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چکیده
نمودتصورخالءدرراآموزشیتوان نظاممینآموزشیمسائلبررسیدرواستاجتماعیتنیدههمدرنظامهايفعالیتحاصلايجامعههر

در حال تأثیر گذاري و تأثیر پذیري از ،آموزشینظام، تعاملیرونددر این. گرفتنظردرنکالهاينظامسایرباتعاملدرراآنبایستیبلکه
هردرمینگرش سیستفقداناستدیهیب. داردحکایت جامعهکالنسطحدراین نظامها تنگاتنگارتباطاتازتعامل، این. سایر نظامها است

بهبستگیواستآموزشینظامبهجامعهیکتابع رویکرد،آننقشوعالیآموزش. یدنماواردآنبهجديآسیبهايتواندمیآموزشینظام
یکیعنوانبه)رسانی سابقکتابداري و اطالع(شناسی و علم اطالعاتدانشرشته. کنندمیایفا رانقشیچهاجتماعنظامهايسایرکهدارداین

سازيبرجستهبهشدخواهدسعیکوتاهجستارایندرکهاستو مشکالتیائلمسدارايخودجایگاهدرعالیآموزشفرعیسیستمهاياز
. شودپرداختهمیسیستدیدگاهازمسائلاین

عالیآموزشنظام، شناسیعلم اطالعات و دانش، آموزشمسائل، میسیستدیدگاه:هاي موضوعیکلیدواژه

مقدمه
هرآندرکهداندمیمتعاملاجزايازايمجموعهراانساندنیايواستهدفهامطالعهبرايياهشیو، میسیستدیدگاه

ومشکالت، مسائلبهترتشخیصامکانکهاستنگرشنوعی، دیدگاهاین. استبزرگترسیستمیکازبخشی، جزء
تمام، دیدگاهاینبا. )30- 29، 1379، زادهمیديح(کندمیتسهیلراتحلیلوتجزیهودركوآوردمیفراهمرامعایب
راب، کوچکترسیستمهايسایربرايگاهکهاستمتعددسیستمهايعناصرازتنیدهدرهمايشبکه، استجهاندرآنچه

. شوندمیتلقیفرعیسیستم، بزرگترسیستمهايبرايگاهوسیستم
ايپدیده، خودجایگاهدر، عیاجتماسیستمهرواستسیستمهاییمجموعهحاصلخودنیزاجتماع، دیدگاهایندریچهاز

این. افرادازاستتجمعیهمواجتماعیمیرسساختاردارايوجامعهازاستواحديهمیعنیاست؛روانی–اجتماعی
رفعوجامعهگوناگوناهدافتحققهدفشانکهقانونیومیرسساختارباسیستمهايخردهازهم، وجهیدوپدیده

. سازندمیرااجتماعآنکهاشخاصیمتمایزویژگیهايازهمودهشتشکیلاستآننیازهاي
، سیاسی، اقتصادي، آموزشینظام:ازعبارتنددهندمیشکلراآنساختارورندداحضوراجتماعدرکهنظامهاییترینعمده

تعاملوارتباطدرریکدیگبانظامهاایناستشدهدادهنشاننیز1شکلدرکههمانطور. فرهنگیومذهبی، ارزشی
. استگذارتأثیراجتماعینظامهايسایربرآنهاازهریککارکردهايواهداف، وجوديفلسفه، مبنااینبروهستند
بحث، اساساینبر. هستندنیزنظامهاسایربهپرداختنازناگزیرکالنوخردسطحدرنظامهااینازهریکبررسی
. باشدمینیزدیگرنظامهايبهتوجهمستلزم، شدخواهدپرداختهآنبهآموزشینظامبستردرکهحاضر

somakhshik@gmail.com: میلای.مشهدسیفردودانشگاه، علم اطالعات و دانش شناسیدکتريدورهدانشجوي1



اجتماعساختاردهندهتشکیلنظامهاي:1شکل

میسیستدیدگاهضرورتوایراندرآموزشینظام
چرا، استبودهدانشجستجويعالیآموزشرویکرداساساًماکشوردر، داردمیبیاننیز) 1380(سرکارآرانیکههمانطور

خارجازآندهندهانتقالودانشجستجوگر، عالیآموزشمؤسسات، دارالفنونازبعد، ایرانعالیآموزشتاریخدرکه
کنندهجستجوکهبودهشکلیبهعالیآموزشمدیریتنحوهوساختار، شرایطبهتریندر.اندبودهکشورداخلبهمرزها

تقاضايبراساسریزيبرنامهبرمبتنیایراندرعالیآموزش. اندقرار داشتهشورکدردانشکنندهتوزیعوخارجدرعلم
اگرواستمواجهبحرانبانیامایندرکیفیتواستعالیآموزشمیکگسترشبحث، اصلیدغدغهواستاجتماعی
. خواهد شدسازمشکلعالیآموزشمیکگسترش، نشوداندیشیدهمینهزایندرالزمتمهیدات

مهارتهايونگرشتغییربهاما در این میان،استشدهکشوردردانشپرورشهاي بسیاري برايتالشرسدمینظربه
تغییرفرهنگیواقتصادي، اجتماعیزیرساختهايکهاستپذیرامکانزمانیتغییراین. استنشدهتوجه،دانشجویانعمده

بادیگرکهبرسدحديبهعالیآموزشوضعیتاگر. گیردقرارکشورعالیآموزشرويپیشجدیديشرایطوکندپیدا
نیرويبهاتکااگرولی، شودمیخودرویکرددرتغییربهناچار، نباشدجامعهفعلینیازجوابگويخودقبلیکارهايوساز

تعویقبهعالیآموزشویکردرتغییربهنیازوشودمینواردعالیآموزشبهنیزفشارينشودبیشترمهارتهاوانسانی
وسازاینتاپذیرد،تأثیر میجامعهسیاسیواجتماعی، فرهنگیکارهايوسازازعالیآموزشرویکرداز آنجا که. افتدمی

ونکندپیداسامانمختلفهايعرصهدررقابتوقتیتا.نیستعالیآموزشرویکرددرتغییرامکاننشوندمتحولکارها
پس. ممکن نخواهد بوددیگريبهتوجهبدوناینهاازیکیصرفتغییر، نشودمتعادلانسانینیرويضايتقاوعرضه

بهتوجهرویکرد، صنعتساختار، کاربازاردررقابتمدل، استخدامزانمی، اقتصاديرشدزانمیکهگفتتوانمی
. استاثرگذارعالیآموزشودانشگاهجایگاهونقشوکارکرددر،فرديهايتوانایی



نیزسیستماینخروجیهايترتیبنمیهبه، استاجتماعسیستمهايسایرازمتأثرکشورآموزشسیستمکههمانطور
تغییربخشهاي(هافرایندحاصلآموزشخروجیهاياگر. شوندمیمحسوبوروديدیگرسیستمهايازبسیاريبراي

بدیهی، اندشدهتنظیماجتماعواقعیغیراهدافمبنايبرودیگريسیستمهاداشتننظردربدونکهباشند)ايدهنده
. دادخواهدقرارتأثیرتحتنیزراسیستمهاسایرکاراییواستناکارآمدآموزشسیستماست

ايمجموعهونیستمکانوزمانازفارغوانتزاعیايپدیده، استعینیهاییواقعیتمتضمنکهحالعیندرآموزش
:میسیسترویکرداتخاذبا. استالزممیعلهايرشتهقوامورشدبراياملعواز

، شودمیممکنهافراسیستموهاسیستمزیر، اجزاءشناسایی-
، شودمیمشخصیکدیگرباآنهاارتباطنحوهوآموزشبه"گذارتأثیر/ موثر"عوامل-
. استشناساییقابلاهدافازآنانحراف/نزدیکیمیزانوآموزشسیستمارزیابی-
. بنگریمرویکرداینازرادانش شناسی و علم اطالعات آموزشکردخواهیمسعیآموزش، ادامهدر

رشته دانش شناسی و علم اطالعاتدرآموزشجایگاهوتمیاه
متماديسالیانطیمقولهاینبودنتوجهموردازحاکیایراندرآنمسائلورشتهآموزشتاریخبهمربوطمتونمرور
کورگره"رسدمینظربهحالاینبااما)میرسغیرآموزشازسال70ازبیشگذشتومیرسآموزشسال45(است

آموزشبهبخش،ایندر!استنشدهبازهنوز)1354، میابرا("]دانش شناسی و علم اطالعات[شناسیدانشآموزش
. پردازیممیکشورعالیآموزشنظامفرعیسیستمهايازیکیوانعنبهشناسی و علم اطالعاتدانش

شناسی و علم رشته دانشآموزشرسدمینظربه. استرشتهاضمحاللیاحیاتسازبسترکهبناییزیرايحوزه، آموزش
والزمهايبینیپیشمعدوديموارددر جزبهبوده و آنگسترشوآغازضرورتاساسبربیشتر،ایراندراطالعات

انجمنتحت نظارتوفناوريوتحقیقات، علوموزارتسويازتنهااغلب، گسترشاین. استنداشتهوجودکافی
نبودهتأثیرازخالیرشتهاینفعالیتهايادامهبرآغازيچنینرسدمینظربه. )1387، حیاتی(استبودهایرانکتابداري

. است
لزوم، ي دیگرسوازارتباطاتواطالعاتدنیايدرمداوميپیشرفتهاویکسوازانایردررشتهاینگیريشکلنحوه

بروندادهايبهدهیشکلودروندادهاتنظیموآموزشیهايفراینددربازنگريواهدافمجددتدوین، نگرانهکلبررسی
نیازمنددیگريمیعلرشتههرماننده،این رشتحیاتادامهوتوسعه، رشد. استنمودهبرخورداربیشترضرورتیازرارشته
اجرايباجزمهمامراینتردیدبدونکهاستايحرفهوعملی، نظريپشتوانهبهمجهزانسانینیرويتربیتوتعلیم
. دادنخواهدرخکارآمدومناسبآموزشیهايبرنامه

میسیستدیدگاهازدانش شناسی و علم اطالعاتآموزش



وعواملمتقابلارتباطاتبامندنظامکلیتیدرهاپدیدهاز، گیریمکاربهکهکجاهردروهدفهرباارمیسیستنگرش
استنظرياتفاقازناشیاینوآیدمیمیانبهصحبتآنبازخوردهايوپیرامونیمحیطهمراهبه، دهندهتشکیلاجزاي

استهمبامرتبطاجزاازايمجموعهسیستم:اینکهازرتستعباآنوداردوجوداعمشکلبهسیستمتعریفدربارهکه
روشبهمطالعهموردموضوعهربراينگرشاینمطابق. کنندمیدنبالراخاصیهدف، پذیرتعریفايرابطهدرکه

دیدههمابارتباطدربازخوردودادبرون، دهندهتغییربخشهايوهافرایند، دادندروهمچونموارديحداقل، میسیست
،میسیستدیدگاهازشناسی و علم اطالعاترشته دانشآموزشبازبینیدر، اساساینبر. )1375، 2چرچمنوست(شوندمی

. شودگرفتهنظردربیرونیمحیطعناصربانیزویکدیگرباآنهاارتباطوشدهشناساییسیستماینعناصراستالزم
عناصرتمامبایدآنهابهپرداختندروهستندمیتاهدارايسیستمایندهندتشکیلاجزاءوعناصرهمهاستبدیهی
. شوندگرفتهنظردرنیزجزیی
عالیآموزشنظامبرايفرعیمیسیست، کشوردانشگاهیهايرشتهازیکیعنوانبهشناسی و علم اطالعات،دانش

نیزوخارجیمحیطرشتهبرايکهآنجااز، دهدمیرخرکشوعالیآموزشنظامساختاردرآنچهواقعدر. شودمیمحسوب
. داشتخواهیمنگاهیکشورعالیآموزشسیستمبهدلیلنمیهبه. استموثرآنبرشکبدونشودمیتلقیسیستمابر

. استشدهآورده2شکلدرسیستماین

بازنظامیکمنزلهبهکشورعالیآموزشسیستم:2شکل

2 West. Churchman



هارشتهکهاستشدهگرفتهدرنظر3بازمیسیستمنزلهبهکشورعالیآموزشنظام، شودمیدیدهشکلینادرکههمانطور
اهدافاین. اندشدهتعریفسیستمپژوهشیوآموزشیاهدافبهدستیابیبرايکههستندورودیهایی،آنزیرسیستمهايو

مراکزودانشگاههابهدستوراتومقرراتقالبدروشدهنتدویفناوريوتحقیقات، علوموزارتمعاونانووزیرانتوسط
اساسبررودمیانتظارکههستندتحصیلیمختلفمقاطعآموختگاندانش، سیستمخروجیهاي. شودمیابالغعالیآموزش
. باشداجتماعاهدافراستايدربایداصوالً کهباشندشدهتنظیمکشورعالیآموزشنظاماهداف

شناسی و علم اطالعاتدانشآموزشیستمساجزاء
وجامعیتنظرنقطهاز-1داد؛انجاممتفاوتدیدگاهسهازکمدستتوانمیراسیستمتبیین، صاحبنظرانبرخینظراز

کلیتوتشکلدرعناصرشکهمیسهوسیستمداخلیساختاردیدگاهاز-2، آنبهمربوطخواصوسیستمخارجیکلیت
رشتهآموزشسیستماجزاء.بزرگترسیستمیکزاعنصريعنوانبهسیستمیکتفسیردیدگاهاز-3، دارندنآبهبخشیدن
. محیطوخروجیها، دهندهتغییربخشهاي، ورودیها:ازعبارتند

انرژيآورندهفراهمکههستندشناسی و علم اطالعاتدانشرشتهتحصیلیمختلفمقاطعدانشجویان، سیستمورودیهاي
وشدخواهدمفیدغیرخروجیهاي، سببسیستمیهرورودیهاياندكپتانسیل.روندمیشماربهآموزشسیستمبراي

ازدههپنجگذشتطیتحصیلیمختلفمقاطعورودیهايرشدروند. نیستمستثنیاین قاعدهازنیزاین رشتهآموزش
. استآمدهیکنموداردر،ایراندررشتهآموزش

جدیدتعادلهبتعادلیکازواستتغییرحالدردائماًچنین سیستمی،تعادل.نهدمیتاثیرنیزمحیطبروشدهمتأثرمحیطتغییراتازکهپویاسیستمی3
.داردوجودخارجمحیطباتعاملگونههمهآن، راهو دررسدمی



1380-1340دهه طیشناسی و علم اطالعاترشته دانشتحصیلیمختلفمقاطعدانشجویانرشدروند: 1نمودار

ایناما،استبودهفزایندهدههسهدراین رشته،دانشجویانرشدکهرسیدنتیجهاینبهتوانمینمودارایناساسبر
درمشکالتیازبرخاستهتردیدبدونمسألهاین. تاسنهادهکاهشبهروقبلدههیکازدولتیدانشگاههايدررشد

، اخیرسالهايدردانشگاههابهورودسهولتوعالیآموزشسیاستهايتغییررسدمینظرهب. باشدمیرشتهبرونودرون
رشتهسابقعنواني کهتأثیرنیزومندانحرفهاجتماعیوجههالبته. نباشدبرخوردارسابقاقبالازرشتهاینتاشدهسبب

رشته علم اطالعات و برايوضعیتاین. گرفتنادیدهتوانمینراداشته است رونداینبر) رسانیکتابداري و اطالع(
رشتهآیندهبرايخطريزنگآنهاکمپتانسیلیاورودیهاتعدادکاهشسویکاز.استلبهدوتیغیمانندشناسی،دانش
اینکهبهتوجهبا، مناسبشغلیآیندهساختنمفراهصورتدرکهباشدایندهندهنشانتواندمیدیگرسويازواست

ورودیهاي. باشدرشتهاینانتخابجذابیتهايازتواندمی، هستندجامعهناپذیرجداییجزءرسانیاطالعمراکزوهاکتابخانه
فعالیتهاي، دهندهتغییربخشهاي. هستنددهدهنتغییربخشهايکنندهتغذیه، باشندشدهواردکهشرایطیهرباسیستم
آموزشسیستمدر.کنندمیتبدیلخروجیبهراسیستمورودیهاي، منابعیصرفباکههستند همبرموثریاهمبامرتبط
دسترسیسازوکارهايوآناهدافازبرخاستهبایددیگريسیستمهرمانندهافرایندتعیین، شناسی و علم اطالعاتدانش

.باشداهدافاینبهبیشترچههر
یکجدولدر، آمده4تحصیلیمختلفمقاطعسرفصلهايمقدمهدرکهآنچنانبامطابقاین رشتهآموزشازهدف

. استشدهخالصه
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مختلفگرایشهايومقاطعدرشناسی و علم اطالعاتدانشآموزشیاهداف: 1جدول 

هدف

مقطع تحصیلی                     گرایش        

-------------------------- کارشناسی
وفرهنگگسترشدرکتابخانهنقشاهمیتبادانشجویانساختنآشنا
انواعدرکارجهتراالزمآمادگیکهنحويبهدر جامعهفنونوعلوم

کسباموراینانجامدرراالزمو مهارتهايکنندپیداکتابخانهمختلف
.نمایند

کارشناسی ارشد

هاي دانشگاهیکتابخانه
گسترشبهتوجهبا:کلیهدف

حجموفنونوسریع علوم
سایروعلمیروزافزون انتشارات
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مقطع تحصیلی                     گرایش        
.استپژوهشیوموسسات آموزشیدرتحقیقوتدریسبرايکارآمدو

اداره، کارشناسیدورهدرحرفهايمهارتهايکسببرتاکیدکهاستاینبیانگرتحصیلیمختلفمقاطعاهدافسیربر
دکتريدورهدرتهرشسازندگیبهکمکوپژوهش، آموزشنیزوارشدکارشناسیدورهدرپژوهشوهاکتابخانهانواع

قاعدهازهرچهرودمیانتظار. استشدهدادهنشاننیز3شکلدرنکتهاین. باشندمیتوجهقابلجایگاهیازتخصصی
قاعدهبههاآموختهاینانتقالبرايتالشوبیشتررشتهسازندگیوپژوهشبرتاکید، کنیمحرکتآنراسسمتبههرم
سطوحهايآموختهودانستجدایکدیگرازرامقطعسهایناهدافتوانمینکههمانطورالبته. شدخواهدبیشترهرم

بهباالسطوحاهدافتحققازحاصلدستاوردهايجریان، استموثرباالترمقاطعاهدافیافتنتجلیدرتحصیلیترپایین
وآموزشیهايبرنامهویژهبهوهاایندفرهرچهاساساینبر. استناگزیرنیزآنمداومتاثیروهرمزیرینبخشهاي
آیندهدرومختلفزمانیهايدورهدراهدافبالندگی، شوندتنظیمترهشیارانهوترعالمانه، تردقیقآنهامحتواي

. بودخواهدترواقعبینانهوپذیرترامکان
کارشناسیسطوحدرشدهارائهدرسهايوباشندداشتهیکدیگربامستدلیارتباط، رشتهتحصیلیمقاطعرودمیانتظار
دروگردندارائهکارشناسیدورةدر، پایهصورتبهبایدکندمیاشارهنیز)1390(حیدريکههمانطوردکتريوارشد
مفاهیمبادکتريوارشدکارشناسیهايدورهدردانشجواینکهنه، گیردقرارمدنظرآنهاتخصصیابعادباالترهايدوره
.باشدنکردهپیداآنهادربارةتأملبرايفرصتیگذشتهدرکهحالیدر، شودآشناهاولی



آنهاکنشبرهموتحصیلیمختلفمقاطعاهداف:3شکل

مقاطعدرکهرشتهورودیهاي. استآموزشینظامجملهازمیسیستهرگیريشکلضرورتهايازیکیتنها، هدفاما
، شوندمیشناسی و علم اطالعاتدانشآموزشسیستمواردشدهتعیینپیشازومشخصاهدافاینباتحصیلیمختلف

. دهدتغییرمربوطهمقطعآموزشیاهدافبامتناسبراآنهاکههستندبخشهاییوهافرایندنیازمندچیزهرازبیش
گیريبهرهباومقطعهردفهبامتناسبکهاستدرسیهايبرنامه، سیستمایندهندهتغییربخشهايقسمتمهمترین

شکلراآموزشیسیستمخروجیهايوشدهتدوین) مدرسان، آموزشیمنابع، آموزشیمراکزتجهیزاتوامکانات(منابعاز
نیازموردمنابعوامکاناتنیزوورودیهاکیفیتداشتننظردربدونبخشهااینبهانحصاريتوجهاستبدیهی. دهندمی

برمبنايکهآموزشیسیستمیندهايافر، استآمدهنیز4شکلدرکههمانطور. باشدداشتهمطلوبیهايخروجیتواندمین
هافرایندبر،منابعاینکمبوداستمسلموکنندمیتغذیهگفتهپیشگانهسهمنابعازاندشدهتدویننظامایناهداف

بهحوزهایندرکتابعنوان1500بیش از، ایراندراین رشتهآموزشآغازازدهه5گذشتازپس. استتأثیرگذار
منابعنمیتأدرتوجهیدرخورکمکرودمیانتظارواستايمالحظهقابلرقم،یمکلحاظبهکهاستدرآمدهانتشار

دراراتانتشاینکارآمديانمیزشودمشخصتااستنگرفتهانجاممقولهایندرکیفیبررسیمتاسفانهاما،باشدآموزشی
شناسی و علم دانشرشته در دکتريمقطعالتحصیلفارغصدازبیشوجود. تا چه اندازه استرشتهآموزشیساختار

ازاستفادهنحوهوعدهاینهايتوانمنديالبته. استنمودهفراهمکشورعالیآموزشتغذیهرامناسبیبستر،اطالعات
ادارهتوانمنديبایدآموزشیکادراستبدیهیاستنگرفتهقراربررسیموردمیعلطورهب، آموزشبعددرتخصصشان



نیستمشخصطور دقیقبهنیزآموزشیموجودتجهیزاتوامکاناتوضعیتهمچنین. باشندداشتهراآموزشیهايبرنامه
. بودنخواهددقیقچندانآموزشیهايفرایندکارآییمورددرقضاوتاطالعاتاینداشتنبدونو
ندعبارت، دهندهتغییرهايبخشدرشناسی و علم اطالعاتدانشآموزشکهمسائلیترینعمدهرسدمینظربه، حالاینبا
:از

فعالیتدولتیغیرودولتیدانشگاه29درکهآموزشیگروه84وجود:گرایییتمکومنفیمدرنسیمپستسایه-
ارائهآموزشهايکیفیتفقدانونظارتعدمعلتبهکهاستشدهیالنیالتحصفارغمالحظهقابلسبب افزایش، کنندمی

. نیستندبرخوردارايحرفهوعملی، آموزشیهايفعالیتدرحضوربرايالزممهارتوعلمازشده
، زمانآندرایرانیغیرمدرسانازاستفادهورشتهمیرسآموزشگیريشکلزماندرمیبوغیرهايبرداريالگو-

. استساختهواردآنهايخروجیوآموزشبهرامدتیبلندهايآسیب
نمونه، فاصلهعنوان به(کشور مدیریتینظامباتحصیلیمختلفمقاطعدرآموختگاندانشتربیتاهدافبودنوازيم-

. )جامعهنیازوآموزشبین
. دانشجویاندرقیتخالقوهپرورشبهتوجهعدم-
. دانشجویانواساتیدبینانتقاديتفکرخالء-
. تحصیلیمختلفمقاطعدروسروزآمدغیرگاهوتکراريمحتواي-

یکدیگرباآنهاتعاملوشناسی و علم اطالعاترشته دانشآموزشسیستماجزاء:4شکل



آنها،شدهانجامهاوروديدردهندهتغییرهايبخشدرکهفعالیتهاییواسطهبهکههستندعناصريهاخروجی، نهایتدر
پایاندر، شودمیگرفتهنظردرسیستموروديعنوانبهآنچه. اندشدهرشته شکل داده یآموزشسیستماهدافاساسبر

برايراخودزیاداحتمالبهاینکهیاشوندمیتحصیلیباالترمقاطعواردیاها، خروجیاین. شوندخارجسیستمازبایستی
بههرچهرودمیانتظار، منطقیطورهب. باشدتحصیلی مقطعهراهدافبامتناسبکهسازند میآمادهکاريبازاربهورود

. گرددافزودههاآموزهعمقحالعیندروشودکاستههاوروديتعدادازشویممینزدیکتحصیلیباالترمقاطع
جزءکهستآنهابهمربوطآثاروخواص، عناصرجموعهمازعبارتسیستمیکمحیط. استمحیطسیستمدیگرعنصر

آموزشسیستمپویاییحفظبراي. کندایجادتغییراتیسیستمحالتدرتواندمیآنهاازهریکدرتغییرامانیستندسیستم
. شودبرقرارسیستمبیرونیودرونیمحیطنمیامنطقیتعادلباید، میسیستهرمانند

موثرمحیطیعواملترینعمدهازکه برخیداردراخودویژهمسائلکالنبعددوازایراندررشتهاینآموزشبطورکلی، 
:اندآن در اینجا اشاره شدهآموزشدر

اینساختارازمتأثرکهداردکمبودهاییونقایصایراندرآموزشکلینظامازجزییمثابهبهرشتهایندرآموزش1-
. هستندنظام
. هستندرشتهدرونازبرخاستهکهئلیمسا2-

:نمودبنديتقسیمبیرونیودرونیدستهدوبهتوانمیرامحیط
شاملعواملاین. گذارندمیتأثیرآنبروآمدهوجودهبرشتهوحوزهدروندرکههستندعواملی:درونیمحیط
:ازعبارتندعواملاینمهمترین. اندرشتهبرحاکمرویکردهايوهاپارادایمو، هافرهنگخرده، هاگفتمان

هادانشگاهطرفازرشتهشناختنتمیرسبه-
میعلهايانجمن-
تخصصیمجالت-

ورخدادهاانواعازوسیعیگسترهشاملوگذردمیحرفهورشتهبیروندرکهاستچیزيآنهرشامل:بیرونیمحیط
:)حیط همواره در حال تغییر استم(شودمیکلیدستهدودرهاتعامل
تأثیرملیسطحدرشناسی و علم اطالعاتدانشآموزشروندبرالمللیبینتعامالتورخدادهابرخی:المللیبین1-
. اندداشتهايمالحظهقابل



درمنطقهدریمعلقلهبهرسیدن(کشور عالیآموزشرایجسیاستهاي، میاسالانقالب، فرهنگیانقالبمانند:ملی2-
تأثیر، هادانشگاهسازيخصوصی، پرورشوآموزشنظام، داشتخواهدهمراهبهراگراییمیکتشدیدخطرکه ) 1404سند 
. اطالعاتیهايفناوريواجتماعیهاينظامسایر

کالمخالصه
اینآموزشیعناصرباید، آندرتربیشپویاییایجادوشناسی و علم اطالعاترشته دانشدرآموزشیشرایطبهبودبراي
هايزمینهوتجهیزات، میعلهیئتاعضايومدرسان، درسیهايبرنامه، موزشیآهايگروهازاعمدانشگاهیرشتۀ

، 1385، حري(نمودارزیابیوبازنگريدقتبهرادانشجویانخروجوورودشرایطحتیوافزارينرموافزاريسخت
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دروباشندمیرشتهاینآموزشهايچالشتحلیلبرايمناسبیبسترهرکدام،محیطوهاخروجی، هافرایند، اهورودي
مطلوبنحوبهتغییراتاینکنونتاشدهسببآنچه. داشتتوجهآنهابهبایدسیستمحیاتحفظمنظوربهوتغییرجریان
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نکندتغییر)بیرونیمشروعیت(رشته بهمیعلجامعهوهادانشگاه، عالیآموزشنگرشنوعکهزمانیتا. رشتهوندرسطح

سطحدرآموزشیمختلفهايگروهمیانهمکاريوتعاملعدمدلیلبهايحرفهانسجامخالءوجمعیخردفقدانو
ذهنازدورتغییراینکارآمدتحققانتظار، باشدانداختههسایرشتهفضايبریسنتطرز تفکروباشدداشتهوجودکشور
. است
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