
 

 

 

جریان اطالعات بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی 

 کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی

 2یمؤمنعصمت ، 1سمیه فرزادی

 شناسیمطالعات دانش

 16تا  56، ص 69زمستان  ،31سال چهارم، شماره 

 52/62/69تاريخ دريافت: 

 32/36/69ريخ پذيرش:تا
 چکیده

، عملکردها و ساختار هر سازمانی به اطالعات وابسته است. از طرفی، در عصر نوآوری، تبادل هافعالیتپیشبرد 
 . ترسیم جريان اطالعات بارگذاریشودیماطالعات با محیط پیرامون، موجب تغییر، تحول و حتی تکامل 

مرکز پژوهش متالورژی رازی و نیز اعتبار سنجی آن، با میزان  منابع استانداردها در شبکه داخلی کتابخانه
رد ترکیبی با رويک استفاده از منابع استانداردها انجام شده است. از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستمی

رای روايی معیاری ب عنوانبهو  کرده با رعايت معیار قابلیت اعتماد، دقت علمی پژوهش را تضمین نیز، ؛ وبود
 در آزمايشگاه و نمونه مورداستفاده المللیبینآماری شامل استانداردهای ملی و  پايايی پژوهش است. جامعه و

، سپس، با فرايند کاری. گردآوری اطالعات با مشاهده بودآماری  جامعه عناصر يا اجزاء از يک برابر با هر
زيو، افزار وي، با استفاده از نرمنهايتدرو  مطالعات اسنادی و نیز، مصاحبه با کارشناسان انجام شده است

رکز در شبکه کتابخانه م استانداردهانمودارهای جريان اطالعات ترسیم، سپس، با میزان استفاده از منابع 
ع و میزان استفاده از بارگذاری مناب پژوهش متالورژی رازی، اعتبار سنجی شده است. فرايند جريان اطالعات

تبادل اطالعات با اجزای درونی و بیرونی سازمان، در سه مرحله  ینحوهفرايند و . داداستانداردها را نشان 
ده نسبت به ش نويسیبرنامه يندهایفراتحلیل فرايندهای موجود، کدگذاری فرايندها و سپس اعتبار سنجی 

ريد خ؛ قرار دادن استاندارد در پوشه استاندار معتبر؛ کنندهدرخواستدرخواست استاندارد؛ تشخیص نیاز 
فرايند سیستمی ترسیم و در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالوژی رازی  صورتبه؛ موردنیازاستاندارد 

، يجادشدها، سپس طی مدت يک سال، میزان استفاده از بارگذاری منابع استاندارد از طريق شبکه شدهیطراح
تالوژی خانه مرکز پژوهش مانجام شده است. پس از فرايند سیسستمی در شبکه داخلی کتاب یریگگزارش

رسال ا رسانیاطالعدر صورت نیاز به استاندارد، درخواست خود را برای بخش  هايشگاهآزمارازی، کارکنان 
 .دشبه قرار دادن استاندارد در شبکه داخلی مرکز اقدام  نسبت موقعبهدسترسی سريع و  منظوربه نموده، سپس،

  منابع استانداردجریان اطالعات،  ،الورژی رازیکتابخانه مرکز پژوهش مت: گان کلیدیواژ

                                                           

 farzadiasman66@gmail.com، دانشگاه عالمه طباطبائی یکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناس. 3
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 مقدمه

ه کند. توجه بدر جامعة اطالعاتی امروز، انسان در بستری از تحوالت پرشتاب زندگی می

زافزون ويژه فناوری، به نقش رورويکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به

يژه در زمینة نوآوری و رقابت اشاره دارد. واطالعات در فرايند تولید، توزيع و مصرف، به

شکارتر آ روزروزبه، اهمیت دستیابی پژوهشگران به اطالعات مناسب، دقیق و روزآمد، روازاين

در پیشبرد اهداف  هاآنها و نقش گیری، نقش و اهمیت اطالعات در تصمیمروازاينشود. می

ولیت دارِ مسئمراکزِ عهده عنوانبه ها نیزپوشیده نیست. کتابخانه یکسچیهسازمانی، بر 

، روزاينارسانی به جامعة اطالعاتی، به تبادل اطالعات با محیط پیرامون خود نیاز دارند. اطالع

های روزافزون در پی جلب رضايت مشتريان جديد هستند، با نوآوری هاسازماندر شرايطی که 

ر دنیای امروز بنابراين، د؛ اندجانبههمهسعة در میدان رقابت و پیشی گرفتن از ديگران، نیازمند تو

دل مند تبازنیا، ين عصردر امد رآکای بقا، ديگرعبارتبههر سازمانی برای موفقیت و يا 

(. فرايند و نحوه تبادل اطالعات 3161)توکلی و سالمی، ست. د اخون موابا محیط پیرت طالعاا

 توانیمدهد. در آن سازمان را شکل می ، جريان اطالعاتهاسازمانبا اجزای درونی و بیرونی 

 یهاتپس، خلیدا یهاشبکهاع واند اواجنیست. و مستثناگفت که هیچ سازمانی از اين قاعده 

مديريت ت، طالعااضبط و ت اثبای رای بانیکولکتراابع امن ازحدبیشع تنور کنادر نیکی ولکترا

ان مديران و هبرروی رپیش  یهاچالش نيتراز مهميکی  عنوانبهرا مانی زسات طالعان اجريا

 (3126خانی، زاده و محمد)حسن ست.ده اکرح مطرن مازسا

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  ازنظرهای جهانی چه در عصر حاضر تمامی تحوالت نظام

انه ديجیتال . بخش کتابخاست رسانیاطالععملکردی و فرهنگی وابسته به سیستم  ازنظرچه 

الورژی رازی با بیش از سی سال تجربه و دارا بودن کارکنان مجرب مرکز مت رسانیاطالعو 

ای داخل هشده و ارتباط با مراکز دانشگاهی و کتابخانه روزبهو متخصص، بانک اطالعاتی 

های متالورژی، مکانیک، مهندسی مواد، شیمی و مديريت و خارج از سازمان در زمینه

 انیرساطالعدر مرکز کتابخانه ديجیتال و  ارائهقابل. خدمات دهدیمخدمات جامعی را ارائه 

انداردها، ، تعیین معادل استهاآنو بروز رسانی  المللیبینشامل تهیه کتاب، تهیه استاندارهای 
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 یهاتيسامشتريان، تهیه مقاالت از  موردنیازانگلیسی، اطالعات تخصصی  هاینامهپايان

مل اطالعات و تعا با توجه به عدم جريان اطالعات. است المللیبینمعتبر و تهیه حق امتیازهای 

بین منابع اطالعاتی و کاربر در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی، پژوهشگران به 

شناسايی جريان اطالعات در اين مرکز و برطرف کردن عوامل  کهاين نتیجه دست يافتند 

مر ، اين اروازاينمرکز منجر شود. به تعامل اطالعاتی اثربخش اين  تواندیمبازدارنده آن 

ينه ، دقت، صرف هزسرعتبهباعث مديريت بهینه اطالعات در اين مرکز، بهبود بخشیدن 

 .شودیمارتقای سازمانی  درنهايتو  رقابتی( یهاتيمز)سه عامل اصلی در کسب 

هدف اصلی پژوهش، جريان اطالعات و بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی 

 از قرار زير است: پژوهش یهاسؤالبوده است و  بخانه مرکز پژوهش متالورژی رازیکتا

جريان اطالعات بارگذاری استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی  .3

 چگونه است؟

داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی  رسانیاطالعمیزان استفاده از استانداردها در شبکه  .5

 چقدر است؟

 روش

ها، ايی پديدهمنظور شناسیل سیستم يکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن بهتحل

رفع مشکل  و وتحلیلتجزيهکنند و پس از بررسی، تر تقسیم میابتدا آن را به اجزاء کوچک

(. روش پژوهش، به 3169زاهدی، ) کنند.هر يک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می

های عملکرد ها و خروجیکه برای انجام آن فهرست ورودیروش تحلیل سیستم است 

سپس  و بارگذاری منابع استانداردها در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی تهیه

شده است. برای ترسیم فرايند سیستم بارگذاری منابع استانداردها و تحلیل فرايند آن ترسیم 

های اصلی شده است. اين نمودار يکی از روشدهاستفا 3هادادهعملکرد آن از نمودار جريان 

گر را در است. اين نمودار تحلیل هادادههای مبتنی بر وتحلیل سیستمبرای تعريف و تجزيه

ور، به زبانی ساده و مص ؛ کهکندسازی مناسب سیستم برای معماری اطالعات کمک میمدل

                                                           

1. data flow diagram 
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ملیات الزم در تبديل ورودی به ها و عدر طول سیستم، پردازش هادادهدهنده حرکت نشان

(. روش پژوهش 3161شده سیستم است. )پرهیزگار و حسینی، خروجی و اطالعات ذخیره

 حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستمی با رويکرد ترکیبی است.

در  مورداستفاده المللیبینشامل استانداردهای ملی و  پژوهش اين در آماری جامعه

، مکانیکی، یشناسیکان، پلیمر، کوانتومتری، میکروسکوپ الکترونی، آزمايشگاه شیمی

 ، عملکرد، غیر مخرب، خوردگی و دما باال است. نمونه پژوهش حاضر با هریسازآماده

 است.برابر آماری  جامعه عناصر يا اجزاء از يک

 های زير انجام شد. مشاهده فرايند کاریدر پژوهش حاضر، گردآوری اطالعات از راه

نظری، بر اساس مطالعات اسنادی  مبانی اطالعات آوریجمعموجود، سپس، با  هایفعالیتو 

 یهاگاهيپا موجود در مقاالت سمینارها، و مجالت در منتشرشده مقاالت در منابعی همچون

 مورد در خود موردنظر اطالعات آوریجمع به ،هانامهپايان و منتشرشده کتب اينترنتی،

و نیز، مصاحبه با کارشناسان که با استفاده از اين ابزار،  پرداخته موردپژوهشموضوع 

ن شده به استانداردها تبیی موقعبهاطالعات مشخص و زبان مشترک برای دسترسی سريع و 

، نقشه فرايندها و نمودارهای جريان داده ترسیم 3افزار ويزيو، با استفاده از نرمدرنهايتو  است

شده است: فاز اول: تحلیل فرايندهای موجود انجام 5له در سه فازشده است. اين مقاو طراحی

 شناسی فرايندهای مستند شده و ارائهآسیب با تشخیص و مستندسازی فرايندهای موجود؛

پیشنهاد برای بهبود فرايندها و فاز دوم: کدگذاری فرايندهای نهايی، سپس، فاز سوم: 

ین قرار دادن استانداردها در شبکه داخلی و تعیشده پس از  نويسیبرنامهاعتبارسنجی فرايند 

تلف مخ یهاماهاستانداردها. در  موقعبهمیزان درخواست کاربران به هدف دسترسی سريع و 

 شده است. آوریجمع 3162ماه دوم سال  9در 

ی از چهار مالک اعتبارپذير توانیمکیفی  یهاپژوهشدرباره روايی و پايايی نتايج در 

یدپذيری )عینیت( ئ)پايايی( و تا نانیاطم)اعتبار بیرونی(، قابلیت  پذيریانتقالی(، )اعتبار درون

از  یامجموعه عنوانبهکیفی را  یهاوهیش نظرانصاحب(. يکی از 3122نام برد )حريری، 

                                                           

1. Visio 

 و سوم آمده است. فاز اولالزم به ذکر است در اين مقاله دو  5.
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نه  هادهيدپکه در پی توصیف، رمزگشايی، برگردان و يافتن معنا  کندیمفنون تفسیر معرفی 

قرار  موردبررسی االجتماععلمطبیعی در  طوربه وبیشکم هادهيپداست. اين  هاآنفراوانی 

اکتشافی  تاًیماهکیفی را  یهاپژوهشکه  اندکردهتالش  3و النگمید گوردن .رندیگیم

ه که نوعی دغدغه نسبت ب شودیمنوع پژوهش در مواردی استفاده  ،روازاينتوصیف کنند. 

به يکديگر وجود دارد نه سنجش رابطه  هاآنارتباط  یوهنحو  هادهيپدفهم چگونگی وقوع 

به اعتقاد  (.3122؛ مظفری، فرددانايیبه نقل از  3662، 5)پوپای و ويلیامز بین متغیرها

روايی ابزاری برای  3666 ،2؛ هورن و ايزن هارت3662 ،1؛ لینکلن3662، 1مور نظرانصاحب

بجای  .شودیمن ممیزی پژوهشی محقق کسب دقت علمی است که از طريق استفاده از فنو

وقتی پژوهش به پايان رسید روايی و پايايی آن بررسی شود، فرآيند ممیزی پژوهشی  کهآن

قت تضمین د برای .کندیمدقت علمی را تضمین  شودیمکه در حین انجام پژوهش رعايت 

سیار ب جام پژوهش اهمیتبعدازآنخارجی  هایقضاوتعلمی مسئولیت پژوهشگر نسبت به 

ممیزی پژوهشی درون پژوهش  هایاستراتژیزيادی دارد. بر اين اساس شناخت و اتکا به 

(. در پژوهش 3122؛ مظفری، فرددانايی) کندیمکیفی است که دقت علمی را تضمین 

عیاری م عنوانبهو  شدهنیتضمحاضر، با رعايت معیار قابلیت اعتماد، دقت علمی پژوهش 

 است.برای روايی و پايايی 

 عنوان يک سیستم شناخت که با استفاده ازرا به هاسازمانتوان در تعاريف سیستمی می

های تمتوانند به سیسمی هاسازمانکنند. اين منابع انسانی و مواد برای هدف مشخصی کار می

های ها( تقسیم شوند. هر يک از اين سیستمها و گروهها، بخشتر )دپارتمانکوچک

يک هدف خاص مانند حسابداری، فروش، تولید، پردازش اطالعات و  تر برایکوچک

س را پ هاآنها را دريافت کرده و ها يکسری از ورودیی سیستمکنند. همهمديريت کار می

د نمايند. البته يک سیستم ايدئال، سیستمی است که بتوانها تبديل میاز پردازش به خروجی

                                                           

1. Gordon & Longmeed 

2. Popay & Williams 

3. More 

4. Lincoln 

5. Hone & Eisenhardt 
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به نقل  5632تر، و وين فیشر، آير) نسانی باز تنظیم نمايد.گیری اخودش را بدون نیاز به تصمیم

 (.3169 ،یمؤمن و از عبدی نسب

ای از قوانین و مقررات است که توسط ، مجموعهدرواقع: استاندارد، ديگویم 3ويلیامسون

 المللیو مؤسسات در مقیاس ملی و بین هاسازمانصالح جهت استفاده برخی نهادهای ذی

برخی  ازجملهها يا نهادهای علمی، شود و ممکن است توسط دولتوضع و تصويب می

ردد گصورت دستورالعمل ارائه میای، اجرا گردد. بعضی از استانداردها بههای حرفهانجمن

 تصمیم بگیرند يا فقط از بخشی از هاآنکارگیری مجازند خود در مورد شیوه به هاسازمانو 

و غالباً  گذاریاندارد حاصل توافق است نه ناشی از قانوناستفاده کنند. نوع ديگر است هاآن

کند. نمونه اين نوع ای از کارآيی و حداقل هزينه ارائه میروش ساده انجام کار را با درجه

)نوشین  استاندارد در کتابداری مربوط به چگونگی تدوين فهرست سرعنوان موضوعی است

 (.3121فرد، 

: اين نوع یاکارخانهاستانداردهای  :زير تقسیم کرد هایهگروبه  توانیماستانداردها را 

مختلف يک واحد تولیدی از قبیل بخش طراحی،  یهابخشاستاندارد با مشارکت کلیه 

ه، هماهنگ کردن مواد اولی منظوربهبخش تولید، بخش کنترل، بخش تدارکات و مانند آن 

ی، روش کنترل، روش بازرس، شیوه ارتباط، روش تولید، پذيریتعويضقطعات، قابلیت 

 و جز آن در سطح گیرینمونهطراحی و مهندسی، روش آزمون، روش تعیین کیفیت، روش 

 حفظ و افزايش منظوربهاستانداردهای ملی: اين نوع استاندارد  .شودیمکارخانه تهیه و تدوين 

 ازجملهو متخصصان،  نظرانصاحب، اندرکاراندست، با نظر کلیه آوریفنسطح 

ر و مسئوالن توسط مؤسسه استاندارد کشورها در سطح کشو کنندگانمصرف، یدکنندگانتول

اجرايی به دو دسته استاندارد اجباری و  ازنظر. استانداردهای ملی شودیمتدوين و منتشر 

ی و استاندارد اجباری که در رابطه مستقیم با ايمن :گرددیم بندیتقسیماستاندارد تشويقی 

 .دشویماجرا اجباری اعالم  ازنظر، يا تجارت خارجی است و قانوناً تزيسمحیطبهداشت، 

                                                           

1. Williamson 
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و موافقت  مندیعالقهبا توجه به توان باالی تولید و نیز  تولیدکنندهاستاندارد تشويقی که 

 (.3122خود داوطلبانه تمايل به اجرای آن دارد )يگانه، 

يا دارای  جوارهمورهای : اين نوع استاندارد توسط تعدادی از کشیامنطقهاستاندارد 

هیه و بازرسی، ت یهانهيهزسهولت در مبادالت اقتصادی و کاهش  منظوربهتجاری،  دادوستد

  .ردیگیماز جهان مورد استناد و استفاده قرار  یامنطقهشاخص در  عنوانبهو  شودیمتدوين 

میسیون از قبیل ک للیالمبین هایسازمان: اين نوع استاندارد توسط المللیبیناستانداردهای 

 المللیینباستاندارد )ايزو( بر اساس نیازهای  المللیبینالکتروتکنیک و سازمان  المللیبین

ز ارسال برای و پس ا شدهنيتدوتهیه و  نويسپیش صورتبهفنی گوناگون  یهاتهیکمتوسط 

منتشر  یالمللبیناستاندارد  صورتبه، هاآنکلیه کشورهای عضو سازمان و بررسی و تأيید 

 .(3122؛ يگانه، 3192. )مجیدی، شودیم

شده های جديد، ابتدا سیستم فعلی با يک سیستم منطقی نمايش دادهی سیستمدر توسعه

شود )يک مدل منطقی جديد برای سیستم و در ادامه عناصر سیستم جديد به آن اضافه می

ی سیستم بايد در مدل فیزيک ها برای تولیدآيد(. درنهايت بهترين روشجديد به دست می

چه  :کند تا بداندمنطقی به طراح کمک می دی اف دی صورت خالصهتوسعه داده شوند. به

بايد در  هايیچیزی بايد در سیستم باشد؛ چه اطالعاتی بايد وارد سیستم شود؛ چه پردازش

 (.3169، یمؤمنشود )عبدی نسب و هايی حاصل میسیستم انجام شود؛ چه خروجی

اطالعات استانداردها از  گذاریاشتراکمرکز پژوهش متالورژی رازی، برای به  در

تی اف اس  انیدسترس. کندیماستفاده  5تی اف اس ان یدسترسو  3قابلیت دسترسی اشتراک

و فولدرها و دو  هاليفا: عبارت است سطوح دسترسی بر روی 1و فولدرها هاليفابر روی 

لیست افراد  آلسی  ای واسطهبهدر خود جای داده است، ما را  2یایسای  1آلسی  یاواژه

 واسطههبکنیم و سطح دسترسی بدهیم را مشخص می هاآنهايی که قرار است به و يا گروه

                                                           

1. Share Permission 

2. NTFS Permission 

3. NTFS file and folder Permission 

4. Access Control Lists (ACL) 

5. Access Control Entries  ) ACE) 
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نیم. کنوع دسترسی که قرار است به يک کاربر يا گروه بدهیم را انتخاب می یایس ای

ويندوز وجود دارد  هایعاملیستمساين تب که در داخل  واسطهبه: ما 3گذاریاشتراک

توانیم منابع را در بین تعداد کاربران خاصی در داخل شبکه به اشتراک بگذاريم و کاربران می

ز طريق زمانی که کاربر ا ، استفاده کنند.مياگذاشتهاز آن فايل يا فولدری که به اشتراک 

 ریتأثن کاربر بر روی اي ، سطوح دسترسیکندیمشبکه به يک فايل يا فولدر دسترسی پیدا 

يعنی  ؛تی اف اس و دسترسی اشتراک ست شده است انیدسترسگذارند که بین دو تب می

روی  و اشتراک بین اين دو بر شوندیمسطوح دسترسی بین اين دو تب با همديگر مقايسه 

برای همکاران  5گذارد. در مرکز پژوهش متالورزی رازی سطوح دسترسیمی ریتأثکاربر 

 توانندیميعنی همکاران آزمايشگاه فقط  است 1خواندن صورتبهيشگاه فقط آزما

استانداردها را در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی ببینند و مطالعه کنند و همکاران 

دارند که بر اين اساس بايد آخرين ويرايش استانداردهای  1کامل دسترسی رسانیاطالعبخش 

اه را آزمايشگ موردنیازشبکه قرار دهند و همچنین استانداردهای  و پرکاربرد را در 2اسکوپ

را در شبکه قرار دهند.  شودیممورد از طريق اتوماسیون اداری درخواست  صورتبهکه 

وظیفه کنترل و نظارت بر استانداردهای شبکه را دارند و همواره  رسانیاطالعبخش  درواقع

تمامی استانداردهای موجود در شبکه  رسانیعاطالبايد بر اساس دستورالعمل داخلی بخش 

 بررسی و آخرين ويرايش استانداردها را به اشتراک بگذارند. باريکرا هر سه ماه 

زيادی  یهاپژوهشهای اطالعاتی در داخل کشور مطالعات و در زمینه بررسی جريان

 توان به موارد زير اشاره کرد:انجام نشده است و تنها می

 انيبر جرآن  ریتأثجغرافیای فرار مغزها و »(. در پژوهشی با عنوان 3121زی )نوکاري

علمی،  هایفعالیتمهاجرت متخصصان يا فرار مغزها بر روند  ریتأثبا هدف  «اطالعات

فرار  انعنوبهفناوری، اقتصادی و بر جريان اطالعات است. در اين مقاله به پديده فرار مغزها 

                                                           

1. sharing 

2. permission 

3. read 

4. full control 

5. scope 
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ی کشور نگاه شده است. ابتدا مفهوم و تاريخچه اين پديده اطالعات علمی و فن یهاهيسرما

ذب پیشگیری، سیاست ج یهاراهو سپس به داليل فرار مغزها،  در سطح جهان و ايران بررسی

داليل فرار مغزها مشکالت اقتصادی، نبود  نيترمهمفرار پرداخته شده است.  جایبهمغزها 

تعدد م یهابحرانن زمینه رشد علمی، وجود امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی، فراهم نبود

مقطعی و نبود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ذکر شده است. فرار يا مهاجرت نخبگان 

 علمی، فناوری و اقتصادی، هایفعالیتمغزهای اطالعات علمی و فنی باعث کاهش  عنوانبه

و  هاهکتابخانو  سانیراطالعکاهش تولید و مصرف اطالعات، کاهش میزان فعالیت مراکز 

 .شودیماطالعاتی خارجی  یهابانککاهش میزان تقاضا برای استفاده از 

بیان  «مديريت اطالعات بازرگانی»( در پژوهشی با عنوان 3122بهنامی راد ) و هويدا

جريان اطالعات و ارتقای کارآمدی روابط بین  تواندیممديريت اطالعات  کهداشت 

 را سرعت بخشد و بستر الزم برای پیوستن شرکت هاآنای تجاری ، مشتريان و شرکمؤسسات

را به تجارت الکترونیک مهیا سازد. امروزه پديده تجارت الکترونیکی و تحوالت ناشی از 

 يیهاسازمانو چگونگی انجام تجارت را دستخوش تغییرات اساسی کرده است.  هاروشآن، 

 آورند. جودبه وتجارت الکترونیک در خود  که بتوانند بسترهای الزم را برای پیوستن به

جريان اطالعات بر هويت مکان،  ریتأثنگاهی به »( در پژوهشی با عنوان 3126شادمان )

ضا حاصل برهم خوردن نظم سنتی ف شدنجهانی کهبیان داشتند  «مکان يابیهويتچالشی بر 

 اشدهجداين فضا و زمان ؛ ديآیمجدايی فضا و زمان از مکان پديد  واسطهبهو زمان است که 

نامتناهی با يکديگر ترکیب و هماهنگ شده، امکان کنش و روابط  یاگسترهاز مکان، در 

تره گس رسدیمبه نظر  بنابراين .کندیمفراهم  تربزرگبسیار  یاجامعهاجتماعی را در 

و  ابر هويت شهرها و فضاه شدنجهانیجريان اطالعات در روند  یريرپذیتأثو  تأثیرگذاری

معطوف به انواع پیوند و رابطه بین فرد با اين جامعه جهانی و جريان اطالعات باشد  هامکان

اط فرهنگ . بررسی ارتبنهدیمکه با نگاهی نو بر مقوله هويت مکان، مختصاتی جديد را بنیان 

و فضاهای شهری  هامکاناسالمی، ارتباطات و جريان اطالعات در روند هويت بخشی به 

ت؛ علیرغم آنکه مفاهیمی نظیر فضای مجازی، کالبد مجازی و شهر مجازی مکرراً الزم اس

ه، و تدقیق نگرديد آوریجمعقرار گرفته است، در مرجع منسجم مدون علمی  مورداستفاده
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ن را که مباحث روز دنیاست تنظیم، تدوين و تبیی دستازاينکه اين مقاله سعی دارد مفاهیمی 

عوامل  تأثیراتهش دسترسی به پايه نظری مستدل در ارتباط با هدف پژو نيترمهمنمايد. 

، حائز ودشیممختلف بر هويت مکان است؛ در اصل آنچه به تغییرات کالبدی در شهر منجر 

د نو و نگرش جدي هایفناوریاست که در عرصه  يیهامؤلفهشده که منتج از  يیهایژگيو

 است. بندیطبقهقابل

بررسی جريان اطالعات در »(. در پژوهشی با عنوان 3166ران )صادق زاده وايقان و همکا

 ت: بهاتیاآورده اس در پیشینه خارجی پژوهش «وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی یهاپژوهشکده

که با استفاده  کندیمها معرفی ¬اطالعات در سازمان دهیسازماننوعی چارچوب را برای 

را فراهم ساخت.  هاسازمانرای خودکارسازی اين توان زيرساخت مفهومی الزم را باز آن می

 اتمؤسسو  هاانجمن المللیبیننامد. فدراسیون می «مندجريان اطالعات نظام»وی اين مدل را 

 و تحقیقی ريزیپايهرا بر  «هاداده مرزیبرونبرنامه انتقال » 3629کتابداری )ايفال( در سال 

های ملی، در کتابخانه هادادههیت جريان در خصوص اطالعات موجود درباره کمیت و ما

 نیز، ؛ واطالعاتی انجام داد یهاگاهيپاخدمات  کنندگانعرضههای کتابداری و ¬انجمن

 اشاعه( و مصرف) عيتوزتهیه(، ) دیتولجريان »عنوان ای تحت در مقاله 3661در سال  3مهدوی

نی، برای پیشرفت علم و ، با توجه به نقش حیاتی اطالعات علمی و ف«اطالعات در ايران

تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و ساير 

 ه است.قرار داد وتحلیلتجزيهرا مورد  به اطالعات مناسب، دقیق و روزآمد کنندگاناستفاده

 یهاپژوهشکدهدر  اطالعات جريان نحوه بررسی»، عنوان تحت پژوهشی در 5محمدخانی

 جنبه سه از اطالعات جريان نحوه شناسايی هدف با را «تهران مدرس تربیت دانشگاه

 ايشان .است داده قرار موردمطالعه اطالعات «انتشار و اشاعه» و« ذخیره و تولید» ،«گردآوری»

جريان اطالعات در يازده  بررسی به ساخته محقق پرسشنامه و پیمايشی روش از استفاده با

 انشگاه تربیت مدرس پرداخته است.پژوهشکده فعال د

                                                           

1.  Mahdavi 

2. Mohamad-Khani 
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بررسی وضعیت  »( در پژوهشی با عنوان 3161ولی نژادی ) و ارشاد سرابی ،صدوقی

 کهاذعان داشتند  « 3163جريان اطالعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

 هانسازما مباحث مديريت اطالعات در نيترمهميکی از  عنوانبه توانیمجريان اطالعات را 

 «تولید و ذخیره»، «گردآوری»نحوه  ازلحاظدر نظر گرفت. در اين پژوهش جريان اطالعات 

در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز روابط « اشاعه و انتشار اطالعات»و 

  .قرار گرفته است موردبررسیمادر، همسو و رقیب  هایسازماناطالعاتی اين مراکز با 

، نوع روابط اطالعاتی موجود در مراکز تحقیقاتی عمدتاً از نوع روابط سازمانی است هدرنتیج

و. هم س هایسازمان: سازمان مادر )دانشگاه( و باشندیمکه تنها با دو نوع سازمان در ارتباط 

هم سو در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی  هایسازمانرقیب و  هایسازمانروابط با 

گفت که جريان  توانیمو مشخص وجود ندارد. در کل  شدهفيتعر ورتصبهتهران 

  .اطالعات به شکل ناقصی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود دارد

بررسی جريان اطالعات در »پژوهشی با عنوان  ( در3161) زادهحسنو  صادق زاده وايقان

ايی با هدف شناس «ان و آموزش پزشکیمراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درم

وضعیت درون داد، پردازش و برون دادهای جريان اطالعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به 

ت و موانع و مشکال تأثیرگذاروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شناسايی عوامل 

 یهاهافتي، انجام گرفته است. شودیمآن  توجهقابلفنی و تخصصی که موجب کندی 

، وضعیت کلی جريان اطالعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت دهدیمپژوهش نشان 

تولید و »مناسب و در مرحله « گردآوری»بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرحله 

رای با تدوين برنامه مناسب ب اندرکاراندست، درنتیجهنامناسب بوده است. « اشاعه»و « ذخیره

یره و اشاعه اطالعات در مراکز تحقیقاتی نسبت به رفع موانع جريان ملی و بهبود تولید، ذخ

اطالعات و استفاده بهینه از انواع منابع اطالعات، نیروی انسانی متخصص و بودجه  المللیبین

  .پژوهشی کمک نمايد

 بینیپیشجريان اطالعات و »( در پژوهش خود با عنوان 3161) آبادیشاه و رحیمی

ايران  بازده سهام بازار بورس بینیپیشبه مطالعه نقش جريان اطالعات در  «ه سهامپذيری بازد

در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه  شدهحيتصرتجربی  هایمدل. بدين منظور پردازدیم
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برای بررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار  6233 ماهیدتا  6213 ماهیددوره زمانی 

بازده بازار سهام ايران از قابلیت  کهدرحالید. نتايج بیانگر آن است تهران برآورد شدن

ی بسته توجهقابل رطوبهپذيری بازده سهام  بینیپیشبااليی برخوردار است، اما منابع  بینیپیش

و  اهمیت کهطوریبهبه سطح جريان اطالعات موجود در بازار، متفاوت و گوناگون است، 

 طوربهو  تهافيکاهشرتبه اول بسته به نوسان موجود در بازار ارتباط بخش خودهمبستگی م

دارايی با افزايش نوسانات بازار  گذاریقیمت یچندعاملمعکوس اهمیت و اعتبار مدل 

دارای اطالعات باال در بازار،  یهادورهدر  دهدیم. عالوه بر اين، نتايج نشان ابديیمافزايش 

 .دهدیمقرار  ریتأثنفت بازده کل سهام را تحت  ريسک بازار محلی و تغییرات در قیمت

ر ب تأثیرگذار هایشاخص بندیرتبه»( در پژوهشی با عنوان 3169فرج پور ) و يوسفلی

العات در جريان اط کهبیان داشتند  «بر اساس تاپسیس فاز نیتأمجريان اطالعات در زنجیره 

هستند  نیتأماصلی يک زنجیره  یاهانيشردر کنار جريان کاال و جريان مالی،  نیتأمزنجیره 

که بستری مناسب برای ايجاد جريان يکنواخت کاال  جهتازآنجريان اطالعات  بیندراينو 

برخوردار است. لذا مديريت صحیح  یاژهيواز اهمیت  آوردیمو تبادالت مالی را فراهم 

. ديآیم بحسابه نیتأمجريان اطالعات، يکی از عوامل اصلی مديريت موفق در زنجیره 

بر جريان صحیح اطالعات در زنجیره از  تأثیرگذار هایشاخصتعیین درجه اهمیت  منظوربه

« گیریاندازه قابلیت»ديدگاه خبرگان، از مدل تاپسیس فازی استفاده شده و بر اساس سه معیار 

با موضوع جريان  هاشاخص« مرتبط بودن»و  هاآن« مفهوم بودن»، شدهيیشناسا هایشاخص

اين پژوهش  یهاافتهي. شوندیم بندیاولويت هاشاخص، اين نیتأمطالعات در زنجیره ا

 در حوزه مديريت اطالعات نیتأمورودی فرآيند تدوين راهبردهای زنجیره  عنوانبه تواندیم

 مورداستفاده قرار گیرد.

دی معدودی در اين زمینه انجام شده است که به تعدا یهاپژوهشدر خارج از کشور هم 

 .شودیماشاره  هاآناز 
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جريان اطالعات در مدل  وتحلیلتجزيه»با عنوان  یامقاله( در 5665) 3چانگ و يانگ

و  ء گرا کنترل دسترسی نقش محور یمدلشابتدا با معرفی  «کنترل دسترسی نقش محور

 انهجريان اطالعات به مشکل دسترسی محرم وتحلیلتجزيهارائه روش  نمايش آن در سیستم با

 پرداخته است.

 نیتأماطالعات در زنجیره  انيجر»با عنوان  یامقاله( در 5661) 5پاوول و همکاران

فردی و  کنندگانتأمینو مشاهده  جريان اطالعات یهاوهیشبا بررسی  «یخودروساز

ضعف عمده اطالعات  کهبه اين يافته رسیدند  خودروسازیارزشی در صنعت  یهاانيجر

، برای بهبود عملکرد صنعت درنتیجهارزش واقعی است.  یهاانيجردر مواجهه با 

 بايد به زنجیره عرضه در دنیای واقعی توجه شود. خودروسازی

، «اهسازمانتحلیلی بر ساختار اطالعاتی »با عنوان،  یامقالهدر  5661در سال  زادهحسن

های تکیه بر مدل . وی در ادامه باکندیمبستر روابط سازمانی معرفی  عنوانبهاطالعات را 

ن ساختار اطالعاتی سازما سازمانیبرونو  سازمانیدرونو منابع اطالعاتی  هاسازماناطالعاتی 

 .و ساختاری نظری را برای اطالعات سازمانی ارائه داده است قرار داده موردبررسیرا 

جريان جهانی اطالعات و »تحت عنوان  یامقالهدر  5661در سال  و فتاحی زادهحسن

ی بر جريان اطالعات تأثیرگذار، به بررسی اطالعات و انواع آن از زاويه «ملی ما اندازچشم

و در ادامه نیز پس از معرفی دو الگوی جريان جهانی اطالعات، به بررسی میزان  پردازندیم

 و مقايسه با پانزده کشور .آیاس درآی. شدهثبتمشارکت پژوهشگران ايرانی در مقاالت 

نی جها یهاانيجرو از اين طريق دورنمايی از طرز تعامل جريان ملی اطالعات با  اندپرداخته

 .اندکردهاطالعات را ارائه 

 «نیتأماداره جريان اطالعات در ساختار زنجیره »با عنوان  یامقاله( در 5662) 1سیالس

و  نیتأماين مقاله، درک بهتر ساختار چارچوب مديريت زنجیره  ازهدف  کهاست  گفته

ود اطالعات بايد مديريت ش کهنيابر  تأکیدتوسعه مدل جريان اطالعات است. اين مقاله با 

                                                           

1. Chang & Yang 

2. Paul et al. 

3. Silas 
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 کیفیت اطالعات دريافت شده، نحوه دريافت بهرا به ارمغان بیاورد، نسبت  یاافزودهارزشتا 

در دستیابی به اطالعات، تعیین کارايی پروژه اشاره کرده است  وریبهره، میزان موقعبه

 نیأمتشده و درنهايت، اين تغییرات بايد با زنجیره  وریبهرهموجب افزايش  کهطوریبه

 يکپارچه سازگار باشد.

باهدف  «اطالعات هدف محور سازیمدلارزيابی »با عنوان  یامقاله( در 5662) 3اندرو

 یریگاندازه یهاروشمستندسازی و ارزيابی جريان اطالعات سازمانی، ابتدا، با مروری بر 

و  اطالعات سازیمدلهدف محور برای  یهاروشمحور، سپس، کاربردپذيری هدف 

، با ارائه چهارچوب اطالعات برای مدل اطالعات هدف محور به مستندسازی و درنهايت

 ارزيابی جريان اطالعات سازمانی پرداخته است.

مهم سازمانی  یهااستیسآيا »( در پژوهشی با عنوان 5662) 5هارجی و ديکسون

جريان اطالعات سازمانی را در چهار شرکت بزرگ  «1؟شودیمکارکنان درک  ییلهوسبه

 قرار دادند. موردبررسیعمومی و خصوصی 

توانمندسازی و اثربخشی جريان اطالعات و دانش »با عنوان  یامقاله( در 5666) 1آدالين

اف اطالعات شک وتحلیلتجزيهبا  کهبیان داشت  «بین مراحل ساختار مجدد و تسهیل مديريت

 يریپذاشتراکارائه مدل مفهومی  و شکاف دانش و نیز، ترسیم چارچوب اشتراک دانش و

 و تسهیل مديريت اشاره کرده است. ساختار مجدددانش به جريان اطالعات در چرخه حیات 

جريان اطالعات مديريتی در  سازیبهینه»در پژوهشی با عنوان،  5666سال در  حیدری

و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز  رسانیاطالعمراکز  یهانامبه  انیرساطالعسه مرکز 

، در غالب طرح نظام اطالعاتی مديريت، «اطالعات و مدارک علمی ايران و سازمان اسناد ملی

و اشاعه اطالعات مديريتی  دهیسازمانهدف از انجام پژوهش را به سازی روند گردآوری، 

 .کندیممعرفی 

                                                           

1. Andrew 

2. Hargie & Dickson 

3. Are important corporate policies understood by employees? Attacking study of 

organizational information flow. 

4. Adeline 
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 «نیتأمراهبردهای جريان اطالعات زنجیره »عنوان ( در مقاله با 5666) 3اولین و همکاران

مختلف جريان اطالعات توسعه و ارتقای  یهاراههدف از اين مقاله شناسايی  کهبیان داشتند 

سی ، به بررهاشرکتموجود در  و احتماالت بر ناهمگونی تأکیدبا  سازمانیدرونراهبردها 

رداخته )تولید، توزيع و مصرف( پ نیتأمملکرد به روش زنجیره آن بر ع ریتأثمحیطی و  عوامل

 است.

 اهیافته

 ارائه خواهد شد: اختصاربهپژوهش  سؤالمربوط به هر  یهاافتهيدر اين بخش 

جريان اطالعات بارگذاری استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی  -

استاندارد در شبکه داخلی مرکز پژوهش جريان اطالعات بارگذاری منابع  چگونه است؟

 .ردیگیممتالورژی رازی طبق فرايند زير انجام 

                                                           

1. Evelyne and et al. 
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 جریان اطالعات بارگذاری استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی .1نمودار 

داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی  رسانیاطالعمیزان استفاده از استانداردها در شبکه  -

 چقدر است؟

ش داخلی مرکز پژوه رسانیاطالعدر جدول زير میزان استفاده از استانداردها در شبکه از 

که میزان بارگذاری  دهدیمنشان  هاافتهيآمده است.  3162متالورژی رازی در سال 

ش موردی از بخ صورتبهاستانداردهای اسکوپ و پرکاربرد و همچنین استانداردهايی که 
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مانند  المللیبینو استانداردهای  3، بیشتر استانداردهای ملیشودیمدرخواست  رسانیاطالع

 .است( ASTM, BS, DIN,ISOاستانداردهای )

 موردی صورتبهمیزان استفاده از استاندارد  .1جدول 

 OTHERS INSO JIS ISO DIN BS ASTM جمع
 نام استاندارد

 ماه

 فروردين 23 33 1 4 4 28 9 102

 ارديبهشت 84 13 14 5 8 20 16 160

 خرداد 56 10 4 5 8 13 26 122

 تیر 40 13 3 9 15 21 10 111

 مرداد 42 36 11 7 3 16 14 129

 شهريور 22 16 13 9 3 5 20 88

 مهر 2 14 11 10 8 14 22 81

 آبان 2 13 4 9 2 29 20 26

 آذر 4 16 9 4 3 12 13 93

 دی 28 9 4 2 8 19 13 21

 بهمن 24 27 18 9 7 21 7 331

 اسفند 5 7 3 7 4 8 7 13

 جمع 115 562 62 26 21 569 322 -

بار و کمترين میزان  396، بیشترين میزان در ماه ارديبهشت با دهدیمنشان  3جدول شماره 

 بار استفاده شده است. 16در ماه اسفند با 

 میزان استفاده از استانداردهای اسکوپ و پرکاربرد .2جدول 
INSO JIS ISO DIN BS ASTM  

 استانداردهای اسکوپ 170 58 128 97 26 338

 استانداردهای پرکاربرد 150 100 25 74 26 130

 ، از استاندارد اسکوپ بیشتر استفاده شده است.دهدیمنشان  5جدول شماره 

  

                                                           

1 INSO 
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 گیرینتیجه

در شبکه مرکز پژوهش متالورژی رازی،  رسانیاطالعبا تبیین جريان اطالعات سیستم 

ها در صورت نیاز به استاندارد، از طريق اتوماسیون اداری درخواست زمايشگاهکارکنان آ

رسانی ارسال نموده و آن بخش پس از اعتبار سنجی، اقدام به خود را برای بخش اطالع

قراردادن استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی بر طبق فرايند زير قرار 

 دهند:می

از اعتبار سنجی و يافتن آخرين ويرايش استاندارد در آرشیو  طی اين فرايند پس

 موقعهب، برای اينکه همکاران آزمايشگاه دسترسی سريع و رسانیاطالعاستانداردهای بخش 

که  ورتصبدين. کنندیم گذارینامبه استانداردها داشته باشند، استانداردها را به روش زير 

، شودیمماره استاندارد با يک فاصله سال استاندارد درج ابتدا نام استاندارد با يک فاصله ش

و از حروف بزرگ برای نوشتن استانداردها  استبسیار مهم  گذارینامرعايت فاصله در اين 

 ISO)نام استاندارد، شماره استاندارد، سال استاندارد( ) :مثالعنوانبه. کنندیماستفاده 

رای ب المللیبینارگذاری استاندارهای ملی و ، فرايند بشودیم(. پیشنهاد 2017 17025

 مشتريان خارج از مرکز پژوهش با حفظ امنیت اطالعات طراحی شود.

 منابع

و  هاستمیسو طراحی  وتحلیلتجزيه(. 3161) اهللروح؛ حسینی، محمدمهدیپرهیزگار، 

 ، تهران: دانشگاه پیام نور.هاروش

پژوهشی  هایفعالیتجريان اطالعات در  واکاوی (.3161توکلی، ثامنه؛ سالمی، مريم )

موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه کتابداری و  ،پژوهشگران کتابخانه

 .23-362 (،1، )32، رسانیاطالع

 بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت. یامقدمه(. 3122حافظ نیا، محمدرضا )

                                    
                                       –                   –                                        

Out PutProcess
In Put



47 

 ... یمنابع استانداردها در شبکه داخل یاطالعات بارگذار یانجر 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
31، 

ن 
ستا

زم
69

 

 

کیفی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد پژوهش  یهاروش(. اصول و 3122حريری، نجال )

 علوم تحقیقات.

(. بررسی نحوه جريان اطالعات در 3126خانی، آرش )زاده، محمد؛ محمدحسن 

های دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران، پژوهشکده

52( ،1.) 

کیفی  یهاپژوهشيی در (. ارتقاء روايی و پايا3122دانائی فرد، حسن؛ مظفری، زينب )

-313(: 3ش ) 3ممیزی دانش. فصلنامه مديريت. س  یهایاستراتژبه  یتأملمديريتی: 

395. 

پذيری بازده  بینیپیش(. جريان اطالعات و 3161، ابوالفضل )آبادیشاهرحیمی، محمد؛ 

  11-32، (52) 2فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.  سهام.

 و طراحی سیستم، تهران سمت. وتحلیلتجزيه (3169رضايیان، علی )

علوم انسانی  پژوهشگاه. تهران: تحقیق در علوم اجتماعی یهاروش(. 3121ساروخانی، باقر )

 و مطالعات فرهنگی.

جريان اطالعات بر هويت مکان، چالشی بر  ریتأث(. نگاهی به 3126شادمان، کیوان )  

  .91 ص  (: 31. ش )تزيسمحیطفصلنامه انسان و مکان.  یابيتيهو

(. بررسی جريان اطالعات در مراکز 3161، محمد )زادهحسن صادق زاده وايقان، علی؛

شناسی فصلنامه دانش تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  22-12   ،(16و فناوری اطالعات(، ش ) رسانیاطالع)علوم کتابداری و 

(. 3166، فهیمه؛ حريری، نجال )یالحوائجباب، محمد؛ زادهحسنصادق زاده وايقان، علی؛ 

صلنامه فوابسته به دانشگاه آزاد اسالمی.  یهاپژوهشکدهبررسی جريان اطالعات در 

(: 51. ش )9. س و فناوری اطالعات رسانیاطالعدانش شناسی )علوم کتابداری و 

12-26. 

(. بررسی وضعیت جريان 3161لی )صدوقی، فرحناز؛ ارشاد سرابی، رقیه؛ ولی نژادی، ع

مديريت  يهنشر .3163اطالعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 

 26-11(: صص 22سالمت. )
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دانش در  دهیسازمان(. نگاهی به جريان داده 3169، عصمت )یمؤمنعبدی نسب، علیرضا؛ 

ی علم یهاانجمنديه دهمین همايش ملی ادکا، تهران، اتحا و آرشیو، کتابخانه، موزه
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