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 ایران در رسانی اطالع و مدیریت مشکالت و چالشها بررسی

 
 مهدی نژادفرحانی

Nezhadfarhani@yahoo.com 

 
 چكيده

، ضرورت آن پساتحریماطالع رسانی، یکی از ضرورتهاي عصر حاضر است و در كشور ما به ویژه، با عنایت به شروع مدیریت و 

. ست كه نه تنها ما؛ بلکه اغلب كشورهاي مشابه ما با آن دست به گریبان اندمتاءسفانه موانعی بر سر راه ا. بيشتر محسوس است

این موانع . رسانی، به موانع دهگانه در این زمينه پرداخته خواهد شد در این مقاله، ضمن تعریف مختصري از مدیریت و اطالع

 : از. عبارت اند

 عدم عنایت به تفکر منظم و منطقی در كارها، .1

 م در اطالع رسانی،عدم توجه به نظا  .2

 حاكميت تفکر بخشی،  .3

 نبود روحيه جمعی  .4

 عدم ثبات در مدیریتها  .5

 نبودن پيگيري و نظارت  .6

 جدي نگرفتن تحقيقات از طرف مقامات مسوءول براي محققان داخلی،  .7

 مشکل زبان  .8

 عدم تفاهم و یا ارتباط بين اطالع رسانان و متخصصان كامپيوتر،  .9

 :خارج كه اثرات این موانع در موارد زیر تجلی می یابدحالوت تماس و یا ارتباط با   .11

a) ،بریدگی، انقطاع و انسداد در كار اطالع رسانی 

b) ،در هم برهمی و بالتکليفی 

c) ،حبس اطالعات 

d) ،توليد اطالعاتی كه ضروري نيست 

e) زمينه سازي براي ورود اجنبی. 

تر نظامی را براي گردآوري ذخيره و بازیابی  ه سریعتوصيهء اصلی در این مقاله، این است كه باید به خویشتن بازگشت و هر چ

 .اطالعات طراحی كرد و پذیرفت

  اطالع رسانی ؛ مدیریت اطالع رسانی ؛ ایران ؛ موانع اطالع رسانی: ها كليدواژه
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 مقدمه 

و  "رساندن"، "طالعا"خواهم تا سه واژه  قبل از بحث دربارهء موانع عمده در امر مدیریت اطالع رسانی و كتابداري اجازه می

 .را تعریف كنم "مدیریت"

 [1.]آنچه كه ارزش معنوي داشته و ما را نيل به مقصود و هدف یاري می رساند: اطالع

 و نباشد كار در مبداي اگر زیرا. شود می تداعی ذهن در مقصد و مبدا ˜وقتی صحبت از رساندن پيش می آید، طبعا:رساندن

دارد؟ لذا وقتی این دو، مطرح شدند الزم می آید كه مبدا اطالع معلوم باشد  معنا چه رساندن نشود، گرفته نظر در نيز مقصدي

متناسب با نياز مقصد و گيرنده،  "اطالع"و نيز در برابر، مقصد هم مشخص باشد تا . و صحت و اعتبار آن مورد توجه قرار گيرد

این وسيله چيست و آیا با حمل اطالع : مطرح خواهد شد كه، وسيله ارسال "رساندن"آن وقت در امر . تعيين و تبيين گردد

متناسب است؟ آیا سرعت و دقت الزم در ارسال پيام را داراست؟ و آیا كاربرد و استمرار آن در فضاي مفروض، معنا و مفهومی 

 شهر متوسط، شهر كوچك، شهر یك در رسانی اطالع المثل، فی. شود روشن و تعریف اینها همه باید ˜خواهد داشت؟ طبعا

 [2.]اگر چه در بعضی موارد داراي نقطه و یا نقاط اشتراك هستند -و در سطح جهان، ابزارهاي گوناگونی را می طلبد  بزرگ

دهندهء یك مجموعه  مدیریت كه از نظر لغوي از دوره، دایره و مدار گرفته شده، به این معناست كه اجزاي تشکيل: مديريت

ور  اي بودن خود، از همه امکانات به طور متعادل بهره وار بچرخند كه، بتوانند ضمن حفظ مجموعه ایرهاي د برگرد محور، به گونه

 .و نيز طبعا مدیریت از نظر اصطالحی شاید، بتواند به معناي استفاده بهينه از وضع موجود با حداقل هزینه تعریف شود. شوند

و اگر چه، از نظر هدف همه دورانها با همه نقاط اشتراك . شده استمدیریت در دورانهاي گوناگون، به انواع مختلف اعمال 

گویند زمانی كه بشر غارنشين بوده به مدیریت  می. ها در اعصار گوناگون زندگی بشر، تفاوت داشته است دارند؛ اما روشها و شيوه

در دوران . ایی مدیریت او بوده استكرده، چماق بزرگترین حربه و ابزار اجر نيازي نداشته و اگر چنين نيازي را احساس می

سلطه تفکر زراعت و زراعت پيشگی، شالق، جاي چماق را گرفته و بشر براي پيشبرد كار خود، از شالق برگرده رعيت استفاده 

و در عصر حاكميت صنعت هم، معروف است كه مدیریت حماري و یا تشویقی، ابزار كار بوده و حاكمان صنعتی . كرده است

اما مدیریت امروزه ر ا مدیریت انسان فرهيخته و [. 3]اند پرداخته گيري هر چه بيشتر از نيروي كار، به تشویق آنها می براي بهره

امروزه، بسياري از محققان در سراسر . كند گيرد و عمل می دانند كه براساس اطالع و دریافت آن تصميم می اي می دانش آموخته

دارند و بدون آنکه یکدیگر را ببينند با رد و بدل اطالعات، به بحث می نشينند و تصميم جهان، با یکدیگر ارتباط اطالعاتی 

البته، بحث در اینکه این . خود ناظر به همين مسئله است[ 4]انسان امروز، انسان اطالعاتی است و موج سوم . گيري می كنند

د انسانی خویش رسيده یا نه، امري دیگر است كه به انسان اطالعاتی، در مدیریت خویشتن راهی برتر را برگزیده و به مقاص

 .بحث مفصل دیگري نياز دارد

 مديريت كالن و مديريت بخشی

. دهند اي به ویژه در كشورهاي در حال رشد، مدیریت بخشی را بر مدیریت كالن، ترجيح و یا به آن اهميت بيشتري می عده

باید كوچك  "كار"این عده عقيده دارند . ح سن  بزرگ عالمت نزدن استشود، زیرا به اصطال انجام نمی "كار بزرگ": گویند می

درحالی كه اگر، اطالع رسانی خرد و كالن تبيين شود و روح جمعی بر جامعه . خودش باشد "كار"باشد و هر كس مشغول 
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این عده، معتقدند كه . یکدیگرندحکومت كند و موانع تفاهم و برقراري ارتباط از بين برود، این دو با هم منافات ندارند و مکمل 

 :مدیریت كلی و همه جانبه، هم زود است و هم ناشدنی

 ضرورت درك ضمن نيز و بگيرند پا مشکالت، با كردن نرم پنجه و دست با و كار كوران در "بخشها"زود است؛ زیرا باید -

 .نمود برقرار كاري حسنه ارتباط و تفاهم دیگران با باید كه بفهمند ˜عميقا مدیریت،

 .می شود "كاربزرگ"طلبانه و منييّتهاي فردي و یا سازمانی كه، مانع از انجام  ، به خاطر خصلتهاي جاهاست ناشدنی-

امامت و رهبري در همه امور، از جمله و به ویژه در امر اطالع رسانی، از هم مسایل . باید دانست كه این استدالل درست نيست

 :نگریستن فوایدي دارد كه از آن جمله است "شیبخ"البته به زعم بسياري، . است

 .هر كسی كار خودش را می كند( 1

 .كسی مزاحم كار دیگري نمی شود و خودیها، نمی توانند در كار یکدیگر دخالت كنند چون اطالعی از كار یکدیگر ندارند( 2

 .ارتباط با باالترها، به ویژه كشورها و سيستمهاي خارجی براي همه ميّسر است( 3

 .شود تر انجام می تر، زودتر و كم هزینه چه بسا به ظاهر كار سهل( 4

 :توان به موارد زیر اشاره كرد و از جمله این معایب می. اما در برابر، باید دانست كه معایب این طرز تفکر هم، كم نيست

شوند، شایع  این طرز تلقی اداره می شود و این امر متاءسفانه در ميان كشورهایی كه با ها چند باره انجام می هزینه( الف

 .است

و در ادامه هم و براي پيشرفت، كاركننده در  "طول"رود و به جاي اینکه، نيروي انسانی ماهر در  نيروها به هدر می(ب

 .گرفتار می شوند "عرض"

 .گيرد حيثيت و حرمت اجتماعی و ملی در مخاطره قرار می(ج

 .شود ود و به جاي رقابت سالم، حسادت جایگزین میر صميميت و دوستی داخلی، از بين می(د

كردم، نماینده  به یاد دارم كه در پيش از انقالب اسالمی كه در جلسات شوراي هماهنگی مراكز اطالعات و اسناد شركت می

 در ˜مشابه، مثال براي انجام دو پروژه: در مورد دوباره كاریها اظهار می داشت كه-كه عضو این شورا بود-سازمان برنامه و بودجه

ورد آب رسانی كشورمان كه یکی در شمال و دیگري در جنوب، در حال اجرا بوده است، مشاور خارجی، همان طرح قبلی را م

كپی نموده و با تعویض فقط جلد و بعضی مطالب ظاهري و ضروري متن طرح، دوباره پولی به جيب زده و بدین صورت از بيت 

 .المال سوء استفاده كرده است

مدیریت كالن و بخشی مکمل یکدیگرند، كل و فرد از . بنابراین چنين تفکري، به عنوان امر مزاحم در مدیریت قابل قبول نيست

در مدیریت مهم این . بدون اینکه در قلمرو یکدیگر وارد شوند-باید به طور منظم و سيستماتيك با هم باشند. هم منفك نيستند

در چنان شرایطی است كه هر بخشی در . ل، وابستگی جمعی خود را فراموش نکنداست كه، هر بخش ضمن حفظ استقال

 .آید و سر نخ هميشه پيداست مدیریت، به صورت كالف سردرگمی در نمی

تاءكيد بنده در این مورد، از این جهت است كه در طول خدمتگزاریم در گذشته، به كرات به این مسئله برخورده، به آن گوشزد 

چرا كه در آن صورت، . ام و آن بخشی فکر كردن و بخشی نگریستن و بخشی عمل كردن صرف است رنج برده كرده و از آن
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حتی در انجام امورش  "خودش"شود و  می "خودش"شود و هر كس،  هاي طولی و عرضی در بسياري از موارد قطع می رابطه

 .موش می گرددگيرد و به تعبيري، امامت و رهبري كلی فرا مورد سئوال هم قرار نمی

كه نمایندگان چندین سازمان و دانشگاه -در یکی از جلسات كميته اطالع رسانی عمومی، وابسته به سازمان ملی یونسکو در ایران

هنوز نظام : داشت كه بحث نظام اطالع رسانی مطرح بود و در آنجا، یکی از اعضاء موءثر اظهار می-تهران در آن عضویت دارند

باید اجازه داد هر بخش، براي خودش كار كند تا آن كه، زمان، خود وقتش را معين . براي كشور زود است اطالع رسانی كالن،

 .كند

در كشور ما توفيق چندانی نيست، خوبست براي تيّمن  "عمل"در اینجا با آنکه قضيه براي همگان روشن است؛ ولی چون در 

و حریفی بر عليه . عليه السالم و متکلم معروف زمان خودش بودحکم، شاگرد امام صادق  گویند هشام بن: مثالی عرض كنم

او در جلسه بحث آن حریف، حاضر شد و به صورت ناشناس از او سئواالتی كرد . كرد و ضرورت آن را منکر بود امامت تبليغ می

آنگاه، پرسيد . دهند میآیا دست دارد؟ پا دارد؟ گوش و چشم دارد؟ و مصارف هر یك از اعضا چيست و چه وظایفی انجام : كه

و فایده اش چيست؟ پس از جواب، از او پرسيده بود كه با آنکه هر یك از اعضا ( البته منظور قلب گوشتی نبود)قلب هم دارد 

لذا همچنان كه . كند خورد؟ و بدین صورت او را متنبه می وظایف خود را به نحو كامل انجام می دهند، دیگر قلب به چه درد می

 [5.]جایگاه ویژه دارد "رهبري"داخلی، هماهن  كننده الزم است در امور خارجی هم، در امور 

 خلط مبحث اطالع رسانی با وسيله و ابزار اطالع رسانی

رساند مخلوط شده است و به تعبيري حمل شی بر حامل  اطالع را می"با آنچه  "اطالع"از مصائب امر اطالع رسانی، این است كه 

با خود كاال یکی گرفته -كه عهده دار ارسال مواد و كاالست-مثل این است كه، شبکه حمل و نقل كشور درست. آن شده است

 .شود مخلوط گردد شود و یا خطوط و شبکه ارتباطی مخابرات، با موادي كه مخابره می

كه عمدتاً به عهده -انیاي كه در اینجا باید عرض كنم این است كه جنبه و جاذبه آنفورماتيك سبب شده، امر اطالع رس نکته

در حيطه وظایف و اختيارات متخصصان كامپيوتر قرار گيرد و آنها چنين احساس كنند كه بدون -كتابداران و اطالع رسانان است

طبيعی است كه بسياري از امور هم، در . توانند و باید به رتق و فتق امور بپردازند نياز به دانش كتابداران و اطالع رسانان، می

آماده و به ” اطالع"سيستم دادن به كامپيوتر و كار با آن در وهله اول با آنهاست؛ ولی اینکه چگونه : ه اختيار آنان استحيط

 [6.]تا به هنگام بازیابی مشکلی پيش نياید، به كتابداران و اطالع رسانان مربوط می شود. حافظه دستگاه داده شود

 كه آنجا از اما نيست، رسانی اطالع خاص ،˜با آنکه موانع بر شمرده در زیر بعضا: رسانیو اما موانع در امر نظام و مدیریت اطالع 

 و مشکالت این حال، هر در. یابد می محمل اینجا در موانع آن نمودن مطرح است، كاري هر اساس "رسانی اطالع" و "اطالع"

 :است زیر قرار به موانع

جامعهء ما، اغلب با تفکر منظم و سيستماتيك آشنا و  فرد فرد كه آنجا از :كارها در منطقی و منظم تفكر به عنايت عدم

گيرند و به ویژه اگر در راءس هرم مدیریت اینگونه  قرار می "سازمان"اند، لذا به هنگامی كه در  وري از آن را نياموخته شيوه بهره

ست دارد كه كارها به موقع انجام شود، ولی اگر خود هر فرد دو: دستگاهها قرار گرفته باشند، به این امر بهاي الزم را نمی دهند
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كند  پيروي نکرده باشد، طبعاً اشکال سيستم اطالع رسانی و مدیریت تحت امر خود را درك نمی "روش"و  "شيوه"در زندگی، از 

و ولوشياد -تر توجيه كندهاي الزم و بهينه را به اجرا درآورد و طبيعی است كه تحت تاءثير هر كس كه او را به تواند توصيه و نمی

شود كه در كارهاي عمومی، نظم و دقت وجود نداشته باشد و وقتی صحبت  عدم توجه به این امر مهم، سبب می. قرار گيرد-باشد

دهد، در حالی كه  همه كارها را انجام می "كامپيوتر"پندارد كه  چنين می "مدیر"از كامپيوتر و وسایل آنفورماتيك پيش می آید، 

 پيروي نظم و منطق از "دستی"وقتی كارها به طور . وتر، خود محصول تفکر منطقی و سيستمی پدید آورندگان آن استكامپي

 .شود ماشينی سادگی به تواند می باشد، الزم كه زمان هر ˜طبعا كند،

مر ا در كه است یبدیه نيست، حاكم نظامی هنوز كشور، هاي كتابخانه در كه گونه همان :رسانی اطالع نظام به توجه عدم

در امر  "اطالع رسانی"و "اطالعات"البته در شرایط زمانی فعلی، با توجه به حساسيت . اطالع رسانی هم نظامی حاكم نباشد

، "رسانی اطالع"و  "اطالعات"تحقيق در جهان پيشرفته صنعتی و مد روز شدن این امور براي بعضی از مقلدان آنها، طبيعی است 

به تشنگی شدید علمی متکی نيست و توجه  "اطالع رسانی"محور بحثها گردد، اما از آنجا كه گرایش به سمت ورد زبانها شود و 

افتد و همان سرانجامی را  رسانی، مخلوق یك نياز حتمی و ذاتی جامعه نمی باشد، پس از مدتی، از جوش و خروش می به اطالع

 [7.]هاي ما پيدا كرده است پيدا می كند كه كتابخانه

این به این معناست كه، هر : اكميت تفكر بخشی در برابر تفكر سيستمی و نگرش كالن به سياست كلی اطالع رسانیح

خود را از پل بگذراند و چنانچه الزم باشد، نشان بدهد كه تواناست  "خر"كسی می خواهد كار خودش را انجام دهد و به اصطالح 

هاي ما هم حاكم است و به عبارت دیگر، هر  این تفکر حتی در وزارتخانه. ا بنمایدو توانسته است از امکانات، بهترین استفاده ر

اي می خواهد، خودش همه كارها را انجام دهد؛ دوست دارد آنقدر استقالل و قدرت و آزادي داشته باشد كه همه چيز  وزارتخانه

و به عبارت دیگر، در . و امور بين الملل داشتن از فرودگاه اختصاصی گرفته تا نامه رسان و تا بخش فرهنگی -در كنارش باشد

و طبيعی است كه بخواهد همه چيز در اختيارش . است "حکومت"در داخل، براي خودش یك  "اي وزارتخانه"چنان شرایطی هر 

اند؛ اگر از اگر قانون كم داشته باشد، قانون آن را تصویب برس. تر كند حتی اگر بتواند، سعی می كند اختياراتش را وسيع. باشد

و . رود كه كسی مزاحمش شود نظر اجرایی كمبود دارد، ابزارش را تهيه كند؛ و اگر كه مانع قانونی در كار نباشد، تا آنجا پيش می

فکر كردن؛ می بينيم كه از كامپيوتر كه به عنوان وسيله و ابزاري در  "بخشی"در سایه همين . تازد الّا همچنان به پيش می

هاي  دستگاهی براي همه واحدهاي خود و همه كتابخانه. شود اي استفاده می نی است، به طور كامال ناعادالنهخدمت اطالع رسا

دهد و  تر در اختيار مصرف كنندگان و دانشجویان قرار می خرد و آن را با سخاوت هر چه تمام كوچك و بزرگش كامپيوتر می

كه داري حدود -كتابخانه دانشکده علوم تربيتی دانشگاه تهران. می زنند متقاضيان واحدي دیگر، براي حتی دیدن كامپيوتر له له

و حدود یك سوم این دانشجویان در رشته كتابداري مشغول درس خواندن هستند؛ حتی یك دستگاه -نفر دانشجوست 1611

: مين بخشی فکر كردن است كهدر اثر ه. كامپيوتر در اختيار ندارد و اگركامپيوتري هم داشته باشد، جاي استفاده براي آن نيست

مطرح شد، با بسياري از "وقتی در كميته اطالع رسانی عمومی وابسته به یونسکو در ایران، بحثی درباره نظام اطالع رسانی 

صاحبنظران در سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهن  و آموزش عالی، نهاد ریاست جمهوري و دیگران صحبت نمودم و همه در 

حاضریم این  "محور"ما به عنوان : ل و پذیرش ضرورت و حساسيت مسئله، مضمون حرفهاي آنان این بود كهعين استقبا

 .مسوءوليت را بپذیریم
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به خاطر خصلتهاي ذاتی و تبعات مدیریت حاكم بر جوامع سنتی و كشورهاي عقب نگه داشته شده، : نبود روحيه جمعی

قدرت تجزیه و تحليل نظرات دیگران در : دن عقاید و آراء دیگران كم استكاركردن ضعيف است، تحمل شني[ 8]روحيهء جمعی 

 نمره پاره، دوستی ورقه ˜سطح پایين است، به محض اینکه سخن درشتی و برخورد نامالیمی از دوستی شنيده با دیده شود، فورا

ان و نيروي انسانی كارآمد فراو كار كه-پيشرفته جوامع در كه حالی در. گردد می شروع كشی خط و خط و قطع ارتباط صفر، او

البته باید . هرگز چنين روشی حاكم نيست-كم است و هر كس باید مناسب با ذوق، سليقه و استعدادش به كاري مشغول باشد

در كشور خودمان هم اگر دقت كنيد، رقابت و . دار است گرفت، این خصلت جوامع بيکار است كه در آن رقابت و حسادت ریشه

زیرا در مراكز . ی كه در روستاها و شهرهاي كوچك وجود دارد، در شهرهاي بزرگ و به ویژه تهران دیده نمی شودحسادتهای

هاي فراوان و مشاغل گوناگون، چه كاذب و چه غير كاذب، كمتر وقت و فرصتی براي اینگونه روابط  بزرگ به دليل وجود مشغله

مشکوك و نامطمئن به نظر آمده، بدگمانی تشدید  "اطالع رسانی": شود كه وجود چنين خصلتی، سبب می. ماند ناسالم باقی می

ها به هدر رفته و  كار معطّل مانده و تجربه-كه تجاربی در كار به دست آورده اند -شده، و نتيجتاً با بركناري افراد شاغل

ر چنان شرایطی، زمان است كه از و از همه مهمتر، د. گردد هایی كه صرف آموزش نيروي انسانی شده است، ضایع می سرمایه

 . است ناپذیر جبران ˜به عالوه، تبعات روحی و فرهنگی این موقعيت حقيقتا. گردد دست رفته و دیگر بر نمی

 اجراي و پيشرفت به هم و رساند، می ضرر-باشد داشته وجود اگر -برنامه به هم مدیریتها، پی در پی تعویض:مديريت در ناثباتی

هم اینکه در اینگونه شرایط، مسئوليتها لوث می شود، و كسی خود را در برابر نامه و مسوءول مافوق . باشد نظر دمور چنانچه كار،

جالب است كه در یك كالس مدیریت، استادي در . بيند، زیرا او هم به نوبه خود، در معرض تغيير و تعویض است متعهد نمی

 آنها تا بود خواسته-بودند اجرایی مدیران ˜كه عمدتا-، از دانشجویان"ملکردع= توانایی+ سعی+ پشتيبانی"مورد فرمول مدیریتی 

 عدم نقش به پاسخ، در آنها اكثر. گذارد می تاءثير بيشتر همه از عملکرد، ميزان در عاملی چه كه كنند مشخص فوق، فرمول در

ثبات در مدیریت است، زیرا آن كس كه  عدم موید پاسخها این. بودند كرده اشاره فوق ما مقامات یا و مقام طرف از پشتيبانی

ترسد  دهد و یا محافظه كار است، و می كند، یا به دليل این است كه تازه آمده است و راه را از چاه تشخيص نمی پشتيبانی نمی

و نتيجه . شودكه چنانچه اگر بخواهد، در پشتيبانی از نيروهاي متعد و كاریش بيش از حد مایه بگذارد، خود گرفتار قهر مافوق 

 ˜و نهایتا. شود كه افراد ناالیق و ناآشناي به كار، به مسئوليتهاي بزرگ و حساس گماشته گردند این تعویضهاي پی در پی، این می

 "ضابطه" جاي به "رابطه"[. 9]كنند می تر مایوس را مند عالقه افراد و تر خراب را كار آیند، نمی بر عهده از چون نيز آنان

اي برخوردار بوده  كه از حساسيت و دقت ویژه "اطالع رسانی"و  "اطالعات"ین گير و دار، مشخص است بر سر ا در و نشينيد می

 .و ابزار اصلی كار مدیریت است، چه خواهد آمد

وقتی . البته این بند دنباله بند قبلی است، چرا كه از لوازم مدیریت شایسته، نظارت و پيگيري است:نبودن پيگيری و نظارت

مند و در عين حال از پيشتيبانی مقام مافوق و یا كل نظام برخوردار و به كار خود دلگرم باشد،  مدیري، كار آشنا، دلسوز، عالقه

 و عيون "اشتر مالك به شریفشان نامه در" متقيان موالي تعبير به و داشت خواهد مستمر نظارت امور انجام و پيشرفت بر ˜طبعا

 .ر كارها خواهد گذاشتب مستمر نظارت براي چشمهایی

كشوري كه در راه سازندگی است و براي رسيدن به : جدي نگرفتن امر تحقيقات از طرف مقامات مسوءول براي محققان داخلی

اي فراوان  اگر كمبودها در چنين جامعه. دهد گذارد، به تحقيق و جامعه محقق بيشترین بها را می اي خود مایه می اهداف برنامه
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 اولویت وقتی. گردد تاءمين بخش این نيازهاي طریق هر به شود می سعی پس است، اولویت در "متفکر" و "فکر"باشد، چون 

 رشد ها كتابخانه: گيرد می قرار ها برنامه درصدر تحقيق، ابزار ترین اصلی عنوان به نيز، رسانی اطالع ˜طبعا شد، محقق بخش این

شوند و افراد ناالیق  گيرند، كتابداران مسوءول و متعهد، عهده دار مسوءوليت می رار میق امور راس در خبره و بصير افراد یابند، می

البته در كشورهاي در حال توسعه، به دليل توجه به مسئله اقتصاد، و یا اقتصادي نگریستن به قضایا، چه بسا كه . گردند حذف می

و همين امر، اگر چه در كوتاه مدت ممکن است، به نفع . دها به دست مشاوران و پيمانکاران خارجی سپرده شو كارها و پروژه

 ركود به مسئله این ˜انجام یك پروژه و یا طرحی بينجامد، اما در دراز مدت، به ضرورت كشور جامعه محقق آن، تمام شده و مآال

به خارج و -مایه كشورسر ترین اصلی عنوان به-اطالعات خروج و داخلی رسانی اطالع مراكز تحقيقاتی، مراكز بيشتر جمود و

كنند و بسياري از تبعات دیگر كه  زمينه كار پيدا نمی. شوند محققان داخلی ماءیوس می. گردد هاي خارجی منجر می كتابخانه

 سایر: زدند می فریاد ما مجلس در كشور، صنعتی مسوءوالن كه شود نمی بزرگتر این از مصيبت ˜واقعا. گيرد جامعه را فرا می

بندند و ما باید با واسطه برویم و از آنها كارهاي دست چندم را تحویل  به ما كار نمی دهند و با خارجيها قرار داد می ها وزارتخانه

 [ 11.]بگيریم كه طبعاً منافع از آن خارجيهاست

خارجی است یکی از موانع توسعه نظام و مدیریت در امر اطالع رسانی، آشنایی كافی محققان به یك یا چند زبان  :مشكل زبان

 مطلع زحمت به اند كرده آنان آنچه از ˜و نهایتا. شود محققان ما به سختی با دنياي خارج، ارتباط برقرار كنند و همين سبب می

. دانند نمی كه كنند احساس ولی كنند، می فکر هم خوب و دانند می آنکه با كه شود می سبب گاه اطالع، عدم همين و شوند می

توانند افکار و عقاید خود را به زبان  ان ما، در بسياري از موارد، كمتر از دیگران نبودند و نيستند، اما نمیوهپژ دانش و محققان

. از این، عالوه بر بازماندن از قافله علم دانش، موجب هتك حرمت نظام و كشور ما می شود. رسا براي دیگران بازگو كنند

ين المللی شركت می كنند، اما بعضاً همچون مجسمه بدون هيچگونه اظهار متخصصان و مسوءوالن كشور ما، در مجامع علمی ب

كه خوشبختانه و یا بدبختانه، باید گفت هر سال  "ایفال"در كنفرانس . نظر و عرض اندام و فقط به صورت مستمع باقی می مانند

می -جب است كه حتماً باید رفتو گویی كه سفر حج وا-كنند عده زیادي بدون هيچ طرح و برنامه مشخصی، در آن شركت می

نفر هميشه مهر سکوت را بر لب داشتند و یا اصال در مباحث شركت  51-41كنندگان ایرانی، گروهی حدود  گفتند كه شركت

در حالی كه كشورهاي مجاور ما، چون پاكستان و هندوستان و حتی بنگالدش، . شدند كردند و یا در جلسات حاضر نمی نمی

 .از خود نشان می دادند و بيشترین تعداد مقاالت عرضه شده به كنفرانس مربوط به آنها بودبيشترین تحرك را 

یکی از تبعات هجوم فرهن  اطالع رسانی به كشور ما، این :عدم تفاهم و يا ارتباط اطالع رسانان و متخصصان كامپيوتر

ر اطالع رسانی، با سرانگشت تواناي متخصصان بوده است كه متخصصان و مسوءوالن كشور ما، چنين تصور كنند كه انجام امو

هاي مختلف در این زمينه، گاه كار كتابداران  جاذبه كار با متخصصان این رشته و تنوع سيستمها و برنامه. كامپيوتر حل می شود

اطالعاتی، به ویژه و آن بدین معناست كه، عمدتا در اغلب مراكز تحقيقی و . رسانان را تحت الشعاع كامل قرار داده است و اطالع

بخش خصوصی با استخدام یك یا چند متخصص كامپيوتر، مراكز اطالعات و تحقيقات راه می اندازند و به كار نمایه سازي و امور 

شوند كه ضرورتا  و پس از مدتی با اشکال مواجه می. پردازند دیگري كه در حيطه خاص كار كتابداري و اطالع رسانی است می

متخصصان اطالع رسانی و كتابداري، دوش : اي دیگر است در كشورهاي دیگر، وضعيت به گونه. اتی هم بشوندباید متحمل خسار

، "یونی سيست"به دوش متخصصان كامپيوتر گام برمی دارند و در بسياري از مراكز و پایگاههاي اطالعاتی دنيا، از قبيل 
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هاي فشرده در ابعاد  اي و یا دیسك ورت كتابهاي قطور نمایهكه حاصل كارشان به ص -و غيره "مدالین"، "مدالر"، "اگریس"

در این زمينه، بحثهایی با معاونت سازمان برنامه و بودجه . كنند این دو قشر متخصص با یکدیگر كار می-گوناگون منتشر می شود

ازمان ملی یونسکو هم، این وابسته به س( آي.جی.پی)رسانی عمومی  و مدیر شوراي عالی آنفورماتيك داشتم و در كميته اطالع

 .مسئله محور بحث بسياري از جلسات آن بوده است

همانند بسياري از امور، متخصصان و مسوءوالن، به زعم خودشان به جاي ایجاد : حالوت تماس و ارتباط با خارج از كشور

خارج در ارتباط باشند، از متخصصان  دردسر براي كار با متخصصان داخلی و استفاده از امکانات داخل كشور ترجيح می دهند، با

 البته. باشند نداشته نيز داخلی امکانات و داخل به عنایتی ˜خارجی استفاده كنند، و بانکهاي اطالعاتی آنان مرتبط باشند و طبعا

بلکه هدف این ده نکنيم؛ استفا خارجی متخصصان از یا و باشيم ارتباط در خارجی بانکهاي با نباید ما كه نيست معنا آن به این،

است كه، چنانچه ملتی به خود متکی باشد، سعی می كند از حداكثر امکانات داخلی استفاده كند و برحسب ضرورت و به منظور 

شود كه آن نوع ارتباط، برنامه حمایت داخلی و نظارت بر  مشکل از اینجا شروع می. تقویت بنيه داخلی با خارج در ارتباط باشد

المللی را دیده  و از آنجا كه مسوءوالن بعضاً سازمانها و موسسات تحقيقاتی بين. تحت الشعاع قرار می دهد كيفيت انجام كار را

اند، بنابر آن می گذارند كه در داخل چيزي نيست و باید براي تحقيقی كردن كشور، به آن مراكز متصل شده و از آنجا ارتزاق 

نتيجه طبيعی این نگرش، این است كه، . جامعه به وجود آورده باشندتحقيق در  جهت را الزم تشنگی اینکه، بدون–كرد 

متخصصان و دلسوزان داخلی نه رغبتی به كار داشته باشند و نه از نظر مالی و شغلی حمایت شوند و در نهایت اگر برحسب 

وجب كشتن رغبت تحقيق و ضرورت و موردي، مشکلی به مراكز داخلی ارجاع شود، یا آنها پاسخ نگویند و یا با تاءخيري كه م

 محققان، نيز و مسوءوالن نگرش روي بر ״و این عدم پاسخگویی به موقع، مجددا. پژوهش شود، مبادرت به دادن جواب كنند

 سيکل این كند، می مصرتر و تر راغب خارج به اتصال در را آنان و گذارد می متقابل تاءثير داخلی رسانی اطالع مراكز به نسبت

 به حتما باید مطالعاتی فرصتهاي براي دارند، می اظهار ˜اند و هستند محققانی كه صراحتا كند بسيار بوده پيدا می چنان ادامههم

 به پاسخگویی عدم و كافی مراجع و منابع نبودن را عمده علت افراد این. كاركرد شود نمی كشور، داخل در كه چرا رفت، خارج

هایی كه خارجيان براي عرضه  این حالوت ارتباط با خارج و جاذبه. دانند نی میاطالع رسا و كتابداري علوم متخصصان موقع

[. 11] شود كنند، سبب دیگري براي فراموش نمودن وضعيت داخلی كشور می كاالهاي خود، به ویژه توليدات اطالعاتی ایجاد می

سوءوليت داشت تا گزارشی دربارهء مراكز و نماینده یکی از سازمانها كه، م( اطالع رسانی عمومی)آي .جی.در جلسات كميته پی

پایگاههاي اطالعاتی داخل كشور به كميته ارائه دهد، پس از مدتها تاءخير اظهار داشت كه ارائهء سياههء پایگاههاي اطالعاتی 

ور، باید خارجی آماده است و ليست كامل آن را در اختيار داریم، اما جهت تحقيق و احصا در مورد مراكز اطالعاتی داخل كش

البته، باید گفت كه شاید این كار توسط بعضی از . اي این كار صورت گيرد فرصت و بودجه كافی داده شود تا طی انجام پروژه

مراكز پژوهشی، دست كم، نه به طور كامل و جامع انجام شده باشد و عدم آگاهی ما از آن، خود مصداق بارز عدم توجه به نظام 

 .اطالع رسانی داخلی است

به نظر اینجانب به عنوان موانع بزرگ اطالع رسانی كشور محسوب . اي كه در فوق بدانها اشاره گردید به طور كلی، موارد دهگانه

نتيجه چنين نگرشی به مسئله بزرگ اطالع . می شوند كه البته، می توان به این موارد، عوامل فرعی دیگري نيز اضافه كرد

 :د كه ذیال به بعضی از آنها اشاره می شودرسانی، نتایج شومی را در بر دار
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در عين حالی كه كار اطالع رسانی به طور پراكنده در كشور انجام می شود، : بریدگی، انقطاع و انسداد در كار اطالع رسانی( الف

. شود كم می گيرد، كار به طور موردي انجام و سپس از آنجا كه این فعاليتها در یك مسير به هم پيوسته و مرتبط صورت نمی

بریدگی و انقطاع وجود دارد و یا در جاهایی، عواملی ایجاد سد  -اگر بتوان نام نظام بر آن گذاشت-گویی كه در نظام اطالع رسانی

 .گذارند همگان از وجود كار انجام شده باخبر شوند كرده اند كه نمی

د در زمينه توسعه، گام بردارد و با توجه به اینکه در اغلب خواه در این باره، از آنجا كه كشور می: در هم برهمی و بالتکليفی(ب

هاي مهم، كار به خارجيان سپرده می شود و از آنجا كه حمایت داخلی، نسبت به موضوع اطالع رسانی  موارد و به ویژه در پروژه

كنند؛ اما می دانند كه ثمره كار  كار می. رسانی گرفتار سردردگمی و بالتکليفی عجيبی هستند وجود ندارد، كارگزاران امر اطالع

و این گيجی و بالتکليفی مجددا مشکل را بيشتر . آنها فراگير نيست و عالقمندان به نحو مطلوب، از آن اطالع پيدا نمی كنند

 .كند می

يره اطالعات در بسياري از جاها ذخ. است "حبس اطالعات"می شود،  "بار"نتيجه دیگري كه بر نگرش فوق : حبس اطالعات( ج

می شود كه نباید بشود و یا چون براي یك بار آن هم به صورت موردي انجام شده، مسوءول كتابخانه و مركز اطالع رسانی 

از نظر مقررات و قوانين هم، دست او باز نيست كه آن را به مركز و یا مراكز نيازمند منتقل كند و این . داند كه با آن چه كند نمی

 .با سيستمی مشخص از وجود نياز در سطح جامعه مطلع شوددر صورتی است كه بتواند 

نيست، طبعا یافتن  "نظام"از آنجا كه اطالع رسانی كشور داراي : توليد اطالعاتی كه ضروري نيست و یا در الویت قرار ندارد( د

اندو بر محور اطالع،  یتها متزلزلو به خاطر عوامل دهگانه یاد شده فوق، چون مدیر. اولویتها، نه تنها كاري دشوار، بلکه محال است

كند و كاري انجام می شود، در حالی كه هرگز  شناخت، تعهد و برنامه قرار ندارند، هر كس به ميل خود دستوري صادر می

مطمئن نيست كه كارش مقبوليت و مشروعيت الزم را داراست یا خير و نتيجه این می شود كه با تعویض مدیریت، همه چيز فرو 

 .و كار توليد شده، مصداق بارز دولت مستعجل می شود ریزد می

. اي كه هرگز تعالی و ترقی ما را نمی خواهد بيگانه. شود و سرانجام راه براي ورود بيگانه باز می: زمينه سازي براي ورود اجنبی( ه

شویم و آنقدر و ناباور می. كنيم آنقدر به خود شك می. كنيم حتی كار به جایی می رسد كه ما خودآرزوي ورود بيگانه را می

كند و روحيهء ضد همکاري تقویت می شود كه، حاضر می شویم مشاوره خارجی را بر هر  دیوارهاي عدم تفاهم ضخامت پيدا می

بلکه منظور این است كه، اگر ما : من مخالف تماس و ارتباط با خارج نيستم: كنم تاءكيد می[. 12]چيز دیگر ترجيح دهيم

تخصص و تجربه خارجی باشيم و خارجی هم استاد ما، چنانچه شاگرد و استاد شرایط الزم را احراز نکنند، فعل و  بپذیریم شاگرد

شاگرد، در درجه اول باید قدرت گيرندگی، توان . انفعالی مثبت صورت نخواهد گرفت و بده و بستانی مطلوب انجام نخواهد شد

د را به آن درجه از توانایی رسانده باشد كه بتواند از استاد استفاده كند و زبان جذب و قابليت فهم داشته باشد و از نظر علمی خو

و از سوي دیگر، استاد نيز عالوه بر دانش الزم، صداقت و صميميت را هم در عرضه مطالب . ارتباط هم بداند و بر آن مسلط باشد

در حالی كه می بينيم نه ما، به عنوان . ترقی كند همراه كرده باشد و واقعا بخواهد كه دانشجوي خارجی او، همچون هموطنش

 .گيرندگان، توان جذب كافی داریم و نه آنانی كه ادعا دارند، صداقت الزم را جهت آموزاندن واجدند
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با توجه به مطالب باال، آنچه بيش از هر چيز دیگر ضرورت دارد، بازگشت به خود، سرو سامان دادن به وضع داخلی، تجهيز 

رونی و ارتباط مستمر محققان، كتابداران و اطالع رسانان با یکدیگر، تبيين وضع موجود و سپس بسيج همگانی براي امکانات د

باید علم و حکمت را در هر . و به قول شاعر، نباید آنچه را خود داریم از بيگانه تمنا كنيم. كسب آنچه در اختيار نيست می باشد

رسانی عمومی، بارها به دوستان عرض می كردم كه، اگر  هاي كميته اطالع در جلسه. شدولو از بيگانه با -جا هست جذب نمایيم

اي توسط یونسکو، یا هر سازمان خارجی دیگر بخواهد در كشور ما اجرا شود و یا اگر استادانی از خارج، جهت  هر طرح و پروژه

شما در كشورتان چه دارید؟ اگر بگویيم چيزي  این است كه. آموزش ویا مشاوره دعوت شوند، اولين سوالی كه خواهند داشت

 باید و داریم بگویيم اگر یا و است سرافکندگی باعث نداریم، اطالع آن از ما ولی داریم، بگویيم اگر و است دروغ ˜نداریم كه قطعا

و  "ی در موجوديي و ارزیابآور جمع به خود كنند، طلب ما از دیگران اینکه از قبل بهتر چه پس كنيم، آوري جمع را آنها

هاي خود قرار داده و براي  در این زمينه، شایسته است ضرورت همکاري و همياري را در صدر برنامه. خود اقدام كنيم "سرمایه"

عدم توجه به چنين امري، موجب می شود . یك مبارزه علمی و یا دفاع از حيثيت و شرافت علمی كشورمان، همه را بسيج كنيم

ياري از زمينه ها خارجيها، براي ما كار می كنند، باز هم كار را به آنها سپرده و استداللمان هم این باشد كه همچنان كه در بس

درست است كه خارجيها، تکنولوژي دارند، اما ما كه در خریدن توليدات آنها و در . تر كار را انجام می دهند كه، آنها بهتر و سریع

كه  -و لذا براي تحقيق در مورد اطالعات اوليه و ارائه حقایق آماري. كه عقب نيستيمبعضی موارد در اسراف در توزیع و مصرف 

 .به مداخله دیگران نياز نيست -زیربناي انجام هر فعاليتی است

بنابراین، ضرورت اوليه در كار اطالع رسانی این است كه، باید با حذف مشکالت و از بين بردن موانع، با مدیریتی قوي به ایجاد 

. تر نمود مابين آنها را مستحکم هاي اطالعاتی داخلی اهميت داده و روابط فی سانی داخلی، همت گماشت و به پایگاه ر ه اطالعشبک

در این زمينه شوراي عالی انقالب فرهنگی، می تواند . رسانی را تصویب كنند مسوءوالن سطح اول كشور، باید سياست كالن اطالع

توانند  چه، براي تهيه و تدوین نظام اطالع رسانی و مدعيان فراوانند، اما هيچ یك به تنهایی نمیاگر . نقش موءثري داشته باشد

. حتی اگر قانون، یك دستگاه را موظف كند، در اجرا همکاري و ارتباط صميمانه با یکدیگر نقش اساسی دارد. كاري از پيش ببرند

رسانی جدي شده بود و كميته تصميم  حث در زمينه تدوین نظام اطالعرسانی عمومی وابسته به یونسکو، ب وقتی در كميته اطالع

اي به  لذا بالفاصله، نامه. داشت به این كار اقدام كند، شنيده شد كه مركز تحقيقات استراتژیك، در حال انجام چنين كاري است

 .تبعيت نماید مقام ریاست جمهوري نوشت و درخواست شد مشخص كنند یك واحد به چنين كاري اقدام و بقيه

مهم نيست این شبکه، به . و تعيين شبکه اطالع رسانی، از ضروریات كشور است[ 13]در هر صورت، وجود سياست اطالع رسانی 

و یا به شکل  -كه فی المثل همه مراكز واقع در محيط، نسبتشان با مركز مساوي در نظر گرفته شود-صورت دایره باشد

نقاط محوري و پایگاههاي اطالعاتی معلوم باشد و . عی، مهم این است كه، روابط مشخص گرددمستطيل، یا ذوزنقه و یا چند ضل

و سرانجام در یك كالم، اطالع رسانی بخشی در تحت سياستی مشخص، روابط عاقالنه و . امکان برقرار كردن ارتباط فراهم شود

 .منطقی خود را با دیگر بخشها بشناسد و اعالم كند
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 اتتوضيحات و ارجاع

روش ثبت شده . گيرد اطالع، یك محصول انسانی است و عمدتاً از تجربه، مشاهده، تکامل، مطالعه و تحقيق سرچشمه می-1

ها و غيره كه هر یك داراي معنایی هستند، عناصر  ها، مفاهيم، عقاید، اظهار نظرها، بيانيه ها، پيامها، عالیم، نشانه واقعيات، داده

، (7) 6اطالعات علمی، . "پاره اي از اصطالحات و مفاهيم در حوزه كتابخانه و اطالع رسانی"سينق  موهيندر،: اطالعات هستند

 7، ص (1371)

در . 5وسيله = از چه طریقی. 4به چه كسی گيرنده پيام . 3پيام =چه چيزي را. 2فستنده پيام =چه كسی. 1مدل طرح پيام - 2

 (نشر برن: تهران. مقدمات تکنولوژي آموزشی. محمد احمدیان: )ري نتيجهبا چه تاءثي 6شرایط زمانی و مکانی = چه شرایطی

  1369، زمستان 11شماره . دانش مدیریت. محمد لطيفی( 3

 .كتاب موج سوم تاءليف آلوین تافلر- 4

 .كه در علم كالم سرآمد زمان خود بود( ع)داستان هشام ابن الحکم، شاگرد مبرز حضرت امام جعفر صادق - 5

 .وزارت سپاه: ان، مدیریت اطالع رسانی، تهرانشاهنگي-6

با آنکه در جامعه به تحقيقات به طور فراوان نياز وجود دارد، اما به خاطر ضعف مدیریت و عدم برنامه ریزي و : منظور این است-7

قرار .. اول ونامشخص بودن سياست علمی و تحقيقاتی كشور، كسی نمی داند چه كار در اولویت است و كدام تحقيق در درجه 

 . شود بدون اینکه از حال كار بهره الزم برگرفته شود ها صرف می بودجه. دارد

. درصد فقدان حس تعاون براي انجام كار و فعاليتهاي پژوهشی و تحقيقاتی را عنوان كرده اند 7/66با تحقيقی كه انجام شده، - 8

 .166، ص 1371( 1) 2ه سياست علمی و پژوهشی، فصلنام. "بازنگري به مسایل و مشکالت مراكز تحقيقاتی دولتی

 .مشکل مالی و به دنبال آن فرار نيروي انسانی نيز از تبعات مدیریتهاي ضعيف است(  9

پا در هوا مانده است و دبير كل جدید ماه ( آي.جی.پی)با تعویض دبير كل یونسکو در ایران، كميته اطالع رسانی عمومی (  11

 .اره آن نگرفته استهاست كه هيچ تصميمی درب

در این بخش، لزوم حمایت و پاسداري از حرمت و منزلت محققان در جامعه، جلب توجه جامعه به تحقيقات آنان، به (  11

در این راه، رسانه ها و وسایل . كارگيري نتایج پژوهشها و دستاوردهاي علمی آنان در سطح جامعه، باید مورد توجه قرار گيرد

اند به وظيقه خطيري كه از این بابت عهده دارند، به نحو مطلوب عمل نموده و توجه جامعه را به نقش بس ارتباط جمعی مکلف 

در فصلنامه . مهمی كه محققان و پژوهشهاي آنان در سربلندي و خودكفایی و استقالل كشور ایفا می كنند معطوف سازند

 51-در جامعه و قایل نبودن منزلت كافی براي تحقيق سياست علمی و پژوهشی، جهت مشخص نبودن جایگاه واقعی تحقيقات

. درصد عنوان شده است 71مجموعهً -درصد 21درصد بی توجهی جامعه به نتایج تحقيقات و به ویژه تحقيقات كاربردي 

 .168، ص 1371، (1) 2فصلنامه سياست علمی وپژوهشی، 
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وت كاسته شود و به داخل كشور و نيورهاي كيفی آن توجه با اصطالح ساختار اقتصادي كشور، اميد است كه از این حال(  12

 .بيشتري مبذول گردد

عموماً افراد . این فرارها هم عمدتاً مشکل اقتصادي و مدیریتی دارد. با فرار مغزهاست كه راه براي ورود خارجی باز می شود- 13

 .عد هم به خارج عزیمت می كنندمتخصص از كار دولتی به نيمه دولتی و نيمه خصوصی و سپس به بخش خصوصی و ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

