A Comparison of the Features
of the Shahid Chamran
University Research Information
Management System
as a Research Knowledge
Repository of the University
with Criteria of an Optimum
Knowledge Repository
Fatemeh Bonari
MS in Information and Knowledge of Science;
Shahid Chamran University (Ahwaz);
Corresponding Author bonari69@gmail.com
Abdolhossein Farajpahlou
PhD in Information and Knowledge of Science; Professor;
Shahid Chamran University (Ahwaz) farajpahlou@ gmail.com

Received: 12, Sep. 2016
Iranian Research Institute
for Information Science and Technology
(IranDoc)
ISSN 2251-8223
eISSN 2251-8231
Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA

Vol. 33 | No. 3 | pp. 1319-1344
Spring 2018

xx

Accepted: 31, Jan. 2017

Abstract: The aim of this study is to investigate the status of Shahid
Chamran University’s management knowledge repository as part of the
university’s repository of organizational knowledge, identify problems and
provide solutions to improve the system it is.
As a practical research, the study followed the survey method which
was administered as a case study. To collect data about the views of
experts and faculty members of Shahid Chamran University interviews
and questionnaires were used. All relevant experts were interviewed
and a questionnaire was distributed among sample society selected by
stratified-random sampling method Findings showed that faculty members
have more or less positive attitude towards the existing system and the
assignment of their works in it and the existence of such a system is
useful. Despite the problems, almost all members use the system but,
we must bear in mind that as user acquaintance with system grows,
their partnership will increase. So, the need to inform the public about
the system and holding periodic and regular quality workshops is felt
.Attention to system problems and solutions provided by users will improve
the status and help its promotion and advancement of research knowledge
repository of research knowledge repository of university.
By further improving this system we can hope an important part of the
infrastructure necessary for the implementation of knowledge management

at the Shahid Chamran University is provided.
Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Research Knowledge Repository,
Research Information Management System, Shahid Chamran University
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ت علمــی
چكيــده :هــدف ایــن پژوهــش شناســایی وضعیــت اســتفادة اعضــای هیئـ 
از مخــزن دانــشپژوهشــی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» بهعنــوان بخشــی از
مخــزن دانــش ســازمانی ایــن دانشــگاه ،شناســایی مشــکالت ایــن ســامانه و ارائــة
راهــکار بــرای ارتقــای آن اســت .ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی بــوده و بــا
روش پیمایشــی و بهصــورت مطالعــة مــوردی انجــام گرفــت .بــرای گــردآوری
اطالعــات دربــارة دیــدگاه کارشناســان و اعضــای هیئــتعلمــی «دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز» بهترتیــب از مصاحبــه و پرسشــنامه اســتفاده شــد .مصاحبــه از همــة
کارشناســان دســتاندرکار بــه عمــل آمــد و پرسشــنامه بیــن جامعــة نمونــه کــه
بــهروش نمونهگیــری تصادفــی -طبق ـهای انتخــاب شــد ،توزیــع گردیــد .یافتههــا
ی نگــرش کموبیــش مثبتــی نســبت بــه
بیانگــر آن بــود کــه اعضــای هیئــتعلم ـ 
ســامانة موجــود و واگــذاری آثــار خــود بــه آن دارنــد و وجــود چنیــن ســامانهای را
مفیــد و ضــروری میداننــد .علیرغــم اذعــان بــه وجــود مشــکالت ،تقریب ـاً همــة
اعضــا از ســامانه اســتفاده میکننــد ،ولــی بایــد در نظــر داشــت کــه بــا افزایــش
آشــنایی اعضــا بــا ســامانه ،میــزان مشــارکت آنــان نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
بنابرایــن ،نیــاز بــه اطالعرســانی پیرامــون ســامانه و برگــزاریکارگاههای آموزشــی
دورهای و منظــم و باکیفیــت احســاس میشــود .توجــه بــه مشــکالت ســامانه و
راهکارهــای ارائهشــده توســط کاربــران بــرای بهبــود وضعیــت آن بــه ارتقــا و
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پیشــرفت مخــزن دانــش پژوهشــی ایــن دانشــگاه کمــک میکنــد .بــا بهبــود هرچــه بیشــتر ایــن ســامانه
میتــوان امیــدوار بــود کــه بخــش مهمــی از زیرســاخت الزم بــرای پیادهســازی مدیریــت دانــش در
«دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» فراهــم شــود.
كليدواژههــا :دانــش ،مدیریــت دانــش ،مخــزن دانــش پژوهشــی ،ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز
 .1مقدمه

عصــر حاضــر ،عصــر اطالعــات و ارتباطــات اســت .الزمــة مدیریــت ســازمانهای ایــن عصــر،

مدیریــت بــر یکــی از مهمتریــن داراییهــای ســازمان یعنــی دانــش اســت .دانــش ،مخلوطــی ســیال

از تجــارب ،ارزشهــا ،اطالعــات موجــود و نگرشهایــی اســت کــه چارچوبــی بــرای ارزشــیابی و

بهکارگیــری تجــارب و اطالعــات جدیــد بهدســت میدهــد (زنجیرچــی و ربانــی .)1385

بهدلیــل افزایــش اهمیــت دانــش در ســازمانها ،مقولــة مدیریــت دانــش بهعنــوان یــک

مبحــث مهــم وارد ســازمانهای امــروزی گردیــده اســت .مديريــت دانــش فراينــدي اســت کــه بــه

ســازمانها کمــک ميکنــد تــا اطالعــات و مهارتهــاي مهمــی را کــه بخشــی از حافظــة ســازماني
محســوب شــده و بهطــور معمــول بهصــورت سازماندهينشــده وجــود دارد ،شناســايي ،انتخــاب،

ســازماندهي و منتشــر نماينــد (جهاندیــده و روهنــده  .)1393هــدف مدیریــت دانــش در ســازمانها
شناســایی و پیگیــری دانــش جمعــی ســازمان بــرای رســیدن بــه اهــداف و مقاصــد ســازمانی و کمــک
بــه آنهــا بــرای رقابــت در عرصــة جهانــی و باقیمانــدن در آن اســت.

بخشــی از اطالعــات و دانشــی کــه دانشــمندان تولیــد میکننــد توســط ناشــران تجــاری منتشــر

میشــود و بخشــی دیگــر ،ماننــد آنچــه در دانشــگاه تولیــد میشــود ،اغلــب بــدون ســازماندهی و

غیرقابــل دســترس در ســازمانها پراکنــده اســت .ایــن اســت کــه اگــر قــرار باشــد اصــول مدیریــت
دانــش بــر دانشــگاه حاکــم باشــد ،ضــروری اســت بســتری بــرای دسترســی بــه ایــن دانــش تولیدشــده

در دانشــگاه فراهــم شــود تــا حاصــل تــاش علمــی و پژوهشــی اعضــای هیئـت علمــی در ســطح ملی
و بینالمللــی در معــرض دیــد قــرار گیــرد .مخــازن دانــش ســازمانی بســتری را جهــت دسترســی بــه
دانــش تولیدشــده ایجــاد میکننــد تــا از ایــن طریــق ،حاصــل تــاش افــراد بهتــر دیــده شــده و مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.

همانطــور کــه «آگیلــو» و همــکاران اظهــار میدارنــد ،در حــال حاضــر قریــب بــه یــک دهــه

اســت کــه کمتــر دانشــگاه معتبــری در ســطح جهــان را میتــوان یافــت کــه دارای مخــزن دانــش
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ســازمانی بــرای اشــاعة آثــار و بروندادهــای علمــی خــود نباشــد .اهمیــت ایــن مخــازن تا جایی اســت

کــه رتبهبنــدی خاصــی نیــز بــرای دانشــگاهها بــر پایــة مخــازن ســازمانی توســط «وبومتریکــس»1

ایجــاد شــده اســت ( .)Aguillo et al. 2010در ایــن راســتا «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» نیــز اقــدام

بــه طراحــی ســامانهای بــرای گــردآوری و ســازماندهی اطالعــات علمــی تولیدشــده توســط اعضــای
هیئــت علمــی خــود کــرده اســت .ایــن دانشــگاه بــه پیشــنهاد معاونــت پژوهــش و فنــاوری در ســال

 1386اقــدام بــه راهانــدازی ســامانهای نمــود کــه بــا نــام «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» یــا
 2RMSبهعنــوان بســتری جهــت ضبــط اطالعــات پژوهشــی توســط «شــرکت دادهپــردازان آینــدة

زمیــن» طراحــی شــد .هرچنــد کــه ایــن دانشــگاه از ســالیان دور چنیــن ســامانهای را بــهشــکل

ابتدایــی و بــا اســتفاده از نرمافــزار «اکســس» و بهصــورت تککاربــره در اختیــار داشــت ،ولــی

ت علمــی جهــت
از ســال  1386ایــن ســامانه ارتقــا پیــدا کــرد و تحــت وب درآمــد .اعضــای هیئ ـ 

برخــورداری از خدمــات پژوهشــی ،امتیــاز الزم را از طریــق تولیــدات علمــی خــود کســب میکننــد.
بــر اســاس سیاس ـتگذاری انجامشــده ،در صورتــی کــه آثــار آنهــا بــه ســامانه وارد شــود ،مــورد
ارزیابــی قــرار میگیــرد و امتیــاز الزم بــه آن اختصــاص مییابــد .بنابرایــن ،ایــن مخــزن بســتری

بــرای ســازماندهی اطالعــات علمــی و پژوهشــی اعضــای هیئــتعلمــی بــه شــمار میآیــد .از آنجــا

کــه کاربــران نقــش تعیینکننــدهای در اســتفاده از ســامانههای اطالعاتــی دارنــد ،بازخــورد آنهــا
میتوانــد اطالعاتــی غنــی و مبتنــی بــر واقعیــت بــرای رفــع مشــکالت و کاربرمدارشــدن ایــن

ســامانهها ارائــه دهــد.
 .2پیشینة پژوهش

در جهــان ،پژوهشهــای کاربرمــدار زیــادی در زمینــة مخــازن دانــش ســازمانی بــه انجــام

رســیده اســت .آنچــه در ایــن بخــش میآیــد ،مــروری بــر پژوهشهــای انجامشــده در داخــل و

خــارج از کشــور اســت.

«فریــرا» و همــکاران فراينــد اجــراي مخــزن ســازماني در «دانشــگاه مينهــو» 3در پرتغــال را

از آغــاز تــا اتمــام كامــل طــرح بررســي كردنــد.آنهــا نرمافــزار DSpaceرا بــر اســاس برخــی
معيارهــا نظيــر معمــاري نرمافــزاري مفيــد ،اســتفاده از جديدتريــن فناوريهــا و رابــط كاربــر

گرافيكــي مناســب و آســان انتخــاب كردنــد .آنهــا همچنيــن ،وجــود فعاليتهايــي چــون طــرح
)2. Research Management System (RMS

1. Webometrics: http://repositories.webometrics.info
3. University of Minho
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ترويجــي مناســب (شــامل گفتوگوهــای درونبخشــي و درونســازماني فــراوان ،آگهيهــاي

متعــدد ،تمــاس مســتقيم بــا مديــران گروههــا ،ســمينارهاي آموزشــي) ،ايجــاد خدمــات ارزش
افــزوده بــراي مؤلفــان (نظيــر كنــكاش در آمارهــاي بارگــذاري ،ايجــاد صفحــات وبــي مخصــوص
پژوهشــگران،گزارشها) و تعريــف خطمشــي الزامــي خودآرشــيوي (اســتفاده از مشــوقهاي

مالــي همــراه بــا جوايــزي بــراي افــراد داراي بيشــترين واگــذاري آثــار ،كــه باعــث اســتقبال افــراد در
واگــذاري آثارشــان ميشــود) را در برنامــة راهبــردي مخــزن الزم دانســتند (.)Ferreira et al. 2008

«یــاکل» و همــکاران بــه بررســی عوامــل موفقیــت مخــازن ســازمانی پرداختند.آنهــا با اســتفاده

از مطالعــة تطبيقــي (مقايسـهاي) و بــر اســاس مســتندات ،خطمشـیها و دیگــر منابــع مرتبــط مخــازن

ســازمانی پنــج دانشــگاه پژوهشــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد و عوامــل موفقيــت ایــن مخــازن را
بــه دو دســتة درونــی و بیرونــی تقســیم کردنــد .بــه ایــن منظــور بــا افــراد مشــارکتکننده در مخــزن

ســازماني هــر دانشــگاه (مديــر مخــزن ســازماني ،كتابــدار دانشــگاه ،مســئوالن و مديــران كتابخانههــا
و كاركنــان فنــاوري اطالعــات) مصاحبــه انجــام شــد .تحليلهــا بــر پايــة مصاحبههايــي كــه ضبــط

و پيــاده شــده بودنــد ،بـه همــراه تحليــل محتــواي منابـ ِع نوشتهشــده دربــارة مخــزن ســازماني انجــام

گرفــت .آنهــا عوامــل درونــي بــراي موفقيــت را شــامل گــردآوري محتــوا و خدمــات ارائهشــده

بهوســيلة مخــزن ســازماني دانســتند .درگــردآوري محتــوا ،ســاخت صفحــات خــاص اعضــای

ت علمــي ،مذاكــره بــا ناشــران بــراي گــردآوري آثــار ايــن افــراد و متقاعدكــردن پژوهشــگران
هيئـ 
كليــدي بــراي شــركت در مخــزن ســازماني از مهمتريــن عوامــل بودنــد .در زمينــة خدمــات نيــز
ميتــوان بــه مــواردي چــون افزايــش بازيابــي تماممتــن ،نگهــداري طوالنيمــدت ،اســتفادة زيــاد
و بهبــود رتبــة مقالــه اشــاره كــرد .از عوامــل بيرونــي نیــز ميتــوان بــه نقــش كتابخانــه در ارتبــاط

علمــي در فضــاي دانشــگاه و قرارگرفتــن كتابــداران و كتابخانــه در جريــان ارتبــاط علمــي نــام بــرد
(.)Yakel et al. 2009

«آبریــزه ،نوریداواتــی و کیــرا» پژوهشــی بــا هــدف شناســایی عملکــرد دانشــگاههای برتــر

آســیایی در آرشــیو و بهاشــتراکگذاری خروجــی پژوهشــی خــود از طریــق مخــازن ســازمانی،

تجزیــه و تحلیــل وضعیــت دسترســی آزاد و اســتفاده از مخــازن ســازمانی توســط دانشــگاههای
آســیایی انجــام دادنــد .نتایــج بررســی حاکــی از آن بــود کــه بهترتیــب ،دانشــگاههای «ژاپــن»،

«هنــد» و «تایــوان» بیشــترین مشــارکت را در ایجــاد مخــازن ســازمانی و دسترســی آزاد داشــتهاند.

بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد محــدودی از دانشــگاههای آســیایی از جنبــش دسترســی آزاد اســتفاده
میکننــد ،در ایــن پژوهــش پیشــنهاد میشــود کــه مقامــات دانشــگاهها بــا راهانــدازی مخــازن

1322

بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة مخزن دانش سازمانی این    |   ...بناری و فرجپهلو

ســازمانی ،کیفیــت خروجــی فکــری و پژوهشهــای خــود را ارتقــا دهنــد (Abrizah, Noorhidawati

.)& Kira 2010

«کیریاکــی» و همــکاران ،پژوهشــی در « 1TEIآتــن» ،کــه یکــی از بزرگتریــن مؤسســات

آمــوزش عالــی یونــان اســت ،انجــام دادنــد .در ایــن پژوهــش  140پرسشــنامه از طریــق ایمیــل بیــن
ت علمــی رســمی دانشــکدههای مختلــف توزیــع و  90پرسشــنامه بازگشــت داده شــد.
اعضــای هیئـ 

ت علمــی انجــام گرفــت .هــدف اصلــی
عــاوه بــر ایــن ،چنــد مصاحبــة ســاختارمند بــا اعضــای هیئـ 
ایــن تحقیـ ِ
ـق اکتشــافی عبــارت بــود از :تعییــن بهتریــن شــیوه بــرای ترویــج مخــازن دانــش ســازمانی،

ت علمــی نســبت
افزایــش مجموعــه از محتــوای علمــی ،بررســی و شناســایی نگــرش اعضــای هیئ ـ 

بــه خودآرشــیوی و مخــازن دانــش ســازمانی ،تعییــن ســطح دانــش اعضــا نســبت بــه خودآرشــیوی

ت علمــی
و ســپردن آثــار خــود بــه مخــازن دانــش ســازمانی .نتایــج نشــان داد کــه اعضــای هیئــ 
نگرشــی مثبــت نســبت بــه ایــن مخــازن دارنــد و  89درصــد از اعضــا مایــل بــه یادگیــری روشهــای

خودآرشــیوی و ســپردن آثــار خــود بــه ایــن مخــازن هســتند (.)Kyriaki et al. 2013

آگاهــی و نگــرش افــراد نســبت بــه مخــازن ســازمانی ،عاملــی مؤثــر در اســتفاده از ایــن مخــازن

اســت .بدینمنظــور «بامیگبــوال» در مطالعـهای مــوردی بــه بررســی ســطح آگاهــی و نگــرش اعضــای

هیئــتعلمــی رشــتة کشــاورزی در «دانشــگاه فــدرال تکنولــوژی نیجریــه» 2پرداخــت .دادههــای

پژوهــش از طریــق پخــش 80پرسشــنامه بیــن اعضــای هیئــتعلمــی هشــت گــروه آموزشــی در

دانشــکدة کشــاورزی ایــن دانشــگاه توزیــع و  51پرسشــنامه از آن بازگشــت داده شــد .نتایــج

نشــاندهندة دیــد مثبــت اعضــای هیئــتعلمــی نســبت بــه ایــن مخــازن بــود ،ولــی در عیــن حــال،
اعضــا تمایــل کمــی نســبت بــه ســپردن آثــار خــود بــه ایــن مخــازن نشــان داده بودنــد .در نهایــت،

مشــخص شــد کــه اســتفاده از مخــازن ســازمانی را ســطح نگــرش و آگاهــی افــراد مشــخص میکنــد
(2014

.)Bamigbola

«لــی ،کیــم و چــوی» طــی یــک مطالعــة مــوردی بــه بررســی ایــن مــورد کــه مخــازن ســازمانی

تــا چــه انــدازه در دسترســی و دســترسپذیری مقــاالت بــر روی وب تأثیــر دارنــد ،پرداختنــد .بــه

ت دسترســی آزاد در مخــزن دانــش ســازمانی «دانشــگاه
ایــن منظــور 170 ،مقالــة مجلــه بهصــور 

ایالتــی فلوریــدا» قــرار داده شــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل تأثیــر مخــازن دانــش ســازمانی در
)2. Federal University of Technology, Akure (FUTA

)1. Technological and Educational Institute (TEI

5. Google Scholar

4. Google

1323

بهار  | 1397دورة  | 33شمارة 3

دســترسپذیرکردن مقــاالت بــه جس ـتوجوی عنــوان اثرهــا در «گــوگل» 3و «گــوگل اســکوالر»

4

پرداختــه شــد و نتایــج مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه از مجمــوع  170مقالــه145 ،
مقالــه بازیابــی شــد و از آن میــان  96مقالــه بهصــورت تماممتــن بودنــد .نتایــج ،تأثیــر مثبــت مخــزن

در دســترسپذیری اطالعــات را تأییــد کــرد و برخــی موانــع موفقیــت دسترســی آزاد را برشــمرد
کــه عبــارت بودنــد از :موانــع ترتیــب قــرارداد بیــن نویســنده و ناشــر ،موانــع مربــوط بــه سیاســت،

شــیوه و فنــاوری حاکــم بــر مخــزن دانــش ســازمانی و ســطح پاییــن مشــارکت دانشــکده در ایــن
مخــازن (.)Lee, Kim and Choi 2015

«زاهــدی نوقابــی» در پایاننامــة کارشناســی ارشــد خــود بــه بررســی مخــزن ســازمانی

«دانشــگاه فردوســی مشــهد» و ســنجش همخوانــی آن بــا معیارهــای تخصصــی پرداخــت .هــدف
از ایــن پژوهـ ِ
ـش کاربــردی کــه بــا روش پیمایشــی و مطالعــة مــوردی انجــام پذیرفــت ،شناســایی

ویژگیهــاي یــک مخــزن ســازمانی و بررســی میــزان همخوانــی وضعیــت کنونــی مخــزن ســازمانی
موجــود بــا آن ویژگیهــا بــود .در آخــر ،ویژگیهــای یــک مخــزن ســازمانی مطلــوب در پنــج

مقولــه دســتهبندی شــد کــه عبارتانــد از )1 :محتــوای رقومــی )2 ،منشــأ ســازمانی )3 ،محتویــات

علمــی )4 ،خاصیــت انباشــتگی تدریجــی و دائمیبــودن ،و  )5میانکنشپذیــری و دسترســی آزاد
(.)1389

«صمیمــی» در رســالة کارشناســی ارشــد خــود بــه بررســی عوامــل مؤثــر در ایجــاد مخــزن

دانــش الکترونیــک در «شــرکت آب و فاضــاب شــهر تهــران» پرداخــت .او مکانیزمهایــی را کــه
افــراد را بــه مشــارکت در ایــن مخــزن تشــویق میکننــد ،بــه دو دســته تقســیم کــرد کــه عبارتانــد

از )1 :مکانیزمهــای تشــویقی کــه موجــب ترغیــب کارمنــد بــه مشــارکت در ایــن مخــازن دانشــی

میشــوند؛ و  )2مکانیــزم فرصتهــا کــه شــرایط و موقعیــت مشــارکت در ایــن مخــازن را بــرای
افــراد فراهــم م ـیآورد .یافتههــای پژوهــش بیــان م ـیدارد کــه علیرغــم وجــود مخــزن دانشــی در

ایــن ســازمان و ســرمایهگذاری بســیار جهــت خریــد و ایجــاد زیرســاختهای دانشــی و فنــاوری،

عــدم مشــارکت افــراد در ایــن مخــزن بــرای انتقــال دانــش بــه چشــم میخــورد (.)1389

«پریــرخ و زاهــدی نوقابــی» طــی پژوهشــی بــه بررســی نگــرش اعضــای هیئــتعلمی «دانشــگاه

فردوســی مشــهد» نســبت بــه مخــزن ســازمانی ایــن دانشــگاه (ســاعد) 1پرداختنــد .در ایــن پژوهـ ِ
ـش

کاربــردی کــه بــا روش پیمایشــی و مطالعــة مــوردی بــرای شناســایی وضعیــت اســتفادة اعضــای
هیئــتعلمــی از مخــزن ســازمانی ایــن دانشــگاه انجــام گرفــت ،پرسشــنامهای محققســاخته میــان

 .1سامانه اطالعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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تمــام اعضایــی کــه از «ســاعد» اســتفاده میکردنــد ،پخــش شــد .یافتههــای پژوهــش بیانگــر دشــوار

بــودن اســتفاده از «ســاعد» بــرای بیشــتر اعضــای هیئــتعلمــی بــود و بیشــتر آنهــا در ثبــت ،تغییــر و
ویرایــش اطالعــات بــا مشــکل مواجــه بودنــد .همچنیــن ،کمبــود آمــوزش و نبــو ِد آمــوزش صحیــح
از مهمتریــن علــل فقــدان آشــنایی بــا ســامانه و وجــود مشــکل در ثبــت آثــار شــناخته شــد (.)1391

آنهــا همچنیــن در پژوهشــی دیگــر بــه بررســی چگونگــی ارزیابــی نرمافزارهــای مخــازن

ســازمانی پرداختنــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی نرمافــزارمخــزن ســازمانی «دانشــگاه

فردوســی مشــهد (ســاعد)» بــود .پژوهــش انجامشــده کاربــردی و از نــوع ارزیابانــه بــود کــه بــا
روش مطالعــة مــوردی انجــام گرفــت .بــرای بررســی ســامانة نرمافــزاری مــورد اســتفاده بــرای
مخــزن ســازمانی ایــن دانشــگاه از ســیاهة وارســی محققســاخته اســتفاده شــد .یافتههــا نشــان داد

کــه وضعیــت «ســاعد» از لحــاظ ویژگیهــای فنــی در حــد متوســط اســت .بــا ایــن وجــود ،ضعــف

در برخــی از قســمتها ماننــد مدیریــت محتــوا و دســترسپذیری ،بــر کارایــی ســامانه تأثیــر دارنــد.
از ایــن رو ،بایــد تمرکــز بیشــتری بــر ویژگیهــای کاربرمــدار ســامانه صــورت گیــرد .همچنیــن،

ویژگیهــای آرشــیو و پشــتیبانی از ســامانه در وضعیــت متوســط هســتند کــه بــا توجــه بــه اســتفادة
روزافــزون از سیســتم میتواننــد در آینــده چالشبرانگیــز باشــند (پریــرخ و زاهــدی نوقابــی .)1394

بررســی پیشــینهها در خــارج از کشــور نشــان میدهــد کــه مخــازن دانــش ســازمانی در

دهههــای اخیــر مــورد توجــه بســیار قــرار گرفتهانــد و بســیاری از ســازمانهای علمــی و دانشــگاهی

بــا برنامههایــی در ســطح ملــی ،منطقــهای و گاهــی جهانــی اقــدام بــه ســاخت و توســعة مخــزن

دانــش ســازمانی خــود بــا رویکردهــای جدیــد و مطابــق بــا فناوریهــای روز نمودهانــد .در ایــن
پژوهشهــا محققــان ،بیشــتر بهدنبــال شناســایی عوامــل مؤثــر در موفقیــت ایــن مخــازن بودهانــد و

توجــه بــه کاربــران بهعنــوان عامــل تضمینکننــدة گســترش و اســتفاده از ایــن مخــازن در پیشــینهها

قابــل شناســایی اســت.

بررســی پیشــینهها در داخــل کشــور نیــز حاکــی از آن اســت کــه بــا وجــود اهمیــت فــراوان

مخــازن دانــش ســازمانی بهمنظــور ایجــاد ،حفــظ و اشــاعة اطالعــات ،تاکنــون مطالعــات جامعــی

کــه منجــر بــه تدویــن و ارائــة عوامــل مؤثــر در عملکــرد ایــن مخــازن باشــد ،صــورت نگرفتــه اســت.

تــا زمــان انجــام پژوهــش حاضــر ،پژوهشــی در خصــوص مخــزن دانــش ســازمانی «دانشــگاه شــهید

چمــران اهــواز» (ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی) انجــام نشــده اســت .اطالعــات ایــن پژوهــش
میتوانــد بســتری مناســب بــرای گســترش و تحــول در مخــزن دانــش ســازمانی ایــن دانشــگاه
بهوجــود آورد.
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 .3روش پژوهش

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی وضعیــت اســتفاده از مخــزن دانــش ســازمانی «دانشــگاه

شــهید چمــران اهــواز» اســت .دیگــر اهــداف ایــن پژوهــش عبارتانــد از :ســنجش میــزان اســتفادة
اعضــای هیئــتعلمــی از «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» و

نیــز بررســی انتظــارات آنهــا از ایــن ســامانه ،شناســایی مشــکالت و مســائل رو در روی اعضــای
هیئــتعلمــی در اســتفاده از ایــن ســامانه ،چالشهــای اســتفاده از ایــن ســامانه و ارائــة پیشــنهادهایی

بــرای ارتقــا و کاربرمــداری آن .انتظــار مــیرود ایــن توصیههــا در راســتای ارتقــای ســامانههای
مدیریــت اطالعــات و افزایــش کاربرمــداری مــورد اســتفاده طراحــان قــرار گیــرد.
جهت دستیابی به اهداف پژوهش ،پرسشهای زیر طرح شد:

ت علمــی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» دربــارة اســتفاده از «ســامانة
1 .1نظــر اعضــای هیئ ـ 
مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» ایــن دانشــگاه چگونــه اســت؟

2 .2آیــا بیــن نظــرات گروههــا در رابطــه بــا «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز» رابطــة معنــاداری وجــود دارد؟

3 .3مشــکالت و نقایــص احتمالــی «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز» از نظــر کارشناســان ایــن ســامانه و اســاتید دانشــگاه چیســت؟

4 .4چــه راهکارهایــی بــرای ارتقــا و بهبــود عملکــرد «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» وجــود دارد؟

ایــن پژوهـ ِ
ـش کاربــردی بـهروش پیمایشــی و مطالعــة مــوردی انجــام گرفــت .جامعــة پژوهــش

ت علمــی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» و نیــز حــدود  4نفــر از
را  559نفــر از اعضــای هیئــ 

کارشناســان «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» ایــن دانشــگاه تشــکیل دادنــد .از جامعــة اســاتید
بـه کمــک جــدول «کرجســی -مــورگان» نمونهگیــری تصادفــی -طبقـهای بــه عمــل آمــد .بر اســاس
ایــن جــدول ،تعــداد نمونــه  228نفــر از اعضــای هیئـت علمــی اســت .پراکندگــی اســتفادهکنندگان
از ســامانه در جــدول  ،1نشــان داده میشــود.

بــرای ســنجش نظــر اعضــای هیئتعلمــی ،پرسشــنامهای بر اســاس پرسشــنامة «زاهــدی نوقابی»

( )1389تهیــه و تدویــن گردیــد و در تاریــخ  1394/11/20بــه ســه روش دســتی ،الکترونیکــی و در

باکــس اســاتید توزیــع شــد و در نهایــت ،در تاریــخ  1394/12/20تعــداد  141پرسشــنامه برگشــت

داده شــد؛ یعنــی حــدود  61درصــد بــه پرسشــنامه پاســخ دادنــد .همچنیــن ،نظــر کارشناســان ســامانه
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از طریــق مصاحبــه گــردآوری شــد .بــرای ســنجش روایــی از روایــی محتوایــی اســتفاده شــد.
بدینصــورت کــه پرسشــنامه در اختیــار چنــد نفــر از اســاتید گــروه علــم اطالعــات و دانششناســی

و روانشناســی صنعتــی و ســازمانی قــرار گرفــت تــا ســؤاالت پرسشــنامه از لحــاظ محتوایــی مــورد
بررســی قــرار گیرنــد .پیشــنهادها و نظــرات ایــن افــراد در تدویــن پرسشــنامة نهایــی مــد نظــر قــرار
گرفــت .اعتبــار و پايايــي از جملــه مفاهيــم برگرفتــه از روشهــاي ك ّمــی در پژوهشهــاي اجتماعــي

اســت و اگرچــه محاســبة ايــن شــاخصها در حــوزة پژوهشهــاي ك ّمــی بــا تكيــه بــر محاســبات و

آزمونهــاي آمــاري دقيــق انجــام ميگيــرد ،كســب اطمينــان از احــراز پايايــي و اعتبــار در حــوزة
كيفــي ،بــهدقـ ِ
ـت حــوزة ك ّمــي امكانپذيــر نيســت .حــال بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر از
نــوع کیفــی اســت ،ســنجش پایایــی آن در عمــل امکانپذیــر نبــوده و لزومــی نــدارد .دادههــا بــا

اســتفاده از نرمافزار«اسپ ـیاساس» 1و «اکســل» 2بــا روشهــای توصیفــی تحلیــل شــد.
 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

در ایــن قســمت پــس از تحلیــل اطالعــات جمعیتشــناختی بــر پایــة یافتههــا بــه پرس ـشهای

پژوهــش پاســخ داده شــد.

.1-4آخرین مدرک تحصیلی

بیشــتر اعضــای هیئــتعلمــی بــا  95درصــد دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری و  5درصــد

دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد هســتند .بهطــور کلــی ،بیشــتر اعضــای هیئــت علمــی،

بهخصــوص در دانشــگاههای دولتــی ،دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری هســتند .علــت ایــن امــر

بــه ماهیــت و هــرم جمعیتــی جامعــة پژوهــش و قوانیــن جــاری آمــوزش عالــی برمیگــردد کــه بــر
ت علمــی در دانشــگاههای تابــع وزارت علــوم صرف ـاً بــا مــدرک
اســاس آنهــا ،جــذب عضــو هیئ ـ 
دکتــری مجــاز اســت.
 .2-4مرتبة علمی

از آنجــا کــه انتظــار مــیرود متغیــر مرتبــة علمــی بتوانــد بــر تعــداد تولیــدات علمــی و در

نتیجــه ،بــر نیــاز بــه آشــنایی بــا ســامانه بــرای ذخیرهســازی و مدیریــت آثــار تأثیــر داشــته باشــد ،ایــن

ویژگــی نیــز بهعنــوان یکــی از اطالعــات جمعیتشــناختی در پرسشــنامه مــورد توجــه قــرار گرفــت.
2. Excel

1. SPSS
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طبــق شــکل  ،1بیشــترین درصــد شــرکتکنندگان بــر اســاس مرتبــة علمــی آنهــا بهترتیــب متعلــق

بــه اســتادیار(  56/7درصــد) ،دانشــیار ( 22درصــد) ،اســتاد ( 14/9درصــد) و مربــی(  6/4درصــد)

اســت .بــا توجــه بــه بیشــترین و کمتریــن درصدهــا و مشــاهدات انجامشــده ،میتــوان گفــت کــه
احتمــاالً علــت ایــن امــر اوالً ســیر طبیعــی ارتقــای مرتبــة علمــی در دانشگاههاســت کــه همــواره

نســبت تعــداد افــراد بــا مراتــب باالتــر کمتــر از مراتــب پایینتــر اســت ،زیــرا معمــوالً همــه موفــق بــه

ارتقــای مرتبــه نمیشــوند و علــت دیگــر میتوانــد بازنشســتگی تعــداد زیــادی از اعضــای هیئــت

علمــی بــا مرتبههــای دانشــیاری و اســتادی و ورود نیــروی جــوان بــه دانشــگاه باشــد.

تعــداد انتشــارات اعضــای هیئــتعلمــی هــر دانشــگاه نشــاندهندة میــزان تولیــدات علمــی

و توجــه آن دانشــگاه بــه امــر پژوهــش اســت .هرچــه حجــم انتشــارات بیشــتر باشــد ،لــزوم تدویــن

بســترهایی بــرای ثبــت آنهــا بهعنــوان بــرونداد دانشــگاه اهمیــت مییابــد .از ایــن جهــت از اعضــا

درخواســت شــد کــه تعــداد آثــار علمــی خــود را بــهتفکیــک شــش نــوع منبــع اطالعاتــی ذکــر
کننــد (کتــاب ،مقالــة منتشرشــده در مجــات ،مقالــة ارائهشــده در همایشهــا ،طــرح پژوهشــی
پایانیافتــه ،پایاننامــة دکتــری ،و پایاننامــة کارشناســی ارشــد).

یافتههــا نشــان داد کــه بــاالی  25درصــد از اعضــای هیئــتعلمــی بیــن  1تــا  10مقالــة علمــی

منتشرشــده در مجــات و مقالــة ارائةشــده در همایشهــا دارنــد .همچنیــن ،بیــن  1تــا  10پایاننامــة
دکتــری و پایاننامــة کارشناســی ارشــد هدایــت کردهانــد .همچنیــن ،بیــش از 40درصــد اعضــا بیــن

 1تــا  10کتــاب و طــرح پژوهشــی داشــتهاند .بــه نظــر میرســد ســه منبــع طــرح پژوهشــی ،کتــاب
و مقالــة منتشرشــده در مجــات بیشــترین تولیــدات علمــی را در ایــن دانشــگاه بــه خــود اختصــاص
داده اســت .ناگفتــه نمانــد کــه بــا افزایــش تعــداد انتشــارات در هــر یــک از ایــن ســه نــوع منبــع ،از
تعــداد افــراد کاســته میشــود .بــه نظــر میآیــد کــه ایــن امــر بــا قانــون «لوتــکا» 1همخوانــی دارد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه از حــدود نیمــة دهــة  1380بــر اســاس قوانیــن تشــویقی «وزارت علــوم،

تحقیقــات و فنــاوری» رشــد تولیــد آثــار علمــی در دانشــگاهها افزایــش یافتــه و انتظــار مـیرود ایــن

رونــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد.

 .3-4پاسخگویی به پرسشهای پژوهش
ت علمــی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» دربــارة اســتفاده از «ســامانة
 .1-3-4نظــر اعضــای هیئـ 
1. Lotka
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مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» ایــن دانشــگاه چگونــه اســت؟

ت علمــی دربــارة «ســامانة مدیریــت اطالعــات
ایــن پرســش بــه بررســی نظــر اعضــای هیئــ 

پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» میپــردازد.

حــدود  93/6درصــد از اعضــای هیئــتعلمــی وجــود چنیــن ســامانهای را مفیــد میداننــد.

میــزان بــاالی موافقــت نشــاندهندة نگــرش مثبــت اعضــای هیئـت علمــی نســبت بــه نیــاز بــه «ســامانة

مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» اســت .البتــه ،بیشــتر اعضــا اســتفاده از خدمــات پژوهشــی را جــزء
دالیــل مفی ـ د بــودن ســامانه میدانســتند .بــا توجــه بــه اهمیــت مخــازن دانــش ســازمانی ،شناســایی

انــواع منابــع و دسترسپذیرســاختن آنهــا از جملــه اقدامــات مهــم در توســعه و پیشــرفت ایــن

مخــازن بــه شــمار میآیــد.

در همیــن راســتا ،دو ســؤال بــرای دریافــت نظــر اعضــای هیئـت علمــی «دانشــگاه شــهید چمران

ت علمــی بــا ثبــت انــواع آثارشــان
اهــواز» مطــرح شــد .اولیــن ســؤال دربــارة موافقــت اعضــای هیئـ 

در «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» ایــن دانشــگاه بــود .بــر اســاس یافتههــا بیــش از  60درصــد
اعضــا موافقــت خــود را بــا ثبــت آثارشــان اعــام کردنــد .ایــن امــر نشــان از دیــد مثبــت نســبی

اعضــا در واگــذاری آثارشــان بــه ســامانه دارد .البتــه ،بــه نظــر میآیــد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود

«ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» و گلهمندیهایــی کــه وجــود دارد ،چنانچــه مشــکالت
«ســامانه» برطــرف گــردد ،شــاهد همــکاری بیشــتر از ســوی آنهــا خواهیــم بــود .بــرای تکمیــل
ت علمــی بــا ارســال متــن کامــل
ایــن اطالعــات ،گویــة دیگــری بــا محوریــت موافقــت اعضــای هیئـ 

آثــار خــود بــه ســامانه ارائــه شــد .در ایــن ســؤال ده گزینــه ( مقالــه ،کتــاب ،طــرح پژوهشــی،
وبــاگ ،طــرح درس ،جــزوه ،وبســایت ،اســاید ،ســخنرانی و پایاننامــه) ارائــه گردیــد .بــر
اســاس یافتههــا ،حــدود  88درصــد افــراد نســبت بــه ثبــت متــن کامــل مقالــة خــود نظــر مثبــت

داشــتند و در رابطــه بــا ســایر گزینههــا میــزان رضایــت ،چنــدان مطلــوب نبــود .علــت ایــن امــر
احتمــاالً بــه عــدم رعایــت قوانیــن حــق مؤلــف برمیگــردد .بــه نظــر میآیــد ،چنانچــه مســئوالن

ســامانه تدابیــر و سیاسـتهایی بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده از آثــار اعضــای هیئــت علمــی در

نظــر بگیرنــد ،میتــوان امیــدوار بــود کــه شــاهد همــکاری بیشــتر اعضــا در واگــذاری متــن کامــل

آثارشــان باشــیم و در ایــن صــورت یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای مخــازن دانــش پژوهشــی یعنــی

دســترسپذیری محقــق میگــردد .پژوهشــگران دیگــری نظیــر )Pelizzari (2002) ،Wust (2004

) Vanbentum et al (2006دریافتنــد کــه گرچــه اعضــای هیئــت علمــی بــا مخــازن دانــش ســازمانی

ناآشــنا هســتند ،امــا بــه واگــذاری آثارشــان بــه ایــن مخــازن عالقهمندنــد .پژوهشهــای «زاهــدی
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نوقابــی» ( )1389و ) Kyriaki et al (2013نیــز نشــان از دیــد مثبــت اعضــای هیئــت علمــی نســبت بــه

ایــن مخــازن داشــت و اعضــا مایــل بــه ســپردن آثــار خــود بــه ایــن مخــازن بودنــد« .بامیگبــوال» بــه

ایــن نتیجــه رســید کــه اگرچــه اعضــای هیئــت علمــی دیــد مثبتــی نســبت بــه ایــن مخــازن دارنــد،

امــا تمایــل کمــی بــه ســپردن آثــار خــود بــه ایــن مخــازن نشــان میدهنــد ( .)Bamigbola 2014لــذا،
بــا توجــه بــه آنچــه کــه در بــاال ذکــر شــد ،میتــوان گفــت یافتههــای پژوهــش حاضــر تقریب ـاً بــا

یافتههــای همــه همسوســت ،ولــی بــا یافتههــای «بامیگبــوال» همســویی بیشــتری دارد.

از موضوعهایــی کــه در تــداوم کار بــا ســامانه و اســتفاده از آن تأثیرگــذار اســت ،چگونگــی

ارســال آثــار بــه «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه» اســت .هــدف از طــرح ایــن ســؤال،

کســب اطــاع از نظــر پاس ـخدهندگان دربــارة فــردی اســت کــه اطالعــات آثــار علمــی اســاتید را
در ســامانه ثبــت کــرده اســت .یافتههــا نشــان داد کــه حــدودا ً بیــش از  90درصــد اعضــای هیئــت

علمــی آثارشــان را خودشــان بهتنهایــی در «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی» ثبــت کردهانــد.

زمانــی کــه آگاهــی اعضــا نســبت بــه «ســامانه» افزایــش پیــدا کنــد ،مشــارکت آنــان در اســتفاده از

آن نیــز افزایــش مییابــد .ولــی قبــل از هــر نــوع برنامهریــزی بــه بررســی میــزان آشــنایی اعضــای

هیئــت علمــی بــا ســامانه نیــاز اســت.

بــر اســاس یافتههــا حــدود  38/3درصــد از اعضــای هیئــت علمــی بیــش از حــد متوســط بــا

ایــن ســامانه آشــنایی دارنــد .بنابرایــن ،انتظــار م ـیرود تــا حــد قابــل قبولــی توانایــی کار بــا آن را

داشــته باشــند .از طــرف دیگــر ،نزدیــک بــه  34/8درصــد افــراد معتقــد بودنــد کــه در حــد متوســط

بــا «ســامانه» آشــنایی دارنــد .ایــن افــراد قــادر بــه تعییــن میــزان آشــنایی خــود بــا «ســامانه» در دســتة

بــاال یــا پاییــن نیســتند .بــا توجــه بــه اطالعــات ارائهشــده در شــکل  ،1میتــوان چنیــن برداشــت
کــرد کــه چــون بیشــتر آنــان دارای مرتبــة اســتادیاری هســتند و بهدلیــل آثــار محــدود ،از «ســامانه»

کمتــر اســتفاده میکننــد ،میــزان آشــنایی خــود را متوســط اعــام کردهانــد .بنابرایــن ،ضــروری
اســت بــرای همــة اعضــا ،بهویــژه در ایــن گــروه (دســتة متوســط) ،کارگاههــای آشــنایی بــا

«ســامانه» برگــزار گــردد .ایــن یافتههــا بــا یافتههــای حاصــل از پژوهــش «زاهــدی نوقابــی» ()1389
همسوســت.

یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر اســتفادة اعضــای هیئــت علمــی از «ســامانة مدیریــت اطالعــات

پژوهشــی دانشــگاه» ،ترویــج و اطالعرســانی دربــارة ویژگیهــای آن اســت .یافتههــا نشــان داد کــه

اطالعرســانی در مــورد «ســامانه» در حــد متوســط بــوده اســت .بنابرایــن ،بــرای اســتفادة مطلــوب از

آن بایــد معرفــی مناســبی بــرای اعضــای هیئــت علمــی بــه عمــل آیــد و هرگونــه تغییــر در «ســامانه»،
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کــه بــر اســتفادة اعضــا از آن تأثیرگــذار اســت ،نیــز اطالعرســانی شــود .پژوهشهــای بســیاری

ماننــد «زاهــدی نوقابــی» ( Lynch and Lippincott (2005) ،)1389و

Van Westrienen and lynch

) (2005اطالعرســانی و آگاه ـیدادن بــه اعضــای هیئــت علمــی را از جملــه عوامــل تأثیرگــذار بــر

اســتفاده از مخــزن دانــش ســازمانی دانســتهاند .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه یافتههــای پژوهــش
حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای ذکرشــده مطابقــت دارد.

بهمنظــور اطــاع از وضعیــت آمــوزش دربــارة «ســامانه» ،نظــر اعضــای هیئــت علمــی در ایــن

رابطــه بررســی شــد .طبــق یافتههــا ،نیمــی از شــرکتکنندگان در پژوهــش ،در دورههــای آموزشــی
حضــور داشــتهاند و دقیقـاً همیــن تعــداد در دورههــا شــرکت نداشــتهاند .دورههــای آموزشــی نقــش

بســیار مهمــی در افزایــش آگاهــی اعضــا نســبت بــه «ســامانه» و کاربردهــای آن دارد .بنابرایــن،

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه جامعــة پژوهــش حاضــر همچنــان بــه برگــزاری دورههــای آموزشــی

بــرای آشــنا شــدن بــا شــیوة اســتفاده از آن و بــاال بــردن آگاهــی اعضــا نیازمنــد اســت« .زاهــدی

نوقابــی» نیــز در پژوهــش خــود بــر اهمیــت دورههــای آموزشــی در افزایــش آگاهــی و آشــنایی
اعضــای هیئــت علمــی بــا مخــازن دانــش ســازمانی تأکیــد کــرده اســت (.)1389

بــرای بررســی وضعیــت اســتفادة اعضــا از ایــن ســامانه بهعنــوان بســتری بــرای ذخیــره و

نگهــداری اطالعــات ،دو ســؤال در پرسشــنامه گنجانــده شــد .در ایــن قســمت ،اعضــا بایــد مشــخص
میکردنــد کــه از چــه ابزارهایــی بــرای ذخیــرة اطالعــات آثــار خــود اســتفاده میکننــد .چگونگــی

ذخیــره و ســازماندهی اطالعــات منابــع منتشرشــده توســط هــر فــرد ،بیانگــر نگــرش او نســبت بــه

اســتفاده از ابزارهــای ســازماندهی اطالعــات علمــی اســت .بهعبــارت دیگــر ،انتظــار مـیرود کســی
کــه جهــت مدیریــت اطالعـ ِ
ـات آثــار خــود از فنــاوری اســتفاده میکنــد ،از چگونگــی اســتفاده از
«ســامانه» نیــز آگاهتــر باشــد و مشــکل کمتــری در اســتفاده از آن داشــته باشــد .یافتههــا نشــان داد

کــه هنــوز گروهــی از اعضــا بــه اســتفاده از ابزارهــای ســنتی (نرمافــزار  )Wordبــرای ســازماندهی

آثــار خــود گرایــش دارنــد .افــزون بــر ایــن بایــد اشــاره کــرد کــه تعــداد اندکــی از اعضــای هیئــت
علمــی بــرای نگهــداری ســیاهة منابــع علمــی خــود از ابزارهــای متفاوتــی بهصــورت همزمــان
اســتفاده میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه اگــر آنهــا بتواننــد بهصــورت مطلوبــی از «ســامانه»

اســتفاده کننــد ،ممکــن اســت نیــازی بــه اســتفاده از ابزارهــا و بســترهای متعــدد نباشــد .در همیــن
راســتا« ،فاســتر و گیبونز»کاربــرد ابزارهــای دیجیتــال در انجــام پژوهــش را بــر افزایــش تمایــل اعضــا

بــرای واگــذاری آثــار بــه ســامانه تأثیرگــذار میداننــد .در ایــن پژوهــش نیــز ابزارهایــی چــون پســت
الکترونیــک ،واژهپــرداز ،صفحــة گســترده و وبســایتها از ابزارهــای مــورد اســتفادة پژوهشــگران
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بودنــد ( .)Foster and Gibbons 2005در ایــن رابطــه یافتههــای پژوهــش «زاهــدی نوقابــی» نشــان داد

کــه بــا وجــود اســتفادة گســتردة اعضــای هیئــت علمــی از مخــزن دانــش پژوهشــی ،آنــان همچنــان
بــه اســتفاده از ابزارهــای ســنتی تمایــل دارنــد (.)1389

ســادگی اســتفاده از مخــزن دانــش ســازمانی نقــش مســتقیمی در اســتقبال مــداوم و گســتردة

اعضــا از آن دارد ،زیــرا اگــر ســامانهای مفیــد ،متناســب بــا نیازهــا و نویــن طراحــی شــده باشــد،

ولــی اســتفاده از آن بــرای کاربــر آســان نباشــد ،میــزان اســتفاده از آن کاهــش مییابــد .از ایــن رو،
نظــر اعضــا دربــارة آســانی اســتفاده از ســامانه پرســیده شــد .یافتههــا نشــان داد کــه کار بــا «ســامانة

مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران» تــا حــدودی ســاده اســت ،ولــی ایــن ســامانه

همچنــان نیازمنــد تغییــر و تحــول بــه ســمت جلــب رضایــت کاربــران و افزایــش کاربرپســندی
اســت .جالــب ایــن اســت کــه «زاهــدی نوقابــی» در ســال  1389در «مشــهد» نیــز بــه نتایــج مشــابهی

در ایــن زمینــه دســت یافــت و ایــن بیانگــر آن اســت کــه نرمافزارهــای مربوطــه در کشــور کمابیــش

در ســطح مشــابهی بــوده و هنــوز نتوانســتهاند خــود را بــا انتظــارات کاربــران وفــق دهنــد.

بهطــور کلــی ،در پاســخ بــه ایــن ســؤال میتــوان بیــان کــرد کــه همــة پاسـخدهندگان بهعلــت

بهرهگیــری از خدمــات پژوهشــی ناچــار بــه اســتفاده از ســامانه هســتند .آنهــا خــود ،اطالعــات
منابــع تولیدشــدة خــود را وارد میکننــد .بنابرایــن ،آشــنایی بــا «ســامانه» بــرای آنهــا اهمیــت زیــادی

دارد .اگرچــه بیشــتر آنهــا اعــام کردنــد کــه بــا «ســامانه» آشــنا هســتند ،ولــی اســتفاده از آن را
مشــکل میدانســتند .بــه نظــر میآیــد کــه کاربرپســند نبــودن نرمافــزار ،کمبــود اطالعرســانی و

برنامههــای آموزشــی مرتبــط بــا «ســامانه» ،و نبــود اطالعرســانی مناســب در ایــن رابطــه ایــن مشــکل

را بیشــتر مینمایــد.

 .2-3-4آیــا بیــن نظــرات گروههــا در رابطــه بــا «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز» رابطــة معنــاداری وجــود دارد؟

ایــن ســؤال بــه بررســی رابطــة بیــن نظــرات دو گــروه ،کارشناســان «ســامانه» و اعضــای هیئــت

علمــی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» پیرامــون ســامانة مدیریــت اطالعات پژوهشــی» این دانشــگاه
میپــردازد .از آنجــا کــه بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،بــا توجــه بــه کیفیبــودن دادههــا نمیتوانیــم
از آزمونهــای مربــوط بــه پژوهشهــای ک ّمــی اســتفاد کنیــم ،بــه بررســی پاس ـخهای دریافتــی از

ســؤاالت پرسشــنامه و مصاحبــة انجامشــده پرداختیــم.

طبــق یافتههــای حاصــل از بررســی پاس ـخها ،اعضــای هیئــت علمــی بــا مشــکالت متعــددی

در اســتفاده از «ســامانه» روبـهرو بودنــد و بهطــور کلــی ،ایــن ســامانه را مطلــوب و درخــور «دانشــگاه
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شــهید چمــران اهــواز» نمیدانســتند .آنــان بــا ارائــة راهکارهایــی ســودمند خواهــان ارتقــا و یــا
جایگزینــی «ســامانه» بــا یــک ســامانة جدیــد شــدند .ایــن در حالــی بــود کــه کارشناســان ادعــا
داشــتند وضعیــت «ســامانه» نســبتاً مطلــوب اســت و نیــازی بــه حــذف و یــا ارتقــای آن وجــود
نــدارد .حــدود  50درصــد از اعضــای هیئــت علمــی بهتریــن راهــکار بــرای ارتقــای «ســامانه» را
بهروزرســانی و کارآمدکــردن آن معرفــی کردنــد .ایــن در حالــی بــود کــه کارشناســان« ،ســامانه»

را ب ـهروز میدانســتند و بهتریــن راهــکار بــرای ارتقــای ســامانه را در بهبــود وضعیــت آموزشــی از

طریــق بهروزرســانی اطالعــات کامپیوتــری اســاتید اعــام داشــتند .تنهــا نقطــة اشــتراک بیــن نظــرات
دو گــروه ،برگــزاریِ دورهایِ کارگاههــای آموزشــی جهــت معرفــی «ســامانه» و نحــوة اســتفاده از
آن بــرای کاربــران بــود .در رابطــه بــا کارگاههــای آموزشــی حــدود نیمــی از اعضــا در کارگاههــا

شــرکت کــرده بودنــد و رضایــت خــود را نســبت بــه ســودمندی کارگاههــا و توانایــی اســتفاده از

یافتههــای خــود اعــام داشــتند .امــا حــدود نیمــی از آنهــا نیــز ب ـ ه دالیــل مختلــف ماننــد محــدود
بــودن تعــداد جلســات تشــکیل کارگاههــا ،مشــغلههای کاری ،جدیدالــورود بــودن اعضــا و غیــره
موفــق بــه شــرکت در کارگاههــا نشــده بودنــد .کارشناســان «ســامانه» نیــز یکــی از دالیــل عــدم
رضایــت کاربــران را محــدود بــودن دورههــای آموزشــی و کارگاههــای آشــنایی بــا آن اعــام

داشــتند .آنهــا بیــان کردنــد کــه ایــن کارگاههــا در اوایــل راهانــدازی «ســامانه» تشــکیل شــده ،ولــی
تــداوم چشــمگیری نداشــته اســت .از ایــن رو ،بــا توجــه بــه محــدود بــودن تعــداد ایــن جلســات،
اکثــر کاربــران آموزشهــای الزم را ندیــده و در اســتفاده از «ســامانه» دچــار مشــکل میشــوند.

 .3-3-4مشــکالت و نقائــص احتمالــی «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز» از نظــر کارشناســان ایــن ســامانه و اســاتید دانشــگاه چیســت؟

ِ
پیــش روی اعضــای هیئــت علمــی میتوانــد
پــی بــردن بــه مشــکالت و چالشهــای

برنامهریــزان و مســئوالن «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» را
در بهبــود عملکردهــای ایــن ســامانه راهنمایــی کنــد .بیــش از 80درصــد اعضــای هیئــت علمــی

هــدف از ثبــت اطالعــات علمــی خــود در ســامانه را اســتفاده از ترفیــع و طرحپژوهانــه اعــام

داشــتند .بنابرایــن ،میتــوان اســتنباط کــرد کــه اســتفاده از خدمــات پژوهشــی دانشــگاه ،انگیــزة
اصلــی اعضــای هیئــت علمــی در ثبــت اطالعــات خــود در ایــن ســامانه اســت« .زاهــدی نوقابــی» نیــز

در پژوهــش خــود بــه همیــن نتیجــه دســت یافــت ( .)1389ســایر اهــداف اعضــا از ثبــت اطالعــات

در «ســامانه» بهترتیبــی اســت کــه در زیــر میآیــد:

تهیة سیاههای از آثار برای استفادههای بعدی؛
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فراهمکردن امکان دسترسی به آثار برای دیگران از طریق وبسایت دانشگاه؛
بهرهمندشدن از طرح تشویقی مقاالت؛
افزایش تعداد استناد به آثار؛

شرکت در مجامع علمی خارج از کشور ،و ؛
استفاده از مأموریت فرصت مطالعاتی.

بــر خــاف نتایــج پژوهــش «کیــم» کــه نشــان داد افــراد بــرای دسترســی آزاد و اســتفادة

عمومــی از اثــر خــود بــه اســتفاده از مخــازن ســازمانی روی آورده بودنــد ( ،)Kim 2007هــدف
بیشــتر اعضــای «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» از ثبــت آثــار خــود در «ســامانة مدیریــت اطالعــات
پژوهشــی» تحــت تأثیــر خدمــات پژوهشــی ایــن دانشــگاه اســت .ایــن امــر ناظــر بــر الزامــی اســت کــه
توســط دانشــگاه در ارســال آثــار بــه «ســامانه» بهوجــود آمــده اســت .چنیــن الزامــی توســط «جنتــز و

ویلســون» نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت (.)Jantz and Wilson 2008

پژوهــش «فاســتر و گیبونــز» مهمتریــن دالیــل ثبــت آثــار در مخــازن را اشــاعة ســریعتر

و گســتردهتر ،خوانــدن ،بررســی ،بهاشــتراکگذاری و دســترسپذیری آثــار بــرای دیگــران

میداننــد ( .)Foster and Gibbons 2005ولــی در پژوهــش حاضــر ،ایــن هدفهــا در اولویــت
نبودنــد .ایــن تفــاوت نظــر میتوانــد ناشــی از تفــاوت فرهنگــی و شــناختی بیــن دو جامعــه باشــد.

یکــی از دالیــل میتوانــد قــوی نبــودن فرهنــگ بهاشــتراکگذاری دانســتهها توســط افــراد باشــد

کــه خــود میتوانــد ریشــه در فرهنــگ اجتماعــی و علمــی ایــن جامعــه داشــته باشــد .بــا ایــن وجــود،

 41درصــد از اعضــا دسترســی دیگــران و نزدیــک بــه  26درصــد از آنهــا افزایــش اســتناد بــه
آثــار خــود را در زمــرة اهــداف خــود دانســتهاند .بــا برنامهریــزی مــدون و دقیــق بــرای آمــوزش

اعضــای هیئــت علمــی میتــوان شــناخت آنهــا را از اهمیــت و ارزش افــزودة دسترسپذیرســاختن
آثارشــان و اســتناد بــه آنهــا افزایــش داد .البتــه ،همانطــور کــه اشــاره شــد ،ایــن وضعیــت گویــای
آن اســت کــه رویکــرد مدیریــت دانــش و توجــه بــه اشــتراک دانــش در ایــن جامعــه ضعیــف

اســت .بدیهــی اســت بــرای جبــران ایــن ضعــف ،فرهنگســازی در ایــن رابطــه یکــی از مهمتریــن
برنامههایــی اســت کــه الزم اســت مدیریــت دانشــگاه در دســتور کار خــود قــرار دهــد.

از دیگــر چالشهــای پیـ ِ
ـش روی اعضــای هیئــت علمــی ،نیــاز بــه فــرد جایگزیــن بــرای ثبــت

اطالعــات اســت .گرچــه بیــش از  90درصــد اعضــای هیئــت علمــی آثــار خــود را بهتنهایــی و بــدون

هیــچ کمکــی در «ســامانه» ثبــت میکننــد ،امــا اکثــر آنهــا بهدالیــل گوناگــون ماننــد کمبــود
وقــت ،مشــکل کارکــردن بــا ســامانه و غیــره خواهــان ثبــت آثــار خــود توســط دیگــران هســتند .از
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ایــن رو ،از اعضایــی کــه وجــود جایگزیــن بــرای ثبــت اطالعــات را الزم دانســتند ،خواســته شــد
تــا از بیــن شــش گویــة ارائهشــده ،مناس ـبترین گزینــه را پیشــنهاد کننــد (امــکان پاس ـخگویی بــه

بیــش از یــک گزینــه وجــود داشــت) .در جــدول  ،2منظــور از گزینههــای موافــق ،ممتنــع و درصــد
موافقــان بهترتیــب عبــارت اســت از :تعــداد افــرادی کــه گویــة مــورد نظــر را بهعنــوان نهــاد مناســب
بــرای ثبــت آثــار خــود قبــول داشــتند ،تعــداد افــرادی کــه در خصــوص نهــاد مناســب بــرای ثبــت

آثــار خــود در «ســامانه» هیچگونــه نظــری نداشــتند و درصــد افــرادی کــه گویــة مــورد نظــر را
بهعنــوان نهــاد مناســب بــرای ثبــت آثــار خــود قبــول داشــتند.

طبــق یافتههــای جــدول  ،2مناس ـبترین نهــاد از نظــر اعضــا بــرای ثبــت اطالعــات ،بهترتیــب

کارشــناس گــروه و معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اعــام شــد .بــر پایــة نظــر پاسـخدهندگان،
چــون کارشــناس گــروه بهطــور مســتمر در جریــان فعالیتهــای اعضــا قــرار دارد ،تعــدادی از اعضــا
ایــن فــرد را بهعنــوان مســئول ورود اطالعــات آثــار ارجــح میداننــد .بقیــة نهادهــای معرفیشــده،

توســط تعــداد کمــی بهعنــوان مراکــز مناســب بــرای ایــن مســئولیت در نظــر گرفتــه شــدند .همســو

بــا یافتههـای پژوهــش حاضــر« ،پلیــزاری» نیــز در پژوهــش خــود دریافــت کــه بــه نظــر اعضــا ،فــرد

دیگــری ماننــد کارمنــدان فنــی و یــا اجرایــی بخــش یــا دانشــکده بایــد اطالعــات آنهــا را بــه ســامانه
وارد کننــد ( .)Pelizzari 2004برخــی از پژوهشــگران مثــل «جنتــز و ویلســون» معتقدند کــه کتابداران

میتواننــد بهعنــوان میانجــی بیــن اعضــای هیئــت علمــی و مدیــران دانشــگاه بــه گــردآوری محتــوا

بپردازنــد .بــه بــاور آنهــا کتابــداران قادرنــد از طریــق گفتوگــوی غیررســمی انگیــزة همــکاری

اعضــا در واگــذاری آثــار خــود را افزایــش دهنــد ( .)Jantz and Wilson 2008پژوهشهــای

) Lam and Chan (2007و) Palmer Teffeau and Newton (2008نیــز اســتفاده از کتابــداران بهعنــوان

افــراد متبحــر را تأییــد کردنــد« .زاهــدی نوقابــی» (Chan et al. (2005)، Grundman (2009) ،)1389

و ) Newton et al. (2011در پژوهــش خــود بــه نقــش کتابــداران در مخــازن ســازمانی تأکیــد کردنــد.

در پژوهــش «واتســون» مشــخص شــد کــه اعضــای هیئــت علمــی مایــل بودنــد کتابخانــه آثــار آنهــا
را در مخــزن دانــش ســازمانی ثبــت کنــد ،زیــرا دربــارة واگــذاری کامــل آثــار خــود بــه «ســامانه»

اطمینــان نداشــتند ( .)Watson 2007بــر خــاف یافتههــای پژوهشهــای ذکرشــده ،در پژوهــش

حاضــر تنهــا تعــداد محــدودی از اعضــای هیئــت علمــی ( 16درصــد) مایــل بودنــد کــه کتابخانــه آثار
آنهــا را در مخــزن دانــش ســازمانی دانشــگاه ثبــت کنــد.

از دیگــر چالشهــا در رابطــه بــا اســتفاده از «ســامانه» ،ســودمندی دورههــای آموزشــی

برگزارشــده بــرای اعضــای هیئــت علمــی اســت .بـه همیــن منظــور ،از افــرادی کــه تــا زمــان انجــام
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ایــن پژوهــش در دورة آموزشــی شــرکت کــرده بودنــد ،خواســته شــد تــا نظــر خــود را دربــارة
ســودمندی و کاربــرد آن دوره بیــان کننــد .طبــق یافتههــا ،حــدود  9/2درصــد از شــرکتکنندگان

در دورة آموزشــی ،آن را نامطلــوب 28/4 ،درصــد آن را متوســط و  9/9درصــد آن را ســودمند
دانســتند .انتظــار م ـیرود برگــزاری بیشــتر آموزشهــای باکیفیــت و مــداوم بــه افزایــش بهــرهوری
آنهــا و در نتیجــه ،بــه تثبیــت یادگیــری اعضــا بیانجامــد.

اگرچــه نزدیــک بــه  49/6درصــد از اعضــا در دورههــای آموزشــی برگزارشــده شــرکت

نکردهانــد 51/1 ،درصــد از آنهــا نیــاز بــه آمــوزش بــرای اســتفاده از «ســامانه» را اعــام داشــتند.
از آنجــا کــه روش آمــوزش میتوانــد بــر میــزان مشــارکت و یادگیــری افــراد اثــر گــذارد،

از اعضــای هیئــت علمــی در مــورد روشهــای آمــوزش مناســب ســؤال شــد .افــرادی کــه نیــاز بــه

آمــوزش داشــتند ،میتوانســتند در پرسشــنامه ،نــوع و روش آمــوزش دلخــواه خــود را برگزیننــد (
امــکان انتخــاب بیــش از یــک گزینــه وجــود داشــت).

طبــق یافتههــا ،اعضــای هیئــت علمــی کارگاههــای آموزشــی و کمــک الکترونیکــی در زمــان

نیــاز را از مناس ـبترین روشهــا بــرای آمــوزش میداننــد .از ایــن رو ،آموزشه ـای کاربرمــدار و
اســتفاده از روشهــای مناســب آموزشــی متناســب بــا نیــاز کاربــران بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

همســو بــا پژوهــش حاضــر« ،زاهــدی نوقابــی» نیــز در پژوهــش خــود بــر ســودمندی دورههــای
آموزشــی و اســتفاده از روشهــای مناســب آموزشــی تأکیــد کــرد (.)1389

از مهمتریــن مــوارد بــرای دســترسپذیرکردن اطالعــات مخــزن دانــش پژوهشــی ،مکانــی

اســت کــه اطالعــات واردشــده بــه «ســامانه» قابــل جسـتوجو و نمایــش باشــد .در پژوهــش حاضــر،
تــا زمــان توزیــع پرسشــنامهها ،تنهــا راه دسترســی بــه اطالعــات اعضــای هیئــت علمــی ،صفحــة

خانگــی آنهــا بــر روی پورتــال دانشــگاه بــود .ایــن شــیوه بــرای دسترســی بــه منابــع تولیدشــده
توســط تمــام اعضــا بســیار وقتگیــر اســت .بــا وجــود ایــن ،بیشــتر افــراد شــرکتکننده در پژوهــش
از وضعیــت فعلــی نمایــش اطالعــات راضــی بودنــد .تهیــة صفحــة خــاص پژوهشــگران ویژگــی

مناســبی اســت کــه برخــی از صاحبنظــران ماننــد )Foster and Gibbons (2005بــر ضــرورت

آن تأکیــد داشــتهاند .در زمــان گــردآوری اطالعــات در پژوهــش حاضــر (اســفند  ،)1394صفحــة

خــاص پژوهشــگران در پورتــال «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» پیشبینــی نشــده بــود ،لیکــن در
خــرداد مــاه  1395ایــن امــکان فراهــم شــد و اکنــون هــر یــک از اعضــای هیئــت علمــی میتواننــد

یــک صفحــة شــخصی در ایــن پورتــال داشــته باشــند .آنچــه کــه منجــر بــه اســتفادة کارا از ایــن
اطالعــات میشــود ،دسترسپذیرســاختن آن در مکانــی مناســب اســت کــه کاربــران بتواننــد
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بهســادگی آن را تشــخیص داده و بــا ســهولت از آن اســتفاده کننــد .بنابرایــن ،از افــراد مــردد یــا
ناراضــی از امــکان نمایــش درخواســت شــد مــکان مناســب بــرای دسترســی بــه آثــار را (بــا امــکان

انتخــاب بیــش از یــک گزینــه) اعــام کننــد.

بــر اســاس یافتههــا از نــگاه افــراد شــرکتکننده در پژوهــش حاضــر بهترتیــب ،پورتــال

هــر دانشــکده ،پورتــال معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ،صفحــة اصلــی پورتــال دانشــگاه،
پورتــال مرکــز اطالعرســانی و کتابخانــة مرکــزی دانشــگاه و پورتــال مدیریــت فنــاوری اطالعــات
مناســبترین مکانهــا جهــت دسترســی بــه آثــار و دســتاوردهای اعضــای هیئــت علمــی اعــام

شــدند .شــرکتکنندگان در پژوهــش «جنتــز و ویلســون» مهمتریــن مســیرهای دسترســی بــه صفحــة

آغازیــن مخــزن دانــش ســازمانی دانشــگاه را صفحههــای ارتبــاط علمــی ،صفحــة مخصــوص اعضای
هیئــت علمــی دانشــکدهها ،مجموعههــا و منابــع الکترونیکــی دانشــگاه و صفحــة آغازیــن کتابخانــه

دانســتند ( .)Jantz and Wilson 2008بــر خــاف پژوهــش حاضــر کــه تنهــا تعــداد محــدودی از

اعضــا ( 16درصــد) ،پورتــال مرکــز اطالعرســانی و کتابخانــة مرکــزی دانشــگاه را مکانــی مناســب

بــرای اشــاعة آثــار خــود میدانســتند ،ایــن پژوهشــگران ،پورتــال کتابخانــه را بهتریــن مــکان بــرای
اشــاعة آثــار اعضــا اعــام داشــتند؛ چــرا کــه آگاهــی آنهــا از مخــزن دانــش ســازمانی و تعــداد
واگــذاری آثــار را بهواســطة کتابــداران تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

مشــکالت اســتفاده از «ســامانه» میتوانــد در نگــرش کاربــران نســبت بــه آن تأثیرگــذار
باشــد .از ایــن رو ،از افــرادی کــه کار بــا «ســامانه» را ســاده نمیدانســتند ،بــا ارائــة امــکان
انتخــاب بیــش از یــک پاســخ درخواســت شــد کــه مشــکالت آن را بیــان کننــد .از دیــدگاه
کاربــران مشــکالت مربــوط بــه ثبــت اطالعــات در «ســامانه» ( 62درصــد) و عــدم جذابیــت
«ســامانه» ( 46درصــد) از چالشبرانگیزتریــن مــوارد شــناخته شــد .از آنجــا کــه واگــذاری
صحیــح منابــع و ثبــت اطالعــات ،شــالوده و بنیــان ســایر فعالیتهــا در «ســامانه» اســت،
توجــه ویــژه بــرای کاهــش مشــکالت در ایــن بخــش ضــروری اســت .کمبــود وقــت بــرای
ثبــت اطالعــات و اصــاح اطالعــات واردشــدة قبلــی ( 42درصــد) ،بازخــورد در اســتفاده
از «ســامانه» ( 32درصــد) ،جس ـتوجوی کتــاب یــا مقال ـهای خــاص از «ســامانه» و ســاختار
نمایــش و ارائــة اطالعــات در صفحــه ( 28درصــد) و پیچیدگــی اســتفاده از «ســامانه» (26
درصــد) از جملــه مشــکالت دیگــری بودنــد کــه بیــش از  25درصــد افــراد بــه آنهــا اشــاره
داشــتند .ایــن مــوارد در ارتبــاط بــا تعامــل کاربــر بــا «ســامانه» اســت .الزم بــه توضیــح اســت
کــه بررســی محیــط رابــط کاربــر «ســامانه» هــدف ایــن پژوهــش نبــود ،ولــی بــر اســاس
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مســائل بیانشــده میتــوان دریافــت کــه در ایــن مــورد نیــز مشــکالتی وجــود دارد .در
نهایــت ،بررســی و رفــع مشــکالت گوناگــون کــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،میتوانــد بــر
میــزان رضایــت کاربــران ،کاربــرد داوطلبانــه و همــراه بــا خرســندی آنهــا از «ســامانه» تأثیــر
داشــته باشــد .در ایــن زمینــه پژوهــش «زاهــدی نوقابــی» (Doctor and Ramachandran ،)1389
) (2008نیــز همســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش اســت.
 .4-3-4چــه راهکارهایــی بــرای ارتقــا و بهبــود عملکــرد «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» وجــود دارد؟

آخریــن ســؤال پژوهــش مربــوط بــه ارائــة راهــکار بــرای ارتقــا و بهبــود عملکــرد «ســامانة

مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» اســت .بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه

بررســی پیشــنهادهای اعضــای هیئــت علمــی و کارشناســان ایــن ســامانه میپردازیــم .در جــدول ،3

منظــور از گزینههــای هماهنــگ ،ممتنــع و درصــد هماهنگــی بهترتیــب ،عبــارت اســت :از تعــداد
افــرادی کــه گویــة مــورد نظــر را بهعنــوان مشــکل اســتفاده از «ســامانه» قبــول داشــتند ،تعــداد

افــرادی کــه در خصــوص مشــکالت اســتفاده از «ســامانه» هیچگونــه نظــری نداشــتند ،و درصــد
افــرادی کــه گویــة مــورد نظــر را بهعنــوان مشــکل اســتفاده از «ســامانه» قبــول نداشــتند.

طبــق یافتههــای جــدول  ،3از مجمــوع  141نفــر ،تعــداد  76نفــر بــه ایــن ســؤال پاســخ دادنــد.

در ایــن میــان بیشــترین میــزان هماهنگــی مربــوط بــه بهروزرســانی و کارآمدکــردن «ســامانه» (0/50

درصــد) و افزایــش ســرعت سیســتم ،افزایــش مقــدار حجــم در نظــر گرفتهشــده بــرای فایلهــا و
توانایــی ثبــت انــواع فرمتهــای دیجیتــال ( 0/43درصــد) بــود .پیشــنهادهای مطرحشــده از ســوی

اعضــای هیئــت علمــی حاصــل کار بــا «ســامانه» و دسـتوپنجه نرمکــردن بــا مشــکالت ایــن ســامانه

اســت .ایــن اســت کــه اســتفاده از ایــن پیشــنهادها و راهکارهــا میتوانــد در ارتقــای آن نقــش

تعیینکننــده باشــد .دقــت نظــر و توجــه مســئوالن بــه مــوارد ذکرشــده ،زمینــة پیشــرفت و رشــد
دانشــگاه و ایجــاد حــس رضایــت در کاربــران را بــههمــراه خواهــد داشــت.

کارشناســان «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» وضعیــت

«ســامانه» را تــا حــدود زیــادی مطلــوب اعــام کردنــد ،ولــی بــا وجــود ایــن ،بــرای بهینهکــردن
آن چنــد راهــکار ارائــه دادنــد کــه عبارتانــد از :نظرســنجی از کاربــران بهمنظــور شــناخت

نقایــص ،اختصــاص بودجــة بیشــتر بــه «ســامانه» ،برگــزاریکارگاههــای آموزشــی بهصــورت

دورهای جهــت آشــنایی بــا «ســامانه» ،و بهبــود وضعیــت آمــوزش از طریــق بهروزکــردن اطالعــات
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کامپیوتــری اعضــای هیئــت علمــی .نظرســنجی از کاربــران بــرای شــناخت نیازهــا ،اســتفاده از ایــده
و راهکارهــای آنهــا جهــت دســتیابی بــه موفقیــت و پیشــرفت از جنبههــای گوناگــون (ســازمان،

ســامانه و کاربــران) نیــازی ضــروری اســت و همــواره بایــد مــورد توجــه مدیــران و مســئوالن قــرار
گیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه بــا انجــام پژوهــش حاضــر در واقــع ،بخــش عمــدهای از انتظــارات
و راهکارهــای کارشناســان پژوهشــی عمــ ً
ا بــرآورده شــده و نتایــج حاضــر میتوانــد بهعنــوان

نتایــج نظرســنجی و نیازســنجی از کاربــران بــرای بهبــود بخشــیدن بــه «ســامانة مدیریــت اطالعــات
پژوهشــی» مــورد اســتفادة آنهــا قــرار گیــرد.
 .5بحث و نتیجهگیری

اســتفادهکنندة اصلــیاز «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران

اهــواز» ،اعضــای هیئــت علمــیهســتند .آنهــا بــرای اســتفاده از خدمــات پژوهشــی دانشــگاه ناچــار

بــه اســتفاده از ایــن ســامانه و ثبــت آثــار خــود در آن هســتند .بنابرایــن ،بــه هر نحــو ممکــن ،اطالعات
خــود را درایــن «ســامانه» ثبــت میکننــد .بــر همیــن مبنــا ،توســعة «ســامانه» بهگون ـهای کــه ثبــت

ســریع و آســان آثــار علمــی را امکانپذیــر ســازد ،ضــروری اســت .تــا زمــان انجــام ایــن پژوهــش،

مطالعـهای در مــورد ایــن ســامانه انجــام نشــده اســت و ایــن پژوهــش نخســتین نظرســنجی و ارزیابــی
مخــزن دانــش ســازمانی دانشــگاه بــه شــمار میآیــد .نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از ایــن ســامانه
بــرای بیشــتر اعضــا مشــکل بــوده و نبــو ِد آمــوزش از مهمتریــن دالیــل آن اســت .بســیاری از اعضــا

چگونگــی اســتفاده از «ســامانه» را ندیدهانــد و از فراینــد ثبــت آثــار در آن نــاآگاه هســتند .وجــود

مشــکل ،بهویــژه در مرحلــة ثبــت آثــار ،مشــکالتی را در کل فراینــد ذخیــره و بازیابــی بهوجــود

مـیآورد و در نهایــت ،باعــث میشــود دســتیابی بــه هدفهــای «ســامانه» بــا دشــواری همــراه شــود.

بــر پایــة یافتههــای ایــن نظرســنجی میتــوان بیــان داشــت کــه اســتفاده از آن تــا حــد زیــادی در

بیــن اعضــای هیئــت علمــی نهادینــه شــده اســت .اگرچــه نبایــد اثــر الــزام بــه اســتفاده از خدمــات
پژوهشــی بــر ایــن امــر را نادیــده گرفــت ،ولــی همراهــی مناســبی از ســوی اعضــا مشــاهده میشــود.
بــه هــر حــال ،اجراییشــدن پیشــنهادهای ایــن پژوهــش میتوانــد در رفــع مشــکالت آن

تأثیرگــذار باشــد .همچنیــن ،دســتیابی بــه هدفهــای مــورد انتظــار اعضــای هیئــت علمــی و نیــز

هدفهــای یــک مخــزن دانــش ســازمانی ،بهویــژه در افزایــش اســتفادهپذیری ،دسترســی و

پدیــداری آثــار و دانشــگاه ،موفقیتهــای بیشــتر در اســتفاده از «ســامانه» و گرایــش بیشــتر بــه آن در
گــرو توجــه بــه پیشــنهادهای کاربــردی چنیــن پژوهشهایــی اســت .در نهایــت ،بــا بهبــود هرچــه
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بیشــتر ایــن ســامانه میتــوان امیــدوار بــود کــه بخــش مهمــی از زیرســاخت الزم بــرای پیادهســازی
مدیریــت دانــش در «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» فراهــم شــود.

 .6پیشنهادهای پژوهش

بــا توجــه بــه مشــکالت اظهارشــدة اعضــای هیئــت علمــی در تعامــل بــا «ســامانة مدیریــت

اطالعــات پژوهشــی» ،بــه نظــر میرســد کــه الزم اســت ایــن ســامانه بازطراحــی و ارتقــا یافتــه و

بــرای کاربرپســندکردن آن توســط مســئوالن ذیربــط در حــوزة معاونــت پژوهشــی و فنــاوری و

نیــز مدیریــت فنــاوری اطالعــات دانشــگاه اقــدام شــود.

1 .1الزم اســت بــرای برگــزاری کارگاههــای آموزشــی مســتمر بهمنظــور اطالعرســانی بــه
شــیوههای گوناگــون در مــورد «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران
اهــواز» برنامهریــزی شــده و ایــن برنامههــا و آموزشهــای الزم توســط مســئوالن ذیربــط در

حــوزة معاونــت پژوهشــی و فنــاوری ایــن دانشــگاه بهطــور منظــم برگــزار گــردد؛

2 .2الزم اســت تمهیداتــی فراهــم شــود تــا از متخصصــان کتابــداری و اطالعرســانی کــه بــه امــور
مدیریــت اطالعــات و نیــز رتبهبنــدی ســازمانها آشــنا هســتند ،در کمــک بــه ثبــت آثــار و

ســازماندهی اطالعــات موجــود در مخــزن دانــش ســازمانی «دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز»
اســتفاده شــود .بــرای ایــن منظــور الزم اســت شــرح کار و وظایــف الزم بــرای ایــن کتابــداران
در دانشــکدة مربوطــه تعریــف شــود؛

3 .3الزم اســت امــکان دسترســی بــه آثــار اعضــا در «ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز» از طریــق دروازههــای اطالعاتــی ماننــد ســایت کتابخانــة مرکــزی فراهــم
گــردد؛ و

4 .4الزم اســت بهطــور مــداوم از اعضــا توســط واحــد مربوطــه در حــوزة معاونــت پژوهشــی
دانشــگاه نظرســنجی شــده و از نظــرات بهدســت آمــده در گســترش و تحــول ســامانه اســتفاده

گــردد.
قدردانی

از اســتاد گرانقــدر جنــاب آقــای پروفســور «فرجپهلــو» و ســرکار خانــم «گــودرزی» کارشــناس

«ســامانة مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز» کــه بــه ایــن جانــب یــاری
رســاندند ،صمیمانــه سپاســگزارم.
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 دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد علـم اطالعـات،1369 متولـد سـال

 گرایـش مدیریـت کتابخانههـای دانشـگاهی از دانشـگاه شـهید،و دانششناسـی
.چمـران اهواز اسـت

 گرايش مديريت کتابخانه، دارای مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی١٣٦٩ متولد سال:فاطمه بناری
.ھای دانشگاھی از دانشگاه شھيد چمران اھوازاست
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متولـد سـال  ،1330دارای مـدرک تحصیلـی دکتری در رشـتة علـم اطالعات و

دانششناسـی از دانشـگاه نیوسـات ولـز اسـترالیا و اسـتاد گروه علـم اطالعات و
دانششناسـی دانشـگاه شـهید چمران اهواز اسـت.

مدیریــت كتابخانههــای دانشــگاهی ،مدیریــت کیفیــت ،مدیریــت دانــش ،و

فنــاوری اطالعــات از جملــه عالیــق پژوهشــی ایشــان اســت.
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فاطمه بناری :متولد سال ١٣٦٩دارای مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،گرايش مديريت کتابخانه
ھای دانشگاھی از دانشگاه شھيد چمران اھوازاست.
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