
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد  درپژوهش  يفرهنگ  وينگرش و تنگناهاي مشكالت بررسي 
   آستان قدس رضوي

  ١محمود ساالري

  . به پايان رسيده تدوين شده است۱۳۸۴اين مقاله بر اساس طرح پژوهشي كه در سال * 

  

  دهيچک
ده از پرسـشنامه   با اسـتفا يليف تحليرد توصکي با روي و مطالعه کتابخانه ا    يشيمايق با روش پ   ين تحق يا

سازمان کتابخانه ها، مـوزه هـا و مرکـز    در سطح   پژوهش     ي و نگرش  يفرهنگ تنگناهاي موانع و    يبه بررس 
  .  پردازدي مياسناد آستان قدس رضو

ف يـ ه در قالـب ط يـ  گو۱۶با استفاده از   انجام شده و نظرات جامعه آماري ۱۳۸۴ در سال    اين پژوهش 
، مـورد  ي درون سازمانيد بر موانع پژوهش  ي و با تأک   ي به تنگناها و مشکالت برون سازمان      يا نگاه کرت ب يل

 ۵ مـورد سـنجش در قالـب    يه هـا يـ افتـه هـا، گو    يدر بخـش    . گرفته است ل قرار   يه و تحل  يسنجش  و تجز   
و ن سـازمان را بـا شـدت    يـ  در ايافتـه هـا، موانـع پژوهـش       ي. ل قرار گرفته اسـت    ي مورد تحل  يپرسش اساس 

 يت پژوهـش يزان مانعيق، ميج تحقي از نتايدر ادامه پس از ارائه خالصه ا.  دهديد قرار مييضعف مورد تأ  
  . ده استين گرديي تعيه ها از نظر کارکنان، در قالب جدوليک از گويهر 

شنهاد و راهکار به منظور رفـع  ي پچندج حاصله،  ي و نتا  يت مشکالت پژوهش  ي وضع يت با بررس  يدر نها 
  .مي گردد موجود در سازمان ارائه ي مشکالت پژوهشموانع و

  
   سازمان كنابخانه ها، موزه ها ومركز اسناد آستان قدس رضوي؛پژوهش: كليد واژه ها

  مقدمه
در چنين محيطـي، از  . جوامع كنوني فرايند توسعه خود را بر منباي دانش و اطالعات ترسيم مي كنند              

ي رود در جهت  نيل به چشم انداز و اهـداف رهبـردي توسـعه         تمامي سازمانها و نهادهاي بزرگ انتظار م      
  . دري داشته باشنملي نقش مؤث

در همين راستا به طور طبيعي در يك جامعه دانـش مـدار از كتابخانـه هـا و مراكـز اطـالع رسـاني بـه              
اير عنوان مراكز پشتيباني اطالعات انتظار مي رود بـه خـوبي بتواننـد تـأمين كننـده نيازهـاي اطالعـاتي سـ               

    . نهادها و مؤسسات علمي و فرهنگي باشند

                                                
معاونت ھماھنگي و رئیس كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي و دانشجوي دكتري كتابداري و اطالع رساني  1

  دانشگاه فردوسي مشھد



 بـه عنـوان يكـي از كتابخانـه هـا و       سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسـناد آسـتان قـدس رضـوي              
 سـعي نمـوده اسـت بـا فـراهم آوري      ،مراكزاطالع رساني مطـرح كـشور بـا درك رسـالت خطيـر جامعـه        

 نهـضت نـرم   مر تحقيق و مطالعه در جهت توسـعه مجموعه غني و روز آمد و ايجاد شرايط مطلوب براي ا          
  . كشور حركت نمايدافزاري علمي

براي دستيابي به اين نقش، در سالهاي اخير اين سازمان تالشـهاي نظـام منـدي بـه ويـژه در حوزهـاي                  
 بـستر الزم بـراي   ،در واقع اين باور حاكم بوده كه با ترويج آمـوزش . آموزش و پژوهش انجام داده است     

زي نيروي انساني و با پژوهش امكان ارتقاء كيفت خدمات و جلب رضايت دانـش پژوهـان بـه           توانمندسا
با ايـن نگـرش در عرصـه پـژوهش يـك سلـسله اقـداماتي نظيـر ايجـاد                .  فراهم خواهد شد   ينحو مطلوبتر 

شوراي پژوهش، برگزاري دورهاي آموزشي روش تحقيـق، انتـصاب يـك فـرد بـه عنـوان كارشـناس و                    
سازمان، انتصاب چند كارشناس پژوهش در برخي از ادارات و تعيين يك اداره به نـام   متولي پژوهش در    

بـه واسـطه همـين اقـدامات، پژوهـشهايي      . در اين سازمان صورت گرفـت "   آثار اداره پژوهش و معرفي   " 
البته به ثمر نشستن اين پژوهشها عاري از مشكل براي محققان نبود، بطوريكه در گزارشـهاي   . شكل يافت 

  .قيقي خودشان به پاره اي از مشكالت و موانع پژوهشي اشاره مي كردندتح
 بـا انجـام يـك بررسـي علمـي بـه شناسـائي معـضالت و         تا مسئوالن سازمان برآن شدند     ،سيرابا اين تف  

پژوهش حاضر در واقع پاسخي به كـشف ناكـامي هـاي    . تنگناهاي پژوهشي در اين سازمان پرداخته شود      
  . اط قوت پژوهشي در اين سازمان استپژوهش وشفاف نمودن نق



  تعريف مساله
بـه سـبب ايـن    . پژوهش و تحقيق از سري مقوالتي است كه از حساسيت بـااليي برخـوردار اسـت          

با توجه به فوايـد و ثمـرات پـژوهش، در تمـامي     . است نكته در جوامع كنوني توجه زيادي به اين امر شده  
توسـعه امـر   . اسـت   شـده   كـار گرفتـه  ه ، نظامي، پژوهش بهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي      جنبه

 تـا ايـن شـرايط بخـوبي مهيـا نـشود ، اميـد چنـداني بـه           وپژوهش متضمن عوامل مختلف و متنوعي است      
عوامل مختلفي ازجمله مسائل نگرشي در كيفيـت و نهادينـه سـاختن    . بود پيشبرد فرهنگ پژوهش نخواهد  

  . گذار است امر پژوهش تاثير
اسـت   قدس رضوي در سالهاي اخيرسعي شـده    ها و مركز اسناد آستان      ها، موزه   ان كتابخانه در سازم 

كيفي توسعه يابد، بطوريكه با ايجـاد شـوراي پـژوهش و انتـشارات بـستر      ره پژوهش به لحاظ كمي و    گست
بـا وجـود شـوراي پـژوهش آهنـگ رشـد پـژوهش، شـتاب بيـشتري در              . براي اين منظور فراهم شد     اوليه

 از تعـداد  ،رغـم ايـن چنـين بـستري و حمايـت نـسبي از امـر تحقيقـات                ي  ولي عل . خود گرفت  هسازمان ب 
ايـن  . اسـت  آيد آنگونه كه شايسته است استقبال معقولي به عمل نيامـده        مي  طرحهاي پژوهشي پيشهادي بر   
پـژوهش در   معضالت و دشواريهايي وجـود دارد كـه سـد راه توسـعه     كه وضعيت نشان دهنده اين است    

 باعـث عـدم   ست كه چه عوامـل وتنگناهـاي پژوهـشي    امقاله حاضر آن  پرسش اصلي   .  شده است  نسازما
  است و اصوال ديدگاه كاركنان نسبت به عوامل چيست؟   توسعه پژوهش دراين سازمان شده

 هدف 

 ي بـه شناسـائ  ، اقـدام  کارکنـان سـازمان  ي از نظرات و ديدگاههاي در صدد است با آگاه  مقالهاين  
در امر پـژوهش در ايـن سـازمان مبـادرت ورزد و در نهايـت بـه           ي و نگرش  يفرهنگت  موانع و مشکال  
  . در سازمان  بپردازدآنها در جهت رفع آن يارائه راهکارهاي

  
  

   تحقيقي اساسيپرسشها
نـسبت بـه ضـرورت انجـام      مـديره، رئيـسان ومعاونـان ادارات    ت هيـا ي اعـضا  نگرش کارکنان، . ۱

  ت؟ پژوهش در اين سازمان چگونه اس
وجـود بـيم    ،  نگرش كاركنان درباره آشكارشدن واقعيات منتج از پژوهش از ديدگاه مـسئوالن           . ۲

  در كاركنان پژوهشگر چگونه است؟ 
نگرش کارکنان نسبت به وجود تکريم، ترغيب پژوهشگر، تمايز با غير پژوهشگران و توجه بـه          . ۳

  چگونه است؟ پيشنهادهاي  پژوهشي، دشواري و جذابيت پژوهش در اين سازمان
گيـري آنهـا از     و بهـره ي پژوهـش ياز نظر کارکنان، نحوه برخورد مسئوالن سازمان بـا يافتـه هـا          . ۴

 هاي پژوهشي در اين سازمان چگونه است؟ يافته
  نظر کارکنان نسبت به حل مشكالت با انجام پژوهش چگونه است؟ . ۵
  

  مرورپيشينه پژوهش



 وجــود موانــع و يعنـ يق حاضــر يــم مـساله تحق يابيــ ي، آشــکارا در مـ ي در متـون علمــ يبـا تفحــص 
ن يـ ا. ق و توسعه بوده است   يان امر تحق  ي از پژوهشگران و متول    ياريق، سالهاست دغدغه بس   يمشکالت تحق 

 هـستند،  ي پژوهـش ير معـضالت وتنگناهـا  يبـانگ يشتر گريـ  در حال توسعه که بيژه درکشورها يمساله به و  
 يک جهـش علمـ  ي به يابيدرصدد دستران که ي اين مساله برايوجود ا . شتر مورد مداقه قرارگرفته است    يب

ت يـ ن دليـل، اهم يبـه همـ  . ديـ  نمايار حساس تـر مـ   ي در جامعه است، بس    ي علم يجاد نهضت نرم افزار   يو ا 
خوشـبختانه  .   شـود يق دارند، دوچندان مي بر تحقي نهادها و موسسات که دستي جامعه و تماميمساله برا 

 و رفـع مـشکالت پـژوهش صـورت       ي شناسائ ي برا ياري بس يموع تالشها  دهد درمج  يمرور متون نشان م   
  .گرفته است

مطالعات و پژوهشهاي متعددي درباره موانع و مـشكالت پژوهـشي از ديـدگاههاي مختلـف در                    
هريك از صاحب نظران  و محققان با توجه بـه رويكـرد و گـستره پژوهـشي خـود         . است  ايران انجام شده  

در تحقيـق   مـرور نوشـتار  .  انـد  يبانگير پـژوهش اسـت، اشـاره وتأكيـد كـرده       به مسائل و معضالتي كه گر     
 بـر موانـع و   يمـرور «بـا عنـوان   )١٣٨١(كار رفتـه در مقالـه محمـد زاده    ه   ب يحاضر، با استفاده از دسته بند     

موانـع   )١(تحـت سـه مقولـه     » ايـن حـوزه    ي در ايران با استفاده از نوشتارها و پژوهشها        يمشکالت پژوهش 
موانـع از لحـاظ سياسـت       ) ۳ (ي انـسان  يرويـ موانـع پژوهـشي از لحـاظ ن       ) ۲( ونگرشـي    ينگـ  فره يپژوهش

  . صورت گرفتيتيريگذاري و مد
نـع فرهنگـي تحقيـق     به مسائل جامعه شناسي و موا      ) ١٣٨٠(برخي از نظريه پردازان همچون طايفي     

اريخ ايــران ، ادب و تــ فــع  مــشكالت زيربنــايي پژوهــشي را، درگــرو شــناخت فرهنــگاشــاره دارنــد و ر
دانند و براساس همين نگرش جامعه شناسي به بررسي ابعـاد آسـيب شـناختي پژوهـشي جامعـه از ايـن              مي

 ١٦، ياسـ يان معتقـد بـه موانـع س   ي درصد از پاسـخگو ١٩افت که  ي در ين بررس ي در ا  يو. پردازند  منظر مي 
  . توسعه پژوهش هستندي برايني و دي علميتهايدرصد محدو

ق درکـشور،   يـ گـاه تحق  ي نبـود جا   يعنـ ي فرهنگ پژوهش    يبه پس افتادگ  ) ١٣٨١(انفري و هاد  يابانيب
ن مـانع توسـعه   ي کنـد و از آن بـه عنـوان مهمتـر    يق اشاره مـ   ي بدون مطالعه و تحق    يزيانجام امور وبرنامه ر   

ران، يعنـي عامـل   يـ گـر از عوامـل ضـعف پـژوهش در ا      ي د يکيبه  ) ١٣٨٠(گ زاده يب.   کند ياد م يق  يتحق
 کـه درک  يرانيژه مـد يـ ت به وين ذهني معتقد است با ا    يو. اشاره مي كند  ت به پژوهش     نسب يت منف يذهن

از . ران اسـت ير سئوال بردن عملکرد مـد   يق، ز ي کنند که هدف تحق    يق ندارند، تصور م   ي از تحق  يحيصح



ز يـ   از موارد، براي امر پژوهش مانع ني در برخ  ي کنند و حت   يت م يران کمتر از پژوهش حما    ين رو  مد   يا
 پژوهشگران نسبت به کـار خودشـان، بـه    ياز نگرش منف) ١٣٧٨(انپورين ارتباط ک يدر هم .  کنند ياد م جيا

ق يـ نکه مبادا، تحقي دارد که پژوهشگر از ترس اي کند و اظهار م    ي قلمداد م  ي از موانع پژوهش   يکيعنوان  
  . زندي از پژوهشها سرباز ميجه نرسد، از انجام برخياو به نت

ــع ــور رفي ــو)١٣٨١( پ ــتخواه، ت ــاني،)١٣٨١(فيقي و فراس ــان و )١٣٧٧( طالق ــي ) ١٣٧٨(تاب در بررس
معضالت پژوهشي به موانع ساختاري پژوهشي از جمله عدم فرهنـگ تفكـر و تعمـق در نظـام آموزشـي،           

منـد، نبـود نظـارت     اي و تخصصي در پژوهش، عدم فضاي پژوهشي علمـي و ضـابطه        نداشتن دانش حرفه  
 عدم باور مسئوالن و سياستگذاران به مطالعه و تحقيـق اشـاره دارنـد و       مطلوب در روند اجراي تحقيقات،    

  .برد معتقدند كه پژوهش در ايران بيشتر از مشكالت ساختاري رنج مي

از تحقيقات فوق و همچنين مرور نوشتار و پژوهشهايي كه در زمينه بررسـي موانـع و مـشكالت پـژوهش         
نظـري و در سـطح كـالن بـه مـشكالت پژوهـشي جامعـه        آيـد بيـشتر تحقيـات     در ايران انجام شده،  برمي 

موانـع  ،كمتر پژوهشي وجود داردكه به صورت كاربردي و در سطح محدود به بررسي و تحليل         پرداخته

  .اي بپردازد سازمان يا مؤسسه يك ي و نگرشي فرهنگيپژوهش

  روش پژوهش
اي و   از روش مطالعه كتابخانـه  تحليلي و با استفاده-يتحقيق حاضر به صورت پيمايشي با رويكرد توصيف  

ها و مركـز اسـناد آسـتان     ها، موزه سازمان كتابخانه ي پژوهشي و نگرش يموانع فرهنگ پرسشنامه به بررسي    
  . قدرس رضوي پرداخته است

  پژوهش و محدوده زمان يجامعه آمار

 ۱۳۸۴ســال سـازمان در  در حـداقل مــدرك كارشناسـي   داراي كاركنـان  را  پــژوهش ايـن جامعـه  
رود ايـن افـراد قاعـدتا بتواننـد بـه عنـوان همكـار پژوهـشگر در امـور                چراكه انتظـار مـي     يل مي دهد  تشك

قبـولي برخـوردار    باشند و يا با آموزش روش تحقيق از توان پژوهشي نسبتا قابـل            پژوهشي مشاركت داشته  
  .گردند 



   داده هايابزار گردآور
گيري از تجارب شخـصي بـه عنـوان كارشـناس       پرسشنامه با استفاده از مطالعه كتابخانه اي و بهره          

 نفر  كارشناس به ويژه پژوهـشگران سـازمان در قالـب     ۱۰پژوهش و همچنين با استفاده از نظرات بيش از    
طيـف  .  شـد ي از طيـف ليکـرت از پاسـخ دهنـدگان نظـر خـواه            يبهره گير  با  گويه تدوين گرديد  و     ۱۷

 بـه  ۵ تـا  ۱ يم، مـوافقم، کـامالً مـوافقم بـا ارزشـگذار      نـدار ي گزينه کامالً مخالفم، مخالفم، نظـر    ۵شامل  
  . ترتيب مشخص گرديد
 نفر از كاركنان داراي تحصيالت فوق ديپلم و به باال شامل نيروهـاي رسـمي،         ۲۱۷پرسشنامه براي   

 پرسشنامه تكميل شـده دريافـت گرديـد كـه      ۱۵۵ن ميان   آاز  . قراردادي يا پيماني و ساعتي ارسال گرديد      
  .ماري اين تحقيق قرار گرفته استمبناي تحليل آ

  تحليل اطالعات جمعيت شناختي
  بررسي جنسيت

 ٨/٥٦ نفر برابر بـا  ٨٨ نفر پاسخ دهنده، ١٥٥بررسي اطالعات جمعيت شناختي نشان داد از مجموع      
  . نفر زن بوده اند٢/٤٣ نفر ديگر برابر با ٦٧درصد مرد بوده و 

  توزيع فراواني بر حسب جنسيت. ١جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان  نسيتج
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٨/٥٦  ٨/٥٦  ٨/٥٦  ٨٨  مرد
  ٠/١٠٠  ٢/٤٣  ٢/٤٣  ٦٧  زن

    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل
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  توزيع فراواني بر حسب جنسيت. ١ شمارهنمودار

  



  بررسي ميزان تحصيالت

)  درصـد ٧/٦٧( نفر١٠٥ك فوق ديپلم،  داراي مدر )  درصد ٨/١٦( نفر   ٢٦ از نظر ميزان تحصيالت     
الزم به توضـيح  . كارشناس ارشد و دو نفر داراي مدرك دكترا بوده اند )  درصد ٢/١٤( نفر ٢٢كارشناس،  

وجـود  . است بنابر ماهيت پژوهش در نظر بوده است حداقل مـدرك پاسـخ دهنـدگان فـوق ديـپلم باشـد              
طح دكتـرا، بخـوبي قابليـت تـوان پژوهـشي       نفر داراي مدرك كارشناسي ارشد و دو نفر در س ٢٢حداقل  

 نفر داراي مدرك تحصيلي درجـه دكتـري، يـك    ٢الزم به ذكراست از . اين سازمان را آشكار مي نمايد    
  .مورد آن درجه هنري است

  التيتوزيع فراواني بر حسب ميزان تحص. ٢جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان  يليمدرک تحص
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٨/١٦  ٨/١٦  ٨/١٦  ٢٦  يکاردان
  ٥/٨٤  ٧/٦٧  ٧/٦٧  ١٠٥  يکارشناس
  ٧/٩٨  ٢/١٤  ٢/١٤  ٢٢   ارشديکارشناس

  ٠/١٠٠  ٣/١  ٣/١  ٢  يدکتر
    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل 
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  التيتوزيع فراواني بر حسب ميزان تحص. ٢ شمارهنمودار

  بررسي رشته تحصيلي

 نفـر  ٨٥ نفـر،  ١٥٥ع  از نظر وضعيت رشته تحصيلي پاسخ دهندگان، نشان مـي دهـد كـه از مجمـو                
 ) درصـد ٥/٦( نفـر ١٠رشته تـاريخ،   )  درصد ٥/١٣( نفر ٢١رشته كتابداري و اطالع رساني،      )  درصد ٨/٥٤(



)  درصـد ٦/٢( نفـر ٤رشـته ادبيـات،     )  درصـد  ٨/٥( نفـر  ٩رشته ارتباطـات،    )  درصد ٩/١( نفر ٣،  موزه داري 
 نفـر سـاير رشـته    ١٢ شـيمي و   نفـر رشـته  ٢رشته الهيـات،  )  درصد٨/٥( نفر ٩رشته مديريت و حسابداري،     

 درصـد،  ٥٠ نشان مي دهـد بـيش از   ٤وضعيت رشته تحصيلي درجدول شماره   . هاي دانشگاهي بوده است   
اين وضعيت با توجـه بـه اينكـه فعاليـت     . جامعه آماري را رشته كتابداري و اطالع رساني تشكيل مي دهد   
از سـوي ديگـر بيـانگر    . بـه نظرمـي رسـد   عمده سازمان در زمينه كتابخانه و كتابداري است، امري طبيعي       

پـس از رشـته كتابـداري بـه     . اين نكته است كه نيروي بالقوه براي انجام پژوهشهاي كتابداري وجود دارد 
بـه وجـود مـوزه هـا و      كـه بـا توجـه    هـستند ترتيب رشته هاي تاريخ و موزه داري داراي بيشترين فراواني        

لكردگاني ضـروري بـوده و مـي توانـد زمينـه توسـعه       در اين سازمان حضور چنـين تحـصي       مديريت اسناد   
وجود رشـته هـاي مختلـف نيـز فرصـت مغتنمـي بـراي           .  نسبي پژوهش را در اين حوزه ها نيز فراهم كند         

  . برخي از پژوهشهاي موردي و ميان رشته اي  مرتبط با اهداف اين سازمان فراهم نموده است

  ي جامعه آماريلي تحصيته ها رشي نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٣جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان  رشته
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٨/٥٤  ٨/٥٤  ٨/٥٤  ٨٥  يکتابدار
  ٤/٦٨  ٥/١٣  ٥/١٣  ٢١  خيتار

  ٨/٧٤  ٥/٦  ٥/٦  ١٠  يموزه دار
  ٨/٧٦  ٩/١  ٩/١  ٣  ارتباطات

  ٦/٨٢  ٨/٥  ٨/٥  ٩  اتيادب
  ٢/٨٥  ٦/٢  ٦/٢  ٤  يت  و حسابداريريمد
  ٩١  ٨/٥  ٨/٥  ٩  اتياله
  ٣/٩٢  ٣/١  ٣/١  ٢   يميش

  ٠/١٠٠  ٧/٧  ٧/٧  ١٢  ريسا
    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل 
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  ي جامعه آماريلي تحصيها  رشتهي نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٣ شمارهنمودار

  
  :بررسي سابقه خدمت

سـابقه اي  )  درصـد ٥/٥٣( نفـر ٨٣ نشان مي دهد از لحاظ سابقه خـدمت     ٥داده ها درجدول شماره     
 ٨ سـال ،  ١٥ تـا ١١بـين  )  درصـد ٩( نفـر ١٤ سـال،  ١٠ تـا ٦بـين  )  درصد٢/٢٥( نفر٣٩. دارند سال  ٥تا  ١بين  
بـاالتر از   )  درصـد ٩/١( نفـر ٣ سال ،   ٢٥ تا   ٢١بين  )  درصد ٢/٣( نفر ٥ سال ،    ٢٠ تا ١٦بين  )  درصد ٢/٥(نفر
ل و  سـا ١٦ درصد از نيروهاي ايـن سـازمان كمتـر از      ٨٨به عبارت ديگر    .  سال سابقه خدمت داشته اند     ٢٦

  .  سال سابقه خدمت دارند٥بيش از نيمي از آنها كمتر از 
 بـسياري از نيروهـاي ايـن سـازمان تـازه از          كـه  ست ا بطور كلي وضعيت سابقه خدمت نشانگر آن      

هرچند داراي اطالعات روزآمد هستند ولي از تجربه كاري كافي بـراي         . دانشگاه فارغ التحصيل شده اند    
اين وضعيت داراي اين پيام است كه در سـالهاي اخيـر الزم      . ار نيستند در هم آميختن علم وعمل برخورد     

بـراي  . است براي پيشبرد پژوهش به آموزش نيروي انساني به عنـوان تربيـت نيـروي پژوهـشگر پرداخـت            
تحقق ايـن هـدف مـي تـوان هـم از طريـق برگـزاري دوره هـاي آموزشـي پژوهـشگري و هـم از طريـق                  

  .نوان همكار طرح پژوهشي اقدام نمودمشاركت دادن نيروهاي جوان به ع



  

  ي سابقه خدمت جامعه آماري نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٤جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان  سال
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٦/٥٤  ٦/٥٤  ٥/٥٣  ٨٣   سال ٥ تا ١ن يب
  ٣/٨٠  ٧/٢٥  ٢/٢٥  ٣٩   سال١٠ تا ٦ن يب
  ٥/٨٩  ٢/٩  ٠/٩  ١٤   سال١٥ تا ١١ن يب
  ٧/٩٤  ٣/٥  ٢/٥  ٨   سال٢٠ تا ١٦ن يب
  ٠/٩٨  ٣/٣  ٢/٣  ٥   سال٢٥ تا ٢١ن يب
  ٠/١٠٠  ٠/٢  ٩/١  ٣   سال ٢٦شتر از يب

    ٠/١٠٠  ١/٩٨  ١٥٢  جمع
      ٩/١  ٣   جوابيب

      ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل 
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  ي سابقه خدمت جامعه آماري نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٤ شمارهنمودار

  
  

  :بررسي محل خدمت

در اداره )  درصـد ٥/٣٣( نفـر ٥٢سـخ دهنـدگان، داده هـا نـشان مـي دهـد             از نظر محل خدمت پا      
در مـديريت  )  درصـد  ٢٠( نفـر  ٣١در اداره خـدمات كتابـداري،       )  درصـد  ٧/٩( نفـر  ١٥كتابخانه عمـومي،    



)  درصـد ٢/٣(نفـر  ٥در كتابخانه هـاي وابـسته،    )  درصد ١/١٦( نفر ٢٥در موزه ها،  )  درصد ٩( نفر ١٤اسناد،  
در حـوزه رياسـت   )  درصـد ٥/٤(  نفـر ٧در اداره امورعمـومي،  )  درصـد ٣/١(ر نفـ  ٢در اداره مخطوطات،    

  .در روابط عمومي مشغول هستند)  درصد٦/٢( نفر ٤سازمان و 
داده هاي ارائه شده نشانگر توان و قابليت پژوهـشي هـر اداره يـا حـوزه كـاري در ايـن سـازمان                 

 بـه فعليـت رسـاندن بخـشي از نيروهـاي       امكـان ،است كه با برنامه ريزي و بـا توجـه بـه اهـداف سـازماني        
اين آمار به ويژه براي ادارات و بخشهايي كه بيـشتر ماموريـت     . حوزه وجود خواهد داشت   هر  موجود در   

 در  آثـار ، اداره مخطوطـات و اداره پـژوهش و معرفـي    و مطبوعـات پژوهشي دارند، نظير مـديريت اسـناد   
  .پردازندزيابي وضعيت نيروي پژوهشي خود برمعاونت موزه ها كمك خواهد كرد بهتر بتوانند به ا

  ي محل خدمت جامعه آماري نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٥جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان  محل خدمت
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٥/٣٣  ٥/٣٣  ٥/٣٣  ٥٢  يکتابخانه عموم
  ٢/٤٣  ٧/٩  ٧/٩  ١٥   ياداره خدمات کتابدار

  ٢/٦٣  ٠/٢٠  ٠/٢٠  ٣١  ت اسناد يمدير
  ٣/٧٢  ٠/٩  ٠/٩  ١٤  اونت امور موزه هامع

  ٤/٨٨  ١/١٦  ١/١٦  ٢٥   وابسته يمعاونت کتابخانه ها
  ٦/٩١  ٢/٣  ٢/٣  ٥  اداره مخطوطات
  ٩/٩٢  ٣/١  ٣/١  ٢   ياداره امور عموم

  ٤/٩٧  ٥/٤  ٥/٤  ٧  است سازمانيحوزه ر
  ٠/١٠٠  ٦/٢  ٦/٢  ٤  يروابط عموم

    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل 
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  ي محل خدمت جامعه آماري نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٥ شمارهنمودار

  
  :بررسي پست سازماني

بـه  )  درصـد ٣/٧٢( نفـر ١١٢چنانچه داده هاي جدول زير را بررسي نماييم، مشخص مي شـود كـه              
بـه عنـوان رئـيس    )  درصـد ٢/٥( نفـر ٨، )كتابدار، راهنمـا و متـصديان واحـدهاي مختلـف         ( عنوان كارمند 

بـه عنـوان   )  درصـد ٤/١٧( نفـر  ٢٧ر بـه عنـوان روسـا و معاونـان ادارات،     ديگـ )   درصـد ٢/٥( نفر٨بخش،  
  . كارشناس در حوزه هاي مختلف در اين سازمان فعاليت دارند

 نفر كارشناس وجود دارد كه تا حدي فرصـت پـرداختن بـه امـر     ٢٧ نفر پاسخ دهنده، فقط   ١٥٥از  
و ماموريـت  وظيفـه   دسـت، بـراي آنهـا    پژوهشي را دارند و از ميان كارشناسـان كمتـر از تعـداد انگـشتان        

حال با توجه به اين واقعيت كه خيل عظيمي از كاركنان اين سازمان وظيفـه     . پژوهشي تعريف شده است     
 در پاسـخ بـه ايـن    ژوهش را در ايـن سـازمان توسـعه داد؟   اصلي آنها پژوهش نيست، چگونه مـي تـوان پـ          

ه عنـوان كارمنـد متخـصص نيـروي قابـل         درصـد بـ    ٣/٧٢ يعنـي     نفـر    ١١٢وجود  :  سش مي توان گفت   پر
با توجه به اينكه اغلب كارمندان داراي شرح وظـايف مـشخص هـستند و بـه علـت مـشغله              . توجهي است 

كاري كمتر فرصت پرداختن به امر پژوهش به عنـوان يـك فعاليـت فـوق العـاده در سـاعات اداري پيـدا               
ت و امكـان مـشاركت پژوهـشي هريـك از      فرص،به نظر مي رسد الزم است با برنامه ريزي      . خواهند كرد 

در اين زمينـه پيـشنهاد مـي شـود بـا برنامـه       . كارمندان به ويژه عالقه مندان به امور پژوهشي را فراهم نمود          
ريزي مطالعاتي وهدايت و تشويق هريك از كارمندان به سوي موضوع علمي و تخصصي خاص كه هـم      

اه براي نهادينه ساختن پژوهش در ايـن سـازمان همـوار    مورد عالقه آنها و هم مورد توجه سازمان باشد، ر     
 اخير نظام ارزشيابي كاركنان نيز با دادن امتياز به پـژوهش، انگيـزه كاركنـان          يخوشبختانه در سالها  . شود



را براي نيل به تحقيق دوچندان نموده است كـه ايـن امـر خـود كمـك شـاياني بـه ايجـاد مـوج پـژوهش                    
  .خواهد كرد

  ي جامعه آماري پست سازماني نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٦جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان   يپست سازمان
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٣/٧٢  ٣/٧٢  ٣/٧٢  ١١٢  کارمند
  ٤/٧٧  ٢/٥  ٢/٥  ٨  رئيس بخش

  ٦/٨٢  ٢/٥  ٢/٥  ٨  رؤسا و معاونان ادارات
  ٠/١٠٠  ٤/١٧  ٤/١٧  ٢٧  کارشناس
    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل 

  

کارمند 112

کارشناس 27

رئيس بخش 8

رؤسا و معاونان 
ادارات8

  
  ي جامعه آماري پست سازماني نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٦ه شمارنمودار

  

  
  بررسي نوع استخدام

 نفــر ٩٧ نــشان مــي دهــد بــه ترتيــب   ٨از نظــر نــوع اســتخدام پاســخ دهنــدگان،  جــدول شــماره  
قراردادي و پيمـاني  )  درصد٤/٨( نفر١٣به صورت ساعتي ،   )  درصد ٧/٢٧(  نفر ٤٣،  ) درصد ٦/٦٢(رسمي

  .  صورت مامور به خدمت و افتخاري بوده اندبه) ٢/١( نفر ٢و 
با توجه به ماهيت پژوهش كه امري كيفـي و تخصـصي اسـت، پـژوهش نيازمنـد نيـروي آمـوزش           

هر قدر هر سازماني از نيروهاي متخصص و پژوهشگر بيشتري برخـوردار باشـد، مـسلما تـوان       . ديده است 
 نفر نيروي رسـمي بـه جـز سـاير     ٩٧  مي دهد داده ها نشان. بهتري در پيشبرد امور پژوهشي خواهد داشت    

وجـود تعـداد قابـل توجـه      . نيروها، وجود دارد كه صرفا برخي از آنها بالفعـل توانـايي پـژوهش را دارنـد           



 به اتكاي اين نيـروي  نيروي تحصيلكرده، حداقل اين اطمينان را به مديريت سازمان مي دهد كه مي توان           
  . تربيت كرد يا توان پژوهشي آنها را ارتقاء دادينيروهاي پژوهشگري بيشترهاي مستعد، 

  

  ي نوع استخدام جامعه آماري نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٧جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان  نوع استخدام 
  يدرصد تجمع  معتبر

  ٦/٦٢  ٦/٦٢  ٦/٦٢  ٩٧   يرسم
  ٠/٦٩  ٥/٦  ٥/٦  ١٠   يقرارداد

  ٨/٩٦  ٧/٢٧  ٧/٢٧  ٤٣   يساعت
  ٧/٩٨  ٩/١  ٩/١  ٣  يپيمان

  ٤/٩٩  ٦/٠  ٦/٠  ١  مأمور
  ٠/١٠٠  ٦/٠  ٦/٠  ١  يافتخار

    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل
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رسمی قراردادی ساعتی  پيمانی مأمور افتخاری

 
  

  ي نوع استخدام جامعه آماري نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٧  شمارهنمودار

  
  

  بررسي سابقه پژوهشي
)  درصد٥/٥٥(ر  نف٨٦ نفر پاسخ دهنده، ١٥٥ از مجموع  كه است آن بيانگر٩از نظر سابقه پژوهشي جدول شماره

ايـن داده هـا نمايـانگر    . هيچ گونه سابقه پژوهشي نداشته انـد )   نفر٩/٤٣( نفر ٦٩داراي سابقه پژوهشي بوده اند و       
. اين واقعيت است كه بيش از نيمي از نيروهاي مستعد براي امر پژوهش به نوعي داراي سابقه پژوهشي بـوده انـد   



ل توجهي هنوز هيچ گونه پژوهشي انجام نـداده انـد و بـا مقولـه      از سوي ديگر نيز روشن مي سازد كه درصد قاب         
  .    پژوهش بيگانه اند

  ي جامعه آماري وجود سابقه پژوهشي نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٨جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان   يوجود سابقه پژوهش
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٥/٥٥  ٥/٥٥  ٥/٥٥  ٨٧   يبل
  ٠/١٠٠  ٥/٤٤  ٥/٤٤  ٦٩  ر يخ

    ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٥٥  ع کلجم
  بررسي نوع سابقه پژوهشي

  نفري كه اظهار كرده اند داراي سابقه پژوهشي هستند، نوع شكل پژوهش خود          ٨٧ نفر،   ١٥٥ازمجموع   
رتبه بندي داده ها نشان مي دهد بيشترين تجربه اين افراد در زمينـه  .   اعالم کرده اند   ١٠را به شرح جدول شماره      

برخـي از افـراد نيـز سـابقه     . بعد از آن  به نگارش پايان نامه و طرح پژوهـشي اختـصاص دارد   . مقاله نويسي است  
 ٥٩در واقـع تعـداد   . انجام شكلهاي مختلف پژوهشي و تعداد قابل توجهي نيز فقط يك نوع پژوهش داشـته انـد             

)  درصـد ٥/٦( نفـر  ١٠به دو شكل پژوهشي و صرفا     )  درصد ١١(  نفر   ١٧صرفا يك نوع پژوهش،     ) درصد٣٨(نفر
 زيـرا كـه،   ه خوبي آشكار مي سـازد اين وضعيت ضعف وجود نيروي پژوهشگر را  ب . سه نوع پژوهش داشته اند    

  . انتظار مي رود كسي كه اهل پژوهش باشد، در شكلهاي مختلف بتواند به توليد علم بپردازد

  يمار جامعه آي سابقه پژوهشي نوع شکلي نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٩جدول شماره

درصد   درصد  يفراوان   ينوع سابقه پژوهش
  معتبر

درصد 
  يتجمع

  ٦/٣٥  ٦/٣٥  ٠/٢٠  ٣١  يمقاله علم
  ٠/٥٤  ٤/١٨  ٣/١٠  ١٦  پايان نامه 

  ٨/٦٧  ٨/١٣  ٧/٧  ١٢   يطرح پژوهش
  ٣/٧٩  ٥/١١  ٥/٦  ١٠  مقاله و پايان نامه 

  ٦/٨١  ٣/٢  ٣/١  ٢   يمقاله و طرح پژوهش
  ٢/٨٦  ٦/٤  ٦/٢  ٤  يان نامه و طرح پژوهشيمقاله، پا

  ٥/٨٨  ٣/٢  ٣/١  ٢  يپايان نامه و طرح پژوهش
  ٤/٩٥  ٩/٦  ٩/٣  ٦  يان نامه و طرح پژوهشيکتاب، پا

  ٦/٩٦  ١/١  ٦/٠  ١  يکتاب  و طرح پژوهش
  ٠/١٠٠  ٤/٣  ٩/١  ٣  کتاب  و پايان نامه

    ٠/١٠٠  ١/٥٦  ٨٧  جمع
      ٩/٤٣  ٦٨   پاسخيب

      ٠/١٠٠  ١٥٥  جمع کل
  



  
  
  
  
  
  
  

  يآمار نمودار

  

  بررسي پرسشهاي اساسي پژوهش: خش دومب
  

  ي جامعه آماري سابقه پژوهشي نوع شکلي نسبي و فراوانيت فراوانيوضع. ٨نمودار شماره 

  
  تحليل پرسشهاي پژوهش

ت مديره، روسا و معاونان ادارات نـسبت بـه ضـرورت انجـام            انگرش كارمندان، اعضاي هي   «. ١
  »پژوهش در اين سازمان چگونه است؟

 به اين پرسش بـا طـرح چهـار گويـه، نظـر پاسـخ دهنـدگان در بـاره ضـرورت انجـام                        براي پاسخ 
  .پژوهش در اين سازمان سنجيده شده است

همـانطور كـه در   " به طور كلي كاركنان سازمان به پژوهش عالقـه دارنـد           " ١  در ارتباط با گويه     -
از پاسـخ  )   به ايـن گويـه  مجموع پاسخهاي موافقم و كامال موافقم    ( درصد   ٣/٥٢ آمده،   ١١جدول شماره   

حـاكي از   ) ٦٩/٢(ميـانگن بدسـت آمـده     .  دهندگان اظهار كرده اند كه كاركنان به پژوهش عالقه دارنـد          
 درصـد بـي نظـر    ٦/٢٠درصد قابل تـوجهي نيـز برابـر بـا     . موافقت نسبي پاسخ دهندگان با اين گويه است       

انحراف معيار كمتـر از يـك بيـانگر آن    . ندبوده اند كه نشان مي دهد نسبت به اين مسئله اطالعي نداشته ا        
  .است كه پراكندگي كمتري بين نظرات پاسخ دهندگان در اين زمينه است

  در ارتباط با ساير گويه هاي پرسش اساسي يك، همانطور كه در جـدول زيـر آمـده، ميـانگين             -
 به عبارت ديگر آنهـا . ان با گويه هاي مطرح شده است    هاي حاصله حاكي از موافقت نسبي پاسخ دهندگ       

اظهار كرده اند كه كاركنان، اعضاي هيات مديره، روسـا و معاونـان ادارات و كاركنـان ايـن سـازمان بـه          
اظهار بي نظري درصد قابل توجهي از كاركنـان  . ستندوهش در امور سازمان نسبتا معتقد ه    تاثير پيشبرد پژ  
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 كـل كاركنـان، اعـضاي هيـات     ديـدگاه و نگـرش   ناشي از بي اطالعي آنهـا از  نسبت به گويه ها، احتماال  
انحراف معيار كمتر از يك گويه ها، نيز نـشان مـي دهـد كـه پراكنـدگي           .  مديره و روسا و معاونان است     

  . كمتري بين نظرات پاسخ دهندگان وجود دارد

  ١ي پرسش اساسيه هايار نظرات پاسخ دهندگان درباره گوي معن و انحرافيانگي، مي نسبي و فراوانيتوزيع فراوان. ١٠جدول شماره

شماره 
  هيگو

 يه هايگو
  سؤال

کامالً 
 ينظر  موافقم  موافقم

کامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

 يب
انحراف   انگينيم  پاسخ

  اريمع
٢  ٤  ٣٦  ٣٢  ٧٠  ١١  

  عالقه به پژوهش  ١
٣/١  %٦/٢  %٢/٢٣  %٦/٢٠  %٢/٤٥  %١/٧%  

٩٩٧  ٦٩/٢./  

٢  ---  ١٩  ٦٠  ٦٢  ١٢  
٢  

ره يئت مدياعتقاد ه
ر پژوهش در يتأث

  %٣/١  ---  %٣/١٢  %٧/٣٨  %٤٠  %٧/٧  امور سازمان
٨١٠  ٥٦/٢./  

٣  ١  ٢١  ٤٠  ٧٨  ١٢  
٣  

ر ياعتقاد رؤسا به تأث
پژوهش در امور 

  %٩/١  %٠٦/٠  %٥/١٣  %٨/٢٥  %٣/٥٠  %٧/٧  سازمان
٨٥٣  ٤٨/٢./  

٢  ٢  ٢٧  ٣٢  ٧٦  ١٦  
٤  

اعتقاد کارکنان به 
ر پژوهش در يتأث

  %٣/١  %٣/١  %٤/١٧  %٦/٢٠  %٤٩  %٣/١٠  انامور سازم
٩٤٧  ٥٠/٢./  

  
ره و ي هيئت مـد ي نشان داد که در مجموع کارکنان، اعضا   ۱۱ پژوهش در جدول شماره      يافته ها ي

  . رؤسا نسبت به ضرورت پژوهش اتفاق نظر دارند
) ۱۳۷۸(و تابـان  ) ۱۳۷۷ (ي، طالقـان  )۱۳۸۱( و فراستخواه    يقي، توف )۱۳۸۰(ع پور   ي رف يدر پژوهشها 

اد              يـ ک مـانع  يـ استگذاران به پـژوهش بـه عنـوان    ي از عدم باور مسئوالن و سي معضالت پژوهش  يدر بررس 
  . کرده اند
 از عوامـل ضـعف    يکـ ي نسبت به پـژوهش بـه عنـوان          ينيز از عامل ذهنيت منف    ) ۱۳۸۰(گ زاده   يب

ق يـ  از تحقيحياين دارد که هنوز در جامعه درک صح   ن حکايت از    ي پيش يپژوهشها.  برد يپژوهش نام م  
 دارنـد و بـه   يت منفـ يـ  مـوارد مـديران نـسبت بـه پـژوهش ذهن     ي در پـاره ا يدر جامعه وجود ندارد و حتـ  

  .  کنندي لوکس نگاه ميک کااليپژوهش به عنوان 
 از آن اسـت کـه پـژوهش نـزد کارکنـان و            ين پژوهش حـاک   ي برگرفته از ا   يافته ها يخوشبختانه،  

 ناگفتـه نمانـد تعـداد قابـل     يولـ .  رودي به شمار مـ يت دارد و امر ضرور   ير افراد فوق الذکر نسبتاً اهم     ياس
  . نده ا کردي اطالعيز اظهار بي از پاسخ دهندگان نيتوجه



ن سازمان در وهلـه اول  ي از مفهوم پژوهش در ا     يحيجاد درک صح  ي ا ين ضرورت دارد برا   يبنابرا
شه يـ را پ»  نکنـيم يم گير يبدون پژوهش تصم  «پژوهشها بها بدهند و سياست      ران سازمان به    يمسئوالن و مد  

.  شـود ي متجلـ آشـكارا ران ي که نقش پژوهش در تصميمات مـد    يو سرلوحه امور خود بسازند، به گونه ا       
ک فرهنـگ شـود و   يـ  در دراز مـدت اعتقـاد بـه پـژوهش تبـديل بـه       ياسـت ين س ياميد مي رود با اتخاذ چن     

  .  شوديدر نزد ساير كاركنان تلقرت يك ضروپژوهش به عنوان 
نگرش كاركنان درباره آشكار شدن واقعيات منتج از پژوهش از ديـدگاه مـسئوالن، وجـود حـسادت       . ٢

  نسبت به كاركنان پژوهشگر، وجود بيم دركاركنان پژوهشگر چگونه است؟

  .براي پاسخ به اين پرسش با طرح سه گويه، نظر پاسخ دهندگان سنجيده شده است
مسئوالن تمايلي به آشـكار شـدن برخـي از واقعيتهـاي ناخوشـايند بـا انجـام             " در ارتباط با گويه     -

مجموع پاسخهاي موافقم و كـامالً    ( درصد   ٤٤ آمده،   ١٢همانطور كه در جدول شماره      "  پژوهش ندارند   
بـه عبـارت   . از پاسخ دهندگان موافقت نسبي خود را با گويه مورد نظر اظهـار كـرده انـد      ) ٥موافقم گويه 

خوشـايند برگرفتـه از پـژوهش     ديگر آنها، اين قضيه را كه مسئوالن تمايلي به آشـكار كـردن واقعيـات نا               
معتقـد  ) ۱۳۸۰(بيـگ زاده  .  را تاييد مي كنند و در واقع آن را  به عنوان يك مانع تلقـي نمـوده انـد     ندارند

ن رو ايـن  يـ  از ا.لکرد آنهاستر سؤال بردن عميق زيق کنند که هدف تحيران تصور مي از مدياست برخ 
ده انگارنـد و نـسبت بـه    يـ  االمکان آنها نقش پژوهش را ناد      يتصور غلط از پژوهش باعث خواهد شد حت       

 درصـد نيـز اعـالم    ١/٣٦البته ناگفته نماند تعداد قابل تـوجهي برابـر     .  نشان دهند  ي مهر يق، از خود ب   يتحق
 رفتـار مـسئوالن در برابـر ايـن قـضيه      ازكاركنـان   شـناخت   بي نظري كرده اند كه نمايانگر عدم اطـالع و           

  . است
شـايند  هـاي تحقيقـي كـه خو       پژوهـشگران از ارائـه يافتـه      "   نظرات پاسخ دهندگان درباره گويـه       -

 ٢/٥١نـشانگر آن اسـت كـه پاسـخ دهنـدگان بـا گويـه مـورد نظـر بـا            "  بيم دارند    مسئوالن سازمان نيست  
به عبارت ديگـر  . موافقت نسبي خود را اعالم كرده اند     ) افقممجموع پاسخهاي موافق و كامالً مو     (درصد  

. آنها تقريبا معتقدند پژوهشگران از ارائه يافتـه هـاي تحقيقـي كـه خوشـايند مـسئوالن نيـست، بـيم دارنـد            
 خود پژوهشگران به علـت تـرس از      1990) (٢است کل  و) ۱۳۷۸(ن است که به نقل از کيانپور        يجالب ا 

افتـه هـا مکمـل    ين يـ ا.  زننـد ي از پژوهـشها سـرباز مـ     ي نتيجه نرسد از انجـام برخـ       قشان به ياينکه مبادا تحق  
 و ي تواند باشد که پژوهشگران هم در برداشتن و انجام طرح پژوهـش       يان کننده اين معنا م    يکديگرند و ب  ي

                                                
2 ST.Clair   



ن ه گـذارا ي سـرما ينه اقتـصاد يهمانطور که در زم. م دارند يق خودشان ب  يج برگرفته از تحق   يهم در ارائه نتا   
ست يـ  بايت الزم برخـوردار باشـد، مـ   يـ ه آنها از امني کنند که سرماي ميه گذاريدر فضايي اقدام به سرما    

 منتج از پژوهش اطمينان بخـش و دور از هرگونـه   يافته ها و واقعيتها  ي انجام پژوهش و ارائه      يبستر را برا  
اغ خاطر دسـت بـه پـژوهش     است كه پژوهشگران با فر    يين فضا يبا وجود چن  .  ترس و واهمه فراهم نمود    

  .  کننديق خود را منتشر ميج تحقي زنند و نتايم
 پاســخ ي کـم بــين آرا ي نــشان دهنـده پراکنــدگ ٦ و ٥ يانحـراف معيــار کمتـر از يــک گويـه هــا   

  . دهندگان است

  ٢ي پرسش اساسيه هايار نظرات پاسخ دهندگان درباره گوين و انحراف معيانگي، مي نسبي و فراوانيتوزيع فراوان. ١١جدول شماره

شماره 
کامالً    سؤاليه هايگو  هيگو

 ينظر  موافقم  موافقم
کامالً   مخالفم  ندارم

  مخالفم
انحراف   انگينيم   پاسخيب

  اريمع
٧  ١  ٢٦  ٥٦  ٤٧  ١٨  
٥  %٥/٤  %٠٦/٠  %٨/١٦  %١/٣٦  %٣/٣٠  %٦/١١  

ــا  ــسئوالن تم ــدن  يليم ــه آشکارش  ب
ــا ي ناخوشــايتهــاي از واقعيبرخــ ند ب

  %٣/١  %٥/٤  %٦/٢٢  %٨/٣٤  %٧/٢٧  %٩  انجام پژوهش ندارند
٩٣٥  ٦٣/٢./  

٤  ٣  ٢٥  ٤٢  ٦٥  ١٦  
٦  

ــشگران از ارائــه   ــه هــا يپژوه  يافت
ــيتحق ــا يق ــه خوش ــسئوالن ي ک ند م

  %٦/٢  %٩/١  %١/١٦  %١/٢٧  %٩/٤١  %٣/١٠  .م دارنديست، بين
٩٥٦  ٥٦/٢./  

  
  
پژوهشگران و دشواري  نگرش كاركنان نسبت به وجود تكريم، ترغيب پژوهشگر، تمايز با غير            . ٣

 و جذابيت پژوهش در اين سازمان چگونه است؟

براي پاسخ به اين پرسش با طرح چند گويه، نظر پاسخ دهنـدگان در بـاره متغيرهـاي مطـرح شـده         
 .سنجيده شده است

"  گيرنـد   پژوهشگران مورد تكـريم سـازمان قـرار مـي    " پاسخ دهندگان در ارتباط با اين گويه درصد از   ٤٠
مجمــوع ( درصــد ٨/٢٧نمــوده انــد و تنهــا ) مجمــوع پاســخهاي موافــق و كــامال موافــق(وافقــت اظهــار م

نمـره انحـراف   . خود را با اين گويـه اعـالم كـرده انـد          مخالفت نسبي   ) پاسخهاي مخالف و كامالً مخالف    
کـه  با توجه به خصلت پـژوهش  . معيار كمتر از يك نشان از پراكندگي كم نظرات پاسخ دهندگان است        

 ي بـه سـبب رو  انوهـشگر پژكـه از   رسد ي به نظر م   يدارد، ضرور اري  ياز به صبر و تالش بس     ي ن وبر  زمان  
ر ي مسئوالن در سـازمان انجـام شـود تـأث      ير از سو  ين تقد يويژه چنانچه ا  ه  ، ب تقدير شود  آوردن به پژوهش  
  . داشتدو چندان خواهد 



 را بـه پـژوهش ترغيـب        مـسئوالن،كمتر كاركنـان خـود     " ـ نظرات پاسـخ دهنـدگان دربـاره گويـه         
  نشان مي دهـد كـه پاسـخ دهنـدگان       ٢٨/٢ آمده، ميانگين حاصله     ١٣همانطور در جدول شماره   " كنند    مي

اين نظر بدين معناست كه كاركنان از سوي مـسئوالن     .  اعالم نموده اند   موافقت نسبي خود را با اين گويه      
  .امر كمتر ترغيب به پژوهش مي شوند

  ٤/٥٧ دهـد  ي پاسخ دهندگان نشان ميآرا" ارهاي پژوهشي جذابيت نداردك" ـ در ارتباط با گويه      
در واقـع نـزد بـيش از نيمـي از آنهـا      . درصد مخالفت نسبي خود راآشكارا با اين گويـه اظهـار كـرده انـد         

افته هـا، نـشانگر آن اسـت کـه کارکنـان ضـمن اعتقـاد بـه                ين  يا. كارهاي پژوهشي جذابيت الزم را دارد     
اصـوالً نـزد   . ت پـژوهش نيـز ايمـان دارنـد    يبـه جـذاب  ) ۴و۳، ۲، ۱ شماره يه ها ي گو در(ضرورت پژوهش   

 درصـد از پاسـخ   ۴۰ب بـه  يـ  ناگفتـه نمانـد قر  يولـ . ت الزم برخـوردار اسـت  يغالب آنها پژوهش از جذاب    
 تـوان در  ير را مـ يـ ن عـده اخ يـ ل عدم اعتقاد ايدل. ت نداردي جذابي پژوهشيدهندگان معتقدند که کارها  

 .ه ها جستجو کردير گوگيتحليل د

موافقـت  " بيـشتر كاركنـان، از دشـواري پـژوهش هـراس دارنـد           "ـ پاسخ دهنـدگان دربـاره گويـه         
اين  بـدين معناسـت   .  اعالم كرده اند) درصد٦١/٢(نسبي خود را با توجه به ميانگين بدست آمده    ) ٢/٥٩(

انحـراف معيـار   . دارنـد  هـراس    آن، كه كاركنان از روي آوردن به پژوهش به علـت مـشكالت احتمـالي             
 انحـراف  ي پاسخ دهندگان اسـت ولـ  ي کمي ميان آراي دهد که  پراکندگي نشان م٧کمتر از يک گويه  

 پاسـخ دهنـدگان   ي بيـشتر آرا ي که بزرگتر از يک است  نشان از پراکنـدگ  ١١ و   ١٠،  ٩،  ٨معيار گويه ها    
  .است

ش نيـاز بـه صـبر، کوشـش     پـژوه .  اسـت يهي بـد ي مشکل است، امر ياينکه انجام پژوهش تا حد     
ن يـ  ايولـ . ستنديـ  پشتکار الزم و برنامه ريز ني دارا افراد صبور و همگان،.  شده دارد  يزيمستمر و برنامه ر   

 کارکنـان  . دارديپژوهش، سطوح مختلفـ .  انجام ندهنديچ گونه پژوهشيامر مانع از آن نخواهد بود که ه     
 از يبرخـ .  آوردنـد ي مختلـف رو   يه پژوهـشها   تواننـد بـ    ي و پـشتکار خـود، مـ       يبا توجه به توان پژوهـش     

 تواننـد در  يکارکنـان مـ  .  دهـد يل مـ ي ها تشکيفهرستها و کتابشناس تهيه   را   يپژوهشها در حوزه کتابدار   
 انجـام انـواع   يد بـستر الزم بـرا  يـ ر در سـازمان با  يبهـر تقـد   . نـد ينگونه پژوهشها آغـاز نما    يه با ا  يمراحل اول 

 ي علمـ ي تا کارکنان به خود اجازه دهند نسبت بـه دانـش و مهارتهـا       سر باشد ي ساده تا دشوار م    يپژوهشها
  . براي  خود  انتخاب کننديخود، موضوع پژوهش



 کـه پـژوهش   ياز ديـدگاه مـسئوالن، ميـان كاركنـان     "  پاسخ دهندگان درباره گويه    از درصد   ٤٠ـ    
 يا در اين رابطه بي نظـر  موافقت خود را اعالم كرده و بقيه مخالف و        "  وجود ندارد  يكنند يا نکنند، تفاوت   

 الزم است،  چـرا  يف پژوهشگر و غير پژوهشگر امرين دو طيان اي بديهي است وجود تفاوت م   . بوده اند 
ز يـ ر پژوهشگران نيکه اين تفاوت، باعث خواهد شد پژوهشگران نسبت به انجام پژوهش پايدار باشند و غ      

   . آوردندي کسب پايگاه اجتماعي شايسته به پژوهش رويبرا

  ٣ي پرسش اساسيه هايار نظرات پاسخ دهندگان درباره گوين و انحراف معيانگي، مي نسبي و فراوانيتوزيع فراوان. ١٢جدول شماره

شماره 
کامالً    سؤاليه هايگو  هيگو

 ينظر  موافقم  موافقم
کامالً   مخالفم  ندارم

انحراف   انگينيم   پاسخيب  مخالفم
  اريمع

٥  ٤  ٣٩  ٤٥  ٥٤  ٨  
پژوهشگران مـورد تکـريم سـازمان         ٧

  %٢/٣  %٦/٢  %٢/٢٥  %٢٩  %٨/٣٤  %٢/٥   گيرنديار مقر
٩٦١  ٨٥/٢./  

١  ٣  ٢٢  ٢٤  ٧١  ٣٤  
مسئوالن کمتر کارکنان خود را بـه         ۸

  %٦  %٩/١  %٢/١٤  %٥/١٥  %٨/٤٥  %٩/٢١   کننديب ميپژوهش ترغ
٢٨/٢  ۰۲۶/۱  

٣  ١٨  ٧١  ٢٣  ٣٢  ٨  
  ت نداردي جذابي پژوهشيکارها  ٩

٩/١  %٦/١١  %٨/٤٥  %٨/١٤  %٦/٢٠  %٢/٥%  
١٠٤/١  ٦١/٢  

٢  ٦  ٣٥  ٢٠  ٧٨  ١٤  
 پژوهش يشتر کارکنان از دشواريب  ١٠

  %٣/١  %٩/٣  %٦/٢٢  %٩/١٢  %٣/٥٠  %٩  هراس دارند
٠٥٨/١  ٦١/٢  

٢  ٥  ٤٩  ٣٧  ٤٢  ٢٠  
 که يان کارکنانيدگاه مسئوالن مياز د  ١١

  %٣/١  %٢/٣  %٦/٣١  %٩/٢٣  %١/٢٧  %٩/١٢   ندارديا نکنند، تفاوتيپژوهش کنند 
١١١/١  ٨٥/٢  

  
  

 پژوهشي و بهـره گيـري از    ياز نظر كاركنان، نحوه برخورد مسئوالن با يافته ها و پيشنهادها          . ٤
 آنها در اين سازمان چگونه است؟

براي پاسخ به اين پرسش با طرح دو گويه، نظر پاسخ دهندگان در باره نحوه برخورد مـسئوالن بـا              
 .سازمان سنجيده شده استبرخي از مسائل پژوهشي در اين 

بـا توجـه بـه    : " كننـد  نمي گيري  هاي پژوهشي بهره مسئوالن از يافته" ـ پاسخ دهندگان درباره گويه  
به بيان ديگر بـه زعـم      . خود را آشکارا اعالم كرده اند     ) درصد١/٣٧( موافقت نسبي    ٧٨/٢ميانگين حاصله   

ن دارد از يـ افتـه داللـت بـر ا    ياين  .  نمي كنند  يگيرآنها، مسئوالن اين سازمان از يافته هاي پژوهشي بهره          
 مـسئوالن  دارند  انجام شده آنگونه که کارکنان و بطور اخص پژوهشگران انتظار      ي پژوهش ها  يافته ها ي

  . استفاده نکرده اند



ک عامـل  يـ .  از عوامـل مختلـف باشـد   ي تواند ناشي مي پژوهش يافته ها يعدم استفاده مسئوالن از     
بـراي بهـره گيـري    .  اسـت ي پژوهـش ي از طرحهـا يريـ  بهـره گ يبود برنامه مـشخص بـرا  به نظر، به سبب ن    

افتـه هـا و مـسئول يـا     ي خاصـي بـراي  اسـتخراج       يست متول ي با يصحيح از بافته هاي پژوهشي، سازمان  م       
ن نمايد تا  سرانجام  با نظارت ايـن افـراد يافتـه هـا     يي تع هاافتهي نمودن ييگروه كاري مشخصي براي اجرا    

  .ايگاه خاص خودش استفاده شوددر ج
د احتمـال بهـره    تـر باشـن  يافتـه هـا کـاربرد   ياً هر چه  مسلم. گردديافته ها برميگر، به نوع   يعامل د 

ن ي چنـ ي پـژوهش کمتـر دارا    يافتـه هـا   ين چنانچه   يبنابرا. شتر خواهد بود  ي از آنها توسط مسئوالن ب     يريگ
نکـه  ي اي تـوان بـرا  يدر همـين راسـتا مـ   . دنقع نـشو  رود که مورد توجه وايشتر ميد، احتمال بن باش يژگيو

 ي کـاربرد يافته هاي ارائه ي به آنها در ازاي شوند، به نحو  ي کاربرد يافته ها يق به ارائه    يپژوهشگران تشو 
  .  پاداش دادييو اجرا

 بـا توجـه   :" مسئوالن به پيشنهادهاي پژوهشي از سوي كاركنان اعتنايي ندارنـد    " ـ اما درباره گويه     
در .  اعالم كـرده انـد   راخود) درصد٢/٣٤(، پاسخ دهندگان  مخالفت نسبي   ٠١/٣يانگين بدست آمده    به م 

 البته  با وجـود درصـد   .واقع آنها معتقدند كه مسؤوالن به پيشنهادهاي پژوهشي كاركنان نسبتاً توجه دارند     
 ي تـوجه ي پژوهـش يشنهادهايـ ن باورند کـه مـسئوالن بـه پ   ي درصد از کارکنان که بر ا      ۲/۳۰قابل مالحظه   

 داشته باشند تـا  ي پژوهشيشنهادهاي به پي با برنامه و هدف مشخص توجه کاف        مسئوالن ستي با يندارند، م 
 از پاسـخ  يالزم بـه ذكـر اسـت درصـد قابـل تـوجه       . ق شوند ي تشو ي پژوهش يکارکنان به ارائه موضوعها   

  . کرده اندي اطالعين گويه اظهار بيدهندگان نسبت به ا

  ٤ي پرسش اساسيه هايار نظرات پاسخ دهندگان درباره گوين و انحراف معيانگي، مي نسبي و فراواني توزيع فراوان.١٣جدول شماره

شماره 
کامالً    سؤاليه هايگو  هيگو

 ينظر  موافقم  موافقم
کامالً   مخالفم  ندارم

انحراف   انگينيم   پاسخيب  مخالفم
  اريمع

٤  ٢  ٣٧  ٥٦  ٣٨  ١٨  
ــسئوالن از   ١٢ ــا يم ــه ه ــژوهش يافت  پ

  %٦/٢  %٣/١  %٩/٢٣  %١/٣٦  %٥/٢٤  %٦/١١   کنندياستفاده نم
٩٩٣  ٧٨/٢%  

٤  ٤  ٤٩  ٥١  ٣٦  ١١  
 ي پژوهـش  يشنهادهايـ مسئوالن بـه پ     ۱۳

  %٦/٢  %٦/٢  %٦/٣١  %٩/٣٢  %٢/٢٣  %١/٧   کنندي نميياعتنا
٠١/٣  ۹۸۳%  

  
 نظر كاركنان نسبت به حل مشكالت جاري سازمان با انجام پژوهش چگونه است؟. ٥



 پاسخ به اين پرسش اساسي، الزم است نظرات پاسخ دهندگان به سه گويه زير مورد بررسـي     براي
  .قرار گيرد

هاي پژوهشي راه حـل عملـي بـراي مـشكالت سـازمان ارائـه        يافته" ـ پاسخ دهندگان در باره گويه   
ايـن گويـه   خـود را بـا   )  درصـد ٤/٦٠( ، مخالفت نسبي ٥١/٣ با توجه به ميانگين بدست آمده  :"دهند   نمي

 مـشكالت  ي بـرا يدر واقع آنها بـر ايـن باورنـد كـه يافتـه هـاي پژوهـشي، راه حـل عملـ         . اعالم نموده اند  
  . کنديسازمان ارائه م

ه حـل کـرد، پـس     تـوان بـا آزمـون و تجربـ    يشکالت را مـ م" پاسخ دهندگان درباره گويه   يـ آرا 
   مخالفـت صـريح خـود را     درصـد  ٨/٨٦ ،٢٢/٤ با توجه به ميانگين بدست آمده         :" به پژوهش نيست   ينياز

 تـوان بـا   ياند کـه مـشکالت را نمـ    به عبارت ديگر به طور آشکارا بيان کرده. با اين گونه اعالم نموده اند   
  . آزمون و تجربه حل کرد و سازمان نيازمند پژوهش است

  توان بـا راحـت تـرين راهنمـا حـل کـرد،       يمشکالت را م  " ه  يـ نظرات پاسخ دهندگان درباره گو     
مخالفـت صـريح    درصـد  ٤/٨٨درصـد،  ٢١/٤ با توجه بـه ميـانگين حاصـله       " :ستي به پژوهش ن   يپس نياز 

 حـل  يتـوان گفـت پاسـخ دهنـدگان اکثـراً معتقدنـد کـه بـرا             يدر مجمـوع مـ    . خود را اعـالم کـرده انـد       
 ييانگر اعتقـاد کارکنـان بـه کـارا    يـ ه ب يـ  گو يها افتهيمجموع  . مشکالت، سازمان نيازمند به پژوهش است     

 توسعه پژوهش در سـازمان  ي براي فرصت مناسبينين خوش بيا. پژوهش در حل مشکالت سازمان است     
 پـژوهش را  يريکـارگ ه رش بـ ي پذ ي دهد که کارکنان سازمان آمادگ     ين نگرش نشان م   يدر واقع ا  . است

  .  خود دارندي حل مشکل کاريبرا

  ٥ي پرسش اساسيه هايار نظرات پاسخ دهندگان درباره گويراف معن و انحيانگي، مي نسبي و فراوانيتوزيع فراوان. ١٤جدول شماره

شماره 
کامالً    سؤاليه هايگو  هيگو

 ينظر  موافقم  موافقم
کامالً   مخالفم  ندارم

انحراف   انگينيم   پاسخيب  مخالفم
  اريمع

١  ٢٥  ٦٨  ٣٤  ١٥  ١٢  
 ي بـرا ي راه عملـ ي پژوهشيافته ها ي  ١٤

  %٦  %١/١٦  %٩/٤٣  %٩/٢١  %٧/٩  %٧/٧   دهديمشکالت ارائه نم
١١٦/١  ٥١/٣  

٢  ٥٧  ٧٩  ١٣  ٢  ٢  
۱۵  

 تـوان بـا آزمـون و        يمشکالت را م  
ــرد پــس ن  ــل ک ــه ح ــتجرب ــه يازي  ب

  %٣/١  %٨/٣٦  %٥١  %٤/٨  %٣/١  %٣/١  ستيپژوهش ن
٢٢/٤  ۷۶۳./  

١٦  
ن ي توان با راحت تريمشکالت را م

ــس ن   ــرد پ ــل ک ــا ح ــراهه ــه يازي  ب
  ستيپژوهش ن

٨٢٢  ٢١/٤  ٣  ٦٠  ٧٧  ١٢  ٣  ٣./  

  



 دهـد محققـان بـا توجـه بـه گـستره و          ي مـرتبط نـشان مـ      ير پژوهشها ي اين پژوهش و سا    يافته ها ي
 يبـر رو .  پرداختـه انـد  ي از معـضالت و مـشکالت پژوهـش   ي خود بـه ذکـر پـاره ا   ي پژوهش يتهايمحدود

کـه   دهـد  يواقعيت امر نشان م.  گذرا داشته اندي نيز، نگاهي و در مواردي از موانع تأکيد و پافشار    يبرخ
 در جامعه و به گونه خـاص در سـازمانها بـا شـدت و        ياد شده توسط محققان، به طور کل      يموانع پژوهش   

به زعم محققان، موانع و مـشکالت پـژوهش    ) ۴۴، ص ۱۳۷۳ (ي و تنکابن  يقنبر.  خورد يضعف به چشم م   
آنهـا معتقدنـد   .  کننـد يم مـ يتقـس » ي و درون سازمان ياديغير بن «و  » ي و برون سازمان   ياديبن«را به دو دسته     

 مـشترک  ي عنوانهـا ي حتـ يکـه گـاه  يبطور.  دارنـد يکه معضالت هر دو دسته با يکديگر ارتباط محکمـ    
ن ارتبـاط،  يـ ا.  است که به لحاظ محتوا ميان هر دو دسـته وجـود دارد          يوند ارگانيک يدليل آن هم پ   . دارند

 کـشور  يد نظـام پژوهـش   و اصالحات همزمان در هر دو قلمرو مديريت کالن و خُر يضرورت مداقه جد  
  .  سازدي آشكارا ميرا به خوب

 ي کـشور و تأکيـد بـر موانـع پژوهـش     ي کالن پژوهـش  يبا اين وصف اين پژوهش با نظر به تنگناها        
  .  پژوهش را مورد تحليل قرار داده استيافته هاي، يدرون سازمان

  
  :ي پژوهشها افتهيخالصه 

 ادارات نـشان  ي رؤسـا  ورهيت مـد ايـ  هي اعضا، پژوهش در خصوص نگرش کارکنان   يافته ها يـ  
  . داد که در مجموع آنها به ضرورت پژوهش در سازمان اتفاق نظر دارند

افته هـا نـشان   يق پژوهش، يند از طريات ناخوشايل مسئوالن به آشکار شدن واقعيـ در ارتباط با تما    
  .ند دارندياخوشا ني پژوهشيافته هاي به اظهار يلي مسئوالن کمتر تما،داد که به زعم کارکنان

سـازمان   پژوهش در ارتباط با وجود تکريم نشان داد از نظر کارکنان، پژوهـشگران در   يافته ها يـ  
هـا   افتـه يز، يـ ن در مورد ترغيب پژوهـشگران توسـط مـسئوالن ن   يهمچن.  گيرنديمم قرار ياً مورد تکر ييتقر

  .  شونديهش م مسئوالن کمتر ترغيب به پژوين دارد که کارکنان از سويحکايت از ا
افتـه هـا نـشان داد کـه     ي ،ر پژوهـشگران يـ ان پژوهـشگران و غ   يـ ـ در خصوص نوع نگاه مـسئوالن م       

  .  شوندير پژوهشگر تفاوت قائل نميان کارکنان پژوهشگر و غيمسئوالن، م
ن ين بـد يـ ا.  کنـد يد مـ ييـ  پـژوهش را تأ ي پژوهش، هراس کارکنان نـسبت بـه دشـوار   يافته ها يـ  

 يک نمـ يـ  کننـد، بـه پـژوهش نزد   ي که در انجام پژوهش حـس مـ      يه سبب دشوار   ب يمعناست که عده ا   
  . شوند

 يافته ها آشکار سـاخت کـه از نظـر کارکنـان سـازمان، کارهـا      يت پژوهش، يـ در خصوص جذاب 
  . ت الزم برخوردار استي از جذابيپژوهش

  .  کننديتفاده نم اسي پژوهشيافته هاي پژوهش نشان داد به زعم کارکنان، مسئوالن از يافته هايـ 
  .  توجه دارندي پژوهشيها آشکار نمود که از نظر کارکنان مسئوالن نسبتاً به پيشنهادها افتهيـ 



نشان داد که کارکنـان    سازمان با انجام پژوهشي پژوهش نسبت به حل مشکالت جار      يـ يافته ها  
  : ن باورنديبر ا

  .  کنديائه م مشکالت سازمان اري براي پژوهش راه حل علميافته هايـ 
  . ازمند پژوهش استي توان با آزمون و تجربه حل کرد و سازمان نيـ همه مشکالت را نم

   حاضري پژوهشيافته هايه بر اساس يت هر گويزان مانعي ميبررس. ۱۵جدول شماره
  ه در سازمانيت هر گويزان مانعيم

گو
ره 
شما

  هي

يليخ   مورد سنجش يه هايگو
کم

 
  

سط  کم
متو

  

  اديز

  ادي زيليخ

        ü    . کارکنان سازمان به پژوهش عالقه دارنديبه طور کل  ۱

        ü    .شبرد امور سازمان معتقدندير پژوهش در پيره سازمان به تأثيئت مدي هياعضا  ۲

          ü  .شبرد امور سازمان معتقدندير پژوهش در پي ادارات و معاونتها به تأثيرؤسا  ۳

        ü    .ور سازمان معتقدندشبرد امير پژوهش در پيکارکنان به تأث  ۴

    ü        .ند با انجام پژوهش ندارندي ناخوشايتهاي از واقعي به آشکارشدن برخيليمسئوالن تما  ۵

      ü      .م دارنديست، بيند مسئوالن سازمان ني که خوشايقي تحقيافته هايپژوهشگران از ارائه   ۶

      ü      .رندي گيم سازمان قرار ميپژوهشگران مورد تکر  ۷

    ü        . پژوهش هراس دارنديشتر کارکنان، از دشواريب  ۸

        ü    .ت ندارندي جذابي پژوهشيکارها  ۹

  ü          .  کننديب ميمسئوالن، کمتر کارکنان خود را به پژوهش ترغ  ۱۰
      ü      . وجود ندارديا نکنند، تفاوتي که پژوهش کنند يان کارکنانيدگاه مسئوالن مياز د  ۱۱

      ü      .  کنندي نميري بهره گي پژوهشيهاافته يمسئوالن از   ۱۲

      ü      .  ندارنديي کارکنان اعتناي از سوي پژوهشيشنهادهايمسئوالن به پ  ۱۳

          ü  .ستي به پژوهش نيازين راهها حل کرد، پس ني شود از آسانتريمشکالت را م  ۱۴

          ü  .ستي به پژوهش نيازي شود با آزمون و تجربه حل کرد، پس نيمشکالت را م  ۱۵

          ü  . دهندي مشکالت سازمان ارائه نمي براي راه حل عملي پژوهشيافته هاي  ۱۶

              
  درصد۱۰۰تا۸۰= ادي زيليخ  درصد۷۹ تا ۶۰= اديز  درصد۵۹ تا ۴۰= متوسط  درصد۳۹تا۲۰= کم   درصد۱۹صفر تا = کم يليخ

  
حـذف و براسـاس   " نظـري نـدارم  " ينـه  الزم به ذكر است براي تعيين دقيق ميزان مانعيت هـر گويـه، فراوانـي گز      

  .،  محاسبه گرديده است"كامال مخالفم"، "مخالفم" ،" موافقم" ،" كامال موافقم"فراواني چهار گزينه  

  شنهادهايراهکارها و پ
 و ي بـه منظـور رفـع موانـع پژوهـش       ييق حاضر راهکارها  ي تحق يافته ها يبا استفاده از مرور متون و       

  : شوديم شنهادير پين سازمان به شرح زيه پژوهش در انه رشد و توسعياشدن زميمه



را » مي نکنـ يريـ م گيبـدون پـژوهش تـصم   «اسـت  يد و س مسئوالن سـازمان بـه پـژوهش بهـا دهنـ      .۱
ر کند و بـه پـژوهش   ييدر واقع الزم است نوع نگرش مسئوالن به پژوهش تغ. سرلوحه کار خود قرار دهند 

  . لوکسيک کاالي سته شود نهيک ابزار با ارزش نگريبه عنوان 
کـه محقـق بـدون    يبـه طور . جاد شوديافته ها ا ي انجام پژوهش و ارائه      ينان بخش برا  ي اطم يفضا. ۲

  .  مسئوالن را منتشر کند برايندي ناخوشاي پژوهشيافته هاي ي، حتيترس و نگران
 يهـا تي اسـتمرار فعال ي زمان بر و دشوار است، ضرورت دارد بـرا  ينکه پژوهش امر  يبا توجه به ا   . ۳

  . رنديه پژوهشگران، همواره آنها مورد توجه و اکرام قرار گيت روحي و تقويقيتحق
، ضـرورت  ستهيـ شا) رپژوهـشگر يغ(ر کارکنـان    ي سـا  يجاد جاذبه بـرا   ي اکرام پژوهشگر و ا    يبرا. ۴

  . ز قائل شودي، تماانازات خاص به پژوهشگري امتيف با دادن نوعين دو طيان اي سازمان مدارد تا
 پژوهش، مطلوب است سازمان سطوح مختلـف پـژوهش   يرفع هراس کارکنان از دشوار   يبرا. ۵

 سـاده تـا دشـوار فـراهم      هـاي انـواع پـژوهش  انجـام   يرا در دستور کار خود قرار دهد و بستر الزم را برا         
 ي را بـرا ي خـود، موضـوع  ي علميد تا کارکنان به خود اجازه دهند در حد بضاعت دانش و مهارتها          ينما

  . خاب کنندپژوهش انت
 سـازمان را دارد،  ي حـل مـشکالت جـار    يينکه کارکنـان معتقدنـد پـژوهش توانـا        يبا توجه به ا   . ۶

 آنهـا فـراهم   ي پژوهش در حـل مـشکالت کـار    يريکارگه   کارکنان، در ب   ينه الزم برا  يمطلوب است زم  
  . گردد
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شـركت سـهامي انتـشار،    :  تهـران  .هـاي آن    موانع رشد علمي در ايران و راه حل        .پور، فرامرز   رفيعـ  
۱۳۸۱  .     
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