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و توليد دانش استكي از وظايف مهم دانشگاهي: چكيده . ها، انجام پژوهش
و دروازه اصلييها مخازن سازماني، سيستم مناسبي براي سازماندهي اين دانش

و دسترس . پذير ساختن آن هستند براي نماياندن سرمايه فكري دانشگاه
مشهد اقدام به طراحي مخزن سازماني خود، يعنيي، دانشگاه فردوس1385از سال

و) سيماد("سيستم مديريت منابع علمي دانشگاه فردوسي مشهد" براي گردآوري
هيسازماندهي اطالعات علم هدف عمده اين. كرده استيأت علمياعضاي
و بررسي ميزان همخواني پژوهش، شناسايي ويژگي هاي يك مخزن سازماني

اين. هاست با آن ويژگي) سيماد(وضعيت كنوني مخزن سازماني موجود
و مطالعه موردي انجام گرفت و با روش پيمايشي . پژوهش، از نوع كاربردي بود

اتي در رابطه با موضوع مورد پژوهش ها، اطالعبراي اينكه بتوان از همه جنبه
و به و سيستم دست آورد، در گردآوري اطالعات از چند ديدگاه، يعني سازمان

و ابزار گردآوري مناسب به و در هر مورد شيوه كار كاربران، وضعيت بررسي شد
و يا معيار دسته. رفت بندي مشخصات يك مخزن سازماني مطلوب به شش گروه
و نيز ساختاريدبن اين دسته. شدند زيرساخت ابزارهاي گردآوري اطالعات

ها نشان داد كه در مورد يافته. دست آمده را تشكيل داد تحليل اطالعات به
و استفاده از سيستم، ضروريست در مخزن سازماني مشي خط و مستندات ها

و تغيير پرداخته شود در"سيماد"اداره،/ از نظر مديريت. دانشگاه به بازنگري
و در رابطه با چشمو و سياست ضعيت متوسط و ويژگي اندازها هاي فني، ها

با. وضعيت مناسبي دارد نتيجه آزمون فرضيه پژوهش نشان داد كه در مقايسه
هاي مخزن، ويژگييطور تقريب معيارهاي يك مخزن سازماني مطلوب، به

.سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در حد متوسط قرار دارد

مخازن سازماني، مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد،:هاكليدواژه
سيستم مديريت منابع علمي دانشگاه فردوسي مشهد، سيماد، سيستم مديريت

ها اطالعات، توليدات علمي دانشگاه

 فصلنامة علمي پژوهشي
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 مقدمه.1

به دانشگاه، از جمله سازمان و انجـام پـژوهش هايي است كه و دانـش هـاي طور بالقوه، با علم
و  و كار داردگوناگون ها ارزش افـزوده دانش توليد شده توسط دانشگاه. در نتيجه توليد دانش سر

و افتخار مي و براي آنها موجب كسب اعتبار و دانـش توليـد شـده توسـط پـژوهش. شود داشته هـا
به استادان دانشگاه يكي از معيارهاي سنجش هزينه مي سودمندي بهيآ شمار همين دليل، مـديريتد،

اگـر چـه،. هاسـت هاي دانشـگاه پذير كردن اين دانش توليد شده يكي از چالشو دسترسو اشاعه 
و دانشجويان با استفاده از وب و پژوهشگران و وبالگ سايت استادان و يا صـفحات ها هاي شخصي

و گروه وبي مربوط به دانشكده مييها ها تواننـد بـه اشـاعه آثـار خـويش بپردازنـد، ايـن آموزشي،
و  و سازمان حـامي آن را، بـه مستقل نمييها پايگاهبسترها طـور دقيـق، تواند ارتباط ميان پژوهشگر

و(بنابراين، در بسـياري از كشـورها. نشان دهند هـر)1...ماننـد آمريكـا، انگلسـتان، آلمـان، ژاپـن،
ر توسعه ابزارهايي پرداخته است كه كاركنانش بتوانند در يك بست دانشگاهي در حد توان خويش به

و پژوهش به مشترك، دستاوردها و به هاي خويش را ذخيره سازند و آن صورت يكپارچه راحتي، به
و اشتراك تجربـه  افـزون بـر آن، بـر اسـاس كاربردشـان،. هـا را ممكـن سـازند آثار دسترسي داشته

ي عبارت ديگر، برخي از آنهـا بـرابه. هاي متفاوتي در يك سازمان برخوردارندشها از ارز پژوهش
و تعـدادي بـراي مـديريت توسعه آموزش مجازي، برخي براي توسعه ارتباط علمـي ميـان اسـتادان

به از اين. اطالعات در سازمان دانشگاه مفيد هستند براي دسترسي بـه2نام مخزن سازماني رو، بستري
 ).Hayes 2005(كشورهاي مختلف فراهم شده استيها اطالعات ذخيره شده در دانشگاه

و سـازماندهي اطالعـات 1385از سال ، دانشگاه فردوسي مشهد نيز سيستمي براي گـردآوري
سيسـتم"اين سيستم كه در اين پژوهش با نـام. علمي اعضاي هيأت علمي خود طراحي كرده است

و بـا نـام اختصـاري"مديريت منابع علمـي دانشـگاه فردوسـي مشـهد  از آن يـاد"3سـيماد"معرفـي
به مي و فنـاوري دانشـگاه پيشنهاد معاون شود، و امـور4ت پژوهش و توسـط مركـز آمـار، اطالعـات

كه. طراحي شد5اي دانشگاه فردوسي مشهد رايانه ، مانند سـاير مخـازن سـازماني،"سيماد"از آنجا
وب طراحي شده است، از طريق اينترنت مي توان به اطالعات ذخيـره شـده در آن دسترسـي تحت

و دسـترس گر چه زير ساخت فكري اول. داشت پـذير سـاختن يه در طراحي اين سيستم، گردآوري
 عنــوان بســتري بــراي انجــام فراينــدهاي خــدمات بــه 1387دانشــگاه بــود، از ســال6ســرمايه فكــري

1. Directory of open access repositories (DOAR): Proportion of Repositories by Country – 
Worldwideweb http://www.opendoar.org/onechart.php  2. Institutional repository 

و يا مخزن سازمانيو يا سيستمكبنا به ضرورت ممكن است.3 .مديريت منابع علمي دانشگاه از آن ياد شوده گاه با نام سيستم

مي"معاونت پژوهشي"از اين پس با نام.4 مي"مركز رايانه"از اين پس با نام.5.شود خوانده .شود خوانده
6. Intellectual capital 



 زاهديو پريرخ| بررسي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد

521 

براي برخورداري از هـر يـك از خـدمات پژوهشـي، اعضـاي هيـأت. نيز در نظر گرفته شد1پژوهشي
ــه2علمــي دانشــگاه ــار الزم را از طريــق توليــدات علمــي خــود ب ــد امتي ــد باي ــر اســاس. دســت آورن ب

گذاري انجام شده، در صـورتي كـه آثـار اعضـاء بـه سيسـتم وارد شـود، مـورد ارزيـابي قـرار سياست
مي مي و امتياز الزم به آنها داده بنابراين، از اين سال به بعد، هر عضو هيأت علمي كه تمايل. شود گيرد

افـزون بـر. داشت، ملزم بود اطالعات آثار خود را در سيستم ثبت كنـدياده از خدمات پژوهشبه استف
در بستري بـراي سـامان"سيماد"آنچه گفته شد،  دهـي سـازوكار ترفيـع، فرصـت مطالعـاتي، شـركت

و مانند آن براي اعضاي هيأت علمي به مي سمينارهاي مختلف خارج از كشور، .آيد شمار
و مانند تجربه بسـياري از كشـورها در طراحي سيستمها اولين تجربه ها، خالي از اشكال نيست

و بازنگري خواهد بـود هاي نخستين، سال در سطح جهان، سال از آنجـا كـه دانشـگاه. هاي ارزيابي
و طراحي سيستم فردوسي مشهد يكي از دانشگاه و عملياتي كردن هاي پيشرو در تهيه هاي پژوهشي

ميآنها در ايران اس رود اثربخشي زيادي در توسـعه دانشـگاهت، ضروري است اين اقدام كه انتظار
و فرايند كارها نشـان بررسي نرم در مطالعه اوليه،. داشته باشد، با حداقل مشكالت مواجه باشد افزار

و بودجه زيادي صرف اين كار شده است، ولي هاي آگاهانه داد كه بر پايه هدف و وقت اي تالش
س و گفتگو با برخي از اعضاي هيأت علمي، مشخص گرديد كـه گروهـي از افـرادي مشاهده يستم

و پايگاه"سيماد"كه از  و هاي مربوطـه را تكميـل مـي استفاده كننـد، بـا برخـي مشـكالت در ورود
رو جستجوي و ارزش افـزوده مخـزن.و هسـتند بـر اطالعات و اهميـت بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد

و در حال انجـام دانشـگاه فردوسـي سازماني براي دانشگاه، مش خص نيست آيا اقدامات انجام شده
 هاي مورد نظر را از ايجاد يك مخزن سازماني تحقق بخشد؟ تواند هدف مشهد مي

در اين مقاله، گزارش پژوهش صورت گرفته درباره بررسي وضعيت مخزن سازماني دانشگاه
مي) سيماد(فردوسي مشهد  و توضـيحاتي در مـورد اهميـتيهـا ديـدگاه ابتـدا. گـردد ارائه نظـري

و پس از آن، طرح پژوهش ارائه خواهد شد و فرضـيه در پايان، بر اساس سؤال. مخازن سازماني هـا
مي پژوهش، اطالعات به و در مورد نتايج بحث .شود دست آمده تحليل

 مباني نظري.2

�مفهوم مخزن سازماني.2-1

ميگونه كراو مخزن سازماني را اين فكـرييهـا آرشيوي ديجيتال از فرآورده«: كند تعريف

 
از مجموعه خدماتي كه معاونت پژوهشو فناوري دانشگاه فردوسـي مشـهد بـه اعضـاي هيـأت.1 علمـي، در رابطـه بـا اسـتفاده

مي فرصت مطالعاتي، شركت در مجامع علمي خارج از كشور، طرح و ارتقاء ارائه .كند پژوهه، ترفيع، طرح تشويقي مقاالت،

و يـا اعضـاء بـا.2 در اين گزارش با توجه به شرايط متن از واژگان اعضـاي هيـأت علمـي، عضـو هيـأت علمـي، عضـو

شدمفهومي يكسان استفاده  .خواهد
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و دانشجويان يك سازمان كه دسترسـي و كاركنان پژوهشي توليد شده توسط اعضاي هيأت علمي
و خارج از سازمان با حداقل موانـع ممكـن باشـد  ). (Crow 2002» به آنها براي كاربران نهايي داخل

يار مورد استفاده قرار گرفته است، بـا رويكـردي متفـاوت لينچ در تعريف ديگري كه در اين حوزه بس
مدارانـه منابع علمي دانشگاه متمركز است، بر جنبه خدمتيپذير نسبت به تعريف كراو كه بر دسترس

اي از خدمات ارائه شده توسـط او يك مخزن سازماني را مجموعه. كند يك مخزن سازماني اشاره مي
م يك دانشگاه مي و اعضـاي داند كه امكان و اشاعه مواد ديجيتالي ايجاد شده توسـط سـازمان ديريت

وير ويژگي تحـت وب بـودن مخـزن سـازماني را در تعريـف آن ). Lynch 2003(كند آن را فراهم مي
مي مورد توجه قرار مي و بيان اي تحت وب شـامل آثـار علمـي مخزن سازماني، پايگاه داده«:كند دهد

و ميـانكنش است كه عالوه بر برچسب سازماني، ويژگي را هـاي تـدريجي، دائمـي، آزاد، پـذير بـودن
و ذخيره و به گردآوري مي داراست و اشاعه اين آثار  ).Ware 2004(» پردازد سازي

و گيبونز، مخزن سازماني يك نظـام الكترونيكـي اسـت افزون بر آن، بر اساس تعريف فوستر
و دسترسـي بـه آنهـا را  و نگهداري كـرده كه محصوالت كاري ديجيتال يك جامعه را گردآوري

امـا ايـن تعريـف، بسـيار كلـي اسـت، چـرا كـه نـوع ). Foster and Gibbons 2005(كنـد فراهم مي
دو صورت دقيق، بيان نمي محتواي قابل قبول را به و برخالف و ليـنچ(تعريـف نخسـت كند ) كـراو

.داند مخزن سازماني را منحصر به محيط دانشگاه نمي
رسـد تـاكنون هاي گوناگوني از مخـزن سـازماني موجـود اسـت، بـه نظـر مـي اگر چه تعريف

و قابل قبولي براي اين بستر اطالعاتي در نظر گرفته نشده اسـت  و جامع در نهايـت،. تعريف واضح
از كـه مخـزن سـازماني يـك نظـام آرشـيوي ديجيتـال شـامل مجموعـه توان چنين بيان نمود مي اي

بخشيها پايگاه و يكپارچه است كه در يك و يا در سازمان، به1مرتبط طور كلي، از يك سازمان
و نگهداري مي و نگهداري، اين مخزن، بستري براي گردآوري، ذخيره. شود ايجاد سازي، حفاظت

و نيـز دسـترس2يت اطالعاتو اشاعه، يا به بياني كلي مدير پـذير سـاختن توليد شده توسط سازمان
مي آن به .آيد شمار

هاي ياد شده، مخزن سازماني شرايط الزم براي ارتباطات علمي بين اعضـاي بر اساس تعريف
و پژوهشگران را فراهم مي و. كنـد هيأت علمي و نيـز فراينـد كـار در مخـازن سـازماني ايـن نقـش

ميچگونگي ارتباط عل .مشاهده كرد1توان در شكل مي نوين را

1. Department 

مدص.2 سينامـه ادلـ در واژه. انـد در متـون ارائـه نمـودهيگونـاگونيهافيت اطالعات، تعريرياحبنظران درباره مفهوم

)Reitz 2004 (گونه تعريف شده استمديريت اطالعات اين:

ذخي، سـازماندهيآور نظـارت بـر فـراهميتخصصـي بـرايهاتيمجموعه فعال« و اشـاعه منـابعيابيـ بازت،يـ ره، امنيـ، ،

.»هستنديهاي سازماني ضرور پبشبرد موفق فعاليتيكه براياطالعات
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 (Lyon�2003)جايگاه مخزن سازماني در الگوي نوين ارتباط علمي.1شكل

 محتواي مخازن سازماني.2-2

و پژوهشي منتشر شده يـا و آموزشي محتواي يك مخزن سازماني ممكن است مواد مديريتي

 ;Yeates 2003; Genoni 2004(صـاحبنظران متعـددي.)Rothery 2008(منتشر نشده را در بر گيرد 

Bailey 2005; Wust 2006; Cohen, Martin, and Schmidle 2007; Conway 2008; Chan 2009, 

و آنها را شـامل همـه انـواع منـابع ديجيتـال)… ، در مورد محتواي مخازن سازماني اتفاق نظر دارند

اس نامه ها، پايان شده مانند مقاالت، گزارش هاي آموزشـي، اشـياء دوره1هاي اليدها، منابع آموزشي،

هـاي هـا، داده هـاي تصـاوير، عكـس هـا، مجموعـه هـا، مـتن سـخنراني ها، بـولتن، خبرنامه2آموزشي

،3هـاي اجرايــي هـاي اداري، گـزارش فعاليـت هـاي پژوهشـي، راهنماهـا، گـزارش پژوهشـي، طـرح 

تك ها، دستنامه مجموعه مقاالت همايش و حتـي، صورتجلسـه ها، آثـار دانشـجويان نگاشت ها، هـا،

و برنامه منابع چندرسانه مي رايانهيها اي .دانند اي

1. Presentations 2. Learning objects  3. Administrative records 
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به هر حال، هـر. نكته قابل توجه اينكه ضروري است اين منابع وابستگي سازماني داشته باشند
و ارزشمند باشد، مـي  توانـد در زمـره نوع منبعي كه در يك سازمان علمي مانند دانشگاه توليد شده

در همـين راسـتا، منـابعي كـه. كه قابليت نگهداري در يك مخزن سازماني را داراستمنابعي باشد 
و منتشر كرده توانـد اند، نيز در مخازن دانشـگاه مـي اعضاي هيأت علمي در خارج از دانشگاه توليد

به. وارد شود هاي ديجيتال تبديل شوند تـا كي از قالبي البته نبايد فراموش كرد كه تمامي منابع بايد
. بتوان آنها را در يك مخزن سازماني وارد نمود

 هاي مخزن سازماني مزيت.2-3

و مزيـت: هاي مخازن سازماني را به سـه دسـته كلـي تقسـيم نمـود توان مزيت مي هـاي فـردي
و فراسازماني . سازماني

هاي مخزن سازماني مزيت.1جدول  

هاي فردي مزيت هاي سازماني مزيت  هاي فراسازماني مزيت   

 افزايش ميزان استفاده

و يكپارچگي پشتيباني

و تدريس در در فرايند يادگيري

نظام آموزش مجازي

وب افزايش رؤيت پذيري دانشگاه در  

افزايش ميزان استناد به آثار

 توليد شده توسط

عضو هيأت علمي

 ذخيره كردن تمام انواع منابع،

ها منتشر شده يا نشده، در سازمان

شگاهارتقاء رتبه دان  

وب در تحليل سنجي هاي  

افزايش دسترسي به

آثار هر فرد

يهااستاندارد كردن پيشينه

سازماني

و افزايش ارتباطات بين مدرسان

پژوهشگران داخل دانشگاه با خارج از آن

 افزايش ضريب تأثير
و پيوند بين سابقه سازمان

كاركنانش
اي رشته افزايش توليدات علمي بين

سازماندهي آثار امكان

و جامع به صورت پيوسته  

هاي موجود افزايش اعتبار نظام

و كارايي آنها  در سازمان

تعيين گستره جغرافيايي

از افراد استفاده  كننده

هاي مختلفمنبع بر اساس زمان

امكان تهيه شرح سوابق

و جامعبه صورت پيوسته

فراهم كردن دسترسي به آثار

زمانج از ساربراي افراد خا
1هاي استنادي انجام تحليل

←

پامي.1 اي، برخـ)ROAR(آزاديگـاه ثبـت مخـازن دسترسـيتـوان بـا مراجعـه بـه ت هـا را مالحظـه نمـود يـ قابلنيـ از

، چنين اطالعاتي)OpenDOAR(همچنين راهنماي مخازن دسترسي آزاد ).http://roar.eprints.org:ينترنتياينشان(

 ).http://www.opendoar.org: نشاني اينترنتي(كند را ارائه مي
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�هاي مخزن سازماني مزيت.1جدول ادامة

هاي فردي مزيت هاي سازماني مزيت  هاي فراسازماني مزيت   

و  آگاهي از بازخورد
تفسير اثر عضو هيأت علمي

 توسط ديگران

تقويت زمينه همكاري
و توسعه فعاليت هاي ميان علمي

اي دانشگاهيان در نقاط رشته
مختلف جهان

 هاي بندي ارتقاء جايگاه در رتبه
بندي خاص مخازن رتبه(المللي بين

)2در وبومتريكس1سازماني

جويي در زمان عضو صرفه
و  هيأت علمي در نگهداري
 مديريت اطالعات آثار خود

 جويي صرفه
 مدت ها در بلند در هزينه

ونشان دهنده ميزان توسعه
و حجم توليدات گسترش روحيه پژوهشي

هاي علمي سازمان در مقايسه با سازمان
و دانشگاهي ديگر كشورها پژوهشي

مشخص شدن تعداد
بازديدها از يك منبع

كاري درجلوگيري از دوباره
و هدر رفتن بودجهپژوهش هاها

 تخصيص بودجه بيشتر

وافزايش حجم آثار
دستاوردهاي موجود در سازمان

جذب
و دانشجويان ممتاز استادان

و فراسـازماني، مخـازن سـازماني قابليـت بر پايه مزيت و سـازماني هـاي هاي بيان شده، از نظر فردي

و چشم متعددي دارند كه استفاده از آنها مي .اندازهاي دانشگاه كمك كند تواند به تحقق اهداف

 هاي مخازن سازماني ويژگي.2-4

به برخي از پژوهشگران ويژگي . انـد فردي را براي مخازن سازماني در نظر گرفتـه هاي منحصر

هاي ويژگي) Gibbons 2004(و گيبونز ) Lynch 2003(و لينچ ) Johnson 2002(افرادي نظير جانسن

طور كلي مخزن سازمانيبهبندي، بر اساس نظر اين افراد، در يك جمع. اند متفاوتي را در نظر گرفته

:هاي زير است داراي ويژگي
 محتواي ديجيتال

3وابستگي سازماني

4ي علميامحتو

و دائمي 5انباشتگي تدريجي

و دسترسي آزاد ميانكنش 6پذيري

 فرايند عملكرد مخازن سازماني.2-5

) Gibbons 2004(و گيبـونز ) Chang 2003(در رابطه با عملكردهاي مخزن سـازماني، چانـگ

 
1. http://repositories.webometrics.info  2. Webometrics 3. Institutionally defined  
4.Scholarly content 5. Cumulative and perpetual 6. Interoperability and open access 
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 شـرح زيـر تـوان از يـك مخـزن سـازماني انتظـار داشـت، بـه اي را كـه مـي برخي از خدمات عمده
:كنند بيان مي

1واگذاري منابع

 براي سازماندهي اطالعات2استفاده از فراداده
3كنترل دسترسي

4پشتيباني از كاوش

و اشاعه 5توزيع

6نگهداري

ي مـديريت اطالعـات در يـك مخـزن سـازماني تصوير زير نمايانگر فرايندهايي است كه برا
، ابتدا واگذاركننده،2در يك مخزن، شبيه به شكل. شود تا اطالعات به كاربران ارائه شود انجام مي

مي اطالعات را وارد مي و مديريت در. شوند كند، سپس با استفاده از فراداده، اطالعات سازماندهي
پـس از اجـراي فراينـدهاي. لكردهاي مخـزن نـاظر اسـت طي اين روند، فردي مانند كتابدار، بر عم

و انباشته شدن تمامي آنهـا، نـاظر بايـد بـر مديريت اطالعات بر فايل و گردآوري هاي واگذار شده
و دائمي اين فايل . ها جهت دسترسي كاربران در مرحله نهايي دقت داشـته باشـد نگهداري روزآمد

هـاي بازيـابي مختلـف طريـق شـبكه بـا اسـتفاده از روش بعد از اتمام مراحل قبلي، كـاربر نهـايي از
و استفاده كند مي .تواند اطالعات موجود در مخزن را شناسايي

و دسترسي به اطالعات در يك نرم.2شكل و مديريت اطالعات افزار مخزن سازماني فرايندهاي واگذاري

وب( )http://www.dspace.orgسايت برگرفته از

1. Material submission  2. Metadata application  3. Access control 
4. Discovery support  5. Distribution 6. Preservation 

 واگذاركننده

واگذاري

 مديريت

نگهداري
ناظر مجموعه

كاربر نهايي

بازيابي

 فراداده
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و با توجه به تصويرهاي بـاال، در ) 2004(2و گيبونز) 2003(1طبق آنچه كه چانگ بيان داشتند

مييك مخزن، تمامي عملكردهاي مديريت  . شـود اطالعات از هنگام واگذاري تا زمان ارائه انجام

و بنابراين عملكردهايي از جمله ذخيره و نگهداري، دسترسي، توزيـع، سازي، سازماندهي، حفاظت

.اشاعه را بايد از يك مخزن سازماني مناسب انتظار داشت

و كتابداران در رابطه با مخازن سازماني.2-6  نقش كتابخانه

معتقد است كه يك مخزن سـازماني كارآمـد،3اي اجرايي اتحاديه اطالعات شبكه لينچ، دبير

هـا، هاي اطالعـاتي، آرشيويسـت بدون شك حاصل همكاري مؤثر ميان كتابداران، مديران فناوري

ــران دانشــگاه  و راهب ــديران، ــأت علمــي، م و ســازمان اعضــاي هي  هــاي علمــي پژوهشــي اســت هــا

)Lynch 2003(.بهيمخازن سازمان وس، به كه كتابخانهيالهيعنوان مي ها توانند ارتباط بين واسطه آن

د دانشگاهيدات پژوهشيتول و به. را برقرار كنند، مطرح هستنديپژوهشيها گر سازمانيها گرايش

بهيمخازن سازمان دس، دريترسي به اطالعات مرتبط پژوهشدليل بهبود و گسـترش تـأثير كتابخانـه

 ). Carver 2003(داخل دانشگاه، تقويت شده است

و همكارانش، نقش :اند خالصه كرده3هاي مسئوالن يك مخزن سازماني را در شكل كار

و توسعه مخزن سازمان افراد مشاركت.3شكل )Carr�et�al.�2008(يكننده در ساخت

1. Chang            2. Gibbons           3. Executive Director of the Coalition for Networked Information 

 كتابدارانكنندگان اداره مخزن سازماني

 استادان

 پژوهشگران

دانشجويان

 مديران
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و نگهداري زيرسـاخت در داخل اين چارچوب، كتابخانه و طراحي ها نقش مهمي در تدوين

ميالزم براي  رايهـا ها هميشه مجموعه زيرا، كتابخانه. كنند مخازن سازماني ايفا سـازماني خـويش

و توسـعه مجموعـه مديريت كرده و سـازماندهي و مهارت فراواني در زمينـه ارزيـابي هـا دارنـد، اند

ها همين جهت، برخي كتابخانهبه. اند همچنين ابزارهاي بسيار كارآمدي براي تسهيل اين امور ساخته

قدم شدند تا يك مخـزن پيش 2002در نوامبر سال1دانشگاه صنعتي ماساچوستيها مانند كتابخانه

 ).Smith et al. 2003(سازماني ايجاد كنند 

و مهارت كتابخانه و استفاده از آنهـا ها قادرند بر مبناي تجربه هاي مربوط به مديريت مجموعه

ــود را  ــش خ ــازماني، نق ــازن س ــواي مخ ــزينش محت ــت گ ــد جه ــت كنن ــادر تقوي ــازمان م  در س

)Genoni 2004(.و امروزه، نقش كتابداران با توجه به همكاري آنها با متخصصان فناوري اطالعات

ويهـا آنها تالش دارند تا يافته. استادان دانشگاه رو به گسترش است انتشـارات سـازمان پژوهشـي

و اشـاعه نماينـد  هـا ماننـد برخـي دانشـگاه ). Horwood and Sullivan 2004(خـويش را مـديريت

و كتابداران خود را موظف كرده اند تا در زمينه تكميل مخزن سازماني، دانشگاه گالسكو، كتابخانه

و به2نقش ميانجي را را براي اعضاي هيأت علمي ايفا كنند جهت انتشار در قالب جاي آنها مدارك

و كل فرايند انتشار داده و كنترل كنند مورد نظر آماده نمايند  ).Ashworth 2004(ها را مديريت

هاي تدوين شده بر اساس اصول كتابداري مشي كتابداران، در بيشتر مواقع وظيفه دارند تا خط

به. رساني را براي مديريت محتواي مخازن سازماني اجرا نمايندو اطالع و پيشـه آنها، واسطه دانـش

و  و مـديريت محتـواي اطالعـاتي باتجربـه هسـتند  خود، در انتخاب، توصيف، سازماندهي، ذخيره،

و موضوع هاي محتوايي نظير مستندسازي نام توانند راجع به اولويت مي ها، نوع فراداده مورد نياز، ها

و نـوع كاربردهـا تصـميم  و رهنمـود ارائـه نماينـد نوع منابع آموزشـي قابـل ذخيـره، . گيـري كـرده

و در رابطه با مـواردي چـو كتابداران، همچنين مي و توانند اين فرآيند را ارزيابي كرده ن دسترسـي

و محافظت از داده  ).Genoni 2004(گيري كنند ها تصميم نگهداري

توانند در سـه قسـمت در رابطـه بـا مخـازن سـازماني بر اساس آنچه مطرح شد، كتابداران مي

. فعاليت نمايند

و مديريتي مخزن؛. الف  سطح كالن

و.ب و اشاعه مخزن سازماني در محيط سازمان و آموزشي وسطح ترويجي  خارج از محيط؛

به.ج و بررسي نقش عملياتي، آن عنوان واگذاركننده اطالعات به سيستم .كننده امور فني

و بـه اي را در بـر مـي هر كـدام از ايـن مـوارد، وظـايف ويـژه تبـع آن، كتابـداران بايـد گيـرد

د اول، كتابـدار عنوان مثال، در رابطه با مـوربه. هايي را براي اجراي اين وظايف داشته باشند مهارت

1. Massachusetts Institute of Technology Libraries  2. Mediator 
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و برنامهيها ها، برنامه بايد با انواع دستورالعمل و مديريت، اداره و ريزي راهبردي، نحوه رهبري هـا،

به...  در آشنا باشد تا صورت همه جانبه، تمامي موارد مد نظر يك سازمان از داشتن يـك مخـزن را

و آينده .نگر باشد نظر داشته

 پيشينه پژوهش.3

گ هم مـرتبط بـا آنهـا، رويكردهـاي گونـاگونييهـا سترش مخازن سازماني، پژوهشراستا با

به خود گرفته به مي اند، آنچـه كـه در ايـن. هاي متنوعي از آنها ارائه كـرد بندي توان دسته طوري كه

و كاربريها دسته اول، پژوهش: بندي متون بر سه بخش است پژوهش مدنظر بود، دسته مدار هستند

بهدرييها پژوهش و چـه عنوان استفاده رابطه با كاربران را، چه كننـده از خـدمات مخـزن سـازماني

به عنوان واگذار به مي كنندگان اطالعات علمي مي. كنند مخزن، مطرح توانند افراد مختلف كاربران

و توانمندي ها، عالقه با ويژگي يهـا دسـته دوم، بـه پـژوهش. هاي مختلـف باشـند ها، خصوصيات،

در هاي نرم تحليل سيستم مرتبط با و چگونگي برپايي يـك مخـزن سـازماني افزاري مخزن سازماني

و چگونگي انتخاب نرم و پژوهشي اشاره دارند را يك دانشگاه يا مؤسسه علمي و برپـايي آن افـزار

و گـذاري هسـتند كـه بـه سياسـتييهـا دسـته سـوم، پـژوهش. گيرنـد در يك سازمان در بر مي هـا

به مشي خط و در طور كلي، بسترسازي فرهنگي سازمان ها و ارزيابي يك مخزن و عوامل موفقيت ها

.پردازند يك سازمان علمي مانند دانشگاه مي

و كنندگان از مخازن سازماني، مهمترين عنصر موفقيت در پيـاده در دسته اول، استفاده سـازي
به. توسعه مخازن سازماني هستند بروند، اما اعضاي هيأت علمي خوبي پيش چنانچه تمام عملكردها

فايـده خواهنـد هـا هـم بـي توان گفت كه ديگر بخـش تمايلي به استفاده از سيستم نداشته باشند، مي
هـاي بررسي متون نشـان داد عـواملي ماننـد تفـاوت نگـرش، عـدم تجربـه اسـتفاده از فنـاوري. ماند

پشـــتيباني اطالعـــاتي، عـــدم آگـــاهي، نبـــود آمـــوزش، ضـــرورت واگـــذاري آثـــار، ضـــرورت 
و خبره براييها اندركاران، تفاوت فرهنگ پژوهش در رشته دست گوناگون، وجود ميانجي آگاه

و حجـم كـاري بسـيار از مهمتـرين مسـائلي بودنـد كـه در رابطـه بـا  واگذاري آثار، كمبود زمـان،
 Foster and Gibbons 2005; Lynch and Lippincott(ها آورده شده اسـت در پژوهش"استفاده"

2005; Van Westrienen and Lynch 2005; Wust 2006; Doctor and Ramachandran 2008; 

Jantz and Wilson 2008; Grundmann 2009; ….( 
و. افزار مخزن سازماني توجه دارند ها، به نرم دسته دوم از پژوهش با توجه بـه نيازهـاي متنـوع

و همچنـين محـيط پويـا  هـاي دانشـگاهي، سيسـتمي سـازمان در حـال تغييـر اعضـاي هيـأت علمـي
و دسترس نرم و افزاري براي ذخيره پذير ساختن دستاوردهاي دانشگاه كه بتواند نيازها را پاسخ داده

قابليـت تعـديل،.هـاي چنـدي داشـته باشـد ها همخوان باشد، بايد ويژگي هاي آن سازمان با ويژگي
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ازو، پشتيباني، استفادهپذيري، كاركردپذيري، سازماندهي اطالعات، جستج انعطاف پذيري، استفاده
و رابـط كـاربر مناسـب از مهمتـرين ويژگـي نويسـي رايـج، ميـانكنش هاي برنامه زبان هـاي پـذيري،
 Han 2004; Kim 2005; Afshari and Jones(افزارهـاي مخـازن سـازماني هسـتند كـه در متـون نرم

2007; Laxminarsaiah and Rajgoli 2007; Wise et al. 2007; Ferreira et al. 2008; Rieh, et al. 

.به آنها اشاره شده است) … ;2010
و كار مرتبط با مخازن سازماني موضوع پژوهش قرار گرفته در دسته سوم پژوهش . اند ها، ساز

و بيـنش الزم نسـبت بـه يـك موضـوع نمـي از آنجا كه بدون داشـتن چشـم آن انـداز تـوان دربـاره
هـا ايـن ويژگـي.ر الزم انديشيده شـوديهاي آن تداب يزي كرد، ضروري است درباره ويژگير برنامه

و انسجام كامل، به و تفكيك شـوند،صورت دقيق بايد در عين يكپارچگي بـه ايـن ترتيـب،. تعيين
و مشـي بـا تـدوين خـط. هـاي مـورد نظـر دسـت يافـت بـه هـدف ريـزي بر اساس برنامهتوان مي هـا

و راه چارچوب ميها عناصـر اساسـي مطـرح. اندازها عينيت بخشـيد توان به چشم بردهاي مشخص،
 .Westell 2006; Probets and Jenkins 2006; Foster et al(بررسـي شـدهيهـا شـده در پـژوهش 

2007; Carr et al. 2008; Kim and Kim 2008; Cullen and Chawner 2008; Palmer et al. 2008; 

Kim and Ho 2008; Yakel et al. 2009; … (مي را در يك جمع توان مـواردي همچـون بندي كلي
اداره مخـزن، اسـتانداردها،/ ضرورت واگذاري آثار، ترويج سيستم، راهبـرد نگهـداري، مـديريت 

و دسترس قانوني، بودجه/ هاي حقوقي موضوع مدارك براي تـدوينيپذير بندي، خدمات، محتوا،
و سياست خط گر مشي .فتگذاري در نظر

بهيها در پژوهش به طور كلي روش بررسي شده، و كمي با صورت هاي كيفي هاي گوناگون

بهيابزارهاي و مشاهده در نهايت، با توجـه. كار رفته بودند مانند پرسشنامه، مصاحبه، سياهه ارزيابي،

و با وجود پژوهش و مطالعاتي كه در اين مدت به ايـن موضـوع پرداخ به نو بودن موضوع انـد تـه ها

اي كـه از ابزارهـاي در همين راسـتا، پيشـينه. هنوز نقاط مبهم بسياري در اين حوزه باقي مانده است

و پرسشنامه(تركيبي  و سياهه ارزيابي در انجام پژوهش استفاده كرده) شامل سه ابزار يعني مصاحبه

فا همچنين، تاكنون پژوهشي دربـاره مخـازن سـازماني بـه. باشد، يافت نشد و در داخـل زبـان رسـي

سـازي چنـين افزون بر آن، دانشگاه فردوسي مشهد در مراحل ابتدايي پياده. كشور انجام نشده است

و ضروري به مي سيستمي است و در راسـتاي نظر رسد در آغاز كار، وضعيت كنوني سـنجيده شـده

زيهـا امكـان انجـام پـژوهش با توجه به اين شرايط،. تالش شودارتقاء آن  مينـه مخـزن زيـادي در

و اطالع يهـا از آنجـا كـه پـژوهش. رساني وجـود دارد سازماني، توسط متخصصان علم كتابداري

و موفقيت يك مخزن تأثيرگـذار مرتبط با مخازن سازماني نشان دادند كه عوامل زيادي در طراحي

ــالش  و چـ ــا ــه آن معيارهـ ــر پايـ و بـ ــده ــي شـ ــز بررسـ ــگاه نيـ ــتم دانشـ ــد سيسـ ــت بايـ ــاي اسـ  هـ

.ص شودپيش رو مشخ
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 هدف پژوهش.4

و بررسي ميزان همخواني هدف عمده اين پژوهش شناسايي ويژگي هاي يك مخزن سازماني

و ميـزان تحقـق وضعيت كنوني مخزن سازماني موجود در دانشگاه فردوسي مشهد با آن ويژگي هـا

مي. اهداف زيربنايي آن است مشـكالت براي حـلييها رود نتايج اين پژوهش بتواند توصيه انتظار

و توسعه مخـزن سـازماني دانشـگاه ارائـه كنـد  و رشد افـزون بـر ايـن رهنمودهـا، معرفـي. احتمالي

.هاي يك مخزن سازماني موفق از ديگر دستاوردهاي پژوهش حاضر خواهد بود ويژگي

و فناوري"از طرف ديگر، به"1سامانه ملي مديريت اطالعات علم عنوان بازنمون اطالعـات،

و پژوهشــي وزارتخانــه علمــي كشــور كــه و مؤسســات دربردارنــده اطالعــات علمــي هــاي علمــي

و پژوهشكده يهـا تمـامي دانشـگاه. هاي گوناگون خواهد بـود، در حـال طراحـي اسـت دانشگاهي

شد كشور از اين سيستم بهره از بر اين اساس، اطالعـات علمـي دانشـگاه. مند خواهند هـا بايـد پـس

عناصري كه بر اسـاس ايـن پـژوهش،. روي اين سامانه قرار گيرد سازماندهي در دانشگاه مربوط بر

يهـا توانـد بـراي سـاير سـازمان شـود، مـي براي طراحي يك مخـزن سـازماني موفـق شناسـايي مـي 

و در آغاز ايجاد كننده مخزن سازماني كه اطالعات علمي خود را بايد در سامانه ياد شده قرار دهند

و ديدگاهشناسا. راه هستند، نيز مفيد باشد ها بر اساس انجام پژوهشي از طرف كتابـداران، يي اصول

مي كه با اين اصول به هـا بـراي تواند راهبردي علمـي در اختيـار دانشـگاه خوبي آشنا هستند، نه تنها

ايجاد مخازن سازماني موفق قرار دهد، نقش كتابداران را در پيشبرد اين مهم در كشـور نيـز نمايـان 

.سازد مي

و فرضيه پژوهش سؤال.5  ها

به سؤال :شرح زير است هاي پژوهشي كه براي پاسخ به آنها اين پژوهش طراحي شد

و فرايندهايي بايد در تدوين سياسـت.1 و خـط چه معيارها هـاي الزم بـراي طراحـي مشـي هـا

 مخزن سازماني مورد توجه باشد؟

و از نظـر چشــم(وضـعيت مخــزن سـازماني دانشــگاه فردوسـي مشــهد.2 هــا، سياســتانـدازها

و سيستم خط  چگونه است؟) مشي، مستندات، مديريت،

و مـوانعي بـراي واگـذاري توليـدات علمـي بـه مخـزن.3 اعضاي هيأت علمي چه مشـكالت

 سازماني دانشگاه دارند؟

:صورت زير است فرضيه اين پژوهش به

و فنـاوري1 و فناوري، از طرف معاونت پژوهشي وزارت علـوم، تحقيقـات ستاد راهبري سامانه مديريت اطالعات علم

و ايجاد اين سامانه را بر عهده داردذمسئوليت سياستگ و راهبري .اري
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در همپوشاني معيارهاي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد با معيارهـاي مطـرح در متـون

.حد متوسط است

و ابزارهاي گردآوري اطالعات.6  جامعه مورد بررسي

و مطالب ارائه شده، براي پي بردن به جنبه مختلـف مخـزن سـازمانييهـا بر پايه مطالعه متون
و كـاربر نرم/ سيستم(از سه رويكردها دادهدانشگاه فردوسي مشهد،  و سـازمان ، گـردآوري)افـزار

افزار طراحي شده در دانشگاه كه براي ثبت دستاوردهاي هاي نرم در رابطه با سيستم، ويژگي. شدند
و فرايند خدمات پژوهشي بر اساس آن انجام مي شود، اعضاي هيأت علمي در نظر گرفته شده است

ار مورد نظر براي گردآوري اطالعات در مورد سيستم، سياهه وارسـي ابز. مورد بررسي قرار گرفت
و بـا كمـك مصـاحبه. است و مجريـان اطالعات مرتبط با سازمان، از طريق بررسي ديدگاه مديران

هـدف از انجـام. سـاختاريافته طراحـي گرديـد براي انجام مصاحبه، تعدادي پرسش نيمـه. انجام شد
و برنامـه كننـده در تصـميمي بـود كـه نقـش تعيـين ها، آگاهي از نظر افراد مصاحبه و گيـري ريـزي

. از طريق پرسشنامه گردآوري شد1ديدگاه كاربران. سازي مخزن سازماني دانشگاه داشتند پياده
در اين رابطه، افرادي براي پاسـخگويي بـه پرسشـنامه در نظـر گرفتـه شـدند كـه داراي رتبـه

و استاديار به باال بوده ن اند ،2پژوهـه يازهاي گوناگون يعني استفاده از فرصـت مطالعـاتي، طـرح بنا بر
و بـر اسـاس اطالعـات.انـد ثبـت كـرده"سـيماد"، اطالعات منابع توليد شـده خـود را در ...ترفيع،

نفـر 434اد شـده،يدست آمده از معاونت پژوهشي دانشگاه، در زمان انجام پژوهش، تعداد افراد به
ب. بود و: گيري صرفنظر گرديده دو دليل از نمونهدر مورد اين جامعه نخست اينكه بتوان به نظـرات

و همه بازخورد دقيق و اشتباه در تعيين دوم، از خطاي نمونه. اي از سيستم دست يافت جانبه تر گيري
از ايـن رو، تصـميم بـر آن شـد تـا پرسشـنامه. اي كه معرف جامعـه نباشـد، جلـوگيري نمـود نمونه

به. عضو هيأت علمي قرار گيرد 434ر تمامي نظرسنجي در اختيا صورت الكترونيكي اين پرسشنامه،
نسـخه.و چاپي بين تمامي اعضاي هيأت علمي واجد شرايط شـركت در ايـن پـژوهش توزيـع شـد 

الكترونيكي اين پرسشنامه با كمك مركز رايانـه دانشـگاه بـر روي پورتـال شخصـي همـه اسـتادان 
. دانشگاه قرار گرفت

س و ياهه ارزيابي محققروايي و متغيرهـاي مطـرح در ايـن حـوزه ساخته، توسط پيشينه نظـري

، Open Society Instituteاستفاده از ويـرايش دوم سـياهه ارزيـابي. تحقيقات مشابه تضمين گرديد

از كه بر اساس آن، نرم و برخـي افزارهاي مخزن سازماني بسياري مورد سنجش قـرار گرفتـه بودنـد

 
د را در مخـزن موجـود در دانشـگاه فردوسـي اعضاي هيـأت علمـي كـه تجربـه ثبـت اطالعـات توليـدات علمـي خـو1

.اند مشهد داشته
2. Grant 
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و نيز قابليتاريها سياهه .افزارهاي مخزن سازماني، اعتبار سياهه را افـزايش داد هاي نرم زيابي ديگر

و اطالعيها همچنين، با متخصصان حوزه و سيستم كتابداري اي در مورد محتواي هاي رايانه رساني

و دسته و شاخص سياهه ارزيابي از جمله اعتبار ترجمه برخي از مفاهيم تخصصي هـاي بندي مفاهيم

و نظرات آنها مـورد توجـه قـرار گرفـت  از طـرف. در نظر گرفته شده براي هر مفهوم مشورت شد

بههاي پژوهشگران، ديگر، برداشت دست آمد، توسط در مورد اطالعاتي كه از طريق سياهه وارسي

و گسـترش مخـزن سـازماني خصـوص دسـت برخي از متخصصان ياد شده، بـه  انـدركاران طراحـي

و اطالع و يك نفر كارشناس ارشد كتابداري رساني كه سابقه كار با سيستم دانشگاه در مركز رايانه

اين امر، به پايايي اطالعات گردآوري شده از طريـق سـياهه.را داشت نيز مورد بازبيني قرار گرفت

به. كمك كرد و عبـارت دست آمده در مورد ترجمه واژه در هر بار بازبيني، نظرات كـار هـاي بـه ها

و در صـورت نيـاز تغييـرات  و برداشت از آنها مورد توجه قـرار گرفـت و يا تفسيرها رفته در متون

سـياهه ارزيـابي در اختيـار يكـي از متخصصـان مركـز رايانـه قـرار پس از اتمام طراحي،. انجام شد

.دريافت شده، تغييرات در سياهه انجام شوديها گرفت تا بنا بر توصيه

و نظر متخصصان علـوم كتابـداري براي طراحي سؤال و پرسشنامه، از متون تخصصي هاي مصاحبه

شدو اطالع و نيز رايانه استفاده بهدر برخي از موار. رساني و مشـاهده د، نتايج دست آمده از مطالعـه اوليـه

.كننده روايي پرسشنامه است ها كمك كرد؛ اين دقت نظر، تعيين سيستم، به طراحي سؤال

و آزمـون براي سنجش پايايي پرسشنامه نظرسنجي از اعضاي هيـأت علمـي، از پـيش آزمـون

در. استفاده شد1آلفاي كرونباخ گيري وني مفاهيم در ابزار اندارهاين روش براي محاسبه هماهنگي

مختلـفيهـا پرسشنامه بين اعضاي هيـأت علمـي دانشـكده15براي انجام اين آزمون،. مفيد است

با. دانشگاه فردوسي مشهد توزيع شد .شد98/0مقدار آلفا براي اين نمونه برابر

انـد، از پايـايي الزم شدهساختاريافته نيز بر پايه مطالعه متون طراحي هاي نيمه از آنجا كه سؤال

در. هـا، سـعي شـد از ارائـه توضـيح اضـافه خـودداري شـود در زمان طرح سؤال. برخوردار هستند

و نياز به توضـيح داشـت شـرح الزم، بـراي كه سؤالي براي تمامي پاسخ صورتي دهندگان طرح شد

.شكل يكسان، ارائه گرديد همه آنها به

به.7 ار تحليل اطالعات و ها ائه يافتهدست آمده

و مسائل مـرتبط بـا همان و بررسي دقيق سيماد طور كه پيشتر اشاره شد، براي كسب اطالعات

شد آن از روش به. هاي گوناگوني استفاده دست آمده از طريق چنـد ابـزار در اين بخش، اطالعات

و يافتـه. گيرد در تركيب با هم مورد بررسي قرار مي بـر اسـاس مربـوط،يهـا نظـم ارائـه اطالعـات

 
1. Cronbach’s Alpha 
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و اعالم نتيجه آزمـون فرضـيه پـژوهش خواهـد بـود پاسخگويي به سؤال در انتهـا، پيشـنهادهاي. ها

و توصيه براي پژوهش مي پژوهش . شود هاي بيشتر آورده

1سؤال.7-1

و فرايندهايي بايد در تدوين سياست خط چه معيارها و اي الزم براي طراحـي مخـزنه مشي ها
 شد؟سازماني مورد توجه با

و مطالعـه و بنا بر هدف پـژوهش بـراي بررسـي وضـعيت كنـوني سـيماد بر پايه بررسي متون

و فرايندهايي براي انجام امور يك مخزن سازماني شناسـايي شـد  ايـن مـوارد بـه. مقدماتي، معيارها

و سياست شش گروه چشم خط اندازها و)افـزار نرم(اداره، سيستم/ ها، مستندات، مديريت مشي ها، ،

و مـورد پـنج. بندي شدند ستفاده دستها چهار مورد نخست، به سمت مسائل سازماني گرايش دارنـد

مي هاي سيستم از بعد نرم در رابطه با ويژگي و مورد آخر، از ديدگاه كاربر مطرح .شود افزاري

به اطالعات به و معيارهاي فرعي آنها صـورت شـرح زيـر، بـه دست آمده در مورد اين معيارها

مي فهرست وو توانـد راهنمـاي طراحـي مخـازن سـازماني اين سـياهه مـي. شوند وار معرفي توسـعه

: هاي ياد شده در اين پژوهش است نظم ارائه معيارها بر پايه مقوله. ارزيابي آنها قرار گيرد

ها ها، هدف گذاري اندازها، سياست چشم•

 انداز چشم�

 سياست�

ها هدف�

oسازماني درون 

oسازماني برون 

 هاي آينده بيني پيش�

ها مشي خط•

 نوع آثار�

 نوع قالب آثار�

 دسترسي به متن كامل�

 مالكيت فكري/ حق مؤلف�

 دسترسي به اطالعات�

 نگهداري از اطالعات�

تبديل آثار از چاپي به رقومي�

 مستندات•

و خط مشي سياست� ها ها

و مسؤليت� ها ساختار سازماني

 فرايند كاري سيستم�

 افرادوظايف�

از� و كمك درباره استفاده راهنمايي

 مخزن

 مشخصات سيستم�
هاهزينه�

 سيستم مخزن سازماني•

 هاي فني سيستم ويژگي�

و سيستم�  مديريت مخزن

 مديريت محتوا�

 پذيري دسترس�

 آرشيو كردن اطالعات�

 پشتيباني از سيستم�

←
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 اداره سيستم/ مديريت•

 نيروي انساني�

oاستخدام 

oدانش 

oتخصص 

oآموزش 

 درگير هاي كميته�

 گيرنده هاي تصميم گروه�

 مدير سيستم�

 بودجه�

 ها درباره سيستم پاسخ به سؤال�

 پشتيباني از سيستم�

نهاد مسئول براي گردآوري/ فرد�

 اطالعات

 فرايند واگذاري اطالعات�

oبا ميانجي يا جايگزين 

oبدون ميانجي يا جايگزين 

 فرايند كنترل اطالعات ثبت شده�

oو مديريت از نظر تخصصي

 اطالعات

oو ساختار  از نظر ماهيت

 كاربران�

oجلب مشاركت كاربران در ثبت

 اطالعات

oو بخشنامه دستورالعمل هاي ها

 دانشگاه

oرساني به كاربران اطالع 

oآموزش كاربران

 استفاده•

 تأثير موقعيت كاربر�

oو تخصصي  رشته علمي

oمدرك تحصيلي 

oدرجه علمي 

oميزان انتشارات 

oو چگونگي آشنايي با رايانه

 استفاده از آن

oميزان وقت آزاد كاربران 

oرضايت كاربر 

خط سياست و تدوين ها در طراحي مخزن سازماني است، بنابراين مشي از نخستين گام گذاري

به الزم است قبل از تدوين خط و بـا ويژگي مشي، همه معيارهاي مورد نياز با توجه هاي يك سيستم

و نيازها، شناسايي شوند و. در نظر گرفتن همه شرايط از اين رو، معيارهاي ياد شده از ديد سـازمان

و كاربران، ويژگي ميهاي يك مخزن ساز سيستم مي ماني را مورد توجه قرار و انتظار كه دهند رود

خط رهنمودهاي الزم را براي سياست و تدوين و برنامـه ها، به تصميم مشي گذاري در گيـران ريـزان
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و نيز كتابداران ارائه كند حوزه مديريت دانشگاه و مركز رايانه تواننـد اين معيارها، همچنين مـي. ها

و ارزيابي زيرس كـه بـر پايـه آنهـا مخـازن سـازماني طراحـي2و سـخت1هاي نـرم اختبراي توسعه

به مي .كار روند شوند،
و به يك مجموعه عواملي كه در باال به آنها اشاره شد عنوان معيارهاي مورد نياز براي طراحي

و كـاربر4شود در شكل مخزن سازماني مطلوب شناخته مي و سيستمي به تفكيك سه بعد سازماني
:آمده است

 سازي يك مخزن سازماني مطلوب در دانشگاه عوامل مؤثر بر پياده.4شكل

2سؤال.7-2

مشـي، ها، خـط اندازها، سياست از نظر چشم(وضعيت مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد
و سيستم/مستندات، مديريت  چگونه است؟) اداره،

م معيارهاي شناسـايي شـده بـا توجـه بـه محـدوديت زمـاني پـژوهش نظر به اينكه سنجش تما

و ممكن نبود، معيارهـايي كـه از اهميـت بيشـتري برخـوردار بودنـد در شـش گـروه چشـم انـدازها

 
1. Soft  2. Hard 

معيارهاي سازماني
ها،، سياستنداز چشم�

ها هدف

ها مشيخط�

 مستندات�

 اداره/ مديريت�

معيارهاي كاربرمدار
و تخصصي�  رشته علمي
 مدرك تحصيلي�
 درجه علمي�
 ميزان انتشارات�
استفاده از رايانه،آشنايي با رايانه�

 وقت آزاد كاربران�

 معيارهاي سيستمي
 سيستم هاي فني ويژگي�
و� سيستممديريت مخزن
 مديريت محتوا�
رابط(پذيري دسترس�

و عملكرد جستجو )كاربر
 اطالعات آرشيوكردن�
 پشتيباني از سيستم�

يك معيارهاي مؤثر بر پياده سازي
 مخزن سازماني در دانشگاه

مخزن سازماني

مطلوب در 

 دانشگاه
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خط سياست و استفاده دسته اداره، ويژگي/مشي، مستندات، مديريت ها، و هاي فني سيستم، بندي شد

پ. مورد توجه قرار گرفت نج معيار نخست كه در رابطه با هدف سؤال اول است مورد در اين سؤال،

به توجه قرار مي و نتايج مي گيرد : شود دست آمده در رابطه با هر گروه از معيارها شرح داده

و سياست چشم.7-2-1 ها اندازها

و فرايندهايي كه بايد در تدوين سياست و راهبردهاي معيارها هاي الزم در طراحـي مخـزن ها

بـر اسـاس متـون.ي مد نظر باشند، از جمله عناصر ابتدايي برپايي يك مخزن سازماني هستندسازمان

و سياست بررسي شده، چشم و ايجاد ها، هدف اندازها و بروني يك سازمان در طراحي هاي دروني

و آينده را پيش مي مخزن سازماني را تعيين .كنند بيني

و راهبردهـا جهـتو پرسشنامه، بيشتر سياسـتها دست آمده از مصاحبه بر اساس اطالعات به هـا

هـاي اي بـر هـدف گيرد، به بياني ديگر، در حال حاضر تأكيد عمده پيشبرد خدمات پژوهشي انجام مي

و تسهيل روند امـ(سازماني درون و همانند بررسي وضعيت پژوهشي اعضاي هيأت علمي ور پژوهشـي

و باره اطالعات جهت امور جلوگيري از ورود چند و پژوهشـي بنـابراين،. اسـت ...) مختلف آموزشي

و نهادهـا  مشـابه،يضروري است براي كسب موفقيت بيشتر دانشگاه در عرصه رقابت با ساير سـازمان

ماننـد مشـاركت در تبـادل(سـازماني هـاي بـرون هـا، بـه خصـوص هـدف از سيستم براي ساير هـدف 

دانش در وب، عرضه دستاوردهاي دانشگاه بـراي ديگر، سهيم بودن در توليديها اطالعات با سازمان

و ها، رتبه ديگر سازمان  Nixon(سازي، در همين راستا، بايد با فرهنگ. استفاده شود...) بندي دانشگاه،

2002; Davis and Conolly 2007; Jantz and Wilson 2008 ( اعضاي هيأت علمي را متقاعد كـرد كـه

و سازماني داردهمكاري در ايجاد مخزن سازماني اهم ، نـه تنهـا باعـثيعبـارت بـه. يت دو جانبه فردي

و پديداري ساماندهي توليدات علمي اعضاء مي يپذيرو دسترس1)پذيري رؤيت(شود، به گردآوري

و نيز پديداري دانشـگاه را منجـر دستاوردهاي دانشگاه كمك مي كند؛ از سوي ديگر، پديداري اعضا

و پديـداري به بياني ديگر، پديد. شود مي اري دانشگاه در محيط وب بر پديداري عضـو هيـأت علمـي

كننـده هـاي مخـزن سـازماني تعيـين هـدف. عضو هيأت علمي بر پديداري دانشگاه اثر خواهد داشـت 

 ).Probets and Jenkins 2006(مشي مخزن سازماني هستند خط

ها مشيخط.7-2-2

و ضــرورت مكتــوب كــ اهميــت خــط ردن آن توســط بســياري از مشــي در مخــازن ســازماني
مـورد تأكيـد ) Probets and Jenkins 2006; Foster et al. 2007; Palmer et al. 2008(پژوهشـگران 

خط،در اين رابطه. قرار گرفته است و همكاران معقدند كه بر اساس نياز در حال تغيير، مشـي فاستر

 
1. Visibility 
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رو، ضروري است تا بررسي مناسـبي از اين. (Foster et al. 2007)نيز بايد تغييري مداوم داشته باشد
س در رابطه با خط مشـي، طـور كلـي، سـيماد در مـورد خـطبه. ازماني صورت گيردمشي در مخازن

خط. وضعيت مناسبي ندارد مشي مرتبط بـا محتـواي آثـار، قالـب آنهـا، مـدت زمـان در اين رابطه،
و ديجيتـال  سـازي آثـار بايـد مـورد توجـه نگهداري، دسترسي يكپارچه به اطالعات، حـق مؤلـف،

.بيشتري قرار بگيرند

 مستندات.7-2-3

سـازي مخـزن سـازماني، زمـاني مـؤثر خواهـد بـود كـه نظـر برخـي پژوهشـگران، پيـاده بنا بر
و دستورالعمل مشي خط  Lam and(دقـت نوشـته شـده باشـد هاي مناسب محيط پيرامون آنهـا بـه ها

Chan, 2007 .(در وجود مستندات مرتبط با فعاليت هاي مخزن سازماني دانشگاه، شـيوه انجـام امـور
ميصورت آن را به و در اختيار تمام دست مدون فراهم مي نمايد بر. دهد اندركاران آن قرار با تكيه

بر اساس نتـايج مصـاحبه،. اطالعات كسب شده، مستندات زيادي در رابطه با سيستم وجود نداشت
در صـورتي كـه. مستنداتي توسـط مركـز رايانـه وجـود دارد،گويا فقط در مورد مسائل فني برنامه

و بــه مشــيطهــا، خــ سياسـت  و ســاختارها مــدون شــوند و كارهــا، خــوبي بــين هــا، رهنمودهــا، ســاز
به ريزان، استفاده گيران، برنامه تصميم و مجريان توزيع گردند، همه و خـوبي از هـدف كنندگان، هـا
و چگونگي فعاليت ارزش مي ها به. شوند ها مطلع مي اشتراك فكري كه سازي آيد در فرهنگ وجود

و و جينكينز. محرك همكاري است تأثير داشته نيز بر اين امر ) Probets and Jenkins 2006(پروبتز
و. اند تأكيد داشته و در نتيجه رشد و اصالح احتمالي مستندات، همچنين بستر مناسبي براي ارزيابي

مي گسترش مخزن سازماني به .آورد وجود

 اداره/ مديريت.7-2-4

ك و طراحي، فرايند و شـوراهاي درگيـر، گيرنده، كميته اري، گروه تصميمفرايند مديريت هـا
و پشتيباني سيستم از جمله عواملي بودنـد كـه  تخصص افراد، كنترل كيفيت، نيروي انساني، ارتقاء،

و بـا تخصـص تصميميها وجود گروه. در اين مقوله بررسي شدند  ;Han 2004(هـاي مختلـف گير

Wust 2006 (رمي و پيشـگيري نمايـدا قابل پـيش تواند بسياري از مشكالت در همـين راسـتا،. بينـي
و برگزاري منظم جلسات هدفمند براي برنامهيها وجود كميته و تخصصي ريزي، اجراء، ارزيـابي،

از اين رو، الزم است بر اساس تخصصي ). Wust 2006; Barwick 2007(توسعه بسيار ضروري است 
اط كردن فعاليت و بهالعها، از متخصصان كتابداري عنوان نيروهاي آگاه در ايـن زمينـه كـه رساني،

و مرتبط هستند، استفاده شـود   .Foster and Gibbons 2005; Palmer et al(داراي دانش تخصصي

2008; Yakel et al. 2009 .(اداره يك مخـزن سـازماني،/از ديگر عوامل تأثيرگذار بر روند مديريت
كنترل كيفيـت آثـار ثبـت ). Westell 2006; Sutradhar 2006(افته براي آن استي بودجه تخصيص
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و ارسـال شده در سيستم، از ديگر عواملي است كه بايد براي جلوگيري از هر گونـه خطـا در ثبـت
 Barwick 2007; Lam and Chan 2007; Cullen and(اطالعات به سيستم، مورد توجـه قـرار گيـرد 

Chawner 2008 .(وا از ديگر چالش  Palmer et)گذاري آثار، استفاده از ميـانجي اسـت هاي فرايند

al. 2008) .و اطالع ميرسان آموزش دهدي از عواملي است كه رغبت اعضاء را در اين زمينه افزايش
)Lynch and Lippincott 2005; Van Westrienen and Lynch 2005 .( در ايـن مقولـه، وضـعيت

و گسترش استفاده از سيستميها ضروري است با توجه به برنامه. سيستم در حد متوسط است آينده
خو كاربردي كردن ساير بخش و .دمات پژوهشي در آن، اين بخش را تقويت نمودها

)افزار نرم(سيستم.7-2-5

ايـن شـش ويژگـي،. شـود دسـت آمـده برپايـه شـش ويژگـي گـزارش مـي بـهيهـا مشخصه
و سيستم، مديريت محتوا، دسترس ويژگي و(يپـذير هاي فني سيستم، مديريت مخزن رابـط كـاربر

مي)عملكرد جستجو و پشتيباني از سيستم را در بر در بسياري از اين.گيرد، آرشيو كردن اطالعات،
ميبه. شش ويژگي، شرايط سيستم در حد متوسط است توان چنين برداشت كرد كـه عبارت ديگر،

و يا افزايش اين شرايط  آن پايين(كاهش ط) تر از حد متوسط يا باالتر از بينـيي زمان قابل پـيش در
و دسـترس اما ضعف در برخي از قسمتاست،  سيسـتمييبـر كـارايپـذير ها مانند مديريت محتـوا

ــأثير دارد و. ت ــأثير مســتقيم ــر آن، بعضــي از عناصــري كــه در سيســتم وجــود نداشــتند، ت افــزون ب
واگـذاري/ثبـت ايـن تأثيرهـا در زمينـه. توجهي بر عملكرد نهايي سيستم براي كـاربران دارنـد قابل

و نيز دسترسي به آنهـا از طريـق سيسـتم قابـل درك اسـت  اضـافه بـر آن، در زمينـه. اطالعات آثار
آموزشـي تـدوين شـود چـون در برخـورد بـا كـوچكترينيها پشتيباني از سيستم الزم است برنامه

و مـداوم خوا مشكلي بنابر گفته مصاحبه هـان شوندگان، اعضاي هيأت علمي آگاهي خاصي نداشته
و ويرايش فراداده نياز است از اين. راهنمايي هستند .رو، به نيروي انساني متبحر در امر آموزش

سـازي امكانـات شخصـي هاي كاربرمدار مانند بر همين اساس، بايد تمركز بيشتري بر ويژگي
و مرتــب  ــرور ــات م و امكان ــراي كــاربران ــرد ســازي اطالعــات ب از. سيســتم صــورت گي اســتفاده

و تهيه فراداده الزم،يهـا استانداردهاي تبادل اطالعات، وجود نيروهاي متخصص در امور آموزش
و برنامه كاربرد طرح فراداده و عناصر خاصي براي سازماندهي اطالعات، كننـده بـراي آگاهيها اي
ب. منظور كاهش مشكالت آنان بايد در نظر گرفته شوند كاربران سيستم، به ا ديگر اين موارد، همسو

مي بخش . رضايت كاربران را فراهم نمايند،توانند در نهايت هاي فني سيستم

3سؤال.7-3

و موانعي براي واگذاري توليدات علمي به مخزن سازماني اعضاي هيأت علمي چه مشكالت
 دانشگاه دارند؟
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اس"سيماد"كنندگان اصلي در حال حاضر، استفاده تفاده، اعضاي هيأت علمي هستند كه براي
و ثبت آثار خود در آن هستند بـر همـين مبنـا،. از خدمات پژوهشي دانشگاه ناچار به استفاده از آن

به بايد سيستم را به و توسعه داد كه اعضاء و در حداقل زمـان بتواننـد بـه ثبـت شكلي طراحي آساني
به. آثار خود بپردازند %)46حدود(باالي نسبت نتايج نظرسنجي نشان داد كه برخالف ادعاي تعداد

اسـتفاده از آن را سـاده%)25(، تعـداد انـدكي"سيماد"اعضاي هيأت علمي، در رابطه با آشنايي با
ميبه. عنوان كردند به نظر . مفهوم آگاهي از وجود اين سيستم بـوده اسـت رسد آشنايي از نظر آنان،

و از وجود آن خبر داش چون آنها ناچار به استفاده از آن بوده تند، خود را از جمله افراد آشـنا بـا اند
ميبه. سيستم اعالم كردند و آگـاهي"آشنايي"رسد از ديدگاه آنان، نظر به مفهوم شناخت سيسـتم

در. از چگونگي استفاده از آن نبوده است نبـود آمـوزش"سـيماد"از مهمترين موانع در ثبت آثـار
و بسياري از اعضاي هيـأت اعالم كردند كه در ورود اطالعات%71است زيرا حدود  مشكل دارند

در آموزش نديده%)92حدود(علمي  و از فرايندي كه براي ثبت آثار بايد طـي شـود،"سيماد"اند
به(عقيده آنان، وجود يك جايگزين آگاهبه. ناآگاه هستند جاي آنها، مسئوليت ورود اطالعات كه

آثمي) به سيستم بر عهده گيردرا  و تعامل كاربران را با سيستم تسهيل نمايدتواند فرايند ثبت .ار
و%)48(افزون بر موارد باال، از نظر اعضاي هيأت علمـي اصـالح اطالعـات وارد شـده قبلـي

مي. نيز وجود دارد%)41(كمبود وقت براي ثبت اطالعات توان برداشت كرد كه بيشترين بنابراين،
و تغيير و ثبت از. اطالعات در سيستم است مشكالت در حال حاضر درباره ورود پيچيدگي استفاده

ــتم%)37(سيســتم  ــدم جــذابيت سيس ــات در صــفحه%)6/32(، ع ــه اطالع و ارائ ــايش ــاختار نم ، س
و نشاندار كردن مدرك%)30حدود( از%)6/25(، %25از جمله مشكالت ديگري بودند كـه بـيش

.افراد به آن اشاره كرده بودند
و ارسال اطالعات به با توجه به اينكه واگذاري صحي و بنيان كـاري"سيماد"ح منابع ، شالوده

هاي مديريت اطالعات اعضاي هيأت علمي در مخزن سازماني دانشگاه است، بايد ساز ساير فعاليت
وجود اين مشـكالت در مراحـل اوليـه.و كاري ايجاد گردد تا اين مشكالت به حداقل كاهش يابد

بهثبت آثار، مشكالتي را در كل فراين ميد كاري سيستم، و در نهايـت صورت پيوستار، پيش آورد
.هاي خود دست يابد نتواند به هدف"سيماد"شود باعث مي

�فرضيه پژوهش.7-4

همپوشاني معيارهاي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد با معيارهـاي مطـرح در متـون در
.حد متوسط است

دليل استفاده از آمار توصيفي اين است.ه گرديدبراي آزمون فرضيه، از آمار توصيفي استفاد

كل كه با توجه به نوع پژوهش كه مطالعه موردي است، نمونه و/گيري از يك جامعـه انجـام نشـده
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منظور آزمودن فرضيه، ابتدا معيارهايي كه در پاسـخبه. ضروري است از آمار توصيفي استفاده شود

و مـديريت كارآمـد عنوان مجموع به سؤال نخست معرفي شدند، به ه معيارهاي الزم بـراي طراحـي

پس از اين مرحله، شش مقولـه يـا مشخصـه. منابع اطالعاتي در مخزن سازماني در نظر گرفته شدند

و سياست يعني چشم(عمده  هـاي فنـي اداره، ويژگـي/مشـي، مسـتندات، مـديريت هـا، خـط اندازها

و در آخر استفاده مخ) سيستم، زن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در نظـر براي بررسي وضع فعلي

به. گرفته شدند مي2دست آمده از اين بررسي در جدول نتايج .شود نشان داده

ميانگين وضع موجود مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در مقايسه با معيارهاي مطرح در متون.2جدول  

مخزن سازمانييها مشخصه  ميانگين نسبي 

و 060/0ها سياستچشم اندازها

مشي خط  040/0

025/0 مستندات

اداره/ مديريت  054/0

هاي فني سيستم ويژگي  057/0

049/0 استفاده

047/0 جمع

مشخص شد، وضعيت مخزن سـازماني دانشـگاه فردوسـي2همانگونه كه از اطالعات جدول

و. در حد متوسط است)047/0(مشهد با كمي اختالف  از پيـاده يعني در طراحي و اسـتفاده سـازي

، در بيشتر مـوارد، حـدود نيمـي از معيارهـاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي مخـزن سـازماني"سيماد"

.مطلوب، استفاده شده است

يگير نتيجه.8

هـاي مـديريت پيشرو در زمينـه اجـراي سيسـتميها دانشگاه فردوسي مشهد، يكي از دانشگاه

و با اين وسعت، به طراحي مخزن سازماني خود پرداخته اسـت  تـاكنون پژوهشـي. منابع علمي بوده

خصـوص از ديـدگاه ايـن پـژوهش، بـه. درباره مخازن سـازماني در كشـور صـورت نگرفتـه اسـت 

و بهرهسازي سازي طراحي، ذخيره تواند در راستاي بهينه كاربردي آن مي گيري از مخزن، مديريت،

تمـام معيارهـاي الزم يـك مخـزن"سـيماد"گـر چـه. سازماني دانشگاه فردوسي مشهد مفيد باشـد 

دهـي بـه منـابع توليـد شـده دست نياورده است، بستر الزم بـراي سـامان سازماني مطلوب را هنوز به

ا و گسترش آن موجود و زمينه الزم براي تغيير هـاي بـارز يكي از ويژگـي.ستاستادان فراهم شده
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و كارهـاي.، فرهنگ استفاده از آن براي ذخيره دستاوردهاي اسـتادان اسـت"سيماد" اگـر از سـاز

و نيز پيشنهادهاي زير استفاده شود، اين بستر مي هاي تواند به هدف توصيه شده توسط اين پژوهش

و به .في شودها معر عنوان الگويي موفق به ساير دانشگاه خود دست يابد

و براي نتيجه به مي طور خالصه حل گيري كلي بر اساس آنچه گذشت، توان به بحث در مورد

مي"مسأله پژوهش، يعني  و در حال انجام دانشگاه هـاي مـورد توانـد هـدف آيا اقدامات انجام شده

اقـدامات انجـام شـده در دانشـگاه. پرداخـت"نظر از ايجاد يك مخزن سازماني را تحقـق بخشـد؟ 

در. رباره مخزن سازماني، تاكنون با توجه به معيارهـاي مطـرح شـده در حـد متوسـط بـوده اسـتد

در شرايط كنوني، نمـي تـوان ايـن وضـعيت را مناسـب دانسـت، زيـرا اسـتفاده از مخـازن سـازماني

و با اين شرايط نمييها دانشگاه وب توان، براي رؤيت سراسر دنيا گسترش يافته پذيري دانشگاه در

هم ير هدفو سا تابه. راستا، با آنان رقابت كرد هاي همين دليل، بايد ساز وكارهايي را انتخاب كرد

و به هاي خود هدف مخزن سازماني بتواند در حد ممكن معيارهاي شناسايي شده از متون را رعايت

ميهادر اين راستا، پيشنهاد. دست يابد .شود يي ارائه

 پيشنهادها.9

 پژوهشپيشنهادهاي.9-1

.بايد براي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد، سند راهبردي الزم تهيه شود−

و تخصصـي از دانـش متخصصـان حـوزه تصميميها شود، كميته پيشنهاد مي− يهـا گيرنـده

و اطـالع(موضوعي مرتبط و كتابداري و بـراي سياسـت) رسـاني يعني علوم رايانه گـذاري

و اجرا برنامه ميريزي تـوان از دانـش مـي. گيـري كننـد خـزن سـازماني بهـره عملكردهـاي

يهـا صورت گرفته توسط آنهـا بـراي طراحـي كاربرگـهيها كتابداران، بر اساس پژوهش

و متناسب با نوع آثار، سازماندهي اطالعات، طراحي رابط كـاربر سيسـتم، تعيـين فـراداده،

و كارهاي افزايش رتبه دانشگاه در انواع رتبه . استفاده كردها بندي ساير ساز

خط ضروري است كه سياست− و و برنامه مشي ها و تـدوين شـده بـهيهـا ها صـورت مـداوم

و بـرون هاي درون منظم بر پايه هدف و سـازماني و سيسـتم و نيـز از ديـد سـازمان سـازماني

.كاربران بازبيني شوند

بايها برنامه− در"سيماد"آموزشي متنوع براي آشنايي اعضاي هيأت علمي باره شيوه ثبتو

و اجرا شود اطالعات آثار در آن، به ها، نه تنها آنها را درباره اين برنامه. طور منظم، طراحي

و انگيـزه چگونگي واگذاري اطالعات آثار خود به مخزن آگاه مـي  كنـد، كيفيـت محتـوا

و در وقت آنها صرفههد كاربران را براي همكاري افزايش مي ميد .كند جويي
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، از ضروريات برپايي مخازنOAI-PMH1پذيري همانند استانداردهاي ميانكنش استفاده از−

در.سازماني است چنـين"سـيماد"براي دسترسي مـؤثر بـه آثـار موجـود در مخـزن، بايـد

.استانداردهايي، عملياتي شود

ويهـا شـيوهبه"سيماد"رساني در مورد اطالع− گونـاگون، كـاربران را از آخـرين تغييـرات

در اين رابطه بهتر است از بسترها، ابزارهـا،. مرتبط با استفاده از آن آگاه خواهد كردموارد 

و شيوه .متنوع استفاده شوديها محتوا،

 آتييها شنهادهايي براي پژوهشيپ.9-2

كننـده بـا با توجه به محدوديت پژوهش حاضر از نظر زمان، امكان آزمـون تعامـل اسـتفاده−

تالش شد تا در اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه بتوان نظـر گرچه. سيستم وجود نداشت

مي اعضاي هيأت علمي درباره تعامل با سيستم را به شـود در پژوهشـي دست آورد، پيشنهاد

در رابطـه بـا(ديگر با استفاده از اين شيوه، چگونگي تعامل اعضاي هيأت علمي بـا سيسـتم 

و دهنده صفحه رابط، چگـونگي درك عناصر تشكيل مـورد ...) جسـتجو، ارزيـابي نتـايج،

.بررسي قرار گيرد

هـاي مربـوط بـه جنبـه با تمركز بر رابط كاربر سيسـتم، تر، شود در پژوهشي جامع پيشنهاد مي−

و زبان رابط كـاربر، سـاختار اطالعـات، كاربرپسـندي، شخصـي  طـور دقيـق، بـه ... سـازي،

.ارزيابي شود
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Abstract: One of the most important duties of universities is to research 
and produce knowledge. Institutional repositories are a major gateway for 
the management of information and knowledge representing and making 
accessible the intellectual products of a university.  
Ferdowsi University of Mashhad (FUM) has established its institutional 
repository named the System for Management of Scientific Information of 
Ferdowsi University of Mashhad (SIMAD) since 2006. The aim of this 
research is to identify and develop the specifications of an appropriate 
institutional repository and to investigate the extent to which SIMAD’s 
features match with such specifications. Survey research and case study were 
implemented from institutional, users, and system aspects. Three different 
data collection approaches and tools were employed. The specifications of 
an appropriate institutional repository were grouped in six categories. These 
categories formed the basis of data analysis. According to the results, in 
regard to preparing guidelines, documentation and usage some changes and 
developments should be taken into consideration. In terms of management 
and administration of the process of storage and submitting of documents, 
SIMAD is at average level of efficiency.
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