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 پـژوهش  توسـعة  هـاي  برنامه از نسبي رضايت مجموع، در كه داد نشان پژوهش هاي داده :ها يافته
 وجـود  سـازمان  ايـن  در) انسـاني  نيـروي  و مـديريتي  گذاري، سياست نگرشي، بعد 4 به توجه با(

 بـراي  مغتنمي فرصت پژوهش مقولة به ارشد كارشناسان مثبت نگاه وجود نگرشي، نظر از. دارد
 موجود مسائل و مشكالت ترين مهماز  يكي كه داد نشان ها يافته همچنين،. است پژوهش توسعة

 اين در شده اعالم نظرهاي و است گذاري سياست بعد در ضعف ، سازمان اين در پژوهش راه در
 وجود سازمان در پژوهشي سياست عملكرد بهبود زمينة در كه است مشكالتي دهندة نشان مورد
 رضـايت  داشـته،  وجـود  سـازمان  در پژوهش امر در كه مديريتي مسائل وجود با همچنين،. دارد
 در تغييـر  امكـان  بـراي  نويـدي  تواند مي پژوهشي هاي طرح كيفيت و ازكميت كارشناسان نسبي

 توان مي پژوهش زمينة در سازمان مشكالت از برخيدر مورد  حال، اين با. باشد پژوهشي ساختار
 شـرايط  و تسـهيالت  آوري فـراهم  لـزوم  پژوهشـي،  پـايين  هاي تعرفه و پژوهشي بودجة كمبود به

 هـاي  چـالش  پژوهشي، هاي طرح اجراي و انتخاب به پژوهشگران تشويق لزوم مناسب، پژوهشي
 مربـوط  مشكالت پژوهش، ارياد ساختار ناكارآمدي پژوهشي، دستاوردهاي معرفي در موجود

 براي مناسب تجهيزات و امكانات تخصيص عدم آنها، اجراي عدم و پژوهش هاي يافته انتشار به
 بـا  رابطـه  در. كـرد  اشـاره  پژوهش توسعة براي مناسب محيط وجود عدم و پژوهش امور پيشبرد
 پژوهشگران جذب در سازمان معتقدند كه سازمان ارشد كارشناسان نيز پژوهشگر انسانيِ نيروي
 موفـق  رود،  مـي  انتظـار  كـه  گونـه  آن پژوهشي مؤسسات و نهادها ساير با تعامل و سازماني خارج
 كـم  تأثيرگـذاري  از نارضـايتي  نـوعي  كاركنـان،  ارتقاء با رابطه در همچنين،. است نكرده عمل

 كـه  نكتـه  ايـن  بـه  توجـه  با ويژه به شود؛ مي مشاهده زمينه اين در پژوهشي هاي فعاليت و پژوهش
 در خـود  پژوهشگران را براي اي ويژه امتيازات و علمي هيئت پست مشابه، هاي سازمان از برخي
  .اند گرفته نظر

 راسـتاي  در بـزرگ  اطالعـاتي  مراكـز  و هـا  سـازمان  در پـژوهش  به جانبه همه نگاهي :گيري نتيجه
 نگرشـي،  چهارگانـة  ابعـاد  بـه  توجه دليل، همين به. رسد مي نظر به  الزامي راهبردي  برنامة تدوين
 مهـم  ابعـاد  عنوان به پژوهش راهبردي برنامة تدوين در انساني نيروي و مديريتي گذاري، سياست

 .شود مي پيشنهاد ها سازمان اين در پژوهش توسعة در

 برنامة پژوهش؛ رضوي؛ قدس آستان اسناد مركز و ها موزه ها؛ كتابخانه سازمان      :ها كليدواژه
  پژوهش راهبردي
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  مقدمه. 1
 ويــژه بــه هــا، ســازمان هــاي فعاليــت و هــا برنامــه ناپــذير جــدايي جــزء پــژوهش امــروزه

 در موفقيـت  كسـب  و خـود  حيـات  ادامـة  بـراي   هـر سـازمان  . است شده پيشرو هاي سازمان
 كسب سود و مشتري رضايت جلب منظور به همچنين، و مشابه هاي سازمان با سازنده رقابت

 از بسـياري  واقعيـت،  همين مبناي بر. است امر پژوهش به توجه نيازمند عرصه، در حضور و
 ايجـاد  و توسـعه  تحقيـق  نام به واحدي دارند، انتفاعي نگاه كه تجاري و صنعتي هاي سازمان
 خـود  محصـوالت  بـه  و كننـد  توليـد  پـيش  از بهتـر  و بيشـتر  بتوانند آن پشتوانة به تا اند كرده

  . نمايند حفظ را خود بازار و ببخشند كيفيت
 پـژوهش  بـه  خـود  فرهنگي اهداف پيشبرد براي نيز فرهنگي و مدار دانش هاي سازمان

 مراكز و ها موزه ها، كتابخانه. اند دانسته مرتبط پژوهش با را خود رشد و بقا و اند كرده توجه
 رضـايت  جلب و موقعيت ارتقاي بودن، پيشرو براي يعني هستند؛ شرايط همين تابع نيز اسناد

 يابـد،  نمـي  تحقـق  مهـم  امـر  اين .هستند پژوهش كارگيري به نيازمند خود كنندگان، استفاده
   .باشند داشته راهبردي هم برنامة پژوهش پيشبرد براي پژوهش، به توجه اينكه ضمن مگر

  اسناد مراكز و ها موزه ها، كتابخانه در پژوهش فايدة و اهميت. 2
 گونـاگون،  عوامـل  تـأثير  تحـت  و اخيـر  هاي دهه در ها كتابخانه و رساني اطالع مراكز
 اي گونـه  بـه  آنهـا  كاركردهـاي  و هـا  فعاليـت  وظـايف، . انـد  شـده  شگرفي تغيرات دستخوش
 شـده  روبـرو  چـالش  بـا  رسـانان  اطالع و كتابداران رسالت و نقش. اند شده متحول چشمگير

 شـده  معلـوم  تحقيق، و تجربه به. گيرد مي خود به بيشتري شتاب تغييرات اين روز هر و است
 اطالعـاتي  جديـد  محـيط  بـا  اسـناد  مراكـز  و هـا  موزه ها، كتابخانه انطباق و سازگاري در كه

 خـدمت،  ضـمن  آموزش كارآفرين، مديريت همچون عواملي دارند؛ نقش متعددي عوامل
  . نوين هاي فناوري كاربرد نيز و راهبردي مديريت و پژوهش

  :هستند پژوهش نيازمند مراكزي چنين كه دارد وجود مهم دليل سه حداقل
 محـيط  بـه  خـود، ضـمن توجـه    تأثيرگذار موقعيت ارتقاء و حفظ براي مراكز گونه اين .1

 در. شـوند  قائـل  اهميـت  آفريني پژوهش و پژوهش براي پيش از بيش الزم است متغير
 را خـود  كه دهد  مي را توانايي اين مشابه مراكز و ها موزه ها، كتابخانه به پژوهش واقع،
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 نيازهـاي  بـا  تـر  منطبـق  و تـر  كيفـي  خـدمات  و كـرده  سـازگار  روز شـرايط  و نيازهـا  با
  . دهند ارائه خود كنندگان استفاده جامعة اطالعاتي

 وظـايف  و هـداف  ا بـه  نيـل  بـراي  اسناد مراكز و ها موزه ها، كتابخانه اينكه ديگر دليل .2
  :زير در موارد جمله هستند؛ از علمي تتبع و پژوهش به نيازمند خود

 ؛)مدارك مرمت و حفاظت( آيندگان براي فرهنگي ميراث حفظ  
 اطالعات؛ و اشاعة و پردازش سازماندهي، آوري، فراهم  
 يــا هــا كتابخانــه رســاني، مراكــز اطــالع ايجــاد طريــق از منــابع بــه دسترســي در تســهيل 

  .ديجيتالي آرشيوهاي
 وجود ها، موزه و اداسن مراكز ها، كتابخانه در پژوهش ضرورت بيان براي دليل سومين .3

اسـت   تحقيقـاتي  هـاي  پشـتوانه  و اطالعـات  نبـود  از ناشـي  جـاري  مسـائل  و مشكالت
 چنـين  در پـژوهش  اهميـت  و نقـش  مبـين  خـوبي  بـه  داليـل  اين تمام). 1379ساالري (

  . است نهادهايي
. كـرد  بيـان  مراكـز  گونـه  اين در پژوهش براي توان مي هم را متعددي مزاياي و فوايد

 پژوهشـي،  هـاي  يافتـه . پرداخـت  اساسـي  مسـائل  شناسي آسيب به توان مي پژوهش با اصوالً
 قـرار  بررسـي  مـورد  هر نقطه در را خود هاي فعاليت روند و مسير سازد مي قادر را ها سازمان
 و تحليـل  تجزيه آنهاست، روي پيش كه را متنوعي و متعدد مسائل علمي كنكاش با و داده
 حـل  براي ممكن راه ترين اصولي و ترين مطمئن و بهترين انتخاب بررسي، اين برآيند. كنند
  . بود خواهد ها فعاليت مسير از نقطه هر در مسئله

 و هـا  فعاليـت  تواننـد  مـي  بهتـر  علمـي،  زبـان  بـه  خـود  مسـائل  بيان با ها سازمان مديران
). 83 ،1379سـاالري  ( كننـد  توجيـه  بـاالتر  رده مسئوالن و جامعه براي را خود دستاوردهاي

 گيـري  تصـميم  تـر  صحيح و بيشتر اطمينان با برداري از آن، پژوهش و بهره به اتكا با مديران
 عبـارت  بـه . شـود  مـي  هـا  سـازمان  در افـزوده  ارزش توليد باعث پژوهش همچنين،. كنند مي

 جلـوگيري  هـا  كـاري  اهمـال  و هـا  كـاري  دوباره از بسياري از پژوهش كردن نهادينه با ديگر،
 بيشـتري  دقـت  و صـحت  بـا  كارها زمان، و هزينه در جويي  صرفه ضمن همچنين، و شود مي

 يابـد،  جريـان  درسـتي  بـه  تحقيـق  فراينـد  كـه  هايي سازمان در نسبت اين البته. شود مي انجام
  .باشد چشمگيرتر تواند مي
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  مسئله بيان. 3
 از يكـي  عنـوان  بـه  رضـوي  قـدس  آسـتان  اسـناد  مركـز  و هـا  موزه ها، كتابخانه سازمان

 جايگـاه  و اهميـت  داراي اسـالم  جهـان  و ايـران  آرشـيوي  و اي كتابخانه مراكز ترين بزرگ
 بـزرگ  سـازمان  ايـن  در پژوهش توسعة روند و پژوهشي هاي فعاليت بررسي. است بسزايي

 تاريخچـة  در. كنـد  كمـك  سـازمان  ايـن  در پـژوهش  جايگـاه  شـناخت  در را مـا  توانـد  مي
 نقطـة  1379 سـال  در پـژوهش  شـوراي  تأسـيس  سازمان، اين پژوهشي هاي فعاليت مديريت
 بـا  مقايسـه  در را پژوهشـي  هـاي  فعاليـت  مـديريت  است  توانسته كه آيد مي حساب به عطفي
 پژوهشـي  هـاي  طـرح  قالب در را ملموسي نتايج و بخشد بهبود توجهي قابل ميزان به گذشته
 سازمان كاركنان هاي توانمندي افزايش براي كه هايي تالش همچنين،. دهد دست به متعدد

 هـاي  فعاليـت  انـدركار  دسـت  كه افرادي تعداد شده موجب گرفته، انجام پژوهش حوزة در
 غني بسيار منابع به توجه با كرد كه اذعان بايد حال، عين در. يابد افزايش اند، شده پژوهشي

 زمينــة در كاركنــان بــالقوة توانمنــدي نيــز و ســازمان گونــاگون هــاي بخــش در ارزشــمند و
 سـازمان  بايسـتة  و كـه شايسـته   آنچـه  با هنوز آن دستاوردهاي و پژوهش وضعيت پژوهش،

 هـاي  فعاليت رود مي انتظار ديگر، بيان به. دارد فاصله سازمان مديران انتظارات با نيز و است
  . باشد برخوردار بيشتري انسجام و كارآمدي عمق، گستره، از سازمان در پژوهشي

ــد فاصــله ايــن داليــل شناســايي ــژه مطالعــات انجــام نيازمن ــا مــرتبط و وي  وضــعيت ب
 طـرح  گـزارش  در سـاالري  راسـتا،  همـين  در. اسـت  سـازمان  ايـن  در پژوهشي هاي فعاليت

 سـازمان  در«: است آورده چنين سازمان در پژوهش مشكالت و موانع دربارة خود پژوهشي
 اسـت  شـده  سـعي  اخيـر  هـاي  سـال  در رضوي قدس آستان اسناد مركز و ها موزه ها، كتابخانه
 و پـژوهش  شـوراي  ايجـاد  با كه طوري به يابد، توسعه كيفي و كمي لحاظ به پژوهش گسترة

 سـازمان،  در پـژوهش  شـوراي  وجـود  بـا . شـد  فـراهم  منظـور  اين براي اوليه بستر انتشارات
 حمايـت  و بسـتري  چنين وجود با ولي گرفت، خود به  بيشتري شتاب پژوهش، رشد آهنگ
 گونه آن رسد مي نظر به پيشنهادي، پژوهشي هاي طرح تعداد اساس بر تحقيقات امر از نسبي
 وضـعيت  ايـن . اسـت  نيامـده  عمـل  بـه  پژوهش با رابطه در معقولي استقبال است، شايسته كه

 تحقيـق  توسـعة  راه سـد  كـه  دارد وجود هايي دشواري و معضالت كه است اين دهندة نشان
  .)1385( »است شده

 هـاي  واقعيـت  به توجه با كه آن است حاضر پژوهش مسئلة شد، مطرح آنچه اساس بر
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 و توسـعه  مـانع  يـا  مشوق كه اي عمده عوامل و اصلي مشكالت كه نيست مشخص موجود،
 ايران آرشيوي و اي كتابخانه بزرگ هاي سازمان از يكي سازمان، كه اين در پژوهش تداوم

   كدامند؟ است، اسالم جهان و
 سـازمان  ايـن  پژوهش موجود وضعيت تحليل و بررسي به است صدددر  پژوهش اين

 ايـن  در پـژوهش  توسـعة  راه نقشـة  حاضر، حال در .بپردازد آن ارشد كارشناسان ديدگاه از
در . دارد فاصـله  مـديران  انتظـار  بـا  و نيست مشخص موجود هاي واقعيت به توجه با سازمان
 مشـابه  اي كتابخانـه  هـاي  سـازمان  سـاير  و سازمان اين مديران به پژوهش، اين انجام با واقع،
 گذاري سياست و توسعه زمينة پژوهش، موجود وضعيت بهتر شناخت با كه شود مي كمك
  .شود فراهم پژوهشي هاي حوزه در بهتر

  پژوهش پيشينة. 4
 كشـورهاي  در متعـددي  هاي پژوهش ها، سازمان حيات در پژوهش اهميت به توجه با
 ايـن  در پژوهش پيشينة و نظري مباني بر مروري. است رسيده انجام به زمينه اين در مختلف
 كلـي،  طـور  به ها پيشينه از برخي. دهد قرار اختيار در مناسبي و پايه اطالعات تواند مي حوزه
 برنامـة  بـه  برخـي  و اسـت  مختلـف  هـاي  سـازمان  در پژوهش راهبردي هاي برنامه به مربوط

  . دارد اشاره رساني اطالع مراكز و ها كتابخانه راهبردي
 قابـل  تعـداد  همكـاري  بـا  را طرحـي  كاليفرنيـا  ايالـت  زيسـت  محيط حفاظت سازمان

 هـاي  سال براي پژوهش راهبردي برنامة تدوين براي نظران صاحب و كارشناسان از توجهي
 هـدف ). California Environmental Protection Agency  2003(  نمود اجرا 2010 تا 2001
 بودجـه  ميـزان  تعيين نيز و پژوهشي هاي اولويت و نيازها ها، حوزه شناسايي طرح، اين اصلي

 و هـا  رسـالت  از پشـتيباني  راسـتاي  در و آتي سال 10 طي ها پژوهش اين براي مالي اعتبار و
 عالقــة مــورد هــاي فعاليــت شناســايي چــارچوب در امــر ايــن. بــود ســازمان هــاي مأموريــت

 حقــوقي و حقيقــي عالقمنــدان بــه پژوهشــي نيازهــاي عمــومي اعــالم و پژوهشــگران
 سـازمان  بـا  پـژوهش  زمينـة  در نيـز  آنها تا گرفت انجام دانشگاهيان به ويژه به سازماني، برون

 ديگـر  از ها، طرح پيشرفت براي زماني برنامة تنظيم نيز و ها فرصت شناسايي. كنند همكاري
 ديگـر،  پژوهشـي  در. گرفت قرار توجه مورد پژوهش راهبردي برنامة در كه بود مالحظاتي
 كــاهش بــراي را خــود ســالة پــنج راهبــردي  برنامــة پرســتاري هــاي پــژوهش ملــي مؤسســة
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 مركـز  بـراي  كـه  پژوهش اين در. كرد ارائه 2002-2006 هاي سال طي سالمت هاي تبعيض
 ارهايمعي و اجرايي برنامة اهداف، ها، تقدم بندي اولويت به شده، ارائه ها اقليت سالمت ملي

). (National Institute of Nursing Research 2002اسـت   شـده  پرداختـه  هـا  پژوهش سنجش
 بررسـي  مـورد  اسـميت  پژوهش در نيز تگزاس فناوري دانشگاه در پژوهش راهبردي برنامة
 آمـوزش  ارتقـاء  وري، بهـره  و بودجـه  افـزايش  هـاي  برنامـه  پـژوهش،  ايـن  در. گرفـت  قرار

 و دانشـجو  و دانشـكده  گسـترش  برنامـة  دكترا، آموزشي هاي برنامه كارشناسي، دانشجويان
 توجه مورد راهبردي برنامة قالب در پژوهش اين گوناگون هاي بخش در ملي پذيري رؤيت
 كنيا كشور در چاي پژوهشي مؤسسة نيز ديگر پژوهشي در. (Smith 2010)است  گرفته قرار

)Tea Research Foundation of Kenya 2011 (ايـن  بـراي  را خـود  سـالة  پـنج  راهبردي برنامة 
 كشـور  اين اقتصاد در چاي اهميت بيان با ابتدا پژوهش، اين در. كرد ارائه پژوهشي مؤسسة

 تحليـل  و تجزيه اساس بر سوات، تحليل با سپس. اند پرداخته راهبردي برنامة اهميت ارائة به
PESTLE، وري، بهـره  توسـعة  چـاي،  صـنعت  سـهامداران  بـين  روابـط  هاي چالش بررسي به 
 ظرفيـت  افـزايش  و اكوسيسـتم  بـر  مستمر نظارت و مديريت فناوري، كارگيري به و كيفيت
  . پرداخته شده است سازماني
 در نيز پژوهش تعدادي و آغاز راهبردي ريزي برنامه به توجه 1370 دهة از و ايران در

 و هـا  مـوزه  هـا،  كتابخانـه  بـراي  راهبـردي  برنامـة  تدوين زمينة در. است شده انجام زمينه اين
 مـوارد  معدود از يكي. است شده منتشر كتاب يا و مقاله اندكي بسيار تعداد نيز اسناد مراكز

 دومـين  كـه  است ايران علمي مدارك و اطالعات پژوهشگاه راهبردي برنامة زمينه، اين در
 تعـديالت  برخـي  واسـطة  به 1379 و 1378 هاي سال طي را خود راهبردي برنامة از ويرايش

 پژوهشـگاه ( رساند انجام به برايسون راهبردي ريزي برنامه مدل از استفاده با اول ويرايش در
 را ضـعف  و قوت نقاط خود گزارش در مركز اين). 1379 ايران علمي مدارك و اطالعات

 بـا  و مشـخص  خـارجي  محـيط  تحليـل  بـا  را تهديدها و ها فرصت و داخلي، محيط تحليل با
. اسـت  نمـوده  تعيـين  را راهبردي موضوعات سازمان، رسمي غير و رسمي وظايف به توجه
 موفقيـت  دورنمـاي  و راهبـردي  هـاي  موضـوع  به نگاهي با گزارش اين وب تحت نسخة در

   .شود مي اشاره نيز پذيرفته صورت كه اقداماتي و ها طرح به سازمان،
 و بوده پژوهشگران هاي دغدغه از يكي همواره نيز پژوهشي مشكالت و موانع بررسي

 اسـناد  مركـز  و هـا  مـوزه  ها، كتابخانه سازمان با ارتباط در داخلي پژوهش يك زمينه اين در
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 و پيمايشـي  پـژوهش  يـك  انجـام  بـا   سـاالري . اسـت  پذيرفته صورت رضوي قدس آستان
 مشـكالت  و موانـع  بررسي به پرسشنامه از استفاده با و تحليلي رويكرد با اي كتابخانه مطالعة

اسـت   پرداختـه  رضـوي  قـدس  آسـتان  اسـناد  مركـز  و ها موزه ها، كتابخانه سازمان پژوهشي
 بـه  نگـاهي  بـا  ليكرت طيف قالب در گويه 48 از استفاده با آماري جامعة نظرهاي). 1385(

 سنجش مورد سازماني، درون پژوهشي موانع بر تأكيد با و سازماني برون مشكالت و تنگناها
 14 قالـب  در سـنجش  مـورد  هـاي  گويـه  هـا،  يافته بخش در. گيرد مي قرار تحليل و تجزيه و

 انسـاني  نيـروي  و مـديريتي  مـالي،  فرهنگـي،  پژوهشي موانع مقولة چهار در اساسي، پرسش
 ضـعف  و شـدت  بـا  را سازمان اين در پژوهشي موانع ها، يافته. است گرفته قرار تحليل مورد
 مشـكالت  و موانـع  آن رفـع  منظـور  بـه  راهكـار  32 نهايـت،  در و دهـد  مـي  قـرار  تأييد مورد

  . است كرده پيشنهاد سازمان در موجود پژوهشي
 ميـان  در پژوهش راهبردي برنامة دهد كه مي نشان پژوهشي هاي پيشينه به كلي نگاهي

 بـراي  موضـوع  ايـن  اهميـت  از نشان كه است گرفته قرار توجه مورد گوناگون هاي سازمان
 رسـاني، كـه   اطـالع  مراكز و ها سازمان در پژوهش راهبردي برنامة به حال، اين  با. دارد آنها
  .است شده توجه كمتر-رود مي شمار به ها سازمان در پژوهش قلب خود

 هـاي  ديـدگاه  و نظـرات  بررسـي  بـراي  مشـابه،  تحقيقـات  و پـژوهش  پيشينة به توجه با
 گـذاري،  سياسـت  نگرشـي،  بعـد  چهـار  سـازمان،  ايـن  در پـژوهش  دربارة ارشد كارشناسان
 سـازمان  يـك  افـراد  نگـرش  كـه  بـاور  ايـن  بـا . شـد  گرفته نظر در انساني نيروي و مديريتي

 شـمار  به ) علمي رفتار يك عنوان به پژوهش( رفتارها گيري شكل در بنيادين عاملي عنوان به
 را راهبردهـا  و هـا  مشـي  خـط  هـا،  فعاليـت  و رونـدها  كـه  گـذاري  سياسـت  بعـد  اين. رود مي

 توانـد  مـي  كـه  اسـت  مـديريتي  بعـد  اين كه اعتقاد  اين با همچنين دهد، مي قرار الشعاع تحت
 بعـد  كنـد،  اثـر  بـي  يـا  كـرده  دوچندان را پژوهش مقولة بر تأثيرگذار هاي مؤلفه اغلب تأثير

 انسـاني  نيـروي  عامـل  بـه  نهايـت،  در. گرفـت  قـرار  توجـه  مورد تحقيق اين در هم مديريتي
 بـا . شد نگريسته گذار تأثير عمدة عامل يك منزلة به نيز ها سازمان سرماية بزرگترين عنوان به
  :شد تعريف زير صورت به بعد چهار در پرسش پژوهش ديدگاه، اين

  پژوهش  پرسش. 5
 قـدس  آسـتان  اسـناد  مركـز  و ها موزه ها، كتابخانه سازمان ارشد كارشناسان ديدگاه از
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 مـديريتي  گذاري، سياست نگرشي، چهارگانه ابعاد از پژوهشي هاي فعاليت وضعيت رضوي
  است؟ چگونه انساني نيروي و

  پژوهش شناسي روش. 6
ــوع از پــژوهش ايــن ــا و كــاربردي ن  پــژوهش، جامعــة. شــد انجــام پيمايشــي روش ب
 كـه  اسـت  رضـوي  قدس آستان اسناد مركز و ها موزه ها، كتابخانه سازمان ارشد كارشناسان

 زمـان  در تعدادشان و شود مي برده نام كارشناس عنوان با آنها از اختصار به پژوهش اين در
 پـژوهش،  جامعـة  افراد از نظرسنجي و اطالعات گردآوري براي. بود نفر 34 پژوهش انجام

 و متـون  بررسـي  و مطالعـه  از پـس  پژوهش پرسشنامة. شد استفاده ساخته محقق پرسشنامة از
 كـه  شـد  طراحـي  اصلي بخش چهار در نظران صاحب و متخصصان نظرهاي نقطه از استفاده

 وضـعيت  بـا  رابطـه  در سـازمان  ارشد كارشناسان ديدگاه سنجش مورد در آن از پرسش 55
  .بود سازمان پژوهش كنوني

 و اطالعـات  علـم  رشـتة  اسـتادان  از تعـدادي  بـا  پرسشـنامه،  ايـن  روايـي  افزايش براي
 يـا  روايـي  كـه  گفـت  تـوان  مـي  ترتيب بدين. شد مشورت مديريت رشتة نيز و شناسي دانش
 متخصصـان  و كارشناسـان  بررسـي  بـا  پـژوهش  هـاي  داده گـردآوري  ابـزار  محتوايي اعتبار
 دسـت  بـه  عـدد . شـد  اجـرا  آزموني پيش نيز پژوهش ابزار پايايي زمينة در. است شده حاصل
 نظـر  بـه  كـه  بـود  829/0 بـا  برابـر  پـژوهش  ايـن  در كرونباخ آلفاي ضريب محاسبة از آمده
 رو،  ايـن  از و بـوده  برخـوردار  مناسـبي  درونـي  همـاهنگي  از پرسشنامه هاي پرسش رسد مي
  . كرد حاصل اطمينان پرسشنامه پايايي از توان مي

  پژوهش هاي يافته. 7
   نگرشي بعد از پژوهشي هاي فعاليت و امكانات وضعيت .1

 پژوهشي هاي فعاليت به راجع سازمان ارشد كارشناسان نظر پرسش، اين به پاسخ براي
 يـك  در هـا  فعاليـت  و رفتارهـا  بـه  دهي جهت در مهمي جايگاه نگرش،. شد بررسي سازمان
 آيـد،  مـي  شـمار  بـه  هـا  سـازمان  در ويژه به رفتار، نوعي نيز پژوهش كه آنجا از. دارد سازمان
 بـراي  فضـا  شـدن  فـراهم  در آن ضـرورت  و پـژوهش  دربـارة  پژوهشـگر  كارشناسان نگرش
 اسـت؛  صـادق  نيـز  قضـيه  ايـن  عكـس . دارد پژوهشي اهميـت  هاي فعاليت برد پيش و توسعه
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 كـه  داشـت  انتظـار  تـوان  مـي  باشـد،  نداشـته  وجـود  پژوهش باب در مناسبي نگرش چنانچه
 بررسـي  بـا  بنـابراين، . شـود  بـرو  رو موانع از مختلفي انواع با سازمان در پژوهشي هاي فعاليت
 آگـاه  پژوهشـي  هـاي  فعاليـت  كنوني وضعيت زمينة در نظرشان از توان مي آنان هاي ديدگاه

  .شد

هاي پژوهشي از بعد  ديدگاه كارشناسان ارشد دربارة وضعيت كنوني امكانات و فعاليت  . 1 جدول
  نگرشي

ــد / بعــ
 ديدگاه

  گويه ها مؤلفه
ــي / فراوان

ــد  درصــ
  فراواني

كـــامالً 
نظــري   موافقم  موافقم

ــامال   مخالفم  ندارم كــ
  ًمخالفم

نگرش نگرشي
مديران 
مياني و 

ارشد 
به 

  پژوهش

ديدگاه.1
 مثبت

 مديران
 به عالي

  پژوهش

  3 1 11 16 3 فراواني

درصد
  فراواني

8/8 1/47 4/32 9/2  8/8  

حمايت.2
 مديران
از  مياني
 انجام

   پژوهش

  1 5 16 10 2 فراواني

درصد
  فراواني

9/5 4/29 1/47 7/14  9/2  

 1 گويـة  مـورد  در شـده  اعـالم  نظرهـاي  شـود،  مـي  ديـده  1 جـدول  در كـه  گونه همان
 به نسبت مثبتي ديدگاه سازمان ارشد كارشناسان از نيمي از بيش كه دهد مي نشان پرسشنامه
 ايـن  بـراي  خـوبي  نويـد  پـژوهش  مقولـة  به مديران مثبت ديدگاه اين. دارند پژوهش توسعة
 در بايسـتي  مثبـت  و صـحيح  نگاه اين كه داشت توجه بايستي البته. رود مي به شمار سازمان
 هـاي  حركـت  انتظـار  بتـوان  تـا  كنـد  پيـدا  تسـري  آن اعضـاي  تك تك در و سازمان تمامي
  . داشت پژوهشي را تر اثربخش و تر مناسب

 يـك  حـدود  دهـد كـه   مي نشان نيز پرسشنامه 2 گوية مورد در شده اعالم هاي ديدگاه
 پژوهشي هاي فعاليت توسعة با مياني مديران معتقدند كه ارشد كارشناسان) درصد 35( سوم
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 بـيش  البتـه .  ندارند پژوهش انجام به مساعدي نظر درصد 18 فقط و موافقند سازمان اين در
 پـژوهش  به مثبتي نظر عالي مديران كه معتقدند) درصد 9/55( ارشد از كارشناسان نيمي از

. اسـت  پـژوهش  به مياني مديران مثبت ديدگاه به اعتقاد درصد از بيش درصد اين كه دارند
 "اكثرا مياني مديران كه باشد نكته اين تواند مي ديدگاهي، چنين احتمالي هاي علت از يكي
 آنهـا  جـاري  هـاي  فعاليت و كارها در ملموس اي گونه به ها پژوهش برونداد دارند كه انتظار
 هـاي  فعاليـت  "احتمـاال  آنهـا  اينكـه  ديگـر  و نسبت بـه آن، بـاور داشـته باشـند     تا شود ديده

  .كنند مي تلقي خود كارشناسان كاري وظايف ساير مخل را پژوهشي
 ذكـر  نگرشـي  بعـد  زمينـة  در سازمان ارشد كارشناسان ديدگاه به نسبت توان مي آنچه

 نسـبت  همچنين و پژوهش به نسبت عالي و مياني مديران نظر كه زماني تا كه است اين كرد
 بتوان شايد. رسد نمي به نظر ممكن پژوهشي عملكرد بهبود انتظار نباشد، مناسب يكديگر به

 مـديران  كارشناسـان،  از نماينـدگاني  حضور با هدفمند ساختاري ايجاد در را نهايي راهكار
 پـژوهش  بـه  نسـبت  مثبـت  نگرش تقويت جهت در منظم و اي دوره صورت به عالي و مياني

  . نمود پيشنهاد
   گذاري سياست بعد از پژوهشي هاي فعاليت و امكانات وضعيت .2

 موجـود  مسـائل  و مشكالت ترين مهم كه باور اين با پژوهش، دوم پرسش به پاسخ در
 سـازمان  يك هاي فعاليت و روندها همة و است گذاري سياست بعد كنوني، هاي سازمان در

 بعـد  در شـده  اعـالم  نظرهاي. است شده پرداخته بدان هاست، مشي خط و ها سياست از متأثر
 مـديريت  عملكـرد  بهبود زمينة در مشكالتي چه با سازمان كه دهد مي نشان گذاري سياست

ــت و ــي سياس ــروكار پژوهش ــراي و دارد س ــة اج ــژوهش بهين ــا پ ــته ه ــه وابس ــه ب ــوع چ  ن
. دارد بستگي عواملي چه به ها پژوهش مديريت موفقيت سازي زمينه و است گذاري سياست

 زيـر  شرح به زمينه 2 در را آنان هاي اهديدگ توان مي ارشد كارشناسان هاي ديدگاه بررسي با
  .پژوهشي هاي سياست و ها نامه آيين) ب و پژوهش، اداري ساختار) الف: كرد تقسيم
  اداري ساختار. الف

 مطرح گذاري سياست بعد در مسائل، ساير از بيش ارشد كارشناسان ديدگاه در آنچه
 شـود،  مـي  مشـاهده  2 جـدول  1 گويـة  در كه گونه همان. است اداري ساختار جنبة از شده،

 اداري سـاختار  از سـازمان  معتقدنـد كـه   ارشـد  كارشناسـان ) درصد 65( سوم دو به نزديك
 را آنهـا  انتظـارات  اسـت  نتوانسـته  پژوهشـي  سـاختار  ايـن  واقـع  در. نيست برخوردار مناسبي
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 رويكردهـا  ها، هدف با كه پژوهشي مناسب اداري ساختار ايجاد براي تالش. سازد برآورده
 بـا  كـه  بـود  خواهـد  سـازمان  هاي چالش ترين مهم از يكي باشد، متناسب سازمان نيازهاي و

  . راستاست هم نيز پژوهش كار اهداف
  

 مؤلفة پژوهشي هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه  . 2 جدول
 اداري ساختار

 /فراواني  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

كامالً 
نظري   موافقم  موافقم

كامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

ت
سياس

گذاري
ساختار اداري 
مناسباداريساختار.1 

 پژوهش
  8  14 4 7 1 فراواني

  5/23  2/41 8/11 6/20 9/2 درصد فراواني
انجام مناسب وظايف.2

 شوراتوسط
  0  9 9 15 1 فراواني

  0  5/26 5/26 1/44 9/2 درصد فراواني
اعضايمناسبتركيب.3

  شورا
  0  6 10 15 2 فراواني

  0  6/17 4/29 1/44 9/5 درصد فراواني
شورامناسبنظارت.4
هاي  گروه فعاليت بر

 تخصصي

  8  7 12 7 0 فراواني
  5/23  6/20 3/35 6/20 0 درصد فراواني

تئهيعملكرد مناسب.5
  ها طرح تصويب در مديره

  8  6 10 10 0 فراواني
  5/23  6/17 4/29 4/29 0 درصد فراواني

هايگروهيتموفق.6
 هدايت در تخصصي

 هاطرح

  0  17 9 7 1 فراواني
  0  50 5/26 6/20 9/2 درصد فراواني

هايگروهموفقيت.7
 ترغيب در تخصصي
 به پژوهشهمكاران

  0  15 6 12 1 فراواني
  0  1/44 6/17 3/53 9/2 درصد فراواني

تركيب تخصصي.8
 تخصصيهايگروه

  0  4 10 18 2 فراواني
  0  8/11 29/4 9/52 9/5 درصد فراواني

 بـه  نسبت) 2جدول( پرسشنامه 2 گوية با ارشد كارشناسان از نيمي به نزديك موافقت
 در پـژوهش  شـوراي  كـه  دارد آن از حكايـت  پـژوهش  شـوراي  عملكـرد  از نسبي رضايت
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 در شـده  اعـالم  نظرهـاي . اسـت  كرده عمل موفق قبولي قابل نسبتاً تا حد خود وظايف انجام
 ارشـد  كارشناسـان  از نيمـي  حـدود  دهـد كـه   مـي  نشـان ) 2 جدول( پرسشنامه 3گوية  مورد

 مـورد  در شـده  اعـالم  نظرهـاي . اسـت  مناسـب  پژوهش شوراي اعضاي كه تركيب معتقدند
 ارشـد  كارشناسـان  از نيمي به نزديك كه دارد آن از حكايت) 2 جدول( پرسشنامه 4 گوية

 هــاي گــروه هــاي فعاليــت بــر مناســبي نظــارت پــژوهش شــوراي كــه معتقدنــد) درصــد 45(
 3 گويـة  مورد در شده اعالم نظرهاي همچون نيز نظرها اين. است نداشته پژوهش تخصصي

 امكـان  اداري مناسـب  سـاختار  زيـرا  باشـد،  پـژوهش  مناسـب  سـاختار  فقدان مؤيد تواند مي
 ارشـد  كارشناسـان  بيشـتر . نمايـد  مـي  فـراهم  سـازمان  يـك  بـراي  را مناسب و كافي نظارت
 نهايـت،  در زيرا است؛ مهم بسيار پژوهش پيشبرد در سازمان مديرة هيئت كه نقش معتقدند
 نظرهـاي . شـوند  واقـع  تأييـد  و تصـويب  مـورد  مـديره  هيئت توسط بايد پژوهشي هاي طرح
 41 حـدود ( دهنـدگان  پاسـخ  بيشـتر  كه هدد مي نشان) 2 جدول( 5 گوية مورد در شده اعالم
 حـدود  و ندارنـد  رضـايتي  مـديره  هيئت توسط پژوهشي هاي طرح تصويب نحوة از) درصد

آن  بـا   درصـد  30 بـه  نزديـك  تنهـا  و  كـرده  انتخـاب  را »ندارم نظري« گزينة نيز درصد 30
  . اند موافق

 كارشناسـان  از نيمـي  كه دهد مي نشان) 2 جدول( 6 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي
 بـا  رابطـه  در خود اهداف به اند نتوانسته پژوهش تخصصي هاي گروه كه باورند اين بر ارشد

 علل از تواند مي وضعيت اين. يابند دست شان پژوهشي هاي طرح انجام در همكاران هدايت
 منظـور  بـه  پـژوهش  تخصصـي  هـاي  گـروه  در توانـا  و مناسب اعضاي نبود جمله از مختلفي
 اعضـاي  انگيـزة  بتوانـد  كـه  مـؤثر  تشـويقي  نظام نبود و همكاران پژوهشي هاي طرح هدايت
 ناشـي  باشـند،  داشـته  تـري  مطلوب عملكرد و كرده تقويت را پژوهش تخصصي هاي گروه
 شـوراي  كـافي  نظـارت  عـدم  بـه  راجـع  ديگـر  نظرهـاي  مؤيـد  وضـعيت  اين همچنين،. شود

 نظرهـاي . اسـت  سـازمان  اين در پژوهش نامناسب ساختار از ناشي نيز آن كه است پژوهش
 از) درصـد  56( نيمـي  از بـيش  كـه  دهـد  مـي  نشـان  پرسشـنامه  7 گويـة  مـورد  در شده اعالم

 ترغيـب  باعـث  پـژوهش  تخصصـي  هـاي  گروه موفق كه عملكرد معتقدند ارشد كارشناسان
 كـم  نيز قضيه اين به نسبت مخالفت ميزان درصد البته. است بوده پژوهش انجام به همكاران
 تخصصــي هــاي گــروه ايجــاد اهــداف از يكــي. دارد تأمــل جــاي خــود امــر، ايــن و نيســت

 با كه است داشته نظر در سازمان واقع در. است بوده موضوعي كارشناسان تربيت پژوهشي،
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 سـمت  بـه  را آنها پژوهش تخصصي، گروهاي اعضاي به پژوهشي و مطالعاتي فرصت دادن
 مـورد  در شـده  اعـالم  نظرهـاي  اساس بر. دهد سوق موضوعي كارشناس يك به شدن تبديل
) درصــد 58( ســوم دو بــه نزديــك كــه شــود مــي مشــخص) 2 جــدول( پرسشــنامه 8 گويــة

 در موضـوعي  كارشناسـان  كارگيري به در حدودي تا كه سازمان معتقدند ارشد كارشناسان
  .است بوده موفق پژوهش تخصصي هاي گروه

  پژوهشي هاي سياست و ها نامه آيين. ب
 در كـه  دهـد  مـي  نشـان ) 3 جـدول ( پرسشـنامه  1 گويـة  مـورد  در شـده  اعـالم  نظرهاي

بـر   ارشد كارشناسان) درصد 42( سوم يك به نزديك نظر پژوهشي، هاي سياست خصوص
از  حمايـت  بـراي  را مناسـبي  هـاي  سياسـت  است توانسته پژوهش شوراي كه است بوده اين

 شـورا  ايـن  كـه  معتقدنـد  نيـز  ديگـر ) درصـد  35( سوم يك به نزديك و كند وضع پژوهش
 امـر  ايـن  بيـانگر  همچنـين  سـازمان  اسـنادي  مطالعة. يابد دست مهمي چنين به است نتوانسته
 اهـداف  پيشـبرد  منظـور  بـه  را هـايي  نامه آيين است توانسته تاكنون پژوهش شوراي كه است

  نامـة  آيـين  پـژوهش،  شـوراي   نامـة  آيـين  جملـه  از. كنـد  مصـوب  و تدوين سازمان پژوهشي
  نامـة  آيـين  پژوهشـي،  هـاي  سياسـت   نامـة  آيـين  تكميلي، تحصيالت هاي نامه پايان از حمايت
 بـه  پاسـخ  در( ارشـد  كارشناسـان  امـا . پژوهشي هاي تعرفه  نامة آيين و نمونه پژوهشگر تعيين
 . ندارند كيفيت و كميت نظر از ها نامه آيين اين از كافي رضايت) پرسشنامه 2 گوية

 قابل بخش دهد كه مي نشان) 3 جدول( پرسشنامه 3 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي
 را پـژوهش  شـوراي  عملكـرد ) درصد 38 يا سوم يك از بيش( ارشد كارشناسان از توجهي

 ايـن  مخـالف  نيـز  درصـد  25 حـدود  ولي اند، دانسته موفق پژوهشي هاي اولويت انتخاب در
 بزرگـي  بخـش  مجمـوع،  در كه باشد تواند مي واقعيت اين بيانگر وضعيت اين. هستند قضيه

 بـراي  يـا  هسـتند،  اطالع بي پژوهش شوراي شدة اعالم هاي اولويت از يا ارشد كارشناسان از
 پـژوهش  تخصصـي  هـاي  گـروه  از همـواره  پـژوهش  شوراي البته. است نداشته اهميتي آنها

 هـا  توصيه همين واسطة به شايد. باشد مدار مسئله آنها پژوهشي هاي اولويت كه است خواسته
 58 حـدود  كـه  دهـد  مـي  نشـان  پرسشنامه 5 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي كه است بوده

 خـود  هـاي  اولويـت  تعيـين  در را پـژوهش  تخصصي هاي گروه ارشد، كارشناسان از درصد
  . هستند مخالف امر اين با نيز درصد 23 و اند انگاشته موفق
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 مؤلفة پژوهشي، هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه  . 3 جدول
  پژوهشي هاي سياست و ها نامه آئين

  / فراواني  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

كامالً 
نظري   موافقم  موافقم

كامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

سازماني
 

آيين
نامه
 

ت
ها و سياس

 
هاي پژوهشي

 

باشورامناسبحمايت.1
  مناسب هاي سياست

  0 14 5 12 2 فراواني
  0 2/41 7/14 3/35 9/5 درصد فراواني

هاينامهآيينتصويب.2
 توسط شورا مناسب پژوهشي

  0 7 7 18 1 فراواني
  0 6/20 6/20 9/52 9/2 درصد فراواني

انتخابدرشوراموفقيت.3
 پژوهشي مناسب هاي اولويت

  0 8 13 13 0 فراواني
  0 5/23 2/38 2/38 0 فراوانيدرصد

مناسبسياستتدوين.4
ي توسط شوراي حمايت

  پژوهش

  0 9 6 18 1 فراواني
  0 5/26 6/17 9/52 9/2 درصد فراواني

هايگروهيتموفق.5
  اولويت تعيين در تخصصي

  0 11 5 16 2 فراواني
  0 4/32 7/14 1/47 5 درصد فراواني

اخالقيقواعدوضع.6
  مناسب

  1 9 17 7 0 فراواني
  9/2 5/26 50 6/20 0 درصد فراواني

 از نيمـي  از بـيش  كـه  دهـد  مـي  نشـان  پرسشـنامه  6 گويـة  مورد در شده اعالم نظرهاي
 از حمايـت  در را مناسبي سياست حدودي تا پژوهش كه شوراي معتقدند ارشد كارشناسان

 مخـالف  نيز درصد 22 ميان اين در و است گرفته پيش در تكميلي تحصيالت هاي نامه پايان
 آن نشـانگر ) 3 جـدول ( پرسشـنامه  7 گويـة  مـورد  در شـده  اعالم نظرهاي. هستند مسئله اين

 پژوهش براي مناسبي اخالقي قواعد كه معتقدند) درصد 29( سوم يك به نزديك كه است
 در هرچند هستند؛ قضيه اين مخالف نيز درصد 20 به نزديك و است نشده وضع سازمان در
 باره اين در كافي اطالع عدم آن علت شايد. اند نكرده اظهار نظر سوم يك از بيش ميان اين
 اخالقـي  قواعـد  براي خاصي نامة آيين كه دهد مي نشان پژوهش حوزة مستندات البته. باشد

  .است  نشده تدوين
   مديريتي بعد از پژوهشي هاي فعاليت و امكانات وضعيت .3

 بعـد  لحاظ از سازمان پژوهشي هاي فعاليت وضعيت پژوهش، سوم پرسش به پاسخ در
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 تسـهيالت ) الـف : است گرفته قرار بررسي مورد زير گانة شش اساسي هاي مؤلفه با مديريتي
 انتشـار ) د پژوهشـي؛  هـاي  يافته از گيري بهره) ج پژوهشي؛ مراحل و فرايندها) ب پژوهشي؛

 از خـارج  پژوهشـي  نهادهـاي  و پژوهشـگران  بـا  ارتبـاط ) و بودجـه؛ ) ه پژوهشـي؛  هاي يافته
  .سازمان

  پژوهشي تسهيالت. الف
) 4 جـدول ( پرسشـنامه 1 گويـة  به پاسخ در ارشد كارشناسان از نيمي از بيش مخالفت

 مناسـب  تسـهيالت  كـردن  فـراهم  در سـازمان  ارشد، كارشناسان ديدگاه از كه دهد مي نشان
 2گويـة   به مخالفت توجه قابل درصد همچنين،. است نبوده موفق چندان پژوهشگران براي

 تشـويق  در پـژوهش  شـوراي  ارشـد،  كارشناسـان  ديـدگاه  از كـه  دهـد  مـي  نشـان  پرسشنامه
 نكـرده  عمـل  موفـق  پژوهشـي  هـاي  طـرح  اجـراي  و انتخاب در سازمان پژوهشگر همكاران

 نزديـك  كـه  دهـد  مي نشان) 4 جدول( پرسشنامه 3 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي. است
 عنـوان  به نتوانسته سازمان مديرة هيئت كه معتقدند ارشد كارشناسان از) درصد 44( نيمي به

 . هستند مسئله اين موافق) درصد 22( تعداد اين از نيمي تنها و كند عمل خوبي به مشوق

 سازمان، پژوهشي هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه   .4 جدول
  پژوهشي تسهيالت مؤلفة

  / فراواني  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

كامال 
نظري   موافقم  ًموافقم

كامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

مديريتي
ت پژوهشي 

تسهيال
 

تسهيالتتصويب.1
ش پژوه براي مناسب

  توسط شورا

  1  18 5 10 0 فراواني
  9/2  9/52 7/14 4/29 0 درصد فراواني

درشوراموفقيت.2
به  همكاران تشويق
 اجراي و انتخاب
  ها طرح

  2  15 4 13 0 فراواني

  9/5  1/44 8/11 2/38 0 درصد فراواني

مناسبسرعت.3
 ابالغ و تصويب
  ها طرح

  11  16 4 3 0 فراواني
  4/32  1/47 8/11 8/8 0 درصد فراواني
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  / فراواني  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

كامال 
نظري   موافقم  ًموافقم

كامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

مديرهتئهيتشويق.4    
  پژوهش انجامبه 

  5 10 8 11 0 فراواني
  7/14 4/29 5/23 4/32 0 درصد فراواني

  پژوهشي مراحل و فرايندها. ب
 تصويب چگونگي گوية همانند كه دهد مي نشان 1 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي

 انجـام  مناسـبي  سـرعت  بـا  هـا  طـرح  كـه  معتقدنـد  ارشـد  كارشناسـان  اكثـر  ها، طرح ابالغ و
 امـور  گيـر  وقـت  فراينـد  هـا،  طـرح  انجـام  كندي هاي علت از يكي زياد احتمال به. شود نمي

 بـه  مربـوط  نظرهـاي  همچنين،. است ها طرح ابالغ و تصويب اولية مراحل در ويژه به اداري،
 كاسـتي  دچـار  پژوهشـي  فراينـدهاي  تعريـف  زمينـة  در سـازمان  كه است آن بيانگر 2 گوية
 هـاي  موضـوع  در مناسـبي  بروشـورهاي  و راهنماهـا  دارند كه انتظار ارشد كارشناسان. است

 راهنماهـاي  و بروشـور  تـدوين  سـابقة . باشـد  شده تدوين پژوهشي فرايندهاي براي مختلف
 شـوراي  معـرف  كـه  كلـي  بروشـور  چنـد  جـز  بـه  دهد كه  مي نشان سازمان اين در پژوهشي
 بروشـور  سـال،  يـك  در پـژوهش  نمايشـگاه  بروشور و آن است مهم هاي فعاليت و پژوهش
 كـه  شـد  مشـخص  پژوهشـي،  فراينـدهاي  تعريف زمينة در البته. خورد نمي چشم به ديگري
بـر   كه است شده تهيه پژوهش كارشناس استفادة براي واقع در شده تدوين راهنماهاي بيشتر
 بـه  توجـه  بـا  رسـد  نظـر مـي   بـه  مجمـوع،  در. كنـد  مديريت بهتر را پژوهشي امور آن اساس

 تـدوين  پـژوهش  حوزة در بايد خاصي موضوعي بروشورهاي و راهنماها موجود، انتظارات
 اجرايـي  فراينـدهاي  كـه  است آن از حاكي نيز  3 گوية با مخالفت زياد بسيار درصد. شوند

 معنـا  بـدين  وضـعيت  اين. شوند نمي اصالح و بازنگري مستمر صورت به سازمان در پژوهش
 كارشناسـان  و دارد وجـود  پـژوهش  اجرايـي  فرايندهاي در اختالالتي كه باشد تواند مي نيز

  . اند ديده بازنگري نيازمند را آنها ارشد
 را پژوهشـي  امـور  سـازمان،  كـه  اسـت  آن بيـانگر  نيـز  4 گويـة  بـه  مربوط هاي ديدگاه

 تـوان  مـي  4 و 3 هـاي  گويـه  از را پرسـش  ايـن  پاسخ البته. است نكرده سازي مستند خوبي به
 فرايندهاي و نشده تدوين سازمان در خوبي بروشورهاي و راهنماها كه زماني زيرا دريافت،
 نيـز  آنهـا  مستندسـازي  زمينـة  در مسـلماً  باشـد،  نشـده  اصالح همواره پژوهشي امور اجرايي
 ارزيـابي  و نظارت كه دهد مي نشان نيز 5 گوية به مربوط هاي داده. دارد وجود هايي كاستي
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 بـه  توجـه  بـا  امـر  ايـن . نـدارد  وجـود  ارشد كارشناسان نظر از پژوهشي فرايندهاي در كافي
 نيـز  يافتـه  ايـن . رسـد  مـي  نظـر  بـه  طبيعي پژوهش حوزة اداري ساختار و سازمان گستردگي

 نـوع  بـه  توجـه  بـا  6 گوية مورد در. كند مي تأييد را پژوهش اداري ناكارآمد ساختار وجود
 ايـن  كه شود مي معلوم آنها، از درصد 2/38 نظر اظهار عدم و ارشد كارشناسان گويي پاسخ
 يافـت  بتـوان  5 گويـة  در را پرسـش  اين پاسخ شايد. است داشته ابهام آنها براي كمي گويه
 بـه  مربـوط  هـاي  ديـدگاه . اسـت  امور كردن شفاف مستندسازي، اهداف از يكي واقع در كه

 و آموزنده را ها طرح هاي داوري ارشد كارشناسان كلي، طور به كه دهد مي نشان نيز 7 گوية
 در داوران غيـر مسـتقيم   هـاي  آمـوزش  ارائة و آموزندگي خاصيت. اند كرده تلقي طرفانه بي

 سـازمان،  ايـن  در جـوان  پژوهشـگران  وجـود  بـه  توجـه  با پيشنهادي هاي طرح داوريِ خالل
 نكـات  كـه  شـود  خواسـته  داوران تمامي از مطلوب است بنابراين،. است اهميت حايز بسيار

 را واقعيــت ايــن نيــز 8 گويــة بــه مربــوط هــاي داده. بگنجاننــد داوري در را خــود آموزشــي
 نظيـر  امكاناتي مانند تجهيزات و امكانات برخي از حاضر حال در سازمان اين كه رساند مي

 امـور  پيشبرد براي سازماني مختلف هاي حوزه در متن تمام اطالعاتي هاي پايگاه به دسترسي
  . نيست برخوردار پژوهش

 آنهـا  اكثـر  كـه  دهد مي نشان 9 گوية به راجع ارشد كارشناسان قضاوت نوع همچنين
 كلي كه پرسش نوع به توجه با. دانند نمي پژوهش توسعة براي مناسب را سازمان اين محيط
 بـه  نگرش نوع تا گرفته اداري ساختار از شود؛ امور تمام شامل تواند مي نيز آن تفسير است،

 بهتـر  شـايد . است شده وضع پژوهشگران تشويق براي كه مصوباتي و ها نامه آيين و پژوهش
 اظهـارات . كـرد  جسـتجو  ها گويه ساير در را گويه اين تفسير تر، صحيح قضاوت براي باشد

 گويـه  ايـن  بـا  زيـادي  درصـد  كه دهد مي نشان چند هر 10 گوية مورد در ارشد كارشناسان
 هـا،  سياسـت  از سـازمان  كـه  اند بوده معتقد نيز اي مالحظه قابل درصد ولي اند، بوده مخالف
 نـوع  ايـن . نيسـت  برخـوردار  پـژوهش  توسـعة  براي مناسبي مديريتي ابزارهاي و ها مكانيسم

  .طلبد مي را بيشتري تأمل و قضاوت بررسي
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 مؤلفة پژوهشي، هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه   .5 جدول
 پژوهشي مراحل و فرايندها

  / فراواني  گويهمؤلفه بعد
  درصد فراواني

كامالً 
نظري   موافقم  موافقم

 كامال ً  مخالفم  ندارم
  مخالفم

مديريتي
ش 

فرايندها و مراحل پژوه
انجاممناسبسرعت.1 

  پژوهشي هاي طرح
  10 17 5 1 0 فراواني

  4/29 50 7/14 9/2 0 درصد فراواني

وراهنماهاوجود.2
 برايمناسب  بروشورهاي
 پژوهشفرآيندهاي

  2 23 6 3 0 فراواني
  9/5 6/67 6/17 8/8 0 درصد فراواني

مداوماصالحوبازنگري.3
  پژوهش اجرايي يندهايافر

  2 14 11 6 1 فراواني
  9/5 2/41 4/32 6/17 9/2 درصد فراواني

تماممناسبمستندسازي.4
 سازماندرپژوهشيندهايافر

  2 16 8 8 0 فراواني
  9/5 1/47 5/23 5/23 0 درصد فراواني

مناسبارزيابيونظارت.5
 پژوهشيندهايافر

  2 15 11 6 0 فراواني
  9/5 1/44 4/32 6/17 0 درصد فراواني

مختلفيندهايافرشفافيت.6
  پژوهش

  2 11 13 7 0 فراواني
  9/5 4/32 2/38 6/20 0 درصد فراواني

بودنآموزندهوطرفانهبي.7
 ي پژوهشيهاداوري

  0 4 14 16 0 فراواني
  0 8/11 2/41 1/47 0 درصد فراواني

تجهيزاتوامكاناتوجود.8
  مناسب

  5 9 10 7 1 فراواني
  7/14 5/26 4/29 6/20 9/2 درصد فراواني

  4 16 7 6 1 فراواني مناسبمحيطآوريفراهم.9
  8/11 1/47 6/20 6/17 9/2 درصد فراواني

ها،سياستداشتندر اختيار.10
مديريتي ابزارهاي وكارها  و ساز

 مناسب

  2 15 11 6 0 فراواني
  9/5 1/44 4/32 6/17 0 درصد فراواني

  شده انجام هاي پژوهش دستاوردهاي و ها يافته از گيري بهره. ج
 از نيمـي  حـدود  كـه  است آن از حاكي پرسشنامه 1 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي
 اجـرا  مرحلـة  بـه  پژوهشي هاي يافته و دستاوردها كه معتقدند) درصد 46( ارشد كارشناسان
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. انـد  كـرده  اطالعـي  بـي  اظهار رويكرد اين از نيز) درصد 44( ديگر نيمي حدود و رسند نمي
 بايـد  زمينـه  ايـن  در كـه  داشـت  بر خواهـد  در سازمان براي را پيام اين مجموع، در يافته اين

  .باشد داشته آن رساني اطالع در هم و ها يافته كردن اجرايي در هم بيشتري توجه

 بعد از پژوهشي هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه  . 6 جدول
  نگرشي

  / فراواني  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

كامالً 
نظري  موافقم موافقم

كامالً  مخالفم  ندارم
 مخالفم

  مديريتي
اجراي 

هاي  يافته
  پژوهش

شدن  لزوم اجرايي. 1
  پژوه هاي يافته

  2  14  15  3  0  فراواني

  9/4  2/41 1/44  8/8  0  درصد فراواني

  پژوهشي هاي يافته انتشار. د
 سـوم  دو حـدود  كـه  دهـد  مي نشان پرسشنامه 1 گوية مورد در شده اعالم هاي ديدگاه

 مشـكل  بـا  پژوهشـي  هـاي  يافته انتشار در كه سازمان معتقدند ارشد كارشناسان) درصد 64(
 سـازمان  ارشـد،  كارشناسـان  ديدگاه از كه باشد مي نكته اين بيانگر خوبي به كه است مواجه

 تـوان  مـي  مختلفـي  داليـل  امـر،  ايـن  بـراي . اسـت  نبـوده  موفق خود پژوهشي آثار انتشار در
 عـدم  پژوهشـي،  هـاي  طـرح  نشـر  بر سازمان يا پژوهش شوراي تأكيد عدم جمله از: برشمرد
 طـرح  تبـديل  در پژوهشـگران  كـافي  تشويق عدم و پژوهشي هاي طرح نهايي برونداد تعيين

 2 گويـة  مـورد  در شده اعالم هاي ديدگاه. آن از مقاله استخراج يا و كتاب به خود پژوهشي
 خـوب  علمـي  كيفيـت  از) درصد 50( ارشد كارشناسان از نيمي كه دهد مي نشان پرسشنامه

 آثـار  انتشار در سازمان حساسيت شايد. دارند رضايت سازمان اين در منتشرشده هاي كتاب
. شـوند  برخـوردار  وضـعيت  ايـن  از سـازمان  منتشرشـدة  هاي كتاب كه شده باعث كيفيت با

 پرسشـنامه  3 گويـة  بـا  ارشـد  كارشناسـان  موافقـت ) درصد 76( توجه قابل درصد همچنين،
 جايگـاه  از علمـي  هـاي  نشـريه  نشر در است توانسته سازمان اين كه كند مي آشكار خوبي به

 و كتابــداري فصــلنامة« نشــرية دو وجــود. باشــد برخــوردار علمــي جامعــة در قبــولي قابــل
. باشـد  ارشد كارشناسان اظهارات مؤيد تواند مي »شمسه الكترونيكي نشرية« و »رساني اطالع

 كـه  كـرد  اسـتنباط  گونـه  ايـن  تـوان  مـي  مصاحبه در شده ارائه نظرهاي به توجه با حال، اين با
 اي بايسـته  جايگـاه  از سـازمان  بـا  مـرتبط  هاي پژوهش هاي يافته انتقال براي سازمان نشريات
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 وضـعيت  ايـن  بهبـود  بـراي  مناسـب  اي گونـه  بـه  سـازمان  ايـن  دارد كه جا و نبوده برخوردار
  .كند گذاري سياست

 مؤلفظ پژوهشي، هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه   .7 جدول
  پژوهشي هاي يافته انتشار

/ فراوانـــــــي  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

ــامالً  كــ
نظــري   موافقم  موافقم

كــــامالً   مخالفم  ندارم
مديريتي  مخالفم

انتشار
 

يافته
 

هاي پژوهشي

مناسبانتشار.1
  پژوهشي هاي يافته

  2 20 6 6 0 فراواني
  9/5 8/58 6/17 6/17 0 درصد فراواني

علميكيفيت.2
 هاي كتاب مناسب
  ة سازمانشد منتشر

  1 4 12 15 2 فراواني
  9/2 8/11 3/35 1/44 9/5 درصد فراواني

جايگاهواعتبار.3
سازمان نشريات مناسب

  در جامعة علمي

  0 1 6 21 5 فراواني
  0 9/2 6/17 8/61 7/14 درصد فراواني

نشرياتيتموفق.4
 انتقال در سازمان
  يپژوهش هاي يافته

  3 10 8 12 1 فراواني

  8/8 4/29 5/23 3/35 9/2 درصد فراواني

معرفيدريتموفق.5
  پژوهشي دستاوردهاي

  2 18 4 10 0 فراواني
  9/5 9/52 8/11 4/29 0 درصد فراواني

آوريفراهم.6
 و مناسب اطالعات

 پژوهشة دربار كافي
  سايت وبدر 

  4 10 12 7 1 فراواني
  8/11 4/29 3/35 6/20 9/2 درصد فراواني

دستاوردهايمعرفي.7
در  پژوهشي مناسب

 سازمان وبالگ
  )دژنبشت(

  1 7 14 11 1 فراواني
  9/2 6/20 2/41 4/32 9/2 درصد فراواني
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/ فراوانـــــــي  گويه مؤلفه بعد
  درصد فراواني

ــامالً  كــ
نظــري   موافقم  موافقم

كــــامالً   مخالفم  ندارم
  مخالفم

    

ةارائومعرفي.8
 دستاوردهايمناسب 
 انجمن پژوهشي

  سازمان پژوهشگران

  0  5 12 16 1 فراواني
  0  7/14 3/35 1/47 9/2 درصد فراواني

 درصــد 60 حــدود كــه دهــد مــي نشــان 5 گويــة مــورد در شــده اعــالم هــاي ديــدگاه
 عمـل  خـوبي  به خود پژوهشي دستاوردهاي معرفي در معتقدند كه سازمان ارشد كارشناسان

 معرفـي  بـراي  مشـخص  اي برنامـه  نبـود  از ناشـي  اتفـاق،  اين علل از يكي شايد. است نكرده
 نشـان  6 گويـة  مـورد  در شـده  اعالم هاي ديدگاه همچنين. است بوده پژوهشي دستاوردهاي

 اطالعـات  داراي سـازمان  سـايت  وب كـه  معتقدنـد  ارشـد  كارشناسان درصد 41دهدكه  مي
 نحوة و ساختار در بازنگري ضرورت گويه اين با مخالفت ميزان اين. نيست كافي پژوهشي
 همچنـين . دهـد  مـي  نشـان  خوبي به را سازمان سايت وب در پژوهشي اطالعات رساني اطالع

 ارشـد  كارشناسـان  سـوم  يـك  حـدود  كه دهد مي نشان 7 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي
 بهتـري  عملكرد از سازمان سايت وب با مقايسه در سازمان وبالگ معتقدند كه) درصد 35(
 در بيشـتري  اطالعـات  اينكـه  بـه  توجـه  بـا  يافتـه،  ايـن . اسـت  بـوده  برخـوردار  زمينه اين در
 بـراي  اي ويـژه  جايگـاه  و دارد وجـود  پژوهشـي  هـاي  فعاليـت  معرفـي  در سازمان سايت وب

 نـوع  ايـن  علـت  شـايد . اسـت  برانگيـز  تأمـل  كمي شده، گرفته درنظر پژوهش بخش معرفي
 سـايت  وب از بيشـتري  انتظار كه است بوده خاطر به اين  ارشد كارشناسان سوي از قضاوت
 اينكـه  يـا  و انـد  داشـته  سازمان در پژوهشي دستاوردهاي معرفي در وبالگ به نسبت سازمان
 كارشناسـان  نظـر  توانسـته  دارد، پژوهشي هاي فعاليت انتشار در غير رسمي  جنبه كه وبالگ
 دهد مي نشان پرسشنامه 38 گوية مورد در شده اعالم هاي ديدگاه. كند جلب خود به را ارشد
ــه ــي ك ــان از نيم ــد، كارشناس ــرد ارش ــن عملك ــگران انجم ــازمان پژوهش ــي در را س  معرف

 بـراي  تأييـدي  منزلـة  بـه  توانـد  مـي  نظرهـا  اين. اند كرده تأييد سازمان پژوهشي دستاوردهاي
  .باشد پژوهشي هاي فعاليت معرفي راستاي در انجمن هاي فعاليت توسعة و استمرار

  بودجه. ه
 شـوراي  كـه  دهـد  مـي  نشـان  پرسشـنامه  1 گويـة  با ارشد كارشناسان از نيمي مخالفت
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 اعـالم . اسـت  نكـرده  پيشـنهاد  سـازمان  در پـژوهش  پيشبرد براي را مناسبي بودجة پژوهش،
 پرسشـنامه  2 گويـة  بـه  پاسـخ  در ارشد كارشناسان از) درصد 44( نيمي به نزديك مخالفت

 ها ديدگاه اين. است نبوده جذاب محققان براي چندان پژوهشي هاي تعرفه كه دهد مي نشان
 نيـز  سـازمان  از خـارج  محققـان  جذب در موفقيت عدم به مربوط يافتة كنندة تأييد تواند مي

 فراهم را محققان ساير جذب زمينة تواند نمي شك بدون نامناسب، هاي تعرفه كه چرا باشد؛
 مـديره  هيئـت  كنـد كـه   مـي  آشـكار  خـوبي  به 3 گوية مورد در شده اعالم هاي ديدگاه. كند 

 را ارشـد  كارشناسـان  نظـر  اسـت  نتوانسـته  پژوهشـي  هاي تعرفه و بودجه تصويب در تاكنون
 شـايد . نيسـتند  راضـي  پژوهشـي  هاي تعرفه اين از ارشد كارشناسان از نيمي زيرا كند، جلب
  . است بوده پژوهشي هاي تعرفه كم افزايش يا موقع به افزايش عدم امر، اين داليل از يكي

 مؤلفة پژوهشي، هاي فعاليت و امكانات كنوني دربارة وضعيت ارشد كارشناسان ديدگاه   .8 جدول
  بودجه

درصد / فراواني  گويه مؤلفه بعد
  فراواني

ــامالً كــ
نظـــري  موافقم  موافقم

ــامالً  مخالفم  ندارم كــ
  مخالفم

مناسبةبودج.1 بودجه  مديريتي
 برايپيشنهادي شورا 

 پژوهشپيشبرد

  2 14 12 6 0 فراواني
  9/5 2/41 3/35 6/17 0 درصد فراواني

پژوهشيهايتعرفه.2
 پيشنهادي شورا مناسب

  1 14 8 11 0 فراواني
  9/2 2/41 5/23 4/32 0 درصد فراواني

تئدستي هيگشاده.3
 تصويب در مديره
 هاتعرفهوبودجه

  5 12 12 4 0 فراواني
  7/14 3/35 3/35 8/11 0 درصد فراواني

  سازمان از خارج پژوهشگران با ارتباط. و
 حـدود  كـه  دهـد  مـي  نشـان ) 9 جدول( پرسشنامه 1 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي

 از خـارج  محققـان  جـذب  در سـازمان  معتقدنـد كـه   ارشد كارشناسان از) درصد 52( نيمي
 هـاي  اولويـت  بـودن  نامناسـب  توانـد  مـي  داليـل،  از يكـي . اسـت  نكـرده  عمل موفق سازمان
  .است نبوده سازمان از خارج محققان توجه مورد كه باشد سازمان اين پژوهشي

 مـورد  در آنـان  شـدة  اعـالم  هاي ديدگاه از كه ارشد كارشناسان درصدي 44 مخالفت
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 سـازمان  ارشـد،  كارشناسـان  ديـدگاه  از هرچنـد  كـه  دهـد  مـي  نشـان  آمده، دست به 2 گوية
 تاحـدودي  پژوهشـي  هـاي  طـرح  بـراي  علمي مشاور و راهنما استاد معرفي در است توانسته
 امـر  ايـن  در را سـازمان  نيـز ) درصد 26( ارشد كارشناسان از بخشي ولي نمايد، عمل خوب
 اظهـار  خصـوص  اين در ارشد كارشناسان از سوم يك حدود آنكه ضمن. اند ندانسته موفق
 بـراي  اينكـه،  يكـي  :كـرد  ذكـر  نكتـه  اين براي توان را مي علت دو حداقل. ند نداشته نظري

 از نيـاز  بـي  واقـع  در و نشـده  انتخـاب  مشـاور  و راهنمـا  استاد پژوهشي، هاي طرح از تعدادي
 41 مخالفـت . اسـت  نشـده  پيـدا  همكـاري  آمـادة  و مناسـب  فرد اينكه، ديگر و بوده انتخاب
 دسـت  بـه  3 گويـة  مـورد  در آنـان  شـدة  اعـالم  هاي ديدگاه از كه ارشد كارشناسان درصدي
 اسـت  نتوانسـته  سازمان ارشد، كارشناسان نظر از كه است مطلب اين نشانگر خوبي به آمده،

 داشـته  علمـي  و پژوهشي همكاري پژوهشي نهادهاي و مؤسسات ساير با قبولي قابل حد در
 دارد امكـان  اينكـه،  يكـي : كـرد  اشـاره  دليـل  دو بـه  تـوان  مي وضعيت اين تبيين براي. باشد
 مسـتمر  ارتبـاط  امكـان  و فرصـت  شـايد  پژوهش، براي مناسب اداري ساختار فقدان علت به

 مؤسسات ساير با همكاري مشترك هاي حوزه است ممكن اينكه، ديگر و باشد نشده ايجاد
  . باشد نشده ايجاد يا تعريف

 مـورد  در آنـان  شـدة  اعـالم  هاي ديدگاه از كه ارشد كارشناسان درصدي 61 مخالفت
 خـارج  پژوهشـگران  است نتوانسته سازمان كه دهد مي نشان خوبي آمده، به دست به 4 گوية

 ضـروري  عامـل  دو حـداقل  وجود پژوهشگران، ساير جذب براي. كند بجذ را سازمان از
 وجـود  ديگـر  و برانگيزانـد  را پژوهشگران ساير  عالقة كه پژوهشي هاي اولويت يكي: است
 شـده  اعـالم  نظرهاي همچنين. باشد جذاب پژوهشگران براي كه پژوهشي مناسب هاي تعرفه
 كارشناسـان  از) درصـد  47( نيمـي  بـه  نزديـك  كه دهد مي نشان پرسشنامه 5 گوية مورد در

 كـرده  عمـل  قبـولي  قابل در حد علمي مشاور كارگيري به در امر سازمان كه معتقدند ارشد
 و هـا  حـوزه  از برخـي  ظـاهراً  هـم  بـاز  سازمان، عملياتي حوزة گستردگي علت به ولي است،

 وضـعيت  ايـن  تقـدير،  هـر  بـه . انـد  نشـده  علمي مشاور از استفاده به موفق عمل، در اشخاص
 .باشد كوشاتر علمي مشاوران از استفاده در بايست مي سازمان كه است نكته اين بيانگر
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 سازمان پژوهشي هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت دربارة ارشد كارشناسان ديدگاه   .9 جدول
  مديريتي بعد از

درصد / فراواني  گويه مؤلفه بعد
  فراواني

كـــامالً
نظــري  موافقم موافقم

كـــامالً مخالفم  ندارم
 مخالفم

مديريتي
ارتباط با پژوهشگران و نهادهاي پژوهشي خارج از سازمان 
شورامناسبراهبردهاياتخاذ.1 

 خارج پژوهشگران تشويق براي
 سازماني

  1 17 5 10 1 فراواني
  9/2 50 7/14 4/29 9/2 درصد فراواني

بامناسبارتباطبرقراري.2
 علميمشاورانوراهنماناستادا

  0 9 10 13 2 فراواني
  0 5/26 4/29 2/38 9/5 درصد فراواني

سايرباسازمانيپوياارتباط.3
 پژوهشيموسساتونهادها

  1 13 14 4 2 فراواني
  9/2 2/38 2/41 8/11 9/5 درصد فراواني

محققانجذبدريتموفق.4
 از خارج در برجسته وپژوهشگران

 سازمان

  4 17 10 2 1 فراواني
  8/11 50 4/29 9/5 9/2 درصد فراواني

علميمشاورانازمنديبهره.5
 پژوهشپيشبردجهتدربرجسته

  1 11 6 13 3 فراواني
  9/2 4/32 6/17 2/38 8/8 درصد فراواني

   انساني نيروي بعد از پژوهشي هاي فعاليت و امكانات وضعيت .8
 از سازمان پژوهشي هاي فعاليت وضعيت بررسي و پژوهش چهارم پرسش به پاسخ در

 توجـه  بـا  توان مي را بعد اين سازمان، ارشد كارشناسان ديدگاه به توجه با آموزشي بعد نظر
   و پژوهشـگران،  ارتقـاء  در پـژوهش  نقـش ) الـف : داد قـرار  توجـه  مورد اساسي مؤلفة دو به
  .آموزش) ب
  پژوهشگران ارتقاء در پژوهش نقش. الف

 بـراي  مناسـب  هـاي  نامـه  آيـين  تـدوين  براي اخير هاي سال در كه هايي تالش وجود با
 دهـد  مـي  نشان پرسشنامه 1 گوية يافتة گرفته، صورت سازمان پژوهشگران عملكرد ارزيابي

 زمينـه  ايـن  در مناسـبي  نامـة  آيـين  معتقدنـد كـه   ارشد كارشناسان از توجهي قابل درصد كه
 نشـان  نيـز  پرسشنامه 2 گوية با ارشد كارشناسان از نيمي از بيش موافقت. است نشده تدوين

 در پژوهشـي  هـاي  فعاليـت  اتكـاي  بـه  انـد  توانسـته  سـازمان  ايـن  پژوهشگران كه دارد آن از
 اظهـار  قضيه اين با نيز اي مالحظه قابل درصد البته. يابند ارتقاء سازماني و حقوقي هاي زمينه
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 بـين  رابطـه  تقويـت  و اسـتمرار  بـه  سـازمان  توجـه  اهميت مجموع، در كه اند كرده مخالفت
 يافتـة . سـازد  مـي  خاطرنشـان  را آن بخشـيدن  شدت و سازماني ارتقاء و پژوهشي هاي فعاليت
 ارشـد  پژوهشـگران  كـه  معتقدنـد  ارشـد  كارشناسـان  كه دهد مي نشان نيز پرسشنامه 3 گوية

 مشـابه  هـاي  سـازمان  علمـي  هيئـت  اعضـاي  و پژوهشـگران  سـاير  شـبيه  امتيازاتي از سازمان
 خود پژوهشگران و پژوهش جايگاه ارتقاء براي سازمان دارد ضرورت كه نيستند برخوردار

 بـا  مخالفت و موافقت نوع به توجه با همچنين،. ببندد كار به را مؤثري اقدامات زمينه اين در
 چنـدان  پژوهش انجام براي معنوي هاي كه مشوق گفت توان مي حداقل پرسشنامه، 4 گوية

 توانـد  مـي  هـم  پرسشنامه 5 گوية يافتة. باشد ارشد كارشناسان توجه مورد كه نبوده ملموس
 سـطح  در كاركنـان  تحصـيل  ادامـة  بـا  بسـياري  حـد  تـا  سـازمان  كـه  باشـد  نكتـه  اين بيانگر

 تكميلـي  تحصـيالت  كـه  اسـت  بـوده  ايـن  بـر  اعتقـاد  و داشـته  همراهي تكميلي تحصيالت
 و مخالفـت  شـكلي  وضـعيت . باشـد  داشـته  نقـش  كاركنـان  پژوهشي توان رشد در تواند مي

 پژوهشـگران  شـركت  خصـوص  در سـازمان  كـه  دهد مي نشان پرسشنامه 6 گوية با موافقت
 نيـز  مخالفت توجه قابل درصد ولي است، كرده عمل خوب نسبتاً ملي هاي همايش در خود
 شركت فرصت ارشد كارشناسان به موارد، از اي پاره در كه باشد داشته تواند مي را معنا اين
 گونـه  ايـن  در حضـور  بـراي  پژوهشـگر  كارشناسـان  اينكه يا نشده داده ملي هاي همايش در

 در سـازمان  كـه  دهـد  مـي  نشـان  خـوبي  به پرسشنامه 7 گوية يافتة. اند نشده تشويق ها همايش
 نبـوده  موفـق  المللـي  بـين  هـاي  همـايش  در حضـور  براي پژوهشگر كارشناسان تشويق زمينة
 آمـادگي  عـدم  يـا  تمايل عدم جمله، از باشد؛ داشته مختلفي تواند علل مي ضعف اين. است
 آمـادگي  عـدم  و ارشـد  كارشناسـان  از معـدودي  تعدادي تنها درخواست كارشناسان، خود

 گونـه  ايـن  در ارشد كارشناسان حضور براي شفاف و مدون سياست نبود جمله از سازماني،
  .سازمان براي توجه قابل مالي بار داشتن احتماالً و ها همايش

 سـوم  دو بـه  نزديـك  كـه  دهد مي نشان پرسشنامه 3 گوية مورد در شده اعالم نظرهاي
 ساير شبيه امتيازاتي از سازمان ارشد پژوهشگران كه معتقدند ارشد كارشناسان) درصد 70(

 نشـان  امـر  ايـن . نيسـتند  برخـوردار  مشـابه  هـاي  سـازمان  علمي هيئت اعضاي و پژوهشگران
 سـاير  بـا  مشـابه  امتيـازاتي  كـه  دارنـد  انتظـار  ارشـد  كارشناسـان  و پژوهشـگران  دهد كـه  مي

 ارشـد  كارشناسـان  درصـدي  41 مخالفـت . باشند داشته علمي هيئت اعضاي و پژوهشگران
 كــه دارد امـر  ايـن  از نشـان  آمـده،  دسـت  بـه  4 گويـة  مـورد  در شـده  اعـالم  نظرهـاي  از كـه 
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 قـرار  ارشـد  كارشناسـان  توجه مورد و نبوده ملموس پژوهش انجام براي نويمع هاي مشوق
 از يكــي دهــد كــه مــي نشــان 5 گويــة مــورد در شــده اعــالم نظرهــاي البتــه. اســت نگرفتــه

 توانـد  مي شود، گرفته كار به  پژوهشگران معنوي تشويق زمينة در تواند مي كه رويكردهايي
 مـورد  در شـده  اعالم نظرهاي. باشد باالتر مقاطع در كاركنان تحصيل براي سازمان موافقت

 كـه  باشـد  نكتـه  ايـن  بيـانگر  توانـد  مـي  ارشـد  كارشناسـان  درصدي 61 موافقت و گويه اين
 داشته همراهي تكميلي تحصيالت سطح در كاركنان تحصيل ادامة با بسياري تا حد سازمان

 كاركنـان  پژوهشي توان رشد در تواند مي تكميلي تحصيالت كه است بوده اين بر اعتقاد و
 .باشد داشته نقش

 ارتقاء در پژوهش نقش مؤلفة سازمان، پژوهشي هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت   .10 جدول
  پژوهشگران

فراوانــي/ درصــد  گويه مؤلفة بعد
  درصد

كــــامالً
ــري  موافقم  موافقم نظ

ــامالً مخالفم  ندارم كـ
 مخالفم

نيروي انساني
 

ش در ارتقاء 
ش پژوه

نق
پژوهشگران

شورامناسبهاينامهآيين.1 
 عملكرد ارزيابي براي

 پژوهشگران

  2 13 6 12 0 فراواني
  9/5 2/38 6/17 3/35 0 درصد فراواني

هايفعاليتنقش اساسي.2
  همكاران ارتقاء در پژوهشي

  2 11 3 10 8 فراواني
  9/5 4/32 8/8 4/29 5/23 درصد فراواني

پژوهشگرانشباهت امتيازهاي.3
 علميتئهياعضايبا

  12 12 6 3 1 فراواني
  3/35 3/35 6/17 8/8 9/2 درصد فراواني

انجامجهتمعنويهايمشوق.4
 در پژوهشگران تشويق و پژوهش
 .استبرانگيزانندهسازمان

  6 8 8 10 2 فراواني
  6/17 5/23 5/23 4/29 9/5 درصد فراواني

تحصيلبر ادامةسازمانكيدأت.5
 خودكاركنان

  2 6 5 16 5 فراواني
  9/5 6/17 7/14 1/47 7/14 درصد فراواني

برايانپژوهشگرتشويق.6
 مليهايهمايشدرشركت

  4 9 7 12 2 فراواني
  8/11 5/26 6/20 3/35 9/5 درصد فراواني

برايانپژوهشگرتشويق.7
 ليالملبينهايهمايشدرشركت

  5 16 8 4 1 فراواني
  0 4 6 17 7 درصد فراواني
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  آموزش. ب
 درصــد 70 حــدود دهــد كــه مــي نشــان 1 گويــة مــورد در شــده اعــالم هــاي ديــدگاه
 كاركنـان،  پژوهشـي  هـاي  مهـارت  تقويت جهت سازمان كه باورند اين بر ارشد كارشناسان

 اهميـت  بـه  باتوجـه  و حـال  ايـن  با. است كرده برگزار را كافي و مناسب آموزشي هاي دوره
 كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه   پژوهشـي،  هـاي  مهارت ارتقاء در آن بسزاي تأثير و آموزش موضوع
 . شود برگزار رابطه اين در بيشتري آموزشي هاي دوره است ضروري

  آموزش مؤلفة سازمان، پژوهشي هاي فعاليت و امكانات كنوني وضعيت   .11 جدول

  گويه مؤلفه بعد
/درصـــــد

ــي  فراوانـــ
 درصد

ــامالً  كــ
ــري   موافقم  موافقم نظ

كـــامالً    مخالفم  ندارم
  مخالفم

  
هايآموزشوجود.1 آموزش

 تقويت جهتدر  مناسب
  پژوهشي هاي مهارت

  0  8/11 6/17 50 6/20 فراواني
درصد
 فراواني

0 6/17 6/17 8/58  9/5  

   گيري نتيجه. 9
 ها موزه ها، كتابخانه سازمان ارشد كارشناسان ديدگاه از كه شد تالش پژوهش اين در

 بعـد  چهـار  از سـازمان  ايـن  پـژوهش  توسـعة  وضـعيت  رضـوي  قـدس  آسـتان  اسناد مركز و
 مسـائل  از يكي. گيرد قرار بررسي مورد انساني نيروي و مديريتي گذاري، سياست نگرشي،

 هـا و مركـز   مـوزه  هـا،  كتابخانـه  سـازمان  ارشد كارشناسان ديدگاه از پژوهش زمينة در مهم
 ايـران،  آرشـيوي  و اي كتابخانـه  مراكز ترين مهم از يكي عنوان به رضوي قدس آستان اسناد
 و پژوهش گرفتن جدي پژوهش، زمينة در نگرشي هاي بنيان تقويت بر كه است نگرشي بعد

گفـت   تـوان  مـي  مجمـوع  در شد، اشاره كه گونه همان. دارد حكايت آن از مديران حمايت
 كارشناسـان  فراواني درصد و دارد وجود سازمان اين در پژوهش به نسبت مثبتي نگرش كه

 هسـتند،  سازمان عالي مديران مثبت نگرش به معتقد كه پژوهش اين در كننده شركت ارشد
 پـژوهش  بـه  سـازمان  ميـاني  مديران مثبت نگرش به كه است آنهايي فراواني درصد از بيش
 هـاي  سـازمان  در موجـود  مسائل و مشكالت ترين مهم از يكي ديگر، سوي از. دارند اعتقاد
 مشـكالتي  دهنـدة  نشـان  مورد اين در شده  اعالم نظرهاي و بوده گذاري سياست بعد كنوني،
 در تـوازن  وجود. دارد وجود سازمان در پژوهشي سياست عملكرد بهبود زمينة در كه است
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 در مناسـب  اعضـاي  انتخـاب  كنـوني،  اداري سـاختار  ضعف گوناگون، پژوهشي هاي حوزه
 تـدوين  و پـژوهش  تخصصـي  هـاي  گـروه  هـاي  فعاليـت  بر مناسب نظارت پژوهش، شوراي
 هــاي بنيــان تقويــت جهــت در اساســي راهكــار عنــوان  بــه كارآمــد پژوهشــي هــاي سياســت
 وجـود  بـا  مـديريتي،  بعـد  از همچنـين . اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در پژوهشي گذاري سياست

 كارشناسـان  نسبي رضايت داشته، وجود سازمان در پژوهش براي جنبه اين از كه مشكالتي
 سـاختار  در تغييـر  امكان براي نويدي تواند مي پژوهشي هاي طرح كيفيت و كميت از ارشد

 و پژوهشـي  بودجـة  كمبـود  بـا  رابطـه  در سـازمان  مشـكالت  حـال،  ايـن   بـا . باشـد  پژوهشي
 تشــويق مناســب، پژوهشــي شــرايط و تســهيالت آوري فــراهم پژوهشــي، پــايين هــاي تعرفــه

 معرفــي در موجــود هــاي چــالش پژوهشــي، هــاي طــرح اجــراي و انتخــاب بــه پژوهشــگران
 انتشـار  بـه  مربـوط  مشـكالت  پـژوهش،  اداري سـاختار  ناكارآمـدي  پژوهشي، دستاوردهاي

 بـراي  مناسـب  تجهيـزات  و امكانـات  تخصـيص  عدم آنها، اجراي عدم و پژوهش هاي يافته
 اسـت  هـايي  چالش از پژوهش، نشان توسعة براي مناسب محيط نبود و پژوهش امور پيشبرد

 ضـمن  سـازمان  ارشد كارشناسان نيز انساني نيروي بعد از. روبروست آنها با سازمان اين كه
 پژوهشـي،  هـاي  طـرح  براي شده در نظرگرفته مشاورِ و راهنما اساتيد از نسبي رضايت اعالم

 و نهادهـا  سـاير  بـا  تعامـل  و سـازماني  خـارج  پژوهشـگران  جـذب  در سـازمان  كـه  معتقدند
 ارتقـاء  بـا  رابطه در همچنين،. است نبوده موفق رود  مي انتظار كه آنچنان پژوهشي مؤسسات
 زمينـه  ايـن  در پژوهشـي  هـاي  فعاليـت  و پـژوهش  كم تأثير از نارضايتي نوع يك كاركنان،
 هيئـت  پسـت  مشـابه،  هـاي  سازمان از برخي كه نكته اين به توجه با ويژه به شود؛ مي مشاهده
  .اند گرفته نظر در خود پژوهشگران براي اي ويژه امتيازات و علمي

  پژوهشي پيشنهادهاي. 10
 تكـرار  بـزرگ  پژوهشـي  و اي كتابخانه هاي سازمان در پژوهش اين كه شود مي پيشنهاد 

پژوهشـگران آن   ديـدگاه  بـه  توجـه  بـا  مربوطـه  هـاي  سازمان مشكالت و مسائل تا شود
 ديـدگاه  ميـان  مقايسـه  و بررسـي  امكـان  در اين صورت،. شوند رفع و مشخص سازمان

 پـژوهش  توسـعة  معيارهـاي  بـا  رابطـه  در يكـديگر  بـا  مختلف هاي سازمان پژوهشگران
  .خواهد داشت وجود

 قـدس  آسـتان  اسـناد  مركـز  و هـا  مـوزه  هـا،  كتابخانه سازمان مديران كه شود مي پيشنهاد 
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 بـه  توجـه  بـا  اسـالم،  جهـان  و ايـران  هـاي  كتابخانه ترين بزرگ از يكي عنوان به رضوي
 مسـائل  و مشـكالت  رفـع  بـه  اقـدام  شـده،  انجـام  پژوهشي طرح و پژوهش اين هاي يافته

  .كنند پژوهشگر انساني نيروي و مديريتي گذاري، سياست نگرشي،

 فهرست منابع. 11
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Abstract:      

Purpose: The purpose of this research lies in analyzing strategic plan 
dimensions for research development in the Organization of Libraries, 
Museums and Documentation Center of Astan Quds Razavi. For this 
purpose, current status of research in the organization for four strategic 
development dimensions (attitude, policy, management, staffing) from 
the organization's senior professionals views have been investigated. 

Method: The method of this research is based on descriptive survey. 34 
AQ organization's senior professionals were selected as a sample. The 
tool for collecting the data was a questionnaire made by researchers. 

Results: The data showed that there is a relative satisfaction of the  
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research development programs (with regard to four dimensions: attitude, policy, 
management, staffing) in the AQ organization. The positive attitude of AQ 
organization's senior professionals is an opportunity for research development. 
The data also showed that one of the more important challenges for AQ research 
development is a weakness in policy making dimension. Although there have been 
management issues in AQ organization research development, experts’ relative 
satisfaction of the quantity and quality of research projects could be promising for 
the possibility of changes in the research structure. However, some problems and 
challenges are: lack of research funding and low research fees, poor research 
facilities and conditions, necessity of encouraging researchers to select and 
implement appropriate research projects, challenges about research findings 
advertisement, research administrative structure ineffectiveness, problems related 
to the publication of research findings and their implementation, failure to allocate 
adequate facilities for the research advancement and the lack of a suitable 
environment for development in research. The findings also showed that there is a 
good level of satisfaction about AQ organization interaction with other research 
organizations and researchers. There is dissatisfaction about low impact of 
research activities in staff gradation. 

Keywords:      Organization of Libraries; Museums and Documentation Center of 
Astan Quds Razavi; Research; Research Strategic Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


