
 

  
  

اي دروندادها و بروندادهاي جريان اطالعات در  بررسي مقايسه

  هاي آموزش عالي ايران پژوهشكده

  

   2وايقان زاده صادق ، دكتر علي1زاده حسن محمد دكتر

  15/12/1390 پذيرش:     11/11/1390دريافت: 

  چكيده

 مراكز به وابسته تحقيقاتي مراكز در اطالعات جريان بروندادهاي و درونداد وضعيت شناسايي هدف با حاضر پژوهش هدف:
  پژوهشگران انجام گرفته است.  ديدگاه از كشور عالي آموزش

 اين آماري ها از پرسشنامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن تأييد شد، استفاده شد. جامعه براي گردآوري داده روش:
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت" ،"فناوري و تحقيقات علوم،" ته به وزارتوابس تحقيقاتي مركز 200 شامل پژوهش
 هاي پژوهشكده مديران پژوهشي، معاونين تحقيقاتي، مراكز بود كه در هر مركز رؤساي "اسالمي آزاد دانشگاه" و "پزشكي
وان نمونه پژوهش انتخاب شد و به عن هيأت اعضاي ها و كتابخانه مديران علمي، هاي گروه مديران مذكور، مراكز به وابسته
  . درصد) تكميل شد 72.99پرسشنامه ( 562پرسشنامه ارسال گرديد و  770

 مرحله در چاپي، هاي قالب از بيشتر الكترونيكي هاي قالب) اطالعات از استفاده و گردآوري( درونداد مرحله در ها: يافته
) اطالعات اشاعه( برونداد مرحله در و الكترونيكي هاي قالب از بيشتر چاپي هاي قالب) اطالعات ذخيره و توليد( پردازش

تحليل  آزمون از استفاده با ها يافته تحليل. گيرد مي قرار استفاده مورد الكترونيكي هاي قالب از بيشتر چاپي هاي قالب
در مراكز  برونداد و پردازش درونداد، مرحله سه هر در ها قالب مختلف انواع از استفاده داد كه ميزان نشان واريانس

 منابع از بيشتر الكترونيكي بر منابع در مرحله استفاده، پژوهشگران. داري متفاوت است پژوهشي مورد مطالعه به صورت معني
به طور كلي، . قرار گرفت تأكيد مورد الكترونيكي از بيشتر چاپي قالب اشاعه و توليد مرحله در اما تأكيد داشتند، چاپي
برخوردار  برونداد و پردازش تري نسبت به مرحله مناسب وضعيت از درونداد مرحله در اطالعات ريانتوان گفت كه ج مي

  .است

  عالي آموزش تحقيقاتي، مراكز ، برونداد اطالعات، پردازش درونداد، اطالعات، جريان :ها واژه كليد

                                                           
   hasanzadeh@modares.ac.irمدرس، تربيت دانشگاه علمي تأهي . عضو 1
   Sadeghzadeh3832@yahoo.com،دانش آموخته دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقيقات و فناوري.  2
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  مقدمه 

 و زاده حسن .داند مي "اطالعاتي جامعه" اصلي را ويژگي اطالعات جريان )347 .ص ،1384(وبستر 

توليد  منبع يك از اطالعات آن، در كه است فرايندي اطالعات، جريان معتقدند) 86.ص ،1383( فتاحي

 مختلفي اجزاي به خود و است دخيل زيادي عوامل جريان، اين در. شود مي منتقل كننده مصرف  به كننده

 اطالعات برآن، عالوه. بگيرد شكل محدودي يا و وسيع طيف در تواند مي اطالعات جريان شود. مي تقسيم

 مطالعه ها، ويژگي اين مجموعه. پوياست و متحول) ديگر عوامل همراه به ( اطالعات جريان دهنده تشكيل

 را عمده ويژگي سه اطالعات جريان در. دهد مي نشان مفيد و جذاب را اطالعات جريان مفهوم بررسي، و

 محتواي و گيرنده فرستنده، همان عنصر سه اين از منظور. محمل و محتوا، مسير،: داشت نظر در بايد

 ،1387 محمدخاني، ( كند منتقل را محتوا بايد كه است اي رسانه و شود منتقل بايد كه اطالعاتي است

 گردآوري، به ملزم مؤسسات ساير و جامعه پژوهشي نيازهاي به پاسخ براي عالي آموزش مراكز ).52.ص

. دهد ارائه را مناسبي پژوهشي و آموزشي خدمات طريق اين از تا هستند اطالعات عهاشا و توليد پردازش،

 اطالعات تبادل نيازمند عصر، اين در كارآمد بقاي يا و موفقيت براي سازماني هر امروز دنياي در بنابراين،

 جريان ها، ازمانس بيروني و دروني اجزاي با اطالعات تبادل نحوه و فرآيند. باشد مي خود پيرامون محيط با

. نيست مستثني قاعده اين از سازماني هيچ كه گفت توان مي. دهد مي شكل سازمان آن در را اطالعات

  .است برخوردار بااليي اهميت از عالي آموزش هاي پژوهشكده در اطالعات جريان نحوه شناسايي بنابراين،
  

   مسئله بيان

 برابر دو اساسي هاي حوزه بيشتر در سال سه يا دو ره در حتي يا دهه هر علمي هاي يافته كه حالي در

 به). 68.، ص1387 پتروويچ، ( شود مي برابر دو تندتر مراتب به آهنگي با علمي اطالعات ميزان شود، مي

. است شده تبديل اطالعات عصر در اجتماعي هاي پديده مهمترين از يكي به اطالعات جريان دليل همين

 و سياسي فرهنگي، هاي جنبه در آن كننده دريافت كشورهاي بر زيادي تأثير اطالعات المللي بين جريان

 تكنولوژي توسط شده، تسهيل المللي بين جريان آيا اينكه مورد در زيادي هاي بحث. دارد اقتصادي

 داد، خواهد كاهش يا افزايش را توسعه حال در و يافته توسعه هاي كشور بين شكاف پيشرفته، اطالعات

 سوخت اطالعات كه معتقدند فلدمن و واكسمن طرفي از. )Soo-Seong, 1988, P. 377(دارد وجود

 بايد كاري انجام براي كه است تجاري فرايند نوع هر اساساطالعات . است شده امروزي هاي سازمان

 گردآوري، زمينه در جامع رويكردي مند نياز ها سازمان نتيجه در. شود ذخيره و بازيابي گردآوري،

 موقعيت مركزي، تجاري فرايندهاي بتوانند تا هستند، اطالعات توزيع و پذيري دسترس امنيت، ندهي،سازما
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  .)Waxman and Feldman, 2006 ( كنند حفظ را خود تجاري اعتبار و

 محسوب اطالعات مصرف و توليد در اصلي هاي  سازمان جمله از تحقيقاتي، مراكز و ها  پژوهشكده

 اين در اطالعات جريان كه است فرايندي مستلزم اطالعات توليد به شده مصرف اطالعات تبديل شوند و

 كااليي اطالعات از آنجايي كه مهمتر، همه از ).Shroeder, 2004, p.119( دهد  مي شكل را ها سازمان نوع

 همواره و شودنمي اشباع موجب اطالعات مصرف و دارد افزوده ارزش كاالها ساير با مقايسه در كه است

 روزافزوني رونق از كاالها ساير با مقايسه در نيز كاال اين بازار ،دارند نياز جديدتر اطالعات به هاانسان

مناسب  الگوي يك ارائه امكان اطالعات، جريان تحليل با ).115. ص ،1387 زاده،حسن( است برخوردار

 براي مسائلي راستا همين در  ).Zhang and Yang, 2002, p. 225( گردد مي فراهم براي جريان اطالعات

شكل  كشور عالي آموزش مراكز به وابسته هاي پژوهشكده در اطالعات جريان با ارتباط در پژوهشگر

  گرفته و مبنايي براي انجام اين پژوهش گرديده است. 
  

  پژوهش هاي پرسش

  :از عبارتند گبرد  مي قرار توجه مورد پژوهش اين در كه اساسي هاي  پرسش

 تحقيقاتي مراكز در اطالعات جريان درونداد از ميزان چه اطالعات مختلف هاي  قالب از مهركدا. 1

  دهد؟ مي تشكيل را كشور عالي آموزش نظام مجموعه زير

 تحقيقاتي مراكز در اطالعات جريان پردازش از ميزان چه اطالعات مختلف هاي قالب از هركدام. 2

  دهد؟ مي لتشكي را كشور عالي آموزش نظام مجموعه زير

 زير تحقيقاتي مراكز در اطالعات جريان برونداد از ميزان چه اطالعات مختلف هاي قالب از هركدام. 3

  دهد؟ مي تشكيل را كشور عالي آموزش نظام مجموعه

 بر مختصاتي و ها ويژگي چه از مطالعه مورد تحقيقاتي مراكز در اطالعات جريان كلي الگوي. 4

  است؟ خوردار
  

  ژوهشپ هاي فرضيه

  : از عبارتند تحقيق اين در نظر مورد هاي فرضيه

 قالب انواع بر تأكيد ميزان لحاظ به مطالعه مورد هاي پژوهشكده با توجه به نظرات پژوهشگران، بين. 1

  .دارد وجود داري معني تفاوت) استفاده( گردآوري مرحله در اطالعات

 قالب انواع بر تأكيد ميزان لحاظ به مطالعه ردمو هاي پژوهشكده با توجه به نظرات پژوهشگران، بين. 2
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  .دارد وجود داري معني تفاوت توليد مرحله در اطالعات

 قالب انواع بر تأكيد ميزان لحاظ به مطالعه مورد هاي پژوهشكده با توجه به نظرات پژوهشگران، بين. 3

  .دارد وجود داري معني تفاوت اشاعه مرحله در اطالعات

  

  پژوهش پيشينه

هاي قابل توجهي انجام نشده  هاي داخل كشور پژوهش مينه بررسي جريان اطالعات در سازماندر ز

است، تعداد محدودي مقاله در زمينه مباحث نظري جريان اطالعات در نشريات علمي و تخصصي چاپ 

 ها، جريان جهاني اطالعات، عوامل مؤثر بر جريان اطالعات، شده است كه به ساختار اطالعاتي سازمان

  .ندا هپرداختگيري و گردش جريان اطالعات ملي و بين المللي   موانع جريان اطالعات و نحوه شكل

نامه كارشناسي ارشد ارائه شده است كه شامل: بررسي جريان اطالعات  چهار پژوهش در قالب پايان

و مدرس،  پژوهشكده وابسته به دانشگاه تربيت 11مركز اطالع رساني، بررسي جريان اطالعات در  3در

  باشد.  تأمين و نقش جريان اطالعات بر هويت مكان مي بهبود جريان اطالعات در مديريت زنجيره

 توسعه در تكنولوژي و علم پيشرفت در فني و علمي اطالعات حياتي نقش به توجه با) 1372( مهدوي

 اطالعات به نكنندگا استفاده ساير و متخصصان و پژوهشگران دستيابي اهميت اجتماعي، و اقتصادي

  .داد قرار تحليل و تجزيه مورد را روزآمد و دقيق مناسب،

 روند بهسازي را پژوهش انجام از هدف مديريت، اطالعاتي نظام طرح قالب در) 1378( حيدري

نتايج وي نشان داد اكثر مديران طرح نظام  .كرد  معرفي مديريتي اطالعات اشاعه و دهي سازمان گردآوري،

ها و ارتقاي  تر شدن زمان دستيابي به اطالعات، كاهش هزينه ت و برقراري آن موجب كوتاهاطالعاتي مديري

  گردد. گيري مي  تصميم

 هاي مدل بر تكيه با وي. دنمو معرفي سازماني روابط بستر عنوان به را اطالعات) 1383( زاده حسن

 مورد را سازمان اطالعاتي ساختار سازماني، برون و سازماني درون اطالعاتي منابع و ها سازمان اطالعاتي

 بررسي به) 1383( فتاحي و زاده حسن .نمود ارائه سازماني اطالعات براي نظري ساختاري و داد قرار بررسي

ضمن مقايسه ميزان مشاركت  و پرداختند اطالعات جريان بر گذاري تأثير زاويه از آن انواع و اطالعات

از "اطالعات با عنوان  جريان الگوي ي در سطح جهاني، دوپژوهشگران ايراني در توليد اطالعات علم

 هاي جريان با اطالعات ملي جريان تعامل طرز از دورنمايي با استفاده از آن ارائه كردند و "به اوج"و  "اوج

  . كردند ارائه اطالعات جهاني

 جنبه سه زا هاي دانشگاه تربيت مدرس را اطالعات در پژوهشكده جريان نحوه) 1387( خاني محمد 
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 و پيمايشي روش از استفاده با وي. دنمو مطالعه "انتشار و اشاعه" و "ذخيره و توليد" ،"آوري گرد"

 مدرس تربيت دانشگاه فعال پژوهشكده يازده در اطالعات جريان بررسي به ساخته محقق پرسشنامه

يژه در نحوه ارتباط با ها به و  پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه وضعيت جريان اطالعات در پژوهشكده

  هاي رقيب مناسب نيست.  سازمان مادر و سازمان

هاي پژوهش محور با ابعاد  ها نقش جريان اطالعات بطور تخصصي در سازمان  در هيچكدام از پژوهش

مورد توجه در پژوهش حاضر بررسي نشده است، همچنين بحث همكاري و رقابت بين مراكز تحقيقاتي 

  مطرح نگرديده است. 

هاي  ها را به سازمان ها محقق را بر آن داشت تا جريان اطالعات در سازمان  جاي خالي اين نوع پژوهش

هاي  (مراكز) تحقيقاتي محدود كند تا در صورت امكان، ابزاري براي بررسي جريان اطالعات در سازمان

  تحقيقاتي طراحي و ارائه نمايد. 

  

  پژوهش روش

 گردآوري براي. شد انجام پيمايشي به روش ها ظ گردآوري دادهكاربردي است و به لحا پژوهش اين

 و كتابداري علوم متخصصان توسطروايي آن  كه گرديد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از ها داده

  .شدمورد تأييد  رساني اطالع

 9و  به معناي كمترين 1شد كه  تهيه 9تا  1از  اي گزينه 9 شكل به بسته هاي پرسش پرسشنامه به صورت

 به تحقيقاتي مركز 6 بين پژوهشگران پرسشنامه 30 تعداد پايايي، سنجش براي. به معناي بيشترين بود

پايايي آن مورد بررسي  كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با و گرديد آوري جمع و توزيع حضوري صورت

  .تأييد شد 98/0قرار گرفت و با ضريب آلفاي 

 تحت سازماني نظر از كه شد ) تحقيقاتي مراكز( هايي پژوهشكده شامل اين پژوهش به لحاظ دامنه،

 آزاد دانشگاه و فناوري و تحقيقات علوم وزارت پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش

  .باشند داشته پژوهشي فعاليت متوالي سال سه باشند و حداقل ايران سراسر در اسالمي

 استفاده) 1387 مهرابي،(درج در كتاب مراكز پژوهشي اطالعات من از آماري جامعه شناسايي براي

 گردآوري گرديد. 1389ها در طول سه ماه فصل زمستان سال  به لحاظ دامنه زماني نيز داده .گرديد

  .است شده ارائه 1جدول در مادر سازمان تفكيك به پژوهش شناختي جمعيت به مربوط اطالعات
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 مادر سازمان تفكيك به ندگانده پاسخ فراواني درصد و فراواني. 1 جدول

  نسبي درصد

 هاي پرسشنامه

 شده دريافت

  فراواني

 هاي پرسشنامه

 شده دريافت

  فراواني

 هاي پرسشنامه

 شده توزيع

 مركز تعداد

 تحقيقاتي
 رديف مادر سازمان

 1 علوم، تحقيقات و فناوري وزارت 70 439 316 56.23

 2 پزشكيبهداشت، درمان و آموزش  وزارت 62 306 222 39.50

 3 آزاد اسالمي دانشگاه 7 25 24 4.27

 جمع 139 770 562 100

  

  پژوهش هاي يافته

  آماري جامعه به مربوط هاي افتهي

 4/0( 2 فراواني با گلستان و سمنان بختياري، چهارمحال هاي استان و بيشترين) درصد 3/57( 322 فراواني با تهران استان

 پاسخ از نفر 407تعداد  .دادند اختصاص خود به جغرافيايي پراكندگي نظر از را ندهندگا پاسخ فراواني كمترين) درصد

 پاسخ از نفر 2 و ،)تخصصي دكتري و دكتري( تحصيلي مدرك باالترين داراي) درصد 4/72( دهندگان

 پاسخ از نفر 479 مجموع در. داشتند) كارشناسي زير( تحصيلي مدرك ترين پايين) درصد 4/0( دهندگان

   .هستند برخوردار تكميلي تحصيالت از) درصد 2/85( ندهندگا

  

  اطالعات از استفاده و گردآوري: دروندادها

است كه به عنوان تغذيه نظام  اطالعات از استفاده و گردآوري شامل درونداد تحقيقاتي مراكز در

 اين درشود.  شود و پس از پردازش به صورت برونداد از نظام خارج مي تحقيق و توسعه محسوب مي

. است شده بررسي و تقسيم الكترونيكي دروندادهاي و چاپي دروندادهاي قسمت دو به دروندادها پژوهش

 1( ليكرت طيف اساس بر را الكترونيكي و چاپي اطالعاتي منابع انواع از استفاده وضعيت 3 و 2 هاي جدول

  .باشد  مي پژوهش يك پرسش پاسخ كه دهد، مي نشان) 9 الي
 عالي آموزش تحقيقاتي مراكز در چاپي اطالعات منابع انواع از استفاده و گردآوري توضعي. 2جدول 

 رديف چاپي اطالعاتي منابع انواع تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 كتاب  فارسي 549 5.11 5.98  2.944

 

1 

  2 غير فارسي  555 6.86 2.118

  3  ها  مقاله فارسي 546 5.64 6.75 2.812

  4 غير فارسي 552 7.86 1.969

  5 پايان نامه  فارسي 541 5.38 4.87 2.777
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  6 غير فارسي 518 4.36 3.058

  7 1مستند سازي تجربيات 413 5.36 2.790

  8  كشور زخارج ا 510 2.84  2.597

  9 بروشور 527 3.07 2.521

 10 خبرنامه 518 2.72 2.474

 11 گزارش طرحهاي تحقيقاتي 539 5.76 2.579

 12 پروانه ثبت اختراع 508 2.36 2.666

 13 استانداردها 503 3.95 3.059

 14 نقشه 521 2.96 2.841

 15 عكس 529  3.73 2.917

  

 هاي  پروانه اطالعات و) 86/7( مقدار بيشترين فارسي غير ها مقاله اطالعات از استفاده ميزان ميانگين

 ميانگين با ها مقاله اطالعات كلي، بطور داده است. اختصاص خود به را) 36/2( مقدار كمترين اختراع ثبت

  . گيرد  مي قرار استفاده مورد بيشتر) 75/6(
  عالي آموزش تحقيقاتي مراكز كل در الكترونيكي اطالعات منابع انواع از استفاده و گردآوري وضعيت. 3 جدول

 رديف الكترونيكي اطالعاتي منابع انواع تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 1 پايگاه اطالعاتي  فارسي 545 5.40 6.74 2.817

 2 غير فارسي 558 8.08 1.644

 3 وبالگ 498 3.28 2.838

 4 راهنماي وب 487 3.39 2.851

 5 لوح فشرده  فارسي 528 4.21 4.80 2.893

 6 غير فارسي 517 5.39 2.723

 7 مستند سازي تجربيات 467 5.10 2.826

 ها وبالگ اطالعات و) 08/8( مقدار بيشترين فارسي غير اطالعاتي هاي پايگاه ادهاستف ميزان ميانگين

 با اطالعاتي هاي  پايگاه اطالعات كلي، طور به. است داده اختصاص خود به را) 39/3( مقدار كمترين

 با ترونيكيالك و چاپي اطالعاتي منابع انواع كل ميانگين. گيرد  مي قرار استفاده مورد بيشتر) 74/6( ميانگين

 بيشتر) درصد 52( 97/4 ميانگين با الكترونيكي دهد كه منابع مي نشان 6 و 5 هاي جدول هاي داده به استناد

  .گيرد  مي قرار استفاده مورد) درصد 48( 51/4 ميانگين با چاپي منابع از

  

                                                           
  مستندسازي در قالب پايگاه هاي اطالعاتي كه ويژه اين امر طراحي شده باشند 1
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  اطالعات ذخيره و توليد: پردازش

 ذخيره و توليد شامل كه نيز مرحله اين است. برونداد و درونداد بين ارتباط و واسط حلقه پردازش

. شد بررسي الكترونيكي و چاپي هاي قالب در اطالعات ذخيره و توليد قسمت دو در شود،  مي اطالعات

 ذخيره و توليد براي الكترونيكي و چاپي اطالعاتي هاي قالب نوع از استفاده وضعيت 5 و 4 هاي جدول

  .پژوهش) دو پرسش دهد (پاسخ مي را نشان) 9 الي 1( ليكرت طيف اساس بر اطالعات،
 عالي آموزش تحقيقاتي مراكز در اطالعات ذخيره و توليد براي چاپي هاي قالب نوع از استفاده وضعيت. 4 جدول

 رديف چاپي ذخيره و توليد قالبهاي انواع تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 1 كتاب فارسي 533 4.92 2.943

 2 فارسي غير 469 2.62 3.003

 3 ها مقاله فارسي 535 6.43 2.510

 4 غير فارسي  535 6.88 2.667

 5 پايان نامه فارسي 529 6.58 2.805

 6 غير فارسي 469 2.36 3.239

 7 بروشور 502 3.34 2.746

 8 خبرنامه 501 3.13 2.946

 9 گزارش طرحهاي تحقيقاتي 524 7.25 2.275

 10 ت اختراعپروانه هاي ثب 484 2.46 3.001

 چاپي قالب و) 88/6( مقدار بيشترين فارسي غير ها مقاله چاپي قالب از استفاده ميزان ميانگين

 خود به شده توليد اطالعات ذخيره و توليد جهت را) 36/2( مقدار كمترين فارسي غير هاي  نامه پايان

) 65/6( مقاله چاپي قالب رد را خويش اطالعات هستند مايل پژوهشگران كلي بطور. است داده اختصاص

  .نمايند ذخيره و توليد
 عالي آموزش تحقيقاتي مراكز در اطالعات ذخيره و توليد براي الكترونيكي هاي قالب نوع از استفاده وضعيت. 5 جدول

 رديف  الكترونيكي ذخيره و توليد قالبهاي انواع تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 1 كتاب فارسي 504 2.21 3.03

 2 غير فارسي 479 1.81 2.90

 3 ها مقاله فارسي 518 4.8 3.33

 4 غير فارسي 518 5.6 3.36

 5 1بسته نرم افزاري فارسي 496 2.6 3.00

                                                           
  بسته هاي نرم افزاري ويژه براي توليد و ذخيره اطالعات 1
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 6 غير فارسي 478 2.3 2.92

 7 چند رسانه اي فارسي 508 3.3 3.06

 8 غير فارسي 487 2.8 3.04

 9 مستند سازي تجربيات 451 3.9 3.05

 الكترونيكي قالب و) 6/5( مقدار يشترينب فارسي غير ها مقاله الكترونيكي قالب از استفاده ميزان نميانگي

 اختصاص خود به شده توليد اطالعات ذخيره و توليد جهت را) 81/1( مقدار كمترين فارسي غير هاي  كتاب

 ذخيره و توليد) 21/5( مقاله صورت به را خويش اطالعات هستند مايل پژوهشگران همچنين. است داده

 9 و 8 هاي جدول هاي داده به استناد با الكترونيكي و چاپي اطالعاتي هاي  قالب انواع كل ميانگين. نمايند

 25/3 ميانگين با الكترونيكي هاي قالب از بيشتر) درصد 56( 22/4 ميانگين با چاپي هاي قالب دهد، مي نشان

  . گيرد مي قرار استفاده مورد اطالعات ذخيره و توليد براي) درصد 44(
  

  اطالعات اشاعه: بروندادها

 قسمت دو به بروندادها پژوهش اين در شود.  مي اطالعات اشاعه شامل برونداد تحقيقاتي مراكز در

 استفاده وضعيت 7 و 6 هاي جدول. شد بررسي و تقسيم الكترونيكي و چاپي هاي قالب در اطالعات اشاعه

) 9 الي 1( ليكرت طيف اساس بر اطالعات، اشاعه براي الكترونيكي و پيچا اطالعاتي هاي قالب نوع از

  .پژوهش) سه پرسش دهد(پاسخ مي نشان

 عالي آموزش تحقيقاتي مراكز در چاپي قالب در شده توليد اطالعات اشاعه وضعيت. 6 جدول

 رديف )چاپي( اطالعات اشاعه روشهاي تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 1 كتاب فارسي 520 5.07 3.052

 2 كتاب غير فارسي 479 3.06 3.255

 3 ها مقاله فارسي 523 6.52 2.562

 4 غير فارسي 513 6.85 2.746

 5 پايان نامه فارسي 511 6.38 2.922

 6 غير فارسي 462 2.96 3.468

 7 بروشور 482 3.26 2.858

 8 خبرنامه 475 3.24 3.015

 9 قيقاتيگزارش طرحهاي تح 504 7.08 2.312

 10 پروانه هاي ثبت اختراع 460 2.59 3.046

 چاپي قالب و) 08/7( مقدار بيشترين تحقيقاتي طرحهاي گزارش چاپي قالب از استفاده ميزان ميانگين
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  .است داده اختصاص خود به شده توليد اطالعات اشاعه جهت را) 38/2( مقدار كمترين نقشه
  عالي آموزش تحقيقاتي مراكز در الكترونيكي قالب در دهش توليد اطالعات اشاعه وضعيت. 7 جدول

 رديف )الكترونيكي( اطالعات اشاعه روشهاي تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 1 وب سايت پژوهشكده فارسي 513 5.23 3.50

 2 غير فارسي 488 4.03 3.397

 3 وبالگ پژوهشكده فارسي 439 2.15 3.058

 4 غير فارسي 428 1.78 2.887

 5 سايت سازمان مادر فارسي 494 4.64 2.264

 6 غير فارسي 460 3.45 3.386

 7 كتاب فارسي 460 2.53 3.129

 8 غير فارسي 446 2.17 3.071

 9 ها مقاله فارسي 490 5.19 3.292

 10 غير فارسي 487 5.55 3.417

 11 بسته نرم افزاري فارسي 464 2.73 3.085

 12 رسيغير فا 451 2.52 3.025

 13 چند رسانه اي فارسي  487 3.34 3.068

 14 غير فارسي 475 2.83 3.050

 فارسي غير وبالگ و) 55/5( مقدار بيشترين غير فارسي يها مقاله الكترونيكي قالب استفاده ميانگين

 طوربه  است. داده اختصاص خود به شده توليد اطالعات اشاعه جهت را) 78/1( مقدار كمترين پژوهشكده

 انواع كل ميانگين. شود   مي استفاده شده توليد اطالعات اشاعه براي ها مقاله الكترونيكي قالب بيشتر از كلي،

 دهد كه مي نشان 11 و 10 هاي جدول هاي داده به استناد با الكترونيكي و چاپي اطالعاتي هاي قالب

) درصد 44( 44/3 ميانگين با كترونيكيال قالبهاي از بيشتر) درصد 56( 38/4 ميانگين با چاپي هاي قالب

  .گيرد  مي قرار استفاده مورد اطالعات اشاعه براي

  اطالعات جريان كلي وضعيت. 6-3

 4پرسش دهد (پاسخ مي نشان) 9 الي 1( ليكرت طيف اساس بر را اطالعات جريان وضعيت 8 جدول

  .پژوهش)
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 عالي آموزش تحقيقاتي مراكز در اطالعات جريان وضعيت. 8 جدول

 بروندادها

 )اشاعه اطالعات(

 پردازش

 )توليد اطالعات(

 دروندادها

 )استفاده از اطالعات(

  

 اطالعات جريان نوع

  

 رديف

 ميانگين درصد ميانگين درصد ميانگين درصد

 1 چاپي منابع 4.51 50.11 4.22 46.88 4.38 48.66

 2 الكترونيكي منابع 4.97 54.88 3.25 36.11 3.25 36.11

 3 اطالعات جريان كلي وضعيت 4.74 52.66  3.74 41.55 3.82 42.44

  :گرفت نتيجه توان مي 8 جدول از

 اشاعه و توليد از بيشتر) درصد 11/50( 51/4 ميانگين با چاپي منابع از استفاده ميزان مجموع در. 1

 باشد  مي العاتاط توليد از تر بيش اطالعات اشاعه ميانگين همچنين. است چاپي هاي قالب در اطالعات

 22/4 ميانگين با اطالعات توليد از بيشتر) درصد 66/48( 38/4 ميانگين با اطالعات اشاعه ميزان چون

  .است بوده )درصد 88/46(

 توليد از بيشتر) درصد 88/54( 97/4 ميانگين مقدار با الكترونيكي منابع از استفاده ميزان مجموع در. 2

  .است الكترونيكي اطالعات اشاعه و

 يكسان) درصد 11/36( 25/3 ميانگين با الكترونيكي اطالعات توليد و اشاعه ميزان مجموع در. 3

  .باشد  مي

 اطالعات اشاعه و توليد از بيشتر) درصد 66/52( 74/4 مقدار با اطالعات از استفاده ميزان مجموع در.4

 مقدار با اطالعات اشاعه ميزان ونچ باشد  مي اطالعات توليد از بهتر اطالعات اشاعه ميزان همچنين. است

  . است بوده )درصد 55/41( 74/3 مقدار با اطالعات توليد از بيشتر) درصد 44/42( 82/3

. باشد  مي اطالعات اشاعه و توليد از بيشتر اطالعات از استفاده ميزان تحقيقاتي مراكز در ،كلي طوره ب

 و اطالعاتي منبع چندين از زيرا است طبيعي يودحد تا موضوع اين. است برونداد از بهتر درونداد يعني

 بودن باال. شود توليد جديد اطالعاتي منبع يك تا شود  مي استفاده اطالعاتي منبع صدها از مواقع بعضي

 به نسبت را پژوهشگران و شده اطالعات جريان در تسريع موجب توليد به نسبت اطالعات اشاعه ميزان

  .كند مي تشويق توليد مقوله

  

  هاي پژوهش فرضيه زمونآ

 از استفاده و گردآوري قسمت دو دروندادها به مربوط واريانس تحليل نتايج 10 و 9 هاي  جدول
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  .پژوهش) يك دهد (فرضيه  مي را نشان الكترونيكي هاي قالب و چاپي اطالعاتي هاي قالب
 اطالعاتي چاپي در مرحله درونداد  هاي  . نتايج آزمون تحليل واريانس در مراكز تحقيقاتي براي انواع قالب9جدول

Sig F  رديف چاپي اطالعاتي) قالبهاي( منابع انواع تحليل نوع  درجه آزادي 

   گروهها بين 138 4.262  0.000

 كتاب فارسي

 
1 

 

 
 

 
 

 گروهها درون  410

 مجموع 548

   گروهها بين 138 2.964  0.000

 كتاب غير فارسي

 
2  

 
 
 

 گروهها درون 416

 مجموع 554

   گروهها بين 137 3.492  0.000

 ها فارسي مقاله

 
3  

 
 
 

 گروهها درون 408

 مجموع 545

   گروهها بين 138 3.704  0.000

 ها غير فارسي مقاله

 
4  

 
 
 

 گروهها درون 413

 مجموع 551

   گروهها بين 136 3.281  0.000

 پايان نامه فارسي

 
5  

 
 
 

 گروهها درون 404

 مجموع 540

   گروهها بين 134 2.921  0.000

 پايان نامه غير فارسي

 
6  

 
 
 

 گروهها درون 383

 مجموع 517

   گروهها بين 134 2.826  0.000

 بروشور

 
 گروهها درون 392   7

 مجموع 526  

   گروهها بين 131 2.373  0.000

 خبرنامه

 
 گروهها درون 386   8

 مجموع 517  

   گروهها بين 137 2.402  0.000

 گزارش طرحهاي تحقيقاتي

 
 گروهها درون 401   9

 مجموع 538  

   گروهها بين 131 2.752  0.000

 پروانه ثبت اختراع

 
 گروهها درون 376   10

 مجموع 507  
  

 اطالعات هاي قالب انواع همه براي آمده دست به p مقدار شود،  مي مشاهده 9 جدول در كه گونه همان

 هاي قالب انواع لحاظ به عالي آموزش تحقيقاتي مراكز بين بنابراين، باشد  مي 05/0 از كوچكتر چاپي
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 ديگر، عبارت به. دارد وجود داري  معني تفاوت اطالعات گردآوري براي استفاده مورد چاپي اطالعات

 استفاده اطالعات گردآوري براي چاپي اطالعات هاي قالب مختلف انواع از مختلف تحقيقاتي مراكز

  .گيرد  نمي صورت چاپي اطالعات هاي قالب انواع از استفاده بر يكساني تأكيد و نمايند  مي
 هاي اطالعاتي الكترونيكي در مرحله درونداد در كل مراكز براي انواع قالب . نتايج آزمون تحليل واريانس10جدول

Sig F رديف الكترونيكي اطالعاتي) قالبهاي( منابع انواع تحليل نوع  درجه آزادي  
 

   گروهها بين 138 3.945  0.000

 پايگاه اطالعاتي فارسي 

 
1 

 
 
 

 
 

 گروهها درون 406

 مجموع 544

   گروهها بين 137 2.845  0.000

 پايگاه اطالعاتي غير فارسي 

 
2  

 
 
 

 گروهها درون 420

 مجموع 557

   گروهها بين 127 2.188  0.000

 وبالگ 

 
3  

 
 
 

 گروهها درون 370

 مجموع 497

   گروهها بين 129 2.693  0.000

 راهنماي وب 

 
4  

 
 
 

 گروهها درون 357

 مجموع 486

   گروهها بين 134 3.041  0.000

 لوح فقشرده فارسي 

 
5  

 
 
 

 گروهها درون 393

 مجموع 527

   گروهها بين 133 2.143  0.000

 غير فارسي لوح فشرده

 
6  

 
 
 

 گروهها درون 383

 مجموع 516

   گروهها بين 132 2.280  0.000

 مستند سازي تجربيات

 
 گروهها درون 335   7

 مجموع 467
  

 اطالعات انواع همه براي آمده دست به p مقدار شود، مي مشاهده 10 جدول در كه گونه همان

 انواع لحاظ به عالي آموزش تحقيقاتي مراكز كليه بين در ابراين،بن است. 05/0 از كوچكتر الكترونيكي

 عبارت به. دارد وجود داري  معني تفاوت اطالعات گردآوري براي استفاده مورد الكترونيكي اطالعات
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 استفاده اطالعات گردآوري براي الكترونيكي اطالعات مختلف انواع از مختلف تحقيقاتي مراكز ديگر،

 به استناد با. گيرد  نمي صورت الكترونيكي اطالعات انواع از استفاده در يكساني يدتأك و نمايند  مي

 به مربوط واريانس تحليل نتايج 12 و 11 هاي  جدول. شود مي تأييد پژوهش 1فرضيه 10 و 9 هاي جدول

 و توليد براي الكترونيكي هاي قالب و چاپي اطالعاتي هاي قالب از استفاده قسمت دو در را پردازش مرحله

  .پژوهش) دو (فرضيه دهد مي نشان اطالعات ذخيره
در كل مراكز تحقيقاتي براي انواع قالبهاي اطالعاتي چاپي در مرحله  . نتايج آزمون تحليل واريانس11جدول

 پردازش

Sig F رديف چاپي اطالعاتي هاي قالب انواع تحليل نوع  درجه آزادي  
 

   گروهها بين 135 4.386  0.000

 يفارس كتاب

 
1 

 
 
 

 
 

 گروهها درون 397

 مجموع 532

   گروهها بين 128 2.265  0.000

 فارسي غير كتاب

 
2  

 
 
 

 گروهها درون 340

 مجموع 468

   گروهها بين 133 3.352  0.000

 فارسي ها مقاله

 
3  

 
 
 

 گروهها درون 401

 مجموع 534

   گروهها بين 133 4.825  0.000

 فارسي غير ها مقاله

 
4  

 
 
 

 گروهها درون 397

 مجموع 530

   گروهها بين 134 4.587  0.000

 فارسي نامه پايان

 
5  

 
 
 

 گروهها درون 394

 مجموع 528

   گروهها بين 129 2.511  0.000

 فارسي غير نامه پايان

 
6  

 
 
 

 گروهها درون 339

 مجموع 468

   گروهها بين 130 3.442  0.000

 وشوربر

 
7 

 
 گروهها درون 371  

 مجموع 501  
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   گروهها بين 127 2.898  0.000

 خبرنامه

 
 گروهها درون 373   8

 مجموع 500  

   گروهها بين 136 2.116  0.000

 تحقيقاتي طرحهاي گزارش

 
 گروهها درون 387   9

 مجموع 523  

   گروهها بين 128 4.291  0.000

 ختراعا ثبت هاي پروانه

 
 گروهها درون 355   10

 مجموع 483  

 اطالعاتي هاي قالب انواع همه براي آمده دست به p مقدار شود، مي مشاهده 11 جدول در كه همانگونه

 انواع از استفاده لحاظ به عالي آموزش تحقيقاتي مراكز كليه بين در بنابراين، است. 05/0 از كوچكتر چاپي

 ديگر، عبارت به. دارد وجود دار  معني تفاوت اطالعات ذخيره و توليد براي پيچا اطالعاتي هاي قالب

 استفاده اطالعات ذخيره و توليد براي چاپي اطالعاتي هاي قالب مختلف انواع از مختلف تحقيقاتي مراكز

  . گيرد  نمي صورت چاپي اطالعات ذخيره و توليد هاي قالب انواع از استفاده در يكساني تأكيد و نمايند مي

 الكترونيكي اطالعات هاي قالب انواع همه براي آمده دست به p مقدار نتايج همچنين نشان داد كه

 انواع از استفاده لحاظ به عالي آموزش تحقيقاتي مراكز كليه بين در بنابراين، باشد  مي 05/0 از كوچكتر

 عبارت به. دارد وجود داري  نيمع تفاوت اطالعات ذخيره و توليد براي الكترونيكي اطالعات هاي قالب

 ذخيره و توليد براي الكترونيكي اطالعاتي هاي قالب مختلف انواع از مختلف تحقيقاتي مراكز ديگر،

 اطالعات ذخيره و توليد هاي  قالب انواع از استفاده در يكساني تأكيد و نمايند  مي استفاده اطالعات

 نتايج 12   جدول .شود مي تأييد پژوهش 2فرضيه 11 جدول يجنتا به استناد با. گيرد  نمي صورت الكترونيكي

 براي الكترونيكي و چاپي اطالعاتي هاي قالب از استفاده قسمت دو در بروندادها به مربوط واريانس تحليل

  .پژوهش) سه (فرضيه دهد  مي را نشان اطالعات اشاعه
 هاي اطالعاتي چاپي در مرحله برونداد قالب. نتايج آزمون تحليل واريانس در بين مراكز براي انواع 12جدول

Sig F رديف چاپي اطالعات اشاعه هاي قالب انواع تحليل نوع  درجه آزادي  
 

   گروهها بين 133 3.990  0.000

 فارسي كتاب

 
1 

 
 
 

 
 

 گروهها درون 386

 مجموع 519

    گروهها بين 129 2.437  0.000
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 2 فارسي غير كتاب گروهها درون 349

 مجموع 478

   گروهها بين 134 4.040  0.000

 فارسي ها مقاله

 
3  

 
 
 

 گروهها درون 388

 مجموع 522

   گروهها بين 134 4.676  0.000

 فارسي غير ها مقاله

 
4  

 
 
 

 گروهها درون 378

 مجموع 512

   گروهها بين 132 4.573  0.000

 فارسي نامه پايان

 
5  

 
 
 

 روههاگ درون 378

 مجموع 510

   گروهها بين 130 2.522  0.000

 فارسي غير نامه پايان

 
6  

 
 
 

 گروهها درون 331

 مجموع 461

   گروهها بين 127 3.361  0.000

 خبرنامه

 
 گروهها درون 347   7

 مجموع 474  

   گروهها بين 134 2.089  0.000

 تحقيقاتي طرحهاي گزارش

 
 گروهها درون 369   8

 مجموع 503  

   گروهها بين 127 3.769  0.000

 اختراع ثبت هاي پروانه

 
 گروهها درون 332   9

 مجموع 459  

 اشاعه هاي قالب انواع همه براي آمده دست به p مقدار شود، مي مشاهده 12 جدول در كه گونه همان

 لحاظ به عالي آموزش تحقيقاتي مراكز يهكل بين در بنابراين، است. 05/0 از كوچكتر چاپي اطالعات

 به. دارد وجود دار  معني تفاوت شده توليد اطالعات اشاعه براي چاپي اطالعات هاي قالب انواع از استفاده

 اطالعات اشاعه براي چاپي اطالعاتي هاي قالب مختلف انواع از مختلف تحقيقاتي مراكز ديگر، عبارت

 اطالعات اشاعه هاي قالب انواع از استفاده در يكساني تأكيد و نمايند مي ادهاستف متفاوتي ميزان به شده توليد

  .گيرد نمي صورت چاپي

 اشاعه هاي قالب انواع همه براي آمده دست به p مقدار ،نتايج به دست آمده همچنين نشان داد
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 لحاظ به عالي زشآمو تحقيقاتي مراكز كليه بين در بنابراين، است. 05/0 از كوچكتر الكترونيكي اطالعات

 وجود دار  معني تفاوت شده توليد اطالعات اشاعه براي الكترونيكي اطالعات هاي قالب انواع از استفاده

 اشاعه براي چاپي اطالعاتي هاي قالب مختلف انواع از مختلف تحقيقاتي مراكز ديگر، عبارت به. دارد

 اشاعه هاي قالب انواع از استفاده در يكساني تأكيد و نمايند مي استفاده متفاوتي ميزان به شده توليد اطالعات

  .شود مي تأييد پژوهش 3 فرضيه 12 هاي جدول نتايج به استناد با. گيرد  نمي صورت الكترونيكي اطالعات
  

  

  گيري  نتيجه و بحث

 بيشترين) فارسي غير( كشورها ساير متني اطالعات از تحقيقاتي مراكز پژوهشگران درونداد، مرحله در

. باشد  مي كشور داخل به خارج از المللي بين اطالعات روان جريان نشانگر كه نمايند  مي را فادهست

 را استفاده بيشترين هستند، بيشتري برخوردار اعتبار از داوري جهت به كه ها، مقاله اطالعات از پژوهشگران

 بايد تحقيقاتي مراكز لدلي همين به است پژوهشگران توجه مورد خارجي نشريات همچنين نمايند،  مي

 هاي پايگاه از استفاده. نمايند بيشتري اهتمام) التين عمدتا( فارسي غير نشريات تهيه و گردآوري به نسبت

 پژوهشگران تمايل كه است آن نشانگر و باشد مي چاپي فارسي غير هاي مقاله از بيشتر فارسي غير اطالعاتي

 آمدي، روز دسترسي، سرعت و سهولت كه باشد  مي چاپي منابع از بيشتر الكترونيكي منابع از استفاده به

 اطالعات عصر ضروريات از يكي كه را اطالعات جريان و باشد آن عوامل از تواند  مي...  و كمتر هزينه

  .كند  مي تسريع باشد،  مي

 فارسي غير ايه  نامه  پايان چاپي قالب و بيشترين فارسي غير هاي مقاله ،چاپي قالب از پردازش مرحله در

 قالب همچنين. داد اختصاص خود را به شده توليد اطالعات ذخيره و توليد جهت استفاده كمترين

 ها قالب بقيه از كمتر فارسي غير هاي  كتاب الكترونيكي قالب و بيشتر فارسي غير هاي مقاله الكترونيكي

 اطالعات هستند مايل پژوهشگران. گيرد  مي قرار استفاده مورد شده توليد اطالعات ذخيره و توليد جهت

 اصلي دليل. نمايند ذخيره و توليد) 21/5مقدار با الكترنيكي و 65/6 با چاپي( مقاله قالب در را خويش

 همچنين. باشد  مي قالب اين بيشتر علمي اعتبار اطالعات، ذخيره و توليد براي ها مقاله قالب از استفاده

 در علمي توليدات براي جامع مقررات نبود دليل به ها، احتماالً، الهمق الكترونيكي قالب از كمتر استفاده

 خارجي نشريات از استفاده در پژوهشگران ترجيح. باشد  مي...  و ارزيابي به مربوط مشكالت مجازي، دنياي

 در حضور براي عالي آموزش مراكز سياست و تحقيقاتي مراكز تشويق دليل به داخلي نشريات به نسبت

 در كشور علمي سطح ارتقاء و اطالعات المللي بين جريان در توجه قابل سهم و المللي بين ميعل مجامع
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 فراهم و اطالعات هاي  زيرساخت تكميل و توسعه با همراه ها  تشويق اگر البته. باشد مي المللي بين سطح

 حضور رشد آهنگ باشد ههمرا معتبر اطالعات هاي  پايگاه به دسترسي و المللي بين معتبر علمي منابع نمودن

 در كلي بطور. داشت خواهد مؤثري نقش اطالعات المللي بين جريان باالخره و المللي بين علمي مجامع در

 و توليد براي) درصد 44( با الكترونيكي هاي قالب از بيشتر) درصد 56( با چاپي هاي قالب تحقيقاتي، مراكز

 .كند  مي گوشزد را اطالعات جريان توازن عدم وضعيت ينا. گيرد  مي قرار استفاده مورد اطالعات ذخيره

ندارد و امروزه با گرايش بازار نشر و  همخواني درونداد مرحله در الكترونيكي منابع باالي مصرف با زيرا

تر اين است كه مراكز پژوهشي توليد   مناسب ،رسد به نظر مي ،همچنين تسهيل دسترسي به منابع الكترونيكي

  الب الكترونيكي را تقويت كنند. اطالعات در ق

 نقشه چاپي قالب و بيشترين تحقيقاتي طرحهاي گزارش چاپي قالب از استفاده ميزان برونداد، مرحله در

 غير وبالگ و مقدار بيشترين غيرفارسي هاي مقاله الكترونيكي قالب از استفاده ميزان همچنين. است كمترين

 باالي ميزان. داد اختصاص خود به شده توليد اطالعات شاعها جهت را مقدار كمترين پژوهشكده فارسي

 نشريات گسترش و علمي اطالعات اشاعه سرعت نشانگر الكترونيكي  مقاله قالب در اطالعات اشاعه

 توانايي، به اطالعات توليد كنندگان اهتمام به نياز بر عالوه اطالعات اشاعه. باشد  مي معتبر الكترونيكي

 صورت به شده توليد اطالعات اشاعه ميانگين به توجه با. دارد بستگي نيز تحقيقاتي كزمرا اهداف و سياست

 .برد  پي فارسي غير هاي زبان به ويژه به كتاب المللي بين هاي نمايشگاه شدن كمرنگ به توان  مي كتاب

 هر در ها قالب مختلف انواع از استفاده در دهد  مي تحليل واريانس نشان آزمون از استفاده با ها  يافته تحليل

 منابع از بيشتر الكترونيكي منابع از پژوهشگران همچنين. بود دار  معني برونداد و پردازش درونداد، مرحله سه

 از بيشتر چاپي قالب و بوده برعكس وضعيت اين اشاعه و توليد مرحله در ولي كنند  مي استفاده چاپي

 از حاكي اطالعات جريان كل وضعيت. است عالي آموزش تحقيقاتي مراكز تأكيد مورد الكترونيكي

  .دارد برونداد و پردازش مرحله در نامناسب و درونداد مرحله در مناسب وضعيت

  

  كتابنامه

 و اطالعات از اي شمه در ")آينده و اكنون(ارتباطات و اطالعات". 1387. نتانوف نيكالي پتروويچ،

 .كتابدار: انتهر. آذرنگ عبدالحسين تاليف و ترجمه .ارتباطات

 ،2شماره دوم، سال شناسي، اطالع. "ها سازمان اطالعاتي ساختار تحليل". ب 1383. محمد زاده، حسن

 .114-104ص ،)6پياپي( زمستان،
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 سال شناسي، اطالع. "اطالعات سياسي جغرافياي ابعاد و مفهوم بر مروري". 1387. محمد زاده، حسن

 .120-109ص ،)19پياپي( بهار، ،3شماره پنجم،

 فصلنامه. "ما ملي انداز چشم و اطالعات جهاني جريان". 1383. اهللا رحمت فتاحي، محمد؛ زاده، حسن

 .95-83ص ،)58پياپي( تابستان، دوم، شماره پانزدهم، دوره كتاب،

 اطالع مركز( رساني اطالعا مراكز در مديريتي اطالعات جريان سازي بهينه طرح". 1378. مجيد حيدري،

 ملي اسناد سازمان و ايران علمي مدارك و اطالعات مركز سازندگي، حهاد علمي خدمات و رساني

  .انساني علوم دانشكده مدرس، تربيت دانشگاه. ارشد كارشناسي نامه پايان. ")ايران

 در. شيري اصغر علي تلخيص و ترجمه. "ها داده مرزي برون انتقال برنامه". 1381 اَنا، لن، رودي؛ داچسن،

 جمهوري ملي كتابخانه و اسناد سازمان: تهران. اول جلد. رساني اطالع و كتابداري المعارف دايره

 . ايران اسالمي

 . دبيزش: تهران.  جامعه و اطالعات. 1384. معصومه آرميده، محمدرضا؛ داورپناه،

 آزاد دانشگاه. شهرسازي دكتراي نامه پايان. "مكان هويت بر اطالعات جريان تاثير". 1386. كيوان شادمان،

 .مديريت دانشكده تحقيقات، و علوم واحد اسالمي

. "آن وضعيت بهبود براي مدلي ارائه و الزهرا دانشگاه در اطالعات جريان بررسي". 1383. امير غائبي،

 .پژوهشي معاونت طرف از شده تصويب پژوهشي طرح الزهراء، دانشگاه

 آزاد دانشگاه توزيع و انتشارات و چاپ لك اداره: تهران. مديريت اطالعات نظام. 1380.بابك كاظمي،

 .مركزي تهران واحد اسالمي
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