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چکیده
پیشبرد فعالیتها ،عملکردها و ساختار هر سازمانی به اطالعات وابسته است .از طرفی ،در عصر نوآوری ،تبادل
اطالعات با محیط پیرامون ،موجب تغییر ،تحول و حتی تکامل میشود .ترسیم جريان اطالعات بارگذاری
منابع استانداردها در شبکه داخلی کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی و نیز اعتبار سنجی آن ،با میزان
استفاده از منابع استانداردها انجام شده است .از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستمی با رويکرد ترکیبی
بود؛ و نیز ،با رعايت معیار قابلیت اعتماد ،دقت علمی پژوهش را تضمین کرده و بهعنوان معیاری برای روايی
و پايايی پژوهش است .جامعه آماری شامل استانداردهای ملی و بینالمللی مورداستفاده در آزمايشگاه و نمونه
برابر با هر يک از اجزاء يا عناصر جامعه آماری بود .گردآوری اطالعات با مشاهده فرايند کاری ،سپس ،با
مطالعات اسنادی و نیز ،مصاحبه با کارشناسان انجام شده است و درنهايت ،با استفاده از نرمافزار ويزيو،
نمودارهای جريان اطالعات ترسیم ،سپس ،با میزان استفاده از منابع استانداردها در شبکه کتابخانه مرکز
پژوهش متالورژی رازی ،اعتبار سنجی شده است .فرايند جريان اطالعات و میزان استفاده از بارگذاری منابع
استانداردها را نشان داد .فرايند و نحوهی تبادل اطالعات با اجزای درونی و بیرونی سازمان ،در سه مرحله
تحلیل فرايندهای موجود ،کدگذاری فرايندها و سپس اعتبار سنجی فرايندهای برنامهنويسی شده نسبت به
درخواست استاندارد؛ تشخیص نیاز درخواستکننده؛ قرار دادن استاندارد در پوشه استاندار معتبر؛ خريد
استاندارد موردنیاز؛ بهصورت فرايند سیستمی ترسیم و در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالوژی رازی
طراحیشده ،سپس طی مدت يک سال ،میزان استفاده از بارگذاری منابع استاندارد از طريق شبکه ايجادشده،
گزارشگیری انجام شده است .پس از فرايند سیسستمی در شبکه داخلی کتابخانه مرکز پژوهش متالوژی
رازی ،کارکنان آزمايشگاهها در صورت نیاز به استاندارد ،درخواست خود را برای بخش اطالعرسانی ارسال
نموده ،سپس ،بهمنظور دسترسی سريع و بهموقع نسبت به قرار دادن استاندارد در شبکه داخلی مرکز اقدام شد.
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مقدمه
در جامعة اطالعاتی امروز ،انسان در بستری از تحوالت پرشتاب زندگی میکند .توجه به
رويکردهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و بهويژه فناوری ،به نقش روزافزون
اطالعات در فرايند تولید ،توزيع و مصرف ،بهويژه در زمینة نوآوری و رقابت اشاره دارد.
ازاينرو ،اهمیت دستیابی پژوهشگران به اطالعات مناسب ،دقیق و روزآمد ،روزبهروز آشکارتر
میشود .ازاينرو ،نقش و اهمیت اطالعات در تصمیمگیریها و نقش آنها در پیشبرد اهداف
سازمانی ،بر هیچکسی پوشیده نیست .کتابخانهها نیز بهعنوان مراکزِ عهدهدارِ مسئولیت
اطالعرسانی به جامعة اطالعاتی ،به تبادل اطالعات با محیط پیرامون خود نیاز دارند .ازاينرو،
در شرايطی که سازمانها با نوآوریهای روزافزون در پی جلب رضايت مشتريان جديد هستند،
در میدان رقابت و پیشی گرفتن از ديگران ،نیازمند توسعة همهجانبهاند؛ بنابراين ،در دنیای امروز
هر سازمانی برای موفقیت و يا بهعبارتديگر ،بقای کارآمد در اين عصر ،نیازمند تبادل
اطالعات با محیط پیرامون خود است( .توکلی و سالمی .)3161 ،فرايند و نحوه تبادل اطالعات
با اجزای درونی و بیرونی سازمانها ،جريان اطالعات در آن سازمان را شکل میدهد .میتوان
گفت که هیچ سازمانی از اين قاعده مستثنا نیست .وجاود اناواع شبکههای داخلی ،پستهای
الکترونیکی در کنار تنوع بیشازحد مناابع الکترونیکای بارای ثبات و ضبط اطالعات ،مديريت
جريان اطالعات سازمانی را بهعنوان يکی از مهمترين چالشهای پیش روی رهبران و مديران
سازمان مطرح کرده است( .حسنزاده و محمدخانی)3126 ،
در عصر حاضر تمامی تحوالت نظامهای جهانی چه ازنظر اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
چه ازنظر عملکردی و فرهنگی وابسته به سیستم اطالعرسانی است .بخش کتابخانه ديجیتال
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و اطالعرسانی مرکز متالورژی رازی با بیش از سی سال تجربه و دارا بودن کارکنان مجرب
و متخصص ،بانک اطالعاتی بهروز شده و ارتباط با مراکز دانشگاهی و کتابخانههای داخل
و خارج از سازمان در زمینههای متالورژی ،مکانیک ،مهندسی مواد ،شیمی و مديريت
خدمات جامعی را ارائه میدهد .خدمات قابلارائه در مرکز کتابخانه ديجیتال و اطالعرسانی
شامل تهیه کتاب ،تهیه استاندارهای بینالمللی و بروز رسانی آنها ،تعیین معادل استانداردها،
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پاياننامههای انگلیسی ،اطالعات تخصصی موردنیاز مشتريان ،تهیه مقاالت از سايتهای
معتبر و تهیه حق امتیازهای بینالمللی است .با توجه به عدم جريان اطالعات و تعامل اطالعات
بین منابع اطالعاتی و کاربر در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی ،پژوهشگران به
اين نتیجه دست يافتند که شناسايی جريان اطالعات در اين مرکز و برطرف کردن عوامل
بازدارنده آن میتواند به تعامل اطالعاتی اثربخش اين مرکز منجر شود .ازاينرو ،اين امر
باعث مديريت بهینه اطالعات در اين مرکز ،بهبود بخشیدن بهسرعت ،دقت ،صرف هزينه
(سه عامل اصلی در کسب مزيتهای رقابتی) و درنهايت ارتقای سازمانی میشود.
هدف اصلی پژوهش ،جريان اطالعات و بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی
کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی بوده است و سؤالهای پژوهش از قرار زير است:
 .3جريان اطالعات بارگذاری استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی
چگونه است؟
 .5میزان استفاده از استانداردها در شبکه اطالعرسانی داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی
چقدر است؟

روش
تحلیل سیستم يکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن بهمنظور شناسايی پديدهها،
ابتدا آن را به اجزاء کوچکتر تقسیم میکنند و پس از بررسی ،تجزيهوتحلیل و رفع مشکل
هر يک از اجزاء ،مشکل سیستم کل را حل میکنند( .زاهدی .)3169 ،روش پژوهش ،به
بارگذاری منابع استانداردها در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی تهیه و سپس
فرايند آن ترسیم شده است .برای ترسیم فرايند سیستم بارگذاری منابع استانداردها و تحلیل
عملکرد آن از نمودار جريان دادهها 3استفادهشده است .اين نمودار يکی از روشهای اصلی
برای تعريف و تجزيهوتحلیل سیستمهای مبتنی بر دادهها است .اين نمودار تحلیلگر را در
مدلسازی مناسب سیستم برای معماری اطالعات کمک میکند؛ که به زبانی ساده و مصور،
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روش تحلیل سیستم است که برای انجام آن فهرست ورودیها و خروجیهای عملکرد

1. data flow diagram
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نشاندهنده حرکت دادهها در طول سیستم ،پردازشها و عملیات الزم در تبديل ورودی به
خروجی و اطالعات ذخیرهشده سیستم است( .پرهیزگار و حسینی .)3161 ،روش پژوهش
حاضر ،از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستمی با رويکرد ترکیبی است.
جامعه آماری در اين پژوهش شامل استانداردهای ملی و بینالمللی مورداستفاده در
آزمايشگاه شیمی ،پلیمر ،کوانتومتری ،میکروسکوپ الکترونی ،کانیشناسی ،مکانیکی،
آمادهسازی  ،عملکرد ،غیر مخرب ،خوردگی و دما باال است .نمونه پژوهش حاضر با هر
يک از اجزاء يا عناصر جامعه آماری برابر است.
در پژوهش حاضر ،گردآوری اطالعات از راههای زير انجام شد .مشاهده فرايند کاری
و فعالیتهای موجود ،سپس ،با جمعآوری اطالعات مبانی نظری ،بر اساس مطالعات اسنادی
در منابعی همچون مقاالت منتشرشده در مجالت و سمینارها ،مقاالت موجود در پايگاههای
اينترنتی ،کتب منتشرشده و پاياننامهها ،به جمعآوری اطالعات موردنظر خود در مورد
موضوع موردپژوهش پرداخته و نیز ،مصاحبه با کارشناسان که با استفاده از اين ابزار،
اطالعات مشخص و زبان مشترک برای دسترسی سريع و بهموقع به استانداردها تبیین شده
است و درنهايت ،با استفاده از نرمافزار ويزيو ،3نقشه فرايندها و نمودارهای جريان داده ترسیم
و طراحیشده است .اين مقاله در سه فاز 5انجامشده است :فاز اول :تحلیل فرايندهای موجود
با تشخیص و مستندسازی فرايندهای موجود؛ آسیبشناسی فرايندهای مستند شده و ارائه
پیشنهاد برای بهبود فرايندها و فاز دوم :کدگذاری فرايندهای نهايی ،سپس ،فاز سوم:
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اعتبارسنجی فرايند برنامهنويسی شده پس از قرار دادن استانداردها در شبکه داخلی و تعیین
میزان درخواست کاربران به هدف دسترسی سريع و بهموقع استانداردها .در ماههای مختلف
در  9ماه دوم سال  3162جمعآوری شده است.
درباره روايی و پايايی نتايج در پژوهشهای کیفی میتوان از چهار مالک اعتبارپذيری
(اعتبار درونی) ،انتقالپذيری (اعتبار بیرونی) ،قابلیت اطمینان (پايايی) و تائیدپذيری (عینیت)
نام برد (حريری .)3122 ،يکی از صاحبنظران شیوههای کیفی را بهعنوان مجموعهای از
1. Visio
 .5الزم به ذکر است در اين مقاله دو فاز اول و سوم آمده است.

32

جریان اطالعات بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی ...

فنون تفسیر معرفی میکند که در پی توصیف ،رمزگشايی ،برگردان و يافتن معنا پديدهها نه
فراوانی آنها است .اين پديدهها کموبیش بهطور طبیعی در علماالجتماع موردبررسی قرار
میگیرند .گوردن و النگمید 3تالش کردهاند که پژوهشهای کیفی را ماهیتاً اکتشافی
توصیف کنند .ازاينرو ،نوع پژوهش در مواردی استفاده میشود که نوعی دغدغه نسبت به
فهم چگونگی وقوع پديدهها و نحوهی ارتباط آنها به يکديگر وجود دارد نه سنجش رابطه
بین متغیرها (پوپای و ويلیامز 3662 ،5به نقل از دانايیفرد؛ مظفری .)3122 ،به اعتقاد
صاحبنظران مور3662 ،1؛ لینکلن3662 ،1؛ هورن و ايزن هارت 3666 ،2روايی ابزاری برای
کسب دقت علمی است که از طريق استفاده از فنون ممیزی پژوهشی محقق میشود .بجای
آنکه وقتی پژوهش به پايان رسید روايی و پايايی آن بررسی شود ،فرآيند ممیزی پژوهشی
که در حین انجام پژوهش رعايت میشود دقت علمی را تضمین میکند .برای تضمین دقت
علمی مسئولیت پژوهشگر نسبت به قضاوتهای خارجی بعدازآنجام پژوهش اهمیت بسیار
زيادی دارد .بر اين اساس شناخت و اتکا به استراتژیهای ممیزی پژوهشی درون پژوهش
کیفی است که دقت علمی را تضمین میکند (دانايیفرد؛ مظفری .)3122 ،در پژوهش
حاضر ،با رعايت معیار قابلیت اعتماد ،دقت علمی پژوهش تضمینشده و بهعنوان معیاری
برای روايی و پايايی است.
در تعاريف سیستمی میتوان سازمانها را بهعنوان يک سیستم شناخت که با استفاده از
کوچکتر (دپارتمانها ،بخشها و گروهها) تقسیم شوند .هر يک از اين سیستمهای
کوچکتر برای يک هدف خاص مانند حسابداری ،فروش ،تولید ،پردازش اطالعات و
مديريت کار میکنند .همهی سیستمها يکسری از ورودیها را دريافت کرده و آنها را پس
از پردازش به خروجیها تبديل مینمايند .البته يک سیستم ايدئال ،سیستمی است که بتواند
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منابع انسانی و مواد برای هدف مشخصی کار میکنند .اين سازمانها میتوانند به سیستمهای
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خودش را بدون نیاز به تصمیمگیری انسانی باز تنظیم نمايد( .فیشر ،آير و وينتر 5632 ،به نقل
از عبدی نسب و مؤمنی.)3169 ،
ويلیامسون 3میگويد :استاندارد ،درواقع ،مجموعهای از قوانین و مقررات است که توسط
برخی نهادهای ذیصالح جهت استفاده سازمانها و مؤسسات در مقیاس ملی و بینالمللی
وضع و تصويب میشود و ممکن است توسط دولتها يا نهادهای علمی ،ازجمله برخی
انجمنهای حرفهای ،اجرا گردد .بعضی از استانداردها بهصورت دستورالعمل ارائه میگردد
و سازمانها مجازند خود در مورد شیوه بهکارگیری آنها تصمیم بگیرند يا فقط از بخشی از
آنها استفاده کنند .نوع ديگر استاندارد حاصل توافق است نه ناشی از قانونگذاری و غالباً
روش ساده انجام کار را با درجهای از کارآيی و حداقل هزينه ارائه میکند .نمونه اين نوع
استاندارد در کتابداری مربوط به چگونگی تدوين فهرست سرعنوان موضوعی است (نوشین
فرد.)3121 ،
استانداردها را میتوان به گروههای زير تقسیم کرد :استانداردهای کارخانهای :اين نوع
استاندارد با مشارکت کلیه بخشهای مختلف يک واحد تولیدی از قبیل بخش طراحی،
بخش تولید ،بخش کنترل ،بخش تدارکات و مانند آن بهمنظور هماهنگ کردن مواد اولیه،
قطعات ،قابلیت تعويضپذيری ،شیوه ارتباط ،روش تولید ،روش کنترل ،روش بازرسی،
طراحی و مهندسی ،روش آزمون ،روش تعیین کیفیت ،روش نمونهگیری و جز آن در سطح
کارخانه تهیه و تدوين میشود .استانداردهای ملی :اين نوع استاندارد بهمنظور حفظ و افزايش
سطح فنآوری ،با نظر کلیه دستاندرکاران ،صاحبنظران و متخصصان ،ازجمله
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و مسئوالن توسط مؤسسه استاندارد کشورها در سطح کشور
تدوين و منتشر میشود .استانداردهای ملی ازنظر اجرايی به دو دسته استاندارد اجباری و
استاندارد تشويقی تقسیمبندی میگردد :استاندارد اجباری که در رابطه مستقیم با ايمنی و
بهداشت ،محیطزيست ،يا تجارت خارجی است و قانوناً ازنظر اجرا اجباری اعالم میشود.

1. Williamson
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استاندارد تشويقی که تولیدکننده با توجه به توان باالی تولید و نیز عالقهمندی و موافقت
خود داوطلبانه تمايل به اجرای آن دارد (يگانه.)3122 ،
استاندارد منطقهای :اين نوع استاندارد توسط تعدادی از کشورهای همجوار يا دارای
دادوستد تجاری ،بهمنظور سهولت در مبادالت اقتصادی و کاهش هزينههای بازرسی ،تهیه و
تدوين میشود و بهعنوان شاخص در منطقهای از جهان مورد استناد و استفاده قرار میگیرد .

استانداردهای بینالمللی :اين نوع استاندارد توسط سازمانهای بینالمللی از قبیل کمیسیون
بینالمللی الکتروتکنیک و سازمان بینالمللی استاندارد (ايزو) بر اساس نیازهای بینالمللی
توسط کمیتههای فنی گوناگون بهصورت پیشنويس تهیه و تدوينشده و پس از ارسال برای
کلیه کشورهای عضو سازمان و بررسی و تأيید آنها ،بهصورت استاندارد بینالمللی منتشر
میشود( .مجیدی3192 ،؛ يگانه.)3122 ،

در توسعهی سیستم های جديد ،ابتدا سیستم فعلی با يک سیستم منطقی نمايش دادهشده
و در ادامه عناصر سیستم جديد به آن اضافه میشود (يک مدل منطقی جديد برای سیستم
جديد به دست میآيد) .درنهايت بهترين روشها برای تولید سیستم بايد در مدل فیزيکی
توسعه داده شوند .بهصورت خالصه دی اف دی منطقی به طراح کمک میکند تا بداند :چه
چیزی بايد در سیستم باشد؛ چه اطالعاتی بايد وارد سیستم شود؛ چه پردازشهايی بايد در
سیستم انجام شود؛ چه خروجیهايی حاصل میشود (عبدی نسب و مؤمنی.)3169 ،
قابلیت دسترسی اشتراک 3و دسترسی ان تی اف اس 5استفاده میکند .دسترسیان تی اف اس

بر روی فايلها و فولدرها :1عبارت است سطوح دسترسی بر روی فايلها و فولدرها و دو
واژهای سی آل 1ای سیای 2را در خود جای داده است ،ما بهواسطه ای سی آل لیست افراد
و يا گروههايی که قرار است به آنها سطح دسترسی بدهیم را مشخص میکنیم و بهواسطه

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

در مرکز پژوهش متالورژی رازی ،برای به اشتراکگذاری اطالعات استانداردها از

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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ای سیای نوع دسترسی که قرار است به يک کاربر يا گروه بدهیم را انتخاب میکنیم.
اشتراکگذاری :3ما بهواسطه اين تب که در داخل سیستمعاملهای ويندوز وجود دارد
میتوانیم منابع را در بین تعداد کاربران خاصی در داخل شبکه به اشتراک بگذاريم و کاربران
از آن فايل يا فولدری که به اشتراک گذاشتهايم ،استفاده کنند .زمانی که کاربر از طريق
شبکه به يک فايل يا فولدر دسترسی پیدا میکند ،سطوح دسترسی بر روی اين کاربر تأثیر
میگذارند که بین دو تب دسترسیان تی اف اس و دسترسی اشتراک ست شده است؛ يعنی
سطوح دسترسی بین اين دو تب با همديگر مقايسه میشوند و اشتراک بین اين دو بر روی
کاربر تأثیر میگذارد .در مرکز پژوهش متالورزی رازی سطوح دسترسی 5برای همکاران
آزمايشگاه فقط بهصورت خواندن 1است يعنی همکاران آزمايشگاه فقط میتوانند
استانداردها را در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی ببینند و مطالعه کنند و همکاران
بخش اطالعرسانی دسترسی کامل 1دارند که بر اين اساس بايد آخرين ويرايش استانداردهای
اسکوپ 2و پرکاربرد را در شبکه قرار دهند و همچنین استانداردهای موردنیاز آزمايشگاه را
که بهصورت مورد از طريق اتوماسیون اداری درخواست میشود را در شبکه قرار دهند.
درواقع بخش اطالعرسانی وظیفه کنترل و نظارت بر استانداردهای شبکه را دارند و همواره
بايد بر اساس دستورالعمل داخلی بخش اطالعرسانی تمامی استانداردهای موجود در شبکه
را هر سه ماه يکبار بررسی و آخرين ويرايش استانداردها را به اشتراک بگذارند.
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

در زمینه بررسی جريانهای اطالعاتی در داخل کشور مطالعات و پژوهشهای زيادی
انجام نشده است و تنها میتوان به موارد زير اشاره کرد:
نوکاريزی ( .)3121در پژوهشی با عنوان «جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جريان
اطالعات» با هدف تأثیر مهاجرت متخصصان يا فرار مغزها بر روند فعالیتهای علمی،
فناوری ،اقتصادی و بر جريان اطالعات است .در اين مقاله به پديده فرار مغزها بهعنوان فرار
1. sharing
2. permission
3. read
4. full control
5. scope
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سرمايههای اطالعات علمی و فنی کشور نگاه شده است .ابتدا مفهوم و تاريخچه اين پديده
در سطح جهان و ايران بررسی و سپس به داليل فرار مغزها ،راههای پیشگیری ،سیاست جذب
مغزها بهجای فرار پرداخته شده است .مهمترين داليل فرار مغزها مشکالت اقتصادی ،نبود
امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی ،فراهم نبودن زمینه رشد علمی ،وجود بحرانهای متعدد
مقطعی و نبود امنیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ذکر شده است .فرار يا مهاجرت نخبگان
بهعنوان مغزهای اطالعات علمی و فنی باعث کاهش فعالیتهای علمی ،فناوری و اقتصادی،
کاهش تولید و مصرف اطالعات ،کاهش میزان فعالیت مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها و
کاهش میزان تقاضا برای استفاده از بانکهای اطالعاتی خارجی میشود.

هويدا و بهنامی راد ( )3122در پژوهشی با عنوان «مديريت اطالعات بازرگانی» بیان
داشت که مديريت اطالعات میتواند جريان اطالعات و ارتقای کارآمدی روابط بین
مؤسسات ،مشتريان و شرکای تجاری آنها را سرعت بخشد و بستر الزم برای پیوستن شرکت
را به تجارت الکترونیک مهیا سازد .امروزه پديده تجارت الکترونیکی و تحوالت ناشی از
آن ،روشها و چگونگی انجام تجارت را دستخوش تغییرات اساسی کرده است .سازمانهايی
که بتوانند بسترهای الزم را برای پیوستن به تجارت الکترونیک در خود به وجود آورند.
شادمان ( )3126در پژوهشی با عنوان «نگاهی به تأثیر جريان اطالعات بر هويت مکان،
چالشی بر هويتيابی مکان» بیان داشتند که جهانیشدن حاصل برهم خوردن نظم سنتی فضا
و زمان است که بهواسطه جدايی فضا و زمان از مکان پديد میآيد؛ اين فضا و زمان جداشده
از مکان ،در گسترهای نامتناهی با يکديگر ترکیب و هماهنگ شده ،امکان کنش و روابط
اجتماعی را در جامعهای بسیار بزرگتر فراهم میکند .بنابراين به نظر میرسد گستره
مکانها معطوف به انواع پیوند و رابطه بین فرد با اين جامعه جهانی و جريان اطالعات باشد
که با نگاهی نو بر مقوله هويت مکان ،مختصاتی جديد را بنیان مینهد .بررسی ارتباط فرهنگ
اسالمی ،ارتباطات و جريان اطالعات در روند هويت بخشی به مکانها و فضاهای شهری
الزم اس ت؛ علیرغم آنکه مفاهیمی نظیر فضای مجازی ،کالبد مجازی و شهر مجازی مکرراً
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تأثیرگذاری و تأثیرپذيری جريان اطالعات در روند جهانیشدن بر هويت شهرها و فضاها و

مورداستفاده قرار گرفته است ،در مرجع منسجم مدون علمی جمعآوری و تدقیق نگرديده،
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که اين مقاله سعی دارد مفاهیمی ازايندست را که مباحث روز دنیاست تنظیم ،تدوين و تبیین
نمايد .مهمترين هدف پژوهش دسترسی به پايه نظری مستدل در ارتباط با تأثیرات عوامل
مختلف بر هويت مکان است؛ در اصل آنچه به تغییرات کالبدی در شهر منجر میشود ،حائز
ويژگیهايی شده که منتج از مؤلفههايی است که در عرصه فناوریهای نو و نگرش جديد
قابلطبقهبندی است.
صادق زاده وايقان و همکاران ( .)3166در پژوهشی با عنوان «بررسی جريان اطالعات در
پژوهشکدههای وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی» در پیشینه خارجی پژوهش آورده است :بهاتیا
نوعی چارچوب را برای سازماندهی اطالعات در سازمان¬ها معرفی میکند که با استفاده
از آن میتوان زيرساخت مفهومی الزم را برای خودکارسازی اين سازمانها را فراهم ساخت.
وی اين مدل را «جريان اطالعات نظاممند» مینامد .فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات
کتابداری (ايفال) در سال « 3629برنامه انتقال برونمرزی دادهها» را بر پايهريزی و تحقیقی
در خصوص اطالعات موجود درباره کمیت و ماهیت جريان دادهها در کتابخانههای ملی،
انجمن¬های کتابداری و عرضهکنندگان خدمات پايگاههای اطالعاتی انجام داد؛ و نیز،
مهدوی 3در سال  3661در مقالهای تحت عنوان «جريان تولید (تهیه) ،توزيع (اشاعه) و مصرف
اطالعات در ايران» ،با توجه به نقش حیاتی اطالعات علمی و فنی ،برای پیشرفت علم و
تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ،اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و ساير
استفادهکنندگان به اطالعات مناسب ،دقیق و روزآمد را مورد تجزيهوتحلیل قرار داده است.
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

محمدخانی 5در پژوهشی تحت عنوان« ،بررسی نحوه جريان اطالعات در پژوهشکدههای
دانشگاه تربیت مدرس تهران» را با هدف شناسايی نحوه جريان اطالعات از سه جنبه
«گردآوری»« ،تولید و ذخیره» و «اشاعه و انتشار» اطالعات موردمطالعه قرار داده است .ايشان
با استفاده از روش پیمايشی و پرسشنامه محقق ساخته به بررسی جريان اطالعات در يازده
پژوهشکده فعال دانشگاه تربیت مدرس پرداخته است.

1. Mahdavi
2. Mohamad-Khani
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صدوقی ،ارشاد سرابی و ولی نژادی ( )3161در پژوهشی با عنوان « بررسی وضعیت
جريان اطالعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران » 3163 :اذعان داشتند که
جريان اطالعات را میتوان بهعنوان يکی از مهمترين مباحث مديريت اطالعات در سازمانها
در نظر گرفت .در اين پژوهش جريان اطالعات ازلحاظ نحوه «گردآوری»« ،تولید و ذخیره»
و «اشاعه و انتشار اطالعات» در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز روابط
اطالعاتی اين مراکز با سازمانهای مادر ،همسو و رقیب موردبررسی قرار گرفته است .

درنتیجه ،نوع روابط اطالعاتی موجود در مراکز تحقیقاتی عمدتاً از نوع روابط سازمانی است
که تنها با دو نوع سازمان در ارتباط میباشند :سازمان مادر (دانشگاه) و سازمانهای هم سو.
روابط با سازمانهای رقیب و سازمانهای هم سو در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران بهصورت تعريفشده و مشخص وجود ندارد .در کل میتوان گفت که جريان
اطالعات به شکل ناقصی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود دارد .

صادق زاده وايقان و حسنزاده ( )3161در پژوهشی با عنوان «بررسی جريان اطالعات در
مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» با هدف شناسايی
وضعیت درون داد ،پردازش و برون دادهای جريان اطالعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و شناسايی عوامل تأثیرگذار و موانع و مشکالت
فنی و تخصصی که موجب کندی قابلتوجه آن میشود ،انجام گرفته است .يافتههای
پژوهش نشان میدهد ،وضعیت کلی جريان اطالعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مرحله «گردآوری» مناسب و در مرحله «تولید و
ذخیره» و «اشاعه» نامناسب بوده است .درنتیجه ،دستاندرکاران با تدوين برنامه مناسب برای
بینالمللی اطالعات و استفاده بهینه از انواع منابع اطالعات ،نیروی انسانی متخصص و بودجه
پژوهشی کمک نمايد .

رحیمی و شاهآبادی ( )3161در پژوهش خود با عنوان «جريان اطالعات و پیشبینی
پذيری بازده سهام» به مطالعه نقش جريان اطالعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ايران
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بهبود تولید ،ذخ یره و اشاعه اطالعات در مراکز تحقیقاتی نسبت به رفع موانع جريان ملی و

میپردازد .بدين منظور مدلهای تجربی تصريحشده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه
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دوره زمانی دیماه  6213تا دیماه  6233برای بررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار
تهران برآورد شدند .نتايج بیانگر آن است درحالیکه بازده بازار سهام ايران از قابلیت
پیشبینی بااليی برخوردار است ،اما منابع پیشبینی پذيری بازده سهام بهطور قابلتوجهی بسته
به سطح جريان اطالعات موجود در بازار ،متفاوت و گوناگون است ،بهطوریکه اهمیت و
ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول بسته به نوسان موجود در بازار کاهشيافته و بهطور
معکوس اهمیت و اعتبار مدل چندعاملی قیمتگذاری دارايی با افزايش نوسانات بازار
افزايش میيابد .عالوه بر اين ،نتايج نشان میدهد در دورههای دارای اطالعات باال در بازار،
ريسک بازار محلی و تغییرات در قیمت نفت بازده کل سهام را تحت تأثیر قرار میدهد.
يوسفلی و فرج پور ( )3169در پژوهشی با عنوان «رتبهبندی شاخصهای تأثیرگذار بر
جريان اطالعات در زنجیره تأمین بر اساس تاپسیس فاز» بیان داشتند که جريان اطالعات در
زنجیره تأمین در کنار جريان کاال و جريان مالی ،شريانهای اصلی يک زنجیره تأمین هستند
و دراينبین جريان اطالعات ازآنجهت که بستری مناسب برای ايجاد جريان يکنواخت کاال
و تبادالت مالی را فراهم میآورد از اهمیت ويژهای برخوردار است .لذا مديريت صحیح
جريان اطالعات ،يکی از عوامل اصلی مديريت موفق در زنجیره تأمین بهحساب میآيد.
بهمنظور تعیین درجه اهمیت شاخصهای تأثیرگذار بر جريان صحیح اطالعات در زنجیره از
ديدگاه خبرگان ،از مدل تاپسیس فازی استفاده شده و بر اساس سه معیار «قابلیت اندازهگیری»
شاخصهای شناسايیشده« ،مفهوم بودن» آنها و «مرتبط بودن» شاخصها با موضوع جريان
اطالعات در زنجیره تأمین ،اين شاخصها اولويتبندی میشوند .يافتههای اين پژوهش
میتواند بهعنوان ورودی فرآيند تدوين راهبردهای زنجیره تأمین در حوزه مديريت اطالعات
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مورداستفاده قرار گیرد.
در خارج از کشور هم پژوهشهای معدودی در اين زمینه انجام شده است که به تعدادی
از آنها اشاره میشود.
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چانگ و يانگ )5665( 3در مقالهای با عنوان «تجزيهوتحلیل جريان اطالعات در مدل
کنترل دسترسی نقش محور» ابتدا با معرفی مدلشی ء گرا کنترل دسترسی نقش محور و
نمايش آن در سیستم با ارائه روش تجزيهوتحلیل جريان اطالعات به مشکل دسترسی محرمانه
پرداخته است.
پاوول و همکاران )5661( 5در مقالهای با عنوان «جريان اطالعات در زنجیره تأمین
خودروسازی» با بررسی شیوههای جريان اطالعات و مشاهده تأمینکنندگان فردی و
جريانهای ارزشی در صنعت خودروسازی به اين يافته رسیدند که ضعف عمده اطالعات
در مواجهه با جريانهای ارزش واقعی است .درنتیجه ،برای بهبود عملکرد صنعت
خودروسازی بايد به زنجیره عرضه در دنیای واقعی توجه شود.
حسنزاده در سال  5661در مقالهای با عنوان« ،تحلیلی بر ساختار اطالعاتی سازمانها»،
اطالعات را بهعنوان بستر روابط سازمانی معرفی میکند .وی در ادامه با تکیه بر مدلهای
اطالعاتی سازمانها و منابع اطالعاتی درونسازمانی و برونسازمانی ساختار اطالعاتی سازمان
را موردبررسی قرار داده و ساختاری نظری را برای اطالعات سازمانی ارائه داده است.

حسنزاده و فتاحی در سال  5661در مقالهای تحت عنوان «جريان جهانی اطالعات و
چشمانداز ملی ما» ،به بررسی اطالعات و انواع آن از زاويه تأثیرگذاری بر جريان اطالعات
میپردازند و در ادامه نیز پس از معرفی دو الگوی جريان جهانی اطالعات ،به بررسی میزان
مشارکت پژوهشگران ايرانی در مقاالت ثبتشده درآی .اس.آی و مقايسه با پانزده کشور
اطالعات را ارائه کردهاند.
سیالس )5662( 1در مقالهای با عنوان «اداره جريان اطالعات در ساختار زنجیره تأمین»
گفته است که هدف از اين مقاله ،درک بهتر ساختار چارچوب مديريت زنجیره تأمین و
توسعه مدل جريان اطالعات است .اين مقاله با تأکید بر اينکه اطالعات بايد مديريت شود
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1. Chang & Yang
2. Paul et al.
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تا ارزشافزودهای را به ارمغان بیاورد ،نسبت به کیفیت اطالعات دريافت شده ،نحوه دريافت
بهموقع ،میزان بهرهوری در دستیابی به اطالعات ،تعیین کارايی پروژه اشاره کرده است
بهطوریکه موجب افزايش بهرهوری شده و درنهايت ،اين تغییرات بايد با زنجیره تأمین
يکپارچه سازگار باشد.
اندرو )5662( 3در مقالهای با عنوان «ارزيابی مدلسازی اطالعات هدف محور» باهدف
مستندسازی و ارزيابی جريان اطالعات سازمانی ،ابتدا ،با مروری بر روشهای اندازهگیری
هدف محور ،سپس ،کاربردپذيری روشهای هدف محور برای مدلسازی اطالعات و
درنهايت ،با ارائه چهارچوب اطالعات برای مدل اطالعات هدف محور به مستندسازی و
ارزيابی جريان اطالعات سازمانی پرداخته است.
هارجی و ديکسون )5662( 5در پژوهشی با عنوان «آيا سیاستهای مهم سازمانی
بهوسیلهی کارکنان درک میشود؟ »1جريان اطالعات سازمانی را در چهار شرکت بزرگ
عمومی و خصوصی موردبررسی قرار دادند.
آدالين )5666( 1در مقالهای با عنوان «توانمندسازی و اثربخشی جريان اطالعات و دانش
بین مراحل ساختار مجدد و تسهیل مديريت» بیان داشت که با تجزيهوتحلیل شکاف اطالعات
و شکاف دانش و نیز ،ترسیم چارچوب اشتراک دانش و ارائه مدل مفهومی اشتراکپذيری
دانش به جريان اطالعات در چرخه حیات ساختار مجدد و تسهیل مديريت اشاره کرده است.
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حیدری در سال  5666در پژوهشی با عنوان« ،بهینهسازی جريان اطالعات مديريتی در
سه مرکز اطالعرسانی به نامهای مراکز اطالعرسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی ،مرکز
اطالعات و مدارک علمی ايران و سازمان اسناد ملی» ،در غالب طرح نظام اطالعاتی مديريت،
هدف از انجام پژوهش را به سازی روند گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات مديريتی
معرفی میکند.
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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اولین و همکاران )5666( 3در مقاله با عنوان «راهبردهای جريان اطالعات زنجیره تأمین»
بیان داشتند که هدف از اين مقاله شناسايی راههای مختلف جريان اطالعات توسعه و ارتقای
راهبردها درونسازمانی با تأکید بر ناهمگونی و احتماالت موجود در شرکتها ،به بررسی
عوامل محیطی و تأثیر آن بر عملکرد به روش زنجیره تأمین (تولید ،توزيع و مصرف) پرداخته
است.

یافتهها
در اين بخش يافتههای مربوط به هر سؤال پژوهش بهاختصار ارائه خواهد شد:
 جريان اطالعات بارگذاری استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازیچگونه است؟ جريان اطالعات بارگذاری منابع استاندارد در شبکه داخلی مرکز پژوهش
متالورژی رازی طبق فرايند زير انجام میگیرد.

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69
1. Evelyne and et al.
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نمودار  .1جریان اطالعات بارگذاری استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

44

 میزان استفاده از استانداردها در شبکه اطالعرسانی داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازیچقدر است؟
در جدول زير میزان استفاده از استانداردها در شبکه از اطالعرسانی داخلی مرکز پژوهش
متالورژی رازی در سال  3162آمده است .يافتهها نشان میدهد که میزان بارگذاری
استانداردهای اسکوپ و پرکاربرد و همچنین استانداردهايی که بهصورت موردی از بخش
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اطالعرسانی درخواست میشود ،بیشتر استانداردهای ملی 3و استانداردهای بینالمللی مانند
استانداردهای ( )ASTM, BS, DIN,ISOاست.
جدول  .1میزان استفاده از استاندارد بهصورت موردی
نام استاندارد

ASTM

BS

DIN

ISO

JIS

INSO

OTHERS

جمع

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

ماه

40

تیر

3

13

9

15

21

111

10

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

مرداد

13

93

4
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

-

آذر
دی

9

16

4

12

3

جدول شماره  3نشان میدهد ،بیشترين میزان در ماه ارديبهشت با  396بار و کمترين میزان
در ماه اسفند با  16بار استفاده شده است.

استانداردهای اسکوپ
استانداردهای پرکاربرد

ASTM

BS

DIN

ISO

JIS

INSO

170

58

128

97

26

338

150

100

25

74

26

130

جدول شماره  5نشان میدهد ،از استاندارد اسکوپ بیشتر استفاده شده است.
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1 INSO
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نتیجهگیری
با تبیین جريان اطالعات سیستم اطالعرسانی در شبکه مرکز پژوهش متالورژی رازی،
کارکنان آزمايشگاهها در صورت نیاز به استاندارد ،از طريق اتوماسیون اداری درخواست
خود را برای بخش اطالعرسانی ارسال نموده و آن بخش پس از اعتبار سنجی ،اقدام به
قراردادن استانداردها در شبکه داخلی مرکز پژوهش متالورژی رازی بر طبق فرايند زير قرار
میدهند:
Out Put

In Put

Process
–

–

طی اين فرايند پس از اعتبار سنجی و يافتن آخرين ويرايش استاندارد در آرشیو
استانداردهای بخش اطالعرسانی ،برای اينکه همکاران آزمايشگاه دسترسی سريع و بهموقع
به استانداردها داشته باشند ،استانداردها را به روش زير نامگذاری میکنند .بدينصورت که
ابتدا نام استاندارد با يک فاصله شماره استاندارد با يک فاصله سال استاندارد درج میشود،
رعايت فاصله در اين نامگذاری بسیار مهم است و از حروف بزرگ برای نوشتن استانداردها
استفاده میکنند .بهعنوانمثال( :نام استاندارد ،شماره استاندارد ،سال استاندارد) ( ISO

 .)17025 2017پیشنهاد میشود ،فرايند بارگذاری استاندارهای ملی و بینالمللی برای
مشتريان خارج از مرکز پژوهش با حفظ امنیت اطالعات طراحی شود.

منابع
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