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چڪیده
هدف :شناسایی و ارائه راهربدهای پژوهشی مناسب در نظام مدیریت پژوهشی در
كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی با تأكید بر سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز آستان قدس
رضوی.
روش /رویكرد پژوهش :پژوهش از نوع کاربردی و ترکیبی از روشهای پیامیشی ،دلفی،
و اسنادی است .جامعه پژوهش  34نفر از کارشناسان ارشد و مدیران سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بودند .برای گردآوری اطالعات و نظرسنجی از
افراد جامعه پژوهش از پرسشنامه پژوهشگرساخته (برای کارشناسان پژوهشی) ،اسناد اداره
پژوهش ،و مصاحبه ساختاریافته (برای اعضای هیأت مدیره و مدیران) استفاده شد.
یافت هها 8 :راهربد در كیفیتبخشی و بهرهوری نظام مدیریت پژوهشی اثرگذار است)1 :
ایجاد سامانه یا درگاه امور پژوهشی )2 ،كمك به ساختارمند كردن پژوهش )3 ،تقویت و
كاربردپذیر ساخنت نظام )4 ،افزایش دسرتسی به نتایج پژوهش )5 ،فراهم كردن رشایط برای
آموزش ،خودآموزی ،و خودراهربی کارشناسان سازمان )6 ،شناسایی مشکالت و مسائل امور
پژوهشی سازمان )7 ،پیادهسازی مدیریت دانش در نظام مدیریت پژوهش ،و  )8مدیریت
امور مالی پژوهش.

ڪلیدواژهها

پژوهش ،نظام مدیریت پژوهشی ،برنامه راهربدی پژوهش ،سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی

دوره بیست و هفتم ،شامره اول ،بهار 1395

نتیجهگیری :ب ه موازات توسعه پژوهش در كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی ،نظامی كارآمد
باید بهكارگرفته شود تا امور پژوهشی بهدرستی و با کارآمدی بهرت مدیریت شود .كارآمدی
این نظام بستگی فراوانی بهوجود راهربدهای اثربخش دارد .التزام به راهربدها در این نظام
برای كتابخانهها فرصتآفرین و اعتامدساز خواهد بود كه در نهایت ،سبب ارتقای جایگاه
پژوهشی خواهد شد.

راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مديريت پژوهشی
در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

(نمونهپژوهی :سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)
رحمتاهلل فتاحی | 1مهری پریرخ

محمود ساالری | 2محمد زرهساز

رضا رجبعلیبگلو | 5فاطمه پازوکی
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تاریخ دریافت93/10/30 :
 .1اسـتاد گـروه علـم اطالعـــات و
دانششناسی ،دانشـگاه فردوسی مشهد
(نویسـنده مسـئول)
fattahi@ferdowsi.um.ac.ir

 .2اسـتاد گـروه علـم اطالعـات و
دانششناسـی ،دانشـگاه فردوسـی
مشـهد
mparirokh@gmail.com

 .3عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و
دانششناسی ،دانشگاه امام رضا (ع)
salari1000@gmail.com

 .4عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

mzerehsaz@gmail.com

 .5استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران (ایرانداک)
reza.beglou@gmail.com

 .6دانشـجوی دکتـرای علـم اطالعـات
و دانششناسـی ،دانشـگاه الزهـرا؛
کارشــناس اداره استــاندارد نهــاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور
fpazooki@iranpl.ir
7. Research Management
)System (RMS

 .8بــرای نمونــه میتـــوان برخــی
دانشــگاهها ماننــد دانشــگاه تهــران،
شــهید چمــران اهــواز ،خوارزمــی ،و
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی را نــام
بــرد.

44

تاریخ پذیرش93/12/15 :

مقدمه

رشد و توسعه متوازن و هدفمند سازمانها و مؤسسههای علمی با رشد پژوهشی آنها پیوندی
ی كه بدون این رشد پژوهشی ،انتظار تنزل جایگاه و از
بسیار عمیق و ریشهای دارد ،بهطور 
دست دادن اعتبار علمی آنها طبیعی بهنظر میرسد .از این رو ،سازمانها و مؤسسههای علمی
و دانشمحور برای حفظ شتاب علمی و پژهشی خود به راهکارهایی نیاز دارند تا عالوه بر
حفظ و نگهداری اطالعات و دانش تولیدشده به مدیریت و راهبری این اطالعات و دانش،
و رشد همهجانبه و متوازن آن در سازمانها نیز منجر شود .این کار با رویکردهای مدیریت
دانش سازمانی و بهکارگیری نظامهایی مانند نظام مدیریت پژوهش 1امکانپذیر خواهد بود.
سازمانها نیز با همین هدف ،نظامهای مدیریت پژوهش را در دو بُعد کالن یا ملی و خرد یا
سازمانمحور مورد توجه قرار دادهاند .بُعد کالن یا ملی به سیاستها و سیاستگذاریهایی
اشاره دارد که مسئوالن و برنامهریزان کالن علمی در یک کشور بهدنبال دستیابی به آنها هستند.
اما بُعد خرد یا سازمانی آن به همه اموری میپردازد که در محدوده عملکرد پژوهشی سازمان
ن رو میتوان در مورد شیوهها و رویکردهای
مورد توجه تصمیمگیران قرار میگیرد و از ای 
ارتقاي آن برنامهریزی و اقدام کرد.
توجه به پيادهسازی و اجرای اينگونه نظامهاي پژوهشي برای بسياری از دانشگاهها به
امری طبيعی و بديهی تبديل شده و نمونههای بسياری نيز در ايران وجود دارند که از اينگونه
نظامها استفاده میکنند 8.اين قبيل نظامها برای طراحي ،برنامهريزي ،نظارت ،ارزشيابي ،و
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راهربدها و برنامه عملیاتی نظام
مديريت پژوهشی در...

توانمندسازي و بهطور کلی مديريت امور پژوهشی در هر سازمان (مثل دانشگاه یا مؤسسه
پژوهشی) بهکار گرفته میشود و با هدف بهبود عملکرد علمی مورد بهرهبرداری قرار میگيرد.
البته ،بايد توجه داشت که پيشينه استفاده از اين نظامها در کتابخانهها و مراکز اطالعاتی ،مراکز
آرشيو و اسناد ،و کتابخانههای بزرگ نشان میدهد که از اين نظامها کمتر در فرايند امور
پژوهش استفاده شده است .با وجود اينکه کتابخانهها و مراکز اطالعاتی بايد بهعنوان بخش
مهمی از نظام مديريت امور پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسههای پژوهشی در نظر گرفته
شوند ،با اينحال هنوز مشخص نيست نقش اين نظام در اين سازمانها چگونه بايد باشد و
چه راهبردها ،مؤلفهها ،و برنامههای عملياتی میتواند در جهت بهبود عملکرد پژوهشی اين
مؤسسهها بهکار گرفته شود.
از سوی ديگر ،پژوهشهای فراواني در کتابخانههای ملي و بزرگ مثل سازمان کتابخانه،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در حال انجام است که ضرورت تدوين برنامه
راهبردی پژوهش در اينگونه کتابخانهها را تبيين میکند 1.همچنين ،الزم بهنظر میرسد
مؤلفهها و ويژگیهای عمده و مهم نظام مديريت پژوهشی بهعنوان يکی از ارکان اصلی برنامه
راهبردی پژوهش در سازمانها مورد توجه قرار بگيرد.
در این پژوهش تالش شده است تا با نگاهی مختصر به جایگاه پژوهش و برنامه راهبردی
پژوهش در سازمان کتابخانه ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،نقش نظام مدیریت
پژوهشی در تدوین برنامه راهبردی مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس ،پژوهش کنونی با
بررسي و تحليل وضعيت پژوهش در اين سازمان ،برنامه راهبردی پژوهش را در بُعد ایجاد نظام
مدیریت پژوهشبررسی میکند .در این راستا ،ابتدا با اشاره به نقش نظام مدیریت پژوهش در
توسعه و پیشرفت سازمانها و مؤسسههای پژوهشی ،بهضرورت و نقش برنامههای عملیاتی
مهم برای ایجاد نظام مدیریت پژوهشی در سازمان مذکور پرداخته میشود.

نقش و اهمیت نظام مدیریت پژوهش در توسعه و پیشرفت سازمانها

پژوهش جزء جداییناپذیر برنامهها و فعاليتهاي سازمانها بهويژه سازمانهاي پيشروست؛
سازمانها براي ادامه حيات خود و كسب موفقيت در رقابت سازنده با سازمانهاي مشابه
و همچنين بهمنظور جلب رضايت مشتريان ،سود ،و حضور مؤثر در عرصه بازار به امر
ن حال ،ماهیت پویا ،پیچیده،
پژوهش بسیار نيازمند هستند (فتاحی و همکاران .)1393 ،با ای 
و چندبُعدی پژوهش باعث شده است تا سازمانها نتوانند بهدرستی آن را مدیریت کنند و
از مزایای مطلوب و نهایی آن در بهبود عملکرد سازمانی بهره ببرند .بههمین دلیل ،برخی
(همچون راوی ،تریاندیس ،و ویک )2010 ،2بهصورت تلویحی ،از مدیریت امور پژوهش به

 .1تــا بهحــال دو مقالــه پژوهشــی از
برنامــه راهبــردی پژوهــش در ســازمان
کتابخانــه ،موزههــا و مرکــز اســناد
آســتان قــدس رضــوی اســتخراج شــده
اســت کــه نشــانی آنهــا بــه ق ـرار زیــر
اســت:
• فتاحــی ،رحمتاهلل و دیگـران .برنامه
راهبــردی ب ـرای توســعه پژوهــش
در کتابخانههــا ،مراکــز اســناد و
موزههــا (موردپژوهــی :ســازمان
كتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز
اســناد آســتان قــدس رضــوی)
(زودآینــد) .فصلنامــه کتابــداری و
اطال عرســانی .
• فتاحــی ،رحمــتاهلل و دیگــران
( .)1393واکاوی ابعــاد برنامــه
راهبــردی ب ـرای توســعه پژوهــش
در ســازمان کتابخانههــا ،موزههــا
و مرکــز اســناد آســتان قــدس
رضــوی .پژوهشــنامه پــردازش و
مديريــت اطالعــات-۵۷۳ ،)۲( ۳۰ ،
.۶۰۲
2. Ravi, Triandis & Weick
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رحمتالله فتاحی و دیگران

1. Croft & Koenig
2. Zhang, Liu, & Song
3. Scientification
4. Research Support System
)(RSS
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ن رو ،الزم است در کنار برنامهریزی دقیق و هدفمند
امری غیر قابل مدیریت یاد میکنند .از ای 
فرایندها و امور پژوهشی ،شرایط و امکانات الزم را نیز در جهت مدیریت امور پژوهش
فراهم سازند .کرافت و کونیگ ،1971( 1ص  )4مفهوم مدیریت پژوهش را بر سه کارکرد
استوار میدانند )1 :جمعآوری توصیفی اطالعات همراه با فعالیتهای پژوهش و توسعه در
سازمانها؛  )2هدایت اهداف و تحلیل نظاممند اطالعات بهعنوان پایهای برای گزارشدهی
برنامههای اجراشده؛ و  )3فراهمآوری گزارشهایی ارزیابانه درباره طرحهای پژوهش و
توسعه سازمان برای استفاده در فرایند تصمیمگیری.
بستر و زیرساخت اجرای مدیریت امور پژوهشی به نظامی نیازمند است که بهشکلی
کارآمد به مدیریت امور پژوهشی بپردازد .نقش اینگونه نظامها در بسیاری از سازمانها از
جمله دانشگاهها بهدرستی درک شده است .برای نمونه ،ژانگ ،لیو ،و سانگ )2009( 2تنها
راه صرفهجویی ،تعامل ،محاسبه ،و تولید اطالعات پژوهشها و همچنین استانداردسازی و
ی کردن 3آنها را درهر دانشگاهی ایجاد نظام مدیریت پژوهشی عنوان کردهاند .از دیدگاه
علم 
آنها ایجاد شبکه اطالعاتی برای اقالم پژوهشها و پیشرفتهای علمی بهعنوان نقطهای مهم
و پیشبرنده در تقویت دانشگاهها بيان شده است.
کرافت و کونیگ ( )1971برخی از دالیل ایجاد نظام مدیریت را چنین بیان میکنند:
 .1آگاه کردن دیگران درباره طرح(پژوهش)هایی که در سازمان در حال اجراست؛
 .2فراهمآوری اطالعات درباره طرحهایی که كاركنان سازمان در دست اجرا دارند؛
 .3برآورده کردن پرسوجوهای افراد خارج از سازمان درباره فعالیتهای پژوهش و
توسعه سازمان؛
 .4برآورده کردن نیازمندیهای گزارشدهی اطالعاتی به سازمانهایی که از نظر مالی
طرحها را هدایت میکنند؛
 .5فراهمآوری روشهایی برای آموزش اعضای جدید درباره سازمان؛ و
 .6فراهمآوری بازخوردهای ارزیابانه برای اعضای سازمان.
آنها همچنین نظام مدیریت پژوهشی را شامل اجزای مجزایی میدانند که هرکدام
جنبههای برجستهای از فعالیت سازمان را تشریح میکند .این اجزا میتواند شامل پژوهشهای
در حال اجرا ،پژوهشهای پایانیافته ،محصوالت و مواد ،اعضای سازمان ،مشاوران ،گزارش
پیشرفت سازمانی ،پیشنهادههای آمادهشده ،گزارشهای ارزیابی و  ...باشد.
البته ،نظام مدیریت پژوهش را نباید با مفاهیمی همچون سامانه مدیریت امور پژوهش و
سامانه پشتیبانی پژوهشی 4همسان در نظر گرفت .در واقع ،اینگونه سامانهها را میتوان جلوه
بیرونی نظام مدیریت پژوهشی دانست که زمینه الزم را برای تعامل افراد با فعالیتها و امور
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مديريت پژوهشی در...

پژوهشی سازمان فراهم میکند .در واقع ،هدف از راهاندازی چنین سامانههایی ،فراهمسازی
بستر و ابزار الزم برای کنترل ک ّمی و کیفی فعالیتهای گوناگون در فرایند پژوهش در سازمان
است .برخی از سازمانها و مؤسسهها بهویژه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و برخی کتابخانههای
بزرگ از سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی (نرمافزار و سامانه یکپارچه) برای زیر پوشش
قرار دادن کلیه فرایندها و امور مرتبط با فعالیتهای پژوهشی استفاده میکنند .این استفاده
بهطور معمول با سه رویکرد صورت میگیرد )1 :مدیریت فرایند پژوهش (دستورالعملها،
راهنماها ،آيیننامهها ،امور اجرایی ،امور مالی و  ...که باید در طول مراحل پیشنهاد و اجرای
پژوهش مورد توجه قرار گیرد)؛  )2ایجاد مخازن پژوهشی سازمانی برای ذخیره و بازیابی
دادهها و اطالعات طرحهای پژوهشی؛ و  )3ترکیبی از این دو رویکرد.
بر این اساس ،نظام مديريت پژوهش متفاوت از سامانه يا پایگاه امور پژوهشی است؛
این سامانه وبسایت یا درگاهي براي كنترل فرايند پژوهش و ذخيره و دسترسپذير ساختن
بروندادهاي پژوهشي است .نظام مدیریت پژوهش برپایه تفكري نظاممند در مورد کل
سیاستهای پژوهش در سازمان شکل میگیرد که شامل سیاستگذاری در مورد تشکیالت،
ساختار ،فرايندها ،وظايف ،انسجام و پیوستگی سیاستها و هدفها و وظایف ،کنترل و
ارزیابی در همه فرایندهای مدیریت پژوهشی است .البته ،پیش از ایجاد چنین نظامی ،تدوین
نظامنامه امور پژوهشی ،دستنامه انجام پژوهش ،اولویتهای پژوهشی ،و سایر نیازمندیهای
اساسی برای انجام پژوهش ضروری بهنظر میرسد.
براي رسيدن به این هدفها و نظارت بر امور پژوهشي میتوان از سامانه امور پژوهش
استفاده کرد که امکان مدیریت و دسترسی به سیاستها ،قوانين ،مقررات ،شرح وظایف،
فرمها و نتايج جلسهها ،تصميمگيريها ،تشکیل پرونده پژوهشی ،مشاهده فرایندها ،و پیگیری
مراحل تصویب طرح و تأیید گزارش آن را فراهم میکند .نظام مدیریت دانش در سازمان
میتواند در خدمت تبادل تجربه و دانش مدیران و کارکنان در پیشبرد هدفهای نظام مدیریت
پژوهش باشد و زیرساخت الزم را برای آن فراهم کند .بر این اساس ،برخی از مزایای سامانه
امور پژوهش را میتوان بهشرح زیر برشمرد:
• عدم نیاز به نظام سنتی مبتنی بر کاغذ در مدیریت امور پژوهشی؛
• ایجاد یکپارچگی و میانکنشپذیری در همه بخشها و اجزای سامانه؛
• دسترسي الكترونيكي و وبي به اجزاي سامانه و اطالعات توسط پژوهشگران و
كاركنان مجاز؛
• روزآمد كردن پيوسته اطالعات از سوي پژوهشگران و مديران؛
• ایجاد سرعت و سهولت در انجام فرایندهای مختلف و کاهش بار کارهای اداری
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مرتبط با مراحل پژوهش؛
• مشخص کردن مسیر گردش کار ،ردگیری فرایندها ،و پاسخدهی فوری؛
• تهیه گزارشهای آماری گوناگون؛
• امکان همفکری و همکاری میان ذینفعان ،و اشتراک اطالعات و دانش؛ و
• دسترسی به آرشیو یا مخزن اطالعات پژوهشی سازمانی براي پژوهشگران داخلي و
در صورت امكان خارجي.
بنابراين ،سامانه امور پژوهش نه تنها بستري براي پيشبرد اصولي و روشمند پژوهش
و تقويت توان پژوهشي است ،بلكه بستری دانشي است كه امكان خودآموزي ،اشتراك
دیدگاهها ،و دسترسي يكپارچه به ابزارها ،دستورالعملها ،و نتايج پژوهش را فراهم ميكند .با
ن حال ،این سامانه در درون نظام مدیریت پژوهشی تعبیه خواهد شد و بهعنوان جزئی از
ای 
این نظام مورد استفاده قرار خواهد گرفت .نظام مديريت پژوهش موجب ساختارمند شدن
و علمی بودن امور پژوهش ميشود و به افزایش آگاهی ،بینش ،و انگیزه در کارشناسان برای
مشارکت در امور پژوهشی و توسعه ک ّمی و کیفی پژوهشها کمک میکند.
پژوهشهای گوناگونی در زمینه نظامهای مدیریت پژوهش انجام شده ،ولي کمتر به
برنامه راهبردی پژوهش و کتابخانهها مرتبط بوده است .بیشتر این پژوهشها در دانشگاهها
انجام شدهاند .کوتروپولوس )2014( 1با اشاره به نظامهای اجتماعی مدیریت پژوهشی
در درگاههای کتابخانهای مبتنی بر وب  2.0از این فناوری برای مدیریت امور پژوهشی و
فعالیتهای دانشگاهی استفاده کرده است .فتاحی و همکاران ( )1393وضعيت موجود
پژوهش در سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را از چهار بُعد
نگرشی ،سیاستگذاری ،مدیریتی ،و نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ارشد بررسی
كردهاند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که در مجموع ،رضایت نسبی از برنامههای توسعه
پژوهش در این سازمان وجود دارد .آنها مهمترین مشکالت موجود در راه پژوهش در این
سازما ن را کمبود بودجه پژوهشی و تعرفههای پایین پژوهشی ،وجود چالش در معرفی
دستاوردهای پژوهشی ،و ناکارآمدی ساختار اداري پژوهش دانستهاند و لزوم فراهمآوري
تسهيالت براي انجام پژوهش ،تشويق پژوهشگران به انتخاب و اجراي طرحهاي پژوهشي،
و نياز به نظام مديريت پژوهش را پيشنهاد دادهاند.
برخی از پژوهشها فقط به بررسی ویژگیهای راهاندازی سامانه مدیریت (پشتیبانی)
پژوهشی توجه كردهاند که بیشتر جنبه فنی دارد .برای نمونه ،تانگ 2و همكاران ( )2003با
بهکارگیری فناوریهای هوشمند وبی در ایجاد اینگونه نظامها و ارائه مدلهای ممکن برای
راهاندازی نظام پشتیبانی پژوهشی ،یک نظام پیشنمون 3برای دانشگاه پست و ارتباطات
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چونگکینگ 1معرفی کردهاند .آنها اینگونه نظامها را در راستای نظامهای پشتیبانی از تصمیم
توجیه کردهاند که برای بسیاری از سازمانها و مؤسسههای پژوهشی مورد استفاده قرار
میگیرد .ژانگ ،لیو ،و سانگ )2009( 3با مطرح کردن اینگونه نظامها در فراهمآوری پایهای
علمی در تصمیمهای مدیریتی در دانشگاهها به برخی از نیازمندیهای فناورانه ایجاد اینگونه
نظامها مثل نظام رتبهبندی پژوهشهای علمی در دانشگاه علوم و مهندسی ووهان 4اشاره
کردهاند .بی-پنگ و ژی-کیانگ )2012( 5و وانگ و وانگ )2013( 6با تشریح نیازمندیهای
فنی بهکارگیری نظام مدیریت پژوهش علمی ،به نقش آن در پیشرفت نظام پژوهشی دانشگاه
پرداختهاند.
بهکارگیری نظامهای مدیریت پژوهش در بهبود عملکرد پژوهشی و مدیریتی دانشگاهها
نیز مورد توجه بوده است .برای نمونه ،بیرکنز 7و همكاران ( )2009با بررسی تأثیر مدیریت
پژوهش بر تولید علم 8در دانشگاههای استرالیا به تأثیر  7کارکرد این نوع مدیریت بر برونداد
عملکردی 9دانشگاهها در استرالیا پرداختهاند .با اشاره به تأثیر مثبت مدیریت پژوهش بر برونداد
پژوهشی  36دانشگاه عمومی طی سالهای  1992تا  ،2003بر لزوم ارتقاي نظام مدیریت
10
پژوهش برای افزایش رشد پژوهش در دانشگاهها تأکید کردهاند .اسمیت و گرونست
( )2011با اشاره به اهمیت برنامههای پژوهشی در مراکز علوم پزشکی به تشریح نظامهای
مدیریت کیفیت تحت نظارت کلینیک مایو 11پرداخته و مراحل کلیدی عملکرد مورد نیاز برای
تبدیل به نظام مدیریت پژوهشی و ارتقاي کیفیت پژوهشها را بررسی کردهاند .آنها با اشاره
به برخی از فنون مدیریت کیفیت در کلینیکهای پزشکی ،ایجاد اینگونه نظامهای مدیریت
پژوهشی را در راستای مدیریت کیفیت این سازمانها دانسته و نقشه راه تعالی این کلینیک
را ترسیم کردهاند.
آنچه از مرور پیشینه پژوهشی میتوان دریافت این است که پژوهشهای معدودی
در زمینه برنامه راهبردی پژوهش برای ایجاد نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانهها و مراکز
اطالعاتی انجام شده است که جای خالی توجه به نظام مدیریت پژوهشی در این برنامهها
را نشان میدهد .همچنین ،بیشتر نظامهای مدیریت پژوهشی دانشگاهها بهسبب اهمیت و
نقش پژوهش در توسعه دانشگاهها راهاندازي شده است .در مجموع ،مرور پژوهشها نشان
داد بررسی ویژگیهای نظام مدیریت پژوهش در برنامه راهبردی پژوهش بهعنوان خالء
پژوهشی در این زمینه قابل توجه است.
2
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اين پژوهش از نوع کاربردي است که در آن از ترکیبی از روشهای پيمايشي ،دلفي ،و اسنادی
استفاده شد .جامعه پژوهش  34نفر از کارشناسان ارشد و مدیران سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی بودند .براي گردآوري اطالعات و نظرسنجي از افراد جامعه
پژوهش ،از پرسشنامه پژوهشگرساخته (برای کارشناسان پژوهشی) ،اسناد اداره پژوهش و
مصاحبه ساختاریافته (برای اعضای هیأت مدیره و مدیران) استفاده شد .روایی و پایایی این
ابزار نیز مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.
براي مطالعه اسناد موجود در زمينه فعاليتهاي پژوهشي در سازمان ،بهويژه از اسناد و
صورتجلسههاي شوراي پژوهش و هيأت مديره سازمان در جهت استخراج نقاط ضعف
و قوت (درونی) و همچنین از خطمشیها و سیاستهای پژوهشی سایر کتابخانهها ،موزهها،
و مراکز علمی و پژوهشی از جمله برايسون ()1381؛ پريرخ و ديگران ()1385؛ پريرخ
و ارسطوپور ()1388؛ مؤسسه ملی پژوهش پرستاری ،)2002( 1آژانس ایالتی حفاظت
محیطی کالیفرنیا)2003( 2؛ مکگي)2006( 3؛ مکنيکول)2005( 4؛ دانشگاه ایالتی نیویورک
()2008؛ کاستاگيوالس و کورکيدي)2008( 5؛ کاستاگيوالس ،بانو و السکاري)2009( 6؛
اسمیت)2010( 7؛ و بنیاد پژوهشی چای کنیا )2011( 8براي شناسایی نوعشناسی تهدیدها
و فرصتهای پژوهشی (بیرونی)؛ و براي تدوین برنامه راهبردی از مدل ترکیبی برایسون و
استونر -فریمن استفاده شد .این دو مدل با توجه به ویژگیهای مورد توجه در اداره پژوهش
و پس از مطالعه اسنادی انتخاب شدند .از آنجا که این دو مدل هدفمدار 9و با توجه به شرایط
موجود در اين سازمان مناسبتر از بقيه تشخیص داده شدند ،مدلي برپايه اين دو طراحي شد
و مبناي پژوهش قرار گرفت .در نهايت و در تکميل روش پيمايشي ،از روش دلفي براي
استخراج سوات 10استفاده شد.
افزون بر مطالعه اسنادي و پيمايشي ،مصاحبه ساختاريافتهاي بهصورت گروهي با برخي
از مديران باسابقه و صاحبنظر ( 9نفر) و اعضاي هيأت مديره سازمان ( 5نفر) صورت
گرفت تا اطالعات و دیدگاههای اعضای هریک از این دو گروه درباره برنامه راهبردی و در
مقایسه با یکدیگر کسب گردد.
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یافتهها

1

نتایج بهدستآمده از پرسشنامه ،مصاحبه ،و مطالعه اسنادی در جدول تحلیل سوات بررسی
شد که نتایج زیر حاصل بخشی از این بررسیهاست .یکی از راهبردهای بهدستآمده ایجاد
نظام مدیریت پژوهش در سازمان كتابخانه ،موزه و مركز اسناد آستان قدس رضوي است كه
خود شامل راهبردها و برنامههای عملیاتی زير است:
راهبرد اول :ايجاد سامانه یا درگاه امور پژوهشی؛
راهبرد دوم :كمك به ساختارمند كردن پژوهش؛
راهبرد سوم :تقويت و كاربردپذير ساختن نظام؛
راهبرد چهارم :افزايش دسترسي به نتايج پژوهش؛
راهبرد پنجم :فراهم كردن شرايط براي آموزش ،خودآموزي ،و خودراهبري کارشناسان
سازمان؛
راهبرد ششم :شناسایی مشکالت و مسائل امور پژوهشی سازمان؛
راهبرد هفتم :پیادهسازی مديريت دانش در نظام مدیریت پژوهش؛ و
راهبرد هشتم :مديريت امور مالي پژوهش.
 .1راهبرد اول :ايجاد سامانه یا درگاه امور پژوهشی
نخستین راهبرد برای ایجاد نظام مدیریت پژوهشی ،ایجاد سامانه مدیریت پژوهشی یا درگاه
امور پژوهشی است .با توجه به کارکردهای چنین سامانهای میتوان بهروشنی بیان کرد که
این سازمان برای مدیریت پژوهش به سامانهای یکپارچه نیازمند است که دارای چند سامانه
فرعی متصل بههم باشد و بتواند از یک زیربنا یا ساختار واحد برای مدیریت و اشتراک داده
بهمنظور انجام کارکردهای گوناگون برای زیرمجموعههای اداره پژوهش استفاده کند .آنچه
در مقدمات برنامههای عملیاتی این سامانه آمده ،تهیه پیشنهاده پژوهشی و فراهمآوری بودجه
پژوهشی مناسب برای طراحی سامانه بهعنوان اولین برنامههای ایجاد این نظام است .مطالعه
اسناد موجود در این سازمان نیز نشان داد که تا اندازهای نیروی انسانی مناسبی برای طراحی
این سامانه در سازمان وجود دارد که نیازمند استفاده از مشاوران خارجی است یا در نهایت،
به برونسپاری آن اقدام شود .همچنین ،ارزیابی دورهای عملکرد این سامانه و حمایت از
پژوهش در این راستا بهعنوان سایر برنامههای عملیاتی در جهت تقویت این سامانه پیشنهاد
شده است.

 .1گـزارش نهایــی و کامــل ایــن طــرح
بــه ســازمان کتابخانههــا ،موزههــا و
مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی
ارائــه شــده و قــرار اســت در قالــب
یــک کتــاب منتشــر شــود .همچنیــن،
تاکنــون دو مقالــه زیــر از یافتههــای
عمــده پژوهــش اســتخراج شــده و زیــر
چــاپ اســت:
• فتاحــی ،رحمتاهلل و دیگـران .برنامه
راهبــردی ب ـرای توســعه پژوهــش
در کتابخانههــا ،مراکــز اســناد و
موزههــا (موردپژوهــی :ســازمان
كتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز
اســناد آســتان قــدس رضــوی)
(زودآینــد) .فصلنامــه کتابــداری و
اطال عرســانی .
• فتاحــی ،رحمتاهلل و دیگـران (.)1393
واکاوی ابعــاد برنامــه راهبــردی
بـرای توســعه پژوهــش در ســازمان
کتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز
اســناد آســتان قــدس رضــوی.
پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت
اطالعــات.۶۰۲-۵۷۳ ،)۲( ۳۰ ،
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جدول .1برنامه عملياتي ايجاد سامانه یا درگاه امور پژوهشی برای ايجاد نظام مديريت پژوهش
برنامهعملیاتی

راهربد

•تهيه پیشنهاده پژوهشی برای طراحی سامانه مديريت پژوهش ()RMS؛
•تأمین بودجه مناسب برای طراحی سامانه یا درگاه؛
ايجاد سامانه یا درگاه
امور پژوهشی

•طراحی سامانه امور پژوهشی با اتكا به نريویهای داخيل سازمان و با استفاده از
مشاوران متخصص خارجی يا برونسپاری آن؛ و
•ارزیابی دورهای عملکرد این سامانه و انجام پژوهش درباره این سامانه بهمنظور رفع
نقصهایاحتاملی.

نمونه بعضي از اینگونه نظامها را میتوان در سامانه مدیریت پژوهش دانشگاهها مشاهده
کرد .بر این اساس ،هریک از سه گروه پژوهشگران ،كارشناسان مديريت پژوهش ،و مديران
ارشد سازمان در فرایند پژوهش میتوانند به قابلیتهای زیر دسترسی داشته باشند:
الف .پژوهشگران
• مشاهده اطالعات مورد نیاز در ارتباط با اولویتهای پژوهشی ،آییننامهها ،میزان
بودجه ،قالبهای مربوطه ،گزارش پژوهشهای پیشین ،وضعیت پژوهشهای در دست
انجام ،اجراشده و ...؛
• عضویت ،دسترسی ،تکمیل ،و اصالح پروفایل شخصی با توجه به عالئق ،حوزههای
تخصصی ،طرحهای در دست انجام ،داوری و  ...در سامانه؛
• تکمیل پیشنهاده (پروپوزال) پژوهشی در سامانه؛
• پیگیری مسیر داوری و نتیجه داوری و پیشنهادهای اصالحی داوران در سامانه؛
• تکمیل گزارشهای پیشرفت طرحهای پژوهشی و ارائه گزارشهای نهایی طرح در
سامانه؛
• ارائه درخواست برای دریافت حقالزحمه طرحهای پژوهشی از طریق سامانه؛
• تکمیل اطالعات مربوط به مقالههای برگرفته از طرحهای پژوهشی در سامانه؛ و
• دریافت کارنامه طرح پژوهشی و تشویق مادی و معنوی انتشار مقاله از طریق سامانه.
ب .کارشناسان مدیریت پژوهش
• تعریف و تعیین سطوح دسترسی ذینفعان به اطالعات موجود در سامانه؛
• بارگذاری ،اصالح ،و طراحی اطالعات مورد نیاز پژوهشگران در زمینه آییننامهها،
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فرایندها ،و معیارهای داوری طرحها در سامانه؛
• آگاهیرسانی ،پیگیری ،و قرار دادن صورتجلسهها و دستورجلسههای شورای
پژوهشی در سامانه؛
• مدیریت پیشنهادهها ،داوریها ،و گزارشهای طرحها برای پژوهشگران ،داوران ،و
مدیران از طریق سامانه؛
• پیگیری فرایندهای داوری در فواصل زمانی مشخص و ارسال پاسخهای داوران برای
اعضای شورای پژوهشی بهمنظور تصمیمگیری در تصویب طرحهای پژوهشی در
سامانه؛
• مدیریت فرایند پرداخت حقالزحمه داوران و مجریان طرحها در سامانه؛
• بررسی عملکرد پژوهشگران ،داوران ،استادان راهنما ،ناظران ،و مشاوران در سامانه؛
• مدیریت اطالعات پژوهشی و مدیریت دانش پژوهشگران در سامانه؛
• انتشار اطالعات پژوهشی طرحها برپایه خطمشی سازمان در داخل یا خارج از سازمان؛
و
• مشارکت در مناسبتها و رخدادهای سازمانی ،استانی ،و ملی جهت تدوین ارائه
گزارش.
ج .مدیران ارشد سازمان
• مشاهده و ردگیری فرایند مدیریت طرحها از طریق سامانه؛
• دریافت گزارشهای دورهای یا موارد خاص از طریق سامانه؛
• نظارت در زمینه دیرکردها در فرایند تصویب و اجرای طرحها از طریق سامانه؛
• مدیریت مالی و فرایند هزینهکرد طرحها از طریق سامانه؛
• مشاهده نتایج طرحها بهشکل چکیده ،گزارش کامل ،و مقاله برگرفته از طرح از طریق
سامانه؛
• مشاهده عملکرد پژوهشگران ،داوران ،استادان راهنما ،ناظران ،و مشاوران در سامانه؛
• بررسی بروندادهای پژوهشی سازمان (نتایج طرحها) در مقایسه با امکانات بودجهای
سازمان؛
• امکان تدوین و بازنگری در سیاستها و اولویتهای پژوهشی سازمان برپایه اطالعات
این سامانه.
همانگونه که قب ً
ال اشاره شد ،این سامانه بخشی از نظام مدیریت پژوهشی است که
فرایند امور پژوهشی در آن مورد استفاده قرار میگیرد ،بنابراین به سایر راهبردهای ایجاد نظام
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مدیریت پژوهش نیازمند خواهد بود.
راهبرد دوم :كمك به ساختارمند كردن پژوهش
دومین راهبرد برای ایجاد نظام مدیریت پژوهشی ،ساختارمند كردن پژوهش است که
زمینههای منطقی اجرای مدیریت امور پژوهش را برعهده دارد.
جدول  .2راهبرد ساختارمند کردن پژوهش برای ایجاد نظام مدیریت پژوهشی
برنامهعملیاتی

راهربد

•بازنگری در شیوه بررسی فرایند تصویب طرحها در شورای پژوهش (نحوه بررسی طرحهای
مقدماتی و نهایی و ارزیابی آنها)؛
ساختارمند كردن پژوهش

•بازنگری در قوانین ،دستورالعملها ،فرمها ،فرایندهای پیشنهاده ،گزارشهای پژوهش و ...؛
•تشکیل کمیتهای برای تدوین ،طراحی ،اجرا ،روزآمدسازی ،و پشتیبانی از  RMSدربرگیرنده
افرادی از جمله اعضای شورای پژوهشی و برخی کارکنان عالقهمند و صاحبنظر در قلمرو
پژوهش؛
•بازنگری در ترکیب آییننامه شورای پژوهش بهمنظور همراستا کردن آن با نیازهای برنامه
راهربدی؛
•الزام استفاده از پایگاههای ثبت پیشنهاده ،گزارشهای پیرشفت کار ،و گزارش نهایی پژوهش
در .RMS

بررسی اسناد سازمانی نشان داد با وجود اینکه آییننامههایی برای تصویب ،داوری،
اجرا ،و نظارت بر امور پژوهشی در این سازمان وجود دارد ،برای توسعه پژوهش ،شرایط
تسهیلکننده و شفافکننده در سازمان ضروری است .این ضرورت را چنین مواردی نشان
داد :موافقت بیش از  90درصدی کارشناسان با "لزوم تعریف روشن مأموريت و اهداف
پژوهشي سازمان" ،موافقت  97درصدی کارشناسان با "تعريف آييننامهها و سياستهاي
روشن در حمايت از روند پژوهش" و دیدگاه برخی مدیران مبنی بر "ضرورت روزآمدسازي
سياستها و آييننامههاي پژوهشي"" ،ضرورت تدوين شيوهنامه براي طرحهاي پژوهشي"،
"ضرورت مشخص کردن گرايشها و زمينههاي پژوهشي" ،و "ضرورت انتشار کتابي براي
معرفي اولويتهاي پژوهشي" .این شرایط را میتوان به بازنگری در آییننامهها ،قوانین
داخلی ،و رویهها یا تدوین آئیننامههای جدید و تصویب آنها تعمیم داد .این امر نقش مهمی
در پیادهسازی برنامه راهبردی توسعه پژوهش دارد؛ زیرا موجب برطرف شدن ابهامات و
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اشکاالت موجود در امور پژوهشی خواهد شد .البته این موارد ،زمینهساز اجرای نظام مدیریت
پژوهشی است و در همین راستا الزم است به سایر راهبردهای پژوهشی نیز توجه شود.
جدول  .3راهبرد تقويت و كاربردپذير ساختن نظام مدیریت پژوهشی
راهربد

برنامهعملیاتی

تقویت و كاربردپذیر ساخنت نظام مدیریت پژوهشی

•بهرهگیری از مشاوران مجرب در طراحی انواع دستورالعملها ،رهنمودها ،و فرمها برای تشكیل
پرونده پژوهشی و چگونگی پیشربد پژوهش؛
•برگزاری هامیش ،جلسههای منظم همفكری و بحث در مورد ارزش و اهمیت پژوهش و زمینههای
مورد نیاز برای پژوهش ،طراحی ،و اجرای نظام پیشنهادها (افزایش کیفی)؛
•دسرتسپذیر ساخنت پیشنهاده و گزارش نهایی ثبتشده در RMSها و دسرتسپذیر كردن آنها از طریق
اینرتانت سازمان و در صورت نیاز در اینرتنت؛
•آگاهیرسانی درباره ارزش  RMSدر پیشربد كیفی و ك ّمی پژوهشها و الزام استفاده از آن در
مدیریت امور پژوهشی؛
•معرفی و تبلیغ در مورد اطالعات موجود در ( RMSشامل پیشنهادهها ،گزارش نهایی ،كلیه
دستورالعملها ،رهنمودها ،و فرمها برای پیشربد پژوهش).

راهبرد سوم :تقويت و كاربردپذير ساختن نظام
اگر اين باور وجود داشته باشد كه یک نظام مدیریت پژوهشی ميتواند فقط با تدوین
آییننامهها و دستورالعملها و بهطور کلی ،ساختارمند کردن پژوهش به سرانجام برسد،
نمیتوان انتظار داشت فرایند پژوهش در سازمان با رشد و تعالی همراه باشد .بنابراين ،براي
رشد پويا و مستمر و تقویت و کاربردپذیر ساختن نظام ،استفاده از مشاوران مجرب ،بهبود
مستمر در امور مربوط به نظام مدیریت پژوهشی ،فراهمساختن پیشزمینههای مربوط به
آگاهیرسانی درباره نظام مدیریت پژوهشی ،و کاربست آن در امور پژوهش از جمله امور
ن حال ،باید توجه داشت این فرایند نیازمند انجام
تقویتکننده ضروري بهشمار ميروند .با ای 
اقدامهای عملی مرتبط با راهبرد افزایش دسترسپذیری به نتایج طرحهای پژوهشی است که
در ادامه به آنها پرداخته میشود.
راهبرد چهارم :افزايش دسترسي به نتايج پژوهش
راهبرد "افزایش دسترسپذیری به نتایج پژوهشهای انجامشده" از طریق نظامهای بازیابی
مطلوب که مبتنی بر استانداردهای فرادادهای است ،باعث خواهد شد تا سیر پیشرفت و تعالی
پژوهشها در سازمان بهصورت پیوسته انجام شود و امکان دستیابی به همه گزارشهای
پژوهش و رصد پژوهشها برای همه افراد (چه داخل و چه خارج از سازمان) فراهم شود.
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این امكان باعث شفافیت امور پژوهشی و توسعه دانش سازمانی خواهد شد .البته ،این راهبرد
در شرایطی محقق خواهد شد که راهبرد سرمایهگذاری برای نیروی پژوهشی سازمان در نظر
گرفته شود.
جدول  .4راهبرد افزایش دسترسپذیری به نتایج طرحهای پژوهشی در نظام مدیریت پژوهشی
برنامهعملیاتی

راهربد
افزایش دسرتسی به نتایج
پژوهش

• تهیه نظام بازیابی مطلوب برای جستجوی گزارشهای پژوهش در RMS؛
•استفاده از استانداردهای فرادادهای در  RMSبا هدف جستجوپذیر کردن عنارص منابع پژوهشی از
طریق  RMSو شبکه جهانی وب؛
•معرفی  RMSبه انواع موتورهای جستجو و پایگاههای دسرتسی آزاد؛ و
•انتشار گزارشها و خالصه یافتههای پژوهشی در اینرتانت و خربنامههای داخلی سازمان.

راهبرد پنجم :فراهم كردن شرايط براي آموزش ،خودآموزي ،و خودراهبري کارشناسان
سازمان
نیروی انسانی ،هسته اصلی توسعه پژوهش است .باید برنامههای آموزشی متناسب با نیاز
بخشهای مختلف سازمان در راستای توانمندسازی مدیران و کارشناسان بهصورت جدی
و هدفمند مورد توجه قرار گیرد و دنبال شود .پیشزمینه پیادهسازی و اجرای موفق نظام
مدیریت پژوهشی ،آموزش مستمر و هدفمند كاركنان است .بههمین دلیل ،این راهبرد برای
بهبود و تقویت نظام مدیریت پژوهشی پیشنهاد شده است.
جدول  .5راهبرد فراهمآوری شرایط برای آموزش ،خودآموزی ،و خودراهبری کارشناسان در نظام
مديريتپژوهشی

راهربد
فراهمآوری رشايط براي آموزش ،خودآموزي ،و
خودراهربيکارشناسان
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برنامهعملیاتی
•برنامهریزی برای آموزش كاركنان (مانند آموزش مجازی و دورههای میانمدت و كوتاهمدت)
•طراحی امكانات برای آموزش (شامل ذخیره تجربههای آموزشی كاركنان ،تهیه منابع آموزشی و
دسرتسپذیری آنها از طریق  ،RMSتهیه پایگاههایی از منابع آموزشی و تجربههای آموزشی سایر
كتابخانههای داخلی و خارجی ،برقراری پیوند با برنامههای آموزشی سایر كتابخانهها و سازمانها
در داخل و خارج از کشور)؛
•طراحی و برنامهریزی برای انواع کالسها و کارگاههای آموزشی (مانند سواد اطالعاتی و فنون
پژوهش)؛
•فراهم کردن انواع امکانات و منابع برای افزایش دانش تخصصی و پژوهشی برای پیشربد پژوهش
(مانند مقالهها ،کتابها ،دستورالعملها ،پرسشنامهها ،آزمونها ،و نرمافزارهای آماری ویژه
پژوهش) و قرار دادن اطالعات آنها یا پیوند به آنها در .RMS
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راهبرد ششم :شناسایی مشکالت و مسائل امور پژوهشی سازمان
پژوهش امری پرچالش ،دشوار ،و غیرخطی است و طبیعی است در هریک از مراحل این
فرایند با مسائل و مشکالتی روبرو شد که نیازمند بررسی و رفع آنهاست .بر این اساس،
الزم است راهبردی ابتدا برای شناسایی و سپس رفع این موانع فراهم شود .ایجاد اتاق فکر
پژوهش ،ثبت مسائل و مشکالت در سامانه مدیریت پژوهشی ،و تدوین طرحهای پژوهشی
برپایه این مسائل باید در اولویت کار قرار گیرد .البته باید توجه داشت نظامها را نمیتوان مجزا
از یکدیگر و بدون ارتباط دانست؛ ضروری است که ارتباط نظام مدیریت پژوهش با سایر
نظامها از جمله نظام پیشنهادها و نظام مدیریت دانش برقرار شود تا هر دو نظام ارتقا یابند.
با اين باور كه نظامها از یکدیگر تأثیرپذيرند ،راهبرد پیادهسازی مديريت دانش در ايجاد نظام
مديريت پژوهش نيز بايد در نظام مديريت پژوهشی مورد توجه قرار گيرد.
جدول  .6راهبرد شناسایی مشکالت و مسائل امور پژوهشی برای ایجاد نظام مدیریت پژوهشی

برنامهعملیاتی

راهربد
شناسایی مشکالت و مسائل امور
پژوهشی

•
•
•
•
•

ایجاد اتاق فکر پژوهش؛
درخواست از مدیران ادارات ،بخشها و گروههای تخصصی پژوهش برای ثبت مسائل و
مشکالت در سامانه مدیریت پژوهشی و بحث در مورد آنها در شوراي پژوهش و هیأت مدیره؛
برگزاری نشستهایی با پژوهشگران و کتابداران برای آشنایی با مسائل و مشکالت و بحث
در مورد آنها؛
تدوین اولویتهای پژوهشی برپايه مسائل و مشكالت مطرح در سازمان؛
تدوين طرحهای پژوهشی برپایه مسائل و مشكالت شناساييشده.

راهبرد هفتم :پیادهسازی مديريت دانش در نظام مدیریت پژوهشی
برای پیادهسازی مدیریت دانش ذهنی و عینی ،برنامههایی عملیاتی الزم است .این برنامههای
عملیاتی پیشنهادی ارتباط بین نظام مدیریت پژوهش و سایر نظامها را از جمله نظام مدیریت
دانش برقرار میکنند .با اینکه یکپارچهسازی و ادغام عملکرد اینگونه نظامها امر بسیار مهمی
تلقی میشود ،اما چون راهبردهای پیشنهادی برای برنامه راهبردی پژوهش با مرکزیت نظام
مدیریت پژوهشی ارائه شده است ،در صورت لزوم این سازمان برای نظام مدیریت دانش به
برنامه راهبردی متمایز و مجزایی نیازمند خواهد بود.
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جدول  .7راهبرد پیادهسازی مديريت دانش در نظام مديريت پژوهشی

برنامهعملیاتی

راهربد
پیادهسازی مديريت دانش در نظام مدیریت پژوهش

•

طراحی زیرساختهای پیادهسازی مدیریت دانش شامل شناسایی زمینههای ثبت دانش
عینی و مدون (شامل دستورالعملها ،رهنمودها ،فرمها ،فرایندها ،منابع آموزشی ،بهروشها،
تجرب هها)...،؛
طراحی بسرتهای ثبت دانش عینی و مدون کارکنان برای سازماندهی و دسرتسپذیری آنها
(شامل طراحی پایگاههای ویژه ثبت گزارشها و دیدگاهها ،ثبت رهنمودها ،فرمها ،فرایندها ،و
منابع آموزشی) در ( RMSمخزن سازمانی)؛
طراحی بسرتهای توزیع و دسرتسی به دانش ذهنی و عینی (شامل طراحی وبالگ ،بازطراحی
یا توسعه اینرتانت كتابخانه ،تشكیل گروه بحث الكرتونیكی پژوهشگران ،تشكیل اتاق بحث و
گفتگو برای همفكری و اشرتاك دانش ،و پایگاه سؤالهای متداول)؛
تبلیغ و اطالعرسانی در مورد بسرتها و امكانات فراهمشده برای دسرتسی به اطالعات
پژوهشها ،فرمها ،فرایندها و ( ...شامل استفاده از وبالگ ،RSS ،موبایل ،و گروه بحث
الكرتونیكی)؛
تشویق افراد به تهیه گزارشها ،ثبت تجربهها و فراهم كردن امكان انتشار نتایج پژوهش در
نرشیات کاغذی و الكرتونیكی سازمان یا سایر مطبوعات تخصصی.

•
•
•
•

راهبرد هشتم :مديريت امور مالي پژوهش
راهبرد پایانی برای پیادهسازی و اجرای موفق نظام مدیریت پژوهش را میتوان به راهبردی
جدی و حساس اختصاص داد که بر کل اجرای فرایند نظام مدیریت پژوهش تأثیر بسیار
زیادی دارد .بر این اساس ،شفافسازی و ارتباط صحیح بین سامانه امور پژوهشی و امور
مالی سازمان در جهت نظارت و کنترل مناسب پژوهشها ضروری بهنظر میرسد .در پاسخ
به گويه "ضرورت تعيين تعرفهها و مشوقهاي مالي مناسبتر" بهطور تقریبی ،همه کارشناسان
بر وجود تعرفهها و مشوقهاي مالي مناسب براي جذب پژوهشگران داخلي و خارجی تأکيد
ویژهای داشتهاند .در واقع ،آنها معتقدند که وجود تعرفههاي مناسب ،ضرورتی آشکار براي
توسعه پژوهش است .البته ،این امر در راستای ارتقای مدیریت امور مالی و بهبود عملکرد در
نظام مدیریت پژوهشی پیشنهاد میشود.
جدول  .8راهبرد مدیریت امور مالی پژوهش برای ايجاد نظام مديريت پژوهش

راهربد
مدیریت امور
مالی پژوهش
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برنامهعملیاتی

•فراهم کردن سطوح دسرتسی مجاز به پایگاه مالی امور پژوهش بهمنظور استفاده از فرمهای مالی و
قراردادها و آگاهی از مراحل و چگونگی پرداخت؛
•برقراری ارتباط بین سامانه امور پژوهشی و امور مالی سازمان در جهت نظارت مطلوب بر اجرای
پژوهشها.
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به آنچه پیشتر گفته شد ،راهاندازی و پیادهسازی نظامهاي مديريت پژوهشي ميتواند
دستاوردها و منافع قابل توجهي براي سازمانها به ارمغان آورد .بهواسطه نظام مدیریت
پژوهش ،سیاستهای پژوهش در سازمان (سیاستگذاری در مورد تشکیالت ،ساختار،
فرايندها ،وظايف ،انسجام و پیوستگی سیاستها و هدفها و وظایف ،کنترل ،و ارزیابی
در همه فرایندهای مدیریت پژوهشی) بهصورت نظاممند شکل میگیرد .وجود چنين
نظامي بهرهوري از توانمنديهاي نيروي انساني و قابليتهاي سازماني را دوچندان ميكند
و مديريت و راهبري اصولي نظام پژوهشي و فرصت تبادل اطالعات داخلي و خارجي را
ممكن ميسازد.
آنچه مسلم است بهموازات توسعه پژوهش در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،نظامي
كارآمد بايد بهكار گرفته شود تا امور پژوهشي بهدرستی و بهشکل کارآمد مديريت شود .اما
كارآمدی اين نظام بستگي فراوانی به وجود راهبردهاي اثربخش دارد .التزام به راهبردها در
اين نظام براي كتابخانهها فرصتآفرين و اعتمادساز خواهد بود و در نهايت ،باعث ارتقاي
جايگاه پژوهشي خواهد شد .این نظام برای کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی فرصتآفرين
خواهد بود؛ زیرا:
• دسترسي به اطالعات سامانه پژوهشي را براي همگان فراهم و مديريت ميكند؛
• امور پژوهش را ساختارمند ،كاربردپذير ،و اثربخش ميكند؛
• شرايط و بستر مناسبي را براي آموزش ،خودآموزي ،و خودراهبري كارشناسان مهيّا
ميسازد؛
• مشکالت و مسائل امور پژوهشی سازمان را شناسايي و راهبري ميكند؛ و
ميسر ميسازد.
• امكان پیادهسازی مديريت دانش در نظام مدیریت پژوهش را ّ
بهعالوه ،این نظام اعتمادساز خواهد بود؛ زیرا:
• امكان مديريت امور اداري و مالي پژوهشي بهخوبي فراهم ميشود؛
• امکان وارسي ،ارزيابي ،و اخذ گزارشهاي مديريتي از روند امور پژوهشي براي
مديران وجود دارد؛ و
• افراد بهدلیل وجود سندهاي مالي شفاف در نظام ،از حوزه پژوهش بهتر حمايت
ميكنند.
بهكارگيري اين راهبردها در نظام مديريت پژوهش در سه حوزه تأثیر مستقيم دارد)1 :
حوزه استفادهكنندگان امور پژوهشي اعم از كاركنان داخلي كتابخانهها و ساير كتابداران و
كارشناسان ب ه این ترتیب كه فرصت دسترسي به اولويتهاي پژوهشي و اطالع از چگونگي
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مشاركت در طرحهاي پژوهشي و تعامل با حوزه پژوهش را فراهم ميكند؛  )2حوزه مديران
پژوهشي و مديران عالي كه امكان مديريت امور پژوهشي را برای این گروه فراهم ميكند؛ و
 )3حوزه كارشناسان پژوهشي كه بيشترين استفاده از نظام را براي پيشبرد اصولي و نظاممند
امور پژوهشي دارند.
در پایان ،درباره اهمیت و جایگاه نظام مديريت پژوهشي در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ميتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که این راهبرد محوري ،بهعنوان ضرورتي برای
ن توسعه ،استمرار ،و بالندگي كتابخانهها و مراكز اطالعرساني در بُعد پژوهش در نظر
تضمي 
گرفته میشود .پیامدها و نتایج راهاندازی و گسترش چنين نظامی ،نهادين ه کردن پژوهش و
عجین شدن آن با كاركردهاي این مراکز اطالعاتی است .همچنین میتوان در راستای نهادینه
کردن پژوهش در سازمانها ،پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد نظام مدیریت پژوهش و سامانه یا
نرمافزار امور پژوهشی ارائه داد .سرانجام آنکه مسئله توسعه پژوهش در سازمانها و از جمله
کتابخانهها و مراکز اسناد قلمرو گستردهای دارد که همواره نیازمند پژوهش است.
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