش للمروی خود رلابت ميکنند .پیدايش ،گسترش و تعامل اين گونمه رشمتههما بما يدمديگر
ممدن است بر ديگر گونههای کُنام ارر بگذارد .گونۀ مقتمدرتر ممدمن اسمت تمأریر بمیشتمری بمر
گونۀ ضعیفتر بگمذارد و آن را بمهتمدر يج بمه حاشمیه برانمد .میمزان ايمن تأریرگمذاری بمه عمواملي
همچون لدمت رشتهها ،تعداد گروهها و اعضای هی ت علمي ،نگرش مس والن و سیاسمتگمذاران
تصمیمگیریهمای کمالن آمموزش عمالي بسمتگي دارد .بمرای مثمال ،رلابمت رشمتههمای ممديريت
اطالعات سالمت حمدارو پزشدي ساب ) بما کتابمداری و اطمالعرسماني پزشمدي بمرای ممديريت
اطالعات در حوزۀ پزشمدي بمهع لمت نداشمتن کمیتمۀ مسمتقل آمموزش کتابمداری و اطمالعرسماني
پزشدي باعث حذف مقطع کارشناسي اين رشته در برخي از دانشگاهها و نیمز شدسمت در رلابمت
برای تغییر نام در برابر رشتۀ مدارو پزشدي شد .در رشتۀ علمم اطالعمات و دانمششناسمي نیمز بما
توجه به جوّ سنجش و ارزيابي تولیدات علمي حاکم بر فضای آموزش عالي ،گرايش علمسمنجي
در حال تأریرگذاری بر للمرو رشتۀ اصلي است .نمونۀ ديگمر رلابمت رشمتههمای علمم اطالعمات و
دانشش ناسي ،مهندسي کامپیوتر و مديريت بمرای کسمب مشماغل ممديريت دانشمي اسمت .در ايمن
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آموزش عالي و جامعه ،توانايي دانشآموختگان ،میمزان نفموذ اعضمای هی مت علممي رشمتههما در

رلابممت نیممز عممواملي هماننممد لممدمت و میممزان نفمموذ گممروههممای آموزشممي و دانممش و مهممارت
دانشآموختگان ،رديفهای استخدامي تعريمفشمده ،نگمرش کارفرمايمان در میمزان دسمتیابي بمه
کار آساني داشته باشد.
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مشاغل مثرر خواهد بود و به نظر نميرسد که رشتۀ علم اطالعات و دانششناسمي در ايمن رلابمت

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

درخصوص الگوهای تدامل آموزش علم اطالعات و دانششناسي نیز ميتوان بمه الگوهمای
تنوعبخشي ،1تخصصگرايي ،2جايگزيني افقي 3و جايگزيني عمودی 4اشاره کمرد .تنموعبخشمي و
تخصصگرايي به گسترش حدومرزهای حرفهای در يک رشتۀ معمین ،يما تغییمرات درونرشمتهای
اشاره دارد ،درحاليکه جايگزيني عمودی و افقي به حرکت يک رشته بمه فراتمر از حمدومرزهای
سنتي خود با هدف کسب وهايفي که بهصورت طبیعي توسط رشتههای ديگر انجام مميشمود ،يما
تغییرات بینرشتهای اشاره دارد حناندارف و بررويک .)2005 ،5خل يک وهیفۀ جديمد ،شناسمايي
بازارهای جديد يا محیطهای جديد برای ارائمۀ خمدمات معمین ،شمیوههمای جديمد ارائمۀ خمدمات
کنوني و معرفي انواع فناوری جديد از اشدال تنوعبخشمي هسمتند حناندمارف و بررويمک.)2005 ،
فان هال و ساتن ح )1996برای اشاره به تنوعبخشي در برنامههای علمم اطالعمات و دانمششناسمي
از استعارۀ گونهزايي استفاده کردند .گونهزايي برنامههای آموزش علم اطالعمات و دانمششناسمي
در دو محور برنامهها و دانمشآموختگمان امدمانپمذير اسمت .تمدوين برناممههما در گمرايشهمايي
مختلممف بمما تخص مصه مای جديممد و بمما رويدردهممای متفمماوت بممه آممموزش در حممال اجراسممت.
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تخصصگرايي در برنامهها و آمموزش ،فمارغالتحصمیالن را بمرای دامنمههمای حرفمهای تخصصمي
سازگار ميسازد .گونهزايي در آموزش علم اطالعات و دانششناسي به مهاجرت گونههمای والمد
به کُنامهای جديد کمک ميکند .برناممۀ درسمي مميتوانمد بمرای نیازهمای شمخص کارفرمايمان و
دانشجويان برش داده شود .تممايز ممدرو 6بمه کارفرمايمان سمیگنالهمايي مبنميبمر داشمتن دانمش
خاص ميفرستد و ادعاهای شناختي يک برنامه برای يک عرصمه را تقويمت مميکنمد .جمايگزيني
عمودی به پويايي و تدامل رشته و تحوالت درونمي آن اشماره مميکنمد .تفماوت بمین جمايگزيني
عمودی و تخصصگرايي باريک و دلی است .جايگزيني عمودی در سراسر مرزهمای رشمته رخ
ميدهد ،برخالف تخصصگرايمي کمه در يمک حرفمۀ خماص رخ مميدهمد .جمايگزيني عممودی
ممدن است با يا بدون گونهزايي انجام شود .يک حرفه ممدن است کامالً تغییر کنمد يما بمه چنمد
تخصص يا حتي چند حرفۀ جديد تقسیم شود حفان هال و ساتن.)1996 ،
جايگزيني افقي زماني پديدار ميشمود کمه ارائمهدهنمدگاني بما سمطح يدسمان از آمموزش و

3. horizontal substitution
6. degree differentiation
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5. Nancarrow and Borthwick

1. diversification
4. vertical substitution
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تخصص ،اما از رشتههای متفاوت نقشهايي را بر عهمده مميگیرنمد کمه بمهطمور طبیعمي در دامنمۀ

بهار  1398دوره  25شماره 1

رشممتۀ ديگممر لممرار دارنممد .فقممدان شممفافیت شممغلي حآبمموت )1998 ،1و رشممد آممموزش و فعالیممت
بینحرفهای 2به افزايش میزان همپوشاني نقشها يا جايگزيني افقي بین فعاالن عرصمۀ عممل منجمر
شده است حناندارف و بررويک .)2005 ،فان هال و ساتن ح )1996هیبريد شمدن يما تداممل افقمي
را يدي دانستهاند .هیبريد شدن يا تدامل اپیژنتیک به التبال خصوصیات رلبمای موفم  ،رو کمردن
آنها با خصوصیات کلیدی خود بمهعنموان شمیوهای بمرای تداممل ارادی 3اسمت .گیماهشناسمان بما
هممدف ترکیممب بهتممرين خصوصممیات گونممههممای مختلممف ،هیبريممدها را پممرورش ممميدهنممد.
هیبريدشممدگي در آممموزش حرف مهای مبمماني دانشممي و مهممارته مای جديممد را بممه همممراه دارد .در
عملدرد حرفهای ،ما شاهد نتايج هیبريدشدگي در شمدل نظمامهمای اطالعماتي نوآورانمه و جديمد
بهواسطۀ تشدیل گروههای چندرشتهای هستیم .برخي تغییرات ارادی در حمدومرزهای کتابمداری
و علم اطالعمات بمرای نزديمک شمدن بمه حموزههمايي همچمون رايانمه ،ارتباطمات دوربمرد ،علموم
شمناختي ،ارتباطمات و ديگمر علمموم ممرتبط بما مسم لۀ اطالعممات مبنمای دانشمي را تقويمت کممرده و
بنابراين ادعاهای للمرويي کتابداری و علم اطالعات را نیز تقويت کرده است .روشهمای هیبريمد
مشارکتي ،مدارو مشترو 4و سیاهۀ درول متقابل 5از درول.
همچنین بايد توجه داشت که بقای يک گونه نه بهمعنای حیات جاودانۀ آن ،بلده بمهمعنمای
استمرار مادۀ ژنتیدي آن در محمیط اسمت .ازايمنرو ،منظمور از حیمات آمموزش علمم اطالعمات و
دانششناسي در گروی حفظ برنامههای درسي جاری نیست ،بلدمه بقمای رشمته در گمروی حفمظ
مادۀ ژنتیدي آن يعني مديريت اطالعات مضبو اسمت .تغییمرات در دامنمۀ شمغلي يمک حرفمه بمر
حرفههای همسايه يا پیدايش حرفههای جديد تأریر مميگمذارد .حرفمههما جمدالي همیشمگي بمرای
گسترش للمروی لدرت خود دارند .آنها تالش ميکننمد تما جايگماههمای شمغلي خمالي در يمک
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شدن مشتمل بر اعضای هی ت علمي بینرشتهای و مأموريتهمای مشمترو ،پمروژههمای پژوهشمي

نظام رلابتي ،پويا و بههموابسته را تصرف کنند .چنین نظامي امدان تغییمر بمهگونمهای غیرخطمي را
فراهم ميآ ورد ،جايي کمه سملطۀ شمغلي ضمرورت ًا تضممین نشمده اسمت .ادعاهمای حرفمههما بمرای

3. intentional evolution
6. jurisdictions
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للمروهای لدرت 6جديد ،ميتواند به موفقیت يا عدمموفقیت آنها منجر شود حآبوت.)1988 ،

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

نتیجهگیری
در اين پژوهش تالش شد با تأمل بر انديشهها و پمژوهشهمای برخمي از فعماالن علمم اطالعمات و
دانششناسي ابتدا تصويری از گذشته ،حال و آيندۀ اين رشته از نظر آنهما ارائمه شمده و سمپ

بما

پیوند نظريهه ای اکولموژی و سمیبرنتیک ،نظريمۀ اکوسمیبرنتیک ارائمه شمود .ايمن نظريمه مميتوانمد
زيربنمايي بمرای مطالعممات و برناممهريمزی آينممدهنگارانمۀ رشممته باشمد و بما اسممتفاده از برناممهريممزی
سناريومبنا به تدامل رسیده و مورد استفاده لمرار گیمرد .حاصمل تأممل بمر متمون علمم اطالعمات و
دانششناسي نشان داد که نگرشهای مطرحشده دربارۀ آينمدۀ علمم اطالعمات و دانمششناسمي را
ميتوان در چهار محور اصلي جای داد .محور نخست پمژوهشهمايي بما نگماه و رويدمرد بدبینانمه
نسبت به آيندۀ رشته و معتقد به سناريوی انقراض و نابودی هسمتند .محمور دوم مطالعمات لائمل بمه
تمايز میان «کتابداری» و «علم اطالعات» و ديگر عناوين جديد هستند .آنهما جامعمۀ کتابمداری را
از خوشبیني مح

دربارۀ سهم باالی خود در مشاغل آينمدۀ جامعمۀ اطالعماتي برحمذر داشمته و

ب مهعنمموان گممواهي بممر مممدعای خممود بممه تعطیلممي مممدارل کتابممداری و ادغممام آن در گممروهه ما و
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دانشددههای ديگر در سراسر جهان اشاره کردهاند .محور سموم ،کمه معتقمد اسمت راه رسمیدن بمه
آينده از گذشته و حال ميگذرد .علم اطالعات و دانششناسي برای ادامۀ حیمات بايمد بمه عواممل
درون-و-برونرشتها ی توجه کند؛ دروالمع ،ايمن ديمدگاه بمه پیشمرفت و اداممۀ حیمات بمهصمورت
پیوسته و بدون تغییرات اساسي اشاره دارد .محور چهارم نیز آيندهای مطلوب برای علم اطالعمات
و دانششناسي لائلند؛ آنها راز و رمز دستیابي بمه ايمن آينمدۀ مطلموب را برناممهريمزی و طراحمي
سیستم آموزشي با هدف آموزش دانشجويان نسل آينده دانستهاند.
اگرچه اعتقاد به برنامهريزی برای آينده در فعالیمتهمای کمیتمۀ برناممهريمزی آمموزش علمم
اطالعممات و دانممششناسممي و گممروههممای آموزشممي در لالممب تممدوين برنامممههممای راهبممردی و
برنامهريزیهای تحصیلي جاری مشهود است و برخي ممدن اسمت ايمن رويدمرد را برناممهريمزی
برای آينده بنامند ،اما زمانيکه از برنامهريزی برای آينده ،آيندهنگاری و برناممهريمزی سمناريومبنا
صحبت ميشمود منظمور آينمدهای اسمت کمه در ده ،بیسمت ،يما سمي سمال آينمده رخ خواهمد داد.
حشومیدر .)1995 ،1اگرچه اين نقشهها مميتوانمد تعمداد ربمتنمام دانشمجويان ،تعمداد دانشمجويان،
1. Schoemaker
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برنامهريزیهای جاری بیشتر نموعي نقشمۀ دوبُعمدی ،هماننمد نقشمۀ راه يما نقشمۀ سمرزمیني ،هسمتند

بهار  1398دوره  25شماره 1

فارغالتحصیالن ،شیوههای آموزشي و غیره را نشان دهد ،اما از نمايش لطعیتها/عدملطعیتهمای
مختلف مرتبط با والعیت ناتوان هستند .برنامهريزیهای جاری روابط متقابل میان اجمزای مختلمف
سیستم با يدديگر و با محیط پیرامون و نیز آيندههای مختلمف پمیشرو را در نظمر نمميگیرنمد .بمه
همین خاطر است که سبکهای برنامهريزی راهبردی بدون کشف آيندههای ممدن و محتممل،
ديگمر پاسمخگموی چمالشهما و رسمالتهمای سیسمتم آمموزش عمالي نبموده و برناممهريمزان و
سیاستگذاران ناگزيرند به سمتوسوی مديريت آيندهنگرانه بروند؛ اين نموع ممديريت امدمان
پاسخگويي سريع و بهمولع نسبت به تحوالت محیطي را فراهم ميآورد حطرلي.)1391 ،
بهتبع چالشهای رخداده درزمینمۀ پمذيرش بميحسمابوکتماب دانشمجو در مقماطع مختلمف
تحصیلي در رشتههای مختلف و تمايل کمم دانشمجويان بمرای ورود بمه رشمتههمای علموم انسماني،
امروزه سیاستگذاران و برنامهريزان آمموزش رشمتۀ علمم اطالعمات و دانمششناسمي بمیش از همر
زم ماني نیازمنممد تممدوين برنام مهای روزآمممد و مبتنممي بممر نیازهممای آينممدۀ جامعممه هسممتند .ديممدگاه
اکوسیبرنتیدي آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي ايمران ايمن لابلیمت را دارد کمه تعمامالت
تشدیلدهندۀ سیستم آموزشي توجه کنمد .در ايمن سیسمتم پويما و زنمده ،مجموعمهای از نیروهمای
پیشران درون-و-برونرشتهای در تعامل بما يدمديگر سمازگاری و مانمدگاری آن را در محیطمي
بزرگتر تحمتع نموان سیسمتم آمموزش عمالي کشمور رلمم مميزننمد .الزممۀ سمازگاری شناسمايي
نیروهای پمیشران تأریرگمذار بمر آمموزش علمم اطالعمات و دانمششناسمي ،رصمد دائممي آنهما،
دريافت بازخورد از آنها و همگامي با تغییرات آنهاست ،هرچند که برای سمازگاری بمه چیمزی
فراتر از بازخورد نیاز است و آن پیشخورد است .حسگرها و شاخکهمای سیسمتم آمموزش علمم
اطالعات و دانششناسي بايد نسبت به آينده حسال باشمند و ديمدهبماني آينمدهنگرانمه را سمرلوحۀ
کار خود لرار دهند .در اين صورت ،ميتوان انتظار داشمت کمه از ترکیمب اطالعمات دريمافتي از
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گسترده با محیط پیراممون را بمه تصموير بدشمد و از سموی ديگمر بمه روابمط متقابمل میمان اجمزای

بازخوردها ،پیشخوردها و تعامالت به رويدرد مناسبي بمرای سمازگاری رسمید و ايمن سمازگاری
در نهايت مانمدگاری مما در عرصمۀ آمموزش عمالي را تضممین خواهمد کمرد .اسمتفاده از رويدمرد
ايفا کنند .مفاهیم ،روشها و فنون آيندهنگاری به آنها کمک مميکنمد کمه آينمدههمای بمالقوه را
بهگونهای نظاممند کشف ،چگونگي اررگذاری چالشها و الزامات بیروني بر خود در گمذر زممان
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آيندهنگرانه اين توان را به برنامهريزان ميدهد که نقش فعاالنهتری در شدلدهمي بمه آينمدۀ خمود

رویکردی اکوسیبرنتیکی به آموزش علم اطالعات و دانششناسی در ایران

را شناسمايي و درنهايمت ،راهبردهمايي لدرتمنممد بمرای بمازههمای زممماني طموالنيتمر تمدوين کننممد
حآينممدهه مای دانشممگاه .)2007 ،1راي مجت مرين و لدرتمنممدترين ابممزار آينممدهانديشممي ،سممناريوها و
برنامهريزی سناريومبنا هستند حفمین ،راتدلیمف و سمیر .)2007 ،2برناممهريمزی سمناريومبنا مزايمايي
همانند ايجاد يک نظام برنامهريزی لدرتمند و پیشرفته ،شاخصهای خوب تدوينشمده بما اسمتفاده
از پايش محیط بیروني ،درو متعالي از محیط راهبردی ،آمادگي بهتر برای تغییر و پیشمرفتهمای
محیطممي ،تممدوين چشمممانممدازهای آينممده و چممالشهممای پممیشرو دارد حکممانوی .)2003 ،3بمما
سممناريوپردازی ،روشممي بممرای انديشممیدن دربممارۀ آينممدهه مای ممدممن ،محتمممل و مطلمموب اسممت.
سناريوها توصیفهايي باورکردني و چالشبرانگیز از آيندههايي متفاوت هسمتند کمه بمرای ايجماد
آمادگي در مورد آنچه که در آينده روی خواهد داد ارائه ميشوند و امدمان نگريسمتن بمه آينمده
را فراهم ميکنند.
به نظر ميرسد که در سالهای آينده چالشهای بیشتمری نسمبت بمه تممام دورههمای لبلمي
پیشروی رشتۀ علم اطالعات و دانششناسي خواهد بود .از يک سو ،کاهش نمرخ رشمد جمعیتمي
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برای ورود به دانشگاهها پذيرش بدون کندمور دانشمجويان در رشمتههمای مختلمف ،تمايمل پمايین
دانشجويان برای ورود به رشتههای علوم انساني و تغییر و تحوالت سیاسي ،التصادی و بمازار کمار
عمواملي هسممتند کممه بميتموجهي بممه آنهما ممدمن اسممت آينممدۀ رشمته را تهديممد کنممد .اسممتفاده از
برنامهريزی سناريومبنا ميتواند سناريوهای ممدن ،محتمل و مطلوب رشمته در آينمده را مشمخص
و سیاستگذاران را برای کنش مناسب نسبت به آنها آماده کند .در اين میمان ،آنچمه مهمم اسمت
تفاوت لائل شدن بین پیشبیني احتماالت و پیشگوييهای خاص در گام نخست و نگريسمتن بمه
حوزۀ علم اطالعات و دانششناسي بهعنوان يک کل و پرهیمز از خلم چشممانمدازهای مبتنمي بمر
بروني ابي متغیر يدي از ابعاد حوزه اسمت .بايمد توجمه داشمت کمه نگمرش جزئمي و جزيمرهای بمه
آموزش علم اطالعات و دانششناسي ايران آفت نظريهپردازی و ديدن کلیت ايمن موضموع بموده
است .الزمۀ چنین سازگاری توسعۀ فرهنگ آيندهنگاری و تحلیل جمامعنگمر مسمائل و مشمدالت
درون و برون اين رشته با هدف شناسايي نیروهای پمیشران اررگمذار بمر آمموزش رشمته و ترسمیم

3. Conway

2. Finn, Ratcliffe and Sirr

1. University Futures
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سناريوهای پیشرو است.
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در پايان بايسمتي اشماره کمرد کمه علميرغمم تمالشهمای کمیتمۀ برناممهريمزی آمموزش علمم
اطالعات و دانششناسي برای هماهنگسازی محتوای برناممههمای درسمي بما نیازهمای بمازار کمار
آينده در لالب روزآمدی سرفصلها و تعريف گمرايشهمای جديمد از يمک سمو و معرفمي طیمف
متنوعي از مشاغل نوين مبتني بر فناوریهای اطالعاتي توسمط پژوهشمگران حشمهبازی ،فهمیمنیما و
حدیمزاده )1392 ،از سوی ديگر همگي در راستای ترسیم اف شغلي روشمن بمرای دانشمجويان و
دانشآموختگان رشته بوده است ،اما نبايد از اين ندته غفلت کرد کمه پیونمد میمان اجمزای اصملي
برنامۀ آموزشي يعني دانشجويان ،اعضای هی ت علممي ،برناممههمای درسمي و فنماوریهمای نموين
ياددهي-يادگیری از نوع پیوندهای سخت است و تغییر يک جزء بمدون اجمزای ديگمر رهآوردی
نخواهد داشت و ممدن است پرسشهای بسیاری درباره سمودمندی تغییمرات ايجادشمده در ذهمن
تمممامي ذینفعممان رشممته  -اسممتادان ،دانشممجويان ،دانمشآموختگممان ،کارفرمايممان  -مطممرح کنممد؛
ازجمله :آيا تغییر مداوم سرفصلها و محتوای درلها بدون بهینهسازی و آموزش ممداوم اعضمای
هی ت علمي سودمند خواهد بمود؟ شمداف بمین برناممۀ درسمي لصدشمده در سرفصملهما و برناممۀ
روح برنام مهريممزی بممرای آينممده و پممرورش فممارغالتحصممیالن توانمنممد لاب ملتوجیممه اسممت؟ نتیجممۀ
تخصصگرايي و ايجاد گرايشه ای جديمد درعممل چمه میمزان اجرايمي شمده اسمت؟ آيما فراينمد
تخصصگرايي لدرت رلابتي رشته برای کسب مشاغل میمانرشمتهای را افمزايش داده اسمت؟ آيما
تخصصگرايي منجر به افزايش فرصتهای شغلي جديد شده يا همان کنمام – محمیط کمار سمنتي
و تعريف شده را  -بین تخصصهای مختلف تقسیم کرده است؟ آيا دولمت همچنمان منبمع اصملي
اشتغال دانشآموختگان است؟ اگر آری ،آيما رديمفهمای شمغلي و اسمتخدام و شمرحشمغلهمای
جديد با توجه به گرايشها و تخصصهای جديد تعريف و بمهروز شمدهانمد؟ آيما در نمامگمذاری
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درسي اجراشده در کالل توسط استادان و برنامۀ درسي ادراوشمده توسمط دانشمجو چگونمه بما

رشته و عناوين درول از واژگان و ادبیات لدرتمند برای رلابت در محمیط کماری آينمده اسمتفاده
شممده اسممت؟ بايممد توجممه داشممت کممه صممنعت نیازمنممد ادبیممات لدرتمنممد اسممت و در ايممن رلابممت
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رشتههايي که دارای واژگان لدرتمندتری باشند به پیروزی خواهند رسید.
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