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پژوهش نابالغ  /پژوهشگر کمکار
نیک آگاهید که کتابخانه ملی ،نگین درخشان کتابخانهها و کتابداری در هر کشوری است
و اگر قرار باشد تحولی در پیشبرد کار کتابخانهها رخ دهد کتابخانه ملی باید طالیهدار
چنین حرکتی باشد؛ بهویژه اینکه در سال جاری ،بهدلیل ویژگیهای خاص خود،
اقدام به برنامهریزی عمیقتر و تالش بیشتر و بهمراتب جدیتر از گذشته مورد انتظار
است .موفقترين كشورها و یا موفقترين سازمانها آنهايي هستند كه به نيروي انساني،
مهارتها ،و توان علمي جامعه خود توجه ويژه داشته و انگيزۀ بهتر كاركردن ،حفظ
كيفيت استاندارد ،و ايجاد فضا براي رشد خالقيتهاي بعدي آنها را فراهم آوردهاند.
خالقيت در نظامهای اداری ،مدیریتی ،خدماتی ،و پژوهشی هنگامي حاصل ميشود که
این نظامها خود به بلوغ و تکامل الزم رسيده باشند.
کتابخانۀ ملی بهمنزله سازمانی فرهنگی خدماتی ،پژوهشی و عمدت ًا بهمنزلۀ یک نظام
ملی اطالعات و اطالعرسانی طی سالهاست که با انجام فعالیتهای مختلف به تجارب
و دانش بسیار ارزشمندی دست یافته که میتواند و باید از آنها برای انجام هرچه
بهتر فرایندهای سازمانی استفاده کند .این دانش ،شامل تجارب منابع انسانی تا خبرگی
حل مسائل و رویارویی با مشکالت و مسائل در زمینههای عملیاتی و یا ابتکارات و
نوآوریهایی است که برای رفع مسائل و مشکالت در موقعیتهای مختلف حرفهای
از خود نشان داده است .به همین دلیل ،تجارب و دانشی که تاکنون کسب کرده از
سرمایههای اصلی این سازمان بهشمار میرود که با اتکا به آن میتواند تصمیمگیریها را
با واقعیات پیوند دهد ،و از تکرار اشتباهات گذشته و یا دوبارهکاریها 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
 .1اساسنامه کتابخانه ملی که
نابالغی پژوهش 1تأثیرگذار است مورد اشاره قرار میگیرد:
جنبه قانونی دارد و مصوب
1 .1بیماری پُستزدگی:
برخی افراد نوعی شیدایی و سرسپردگی عاطفی مطلق نسبت به تصاحب پست مدیریتی
دارند ،بهگونهای که فارغ از آن کاری انجام نمیدهند و حتی با داشتن آن نیز دچار

مجلس است ،کار پژوهشی را
یکی از وظایف سهگانه این
سازمان دانسته و کتابخانه ملی
را مؤسسهای آموزشی (علمی)،
تحقیقاتی ،و خدماتی تلقی کرده
است.
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نرگس نشاط
 .1بهطور نمونه ،طرح وبسایت و
سامانه خودکار پژوهش ( اتوماسیون
پژوهشی) و پیش نیازهای آن در
سال  86به شورای پژوهش ارائه و
در سال  87مصوب شد .با تغییرات
مدیریتی به ورطه فراموشی سپرده
شد تا اینکه مجدد در سال 93
مستندات آن با امید به بهره
برداری در اختیار مدیران پژوهشی
قرار گرفت ؛ ولی در همین زمان
ن راستا
مجددا طرح دیگری در ای 
مصوب و با هیاهوی تمام به عنوان
طرحی بدیع رونمایی شد .مصداق
دیگر ،طرح "نیازسنجی پژوهشی
و چشمانداز پنجساله پژوهش در
راستای برنامهریزی استراتژیک
سازمان اسناد و کتابخانه ملی" است
که به دلیل استقرار تیم برنامه ریزی
استراتژیک در این سازمان و نیاز به
همسویی پژوهش با آن  ،در سال
 92انجام این طرح از سوی رئیس
سازمان و معاون پژوهشی به نگارنده
پیشنهاد گردید ؛ در این طرح نیز با
همکاری تیم ارزیابی برنامهریزی
استراتژیک که از بیرون سازمان
دعوت شده بود و هماهنگی مدیریت
اداره برنامهریزی اولویتبندیها
صورت گرفت و گزارش نهایی آن
در پنج فصل شامل کلیات ،تجزیه
و تحلیل موانع و محدودیتها
(آسیبشناسی) ،نیازسنجی ،تجزیه
و تحلیل و ارزیابی ،نتیجهگیری،
الویتهای چهارگانه ،و پیشنویس
برنامه جامع پژوهش در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی و ملزومات آن،
تدوین و ارائه گردید؛ و اختتامیه
انجام آن نیز صادر شد .یا برنامه
های راهبردی دیگری که انجام آن
بهطور مثال به یک فرد یا افرادی
سپرده میشود اما چاپ و نشر آن سر
ی آورد.
از جای دیگر در م 
 .2دکتر عباس حری در سال 74
آن را لجاجت علمی نام نهاده است.
بنگرید به :اطالع رسانی  ،نظام ها و
فرایندها ،نشر کتابدار1378 ،
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نوعی وسواس پستزدگی میشوند .البته برخی از این شیدایان ،خردمندند و هدفی از
تملکجویی خود دارند؛ برخی دیگر شمّ و سلیقهای دارند ولی از دانش مدیریت چندان
بهرهمند نیستند؛ ولی هستند عدهای که برای رسیدن به پست و فرونشاندن عطش خود
دست به چه کارها که نزده و نمیزنند .حرص تملک پست در این عده بهحدی از زشتی
میرسد که به عوامل زیرمجموعه تیمی خود نیز به دید سود و زیان شخصی مینگرند
و بر همین اساس ،مهرهها را بر عرصۀ شطرنج نشانده یا شرایط حذف آن را فراهم
میکنند .وفاداران و فرمانبران بیشتر از تخصص و علمیت در نزد آنان ارج و قرب
مییابند؛ چون احساس میکنند وجود متعهدان بیتخصص میتواند چتر حمایتی مطمئن
برای آنها باشد .تسلط نداشتن به اوضاع ،بیحرمتی ،زورگویی ،تحقیر ،تصمیمهای نابجا،
و دوبارهکاریهای فراوان از نشانهای شایع آن هستند.
عوامل تشدیدکننده
•آفت زمینهای :پستزدگی ،گرچه میتواند در هر شرایطی وجود داشته باشد ،اما
اغلب در شرایط بیثباتی مدیریتی عود میکند .تا جایی که هیچ مدیری کار مدیران
قبلی را قبول نداشته و گاه سهوا بهدلیل ناآگاهی و گاه عمدا ً مایلند همه چیز را از
نو آغاز کنند .در این میان ،افراد حسابگر نبض کار و روحیه رئیس را فورا ً تشخیص
داده و کارهای انجامشده پیشین را در لفافی نو عرضه میکنند و آب از آب تکان
نمیخورد1؛ هرچه دستوپا بزنی گویی صدایت را نمیشنوند؛ چون آن را حق خود
میدانند و به تعبیر آنان" ،حق" آن چیزی است که برخی همیشه دارند و بعضی هیچ
ندارند و یا از آن نصیبی اندک میبرند" .اگر هم کاری انجام شده باشد یا واقعهای
علمی به وقوع پیوسته باشد ،بهجای اینکه به نفس قضیه به عنوان حرکتی اثرگذار
حرمت نهاده شود ،تنها به این دلیل که خود سردمدار واقعه نبودهاند به لجاجت 2با
آن برمیخیزند" .مطلوب ترین رویدادها میتواند نامطلوب باشد چون در آن دخیل
نبودهاند ،و ضعیفترین آنها می تواند مطلوب ترین باشد هرگاه در آن دخیل باشند.
مشکالت زمینهای سبب میشود که مدیران اغلب به تصمیمهای نابجایی برسند که
حتی اگر بهظاهر اجرا هم بشوند تأثیری در افزایش بهرهوری نخواهد داشت.
•اختالالت متابولیکی :در یک نظام اطالعاتی ،متابولیسم مجموعه فعالیتها و اقداماتی
است که اجزا و عناصر سازمانی را برای جذب و هضم اطالعات (بهمعنای وسیع
خود) در جهت رسیدن به اهداف و چشمانداز عالی خود و تعامل با محیط به حرکت
میاندازد .بدیهی است بلوغ و تکامليافتگي چنین نظامی با سطح مهارت ،تخصص،
اطالعات ،و دانش نيروي انساني فعال در آن حوزه ارتباط مستقيم دارد .هرچه اين
اطالعات و مهارتها بيشتر باشد  -در صورت اعمال مديريت بهينه – زيرسيستمهاي
اطالعاتي ،و بهتبع آن ،کل نظام اطالعاتي شتاب بيشتري بهسمت توسعه ميگيرد.
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اما عدم تعادل و تطابق مديريت با زيرسيستمهاي خود منجر به بحرانهاي بسياري
خواهد شد که ميتواند بر کل شرايط داخلي يک سيستم اثر بگذارد.
یکی از انواع این اختاللها بیتوجهی به نیروی انسانی شایسته است .نیروی انسانی
ماهر و شایسته از سرمایههای اصلی هستند که بار توسعه سازمان را بردوش دارند.
باید برای آنها حرمت قائل بود .نمیتوان صرفا با نگرشهای تنگنظرانه آنها را نادیده
انگاشت .این سرمایهها اگر از دست بروند نمیتوان 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 رسیدهاند و مهیا کردن این مهارت ها به راحتی امکان پذیر نیست .مصداق
کوچکی از آن ،بیاعتنایی به اعضای هیأت علمی سازمان در مجامع علمی درونسازمانی
و تصمیمگیریهای تخصصی است.
بسیار روشن است که رشد روزافزون منابع اطالعاتی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی
و منابع مالی و اعتباری محدود در بيشتر کشورها ،بهخصوص کشورهای در حال توسعه،
کتابخانهها و مراکز اطالعاتی را برای دستیابی به منابع و غنیسازی مجموعه و خدمات
ناگزیر از طراحی راهکارهای مشارکت و همکاری کرده است .خوشبختانه در کتابخانة
ملی مقدمات این کار دست کم در سطح نظری در قالب «طرح مکتب» و «طرح مهتاب»
(مجمع کتابخانههای بزرگ کشور) و یا مواردی از این دست به انجام رسیده است .اما
در هیچیک از جلسات -فارغ از "مدیران"  -از اعضای هیأت علمی داخل سازمان یا
اندیشهورزانی که در ارتباط با موضوع مورد بحث بودهاند دعوتی بهعمل نیامد که در
این جلسات حضور داشته باشند و یا همنظری کنند .یعنی همکاری یا عدم همکاری
فردی یا سازمانی افراد با سازمان یا با یکدیگر نیز ناشی از تصمیمهای شخصی است.
از اختاللهای شایع دیگر میتوان به جذب نيروي انساني غيرمولد ،فراهم کردن
شرایط جذب هیأت علمی از رشتههای مختلف تحصیلی بدون توجه به نیازهای واقعی
سازمان و بدون توجه به چشمانداز و اهداف پیش رو اشاره داشت .حال آنکه با توجه
به مطرح بودن بحث دیرینۀ ایجاد پژوهشگاه و پژوهشکدههای آن در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران 1یکی از مسائل اساسی فراهم کردن جذب هیأت علمی مورد نیاز
مطابق نیازهای آتی پژوهشگاه و پژوهشکدههای مفروض آن است .یکی دیگر ،ایجاد
پیوند ارگانیک میان فعالیتهای واحدهای مختلف کاری بخش پژوهش در راستای
شرایط و ملزومات آییننامهای ایجاد پژوهشگاه یا پژوهشکدههای آن است .پس عدم
تعادل بين منابع و مصارف آن نمونه دیگری از اختالل است .بهطور مثال ،در ارتباط با
توزیع ناموزن منابع مادی و انسانی دیده می شود که در یک دوره یکساله ،2جمع ًا 11
طرح پژوهشي در سطح ملي و درونسازماني تصويب شده است (جدول .)1

 .1تا جایی که نگارنده به یاد
دارد از دهه هشتاد بحث تأسیس
پژوهشگاه و پژوهشکده های آن
مطرح بوده و شورایی برای آن
ایجاد شد و نقطه نظرات مخالف
و موافق آن بررسی و اقداماتی
نیز انجام گرفت و اساسنامه آن
تدوین شد .این ایده در دورههای
مدیریتی بعدی نیز هر بار به
شکلی نو از سرگرفته شد و بحث
و جدل فراوانی را درمیان اهل فن
برانگیخت .اما همچنان با گذشت
دستکم یک دهه هنوز ساختار
اداری و اجرایی آن و چشماندازی
که باید طی شود و ملزوماتی که
باید فراهم گردد تا بتوان بهطور
واقعی به این مهم اندیشید هنوز
فراهم نشده است  .فقط هر بار
جلسهای و گپ و گفتی و طوفانی
فکری تا مدیریت بعدی که مسئله
از نو مطرح شود .نگارنده سطور،
طی دو دوره یکی در سال 88 -87
و دیگری در سال  92دو پژوهش
مستقل بنا به درخواست معاون
پژوهشی و ریاست وقت سازمان در
باب ایجاد پژوهشکده کتابداری و
اطالعرسانی انجام داده و مواردی
را پیشبینی و در اختیار مسئوالن
امر قرار داده است )1 :نرگس نشاط.
امکانسنجی ایجاد پژوهشکده
کتابداری و اطالعرسانی :وضعیت
موجود – چشمانداز مطلوب1388 ،؛
و  )2نرگس نشاط .طرح تفصیلی
ایجاد پژوهشکده علم اطالعات و
دانششناسی.1392 ،
 .2آمارها مربوط به سالهای گذشته
است و نه  1395و بهعنوان نمونه
آورده شده است.
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نرگس نشاط
جدول  .1فراواني نيروي انساني؛ طرحهاي پژوهشي مصوب و اعتبار تخصيصي
نريوی انسانی
گروه پژوهشی

10

360000000

دائم

پروژهای (طرح پژوهشی)

گروه ()1

6

در مستدات طرح مندرج
است

2

گروه ()2

-

1

5

10000000

گروه ()3

1

4

1

90000000

طرحهای دانشجویی

2

40000000

طرحهای مستقل

1

40000000

جمع

 .1جالب اینکه هرقدر هزینه
بیشتری صرف طرحی درون
سازمانی میگردد گویی قدر
و منزلت علمی آن نیز بیشتر
ی شود.
م

تعداد طرحهاي
پژوهشی مصوب
و اجراشده

حدود اعتبار
دريافتشده/
ریال
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از اين  11عنوان مصوب فقط  5عنوان منجر به قرارداد پژوهشي شده است .دو طرح
نيز در قالب طرحهاي دانشجويي مورد حمايت مالي قرار گرفته است .یک طرح در
حد کمکهزینه تایپ و تکثیر ،اعتبار مالی محدود دریافت کرده است .بايد پرسيد آیا
بودجه پژوهشي اختصاص یافته اندک بوده است؟ آيا مديريت پژوهش با كمبود بودجه
مواجه بوده است؟ آيا مجريان طرحهاي مصوبي كه به قرارداد مالي منتهي نشده است
از صالحيتهاي الزم علمي برخوردار نبودهاند ؟ يا داليل و موانع ديگري موجود بوده
است؟ چند درصد طرحهاي مورد اشاره منجر به توليد علمي يا فني شده است و اگر
نشده است دلیل آن چیست؟ چند درصد انتشارات این سازمان اجازه یافته که زیرنظر
گروههای پژوهشی هدایت ،راهبری ،یا نظارت شود یا فروست گروه پژوهشی به آن
تعلق گیرد؟ و بسيار پرسشهای دیگری از اين دست .همچنین در همان دوره ،كتابخانه
ملي داراي  19عضو هیأت علمي بوده است؛ اما بار پژوهشهای انجامشده توسط  4نفر
از اعضاي هیأت علمي برداشته شده است ،يعني حدود  %21اعضاي هیأت علمي در
امر پژوهش مشاركت داشتهاند .از سوی دیگر ،از نظر دسترسپذیری و جریان اطالعات
حدود  2درصد يافتههاي پژوهشی دسترسپذیر شده است .مقايسه سرجمع هزينهها و
اعتبار مصوب آنها نشان ميدهد كه كمتر از  20درصد بودجه صرف  73درصد طرح
پژوهشي شده است .1بدیهی است بیتوجهی به هریک از موارد فوق چگونه میتواند
سبب تضعيف رشد و توسعۀ زیرسیستمهای یک سازمان و نهایت ًا سبب بروز اختالل در
تکاملیافتگی پژوهش آنشود.
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•مدیران سرکوبگر :سازمانها – در معنای وسیع کلمه – از شالودههای اصلی
اجتماع کنونیاند و مدیریت ،مهمترین عامل در حیات ،رشد ،و بالندگی یا مرگ
سازمانهاست .مدیر ،روند حرکت از وضع موجود بهسوی وضعیت مطلوب را
هدایت میکند و در هر لحظه ،برای ایجاد آیندهای بهتر در تکاپوست .گذشته با تمام
اهمیت و آموختنیهایش و با تمام تأثیری که میتواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده
است و هیچ نیروی بشری نمیتواند آن را دیگر بار و بهگونهای متفاوت بیافریند؛
ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز میگذرد مربوط است.
بدین ترتیب ،نقش و اهمیت مدیران آگاه و شایسته در اینجاست که رخ مینماید .در
چنین شرایطی ،شكافهاي نگرشي و ارتباطي ميان مديران و پژوهشگران و اعضای
هیأت علمی در تصميمسازي و تصميمگيريهاي مختلف ،لجاجتهای بیحاصل،
خفه کردن ایدهها در یک دور بسته ،بی حرمتی و نگاه ارباب رعیتی به مجموعه
تحت پوشش جز دلزدگی و رنجش خاطر ،و بیانگیزگی ثمره دیگری نخواهد
ن گونه مدیران ،مناسبات اداری را نیز ارباب رعیتی میخواهند؛ مدام دم از
داشت .ای 
قوانین میزنند اما خود از آن سر باز میزنند و پرتوی بی قانونی را به سمت دیگران
و بیرون از خود میافکنند .همواره تکروی یا خویشتنمحوری را مورد مذمت قرار
میدهند اما غرضشان فقط دیگرانند و خود را مبرّا از آن میدانند .مفهوم «مدیریت
مشارکتی» در نزد این دسته افراد بهمعنی آن است که تمامی کارکنان در اجرای
فرامین مدیر مشارکت جویند.
1
همانطور که پیشتر نیز در مصاحبهای مکتوب اشاره کرده بودم  ،کتابخانة ملی
نميتواند به راهکارهای عدالت و مقابله با نابرابری اجتماعی بیاندیشد ،اما کارکنانش
شاهد نابرابری در عرصههای مختلف کاری باشند .در حال حاضر ،در تمام دنیا با توسعه
دانش و گسترش آن ،محیطهای کاری به محیطی رقابتی و پرچالش تبديل شده و فقط
داشتن نیروی انسانی توانمند است که ميتواند در کنار تجهیزات مورد نیاز متضمن بقای
آنها باشد .با منابع انسانی ناتوان و بیانگیزه نميتوان به حفظ و بقای یک سازمان اندیشید
و استفاده "غیراثربخش" و "غیرمنصفانه" از این منبع راهبردی به شکست میانجامد .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
 .1بنگرید به :عبور کتابخانه
را فراهم کنند.
ملی از گذرگاه فرهنگ و
 .2اختالل سیستمیک
نگاه سیستمیک به چیزی داشتن در اینجا به معنی نگاهی جامع و کلنگر است .سه رکن
اصلی مراکز پژوهشی ،یعنی مدیریت ،پژوهشگر ،و ابزار پژوهش سبب شده است تا
این مراکز با استفاده از این سه رکن و از طریق فعالیتهایی چون تعیین موضوعات و

توسعه فرهنگی :مصاحبه ای
با تنی چند از خبرگان کتابخانه
ملی .مطالعات ملی کتابداری و
سازماندهی اطالعات،1395 ،
( 200-185 ،)1( 27مصاحبه
کننده :آرزو باباشمس).
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 .1بخشی از این مطالب و
راهکارهای ارائه شده برگرفته
از دو طرح پژوهشی )1
الویتهای پژوهشی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ( )1384و
نیازسنجی پژوهشی و چشمانداز
پنجساله پژوهش در راستای
برنامهریزی استراتژیک سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ()1392
است که توسط نگارنده انجام
و گزارش نهایی آن در اختیار
مسئوالن محترم قرار گرفت.
 .2این طرح مصوب سال
 1387است که توسط نگارنده
تدوین و گزارش نهایی آن پس
اعمال نقطه نظرات ریاست
وقت سازمان و مشاوران عالی
در قالب دستنامه در اختیار
سازمان قرار داده شد؛ ویرایش
و جاریسازی آن نیز جزو
برنامه های استراتژیک سازمان
شناخته شد و ابالغ آن در سال
 91به نگارنده صادر گردید.

12

الویتهای پژوهشی ،پذیرش و اجرای پژوهشهای مورد نیاز خود و جامعه حرفهای،
تربیت پژوهشگرانی با مهارتهای پژوهشی ،سازماندهی و نظارت بر فعالیتهای
پژوهشی ،طبقهبندی و قابل کاربرد ساختن نتایج پژوهش و نظایر آن ،نقش برجستهای
در توسعة علمی کشورها ایفا کنند .بيترديد هدف از سازماندهي و اجراي طرحهاي
پژوهشي ،تغيير دادن وضعيت موجود و حصول به ايدهآلها و آرزوهاي مطلوب است.
اما هنگامي كه این پژوهشها كاربرد عملي در فرايند برنامهريزي سازماني نداشته باشند
اين امر نیز بهمعناي اختالل سیستمیک و اتالف منابع است .برخی موانع اثرگذار در این
فرایند شامل موارد زیر است )1 :1بيتوجهي به نيازهاي اساسي سازمان :طبيعي است
كه اگر پژوهشهاي انجامشده درصدد گشودن مسائل مبتالبه سازمان و مسائل حرفهاي
آن نباشد و در بيان و تعريف مسئله ،بحرانهاي اساسي را هدفگيري نكند ميتواند به
عقيم ماندن آن بيانجامد؛  )2موانع مرتبط با نحوة تعامل پژوهشگران و تصميمگيرندگان:
عمدهترين شيوة مورد استفاده براي ارتباط اعضاي هیأت علمي با مجريان و برنامهريزان،
الگويي خطي است كه در آن اعضاي هیأت علمي (پژوهشگران) در يك دور بستة
انفرادي با مديران خود در ارتباطاند .چنانچه پژوهشي انجام گيرد ،ايدة اصلي و يافتههاي
آن حتي در سطح سازمان جريان نمييابد .گاه از سوي مسئوالن ،همكاري الزم براي
گردآوري دادهها انجام نميشود ،گاه اجازه نشر يافتهها حتي در قالب پاياننامه داده
نميشود ،و گاه تعمداً به نشر و اشاعه پژوهش و یافتههای آن تمایلی ندارند؛  )3موانع
مرتبط با مجري پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي :بسیار دیدهایم که صالحيتهاي
مجریان پژوهشی بيشتر از محتواي اطالعات میتواند بر كاربست يافتهها تأثيرگذار باشد.
به همین دلیل ،سپردن پژوهشها به پژوهشگرانی كه فاقد صالحيتهاي ضروري هستند
ميتواند بر كاربست نتايج آن تأثير منفي بگذارد .از سوی دیگر ،مناسبات غيرعلمي و
غيركارشناسي در تأييد يا رد طرحهاي پژوهشي ،نبود نظام و سازوكار صحيح ثبت،
ارزيابي ،و نظارت بر اجراي طرحهاي پژوهشي یا تداخل تصمیمگیریها ،بيتوجهي به
نظامنامه پژوهشی ،2و مقررات پژوهشي از معضالت دیگر است .گاه ،بوروكراسي موجود
براي تصويب يك طرح پژوهشي آنقدر آزاردهنده میشود كه پژوهشگران را از انجام كار
پژوهشي دلسرد میکند و در نتيجه آنها را بهسوي فعاليتهاي حاشيهاي سوق ميدهد؛
و گاه طرحی دیگر بدون توجه به برنامههای راهبردی یا سیاستگذاری شوراي پژوهشي
منتهي به عقد قرارداد با فرد دیگری ميشود .بنابراین ،جايگزيني روابط و مصلحتهاي
فردي بهجاي ضابطهمنديها و مصلحتهاي سازماني و بیتوجهی به حقوق معنوی افراد
از ديگر چالشهاي پژوهش بهشمار ميرود.
نظام اداري ،معضل ديگري است كه هيچ تناسبي با يك نظام پژوهشي پويا و پژوهنده
ندارد .ناديده انگاشتن قوانين و مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمي مراكز دانشگاهي
هم و وقت خود را
و پژوهشي اغلب سبب شده است كه اعضاي هیأت علمي بيشتر ّ
صرف امور اجرايي كنند تا پژوهشي يا اساس ًا رغبتي به اين كار نداشته باشند .بدنة اداری
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هنوز بر معنای دو واژة میزان "خدمت" و میزان "حضور" اعضای هیات علمی به اجماع
نرسیده است و مقررات آییننامهای ذیربط را نیز نادیده میگیرد و تفاسیر مختلفی از آن
ارائه میدهد.
برخي راهكارها
با توجه به مسائل و مشكالت مطرحشده برخي راهكارهایی که شايد بتواند مفيد واقع
شود بهاختصار مورد اشاره قرار ميگيرد:
انتصاب مدیران ستادی كه داراي بينش و منش برنامهاي و صاحبنظر در حوزه مورد
نظر باشند .سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا .ايران که قدمتي طوالني در فعاليتهاي
فرهنگي و دانشي دارد و بهعنوان نظام ملي اطالعات و اطالعرساني در كشور پيشرو
مراكز اطالعاتي ديگر است؛ براي جذب ،حفظ ،و ارتقاء سرمایههای دانشی خود
روزمرگی برهاند.
بايد دقت وافري به خرج دهد و خود را از چنبرة
ّ
انتصاب اعضاي شوراي پژوهش برمبناي تجربه و تخصص ،آگاهي ،و نيازهاي
پژوهشي سازمان ،فارغ از مناصب مديريتي درون و برونسازماني و روابط و
مصلحتهای فردي؛
سپردن پژوهش به اندیشهورزان و صاحبنظراني كه به حوزة مورد نظر اشراف دارند
و اولويت 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 میتواند دسترسی به
تجارب و اطالعات کسب شده پیشین را فراهم کند ،دوبارهکاری را کاهش دهد و
کارکنان دانشگر سازمان را یاری نماید تا بتوانند با پیشفرضها و تجربیات بدست
آمده ،اطالعات را به دانش تبدیل کنند .بدیهی است هرچه حاکمیت ،آشکارسازي،
و ذخیره و بازیابی دانش – اعم از دانش نهان یا آشکار و اعم از دانش تجربی
و نظری  -در یک سازمان بیشتر شود جدیت و دقت افزایش ،و همکاري و
هماهنگيها بهبود ميیابد؛ البته به شرط آنکه به این مهم باور داشته باشیم؛
احترام به حقوق معنوی پژوهشگران و فعالیتهای انجام شده و پرهیز از دوبارهکاری؛
استفاده از بدنه دانشی سازمان – اعضای هیأت علمی و اندیشهورزان – بهمنزلة
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 توانمندیهایشان.
استقرار معيار اثربخشي بهعنوان ميزان و مالك و ضريب براي اختصاص اعتبارات
پژوهشي و همچنين معياري براي ارزيابي عملكرد؛
عملیاتی کردن نظامنامه پژوهشی که از سال  1387تدوین و در سالهای جاری در
دستور کار برنامههای راهبردی سازمان قرار گرفته است؛

13

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 28شامره ( 109بهار )1396

نرگس نشاط

 حاكميت روش علمي مبتني بر اثربخشي در توزيع منابع پژوهشي (اعم از توزیع
نیروی انسانی و اعتبارات پژوهشی ،و غيره)؛ و حذف مناسبات غيرعلمي در توزيع
و تخصيص هرگونه اعتبار پژوهشي لزوم برنامهریزی دقیقتر و ارائه فرمولهای
واقعبینانهتر ،و شفافیت در سیاستگذاریها را میطلبد؛
حذف مناسبات غيرعلمي و غيركارشناسي در تأييد يا رد طرحهاي پژوهشي؛
انتخاب مجري و تأييد صالحيت وي براساس پيشداشتههاي علمي و تخصصی و
اجرایی در پژوهش مورد نظر؛
نهادينه شدن نظام تصميمگيري صاحبنظران پژوهشي بهجاي نظام اداري در امور
پژوهشي سازمان؛
ارزيابي نتيجه 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 بهمنظور
ارتقای ارزش و منزلت پژوهشگران راهکار دیگری است که به آن تاکید میشود.
عالوه بر آن ،برای کاهش برخی آسیبهای مورد اشاره ،ایجاد تسهیالت و امکاناتی
برای استفاده از فرصتهای مطالعاتی و شرکت در مجامع علمی و کنگرهها و
سمینارهای علمی داخلی و بینالمللی ،کاهش بار اجرایی موظف ،توجه به سواد
اطالعاتی پژوهشگران برای جلب و جذب بیشتر آنان در امور پژوهشمحور میتواند
مورد توجه قرار گیرد.
حاصل سخن
نخستین مرحله از هر برنامهریزی پژوهشی ،مرور و بازبینی وضعیت موجود بخش یا
بخشهای فرعی ذیربط است .بدیهی است هرگاه سياستگذاريهاي علمي پژوهشي
در هر سازمان  -از چشمانداز توزيع نيروي انساني گرفته تا عملكرد سازمان در سطوح
مختلف فرهنگ سازماني  -با تكيه بر پيشداشتهها آغاز شود سريعتر و پراميدتر ميتوان
بر موانع غلبه و در بخشهاي مورد نياز سرمايهگذاري كرد؛ اما براي غلبه بر موانع ابتدا
بايد آنها را شناخت.
افزایش بهرهوری پژوهشی مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود پژوهشی و فرهنگ
سازمانی آن است .شاید در سطح کالن این وظیفه دولت باشد که با برنامهریزی زمینه
ارتقای بهرهوری را در بخش پژوهش فراهم سازد؛ اما در سطح خُ رد 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
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