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یادداشت رسدبیر
پژوهش نابالغ / پژوهشگر کم کار

پژوهشنابالغ/پژوهشگرکمکار

نیک آگاهید که کتابخانه ملی، نگین درخشان کتابخانه ها و کتابداری در هر کشوری است 
و اگر قرار باشد تحولی در پیشبرد کار کتابخانه ها رخ دهد کتابخانه ملی باید طالیه دار 
خود،  خاص  ویژگی های  به دلیل  جاری،  سال  در  اینکه  به ویژه  باشد؛  حرکتی  چنین 
اقدام به برنامه ریزی عمیق تر و تالش بیشتر و به مراتب جدی تر از گذشته مورد انتظار 
است. موفق ترین کشورها و یا موفق ترین سازمان ها آنهایي هستند که به نیروي انساني، 
کارکردن، حفظ  بهتر  انگیزۀ  و  داشته  ویژه  توجه  علمي جامعه خود  توان  و  مهارت ها، 
آورده اند.  فراهم  را  آنها  بعدي  براي رشد خالقیت هاي  ایجاد فضا  استاندارد، و  کیفیت 
خالقیت در نظام های اداری، مدیریتی، خدماتی، و پژوهشی هنگامي حاصل مي شود که 

این نظام ها خود به بلوغ و تکامل الزم رسیده باشند. 
کتابخانۀ ملی به منزله سازمانی فرهنگی خدماتی، پژوهشی و عمدتًا به منزلۀ یک نظام 
ملی اطالعات و اطالع رسانی طی سال هاست که با انجام فعالیت های مختلف به تجارب 
هرچه  انجام  برای  آنها  از  باید  و  می تواند  که  یافته  دست  ارزشمندی  بسیار  دانش  و 
بهتر فرایندهای سازمانی استفاده کند. این دانش، شامل تجارب منابع انسانی تا خبرگی 
ابتکارات و  یا  با مشکالت و مسائل در زمینه های عملیاتی و  حل مسائل و رویارویی 
نوآوری هایی است که برای رفع مسائل و مشکالت در موقعیت های مختلف حرفه ای 
از  کرده  کسب  تاکنون  که  دانشی  و  تجارب  دلیل،  همین  به  است.  داده  نشان  خود  از 
سرمایه های اصلی این سازمان به شمار می رود که  با اتکا به آن می تواند تصمیم گیری ها را 
با واقعیات پیوند دهد، و از تکرار اشتباهات گذشته و یا دوباره کاری ها جلوگیری کند؛ که 
اگر چنین نباشد باید گفت که این سازمان نابالغ است یا دچار بلوغ دیررس شده است. 
بدیهی است نابالغی، خود ریشه در عوامل گوناگون دارد، که در زیر برخی از آنها که  بر 

نابالغی پژوهش1 تأثیرگذار است مورد اشاره قرار می گیرد: 

1 بیماریپُستزدگی: .
برخی افراد نوعی شیدایی و سرسپردگی عاطفی مطلق نسبت به تصاحب پست مدیریتی 
دچار  نیز  آن  داشتن  با  حتی  و  نمی دهند  انجام  کاری  آن  از  فارغ  که  به گونه ای  دارند، 

که  ملی  کتابخانه  اساسنامه   .1
مصوب  و  دارد  قانونی  جنبه 
را  پژوهشی  کار  است،  مجلس 
این  سه گانه  وظایف  از  یکی 
ملی  کتابخانه  و  دانسته  سازمان 
آموزشی )علمی(،  مؤسسه ای  را 
تحقیقاتی، و خدماتی تلقی کرده 

است.
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نرگس نشاط

نوعی وسواس پست زدگیمی شوند. البته برخی از این شیدایان، خردمندند و هدفی از 
تملک جویی خود دارند؛ برخی دیگر شمّ و سلیقه  ای دارند ولی از دانش مدیریت چندان 
بهره مند نیستند؛ ولی هستند عده ای که برای رسیدن به پست و فرونشاندن عطش خود 
دست به چه کارها که نزده و نمی زنند. حرص تملک پست در این عده به حدی از زشتی 
می رسد که به عوامل زیرمجموعه تیمی خود نیز به دید سود و زیان شخصی می  نگرند 
فراهم  را  آن  یا شرایط حذف  نشانده  بر عرصۀ شطرنج  را  مهره  ها  اساس،  همین  بر   و 
قرب  و  ارج  آنان  نزد  در  علمیت  و  تخصص  از  بیشتر  فرمانبران  و  وفاداران   می  کنند. 
می  یابند؛ چون احساس می کنند وجود متعهدان بی تخصص می تواند چتر حمایتی مطمئن 
برای آنها باشد. تسلط نداشتن به اوضاع، بی  حرمتی، زورگویی، تحقیر، تصمیم های نابجا، 

و دوباره کاری های فراوان از نشان های شایع آن هستند. 

عواملتشدیدکننده

• اما 	 باشد،  داشته  زمینهای: پست زدگی، گرچه می تواند در هر شرایطی وجود  آفت
اغلب در شرایط بی ثباتی مدیریتی عود می کند. تا جایی که هیچ مدیری کار مدیران 
قبلی را قبول نداشته و گاه سهوا به دلیل ناآگاهی و گاه عمداً مایلند همه چیز را از 
نو آغاز کنند. در این میان، افراد حسابگر نبض کار و روحیه رئیس را فوراً تشخیص 
داده و کارهای انجام شده پیشین را در لفافی نو عرضه می کنند و آب از آب تکان 
نمی خورد1؛ هرچه دست و پا بزنی گویی صدایت را نمی  شنوند؛ چون آن را حق خود 
می دانند و به تعبیر آنان، "حق" آن چیزی است که برخی همیشه دارند و بعضی هیچ 
ندارند و یا از آن نصیبی اندک می برند. "اگر هم  کاری انجام شده باشد  یا واقعه  ای 
علمی به وقوع پیوسته باشد، به  جای اینکه به نفس قضیه به عنوان حرکتی اثرگذار 
حرمت نهاده شود، تنها به این دلیل که خود سردمدار واقعه نبوده  اند به لجاجت2 با 
آن برمی  خیزند". مطلوب  ترین رویدادها می  تواند نامطلوب باشد چون در آن دخیل 
نبوده اند، و ضعیف  ترین آنها می تواند مطلوب  ترین باشد هرگاه در آن دخیل باشند. 
 مشکالت زمینه ای سبب می شود که مدیران اغلب به تصمیم های نابجایی برسند که 

حتی اگر به ظاهر اجرا هم بشوند تأثیری در افزایش بهره وری نخواهد داشت. 
• اختالالتمتابولیکی:در یک نظام اطالعاتی، متابولیسم مجموعه فعالیت ها و اقداماتی 	

است که اجزا و عناصر سازمانی را برای جذب و هضم اطالعات )به معنای وسیع 
خود( در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز عالی خود و تعامل با محیط به حرکت 
می اندازد. بدیهی است بلوغ و تکامل یافتگي چنین نظامی با سطح مهارت، تخصص، 
اطالعات، و دانش نیروي انساني فعال در آن حوزه ارتباط مستقیم دارد. هرچه این 
اطالعات و مهارت ها بیشتر باشد - در صورت اعمال مدیریت بهینه – زیرسیستم هاي 
بیشتري به سمت توسعه مي گیرد.  به تبع آن، کل نظام اطالعاتي شتاب  اطالعاتي، و 

و  وب سایت  طرح  نمونه،  به طور   .1
سامانه خودکار پژوهش ) اتوماسیون 
در  آن  نیازهای  پیش  و  پژوهشی( 
سال 86 به شورای پژوهش ارائه و 
در سال 87 مصوب شد. با تغییرات 
فراموشی سپرده  ورطه  به  مدیریتی 
 93 سال  در  مجدد  اینکه  تا  شد 
بهره به   امید  با  آن  مستندات  
پژوهشی  مدیران  اختیار  در  برداری 
زمان  همین  در  ولی  ؛  گرفت  قرار 
راستا  این   در  دیگری  طرح  مجددا 
مصوب و با هیاهوی تمام به عنوان 
طرحی بدیع رونمایی شد.  مصداق 
پژوهشی  "نیازسنجی  طرح  دیگر، 
در  پژوهش  پنجساله  چشم انداز  و 
استراتژیک  برنامه ریزی  راستای 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی"  است 
که به دلیل استقرار تیم برنامه ریزی 
استراتژیک  در این سازمان و نیاز به 
سال  در   ، آن  با  پژوهش  همسویی 
92 انجام این طرح از سوی  رئیس 
سازمان و معاون پژوهشی به نگارنده 
پیشنهاد گردید ؛ در این طرح نیز  با 
برنامه ریزی  ارزیابی  تیم  همکاری 
سازمان  بیرون  از  که  استراتژیک 
دعوت شده بود و هماهنگی مدیریت 
اولویت بندی ها  برنامه ریزی  اداره 
آن  نهایی  و گزارش  صورت گرفت 
کلیات، تجزیه  پنج فصل شامل  در 
محدودیت ها  و  موانع  تحلیل  و 
تجزیه  نیازسنجی،  )آسیب شناسی(، 
نتیجه گیری،  ارزیابی،  و  تحلیل  و 
پیش نویس  و  چهارگانه،  الویت های 
سازمان  در  پژوهش  جامع  برنامه 
اسناد و کتابخانه ملی و ملزومات آن،  
اختتامیه  و  گردید؛  ارائه  و   تدوین 
برنامه  یا  شد.  صادر  نیز  آن  انجام 
های راهبردی دیگری که انجام آن  
افرادی   یا  فرد  به یک  مثال  به طور 
سپرده می شود اما چاپ و نشر آن سر 

از جای دیگر در می  آورد.
 74 سال  در  حری  عباس  دکتر   .2
آن را لجاجت علمی نام نهاده است. 
بنگرید به:  اطالع رسانی ، نظام ها و 

فرایندها، نشر کتابدار، 1378
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یادداشت رسدبیر
پژوهش نابالغ / پژوهشگر کم کار

اما عدم تعادل و تطابق مدیریت با زیرسیستم  هاي خود منجر به بحران  هاي بسیاري 
خواهد شد که مي تواند بر کل شرایط داخلي یک سیستم اثر بگذارد. 

یکی از انواع این اختالل  ها بی توجهی به نیروی انسانی شایسته است. نیروی انسانی 
دارند.  بردوش  را  سازمان  توسعه  بار  که  هستند  اصلی  سرمایه  های  از  شایسته  و  ماهر 
باید برای آنها حرمت قائل بود. نمی  توان صرفا با نگرش  های تنگ  نظرانه آنها را  نادیده 
انگاشت. این سرمایه  ها اگر از دست بروند نمی  توان به راحتی در موقع نیاز آنها را مجددا 
مهیّا کرد. چه اینها در بستر زمان و پیمودن مراحل مختلف است که به این توانمندی و 
مهارت  ها رسیده  اند و مهیا کردن این مهارت  ها به راحتی امکان  پذیر نیست. مصداق 
کوچکی از آن، بی اعتنایی به اعضای هیأت علمی سازمان در مجامع علمی درون سازمانی 

و تصمیم گیری های تخصصی است.
بسیار روشن است که رشد روزافزون منابع اطالعاتی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی 
و منابع مالی و اعتباری محدود در بیشتر کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، 
کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی را برای دستیابی به منابع و غنی سازی مجموعه و خدمات 
ناگزیر از  طراحی راهکارهای مشارکت و همکاری کرده است. خوشبختانه در کتابخانۀ 
ملی مقدمات این کار دست  کم در سطح نظری در قالب »طرح مکتب« و »طرح مهتاب« 
)مجمع کتابخانه های بزرگ کشور( و یا مواردی از این دست به انجام رسیده است. اما 
در هیچ یک از جلسات- فارغ از "مدیران" - از اعضای هیأت علمی داخل سازمان یا 
اندیشه  ورزانی که  در ارتباط با موضوع مورد بحث بوده اند دعوتی به عمل نیامد که در 
این جلسات حضور داشته باشند و یا هم  نظری کنند. یعنی همکاری یا عدم همکاری 

فردی یا سازمانی افراد  با سازمان یا با یکدیگر نیز ناشی از تصمیم  های شخصی است.
کردن  فراهم  غیرمولد،  انساني  نیروي  به جذب  می توان  دیگر  شایع  اختالل های  از 
شرایط جذب هیأت علمی از رشته های مختلف تحصیلی بدون توجه به نیازهای واقعی 
سازمان و بدون توجه به چشم انداز و اهداف پیش رو اشاره داشت. حال آنکه با توجه 
به مطرح بودن بحث دیرینۀ ایجاد پژوهشگاه و پژوهشکده های آن در سازمان اسناد و 
نیاز  ایران1 یکی از مسائل اساسی فراهم کردن جذب هیأت علمی مورد  کتابخانه ملی 
ایجاد  نیازهای آتی پژوهشگاه و پژوهشکده های مفروض آن است. یکی دیگر،  مطابق 
راستای  در  پژوهش  بخش  کاری  مختلف  واحدهای  فعالیت  های  میان  ارگانیک  پیوند 
شرایط و ملزومات آیین  نامه  ای ایجاد پژوهشگاه یا پژوهشکده  های آن است. پس عدم 
تعادل بین منابع و مصارف آن نمونه دیگری از اختالل است. به طور مثال، در ارتباط با 
توزیع ناموزن منابع مادی و انسانی دیده می  شود که در یک دوره یکساله2، جمعًا 11 

طرح پژوهشي در سطح ملي و درون سازماني تصویب شده است )جدول 1(.

یاد  به  نگارنده  که  جایی  تا   .1
تأسیس  بحث  هشتاد  دهه  از  دارد 
آن  پژوهشکده  های  و  پژوهشگاه 
آن  برای  شورایی  و  بوده  مطرح 
مخالف  نظرات  نقطه  و  شد  ایجاد 
اقداماتی  و  بررسی  آن  موافق  و 
آن  اساسنامه  و  گرفت  انجام  نیز 
دوره های  در  ایده  این  شد.  تدوین 
به  بار  هر  نیز  بعدی  مدیریتی 
بحث  و  شد  سرگرفته  از  نو  شکلی 
و جدل فراوانی را درمیان اهل فن 
گذشت  با  همچنان  اما  برانگیخت. 
ساختار  هنوز  دهه  یک  دست کم 
و چشم اندازی  آن  اجرایی  و  اداری 
که  ملزوماتی  و  شود  طی  باید  که 
به طور  بتوان  تا  گردد  فراهم  باید 
هنوز  اندیشید   مهم  این  به  واقعی 
بار  هر  فقط   . است  نشده  فراهم 
جلسه ای و گپ و گفتی و طوفانی 
فکری  تا مدیریت بعدی که مسئله 
نگارنده سطور،   شود.   مطرح  نو  از 
طی دو دوره یکی در سال 87 88 
و دیگری در سال 92 دو پژوهش 
معاون  درخواست  به  بنا  مستقل 
پژوهشی و ریاست وقت سازمان در 
و  کتابداری  پژوهشکده  ایجاد  باب 
مواردی  و  داده  انجام  اطالع رسانی 
مسئوالن  اختیار  در  و  پیش بینی  را 
امر قرار داده است: 1( نرگس نشاط. 
پژوهشکده  ایجاد  امکان سنجی 
وضعیت  اطالع رسانی:  و  کتابداری 
موجود – چشم انداز مطلوب، 1388؛ 
تفصیلی  طرح  نشاط.  نرگس   )2 و 
و  اطالعات  علم  پژوهشکده  ایجاد 

دانش شناسی، 1392.
2. آمارها مربوط به سال های گذشته 
است و نه 1395 و به عنوان نمونه 

آورده شده است.
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نرگس نشاط

جدول1.فراواني نیروي انساني؛ طرح هاي پژوهشي مصوب و اعتبار تخصیصي

گروه پژوهشی

 تعداد طرح هاينريوی انسانی

 پژوهشی مصوب

و اجراشده

 حدود اعتبار

 دريافت شده/

ریال
پروژه ای )طرح پژوهشی(دائم

6گروه )1(
 در مستدات طرح مندرج

است
2360000000

1510000000-گروه )2(

14190000000گروه )3(

240000000طرح های دانشجویی

140000000طرح  های مستقل

11جمع

از این 11 عنوان مصوب فقط 5 عنوان منجر به قرارداد پژوهشي شده است. دو طرح 
در  است. یک طرح  گرفته  قرار  مالي  مورد حمایت  دانشجویي  قالب طرح هاي  در  نیز 
حد کمک هزینه تایپ و تکثیر،  اعتبار مالی محدود دریافت کرده است. باید پرسید آیا 
بودجه پژوهشي اختصاص یافته اندک بوده است؟ آیا مدیریت پژوهش با کمبود بودجه 
مواجه بوده است؟ آیا مجریان طرح هاي مصوبي که به قرارداد مالي منتهي نشده است 
از صالحیت هاي الزم علمي برخوردار نبوده اند ؟ یا دالیل و موانع دیگري موجود بوده 
است؟ چند درصد طرح هاي مورد اشاره منجر به تولید علمي یا فني شده است و اگر 
نشده است دلیل آن چیست؟ چند درصد انتشارات این سازمان اجازه یافته که زیرنظر 
گروه  های پژوهشی هدایت، راهبری، یا نظارت  شود یا فروست گروه پژوهشی به آن 
تعلق گیرد؟  و بسیار پرسش  های دیگری از این دست. همچنین در همان دوره، کتابخانه 
ملي داراي 19 عضو هیأت علمي بوده است؛ اما بار پژوهش های انجام شده توسط 4 نفر 
از اعضاي هیأت علمي برداشته شده است، یعني حدود 21% اعضاي هیأت علمي در 
امر پژوهش مشارکت داشته اند. از سوی دیگر، از نظر دسترس پذیری و جریان اطالعات 
حدود 2 درصد یافته هاي پژوهشی دسترس پذیر شده است. مقایسه سرجمع هزینه ها و 
اعتبار مصوب آنها نشان مي دهد که کمتر از 20 درصد بودجه صرف 73 درصد طرح 
پژوهشي شده است1. بدیهی است بی توجهی به هریک از موارد فوق چگونه می  تواند 
سبب تضعیف رشد و توسعۀ زیرسیستم های یک سازمان و نهایتًا سبب بروز اختالل در 

تکامل یافتگی پژوهش آن  شود.

هزینه  هرقدر  اینکه  جالب   .1
درون  طرحی  صرف  بیشتری 
قدر  گویی  می  گردد   سازمانی  
بیشتر  نیز  آن  علمی  منزلت  و 

می  شود.
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• اصلی 	 شالوده های  از   – کلمه  وسیع  معنای  در   – سازمان ها  سرکوبگر: مدیران
مرگ  یا  بالندگی  و  در حیات، رشد،  عامل  مهم ترین  مدیریت،  و  کنونی اند  اجتماع 
را  مطلوب  وضعیت  به سوی  موجود  وضع  از  حرکت  روند  مدیر،  سازمان هاست. 
هدایت می کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. گذشته با تمام 
اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تأثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده 
است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند؛ 
ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز می گذرد مربوط است. 
بدین ترتیب،  نقش و اهمیت مدیران آگاه و شایسته در اینجاست که رخ می نماید. در 
چنین شرایطی،  شکاف هاي نگرشي و ارتباطي میان مدیران و پژوهشگران و اعضای 
هیأت علمی در تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي مختلف، لجاجت  های بی  حاصل ، 
به مجموعه  رعیتی  ارباب  نگاه  و  بی  حرمتی  بسته،  دور  در یک  ایده ها  کردن  خفه 
نخواهد  دیگری  ثمره  بی انگیزگی  و  خاطر،  رنجش  و  دلزدگی  جز  پوشش  تحت 
داشت. این  گونه مدیران، مناسبات اداری را نیز ارباب رعیتی می خواهند؛ مدام دم از 
قوانین می زنند اما خود از آن سر باز می زنند و پرتوی بی  قانونی را به سمت دیگران 
و بیرون از خود می  افکنند. همواره تک روی یا خویشتن  محوری را مورد مذمت قرار 
می  دهند اما غرضشان فقط دیگرانند و خود را مبرّا از آن می  دانند.  مفهوم »مدیریت
اجرای  در  کارکنان  تمامی  که  است  آن  به معنی  افراد  دسته  این  نزد  در  مشارکتی« 

فرامین مدیر مشارکت جویند. 
ملی  کتابخانۀ  بودم1،  کرده  اشاره  مکتوب  مصاحبه ای  در  نیز  پیش تر  که  همان طور 
نمي تواند به راهکارهای عدالت و مقابله با نابرابری اجتماعی بی اندیشد، اما کارکنانش 
شاهد نابرابری در عرصه های مختلف کاری باشند. در حال حاضر، در تمام دنیا با توسعه 
دانش و گسترش آن، محیط های کاری به محیطی رقابتی و پرچالش تبدیل شده و فقط 
داشتن نیروی انسانی توانمند است که مي تواند در کنار تجهیزات مورد نیاز متضمن بقای 
آنها باشد. با منابع انسانی ناتوان و بی انگیزه نمي توان به حفظ و بقای یک سازمان اندیشید 
و استفاده "غیراثربخش" و "غیرمنصفانه" از این منبع راهبردی به شکست می انجامد. در 
چنین شرایطی وظیفه مسئوالن و مدیران، حفظ و نگهداری و رشد و توسعه کارکنان 
است نه تضعیف آنها. باید فرهنگی را حاکم کرد که افراد انگیزه و توانایی الزم برای 
فعالیت را داشته باشند و با احساس تعلق به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشی آن 

را فراهم کنند.

2. اختاللسیستمیک 
نگاه سیستمیک به چیزی داشتن در اینجا به معنی نگاهی جامع و کل نگر است. سه رکن 
تا  پژوهش سبب شده است  ابزار  و  پژوهشگر،  یعنی مدیریت،  پژوهشی،  مراکز  اصلی 
این مراکز با استفاده از این سه رکن و از طریق فعالیت هایی چون تعیین موضوعات و 

کتابخانه  عبور  به:  بنگرید   .1
و  فرهنگ  گذرگاه  از  ملی 
ای  مصاحبه  فرهنگی:  توسعه 
با تنی چند از خبرگان کتابخانه 
و  کتابداری  ملی  مطالعات  ملی. 
 ،1395 اطالعات،  سازماندهی 
)مصاحبه   200185  ،)1(  27

کننده: آرزو باباشمس(.
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الویت های پژوهشی، پذیرش و اجرای پژوهش های مورد نیاز خود و جامعه حرفه ای، 
فعالیت های  بر  نظارت  و  سازماندهی  پژوهشی،  مهارت های  با  پژوهشگرانی  تربیت 
پژوهشی، طبقه بندی و قابل کاربرد ساختن نتایج پژوهش و نظایر آن، نقش برجسته ای 
از سازماندهي و اجراي طرح هاي  کنند. بي تردید هدف  ایفا  در توسعۀ علمی کشورها 
پژوهشي، تغییر دادن وضعیت موجود و حصول به ایده آل ها و آرزوهاي مطلوب است. 
اما هنگامي که این پژوهش ها کاربرد عملي در فرایند برنامه ریزي سازماني نداشته باشند 
این امر نیز به معناي اختالل سیستمیک و  اتالف منابع است. برخی موانع اثرگذار در این 
نیازهاي اساسي سازمان: طبیعي است  به  فرایند شامل موارد زیر است1: 1( بي توجهي 
که اگر پژوهش هاي انجام شده درصدد گشودن مسائل مبتالبه سازمان و مسائل حرفه اي 
آن نباشد و در بیان و تعریف مسئله، بحران هاي اساسي را هدف گیري نکند مي تواند به 
عقیم ماندن آن بیانجامد؛ 2( موانع مرتبط با نحوۀ تعامل پژوهشگران و تصمیم گیرندگان: 
عمده ترین شیوۀ مورد استفاده براي ارتباط اعضاي هیأت علمي با مجریان و برنامه ریزان، 
بستۀ  دور  یک  در  )پژوهشگران(  علمي  هیأت  اعضاي  آن  در  که  است  خطي  الگویي 
انفرادي با مدیران خود در ارتباط اند. چنانچه پژوهشي انجام گیرد، ایدۀ اصلي و یافته هاي 
آن حتي در سطح سازمان جریان نمي یابد. گاه از سوي مسئوالن، همکاري الزم براي 
داده  پایان نامه  قالب  در  حتي  یافته ها  نشر  اجازه  گاه  نمي شود،  انجام  داده ها  گردآوري 
نمي شود، و گاه تعمداً به نشر و اشاعه پژوهش و یافته  های آن تمایلی ندارند؛ 3(موانع 
مرتبط با مجري پژوهش و کاربست یافته هاي پژوهشي: بسیار دیده  ایم که صالحیت هاي 
مجریان پژوهشی بیشتر از محتواي اطالعات می تواند بر کاربست یافته ها تأثیرگذار باشد. 
به همین دلیل، سپردن پژوهش ها به پژوهشگرانی که فاقد صالحیت هاي ضروري هستند 
مي تواند بر کاربست نتایج آن تأثیر منفي بگذارد. از سوی دیگر، مناسبات غیرعلمي و 
ثبت،  سازوکار صحیح  و  نظام  نبود  پژوهشي،  طرح هاي  رد  یا  تأیید  در  غیرکارشناسي 
ارزیابي، و نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهشي یا تداخل تصمیم گیری ها، بي توجهي به 
نظامنامه پژوهشی2، و مقررات پژوهشي از معضالت دیگر است. گاه، بوروکراسي موجود 
براي تصویب یک طرح پژوهشي آنقدر آزاردهنده می شود که پژوهشگران را از انجام کار 
پژوهشي دلسرد می کند و در نتیجه آنها را به سوي فعالیت هاي حاشیه اي سوق مي دهد؛ 
و گاه طرحی دیگر بدون توجه به برنامه های راهبردی یا  سیاستگذاری شوراي پژوهشي 
منتهي به عقد قرارداد با فرد دیگری مي شود. بنابراین، جایگزیني روابط و مصلحت هاي 
فردي به جاي ضابطه مندي ها و مصلحت هاي سازماني و بی توجهی به حقوق معنوی افراد 

از دیگر چالش هاي پژوهش به شمار مي رود. 
نظام اداري، معضل دیگري است که هیچ تناسبي با یک نظام پژوهشي پویا و پژوهنده 
ندارد. نادیده انگاشتن قوانین و مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمي مراکز دانشگاهي 
و پژوهشي اغلب سبب شده است که اعضاي هیأت علمي بیشتر هّم و وقت خود را 
صرف امور اجرایي کنند تا پژوهشي یا اساسًا رغبتي به این کار نداشته باشند. بدنۀ اداری 

و  مطالب  این  از  بخشی   .1
برگرفته  شده   ارائه  راهکارهای 
 )1 پژوهشی  طرح  دو  از 
سازمان  پژوهشی  الویت های 
اسناد و کتابخانه ملی )1384( و 
نیازسنجی پژوهشی و چشم انداز 
راستای  در  پژوهش  پنجساله 
سازمان  استراتژیک  برنامه ریزی 
  )1392( ملی  کتابخانه  و  اسناد 
انجام  نگارنده  توسط  که  است  
اختیار  در  آن  نهایی  گزارش  و 

مسئوالن محترم قرار گرفت.
سال  مصوب  طرح  این   .2
نگارنده  توسط  که  است   1387
تدوین و گزارش نهایی آن پس 
ریاست  نظرات  نقطه  اعمال 
عالی  مشاوران  و  سازمان  وقت 
اختیار  در  دستنامه  قالب  در 
ویرایش  شد؛  داده  قرار  سازمان 
جزو  نیز  آن  جاری سازی  و 
برنامه های استراتژیک سازمان 
شناخته شد و  ابالغ آن در سال 

91 به نگارنده صادر گردید.
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هنوز بر معنای دو واژۀ میزان "خدمت" و  میزان "حضور" اعضای هیات علمی به اجماع  
نرسیده است و  مقررات آیین  نامه  ای ذیربط را نیز نادیده می  گیرد و تفاسیر مختلفی از آن 

ارائه می  دهد.  

برخيراهکارها
با توجه به مسائل و مشکالت مطرح شده برخي راهکارهایی که شاید بتواند مفید واقع 

شود  به اختصار مورد اشاره قرار مي گیرد: 
	 انتصاب مدیران ستادی که داراي بینش و منش برنامه اي و صاحب نظر در حوزه مورد

نظر باشند. سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا. ایران  که قدمتي طوالني در فعالیت هاي 
فرهنگي و دانشي دارد و به عنوان نظام ملي اطالعات و اطالع رساني در کشور پیشرو 
مراکز اطالعاتي دیگر است؛ براي جذب، حفظ،  و ارتقاء سرمایه  های دانشی خود 

باید دقت وافري به خرج دهد و خود را از  چنبرۀ روزمّرگی برهاند.  
	 نیازهاي و  آگاهي،  تخصص،  و  تجربه  برمبناي  پژوهش  شوراي  اعضاي  انتصاب 

و  روابط  و  برون سازماني  و  درون  مدیریتي  مناصب  از  فارغ  سازمان،  پژوهشي 
مصلحت های فردي؛

	 سپردن پژوهش به اندیشه  ورزان و صاحب نظراني که به حوزۀ مورد نظر اشراف دارند
و اولویت آنها انتفاع شخصي نباشد؛

	 ایجاد نظام حافظه سازمانی به عنوان بستری  مناسب برای گردآوری و تجمیع دانش
اندوخته شده و توزیع مجدد و فعاالنه آن میان کارکنان. این امر می  تواند دسترسی به 
تجارب و اطالعات کسب شده پیشین را فراهم کند، دوباره  کاری را کاهش دهد و 
کارکنان دانشگر سازمان را یاری نماید تا بتوانند با پیش  فرض  ها و تجربیات بدست 
آمده،  اطالعات را به دانش تبدیل کنند.  بدیهی است هرچه حاکمیت،  آشکارسازي، 
دانش تجربی  از  اعم  یا آشکار و  نهان  دانش  از  اعم  و ذخیره و بازیابی دانش –  
همکاري و  سازمان بیشتر شود جدیت و دقت افزایش، و  یک  در    - نظری  و 

هماهنگي ها بهبود مي یابد؛ البته به شرط آنکه به این مهم باور داشته باشیم؛
	احترام به حقوق معنوی پژوهشگران و فعالیت  های انجام شده  و پرهیز از دوباره کاری؛
	 به منزلۀ   – اندیشه  ورزان  و  علمی  هیأت  اعضای   – سازمان  دانشی  بدنه  از  استفاده 

فکرافزار کتابخانه برای حضور و همکاری در مجامع علمی درون و برون سازمانی؛ و 
ترغیب آنها به اجرا، هدایت، و همکاری و مشارکت در به دوش داشتن بار پژوهشی 

سازمان به فراخور نیاز، تخصص، و توانمندی هایشان. 
	 اعتبارات براي اختصاص  میزان و مالک و ضریب  به عنوان  اثربخشي  معیار  استقرار 

پژوهشي و همچنین معیاري براي ارزیابي عملکرد؛
	 عملیاتی کردن نظام نامه پژوهشی که از سال 1387 تدوین و در سال  های جاری در

دستور کار برنامه  های راهبردی سازمان قرار گرفته است؛
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	 حاکمیت روش علمي مبتني بر اثربخشي در توزیع منابع پژوهشي )اعم از توزیع  
نیروی انسانی و اعتبارات پژوهشی، و غیره(؛ و حذف مناسبات غیرعلمي در توزیع 
فرمول های  ارائه  و  دقیق تر  برنامه ریزی  لزوم  پژوهشي  اعتبار  هرگونه  تخصیص  و 

واقع بینانه تر، و شفافیت در سیاستگذاری  ها را می  طلبد؛ 
	حذف مناسبات غیرعلمي و غیرکارشناسي در تأیید یا رد طرح هاي پژوهشي؛
	 انتخاب مجري و تأیید صالحیت وي براساس پیش داشته هاي علمي و تخصصی و

اجرایی در پژوهش مورد نظر؛
	 امور اداري در  نظام  به جاي  نظام تصمیم گیري صاحب نظران پژوهشي  نهادینه شدن 

پژوهشي سازمان؛
	 ارزیابي نتیجه پژوهش و نظارت بر انجام آن از سوي ناظر آگاه طي قرارداد مستقل؛
	 احترام به فرهنگ پژوهش و آداب آن و التزام به قوانین و مقررات پژوهشی به  منظور

ارتقای ارزش و منزلت پژوهشگران راهکار دیگری است که به آن تاکید می  شود. 
عالوه بر آن، برای کاهش برخی آسیب  های مورد اشاره،  ایجاد تسهیالت و امکاناتی 
و  کنگره ها  و  علمی  مجامع  در  شرکت  و  مطالعاتی  فرصت های  از  استفاده   برای 
به سواد  توجه  موظف،  اجرایی  بار  کاهش  بین المللی،  و  داخلی  علمی  سمینارهای 
اطالعاتی پژوهشگران برای جلب و جذب بیشتر آنان در امور پژوهش محور می  تواند 

مورد توجه قرار گیرد. 

حاصلسخن
نخستین مرحله از هر برنامه ریزی پژوهشی، مرور و بازبینی وضعیت موجود بخش یا 
پژوهشي  علمي   سیاستگذاري هاي  هرگاه  است  بدیهی  است.  ذیربط  فرعی  بخش های 
در هر سازمان - از چشم انداز توزیع نیروي انساني گرفته تا عملکرد سازمان در سطوح 
مختلف فرهنگ سازماني -  با تکیه بر پیش داشته ها آغاز شود سریع تر و پرامیدتر مي توان 
بر موانع غلبه و در بخش هاي مورد نیاز سرمایه گذاري کرد؛ اما براي غلبه بر موانع ابتدا 

باید آنها را شناخت. 
افزایش بهره  وری پژوهشی مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود پژوهشی و فرهنگ 
سازمانی آن است. شاید در سطح کالن این وظیفه دولت باشد که با برنامه  ریزی زمینه 
ارتقای بهره  وری را در بخش پژوهش فراهم سازد؛ اما در سطح ُخرد این وظیفه مدیران 
ارشد چنین مراکزی است که خود را از تنگ  نظری و لجاجت وارهانند و با ایجاد جو 
مشارکت در محیط، در دانشورزان احساس غرور نسبت به کار ایجاد کرده و با تشویق، 

گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط پژوهشی بیشتر نمایند. 

نشاط


