زاهدی ،مهدی ( .)1394تحلیل عاملهای اگرگذار بر پیادهسازی مخازن سازمانی در دانشگاهها و مراکت علمی
برپایه نظریههای سیستمهای اطالعاتی .پژوهشنامه کتابداری واطالعرسانی.280-300 ،)1( 5 ،

تحلیل عاملهای اثرگذار بر پیاده سازی مخازن سازمانی در دانشگاهها
و مراکز علمی برپایه نظریههای سیستمهای اطالعاتی
مهدی زاهدی

1
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تاریخ پذیرش1393/3/27 :

چکیده
هدف :این پژوهش درصدد شناسایی معیارهای مدنظر برای طراحی و اجراء سیستمهای مدیریت اطالعات علمی در دانشگاهها
(مخازن سازمانی) برپایه نظریههای سیستمهای اطالعاتی است.
روش :این پژوهش از نوع کتابخانه ای و به صورت تحلیل محتوا انجام شد .از روش تحلیلل محتلوای موهلومی بلرای شناسلایی
مواهیم در متون استواده گردید .بازه زمانی مورد بررسی متون در حوزه مخازن سازمانی شامل  10سال از  2000تا  2010است.
یافتهها :پژوهشهای مرتبط با مخازن سازمانی نشان دادند که عاملهای زیادی در طراحی و موفقیلت یلم مخلتن ترگیرگلذار
است .عاملهای ضروری برای یم مختن سازمانی در دانشگاهها برپایه نظریه فنی  -اجتملاعی و الاراوع عناصلر اگرگلذار بلر
طراحی و توسعه مختن سازمانی برپایه ااراوع فناوری  -سازمان  -محیط شناسایی شلدند .سیسلتم ملدیریت اطالعلات علملی
دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را می توان برپایه معیارهای مطرح شده در این پژوهش ارزیابی کرد.
از نظریههای سیستمهای اطالعاتی برای تبیین عاملهای اگرگذار بر توسعه مخازن سازمانی استواده شده است
کلیدواژها :مختن سازمانی ،مدیریت اطالعات علمی ،دانشگاهها و مراکت علمی ،طراحی سیستمهای اطالعاتی ،ارزیابی مخازن
سازمانی ،ااراوع فناوری  -سازمان  -محیط ،نظریه فنی  -اجتماعی

 .1دانشجوی دوره دکتری رشته علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه فردوسی مشهدzahedi.m@stu -mail.um.ac.ir ،
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مقدمه و بیان مسأله
لتوم مدیریت اطالعات علمی در دانشگاهها برای مدیران دانشگاهی بواسطه سنجشهای صورت
گرفته در طی اند سال اخیر درک شده است ( .)Carr et al., 2008به همین دلیل در پی استقبال جهانی،
استواده از مخازن سازمانی در کشور در حال توسعه است .این ابتار به عنوان یم راهکار نوین برای
مدیریت اطالعات در دانشگاهها کاربردهای گوناگونی دارد ( .)kirkz, 2005مختن سازمانی یم «نظام
آرشیوی دیجیتال شامل مجموعهای از پایگاههای مرتبط و یکپاراه است که در یم بخش از یم سازمان
و یا در سازمان بطور کلی ایجاد و نگهداری میشود .این مختن بستری برای گردآوری ،ذخیرهسازی،
حواظت و نگهداری و اشاعه ،یا به بیانی کلی مدیریت اطالعات تولید شده به وسیله سازمان و نیت
دسترسپذیر ساختن آن بشمار میآید» ( .)Zahedi, 2010مختن سازمانی شرایط الزم برای ارتباطات علمی
بین اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران را فراهم میکند .از اینرو مواردی مانند دارابودن محتوای دیجیتال،
وابستگی سازمانی ،محتوای علمی ،انباشتگی تدریجی و دائمی و میانکنشپذیری و دسترسی آزاد جتء
ویژگیهای آن است (همان) .مهمترین کارکرد مختن سازمانی افتایش دسترسی به محتوای علمی تولید
شده توسط اعضاء هیئت علمی است که میتواند به منظور تدریس ،یادگیری یا همکاری علمی مورد
استواده قرار گیرد .با استواده از مختن سازمانی میتوان به تحول در امر آموزش و به ویژه شیوههای
یادگیری الکترونیکی ( ،)Hayes, 2005مدیریت و اشاعه اطالعات علمی پرداخت .اهداف و خطمشیهای
گوناگون دانشگاهها میتواند با استواده صحیح از مخازن سازمانی روند رو به رشدی داشته باشند .اینکه
مختن سازمانی بتواند انین سودمندی و بهرهوری داشته باشند نیازمند برخی ملتومات و پیش نیازها است.
از اینرو برپایی و عملیاتی کردن اینگونه سیستمها نیاز به برنامهریتی مدون ،دقیق ،زمانبندیهای معین و
سازماندهی نیروی سخت افتاری و نرمافتاری دارد .برهمین اساس باید بر طبق برنامه و ااراوع از پیش
تعیین شده تمامی مراحل و فرایندهای مدنظر برای پیادهسازی در مختن سازمانی را پیشبینی و سپس برپایه
آن اقدام به توسعه مختن سازمانی کرد .با استواده از این رویکرد میتوان به صورت دقیق بخشها و قسمت
های مدنظر در مختن سازمانی را تحلیل ،اجرا و شکافهای احتمالی را پیشبینی نمود .با توجه به بررسی
های صورت گرفته ،تاکنون دستهبندیهای متنوعی برای بیان التامات برپایی مخازن سازمانی صورت گرفته
است .با این وجود به نظر میرسد کماکان به دستهبندیهای جامع و همه جانبه نیاز است .از این رو این
پژوهش درصدد است تا عاملهای دیگری را که در توسعه مخازن سازمانی اگربخش هستند شناسایی و بر
همین اساس ااراوبی موهومی از مواهیم و مقولههای مؤگر در این رابطه را ارائه کند.
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هدف

تهیه ااراوبی معیار برای پیادهسازی مخازن سازمانی و مقولههای موردنیاز برای کارکرد بهینه
آنها میتواند رهنمود مناسبی برای توسعه دهندگان اینگونه سیستمها باشد .از این رو ،این پژوهش سعی
دارد تا به شناسایی معیارهای مدنظر برای طراحی و اجراء سیستمهای مدیریت اطالعات علمی در دانشگاه
ها بپردازد .انتظار میرود ااراوع پیشنهاد شده در این پژوهش بتواند به وسیله دانشگاههای مجری مخازن
سازمانی یا دانشگاههای متقاضی اجرای آن بهکار برده شود.
پرسشهای پژوهش
 .1اه عاملهایی برای توسعه مخازن سازمانی الزم هستند؟
 .2ااراوع پیادهسازی مختن سازمانی اه میتواند باشد؟
عاملها به طور کلی به آنچه گوته میشود که در اجرای یم مختن سازمانی موفق نقش حیاتی
دارند .این عاملها برپایه نظریهها ،استانداردها و الگوهای معتبر طراحی سیستمهای اطالعاتی مناسب و
بسترسازی برای فرایند مدیریت اطالعات تنظیم شدهاند .ااراوع ،الگوی موهومی تعامل و ارتباط بین
عاملهای مطرح شده برای سیستمی مناسب است .از طریق ااراوع میتوان نقش و ترگیر عاملهای تعیین
کننده کارکرد سیستم و نحوه اگرگذاری هر یم بر فرایند کاری سیستم را مشاهده نمود.
مبانی نظری
کنان و ویلسون ) ،(Kennan & Wilson, 2006معتقد هستند که مخازن سازمانی شباهت فراوانی با
سیستمهای اطالعاتی دارند .زیرا در این سیستمها ،مجموعهای از افراد ،ماشینها ،و روشهای مشخص برای
گردآوری ،پردازش ،انتقال و اشاعه داده و اطالعات وجود دارند .براین اساس که مختن سازمانی نوعی
سیستم اطالعاتی است میتوان از الگوهای مطرح در حوزه سیستمهای اطالعاتی در این حوزه نیت استواده
کرد .گراه یم مختن سازمانی ممکن است تمامی جتئیات یم سیستم اطالعاتی را دربرنداشته باشد اما با
توجه به این که بنیانهای اساسی هر دو بخش یکسان هستند ،میتوان از مواهیم هر بخش برای دیگری وام
گرفت .به همین دلیل در این پژوهش دو مدل عمده مطرح در متون سیستمهای اطالعاتی یعنی ااراوع
فناوری -سازمان -محیط 1و نظریه فنی -اجتماعی 2استواده میشوند .ابتدا هر یم از این دو موهوم به
1. Technology-Organization-Environment Framework
2. Socio-technical theory
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صورت کامل توضیح داده میشوند.
ااراوع فناوری -سازمان -محیط ،نظریهای در سطح سازمان است که سه عنصر مختلف در بافت
سازمان یعنی بافت فناورانه ،1بافت سازمانی 2و بافت محیطی 3را که بر اتخاذ تصمیمات اگردارند را توضیح
میدهد ( .)Baker, 2012هر سه عنصر بیان شده بر نوآوری فناورانه 4اگرگذار هستند .بیکر (همان) این سه
عنصر را به صورت زیرتوضیح میدهد:
بافت فناورانه شامل تمام فناوریهای مرتبط با سازمان میشوند ،اه آنهایی که بیش از این در
استواده سازمان بودهاند و اه آنهایی که در بازار خرید هستند اما در حال حاضر استواده نمیشوند.
سازمانها باید به دقت نوع تغییرات سازمانی را که بوسیله انتخاع یم نوآوری جدید ایجاد میشوند را در
نظر بگیرند .بافت سازمانی به خصوصیات و منابع سازمان شامل ساختار ارتباطی بین کارکنان ،فرایندهای
ارتباطی فراسازمانی ،اندازه سازمان ،و حجم منابع ساکن اشاره میکند .بافت محیطی شامل ساختار صنعت،
حضور یا غیبت ترمین کننده خدمات فناوری و محیط تنظیمی است (نمودار .)1
سازمان

محیط کاری خارجی

ساختارهای ارتباطی رسمی و غیررسمی

خصوصیات صنعت و ساختار بازار

فرایندهای ارتباطاتی
اندازه
سکون

تصمیمگیری برای
نوآوری فناورانه

زیرساخت پشتیبانی از فناوری

مقررات دولتی

فناوری
قابلیت استواده
ویژگیها

نمودار  .1چارچوب فناوری -سازمان -محیط

()Baker, 2012

به طور کلی این سه عنصر ،بافتهای فناورانه ،سازمانی و محیطی ،موانع و فرصتهای نوآورانه
فناوری را ارائه و سطح نوآوری فناوری را تحت ترگیر قرار میدهند.
دیگر نظریه بسیار مطرح در حوزه سیستمهای اطالعاتی نظریه فنی -اجتماعی است .سیستمهای
1.Technological context
2. Organizational context
3. Environmental context
4. Technological innovation
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امروزی تنها به واسطه قابلیتهای فنی مورد ارزیابی قرار نمیگیرند .بسیاری از سیستمهای دارای قابلیت
فنی باال ممکن است با استقبال کاربران برای استواده مواجه نشوند .انین وضعیتی به عاملهای غیر فنی
مربوط میشود .به همین دلیل فهم جنبههای فنی و رفتاری سیستمها نیت یم جتء فنی فرایند توسعه
سیستمها است .جتء انسانی و فناورانه هر دو برای کسب متیت رقابتی سازمان ضروری هستند ( Siau,

 .)Chiang, & Hardgrave, 2010در این تئوری ،سازمان یا زیر اجتاء آن میتواند به عنوان یم سیستم
فنی اجتماعی دیده شوند (نمودار .)2

ساختارهای سازمانی

فناوری اطالعات

نظام اجتماعی

نظام فنی

سرمایه انسانی و فناوری

فرایندها و وظایف

انسانی

نمودار  .2نظریه فنی -اجتماعی

() Siau, Chiang, & Hardgrave, 2010

یم سیستم فنی اجتماعی متشکل از دو نظام اجتماعی و فنی مستقل از یکدیگر ،دارای ارتباط
نتدیم به هم و در حال تعامل است .اجتاء نظام اجتماعی شامل ساختار و افراد و اجتاء نظام فنی شامل
فناوری و وظایف میشود .هر یم از عاملهای درونی دو بخش اجتماعی و فنی میتوانند با یکدیگر
تعامل داشته باشند .انین تعاملی میتواند بین اجتاء هر یم از دو نظام نیت صورت پذیرد.
پیشینه پژوهش
تاکنون درباره مدیریت اطالعات علمی در دانشگاهها پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است .اما
پژوهش درباره مخازن سازمانی بخصوص از سال  2000با اعالم پروژه  DSpaceدر دانشگاه  MITآمریکا
سرعت بیشتری پیدا کرد .در همین راستا در انگلیس نیت نرمافتار دیگری با عنوان  EPrintsطراحی شد.
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بسیاری از پژوهشهایی که در این حوزه انجام شدهاند در همین دو کشور بوده است .برهمین اساس تعداد
مختنهای سازمانی موجود در این دو کشور اختالف بسیاری با سایر کشورها دارند .در سالهای اخیر در
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نیت روند روبه رشدی در توسعه مخازن سازمانی قابل مشاهده است .1با
بررسی نوشتارهای حوزه مخازن سازمانی ،اطالعات زیر قابل برداشت است .هم راستا با گسترش مخازن
سازمانی ،پژوهشهای مرتبط با آنها ،رویکردهای گوناگونی به خود گرفتهاند .دسته اول ،پژوهشهای
کاربرمدار است .به طور کلی این گروه ،پژوهشهایی را در بر میگیرد که در رابطه با کاربرانی است که
اه به عنوان استواده کننده از خدمات مختن سازمانی و اه به عنوان واگذارکنندگان اطالعات علمی به
مختن مطرح هستند (مانند Foster and Gibbons, 2005; Lynch and Lippincott, 2005; Van
Westrienen and Lynch, 2005; Wust, 2006; Doctor and Ramachandran, 2008; Jantz and
 .)Wilson, 2008; Grundmann, 2009کاربران میتوانند افراد مختلف با ویژگیها ،عالیق ،خصوصیات و

توانمندیهای مختلف باشند .دسته دوم ،به پژوهشهای مرتبط با تحلیل سیستمهای نرمافتاری مختن
سازمانی و اگونگی برپایی یم مختن سازمانی در یم دانشگاه یا موسسه علمی و پژوهشی اشاره دارد.
این پژوهشها به اگونگی انتخاع نرمافتار و برپایی آن در یم سازمان اشاره دارند (مانند ;Han, 2004
;Kim, 2005; Afshari and Jones, 2007; Laxminarsaiah and Rajgoli, 2007; Wise et al., 2007
 .)Ferreira et al., 2008; Rieh, et al., 2010دسته سوم ،پژوهشهایی هستند که به سیاستگذاریها و

خطمشیها و به طور کلی بسترسازی فرهنگی سازمانها و عاملهای موفقیت و ارزیابی یم مختن در یم
سازمان علمی مانند دانشگاه میپردازند (مانند Westell, 2006; Probets and Jenkins, 2006; Foster et
al., 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

در حوزه مخازن سازمانی ،افراد بسیاری سعی در ارائه شاخصها و عاملهای مؤگر بر موفقیت
مختن سازمانی داشتهاند .وستل ( ، )Westell, 2006از نخستین پژوهشگرانی بود که به ارائه شاخصها
پرداخت .شاخصهای موفقیت پیشنهادی از سمت این پژوهشگر عبارت بودند از :احکام (دستورها)،
یکپاراگی با برنامه ریتی ،مدل بودجهبندی ،ارتباط با مراکت دیجیتالسازی ،میانکنشپذیری ،اندازه گیری،
ترویج و راهبرد نگهداری .در پژوهش دیگری توسط پروبتت و جنکینت ()Probets and Jenkins, 2006

برپایه بررسی مستندات مخازن سازمانی ،مجموعه خطمشیهایی برای موفقیت مخازن سازمانی پیشنهاد

 .1برای آگاهی از آمارها در مورد تعداد مخازن سازمانی درکشورها به راهنمای مخازن دسترسی آزاد
( ،)http://www.opendoar.orgبخش نسبت مخازن به کشورها مراجعه کنید.
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شدند .این موارد عبارت بودند از :خطمشی محتوا و مجموعه ،مدیریت /اداره مختن سازمانی ،مراحل
شروع به کار ،مراحل واگذاری /سپردن ،استانداردها و کیویت فراداده ،مسائل حقوقی ،خطمشی کاربر،
خطمشی محرمانگی ،بودجه گذاری ،خطمشی نگهداری ،نسخه پشتیبان گیری و قابلیت برگرداندن فایلها.
برخالف پژوهشهای پیشین ،کیم ( )Kim, 2007مسائل مربوط به مشوقها و موانع موجود در استواده از
مخازن سازمانی برای اعضاء هیئت علمی را بررسی کرد .آموس و راگون ()Amos and Ruthven, 2008

در پژوهش خود شاخصها یی را درباره مختن سازمانی به عنوان منبعی قابل اعتماد در فرایندهای پژوهشی
دانشگاهها مطرح کردند .در پژوهشی وسیعتر پرودمان ( )Proudman, 2008نتیجه طرح درایور را در قالب
 17رهنمود برای ایجاد انگیته جهت همکاری جامعه هدف مخازن سازمانی بیان کرد .کیم و کیم ( Kim

 )and Kim, 2008در مطالعه خود در کره جنوبی شاخصها یی را نه فقط برای ارزیابی نظام مخازن
سازمانی ،بلکه برای پشتیبانی مدیران مخازن سازمانی جهت تدوین خطمشیهای طراحی و ترویج این
مخازن توسعه دادند .این دو اهاراوع موهومی ارزیابی خویش را با اهار مقوله و  19عامل گردآوری
شده از طریق بررسی متون تنظیم کردند .اهار دسته آنها یعنی محتوا ،مدیریت و خطمشی ،استواده ،کاربر
و واگذارکننده و در نهایت نظام و شبکه  ،افتون بر ارزیابی اجرا و روند ،دروندادها و بروندادها را نیت
پوشش میدهد .در پژوهشی دیگر ،یاکل و دیگران ) (Yakel et al., 2009نیت با استواده از مطالعه تطبیقی
(مقایسهای) ،عاملهای موفقیت را در پنج مختن سازمانی مورد تحلیل قرار دادند .آنها این عاملهای را به
عاملهای درونی و خارجی تقسیم کردند و معتقد بودند که موفقیت مختن باید در رابطه با اهداف کتابخانه
و دانشگاه تعریف و اندازه گیری شود.
با مطالعه و بررسی پژوهشهای بیان شده در باال  ،سه حوزه اصلی در ارتباط با مختن سازمانی قابل
شناسایی هستند که این سه حوزه در نمودار  3نشان داده شدهاند .در این نمودار یم موهوم کلی و سه جتء
آن ارائه شده است .وجود خط این بین هر موجودیت نمودار نشان میدهد که پژوهشهای این حوزه
قابلیت توکیم صددرصدی از یکدیگر را ندارند؛ بدین معنی که اون موهوم مختن سازمانی اندبعدی
است برای بررسی آن میت وان از ترکیب اجتاء مختلف استواده کرد .براین اساس بررسی میتواند با
استواده از دو جتء مستقل یا اینکه برپایه ترکیب بین دو جتء مستقل و برهمکنش آنها بریکدیگر باشد.
اگراه ،با توجه به پژوهشهای گتارش شده در هر حوزه ،میتوان مدعی شد که این دستهبندی به حد
کافی نمایانگر گرایشهای پژوهشی در حوزه مخازن سازمانی است ،ولی با گسترش پژوهشهای مرتبط
با مخازن سازمانی میتوان پیشبینی کرد که دستهبندیهای متواوت و متنوعتری در این حوزه به وجود
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خواهد آمد.
پژوهشهای مربوط به
سیاستگذاریها و خطمشیها

پژوهشهای سیستممدار

مخزن
سازمانی

پژوهشهای کاربرمدار

نمودار  .3حوزههای شناسایی شده از پژوهشهای مخزن سازمانی

روششناسی
این پژوهش از نوع کتابخانهای و به صورت تحلیل محتوا انجام شد .از روش تحلیل محتوای
موهومی ( )Suzie, Thura R, & Melanie, 2005برای شناسایی مواهیم در متون استواده گردید .در این
رابطه ،ابتدا بازه زمانی مورد بررسی متون در حوزه مخازن سازمانی تعیین شد،که این بازه شامل  10سال از
 2000تا  2010است .برپایه رویکرد تحلیل سیستمی ،به صورت از پیش تعیین شده سه بخش اصلی برای
دستهبندی متون در نظر گرفته شد .از اینرو سه رویکرد کاربرمداری ،سازمانی و سیستممداری زمینهساز
گتینش منابع در این حوزه بودند .پس از این مرحله و تهیه سیاههای کامل از معیارها ،به هر کدام از معیارها
عدد خاصی که معرف هر یم از سه عامل تحلیل سیستم بود اختصاص یافت .بر همین اساس معیارهای
استخراج شده از متون کدگذاری شدند .پس از این مرحله مواردی که از نظر موضوعی شباهت بیشتری به
یکدیگر داشتند در یم دسته و سایر موارد در دستههای دیگر تنظیم شدند .به منظور بررسی تناسب بین
دستههای اصلی و موارد زیر مجموعه آنها  ،سیاهه نهایی استخراج شده از متون در اختیار متخصصان
حوزههای کتابداری و اطالعرسانی و سیستمهای اطالعاتی قرار گرفت .براین اساس ،برداشتهای
پژوهشگر در مورد اطالعاتی که از طریق سیاهه به دست آمد توسط برخی از متخصصین یاد شده مورد
بازبینی قرار گرفت .بنابر توصیههای دریافت شده تغییرات در سیاهه انجام شد .برای نمونه در صورت
ضروری نبودن یم ویژگی خاص و یا نیاز به اضافه شدن موردی دیگر با توجه به توصیههای دریافت شده
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تغییرات اعمال شد .برپایه مجموعهای از این روشها میتوان ادعا کرد که سیاهه از روایی الزم برخوردار
است .از آنجا که عاملها بر پایه مطالعه متون استخراج شدند ،از پایایی الزم برخوردار هستند.
پاسخ به پرسشهای پژوهش
پرسش  :1اه عاملهایی برای توسعه مخازن سازمانی الزم هستند؟
در جدول  ،1خالصهای از یافتههای پژوهشهای مورد بررسی ارائه میگردد .پژوهشگر با توجه بله
بررسی متون و بنا بر هدف پژوهش ،معیارها و فرایندهای به دست آمده از مرور نوشتار (جلدول  )1را بله 6
گروه تقسیم نمود .این معیارها عبارتند از اشماندازها و سیاستها ،خطمشیها ،مستندات ،ملدیریت /اداره،
سیستم (نرمافتار ) و در نهایت استواده .اهار مورد نخست ،به سمت مسائل سازمانی گلرایش دارنلد و ملورد
پنج در رابطه با ویژگیهای سیستم /نرمافتار از بعد فنی و مورد آخر ،یعنی استواده از دیدگاه کلاربر مطلرح
میشود .اطالعات بدست آمده در مورد این معیارها و معیارهلای فرعلی آنهلا در جلدول زیلر بله صلورت
فهرستوار معرفی میشوند .این سیاهه میتواند راهنمای طراحی مخازن سازمانی ،توسلعه و ارزیلابی آنهلا
باشد .نظم ارائه معیارها بر پایه مقولههای یاد شده در این پژوهش است.
جدول  .2معیارهای طراحی مخازن سازمانی
معیارها
 چشماندازها،

شاخصها
 اشمانداز

 هدفها

سیاستگذاریها،

 سیاست

 oدرون سازمانی

هدفها

 پیشبینیهای آینده

 oبرون سازمانی

 نوع آگار
 خطمشیها

 نوع قالب آگار
 دسترسی به متن کامل

 حق مؤلف /مالکیت فکری
 دسترسی به اطالعات
 نگهداری از اطالعات
 تبدیل آگار از ااپی به رقومی
 وظایف افراد

 سیاستها و خط مشیها
 مستندات

 ساختار سازمانی و مسؤلیتها
 فرایند کاری سیستم

 راهنمایی و کمم درباره استواده از
مختن
 مشخصات سیستم
 هتینهها
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 نیروی انسانی

 فرایند واگذاری اطالعات

 oاستخدام

 oبا میانجی یا جایگتین

 oدانش

 oبدون میانجی یا جایگتین

 oتخصص

 فرایند کنترل اطالعات گبت شده

 oآموزش

 oاز نظر تخصصی و مدیریت

 کمیتههای درگیر
 مدیریت /اداره سیستم

 گروههای تصمیم گیر
 مدیر سیستم
 بودجه
 پاسخ به پرسشها درباره

اطالعات
 oاز نظر ماهیت و ساختار
 کاربران
 oجلب مشارکت کاربران در گبت
اطالعات
 دستورالعملها و

سیستم
 پشتیبانی از سیستم
 فرد /نهاد مسئول برای
گردآوری اطالعات
 سیستم مخزن سازمانی

بخشنامههای دانشگاه
 oاطالعرسانی به کاربران
 oآموزش کاربران

 ویژگیهای فنی سیستم

 دسترسپذیری

 مدیریت مختن و سیستم

 آرشیو کردن اطالعات

 مدیریت محتوا

 پشتیبانی از سیستم
 ترگیر موقعیت کاربر

 oرشته علمی و تخصصی
 استفاده

 oمدرک تحصیلی

 oآشنایی با رایانه و اگونگی استواده
از آن

 oدرجه علمی

 oمیتان وقت آزاد کاربران

 oمیتان انتشارات

 oرضایت کاربر

از آنجائی که سیاستگذاری و تدوین خطمشی از نخستین گامها در طراحی مختن سازمانی است
ضروریست قبل از تدوین آنها کلیه معیارهای مورد نیاز شناسایی شود .ضروریست این معیارها از همه
جوانب به ویژگی های یم سیستم توجه کند و همه شرایط و نیازها را مورد توجه قرار دهد .از این رو،
معیارهای یاد شده از دید سازمان ،سیستم و کاربران ویژگیهای یم مختن سازمانی را مورد توجه قرار
داده و انتظار میرود که رهنمودهای الزم را برای سیاستگذاری و تدوین خطمشیها به تصمیم گیران و
برنامه ریتان در حوزه مدیریت دانشگاهها ،واحدهای فناوری اطالعات و نیت کتابداران ارائه کند .این
معیارها همچنین می توانند برای توسعه و ارزیابی زیرساختهای نرمافتاری و سخت افتاری که برپایه آنها
مخازن سازمانی طراحی میشوند نیت به کار روند.
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مخزن
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سازمانی

نظام اجتماعی












نظام فنی

معیارهای سیستمی

معیارهای سازمانی
اشمانداز ،سیاستها ،هدفها
خطمشیها
مستندات
مدیریت /اداره
معیارهای کاربرمدار (استفاده)
رشته علمی و تخصصی



ویژگیهای فنی سیستم



مدیریت مختن و سیستم



مدیریت محتوا



دسترسپذیری (رابط کاربر و

مدرک تحصیلی

عملکرد جستجو)

درجه علمی
میتان انتشارات
آشنایی با رایانه و استواده از آن



آرشیو کردن اطالعات



پشتیبانی از سیستم

وقت آزاد کاربران

نمودار  .4عاملهای ضروری برای یک مخزن سازمانی در دانشگاه برپایه نظریه فنی  -اجتماعی
جدول  .1نوشتارهای حوزه مخزن سازمانی
پژوهشگران

نتایج کسب شده از پژوهشها

( Vanbentum et
)al., 2001

ترگیر نوع رشته بر واسپاری اطالعات ،نوع منبع مناسب برای خودآرشیوی

()Lawal, 2002

ترگیر نوع رشته بر واسپاری اطالعات

()Han, 2004

نیازهای کارکردی و غیرکارکردی

()Pelizzari, 2004

وجود فردی برای همکاری در واگذاری اطالعات

()Kim, 2005

( & Foster
)Gibbons, 2005

رابط کاربر ،گتینهها ی کافی برای جستجو ،نمونه اصطالحات جستجو ،نمایش عناصر موید در
نتایج جستجو ،پیوند به مدارک قابل دسترسی ،نتدیکی به زبان کاربران
تمایل به اشتراک آگار تولید شده توسط اعضاء هیئت علمی ،آشنایی استادان با ابتارهای دیجیتال،
دسترسپذیری آگا ر برای دیگران ،سازماندهی آگار برپایه الگوی شخصی ،مالکیت ،امنیت ،دائمی
بودن امکان استواده از آگار ،طراحی صوحه خاص پژوهشگران

( & Lynch
)Lippincott, 2005

عدم آگاهی اعضاء هیئت علمی ،سردرگمی درباره قوانین مالکیت فکری ،اعتیار علمی ،بهره
گیری از اطالعات واگذار شده ،خطمشیهای التام آور برای واگذاری
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تشویق پژوهشگران برای واگذاری آگار ،ارزیابی سیستم ،خدمات مشاورهای و مرجع ،توسیر
خطمشی ناشران
عالقمندی به واگذاری آگار در مخازن سازمانی ،برخلورداری از کمیتله برنامله ریلتی ،آملوزش

()Wust, 2006

دستاندرکاران ،سنجش استوادهپذیر ی سیستم ،التام در واگلذاری آگلار ،تعهلد طلوالنی ملدت،
پشتیبانی از سیستم ،امکان جستجوی یکپاراه از طریق اپم کتابخانه

()Westell, 2006

دستورها و احکام  ،یکپاراگی بلا برنامله ریتیهلا ،ملدل بودجهبنلدی ،ارتبلاط بلا مراکلت ملرتبط
دیجیتالی ،میانکنشپذیری ،ترویج ،اندازه گیری ،راهبرد نگهداری
توسعه مستندسلازی در همکلاری بلا مراکلت پژوهشلی و بخشهلا ،خطمشلی محتلوا و مجموعله،

( Probets and
)Jenkins, 2006

مدیریت /اداره مختن سازمانی ،مراحل شروع به کار ،مراحلل واگلذاری ،اسلتانداردها و کیویلت
فراداده ،مسلائل حقلوقی ،خطمشلی کلاربر ،خطمشلی محرملانگی ،بودجله گلذاری ،خطمشلی
نگهداری ،پشتیبان گیری و قابلیت برگرداندن فایلها

( Sutradhar,
)2006

سهولت استواده ،رابط کاربر وبی قابلل تعلدیل بوسلیله سلازمان ،پروتکلل  ،OAI-PMHدسترسلی
دائمی به منابع ،شناساگر انحصاری برای مدارک ،بودجه مناسب ،آموزش به اعضاء هیئت علمی،
افتودن فراداده به مدارک

( Afshari and
)Jones, 2007

نیازسنجی ،پشتیبانی مدیریت کتابخانه و فناوری اطالعات ،نظام یکپاراه ،طراحی جذاع سیستم،
تسهیل جریان کاری واگذاری
طراحی مجموعهها ی خاص سازمان ،روندکاری مختلف بنابر ساختار سازمان ،یکپاراگی با نظام

()Joki, 2007

کتابخانه و مستندات پژوهشلی و ملدیریت یلادگیری ،تعلدیل رابلط گرافیکلی ،کارکردپلذیری،
گروهها ی استواده کننده بسیار ،زبان برنامه نویسی رایج ،امکان تعدیل نرمافتار
قابلیللت تعلللدیل ،رابللط وبلللی ،مللدیریت فایلهلللا در قالبهللای گونلللاگون ،انعطافپلللذیری،
کارکردپذیری ،نگهداری در زملان انلدک ،پروتکلل  ، OAI-PMHشناسلاگر منحصلر بلرای هلر

()Barwick, 2007

پیشینه ،سازماندهی برپایه ساختار سازمان ،فیلدهای مختلف برای انواع منابع ،جستجوی متن ،تعیین
مجوز اگونگی استواده از منابع ،استواده از کتابداران برای معرفی سیستم ،تشلویق پژوهشلگران،
پشتیبانی از سیستم ،جلسات مشترک ،گردآوری متخصصان قسمتهای مختلف دانشگاه
انعطافپذیری در تعدیل نرمافتار ،ارتقاءهای بعدی ،پروتکل  ،OAI-PMHزبانهای برنامه نویسی
نوین ،پشتیبانی از یونیکد ،مدیریت کتابخانه بر نحوه کار کارکنان ،شناسایی و تخصیص فراداده،

( Lam & Chan,
)2007

پیگیری خطمشیها ی ناشران ،کنترل مستند مؤلولان ،کلیلدواژهها ،تبلدیل قاللب فایلهلا ،تحلیلل
رخدا دهای سیستم ،دفعات بارگذاری مدارک ،نمایهسازی در موتورهای جستجوی علمی ،رابط
کاربر جستجوی یکپاراه ،تدوین خطمشیها و دستورالعملهای مناسب ،تشویق پژوهشلگران و
آموزش آنان برای واگذاری آگار

( (Laxminarsaiah
)& Rajgoli, 2007

پشتیبانی فنی ،آموزش ،توانایی ایجاد جوامع و مجموعههای مختلف ،ساخت قالبهای فرادادهای،
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شخصیسازی برپایه نیاز سازمان ،جستجو و بازیابی
( Wise et al.,
)2007

قالبهللای رسللانهای مختلللف ،جسللتجوپذیری در موتورهللای جسللتجو ،پروتکللل ،OAI-PMH
نگهداری بلند مدت محتوا ،تعدیل نرمافتار برپایه نیاز ،گروهها ی پشلتیبان کننلده و ارتقلاء دهنلده
نرمافتار

()McKay, 2007
( & Davis
)Conolly, 2007

واژگان ،فرایند انجام امور ،ملتومات فرادادهای  ،کنترل قالب و اجازه ،گتارش گیلری پژوهشلی،
سودمندی ،استوادهپذیری ،رخدادهای سیستم ،رابط کاربر
فراوانی روشهای اشاعه اطالعات ،حق مولف ،ویژگیهای فرهنگی رشتههای مختلف ،سرقت
ادبی

( University of
)California, 2007

عدم آگاهی اعضاء هیئت علمی در مورد مخازن سازمانی

()Kim, 2007

موافقت با دسترسی آزاد به آگار ،ترگیر بودجههای پژوهشی

( Mercer,
& Rosenblum
)Emmett, 2007

التام بر واگذاری ،راهبردهای ترویجی ،گوتمان با اعضاء هیئت علمی

( Foster et al.,
)2007

تدوین خطمشی ،محتوا ،قالب قابل پذیرش ،مشارکت کنندگان در سیستم ،مسلئولیت کتابخانله،
مسئولیت دانشگاه ،حلق مالکیلت ،خطمشلی نگهلداری ،رایگلان یلا هتینله منلد بلودن خلدمات،
استانداردهای فرادادهای ،فرایند تریید

( Thibodeau,
)2007
()Watson, 2007
( Ferreira et al.,
)2008

ارزیابی عملکرد ،خدمات ،سمت و سوی فعالیتها ،شمول ،همکاری ،وضعیت
همکاری کتابخانه برای واگذاری آگار ،عدم آگاهی اعضاء هیئت علمی ،خدمات پشتیبانی ،کنترل
خطا قبل از انتشار
رابط کاربر گرافیکلی مناسلب ،طلرح ترویجلی مناسلب ،خلدمات ارزش افلتوده بلرای مؤلولان،
خطمشی التامی واگذاری آگار ،برنامه راهبردی
قابلیت مرور به شیوههای گوناگون ،افتودن فیلد فرادادهای ،رابطهای وبلی ،ملدیریت فایلهلا در

()Donohue, 2008

قالبهای گوناگون ،طرح فرادادهای مناسب ،سلازماندهی برپایله مجموعلهها /جواملع ،شناسلاگر
دائمی ،نمایهسازی تمام متن ،اشاعه از طریق پست الکترونیم ،پروتکل  ،OAI-PMHآر اس اس،
تعدیل برپایه نیاز محلی ،تنوع گتینههای پیکربندی

( & Doctor
Ramachandran,
)2008
( Jantz & Wilson,
)2008
()Lercher, 2008

همکاری اعضلاء هیئلت علملی ،بررسلی محتلوا ،عاملهلای مشلوق ،ملدیریت و کنتلرل سیسلتم،
دورههای آموزشی متناوع برای اعضاء هیئت علمی ،خطمشیهای محتوا ،واگذاری ،دسترسلی،
حق مؤلف ،جریان کاری سیستم ،قابلیت ارتقاء نرمافتار و روزآمدسازی
مسیر دسترسی به صوحه آغازین مختن سازمانی ،فرهنگ پژوهش اعضاء هیئت علملی ،اللتام بلر
واگذاری ،نقش کتابداران دانشگاهی به عنوان میانجی ،پدیداری پژوهش ،خدمات مناسب
نگرش مثبت اعضاء هیئت علمی
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()Carr et al., 2008

بررسی خطرهای پیادهسازی سیستم

( Kim and Kim,
)2008

محتوا ،مدیریت و خطمشی ،استواده ،کاربر و واگذارکننده ،نظام و شبکه

( Amos and
)Ruthven, 2008

ارتقاء سطح آگاهی مدیران سازمان ،برگتاری دورههای آموزشی ،بازنمون پژوهشهای
دانشگاهی
جامعه پژوهشی هدف ،فعالیتها ی پشتیبانی و ترویجی ،آگاهی از متیتها ،مجموعهسازی مبلین
رشتههای دانشگاهی ،خدمات ارزش افتوده انعطافپذیر ،نمایشلگاهی از تالشهلا و دسلتاوردها،

( Proudman,
)2008

شیوه گردآوری محتوا ،حقوق مالکیت فکری ،بهبود بازیابی و کشلف اطالعلات ،افلتایش تلرگیر
آگار پژوهشگران ،پشتیبانی ،استواده از شبکههای محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی ،زمان مناسب،
ارائه خدمات منطقهای یا تخصصلی ،اطمینلان از زیرسلاخت ،هتینله سلودمندی ،آملادگی بلرای
االشها

( & Cullen
)Chawner, 2008
( Palmer et al.,
)2008
( Kim & Ho,
)2008
( Grundmann,
)2009
( Yakel et al.,
)2009

دامنه تحت پوشش ،کارکنان ،بودجه ،جریان کاری ،نرمافتار  ،پشتیبانی ملداوم ،ملدیریت علالی،
آموزش کارکنان ،کنترل کیویت ،خطمشی حق مؤلف
خدمات ارائه شده ،مالکیت فکری ،هدفها ،خطمشیها  ،نقش کتابداران ،برنامه ریتی ،مدیریت،
امور فنی ،تعامل با اعضاء هیئت علمی ،فرایند واگذاری ،خدمات ارزش افتوده
رضایت ،حمایت ،سودمندی ،مؤگر بودن ،راهنمایی در مورد گبت و جستجوی ملدارک ،نملایش
گرافیکی ،خوشهبند ی و نمایش منابع مرتبط ،کمم و پشتیبانی ،عملکردهای جستجو /مرور
آموزش و خدمات ،التام سازمانی ،پدیداری و پیدایی ،فرهنگ سازمانی ،برآورده شدن نیازهای
سازمان
خطمشیها ،مستندات برنامهها  ،گردآوری محتوا ،خدمات ارائله شلده ،صلوحات خلاص اعضلاء
هیئت علمی ،مذاکره با ناشران ،بازیابی تمام متن ،نگهداری طلوالنی ملدت ،اسلتواده ،رتبهبنلدی،
نقش کتابخانه ،اهداف کتابخانه ،اهداف دانشگاه

()Chan, 2009

اقللالم واگللذار شللده ،مللتن کامللل ،دسللترسپذیری عمللومی ،توسللعه مجموعلله ،دسللترسپذیری،
کتابخانههای دانشگاهی ،راهبردهای مناسب

پرسش  :2ااراوع پیادهسازی مختن سازمانی اه میتواند باشد؟
برخی نوآوریها بر سازمان و صنعت دارای رقابت به صورت اشمگیری اگرگذار هستند در
حالیکه سایر نوآوریها ترگیر به نسبت اندکی دارند ( .)Baker, 2012مختن سازمانی از آن دسته
نوآوریهای دانشگاهی است که از زمان پیدایش آن در سال  2000تغییرات وسیعی را در محیط آموزش
عالی ایجاد کرده است .تغییرات در مواردی مانند مدیریت ارخه پژوهش ،دسترسی به پژوهش و افتایش
ترگیر بروندادهای پژوهشی ،نگهداری و حوظ پژوهشها ،نشر دیجیتال ،دورههای آموزشی دیجیتال و
خدمات یادگیری پیوسته بخشی از نتایج اگرگذاری این نوآوری فناورانه در فضای دانشگاهی و پژوهشی
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است .در حال حاضر ،رقابت بین دانشگاهها برای دستیابی به بودجه مناسب ،پژوهشگران با کوایت،
دانشجویان مستعد و  ...روزبهروز بیشتر میشود .مختن سازمانی به عنوان یم نوآوری فناورانه میتواند
ترگیر بستایی در اینگونه رقابتهاداشته باشد.
برپایه ااراوع فناوری -سازمان -محیط  ،مختن سازمانی تحت ترگیر سه عنصر سازمان ،فناوری
ومحیط است .بنابراین برای تصمیم گیری درباره این نوآوری باید به تمامی عاملهای این سه عنصر توجه
کرد .به دلیل اینکه این ااراوع بیشتر برای سازمانهای تجاری طرح شده است در این پژوهش با اندکی
تغییرات مورد استواده قرار گرفت  .بیکر (همان) نیت این امر را در پژوهشهای مبتنی بر این ااراوع
گتارش کرده است .مختن سازمانی تنها به عنوان یم سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات به کار نمیرود.
بلکه با جامعه کاربری وسیع و همچنین اندین نهاد اطالعاتی مرتبط در تعامل است .بر این اساس ،نمودار 5
میتواند نمایانگر فعالیتهای برپاشده در مختن باشد.
منظور از عاملهای درونی و بیرونی به طور کلی عاملهایی هستند که از محیط پیرامونی برپایی
مختن سازمانی نشرت گرفتهاند .ویژگیهای هر دانشگاه نیت بر این ترکید دارد که اگر سیستمهای اطالعاتی
متنوع و یکپاراه با مختن سازمانی در دانشگاه مهیا باشد و بسترسازیهای فناورانه رخ داده باشد ،امید به
پذیرش این ابتار زیاد میشود .عاملهای بافتی همان عاملهای سازمانی حاکم بر موسسه و دانشگاه هدف
هستند .باید در نظر داشت که گراه بسیاری از عاملهای پیش گوته درباره مختن سازمانی ضروری هستند
اما نبود این ویژگی و مهیا نبودن جو و فرهنگ سازمانی درباره کاربست مختن سازمانی ترگیری به مراتب
شگرفتر و عمیقتر بر روند کلی کار خواهد داشت.
عوامل درونی

عوامل برونی

عناصر مؤثر بر تصمیمگیری
درباره یک مخزن سازمانی

عوامل بافتی

ویژگیهای هر دانشگاه

نمودار  .5چارچوب عناصر اثرگذار بر طراحی و توسعه مخزن سازمانی برپایه
چارچوب فناوری -سازمان -محیط

همانگونه که در نمودار  5مشاهده می شود ،برهم کنش تمامی اهار عامل اگرگذار بر توسعه مختن
سازمانی در نهایت منجر به تصمیم گیری در مورد یم نوآوری فناورانه در محیط دانشگاه (یعنی مختن
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سازمانی ایدهآل) میشود .شاخصهای هر یم از اهار عامل نمودار باال ،در جدول  3بیان شدهاند.
جدول  .3شاخصهای عناصر اثرگذار بر طراحی و توسعه مخزن سازمانی برمبنای
چارچوب فناوری -سازمان -محیط
 پشتیبانی از آموزش و تدریس
 مدیریت اطالعات
 استواده از مطالب موجود در مخازن با اهداف گوناگون
 ارزیابی کارکنان (هیئت علمی)
 نگهداری طوالنی مدت آگار دانشگاه
 توسعه فعالیتهای بین رشتهای در حوزههای موضوعی مختلف دانشگاه
 جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفتن بودجههای پژوهش
 دقت اطالعات موجود در پایگاه
عاملهای
درونی

 تکمیل به روز اطالعات هر فرد
 روزآمدی نرمافتار برپایه نیازهای دانشگاه
 انتخاع برترین کارکنان بدون هرگونه سوگیری با توجه به آمار مختن سازمانی
 متمرکتسازی گردآوری اطالعات دانشگاه
 ذخیره انواع بروندادهای سازمان
 ایجاد دروازههای موضوعی برپایه آگار واگذار شده به مختن
 برقراری پیوند بین سوابق کارکنان و سوابق سازمان
 کارایی بهتر با ترکیب شبکههای رایانهای ،خدمات فناوری اطالعات و تخصص کتابداری
 امنیت بیشتر
 دسترسی طوالنی مدت
 مکان عرضه آگار و دستاوردهای دانشگاه
 شناسایی رشتههای مطرح
 اساتید مطرح

عاملهای
برونی

 دانشجویان مطرح
 رتبهبندی دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای دیگر در انواع رتبهبندیها
 پدیداری دانشگاه در عرصه بینالمللی
 عمومیسازی پژوهشهای انجام گرفته در دانشگاه
 بازاریابی برای پژوهشهای انجام گرفته در دانشگاه و برقراری تعامل با حامیان پژوهشی نظیر سازمانهای
نیازمند به انجام پژوهشهای در حوزههای موضوعی گوناگون
 شناسایی سازمان به عنوان نهادی علمی و تخصصی برپایه پژوهشهای صورت گرفته در آن
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 برخورداری از جوایت علمی برپایه فعالیتهای صورت گرفته
 قابلیت جستجو (نمایه شدن) در موتورهای علمی مختلف
 سیاستگذاریها
عاملهای
بافتی

 فرهنگ موجود در دانشگاه برای واگذاری آگار (بر روی وع سایت یا مختن سازمانی)
 کتابخانه مرکتی و مرکت اطالع رسانی دانشگاه به عنوان مرکت سازماندهی به آگار علمی دانشگاه (نهادی
تخصصی درباع مدیریت اطالعات)
 خطمشیهای دانشگاه برای گردآوری آگار علمی خویش
 دارا بودن وع سایت بروز و کارا
 وجود وع سایتهای شخصی اساتید
 دارا بودن سیستم نشر و اشاعه اطالعات اعضاء هیئت علمی
 دارا بودن سیستم گردآوری سوابق اعضاء هیئت علمی (برای انجام امور اداری دانشگاه)
 دارا بودن سیستم گردآوری اطالعات دانشجویان
 دارا بودن سیستم وبالگ

ویژگیهای  دارا بودن سیستم مدیریت کنورانسها
هر دانشگاه  دارا بودن سیستم پست الکترونیکی
 زیرساخت مخابراتی سازمان
 وجود پایانههای دسترسی به اطالعات در دانشگاه
 پشتیبانی در تمام ساعات شبانه روز
 وجود تیمهای هم فکر (کتابداران ،سیاستگذاران ،متخصصان فناوری ،اعضاء هیئت علمی و افرادی که در
امر استواده و غنی کردن مختن سازمانی دخیل هستند)
 بودجه مناسب
 راهبری و مسئولیت اصلی درباره مختن سازمانی

نتیجه
با بررسی پیشینههای مربوط به مختن سازمانی (جدول  )1مشخص شد که این حوزه پژوهشی در
طی دهه اخیر از ابعاد گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به متایای بسیار مخازن سازمانی،
بسیاری از سازمان های علمی و دانشگاهی در طی اند سال اخیر و به طور واضح از سال  2005با برنامههای
توسعه مخازن سازمانی خود شروع به ساخت و توسعه این محملهای اطالعاتی با رویکردهای جدید
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.1 ملی و گاه منطقهای و جهانی بودهاند، این برنامهها.کردند
از آنجا که پژوهشهای مرتبط با مخازن سازمانی نشان دادند که عاملهای زیادی در طراحی و
موفقیت یم مختن ترگیرگذار است باید سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاههای تحت پوشش وزارت
 برپایه معیارهای مطرح شده در این پژوهش به ارزیابی سیستمهای خویش، تحقیقات و فناوری،علوم
 معیارها و االشهای پیشرو مشخص میشود و میتوان منطبق با نیازها تغییرات، براین اساس.بپردازند
.الزم را اعمال کرد
باتوجه به اینکه این پژوهش برمبنای نظریههای مطرح در حوزه سیستمهای اطالعاتی برای برپایی
سیستمهای نوین اند بعدی انجام شد به نظر می رسد ااراوع ارائه شده از نظر مواهیم مورد بررسی روا
 اما ضروری است که در پژوهشی دیگر با استواده از روش دلوی یا گروههای متمرکت به بررسی عمیق.باشد
.و عملیاتی این عناصر پرداخته شود
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