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Objective: The present study aimed to design an organizational 

reservoir model in the National Company of Southern Oilfields 

with emphasis on identifying the driving factors using the meta-

combined  

Method: The first statistical population of the study was all 

written documents related to the organizational repository 

including 40 articles and works based on valid criteria from 

among 175 articles and works were selected and analyzed. The 

second statistical population included experts in the field of 

information technology, organizational repository, knowledge 

management, etc., who were eventually selected as 15 people 

and due to the conditions and limitations of the Corona 

pandemic, remotely compared to the presentation. Comments 

and suggestions were taken. 

Findings: The results of data analysis showed that the variables 

of perception of plagiarism, attitude to plagiarism and personal 

harassment have a negative and significant effect on the rate of 

plagiarism of students. Also, the variable of academic 

jurisprudence has a positive and significant effect on the rate of 

plagiarism of students. 
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 از روش فراترکیببرنده با استفاده مدل مخزن سازمانی با تأکید بر عوامل پیش

 خیز جنوب(ی مناطق نفت)مطالعه موردی: شرکت مل
 

  3رفسپیده فهیمی |2*هنادر نقشین |1نیکو بهارزاده
  29/3/1400تاریخ پذیرش:  20/3/1400تاریخ ویرایش: 12/12/1399تاریخ دریافت:  

 چکیده
د بر خیز جنوب با تأکینفتی مناطق احی مدل مخزن سازمانی در شرکت ملپژوهش حاضر با هدف طر: هدف

 برنده است.شناسایی عوامل پیش

اسناد مکتوب  آماری اول پژوهش کلیه ۀبا استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. جامع این پژوهش: روش

اثر انتخاب و تحلیل  ومقاله  175مقاله و اثر بر مبنای معیارهای معتبر از بین  40مربوط به مخزن سازمانی شامل 

د که در بودن فناوری اطالعات، مخزن سازمانی، مدیریت دانش و... ۀآماری دوم شامل خبرگان حوزۀ د. جامعش

 نفر تعیین شدند. 15نهایت 

ای و کدها به دست مفهومی، مقوله ۀبا کاربرد مراحل هفتگانه فراترکیب، الگوی مفهومی در شش الی: هایافته

د. جهت اعتباریابی مقاله شناسایی ش 29موضوعاتی گنجانده شد که در نهایت ها مفاهیم و امد. در هر یک از الیه

فهومی مورد های کانونی اخذ شد و الگوی مکیفی الگوی به دست آمده بر اساس نظرات خبرگان در قالب گروه

بعاد و ناسایی اشفراترکیب در  فرایندهای حاصل از اجرای تأیید خبرگان پژوهش قرار گرفت. با توجه به یافته

سازی مخزن هپیاد ۀهای آتی در جهت نحوتواند مبنایی برای پژوهشسازی مخزن سازمانی که میهای پیادهمقوله

نقش دولتی یها و نهادهای ذگیران در سازمانن و تصمیمهای اجرایی برای مسئوالسازمانی در راستای سیاست

  باالی خبرگان رسید، ارائه گردید. قرار گیرد در قالب الگویی مفهومی که به تأیید و توافق

 برندهخیز جنوب، عوامل، پیشمدل، مخزن سازمانی، مناطق نفت کلیدواژه:

 برندهشیبر عوامل پ دیأکبا ت یمدل مخزن سازمان(. 1400) فرفهیمی ،سپیده، و نادر ،نقشینه ؛نیکو ،بهارزاده استناد:

و  یتابدارک قاتیتحق .جنوب( زیخمناطق نفت یمل : شرکتی)مطالعه مورد بیبا استفاده از روش فراترک
 DOI: 10.22059/JLIB.2022.337772.1588 .63-100(، 2)55، یدانشگاه یرساناطالع

_______________________________________________________________ 
 nikoo@ut.ac.irbaharzadeh.تهران. رایانامه: شناسی، پردیس کیش، دانشگاه دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش. 1

: مدیریت، دانشگاه تهران. رایانامه شناسی، دانشکدهدانشیار، گروه علم اطالعات و دانشنویسنده مسئول، . 2
nnaghsh@ut.ac.ir 

 sfahimifar@ut.ac.ir شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. رایانامه:استادیار، گروه علم اطالعات و دانش. 3
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 مقدمه. 1

های ها و فعالیتساالنه پروژه ،ها و دستیابی به اهداف خودبرای انجام مأموریت هاصنایع و شرکت

های گوناگون تولید دهند که هر یک حجم عظیمی از دانش فنی و اطالعات در فرمتمتعددی انجام می

هر شرکت و صنعت به حساب و استراتژیک های گرانبها و کنند. این دانش و منابع که جزو داراییمی

و بر  (1990، 1رتافل)هستند روت و سرمایه پولی نظران جایگزین نهایی تولید، ثصاحبآیند و به زعم می

(. 1998 ،2)گالسر شودشود، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده میاستفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نمیاثر 

رسند که با سیستمی یکپارچه مدیریت شوند و به سودآوری میاین منابع زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می

های هنگفتی را به صنایع تحمیل کند بلکه زیانصورت نه تنها سودی خلق نمیینشوند چرا که در غیرا

تر انجام شده و هایی است که پیشکاری و اجرای مجدد پروژههای دوبارهکنند که ناشی از هزینهمی

های گوناگون تولید شده ولی به دلیل ها و در فرمتها، مستندات، نقشهجزئیات کامل آن در گزارش

ها قرار ندارد. ایجاد مخزن پروژه مدیریت یا مدیریت نامناسب در دسترس کارشناسان و تیمعدم 

، بریتیش 4های پیشرو مانند شلهایی است که بسیاری از صنایع و شرکتحلاز جمله راه 3سازمانی

 از آن استفاده برداری مناسببرای غلبه بر چالش مربوط به ثبت اطالعات و بهره و ... 6، شورون5پترولیوم

  (.1390پسند، کنند )محمدرضامی

 به ها و...ها، پژوهشنامه، رسالهپایانحاوی محتوای غیر از ها دادهمخزن ، در چهار سال گذشته

های ساختمانی، اطالعات پزشکی و... های فنی، نقشهنقشه فنی، تحلیلی، سازمانی،های گزارش

مخزن ، در سیر تحوالتی از یک مخزن سازمانی (2002) 7کلی فوردیافته است. طبق تعریف گسترش

؛ 2019 ،8و همکاران )زرواس این مخزن به عنوان پرکاربردترین مخزن در سازمان تبدیل شد پژوهشی

 (. 2006، 9نسپرابتس و جنکی

_______________________________________________________________ 
1 Toffler 
2 Glaser 
3 Data reositories 
4 Schlumberger 
5 British Petroleum 
6 Chevron 
7 Ford 
8 Zervas et al. 
9 Probets & Jenkins 
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ای از خدمات است که یک سازمان ( یک مخزن سازمانی در واقع مجموعه2013) 1چطبق تعریف لین

ۀ دهد که این منابع به وسیلاعضای جامعه خویش، جهت مدیریت و انتشار منابع دیجیتال ارائه می به

هایی برای مدیریت و مخازن سازمانی را فناوری (2008) 2راند؛ اما داکتسازمان و اعضای آن ایجاد شده

سازی و اشتراک نمایه سازی، نگهداری،داند که به گردآوری، ذخیرهها میاشتراک دانش در سازمان

پردازند. در این تعریف مخازن سازمانی به عنوان ابزاری برای مدیریت های فکری کارکنان میسرمایه

های ثبت، انتقال، اشتراک فراینداند. مخزن سازمانی به عنوان راهی برای تسهیل و تسریع دانش تلقی شده

به این وسیله، تعدادی از برداری مناسب از اطالعادات و دانش درون سازمانی ایجاد شد. و بهره

( در مدل 2005) 3کهای مختلفی پرداختند. بیوراین مخزن سازمانی به پژوهشۀ دربار پژوهشگران

و  نماید، لیتهدر سازمان معرفی می 4رگارتباطی پژوهشی خود، مخزن سازمانی را به عنوان یک تسهیل

 6ننماید. هرنارد و همکارا( مخزن سازمانی را به عنوان ابزار مدیریت دانش معرفی می2006) 5کاستا

 کند. معموالا ه داده به صورت باز معرفی میئ( مخزن سازمانی را به عنوان یک راه سبز به عنوان ارا2004)

 یافته و شده بازیابی متفاوت جستجوی طریق از تواندمی مخزن سازمانی یک در شدهذخیره محتوای

 این در موجود موارد و اسناد کشف برای متفاوت تعامل راهبردهای از یکی کلمه جستجوی شود و

 (. 2019 )بریتو وهمکاران، است مخازن

 45با  ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگ 

ربع از مهزار کیلومتر  400ای افزون بر هیدروکربوری بزرگ و کوچک در گسترهمخزن  65میدان و 

نماید. می درصد گاز کشور را تولید 16درصد نفت خام و  80استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود 

ان باالدستی و با توجه به اهتمام این سازم استگسترده در داخل کشور ۀ این شرکت دارای سبد پروژ

ن اشاره شده آکت ملی نفت در امر انتقال دانش فنی که به طور مؤکد در اسناد باالدستی به یعنی شر

ز بدو تشکیل اهای دانشی و استقرار مخزن سازمانی است، این شرکت را مصمم به در نظر گرفتن فعالیت

تاکنون  1379 دهد که این شرکت از سالهای ایجاد مخزن سازمانی نشان میفعالیتۀ توسعۀ نمود. پیشین

 را داشته است: 1 از لحاظ انتقال دانشی سیر تحوالتی به صورت نمودار شکل

_______________________________________________________________ 
1 Lynch 
2 Ductar 
3 Biyork 
4 Facilitator 
5 Lite & Kasta 
6 Hernard et al. 
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 . سیر تحوالتی مدیریت دانش در شرکت ملی نفت خیز جنوب1 شکل

 

سازمان، مبادرت به استقرار بانک اطالعاتی پروژه اعم از  این 1379سال ، از 1 با توجه به شکل

کنترل پروژه و... و ایجاد سطح دسترسی به مدیران ارشد و کارشناسان، کیفی،  مستندات فنی و مهندسی،

نمود و این مستندات را به منظور ممیزی جهت اخذ استانداردها  آنها متناسب با جایگاه و نوع تخصص

های باالی مسئولیتی در درون سازمان شرکت ملی المللی، گزارش به مدیران در ردههای بینو گواهینامه

سال از اتخاذ رویکرد 12نمود. با توجه به سپری شدن برداری میبهره خیز جنوبشرکت ملی نفتنفت و 

 د:دانش فنی، معایبی متوجه سازمان در امر انتقال دانش فنی به وجود آمد که شامل موارد ذیل بو

فقدان رویکرد یکپارچه در بین مدیران و کارکنان به منظور خلق، ثبت، تسهیم، انتقال، ذخیره و  -

 ها؛ها و کارگاهگیری دانش در قالب مخزن سازمانی در سطح ستاد مرکزی، شرکتبه کار

های اجرایی و عدم توجه به سوابق و تجربیات قبلی درون و برون سازمانی در خصوص روش -

 گردید؛توب میفنی که مک

های کارکنان فعال در ها و عدم توجه به دانش و پژوهشتوجه صرف به به دانش فنی پروژه -

 ها؛کارگاه

 عدم ثبت دانش حاصل از اجرای پروژه از ابتدا، در حین اجرا و اختتام پروژه؛ -

ها و ازشرکتاعم دستیهای پایینفقدان متولی دانشی درساختار رسمی سازمان به ویژه در رده -

 ها.کارگاه

، ساختار سازمانی یندهای دانشیانفعان، فر، ذیی دانشیهاعدم ارتباط مناسب یکپارچه بین حوزه -

 ؛و قراردادهاهای منابع انسانی، مالی، فرایندیندهای مرتبط مانند او مدیریت دانش سازمانی و فر



 
  ... برنده با استفاده از روش فراترکیبمدل مخزن سازمانی با تأکید بر عوامل پیش

 

67 

 های سازمان؛عدم همسویی استراتژی مدیریت دانش با استراتژی -

 ای و مستقل بودن واحد مدیریت دانش در ساختار سازمانی؛جزیره -

 و عدم نفوذ رویکرد دانشی در بین مدیران ارشد سازمان؛ -

 .های خرد و کالن سازمانعدم نفوذ مدیریت دانش بین الیه -

وجه به رغم اهمیت کلیدی مدیریت یکپارچه اطالعات و دانش فنی این صنعت و ضرورت تعلی

کاسه و منسجم مدیریت و در دسترس  ایجاد مخزن سازمانی که بتوان اطالعات را در آن به صورت یک

قرار داد، به دلیل متفاوت بودن ماهیت اطالعات و شرایط حاکم بر صنعت نفت کشور، چگونگی ایجاد 

و ها لفهؤابعاد و مطلبد که شناسایی و فهم این شرایط و ویژه خود را می هایلفهؤابعاد و مچنین مخزنی 

ای عمیق و ساخت های خاص صنعت نفت باشد نیازمند مطالعهارائه مدلی که متناسب با شرایط و ویژگی

بر بافت چرا که اغلب مطالعات پیشین با موضوع مخزن سازمانی و مدیریت دانش تمرکزشان  یافته است.

اند تا دانش و و روی اسناد، مقاالت، انتشارات اساتید متمرکز شده عالی و غیرصنعتی بودهآموزش 

؛ 1397 رشیدی و عباسپور، ؛1397 داستانی، ؛1397 فرج پهلو،و بناری ) هااطالعات فنی صنایع و سازمان

 ؛1389 زاهدی نوقابی، ؛1394 ؛ نوری میسا و حسن زاده،1394 ؛ زاهدی،1397راد،؛ مقدم1393 شفیعی،

 ؛2012 ،2؛ آرلتسچ و اُبراین2013 ،1و همکارانی اکیریک ؛2015 لی و همکاران، ؛2017 لیائو و جنونی،

پالمر،  ؛2009 ،5و همکاران اکلی ؛4،2010رایو ک یداواتینور زه،یآبر ؛3،2010پولترونیری و همکاران

 (.2008 ،6تفائو و نیوتون

و  یریپولترون؛ 2015لی و همکاران،) مخازن سازمانی در بافت صنایعسازی اهمیت برجسته با وجود

(، پژوهشی که بتواند دانش مورد نیاز برای ایجاد چنین 2008و پالمر و همکاران،  2010، همکاران

خیز جنوب( قرار دهد انجام نشده است. با توجه به تفاوتی نفعان )مناطق نفتمخازنی را در اختیار ذی

طالعات و چرخه دانش در بافت صنعت )در مقایسه با بافت دانشگاهی یا غیرصنعتی( و که در ماهیت ا

این مقاله قصد دارد تا با رویکردی کیفی مدیریت این اطالعات وجود دارد،  هایلفهؤدر نتیجه ابعاد و م

مخزن  موردنیاز برای ایجادهای لفهؤابعاد و مو با روش موردپژوهی اکتشافی به بررسی و شناسایی 

خیز سازمانی در صنعت نفت و با تمرکز ویژه بر تجربه کارشناسان و مدیران شرکت ملی مناطق نفت

_______________________________________________________________ 
1 Kyriaki 
2 Arlitsch & OBrien 
3 Palmer, Teffeau & Newton 
4 Abrizah, Noorhidawati & Kira 
5 Yakel 
6 Palmer, Teffeau & Newton 
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تولید و جریان دانش در این شرکت(  فرایندنظرگرفتن شرایط و  مبادرت ورزد و مدلی بومی)با در جنوب

الگوی ۀ ر با هدف ارائپژوهش حاض گفته،پیشبا توجه به موارد برای ایجاد چنین مخزنی ارائه نماید. 

 های زیر است:خیز جنوب انجام شده و به دنبال پاسخ به سؤالمخزن سازمانی در شرکت ملی نفت

های مرتبط خیز جنوب بر مبنای مقاالت و پژوهشالگوی مخزن سازمانی درشرکت ملی نفت -

 چگونه است؟

شده چه ومدیریت دانش با الگوتدوینسازمانیمخزنیخبرگان حوزهمیزان توافق واعتبارسنجی -

 میزان است؟

 پژوهشاهداف . 2

 :استحاضر به دنبال دستیابی به اهداف ذیل  پژوهش 

های خیز جنوب بر مبنای مقاالت و پژوهشطراحی الگوی مخزن سازمانی در شرکت ملی نفت -

 مرتبط؛

 سازمانی و مدیریت دانش با الگوی تدوین شده؛مخزن ۀ اعتبارسنجی و میزان توافق خبرگان حوز -

خیز مناطق نفتملی سازمانی در شرکت سازی مخزنراستای پیاده درها پیشنهاد و راهکارهاۀ ارائ -

 جنوب. 

 پیشینه پژوهش . 3
 

سازی پیادهۀ های بسیار کمی در داخل و خارج کشور در حوزمخازن سازمانی، پژوهشۀ در زمین 

توان در اما به طور کلی تمامی تحقیقات مرتبط را می؛ ها صورت گرفته استسازمان در سازمانمخازن 

 بندی کرد: چهار دسته شامل موارد ذیل تقسیم

 ؛طراحی .1

 ؛مطالعات همبستگی .2

 ؛ وتوسعه مفاهیم مخازن سازمانی .3

 .مطالعات کیفی .4

های باال، به مند بر این تحقیقات به تفکیک دستهآید در مروری نظامدر جداولی که در ادامه می  

های استخراجی، سال انجام مواردی همچون بستر انجام پژوهش، نتایج، روش پژوهش، ابعاد و مؤلفه

 پژوهش و مؤلف آن اشاره شده است. 
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 های مختلف تحقیق به: در این دسته از تحقیقات به ارائه راهبردهایی که از طریق روشطراحی. 1

 اند، برای طراحی مخازن سازمانی پرداخته شده است.دست آمده

 . پیشینه تحقیقات با رویکرد طراحی مدل1جدول 
 

 های استخراجیابعاد و مؤلفه روش پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف

1 
پریرخ و 

 نوقابی
(1390) 

بررسی مخزن سازمانی 
دانشگاه فردوسی مشهد و 

سنجش میزان همخوانی آن 
 معیارهای تخصصیبا 

 ارائه مدل

 تولید دانش -1
 هااندازها و سیاستچشم -2
 مشیخط -3
 مستندات -4
 مدیریت -5
 سیستم -6
 نرم افزار -7

2 
نوری و 

ازده حسن
(1394) 

دهنده تعیین عناصر تشکیل
مخزن دانش سازمانی در 

های کشور و ارائه دانشگاه
 چارچوب مفهومییک 

 ارائه چارچوب

 محتوا -1
 ساختار -2
 مسائل حقوقی -3
 هامشیخط -4
 سطح دسترسی -5
 هامحدودیت -6
 رایتبیانیه کپی -7

3 
پولترونیری و 

 همکاران
(2010) 

اندازی یک مخزن راه
سازمانی در مؤسسه ملی 

 سالمت ایتالیا
 ارایه مدل

 محدودیت -1
 دسترسی آزاد -2
 مبتنی بر وب -3

4 
پین فیلد و 
 همکاران

(2002) 

ااندازی یک آرشیو راه
 سازمانی ای.پرینت

مبتنی بر سیاهه 
 وارسی

 انواع مدارک -1
 نگهداری -2
 هاارسال -3
 هافراداده -4

5 
پالمر و 
 همکاران

(2008) 

شناسایی عوامل موفقیت در 
 ایجاد مخزن سازمان

 چارچوب نظری

 سایت مخزنوب -1
 راهبردهای همکاری درون سازمانی -2
 همکاری برون سازمانی -3
 های فکریمدیریت سرمایه -4
 نقش کتابداران -5
 وظایف تیم پروژه-6

6 
یاکل و 
 همکاران

(2009) 

 تیعوامل موفق یبررس
 یمخازن سازمان

 تطبیقی

 عوامل درونی -1
 عوامل بیرونی -2
 هامشیخط -3
 منابع -4
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چارچوبی جهت ایجاد مخزن سازمانی در ۀ ارائ در تحقیق خود به( 1394زاده )نوری و حسن

پرداختند یک مخزن سازمانی گی ایجاد چگون در تحقیق خود به آنها .پرداخته استی کشور هادانشگاه

چهار مخزن سازمانی  دادند.و تنها مسائلی که پیرامون ایجاد یک مخزن سازمانی وجود دارد را شرح 

مربوط به کالج سلطنتی لندن، دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ، مدرسه بازرگانی آی سی اف اِی 

، هر یک هاونهبا توجه به اطالعات به دست آمده از نم. آی و دانشگاه پردو به عنوان نمونه بررسی شدند

مربوط به هرکدام مشخص شد. ۀ محدود از عناصر مربوط به مخزن سازمانی مورد بررسی قرار گرفتند و

پولترونیری و همکاران یک نمودار نشان داده شد. ۀ در نهایت ارتباط بین هر یک از این عناصر به وسیل

لی سالمت ایتالیا پرداختند. هدف اندازی یک مخزن سازمانی در مؤسسه م( در تحقیق خود به راه2010)

نگارش این تحقیف، شرح تجارب انتشار و توزیع مواد پژوهشی در مؤسسه آی اس اس ایتالیا در بخش 

زیست پزشکی بوده است. برای انجام این پژوهش یک پرسشنامه برای اعضای آی.اس.اس فرستاده شد 

سی آزاد پرسیده شود. با توجه به موقعیت تا نظر پدیدآوران آثار در مورد مخزن سازمانی و طرح دستر

 پژوهشگر، پژوهشگر ارشد و مدیران پژوهشی بودند. آنها پدیدآوران، اکثر

درصد ذکر  40این افراد عنوان کردند که با جنبش دسترسی آزاد آشنایی دارند؛ ودو درصد شصت

منتشر ۀ د گفتند که نسخدرصد افرا 97دهد، کردند که منابع خود را به صورت آزاد روی وب قرار می

مشی درصد افرد در صورتی که یک خط 54آثار خود را به مخزن سازمانی ارسال خواهند کرد؛ ۀ شد

درصد از افراد خاطر نشان  49از قبل تعریف شده تهیه گردد، با ارسال منابع خود به گنجینه موافق بودند؛ 

کردند که آثار علمی خود را بدون اعمال هیچ گونه محدودیت دسترسی یا محدودیت استفاده ارسال 

 خواهند کرد. 

ۀ ها با استفاده از مطالعرداختند.آنپ یمخازن سازمان تیعوامل موفق ی( بررس2009و همکاران ) اکلی

پنج دانشگاه  یمنابع مرتبط مخازن سازمان گریها و دیمشو براساس مستندات، خط (ایمقایسه)تطبیقی 

 میتقس یرونیو ب یرونمخازن را به دو دستۀ د نیقرار دادند و عوامل موفقیت ا یرا مورد بررس یپژوهش

مدیر مخزن سازمانی، )کننده در مخزن سازمانی هر دانشگاه منظور با افراد مشارکت نیکردند. به ا

مصاحبه انجام شد.  (ها و کارکنان فناوری اطالعاتدانشگاه، مسئوالن و مدیران کتابخانه کتابدار

شده  هتحلیل محتوای منابعِ نوشت همراهیی که ضبط و پیاده شده بودند، به هامصاحبهۀ بر پای هاتحلیل

گرفت. آنها عوامل درونی برای موفقیت را شامل گردآوری محتوا و  مخزن سازمانی انجامۀ دربار

 یمخزن سازمانی دانستند. درگردآوری محتوا، ساخت صفحات خاص اعضاۀ شده به وسیل هخدمات ارائ
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لیدی برای دن پژوهشگران کرهیئت علمی، مذاکره با ناشران برای گردآوری آثار این افراد و متقاعدک

توان به مواردی چون خدمات نیز میۀ شرکت در مخزن سازمانی از مهمترین عوامل بودند. در زمین

مقاله اشاره کرد. از عوامل ۀ زیاد و بهبود رتبۀ مدت، استفادافزایش بازیابی تمام متن، نگهداری طوالنی

در ارتباط علمی در فضای دانشگاه و قرار گرفتن کتابداران و  خانهتوان به نقش کتابمی زیبیرونی ن

 . کتابخانه در جریان ارتباط علمی نام برد

دیگری با عنوان شناسایی عوامل موفقیت در ایجاد مخزن سازمان ۀ ( در مقال2008) پالمر و همکاران

روی ایجاد  و مشکالت پیش هاسی.آی.سی هدف اصلی از انجام پژوهش، آگاهی در مورد موفقیت

موردی بررسی شدند. برای ۀ مخزن سازمانی بوده که در این مقاله سه مخزن سازمانی با روش مطالع

گردآوری اطالعات از مشاهده وب سایت مخزن و مصاحبه با مجریان پروژه استفاده شد. در آخر 

ه مشکالت، راهبردهای مربوط به هر مخزن، مشخص شد که این راهبردها شامل: راهبردهای مربوط ب

ی فکری، نقش هاسازمانی، راهبردهای مدیریت سرمایهسازمانی و برونی درونهاراهبردهای همکاری

ایجاد پروژه و ... بوده  فرایندی هاکتابداران، وظایف تیم پروژه، دیدگاه اعضای هیئت علمی، چالش

اندازی یک آرشیو سازمانی راهۀ خود به بررسی نحوۀ ( در مقال2002فیلد و همکاران )پین است.

اند. های ادینبورگ و ناتینگهام بحث کردهآزمایشی ای.پرینت در دانشگاهۀ ای.پرینت در مورد پروژ

ها متمرکز شده است. همچنین در مورد ها و فرادادهبحث روی انواع مدارک، نگهداری، ارسال

 های توسعه مخزن سازمانی اطالعاتی فراهم شده است.هزینه

ها رابطه مخازن سازمانی و هم تغییری که آن به در این دسته از پژوهش: مطالعات همبستگی .2

 عنوان یک متغیر با متغیری دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

 شناسایی وضعیت استفاده اعضای هیئت علمی از مخزن دانش پژوهشی ( به1397) بناری و فرج پهلو

به عنوان بخشی از مخزن دانش سازمانی این دانشگاه، شناسایی مشکالت دانشگاه شهید چمران اهواز در 

که اعضای هیئت علمی نگرش  . نتایج تحقیق نشان داداین سامانه و ارائه راهکار برای ارتقای آن است

ای را کم و بیش مثبتی نسبت به سامانه موجود و واگذاری آثار خود به آن دارند و وجود چنین سامانه

کنند، رغم اذعان به وجود مشکالت، تقریباا همه اعضا از سامانه استفاده میدانند. علیوری میمفید و ضر

ولی باید در نظر داشت که با افزایش آشنایی اعضا با سامانه، میزان مشارکت آنان نیز افزایش خواهد 

موزشی دوره ای و منظم و ی آهایافت. بنابراین، نیاز به اطالع رسانی پیرامون سامانه و برگزاری کارگاه

ی ارائه شده توسط کاربران برای بهبود هاشود. توجه به مشکالت سامانه و راهکارمی باکیفیت احساس



 
 1400، 2، شماره 55 دوره ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

72 

کند. با بهبود هرچه بیشتر وضعیت آن به ارتقا و پیشرفت مخزن دانش پژوهشی این دانشگاه کمک می

سازی مدیریت دانش در ت الزم برای پیادهتوان امیدوار بود که بخش مهمی از زیرساخاین سامانه می

 سازمان مورد مطالعه فراهم شود.

های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان شناسایی ویژگی ( در پژوهش خود به1390پریرخ و زاهدی )

پرداخته است.  هابا آن ویژگی در سازمان مورد مطالعههمخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی 

به دست ها، اطالعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش از همه جنبه نداینکه بتوانبرای  پژوهشگران

اطالعاتی دریافت د، در گردآوری اطالعات از چند دیدگاه، یعنی سازمان و سیستم و کاربران، نآور

بندی این دسته. بندی شدندمشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به شش گروه و یا معیار دستهکردند. 

آمده را تشکیل داد. به دست  خت ابزارهای گردآوری اطالعات و نیز ساختار تحلیل اطالعاتزیرسا

ها و مستندات و استفاده از سیستم، ضروریست در مخزن سازمانی مشینشان داد که در مورد خط نتایج

و در در وضعیت متوسط  "سیماد"دانشگاه به بازنگری و تغییر پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، 

های فنی، وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش ها و ویژگیاندازها و سیاسترابطه با چشم

های مخزن طور تقریبی، ویژگینشان داد که در مقایسه با معیارهای یک مخزن سازمانی مطلوب، به

 .در حد متوسط قرار دارد را در سازمان مورد مطالعهسازمانی 

 تحقیقات با رویکرد مطالعات همبستگی . پیشینه2جدول
 

روش  عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف
 های استخراجیابعاد و مؤلفه پژوهش

رشیدی و  1
 (1396پور)عباس

مقایسه منابع مخازن سازمانی 
های علوم پزشکی دانشگاه

پذیری کشور از لحاظ نمایه
پذیری در موتور و دسترسی

 جستجوی گوگل

آزمون 
 مجذور خی 

 پذیریمیزان نمایه -1
 پذیرینحوه دسترسی -2
 آوری از طریق سپارهفراهم -3
آوری ازطریق سپاره فراهم -4

 یادسترسی محدود
آوری از طریق سایت فراهم -5

 ناشر یا پایگاه اطالعاتی
آوری از طریق سایت فراهم -6

ناشر یا پایگاه اطالعاتی با 
 محدوددسترسی 

 تعداد منابع -7

سیدین و جاللی  2
(1391) 

بررسی میزان قابل اعتماد 
بودن مخازن سازمانی 

دیجیتال مبتنی بر دسترسی 
 آزاد

 همبستگی

 مخازن سازمانی دیجیتال -1
 های علمیانجمن -2
 دسترسی آزاد-3
قابل اعتماد بودن مخازن -4

 سازمانی
 تعداد اسناد -1 همبستگی (2009) بیهات
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3 
بررسی میزان نمایه شدن 
منابع مخازن سازمانی با 
 توجه به دسترسی آزاد

 سطح دسترسی آزاد -2

 سازینحوه نمایه -3

 آرلیچ و ابرین 4
(2012) 

ثیر عناثر انتقال بررسی تأ
 همبستگی فراداده در مخازن سازمانی

 سازینرخ نمایه
 خزشگرهاآسانی حرکت 
 موتور جستجو

 میزان ابرداده

 لی و همکاران 5
(2015) 

بررسی موجودیت و 
پذیری منابع مخازن دسترسی

 سازمانی
 ه آمار ئارا

 های دیجی نولابرداده
 میزان دسترسی به متن کامل

 سیستم( )آسانیهاتعداد کلیک

 پریرخ و زاهدی 6
(1390) 

یک های شناسایی ویژگی
مخزن سازمانی و بررسی 
میزان همخوانی وضعیت 

 کنونی مخزن سازمانی

 همبستگی

 اندازچشم
 سیاست

 اهداف فنی

 بناری و فرج پهلو 7
(1397) 

 هیئت اعضای نگرش بررسی
 چمران شهید دانشگاه علمی

 دانش مخزن درباره اهواز
 دانشگاه این سازمانی

 -توصیفی 
 پیمایشی

 دانش
 مدیریت دانش

 مخزن دانش پژوهشی

های علوم پزشکی ( در مقاله خود به مقایسه منابع مخازن سازمانی دانشگاه1396پور )رشیدی و عباس 

بیان داشتند  آنها پذیری در موتور جستجوی گوگل پرداختند.پذیری و دسترسیکشور از لحاظ نمایه

تحقیق خود با بنابراین در  .طریق موتورهای جستجو مهم استدسترسی به منابع مخازن سازمانی از که 

ی علوم هاپذیری منابع مخازن سازمانی دانشگاهپذیری و دسترس، نمایهتوجه به اهمیت دسترسی به منابع

حاصل از این پژوهش نشان  نتایج .پزشکی کشور در موتور جستجوی گوگل مورد مقایسه قرار گرفتند

 .کندرا تضمین نمی پذیری آنیابع بر روی موتور جستجوی گوگل، دسترسپذیری مننمایه که داد

پذیری منابع مخزن سازمانی ( در تحقیق خود بر روی موجود بودن و دسترس2015) لی و همکاران 

های این پژوهش دیجی تول کامنز در موتورهای گوگل و گوگل اسکالر پژوهش انجام دادند. یافته

اند و های دیجی نول پیوند دادهدرصد موارد گوگل و گوگل اسکالر به ابرداده 3/85نشان داد در 

اند. برای دسترسی به ابرداده یا متن کامل به بیش درصد منابع را فراهم آورده 96دسترسی به متن کامل 

 از سه کلیک نیاز نبود. 

های مورد آزمایش قرار دادند. یافته( عناصر انتقال فراداده در مخازن سازمانی را 2012) آرلین و ابرین 

را در  آنها این تحقیق نشان داد مخازن سازمانی که از ابرداده پیشنهادی گوگل اسکالر استفاده کردند و

سازی بیشتر دارند. همچنین آسانی حرکت خزشگرهای موتور تگ اچ تی ام ال بیان کردند نرخ نمایه

 سازی است. ای برای نمایهنندهکجستجو در مخازن سازمانی، عامل تعیین



 
 1400، 2، شماره 55 دوره ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

74 

( در پژوهش خود به بررسی میزان مایه شدن منابع مخازن سازمانی دسترسی آزاد رشته 2009) بیهات 

های این موتور جستجو متداول و شناخته شده پرداختند. یافته 8علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات در 

در موتور جستجوها به طور کامل دیده نشدند و دامنه  تحقیق نشان داد که هیچ کدام از مخازن سازمانی

 درصد متغیر است.  92درصد تا  4از  آنها نمایانی

ها رابطه مخازن سازمانی و هم تغییری : در این دسته از پژوهشتوسعه مفاهیم مخازن سازمانی .3

 .که آن به عنوان یک متغیر با متغیری دیگر مورد بررسی قرار گرفته است

محور پردازد. در روش دادههای توسعه انبار داده می( در تحقیق خود به بررسی روش2019)کِمال 

شود ها تمرکز میاستفاده از دادهۀ شود و سپس بر روی نحوبرای توسعه انبار داده ابتدا انبار داده ایجاد می

شود و سپس مخزن داده می ها تمرکزچگونگی استفاده از دادهۀ و در روش کارکردمحور ابتدا بر نحو

 یابد. توسعه می

 . پیشینه تحقیقات با رویکرد توسعه مفاهیم مخازن سازمانی3جدول
 

 های استخراجیابعاد و مؤلفه روش پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف

 گردآوری مخزن داده (2018) ژیانگ ما 1

 ارزش افزوده
 مدیریت داده

 هادیجیتالی شدن داده
 ذخیره کاتالوگ سازمانی

 (1397) داستانی 2

کارگیری مخازن به
سازمانی راهبردی برای 

ارتقای علمی 
های علوم دانشگاه

 پزشکی کشور

 گردآوری

 سطح دانایی
 مصرف اطالعات

 گسترش دانایی
 سریعدسترسی 

 ابزارهای نوین نشر علمی

3 
زاهدی و 

 (1389ساز)زره

نقش و جایگاه مخازن 
سازمانی در اشاعه و 

پذیر کردن دسترس
 اطالعات در جامعه علمی

 گردآوری

 پذیر کردن اطالعاتدسترس
 افزارنرم

 هاکتابخانه
 کتابداران

4 
کالنتری و 

 مهرخوشه
(1397 ) 

بندی اولویت شناسایی و
های چالش

گذاری داده و اشتراک
 اطالعات مکانی

 گردآوری

 رتال مکانیپُ

 ()ابرداده فراداده

 عدم هماهنگی

 گذاری دادهاشتراک
 اطالعات مکانی

http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4810-fa.pdf
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4810-fa.pdf
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4810-fa.pdf
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4810-fa.pdf
http://ijme.mui.ac.ir/article-1-4810-fa.pdf
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5 
 بریتو و همکاران

(2018) 

بافت سازمانی در مخازن 
های سازمانی در دانشگاه

 فدرال
 گردآوری

 سلسله مرانبیساختار 
 تمرکززدایی

 توسعه ساختاری
 بافت سازمانی

 مقایسه تطبیقی بررسی مزایای انبارداده (2019) کِمال 6
 محورروش داده

 روش کارکردمحور

 (2019) اسمارت 7
بررسی چیستی مخزن 

 سازمانی
 توسعه تکوینی

 وب
 موتور جستجو

 مشارکت

پردازد. در ها میه جریان اطالعات در مخزن داده در سازمانئدر مقاله خود به ارا( 2019) اسمارت

این مقاله، جریان اطالعات از هر دو روش محدود و منبع باز برای به دست آوردن و ایجاد فراداده 

 سازمان برای سهولت و سرعت دسترسی و استناد به کار خود استفاده پژوهشگرانتحقیق و دسترسی به 

 کند. یم

 و کرده ذخیره را هاداده مجموعه داده ( در تحقیق خود با اشاره به این که مخازن2018ژیانگ ما )

 توسط شدهاستفاده  و شده ذخیره محتوای ه مفاهیم مرتبط بائکنند به ارامی فراهم را کاربران به دسترسی

کاتالوگ  و دیجیتال هایداده مجموعه دیجیتال، هایداده شدن دیجیتالی شامل دیجیتالی داده مخازن

 هایداده مدت بلند حفظ قابلیت هایشناسه و متاداده الگوی استانداردهای پرداخته است. سازمانی

همچنین  .سازندمی فراهم را مختلف ایداده مخازن بین ماشین دسترسیقابل هایواسط همچنین و تحقیق

  پرداخت. است گسترده موضوع که یک داده مدیریته مفاهیمی در رابطه با ئبه ارا پژوهشگر

در قالب  هادانشگاه توسط فکری تولید انتشارۀ نحوئۀ خود به اراۀ ( در مقال2018) بریتو و همکاران

مخازن سازمانی  در استفاده مورد مختلف اشکال تحلیل و همچنین به تجزیه پردازد.مخازن سازمانی می

مخازن مبتنی بر ساختار سلسله مراتبی ترتیب داده  اغلب که داد نشان کند. نتایجهای اشاره میدر سازمان

 شده است.

گیری مخازن سازمانی راهبردی برای ارتقای علمی به کارۀ ( در مقاله خود به نحو1397داستانی)

های ها و شاخصدانایی را به عنوان یکی از محور پژوهشگرهای کشور پرداخت. در این مقاله، دانشگاه

داند. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه می

گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. منبع اصلی تولید اطالعات 

، پژوهشگرقیق گیرد. در این تحهای پژوهشی است که انجام میو دانش جدید در واقع حاصل فعالیت
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کند. با گسترش و مخازن سازمانی را به عنوان یکی از ابزارها و ابزارهای نوین نشر علمی معرفی می

در موتورهای  آنها از طریق شبکه جهانی اینترنت و نمایه شدن محتوای آنها این منابع و عرضهۀ توسع

یابد مخازن سازمانی افزایش میجستجو، امکان دیده شدن، بازیابی و استفاده شدن مدارک و محتوای 

و همین امر سبب افزایش ضریب نفوذ و تأثیر و همچنین باالتر رفتن اعتبار سازمان در محیط خارج 

ها و مؤسسات های آرشیو آنالین هستند که توسط دانشگاهگردد. مخازن سازمانی سیستمسازمانی می

ی پژوهشگران، از جمله پژوهشگران، استادان و اند تا بتوانند انواع تحقیقات علمتحقیقاتی ارائه شده

محتوای ذخیره شده مخازن سازمانی آموزش عالی شامل . دانشجویان را ذخیره، انتشار و حفظ نمایند

و سایر مقاالت علمی است. نتایج تحقیق نشان داد که  همایشها، مقاالت مجالت، مقاالت نامهپایان

کنند و مخازن د دسترسی آزاد منابع دانشگاهی ایجاد میمخازن سازمانی یک کانال مهم برای ایجا

ان در جستجوی منابع برای کمک پژوهشگرهای دیجیتالی مورد نیاز سازمانی همچنین به عنوان کتابخانه

ای توسط بسیاری کند. مخازن سازمانی به طور گستردهبه جامعه علمی در توسعه دانش خود عمل می

راری ارتباط و حفظ این دانش استفاده شده است. مخازن سازمانی در از مؤسسات دانشگاهی برای برق

 اند. چند سال گذشته بسیار مورد توجه بوده

پس از ارائه توضیحی کوتاه راجع به جنبش دسترسی آزاد خود ۀ ( در مقال1389) ساززاهدی و زره

پذیر کردن اطالعات دسترسبه عنوان ابزاری نوین و کارآمد در را و معرفی منابع آن، مخزن سازمانی 

ها، فلسفه وجودی، محتوا، مزایا و افزون بر آن، مطالبی نیز درباره ویژگی نماید.میسازمانی تعریف 

ترین نرم افزارهای منبع باز موردنیاز جهت ایجاد شاخصئۀ نمود و به اراهای مخازن سازمانی ارائه چالش

و کتابداران به عنوان متولیان گردآوری و  هاو در پایان به نقش کتابخانه نمودندمعرفی سازمانی مخازن 

 پرداختند.پذیر ساختن اطالعات سازمانی در ایجاد و ترغیب استفاده از این نوع منابع دسترس

بندی راهکاری برای شناسائی و اولویتۀ ارائخود به ۀ ( در مقال1397) مهراسکویی و خوشه

ئه به ارا پژوهشگرپرداخت. در این تحقیق، گذاری داده و اطالعات مکانی های اشتراکچالش

پرداخت. چارچوب روش تحقیق بر اساس پیمایش، مفهوم ریسک و استفاده از سامانه استنباط فازی بنا 

فقدان یا مشکالت . 2، رتال مکانینبود پُ. 1های مخازن سازمانی، شامل نتایج تحقیق نشان داد که چالش

گذاری داده و اطالعات مکانی های مختلف برای اشتراکنبود هماهنگی الزم در بین سازمان. 3فراداده، 

اطالعات مکانی شناخته شدند که همگی در کالستر . 4گذاری داده و های اشتراکاز مهمترین چالش



 
  ... برنده با استفاده از روش فراترکیبمدل مخزن سازمانی با تأکید بر عوامل پیش

 

77 

کالس سازمانی و فنی چنین استنباط شد که ها در دو طور از ارزیابی چالشیکسانی قرار داشتند. همین

 .های فنی اهمیت بیشتری دارندهای سازمانی نسبت به چالشچالش
 

های گیری یکی از انواع روشبه کارها با در این دسته از پژوهش :)معناکاوی( مطالعات کیفی. 4

 مخازن سازمانی بوده است.های مختلف کیفی سعی در انجام مطالعاتی تفسیری و معناکاوانه از جنبه

ها در اشتراک دادهۀ ( در مقاله خود به بررسی سه چالش اساسی در زمین2019) مانهیمر و همکاران

 پردازد. این سه چالش شامل موارد ذیل است:مخازن سازمانی می

 قوانینی :ها(منظور اشتراک دادهکنندگان به)اکتساب اطالعات از مشارکت چالش اول

ان پژوهشگر فکریمالکیت  وقبینی الزامات قانونی و بازدارنده در سرقت ادبی و حقپیش نیازمند که

کیفی عدم وجود قوانین هایتردادهگستردهگذاریاشتراکبه برای اصلی هایچالش از یکی است.

 . آور در مبحث کپی رایت است.الزام

در طراحی : به اشتراک گذاشته شده(های )اطمینان از قانونی بودن داده چالش دوم

گری و بسترسازی مناسب در راستای اشتراک آوری، تسهیلتوان به منظور الزاممخازن سازمانی، می

ریزی مدیریت دانش، نسبت به تضامین مورد نیاز در راستای حفظ داده اقدام نمود. اقدامات شامل برنامه

 شود.  های داده کاوی میفرایندایجاد ها و برداری از دادهبهرهۀ داده، نحو

 به محدود دسترسی توانندمی داده مخازن از برخی: های حساس()اشتراک داده چالش سوم 

 منظور به توانندنمی که هاییداده برای گزینه این. نباشند بازیابی قابل که کنند فراهم را حساس هایداده

 بسته تواندمی محدود دسترسی خاص اجرای است. مفید شوند، اصالح هاداده بودن محرمانه از حفاظت

 ست.هابر بودن و منقضی بودن دادههای زمانچالش از ترکیبی شامل اما باشد، متفاوت ماهیت به

ی عالمؤسسات آموزش نیازبزرگتر یکیکه « آتن» TEI در ی( پژوهش2013همکاران ) و یاکیریک

 یرسم یت علمئیه یاعضا نیب لیمیاقیپرسشنامه ازطر 140پژوهش نیاست، انجام دادند.درا ونانی

با  ارمندساختۀ چند مصاحب ن،یوه بر االپرسشنامه بازگشت داده شد. ع 90و عیمختلف توز یهادانشکده

 وهیش نیبهتر نییعبارت بود از: تع یاکتشاف قیتحق نیا یانجام گرفت. هدف اصل یعلم ئتیه یاعضا

نگرش  ییو شناسا یبررس ،یعلم یمجموعه از محتوا شیافزا ،یمخازن دانش سازمان جیترو یبرا

به  نسبتسطح دانش اعضا  نییتع ،یو مخازن دانش سازمان یوینسبت به خودآرش یت علمئیه یاعضا

 ینگرش یت علمئیه ینشان دادکه اعضا جینتا یدانش سازمان و سپردن آثار خود به مخازن یویخودآرش
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و سپردن  یویخودآرش یروشها یریادگیبه لیدرصد ازاعضا ما 89مخازن دارند و  نیابهمثبت نسبت 

 .مخازن هستند نیا خود به آثار

ۀ رشت یعلم ئتیه یو نگرش اعضا یسطح آگاه یبه بررس یمورد ی( در مطالعه ا2014) گبوالیبام

 80پخش  قیپژوهش از طر یهاپرداخت. داده «هیجرین یدانشگاه فدرال تکنولوژ»در  یکشاورز

و  عیدانشگاه توز نیا یکشاورزۀ در دانشکد یهشت گروه آموزش یعلم ئتیه یاعضا نیپرسشنامه ب

 نینسبت به ا یعلم ئتیه یمثبت اعضا دیدۀ نشان دهند جیاز آن بازگشت داده شد. نتا امهپرسشن 51

مخازن نشان داده  نیود به انسبت به سپردن آثار خ یکم لیحال، اعضا تما نیدر ع یمخازن بود، ول

افراد مشخص  یرا سطح نگرش و آگاه یمشخص شد که استفاده از مخازن سازمان ت،یبودند. در نها

 .کندیم

 . پیشینه تحقیقات با رویکرد مطالعات کیفی در راستای طراحی مخازن سازمانی3جدول

 های استخراجیابعاد و مؤلفه روش پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف

1 

مانهیمر و 

 همکاران

(2019) 

بررسی اشتراک داده 

در مخازن سازمانی 

 ها و کتابخانه

 گردآوری

اکتساب اطالعات از -1

کنندگان مخزن مشارکت

 سازمانی برای اشتراک داده

اطمینان از قانونی بودن -2

 های اشتراک دادهفرایند

های عدم اشتراک داده-3

 بالاستفاده

2 
 رادمقدم

(1397) 

قش کتابداران در ن

ایجاد مخزن 

سازمانی: مورد 

مطالعه دانشگاه 

 تهران

 -پرسشنامه 

 توصیفی
 کتابداران

3 
 لیائو و جنونی

(2017 ) 

 مخازن بررسی

 آموزش سازمانی

 عالی

 توصیفی

 مخازن سازمانی

 سیستم مدیریت اطالعات

 مخازن سازمانی پرسشنامه 4
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 بامیگیوال

(2014) 

 یسطح آگاه یبررس

 یو نگرش اعضا

 هرشت یعلم ئتیه

  یکشاورز

 آگاهی کارکنان

 نگرس کارکنان

5 
 آرلت و آبراین

(2012) 

بررسی عناصر انتقال 

داده در مخازن 

 سازمانی

 تحلیل محتوا

 مخازن سازمانی

 گوگل اسکالر

6 

کیریاکی و 

 همکاران

(2013) 

بررسی مخازن 

سازمانی در 

 مؤسسات آموزشی

 اکتشافی

 محتوای علمی

 نگرش کارکنان

 خودآرشیوی

 سطح دانش کارکنان

7 

پالمر و 

 همکاران

(2008) 

شناسایی عوامل 

موفقیت در ایجاد 

 مخزن سازمان

 تحلیل مقاالت

 مخزن سازمانی

 راهبردهای مدیریت

 هاتجمیع داده

8 
 کمپل مایر

(2008) 

توسعه مخزن 

بر سازمانی مبتنی 

ارزیابی و مدیریت 

 انجام پروژه

 تحلیل مدارک

 مخزن سازمانی

 مدیریت پروژه

 پایگاه اطالعاتی

( عناصر انتقال داده درمخازن سازمانی)این عناصر منجربه افزایش 2012) آرلتسچ و اُبراین

پژوهش نشان دادمخازن های این شود( را موردآزمایش قراردادند. یافتهگوگل اسکالرمیسازینمایه

ال بیان کردند امتیرا در تگ اچ آنها اند وسازماتی که از ابرداده پیشنهادی گوگل اسکالر استفاده کرده

سازی بیشتری داشتند. همچنین آسانی حرکت خزشگرهای موتور جستجو در مخازن سازمانی، نرخ نمایه

 سازی است. ای برای نمایهکنندهعامل تعیین

نقش کتابداران دانشگاه تهران در ایجاد مخزن ( این پژوهش با هدف بررسی 1397اد )رمقدم

ها، پژوهش کمی، از نوع کاربردی است. به منظور جمع آوری داده این روش انجام شد. سازمانی

ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کتابدارانی نامه محققازروش پیمایشی و ابزار پرسش

های علوم اجتماعی و رفتاری، هنرهای زیبا و نیزعلوم های مرکزی و دانشکدهکه در کتابخانههستند 
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ها با نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. انسانی دانشگاه تهران مشغول به کارند. تجزیه وتحلیل داده

زن سازمانی، کتابداران ها در ایجاد و اداره مخهای پژوهش نشان داد که در مورد اولویت نقش گروهیافته

های دیگر داشتند. مهمترین دلیل ایجاد مخزن سازمانی، افزایش خروجی بیشترین نقش را نسبت به گروه

ست. در زمینه نحوه گردآوری و توسعه مخزن سازمانی، گردآوری، آنها دانشگاه و ارائه دسترسی آزاد به

ها از دیدگاه آنان برای ایجاد لفهؤمهمترین م های آموزشی توسط کتابداران،ثبت منابع و ارائه دوره

مخزن سازمانی است. مهمترین مشکالت ایجاد مخزن سازمانی، عدم همکاری مسئوالن بیان شد. در 

ها نشان داد که اطمینان از پذیری بهتر، یافتهزمینه انگیزه اصلی ایجاد مخزن سازمانی و نحوه دسترس

رسانی در زمینه موضوعات مورد نیاز، مهمترین یره شده و آگاهیهای ذخیکپارچگی و پایداری داده

های ای برای تغییر نقشهای این پژوهش، از نظر امکان ایجاد زمینهانگیزه کتابداران است. ارزش یافته

مختلف  هایباشد. نتیجه این پژوهش نشان داد که با مشارکت کتابداران، در بخشسنتی کتابداران می

ای مرتبط با نقش های آنان را بهبود بخشید و در هر حوزه، وظیفهتوان مهارتخزن سازمانی، میایجاد م

 .مشخص به آنان محول کرد

اندونزی  عالی در کشور آموزش سازمانی مخازن ( در پژوهشی به بررسی2017) لیائو و جنونی 

 2015 فوریه و 2014 نوامبر بین اندونزی عالی آموزش سسهؤم سایتوب 52 از محتوا پرداختند. آنالیز

 مورد افزارنرم شده،آوریجمع کارهای انواع مخازن، "بودن باز" درجات شامل ارزیابی .شد انجام

 دسترسی نقاط برای استفاده مورد زبان سازمانی، سایت وب با ارتباط وجود کاوش، ابزارهای استفاده،

 جمعیت و مدیریت در محلی هایشیوه کیفی هایشاخص همچنین مطالعه این .بود فراداده استاندارد و

 در را اسناد بیشتر یا کل شده بررسی سازمانی مخازن از%  26.9 تنها نتایج .کرد آوریجمع را مخازن

 هستند، %( 80.8) منتشره آثار و%( 84.6) رساالت و تزها کار، نوع ترینگسترده دهد؛می هئارا کامل متن

 شکل به %90.3مخازن سازمانی  اکثر. دارد وجود دانشگاه بایگانی و منتشر نشده آثار از باالیی نمایش اما

 استفاده مورد ایگسترده طور به انگلیسی زبان و دارند، دسترسی شده استاندارد موضوعات تیترهای سر

 اندونزیاییمخازن سازمانی  از بسیاری که دهدمی نشان شده بررسی محتوای خصوصیات .گیردمی قرار

 برای واقعی تالش یک عنوان به تا شدند گرفته نظر در شرکت اطالعات مدیریت سیستم یک عنوان به

 که سازمانی مخازن که کنند تصور تا دهدمی اجازه پژوهشگران به هایافته این باز دسترسی از حمایت

 و دارند؛ قرار خود اولیه پذیرش مرحله در هستند اندونزی عالی آموزش موسسات به خدمت حال در
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 ادبی سرقت با مبارزه به نیاز و سازمانی، پرستیژ شرکتی، اطالعات مدیریت آنها برای اولیه هایمحرک

 .دهستن

ازمانی خود به شناسایی عوامل موفقیت در ایجاد مخزن س پژوهش( در 2008) پالمر و همکاران

ازمانی، سی درون سازمانی و برون هااریپرداختند. راهبردهای مربوط به مشکالت، راهبردهای همک

هیئت  ی فکری، نقش کتابداران، وظایف تیم پروژه، دیدگاه اعضایهاراهبردهای مدیریت سرمایه

خود  پژوهشر ( د2008) مایر ... جزو عوامل موفقیت بوده است.ایجاد پروژه و فرایندی هاعلمی، چالش

ه ئستند را ارامخزن تأثیرگذارهۀ عواملی که روی توسعمخزن سازمانی پرداخت. نتایج تحقیق ۀ به توسع

  های دریافتی از مخزن بودند.نمود؛ این عوامل شامل سازگاری، عوامل انگیزشی، و سودمندی

 شناسی پژوهش روش. 4

 .کنندمعموالا تحقیقات را بر مبنای نتیجه به چهار نوع اکتشافی، تبیینی، توصیفی و پیشبین تقسیم می

 .اندهایی است که چندان قابل درک نبودهتحقیق کشف پدیده تعریف، در تحقیق اکتشافی نتیجهطبق 

های جدیدی خلق همچنین ممکن است در این نوع تحقیق متغیرهای جدیدی به دست آیند یا فرضیه

ی و بندتحقیق اکتشافی به دنبال پاسخگویی به سواالت چه چیز، چه حالت، چه الگو، چه طبقه .شوند

(. در مجموع مطالعات اکتشافی در پی 1381،مانند آن است )مارشال و راسمن؛ پارسائیان و اعرابی

گیرند که اطالعات و آگاهی کمی در مورد های جدید پژوهش هستند و زمانی صورت میحوزهکشف 

روش  از منظر استراتژی پژوهش، (. این پژوهش1388بستر داریم )دانایی فرد و همکاران، موضوع

آمیخته یا ترکیبی از نوع اکتشافی است. روش ترکیبی اکتشافی، روشی است که در دو فاز اساسی شامل 

های با استفاده از روش تحلیل داده پژوهشگرشود. در فاز کیفی، های کیفی و کمّی انجام میفازهای

سازی یا الگوسازی به مدلشود، از روش فراترکیب استفاده می کیفی که به طور مشخص در این پژوهش

گردد. به طور های کمّی اقدام میپردازد و در فاز کمّی، با استفاده از نسبت به تجزیه و تحلیل دادهمی

اول یعنی گردآوری ۀ مراحل اجرایی زیر را در پیش گرفته است: در مرحل پژوهشگرکلی در این مقاله، 

است از روش فراترکیب استفاده نمود. به منظور تحقق  های کیفی پژوهش که هدف آن تدوین الگوداده

دوم، به ۀ ( استفاده شد. در مرحل2007) 1ای سندلوسکی و باروسوهدف پژوهش، از روش هفت مرحله

گذاری و اعتبارسنجی الگو ارائه شده با استفاده از نظر خبرگان مخازن سازمانی و مدیریت دانش صحه

_______________________________________________________________ 
1 Sandelowski & Barroso 
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های تابعه و نخبگان خیز جنوب و شرکتدر شرکت ملی نفت شامل مدیران و کارشناسان خبره

دانشگاهی شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فارغ التحصیالن و دانشجویان مقطع دکتری که در 

پردازد. بدین ترتیب روش های کانونی می، در قالب گروههستندمخزن سازمانی دارای تخصص ۀ زمین

 پیمایشی است.  –ها به صورت توصیفی هاز منظر گردآوری داد پژوهش

آماری اول پژوهش کلیه اسناد مکتوب مربوط به مخزن سازمانی ۀ جامع: کنندگان در تحقیقمشارکت

آماری ۀ مقاله و اثر انتخاب و تحلیل شد. جامع 175مقاله و اثر بر مبنای معیارهای معتبر از بین  40شامل 

 15اطالعات، مخزن سازمانی، مدیریت دانش و... بودند که در نهایت فناوری ۀ دوم شامل خبرگان حوز

ۀ کرونا، به صورت از راه دور نسبت به ارائهای پاندمیمحدودیت نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و

 اقدام نمودند. هاو پیشنهاد هانظر

 هایافته. 5

 های پژوهشیطرح سؤال .گام اول

گویی های مبنایی مطرح شده و با پاسخپژوهش حاضر، ابتدا پرسش فراترکیبۀ در گام نحست مرحل

هایی احتمالی در مراحل ساز رفع ابهامهایی زمینهشود. چنین محدودیتمحدوده کار مشخص می آنها به

 بیان شده است.  آنها هایهای پژوهش به همراه مؤلفه، سؤال4 بعدی پژوهش خواهد بود. در جدول

 های گام نخست فراترکیبسؤال. 4جدول

 ی پژوهشهاپرسش هامشخصه

 جنوبخیز سازی مخزن سازمانی در مناطق نفتی پیادههاابعاد و مؤلفه (Whatچیستی )

 منابع مختف اعم از مقاله و پایان نامه در مورد مخزن سازمانی (Who) جامعه مورد مطالعه

 میالدی 2021تا  2014ی هاسالکلیه منابع موجود بین  (When) محدودیت زمانی

 (How) چگونگی روش
دها، بررسی و تحلیل مفاهیم، بررسی موضوعی منابع، استخراج ک

 هابندی مفاهیم و ایجاد مقولهدسته
 

 مندگام دوم: بررسی متون نظام

های انجام شده و همچنین مصاحبه با خبرگان کسب ها و پژوهشبرای این پژوهش، مقاالت، پروژه

مورد بررسی  مخزن سازمانی مرتبط با موضوع پژوهشۀ کار و نخبگان دانشگاهی متخصص در حوز و

مورد پژوهش، ۀ بندی محتوای مقاالت تولید شده در زمینو مطالعه قرار گرفته است. برای مرور و دسته
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شد. از های مقاالت علمی و از طریق موتور جستجوی علمی گوگل، پژوهش آغاز با مراجعه به بانک

های بود، کلیدواژه پژوهشگرصورت گرفته روی مخزن سازمانی مورد نظر  هاآنجا که دامنه پژوهش

با دو زبان فارسی و انگلیسی به اشکال نوشتاری مختلف، مورد جستجو قرار گرفت که تعداد  5 جدول

موضوع ۀ کمی از مقاالت در جستجوی اولیه یافت شد که این نشان از محدودیت پژوهش در زمین

 .، مصاحبه با خبرگان نیز در دستور کار قرار گرفتپژوهشگربود که به منظور اشباع نظری  پژوهش
 

 های جستجو. کلیدواژه5جدول

 انگلیسی فارسی

 Organizational repository Data مخزن سازمانی

 Warehouse information systems انبار داده

 Organizational knowledge ی اطالعاتیهاسیستم

 Organizational information دانش سازمانی

 Organizational repository اطالعات سازمانی

 Organizational implementation سازی مخزن سازمانیپیاده

 Repository requirements الزامات مخزن سازمانی
 

 

 مند متونگام سوم: بررسی نظام

ها و کند و هدف از این مرحله حذف مقالهکیفیت مقاالت را ارزیابی می پژوهشگردر این گام، 

 آنها اعتمادی نداشته باشد و ممکن است آنها های ارائه شده درهایی است که پژوهشگر به یافتهکتاب

به در این پژوهش، معیارهای در نظر گرفته شده در چک لیست ارزیابی کیفی این پژوهش  را رد کند.

 های پاالیش، ارزیابی تکنیکی و پارادایمی هستند، عبارتند از:طوری که شامل معیارهای الزم در گام

 ها،روش گردآوری داده، نحوه تجزیه و تحلیل داده -

 با هدف پژوهش، تناسب طرح پژوهش -

 ها، توجیه مناسب نتیجه پژوهش،بیان روشن یافته -

 های انتخاب شده.ی با روشهاکننده پروژه پژوهشهدایتهای تجانس بین پارادایم -

به بررسی هر یک از مطالعات پرداختند و طی مباحثات و مبادالت  پژوهشگراندر طول این پژوهش، 

به این توافق رسیدند که مطالعات از کیفیت الزم برخوردارند. مقاالت بر اساس معیارهایی بر اساس 
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حذف یا انتخاب شدند. معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش، شامل  2 نمایش داده شده در شکل فرایند

های مطالعات، جامعه مورد جغرافیایی، زبان مطالعات، زمان مطالعات، روشۀ مواردی چون محدود

معیارهای  آنها مطالعه، شرایط مورد مطالعه و نوع مطالعه است. بسیاری از مقاالت حذف شدند چرا که

مقاالت غیرمرتبط با زمینه پژوهش از این  کردند. با توجه به ماهیت پژوهشانتخاب را برآورده نمی

مقاله مربوط به موضوع، یا اشاره داشته به بخشی از موضوع  40مطالعه کنار گذاشته شدند. در پایان 

 انتخاب شد.

 
 های مناسب جهت تحلیلانتخاب و ارزیابی مقالهۀ . شیو2شکل

 متوناستخراج اطالعات  گام چهارم:

در این مرحله برای افزایش سرعت و دقت بازیابی به هر اثر کدی اختصاص داده شد. به همین منظور 

های پژوهشی از کد مپ، برای کتاب از کد ک و برای های مروری از کد مم، برای مقالهبرای مقاله

کرده و هم  جوییها، صرفهفصل کتاب از کد فک استفاده شد. چنین کدهایی هم در فضای صفحه

دهد. در جدول مربوط به این گام، امتیاز دریافتی هر مقاله بندی بعدی را افزایش میدقت بازیابی و دسته

های ثانویه آثار آورده شده که تحلیلۀ و نیز رتبه کیفی هر اثر در بین کلی CASPبر اساس سیاهه ارزیابی 

قاله، یک ستون برای کد مقاله، ستونی برای نام یک ستون برای ردیف م، 3 در جدول کند.را آسان می

مؤلفان و سال انتشار مقاله، ستونی برای اطالعات استخراج شده، ستونی برای نوع پژوهش، ستونی برای 

کیفی در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که با توجه به ۀ امتیاز دریافتی و ستونی نیز برای رتب

هایی ارائه ها در قالب جدولهایی کوچک از یافتهن قسمت تنها بخشحجم زیاد جداول مربوطه، در ای
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شود. در ادامه گام چهارم فراترکیب، مفاهیم کلیدی از آثار به صورت جداگانه استخراج و در قالب می

ر ها سمند و از نوع تحلیل محتوا با مفاهیم و مقولهجدولی جداگانه تهیه شدند. از آنجا که مطالعات نظام

ها و عناصر یافته شده داشت. برای سهولت و نگر به مؤلفهو کار دارند، باید نگاهی تفسیری و یکپارچه

بعدی کدگذاری که از خود ادبیات گرفته شده بودند به صورت موقت شناسایی ۀ تسریع کار در مرحل

زمینه تفسیرهای بعدی مهیا بندی شده و برای هر مقوله منابع و آثار شناسایی شده آورده شدند تا و دسته

های بعدی، فراوانی تکرار هر مقوله در بین آثار بررسی شده نیز بررسی شد تا پشتوانه گردد. جهت تحلیل

ازحیث تکرار و فراوانی پذیر باشد. در مجموع نود و پنج مؤلفه شناسایی شدندکهنظری هر مقوله توجیه

ای ی ازجدول اصلی است و به دلیل حجم زیاد تنها گزیدهتنها بخش 6 جدول دارای تنوع نیز بودند. در

 اند. ها به همین ترتیب مرتب شدهکار و بقیه یافتهۀ ها ارائه شده است. شیواز یافته

 ای از اطالعات اولیه استخراج شده از آثار منتخب در فراترکیب. گزیده6 جدول

 نوع پژوهشی اطالعات اولیه منبع کد رتبه کلی

 3مپ 5
رشیدی و 

 (1396) پورعباس

پذیری، پذیری، نحوه دسترسی میزان نمایه
آوری از طریق سایت ناشر یا پایگاه فراهم

 اطالعاتی، تعداد منابع
 پژوهشی کیفی

 5مپ 10
لی و 

 (2015همکاران)

های دیجی نول، میزان دسترسی به ابرداده
ها )آسانی متن کامل، تعداد کلیک

 سیستم(
 پژوهش کمّی

 7مپ 15
بناری و فرج 

 (1397پهلو)
مدیریت دانش سازمانی، اشتراک دانش 

 سازمانی، مخزن دانش پژوهشی
 پژوهش کیفی

 (2018ژیانگ ما) 18مپ  30
ارزش افزوده، مدیریت داده، دیجیتالی 

 ها، ذخیره کاتالوگ سازمانیشدن داده
 پژوهش کیفی

 (1397داستانی) 21مپ 34
گسترش سطح دانایی، مصرف اطالعات، 

دانایی، دسترسی سریع، ابزارهای نوین 
 نشر علمی

 پژوهش کیفی

 35مرو  39
کالنتری و 

 (1397مهر)خوشه
رتال مکانی، فراداده، عدم هماهنگی، پُ

 گذاری داده، اطالعات مکانیاشتراک
 پژوهشی کیفی

 41مپ 41
 بریتو و همکاران

(2018) 
ساختار سلسله مراتبی، تمرکززدایی، 

 ساختاری، بافت سازمانیتوسعه 
 پژوهش کیفی

 پژوهش کیفی محور، روش کارکردمحورروش داده (2019کِمال) 15مرو 43
 پژوهشی کیفی وب، موتور جستجو، مشارکت (2019اسمارت) 19مپ 51
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 نوع پژوهشی اطالعات اولیه منبع کد رتبه کلی

 27مپ 57
مانهیمر و 

 (2019همکاران)

کنندگان اکتساب اطالعات از مشارکت
مخزن سازمانی برای اشتراک داده، 

های فراینداطمینان از قانونی بودن 
های اشتراک داده، عدم اشتراک داده

 بالاستفاده

 پژوهش کیفی

ای از اطالعات اولیه استخراج شده از آثار منتخب در فراترکیب بر اساس کد ، گزیده3 در جدول

لیه و نوع پژوهش ارائه گردید که و ابعاد اصلی بر اساس و سال، اطالعات او پژوهشگرمفهومی مقاالت، 

 ارائه شد.  هاها به تناظر پژوهشماهیت و محتوای مؤلفه

 های استخراج شدهای کدگذاری محوری موضوع. گزیده4 جدول

 فراوانی منبع مقوله

تدوین الزامات و 

 گذاریسیاست

 17و29و23و19و18و15و13و3مپ: 

 55و40و9مر:

 1ک:

12 

 هازیرساخت
 59و54و48و31و24و 11و5مپ: 

 5مر: 
8 

سازی و فرهنگ

 سازیگفتمان

مپ: 

 59و51و48و45و41و38و31و29و24و19و17و15و12و9و5و3

 18مر: 

16 

 12 60و56و51و48و39و34و33و23و16و18و15و 10مپ:  استقرار ابزارها

های فرایندطراحی 

 کلیدی 

 53و51و49و47و45و34و27و26و21و17و14و11و9و6و2مپ: 

 18و5مر: 
17 

 14 59و56و45و41و39و37و34و29و27و23و19و18و14و1مپ:  عوامل مدیریتی

های مرتبط، به های استخراج شده از مقاالت و پژوهش، کدگذاری محوری موضوع4 در جدول

سازی و ها، فرهنگزیرساختگذاری، تفکیک ابعاد اصلی شامل تدوین الزامات و سیاست

 های کلیدی و عوامل مدیریتی ارائه گردید. فرایندسازی، استقرار ابزارها، طراحی گفتمان
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 های کیفیتلفیق یافته گام پنجم:

بر اساس روش فراترکیب تمام عوامل شناسایی شده از مطالعات پیشین را که در پاسخ به سؤاالت  

اند، در نظر گرفته سپس با نگاشته شده 6 و در قالب کد در جدول اندطراحی شده استخراج شده

شود. کاری که در این بخش انجام بندی مفهومی هر کد، مفاهیم مرتبط با پژوهش شناسایی میدسته

شود، تجزیه و تحلیل و تلفیق کیفی است. هدف فراترکیب ایجاد تفسیری یکپارچه و جدید از می

حاضر، تمامی ساز و کارهای استخراج شده را که در گام ۀ (. در مقال1988هیر، هاست )نوبلیت ویافته

کد در نظر گرفته شد و در فرم ماتریس مقیاس به تصویر کشیده شد و سپس با در نظر ۀ قبلی به منزل

بندی شدند. با انجام این کار تفسیری گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، در یک مفهوم مشابه دسته

مورد نظر ارائه شده و در عین حال در ۀ از هر یک از مطالعات گنجانده شده در فراترکیب از پدیدفراتر 

توان در این کل ای که اثر هر یک از مطالعات اولیه را مینیز خواهد بود به گونه آنها ۀهمۀ برگیرند

تدوین الزامات "ابعاد شامل  پژوهشگرجستجو کرد. به طور کلی ابعاد اصلی بر اساس مطالعات و استنتاج 

طراحی "، "استقرار ابزارها"، "سازیسازی و گفتمانفرهنگ"، "هازیرساخت"، "گذاریو سیاست

 هستند.  "عوامل مدیریتی"و  "های کلیدیفرایند

 های شناسایی شدهگام ششم: اعتباریابی کیفی ابعاد و مؤلفه

های به اعتباریابی و روایی سنجی ابعاد و مؤلفهآزمایی و حاضر، راستی بعدی در پژوهشۀ در مرحل

ششم از ۀ که مرحلگیرد. با توجه به ایندست آمده از مراحل قبلی فراترکیب مورد بررسی قرار می

های به دست آمده است با روش گروه کانونی از طریق نظرسنجی از فراترکیب پاالیش کیفی یافته

های به دست آمده از مقاالت پیشین اقتباس و این که ابعاد و مؤلفهآید. با توجه به خبرگان به دست می

های استخراج شده است بنابراین دارای روایی قابل قبولی است اما برای تعیین میزان توافق بر روی مؤلفه

تر اعتباریابی در دستور تر و اصولیهای علمیکردن آن به نظرات و دیدگاه به دست آمده و نزدیک

های متداول گیرد. روش گروه کانونی یا گفتگوی گروهی متمرکز یکی از روشقرار می پژوهشگرکار 

آوری اطالعات، بررسی مسئله و نظرسنجی مستقیم از خبرگان است که به منظور جمع در روش پژوهش

ای پاندمی کرونا، از طریق فضای مجازی ههای کانونی به دلیل محدودیتشود. جلسات گروهانجام می

مخزن سازمانی و فناوری ۀ انجام شد و تمامی خبرگان کسب و کار و نخبگان دانشگاهی که در حوز

گیری هدفمند و در دسترس به تعداد اطالعات دارای تخصص بودند به صورت همگن و بر اساس نمونه
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سشنامه به صورت طیف لیکرت به نظرسنجی خبرگان ها در قالب پرنفر تعیین شدند و ابعاد و مؤلفه 15

 است: 7 به صورت جدول گذاشته شد. مشخصات خبرگان پژوهش

 . مشخصات خبرگان7جدول

 جنسیت
 8 مرد
 7 زن

 تحصیالت

 2 کارشناسی
 4 کارشناسی ارشد

 9 دکتری

 سابقه کار

 2 سال 10تا  5بین 
 1 سال 15تا  10بین 
 2 سال 20تا  15بین 
 6 سال 25تا  20بین 
 4 سال 30تا  25بین 

 رشته تحصیلی

مدیریت فناوری 
 اطالعات

5 

 7 مخزن سازمانی
 3 مدیریت دانش

 

های توصیفی )میانگین، انحراف کمّی پژوهش ارائه شده است. شاخصۀ های مرحلدر ادامه، یافته

 گزارش شده است: 11-8 ها در جداولمعیار، کجی و کشیدگی( ابعاد و مؤلفه

 گذاریهای بُعد الزامات و سیاستهای توصیفی مؤلفه. شاخص8 جدول
 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -42/1 13/0 24/5 71/10 های اجراییها و رویهتدوین دستورالعمل

 -78/0 76/0 74/0 61/8 های اطالعاتیمشیتدوین خط

 -45/1 -02/0 55/1 02/18 فکریمالکیت حقوق تدوین قوانین حفظ 

های کنندهو کنترل هاتدوین محدودکننده

 سازمانی
97/12 43/1 009/0- 17/1- 

سازی مخزن انداز در عرصه پیادهتدوین چشم

 سازمانی
98/17 62/1 13/0- 36/1- 
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در بُعد الزامات و  فکرینشان داده شده است، تدوین قوانین حفظ مالکیت  9 طور که در جدولهمان

های اطالعاتی دارای کمترین مشیو تدوین خط 02/18گذاری دارای بیشترین میانگین با امتیاز سیاست

 دست آمده است. ه ب 61/8میانگین با امتیاز 

 هاهای بُعد زیرساختهای توصیفی مؤلفه. شاخص9 جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -73/1 08/0 37/1 64/13 دسترسی به اطالعاتتسهیل 

 57/0 -28/1 25/3 36/42 سازی نحوه نمایه

 -04/0 -01/1 87/1 40/23 استقرار موتور جستجو

 54/0 -39/1 64/1 96/18 هادیجیتالی شدن داده

 -70/1 -11/0 29/1 56/17 هاگذاری دادهاشتراک

 -35/1 46/0 48/0 52/4 سازی مشارکت بین کاربرانفراهم

 -57/1 -32/0 52/0 65/16 تسریع دستیابی به اطالعات

ها دارای بیشترین سازی در بُعد زیرساختنمایهۀ نشان داده شده است، نحو 9 طور که در جدولهمان

 است.  52/4سازی مشارکت بین کاربران دارای کمترین میانگین با امتیاز و فراهم 36/42میانگین با امتیاز 

 

 سازیسازی و گفتمانهای بُعد فرهنگهای توصیفی مؤلفه. شاخص10جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -15/1 -/009 43/1 97/11 های فکری سازمانهدایت و راهبری سرمایه

 -43/1 -135/0 64/1 76/10 اعتمادسازی بین کاربران سازمان

 -32/1 -58/0 76/1 78/12 سازی فرهنگ اشتراک بین کارکنان نهادینه

 -09/1 -004/0 38/1 78/15 سازی و آموزش کارکنانتوجیه
 

سازی و آموزش کارکنان در بُعد نشان داده شده است، توجیه 10 طور که در جدولهمان

اعتمادسازی بین کاربران سازمان و  78/15سازی دارای بیشترین میانگین با امتیاز سازی و گفتمانفرهنگ

 دست آمده است. ه ب 76/10دارای کمترین میانگین با امتیاز 
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 های بُعد ساختاری و تمهیدات سازمانیهای توصیفی مؤلفه. شاخص11 جدول

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی کجی

 -45/1 -02/0 55/1 9/18 توسعه ساختار تیم محور

 -17/1 -009/0 43/1 87/9 ساختاریتمرکزگرایی 

 -36/1 -13/0 62/1 98/17 تخصیص بودجه 

نشان داده شده است، توسعه ساختار تیم محور در بُعد ساختاری و  11 طور که در جدولهمان

و تمرکزگرایی ساختاری دارای کمترین  9/18تمهیدات سازمانی دارای بیشترین میانگین با امتیاز 

 است.  87/9میانگین با امتیاز 

 های کلیدی سازمانفرایندهای بُعد های توصیفی مؤلفه. شاخص12 جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -04/0 -01/1 87/1 11/8 ی سازمانیهاتجمیع داده فرایند

های درون و گذاری دادهاشتراک فرایند

 برون سازمانی
40/23 64/1 39/1- 54/0 

 -70/1 -11/0 29/1 56/17 سازی اطالعاتبهنگام فرایند

 -36/1 -13/0 62/1 14/9 برداری از دانش سازمانیبهره فرایند

ی انسانی مبتنی بر هاجذب سرمایه فرایند

 نیازهای دانشی
76/9 64/1 135/0- 43/1- 

ی تخصصی در هاطراحی بلوک فرایند

 سازمان
78/6 76/1 58/0- 32/1- 

 -43/1 -135/0 64/1 76/11 سازی اطالعاتشخصی فرایند

های کلیدی فرایندهای درون و برون سازمانی در بُعد گذاری دادهاشتراک فرایند، 12 جدول طبق

های تخصصی در سازمان دارای طراحی بلوک فرایندو  40/23سازمانی دارای بیشترین میانگین با امتیاز 

 است.  78/6کمترین میانگین با امتیاز 
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 های بُعد عوامل مدیریتیهای توصیفی مؤلفه. شاخص13جدول

 کشیدگی کجی معیارانحراف  میانگین متغیرها

 -73/1 08/0 37/1 41/15 رویکرد مدیران

 57/0 -28/1 25/3 87/19 حمایت مدیران

 -04/0 -01/1 87/1 96/25 تعهد مدیران
 

نشان داده شده است، تعهد مدیران در بُعد عوامل مدیریتی دارای بیشترین  13 طور که در جدولهمان

 فرایند. پس از است 41/15و رویکرد مدیران دارای کمترین میانگین با امتیاز  96/25میانگین با امتیاز 

ۀ اولی های مخزن سازمانی نسبت به طراحی الگوی مفهومیگذاری ابعاد و مؤلفهفراترکیب و صحه

 نشان داده شده است: 2 پژوهش، در شکلۀ اقدام شد. الگوی مفهومی اولی پژوهش

 
 فراترکیب . الگوی تحلیل حاصل از2شکل

، بر اساس مطالعات صورت گرفته و مصاحبه با خبرگان کسب و کار و نخبگان 2 با توجه به شکل 

در  مفهومی پژوهشفناوری اطالعات، مخزن سازمانی، الگوی ۀ دانشگاهی فعال و متخصص در عرص
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، "سازیسازی و گفتمانفرهنگ"، "هازیرساخت"، "گذاریالزامات و سیاست"شش بُعد شامل 

 ارائه گردید.  "های مدیریتیپیش برنده"و  "های کلیدیفرایند"، "ساختاری و تمهیدات سازمانی"

 گیرینتیجه. 6

ۀ ان به نقش برجستپژوهشگرهای مرتبط، بسیاری از عمل آمده از مقاالت و پژوهشهای بهبا بررسی

مخزن سازمانی در هدایت، راهبری، تهییج، ترغیب و... آحاد کارکنان به سمت ثبت، اشتراک و انتقال 

هایی مؤلفه هادر این پژوهش نمایند.برداری مناسب از آن تأکید میاطالعات و دانش سازمانی و بهره

ۀ ازمان به سمت سیستماتیک نمودن روند انتقال اطالعات، توسعهدایت و راهبری سۀ چون نحو

های خرد و کالن و سطوح مختلف سازی، آموزش و... در تمامی الیهفنّی، فرهنگۀ ساختاری، توسع

خیز جنوب به دلیل ماهیت فنی و تخصصی آن، نیازمند نفت ملیسازمانی مورد نظر بوده است. شرکت 

برداری مناسب از اطالعات مخزن سازمانی به منظور ثبت، حفظ، نشر، انتقال و بهرهسازی و استقرار پیاده

های کارگیری نماید تا هزینهها به نحو مطلوبی آن را بهتا بتواند در پروژه استو دانش ایجاد شده 

این مقاله های فکری ارتقاء یابد. به همین منظور در کاری و خطاهای احتمالی کاهش و سرمایهدوباره

خیز جنوب سازی مخزن سازمانی با توجه به ماهیت شرکت ملی نفتسعی شد، تا عوامل مؤثر بر پیاده

های مرتبط به رو، با گردآوری و پاالیش مقاالت و پژوهشمورد بحث و بررسی قرار گیرد از همین

عواملی که در این حوزه  های مورد نظر پرداخته شود و مجموعهآوری ابعاد و مؤلفهشناسایی و جمع

تواند مؤثر باشد، شناسایی گردید. این عوامل در بُعد الزامات که ناظر بر مجموعه اقداماتی است که می

کند می همراستایی و همسویی اقدامات ارکان اجرایی سازمان را در راستای توسعه مخزن سازمانی ایجاد

و  هامخزن سازمانی، تدوین محدودکنندهسازی که شامل تدوین چشم انداز در عرصه پیاده

های اطالعاتی، مشی، تدوین خطفکریی سازمانی، تدوین قوانین حفظ مالکیت هاکنندهکنترل

سازی در راستای سازی که ناظر بر اقدامات فرهنگی و گفتمان. بُعد فرهنگاستراهبردهای اطالعاتی 

و شامل هدایت و  استتوسعه رویکرد سازمان در نگاه به مخزن سازمانی و مشارکت در طراحی آن 

سازی فرهنگ اشتراک بین کارکنان، راهبری سرمایه فکری، اعتمادسازی بین کاربران سازمان، نهادینه

سبک رهبری در مدیریت و  شود، بُعد عوامل مدیریتی که ناظر برسازی و آموزش کارکنان میتوجیه

، بُعد استکه شامل رویکرد مدیران، حمایت مدیران و تعهد مدیران  استحمایت از مخزن سازمانی 

و شامل تسهیل  استسازی مخزن سازمانی ر بسترهای اجرایی و فنی در پیادهکه ناظر ب هازیرساخت
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گذاری ، اشترامهایتالی شدن دادهسازی، استقرار موتور جستجو، دیجدسترسی به اطالعات، نحوه نمایه

سازی مخزن سازمانی ، بُعد ساختاری که ناظر بر تمهیدات و تدابیر سازمانی در راستای پیادهستهاداده

های فرایند، بُعد استو شامل توسعه ساختار تیم محور، تمرکزگرایی ساختاری و تخصیص بودجه  است

تجمیع  فرایندو شامل  استسازی مخزن سازمانی کلیدی ناظر بر طراحی فرانیدهای اصلی در پیاده

 فرایندسازی اطالعات، بهنگام فرایندی درون سازمانی، هاگذاری دادهاشتراک فرایندی سازمانی، هاداده

ی تخصصی هاطراحی بلوک فرایندی انسانی و هاجذب سرمایه فرایندبرداری از دانش سازمانی، بهره

 . استدر سازمان 

 پژوهش هایپیشنهاد. 7

های صورت گرفته از مناطق نفت خیر جنوب، در راستای با توجه به نتایج به دست آمده و ارزیابی 

 شود:گرهای مورد نیاز موارد ذیل پیشنهاد میها و تسهیلایجاد الزامات، زمینه

اثرات و گیری مدیران عالی و ارشد سازمان، اهداف، شود به منظور هدایت در تصمیممی پیشنهاد -

کر به طور مطلوبی تبیین و پیامدهای مخزن سازمانی در جلساتی در قالب تشکیل اتاق ف

 سازی شود.گفتمان

ی مناطق نفت هاهای دانشی از سطح ستاد تا پروژهمشیی میدانی، فقدان خطهابا توجه به ارزیابی -

تعهد سازمان به شناسایی، شود به منظور تعیین اهتمام و می خیز جنوب مشهود بود که پیشنهاد

 مشی دانشی اقدام شود.، نسبت به تدوین خطهاثبت، انتقال و اشتراک دانش فنی در پروژه

سازی اقدامات دانشی در سطح مناطق نفت خیز جنوب، نسبت به شود به منظور کمیمی پیشنهاد -

ی هاراهبردی، برنامهی در نظر گرفته در سند های عملیاتی مبتنی بر شاخصهاتدوین برنامه

 ی مناطق نفت خیز جنوب تدوین و ابالغ شود.هاساالنه در بخش دانشی ستاد و پروژه

ها، در به منظور ایجاد رویکرد و مطالبه گری مدیران ارشد در سطح شرکتکه شود می پیشنهاد -

 ی دانشی اشاره گردد.هامتن حکم انتصاب مدیران، به ضرورت و اهتمام به فعالیت

جلساتی ماهانه به طور خاص در راستای مطالبه گری از مدیران نسبت به که  شودمی پیشنهاد -

ی دانش پایه توسط مدیران مناطق نفت خیز جنوب برگزار شود و هاگیری برنامهگزارش

ی تخصصی مرتبط های الزم جهت اطالع از میزان پیشرفت مطالبات توسط ردههاپیگیری

 صورت گیرد.
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، به طور ویژه در راستای هادرصدی از درآمدهای کسب شده از محل پروژهکه  شودمی پیشنهاد -

ی کالن در نظر گرفته شده های دانشی توسط مدیران بر اساس برنامههاحمایت از فعالیت

 اختصاص یابد.

 گیری سازمان،رویکرد و ساختار تیم محوری در سطوح تصمیم یشود جهت ارتقامی پیشنهاد -

ی اداری جهت تنظیم مکاتبات با ماهیت و موضوع گردشگارهای تخصصی، از حالت هاسامانه

سازی به صورت انجمن خبرگی تبدیل سازی به صورت سلسله مراتبی، به حالت تصمیمتصمیم

گیری و ابالغ، در سامانه جهت تصمیم مدیران ارشدشود بدین صورت که پیش از ارسال به 

رتبط با حوزه پیشنهادی به مشورت گذاشته شود و پس از اداری، به نظر جمعی خبرگان م

 اجماع نظرات نسبت به ارسال به فرماندهی اقدام شود. 

مخزن ، ساختار هامنظور ایجاد یکپارچگی، وحدت رویه و تسریع در پیگیری شود بهمی پیشنهاد -

 رد.ی سازمانی از ستاد تا کارگاه شکل گیهادر کلیه سطوح و الیهدانشی سازمان، 

ی دانش پایه در سازمان، در شرح وظایف هااهتمام به فعالیت شود به منظور نشان دادنمی پیشنهاد -

مربوط به مدیران و کارشناسان به صورت عمومی، لزوم کشف، شناسایی، اشتراک و انتقال 

 دانش به صورت صریح قید و ابالغ شود.

ها، اختیارات دانشی در سطح شرکتی هابرنامه به منظور تسریع در اجرایکه شود می پیشنهاد -

 الزم به دور از بروکراسی به مدیران تفویض شود.

ی هاسامانه پاسخگویی مدیران به صورت پرسش و پاسخ در تمامی حوزهکه  شودپیشنهاد می -

ی دانش پایه، استقرار یابد تا بسترهای مورد نیاز جهت هاتخصصی به ویژه در حوزه برنامه

 گو بودن مدیران فراهم شود.پاسخ

با توجه به اقتضای سطوح مدیریتی و کارشناسی کارکنان، مطالب مرتبط با که  شودمی پیشنهاد -

 رتال سازمانی به صورت هفتگی و ماهیانه انتشار یابد.ی دانش در فضای پُهاحوزه

و توسعه سامانه نظام به منظور اتخاذ فرهنگ مدیریت مشارکتی، نسبت به استقرار  شودمی پیشنهاد -

 ه شود.ئواصله ارا هایدر سازمان اقدام شود و بازخوردهای مناسب به پیشنهاد هاپیشنهاد

ی دانش پایه کارکنان در های تخصصی جهت تقدیر از فعالیتهاگردهماییکه  شودمی پیشنهاد -

 گیرد.ی دانشی اقدامات مناسب صورت هاآخرین سیاست ه و توحیهئو ارا هاتمامی رده
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ی دانشی در سطح ستاد و هاو توسعه هسته گیری، تقویتجهت شکلکه  شودمی پیشنهاد -

، جلسات درس آموخته پروژه به صورت مداوم و تخصصی با حضور مؤسسات و هاکارگاه

 با ماهیت تخصصی مشترک برگزار شود.  هاشرکت

سازی در سطح سازمان، شعار فرهنگدر شروع سال، به منظور الهام بخش و که  شودمی پیشنهاد -

 سال مبتنی بر دانش ابالغ شود.

ی دانشی، ضریب هاشود به منظور ایجاد انگیزه در بین کارکنان جهت انجام فعالیتمی پیشنهاد -

 دانش در حقوق و مزایای کارکنان محاسبه و اعمال شود. 

ی ساالنه، هافرماندهی و برنامه عملکرد در قالب اشراف های ارزیابیفرایندشود در می پیشنهاد -

 ی تخصصی اعمال و مطالبه شود.های مبتنی بر دانش، در تمامی ردههاشاخص

مناطق نفت ، نیازهای تکنولوژیکی و رسوب دانشی هاپروژه کارپذیری فرایندشود در می پیشنهاد -

  مورد توجه قرار گیرد. خیز جنوب

ثبت، انتقال و اشتراک دانش، سامانه مدیریت  امور شناسایی،شود به منظور تسهیل در می پیشنهاد -

 به صورت یکپارچه استقرار یابد. هادانش در ستاد و کارگاه

 . منابع8

: تهران محمدی. بیوک ترجمه. کیفی تحقیق روش اصول. (1391جولیت ) و کوربین، ،آنسلم استراوس،

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 شهید دانشگاه علمی هیئت اعضای نگرش بررسی. (1397) عبدالحسین پهلو،فرج و، فاطمه بناری،

 ،اطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه. دانشگاه این سازمانی دانش مخزن درباره اهواز چمران

  .3 شماره ،33 دوره

. ای غربمطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت منطقه(. 1383) برور، محمد

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی.موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت. پایان

سنجش  و مشهد فردوسی دانشگاه سازمانی مخزن بررسی. (1389مهدی ) زاهدی، مهری، و پریرخ،

 ،26 ، دورهاطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه. تخصصی معیارهای با آن همخوانی میزان

 .3 شماره
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 از ایتجربه: سازمانی مخزن افزارهای نرم ارزیابی چگونگی. (1394مهدی ) زاهدی، ومهری،  پریرخ،

 .3 شماره ،30 دوره ،اطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامهمورد.  یک

علوم  یهادانشگاه علمی ارتقای برای راهبردی سازمانی مخازن (. به کارگیری1397داستانی، میثم )

 . 18، شماره پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجلهکشور.  پزشکی

 گزارش یک: ایران عالی آموزش مراکز در سازمانی مخازن از استفاده وضعیت. (1397) میثم داستانی،

 .اول شماره پنجم، سال، کاسپین سنجی علم مجله. کوتاه

 تفاوتیبی کاربرد نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه(. 1389فرد، حسن و اسالمی، آذر )دانایی
 . انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، چاپ اول. سازمانی

تهران، رشد، چاپ پنجم،  .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (.1385)دالور، علی

 .259ص

 عالمه دانشگاه اجتماعی علوم فصلنامهکیفی.  یهادرروش و پژوهش نظریه. (1381سعید ) ذکائی،
  .17 شماره، طباطبایی

 پزشکی علوم هایدانشگاه سازمانی مخازن منابع مقایسه. (1397جواد ) پور،عباس کیانوش، و رشیدی،

 و کتابداری پژوهشنامه گوگل. جستجوی موتور در پذیریدسترسی و پذیرینمایه لحاظ از کشور
 .8 شماره ،رسانی اطالع

 گراندد رویکرد با: ایران فوتبال هایباشگاه درآمدزایی مدل طراحی. (1396) الدینشمس رضایی،

  .3 شماره ششم، سال، ورزشی مدیریت در کاربردی هایپژوهش. تئوری

 مراکز و هادانشگاه در سازمانی مخازن سازیپیاده بر اثرگذار هایعامل تحلیل. (1394) مهدی زاهدی،

  (.1) 5 رسانی،اطالع و کتابداری پژوهشنامه. اطالعاتی هایسیستم هاینظریه پایه بر علمی

 آن همخوانی سنجش و مشهد فردوسی دانشگاه سازمانی مخزن بررسی. (1389). مهدی نوقابی، زاهدی
 دانشکده ،شناسیدانش و اطالعات علم گروه ،ارشد کارشناسینامه نپایا. تخصصی یهامعیار با

  .مشهد فردوسی دانشگاه، روانشناسی و تربیتی علوم
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 نشر: تهران .رفتاری علوم در تحقیق هایروش. (1395الهه ) حجازی، عباس و بازرگان، زهره، سرمد،

  .آگاه

. اطالعات بازیابی در معنایی وب نقش. (1390) سیما فیاض، و ،مریم زاد،شعبان ؛شهرزاد راد،شریفی

  .12 شماره سوم، سال، شناسیدانش فصلنامه

 جنبه از مشهد فردوسی دانشگاه علمی اطالعات سامانه هایفراداده ارزیابی. (1393) مسعود شفیعی،
 .مشهد فردوسی دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان. اطالعات پذیرینمایه و بازیابی جستجو، قابلیت

 گراندد رویکرد از استفاده با مدارس مدیران رفتاری بد از دبیران تجربه بازنمایی. (1396) ناصر شیربگی،
 دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم دانشکده تربیتی، علوم رشته ارشد کارشناسی نامهپایان. تئوری

 .کردستان

 پلیس بر تأکید با) مرزی امنیت راهبرد در اطالعات مدیریت جایگاه (.1393) مهدی انصاری،عرب

  .11 شماره پنجم، سال ،بلوچستان و سیستان انتظامی دانش فصلنامه(. مرزبانی

حامد بخشی و وجیهه جالئیان بخشنده،  ترجمه .راهنمای تحلیل محتوا (.1395) نئوندورف، ایکیمبرلی 

 .چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 از گیریبهره ارتقای الگوی ارزیابی و تبیین. (1393) محمد باللمی، خسروی و ،جلیل الجوردی،

  .20 شماره ،راهبردی مدیریت مطالعات. اطالعاتی هایسیستم

(. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم مدیریت دانش )مورد مطالعه: شرکت ملی 2014) حمیدمردانی. 

 .8، شماره توسعه اجتماعی مناطق نفتخیز جنوب ـ خوزستان، اهواز(.

 نامهپایان. نقش کتابداران در ایجاد مخزن سازمانی: مورد مطالعه دانشگاه تهران(. 1397راد، سهیال )مقدم

 دانشگاه تهران. ارشد کارشناسی

 همایش در شده ارائه دارد؟. کاربردی چه و چیست تئوری گراندد. (1386یزدان ) منصوریان،
 .اصفهان ، دانشگاهاطالعات علم هایچالش

(. تعیین عناصر تشکیل دهنده مخزن دانش سازمانی در 1394زاده، محمد )نوری میسا، ریحانه، و حسن

 .5 شماره ،رسانیاطالع و کتابداری پژوهشنامههای کشور و ارائه یک چارچوب مفهومی. دانشگاه
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