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رو  و رشد فزاينده اطالعات، مديران براي حفظ توان رقابتي بـا نيازهـا و مشـكالتي روبـه     تكنولوژي عصر در :چكيده
حاضـر، شناسـايي و    پژوهش بر اين اساس، هدف   .شود هستند كه ناديده گرفتن آنها باعث خروج از صحنه رقابت مي

 اطالعـات  مديريت در سامانه اهواز چمران شهيد دانشگاه پژوهشي معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي بندي رتبه
 هـاي  پـژوهش  زمـره  در روش، نظـر  از و بـوده  كاربردي مطالعات نوع از هدف، لحاظ به حاضر پژوهش. است پژوهشي

 در شود كـه  مي مديران و ها دانشكده پژوهشي معاونان پژوهش، مدير و معاون شامل پژوهش جامعه. دارد قرار كيفي
گـردآوري   عميق ساختاريافته نيمه مصاحبه كمك با نياز مورد هاي داده. بودند نفر 20 در مجموع پژوهش انجام زمان

 روش بـه  ها داده كيفي تحليل روش نيز از اطالعات تحليل و تجزيه براي .دلفي انجام شد روش به نظرخواهي شده و
 نيازهـاي  پـژوهش،  ايـن  هـاي  بـر اسـاس يافتـه    .شـد  استفاده 22نسخه  اس. اس. پي. افزار اس نرم و مضمون تحليل

 شـش  بـه  يپژوهشـ  اطالعات تيريمد سامانه در اهواز چمران ديشه دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران اطالعاتي
 و »يحقوق« ،»يرونيب طيمح اطالعات« ،»يشگاهيآزما« ،»يعلم داتيتول« ،»يكيزيف و يانسان منابع« اطالعات دسته

. دارد قـرار  شـده  شناسـايي  نخسـت نيازهـاي   اولويت در »علمي توليدات اطالعات« كه شونديم يبند ميتقس »يمال«
 و »مكتـوب  هـاي  دستورالعمل مكتوب و هاي گزارش«چاپي  منابع در مديران اطالعاتي نيازهاي تهيه منبع همچنين

 در تـأمين  پژوهشي اطالعات مديريت در سامانه موجود »فرايندي مشكالت« .است »اينترنت و تلفن«غيرچاپي منابع
 نيازهـاي  انتخـابي،  بـر اسـاس كدگـذاري    .دارد را اهميـت  بيشترين پژوهش معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي
 نشـان  و انـد  شـده  داده قرار كلي طبقه شش در اهواز چمران شهيد دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران اطالعاتي

  .دارند متنوعي اطالعاتي نيازهاي مديران پژوهش، اطالعاتي مديريت سامانه مشكالت وجود باكه  دهد مي
 

 ديشه دانشگاه ،يپژوهش رانيمدگيري،  نيازهاي اطالعاتي، سامانه مديريت اطالعات پژوهشي، تصميم :ها كليدواژه
  اهواز چمران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  s.khademi@scu.ac.ir: نويسنده مسئول. 1

 مديريت

  اطالعات
 1، شماره 7دوره 

1400 بهار و تابستان



 91    ...زاده، شريفي آذر و خادمي... / مديران پژوهشي در سامانهبندي نيازهاي اطالعاتي  شناسايي و رتبه

 
  1مقدمه

ناديده  توان نمي را عالي آموزش در آكادميك هاي فعاليت در اطالعات مهم در عصر تكنولوژي، نقش
 دانش، ها، ايده اثر متقابل تزريق و ها دانشگاهيان باعث برانگيخته شدن افكار، فعاليت اطالعات براي. گرفت
 شخصيتي عنوان هر به اطالعات). Ikenwe and Anaehobi, 2020( شود دستاوردهاي ديگران مي و تجربه
 ها، پرسش و اطميناني بي وفصل حل براي كه شود مي تعريف ها مؤسسه يا ها سازمان افراد، نهادها، مثل
 بخش و كنند مي ايفا كليدي نقش اطالعات امروز، دنياي در). Odu, 2019( كنند مي هايي فراهم پاسخ

 گيري تصميم فرايند و كرده حذف را ترديدها و روند، شك مي شمار به بشر هاي فعاليت  همه ناپذير جدايي
 طور به و شود مي تر متنوع و بيشتر روز به روز اطالعات، به افراد نياز اساس، اين بر. دهد مي افزايش را مؤثر
   .كند مي تغيير مرتب

 تيموفق بر ها اقدام و شوند يم ها اقدام موجب ها ميتصم د،نكن يم يبانيپشت را ها ميتصم اطالعات،
 به مديريت تجهيز ،از اين رو). 1386ي، دوستيعل( گذارند يم ريتأث) سازمان ايفرد ( اطالعات از كننده استفاده

 ريزي، برنامه خصوص در ها تصميم اتخاذ در را مديريت توانايي كه مطمئن و صحيح اطالعات سيستم يك
ي، احمد( است شده تبديل اطالعات عصردر  اساسي ضرورت يك به بخشد، ارتقا كنترل و دهيسازمان
 تيمز به يابيدست در ياتيح يابزار ،اطالعات ستميس يها سامانه). 1390حسيني اشپال، و  زارعخرمي، 

 يبرا انهآ نبود كه است افتهي توسعه يقدر به هاسامانه نيا از استفاده. شونديم محسوب ينوآور و يرقابت
 ن،يكارآفرمحور و  پژوهش يها دانشگاه ديدر نسل جد ،نيبنابرا. كند  يم جاديا يفراوان مشكالت تيريمد

 سازگار ديجد يهاتيموقع با را خود بتوانند شوند كه مند بهره ها تيقابل نيا از توانند يم بهتر ييها دانشگاه
  . باشند شرويپ يفناور از استفادهو در  كنند

 به كه است يتيريمد يها حوزه از يكي ها دانشگاه سطح در يفناور و پژوهش معاونتدر اين راستا، 
 سهم هرسالهو  دارد عهده به ديجد نسل يهادانشگاه گاهيجا يارتقا موضوع در كه يتيمورأم ياقتضا
از . نياز دارد روز به و قيدق ح،يصح اطالعات به ابد،ييم اختصاص آن به ها دانشگاه مصارف و منابع از يا عمده

 تيريمد سامانه. برخوردار است ييبسزا تيمراكز از اهم نياطالعات در ا ستميس سامانهاستفاده از  اين رو،
 يطراح يپژوهش و يعلم اطالعات هيكل به يدسترس براي واحد يدرگاه جاديا يراستا در يپژوهش اطالعات

 يپژوهش اطالعات عيتجم در وشود  يريجلوگ زمان و وقت رفتن هدر از ،سامانه از استفاده با تا است شده
 مخزن كي مثابه به سامانه نيا). 1399 ي،پور و زوارق يحمد( باشد سودمند يريگ ميتصم مراكز يبرا

  . حوزه پژوهش در ارتباط است رانيو مد انيدانشجو ،يعلم ئتيه ياعضا فيسه ط با يپژوهش
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز با شماره نامه كارشناسي ارشد و تحت حمايت مالي  اين مقاله مستخرج از پايان .1

 .است) SCU.EI99.28564(گرنت 
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 يها دانشگاه از يكي عنوان به ،اهواز چمران ديشه دانشگاه در يفناور و پژوهش معاونت حوزه رانيمد
 نيا. كنند يم يگردآور 1يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه از را الزم اطالعات كشور، سطح در معتبر
 مشكالتي رانيمد يبرا داريپا يرقابت تيمز جاديا توان و ازهاين تنوع ليدل به زمان، گذر در و جيتدر به ها سامانه

. است ياطالعات ازين يابيارز و ييشناسا ،ياطالعات ازين كردن برآورده يبرا گام نخستين. آورند يم وجوده ب
 الزم نهيزم ها مهارت توسعه و امكانات تدارك قيطر از توان ينم ي،اطالعات ازين از يقيدق يابيارز داشتن بدون

 ياطالعات پژوهش تيريمد سامانه يرگذاريتأث رود يم انتظار كه آنجا از ،بنابراين. كرد فراهم آن رفع يبرا را
 رانيمد دسترس در يمكان هر در و شهيهم ياطالعات هر« كه دگاهيد نيا لزوم و باشد شتريب رانيمد يبرا

اطالعات  تيريدر سامانه مد يپژوهش رانيمد يازهاينبندي  رتبهو  ييشناسا منظور بهپژوهش  نيا، »باشد
 و مشكالت با ي دانشگاهپژوهش معاونت ،پژوهش نيا انجام با. شد انجامچمران اهواز  ديدانشگاه شه يپژوهش

 توسعه و يبازطراح نيهمچن. شود يم آشنا بهتر خود يشغل رمجموعهيز رانيمد يواقع ياطالعات يازهاين
 بهبود ،يانسان يها هيسرما يور بهره و ييكارا  شيافزا ران،يمد يواقع ياطالعات يازهاين با مطابق سامانه
  . خواهد شد يپ چمران اهواز در ديشهدانشگاه  را يو حفظ موضع رقابت رساني اطالع خدمات

  مباني نظري و پيشينه پژوهش
روز از صحنه  به روز رانيمد تاها سبب شده است  سازمان رشد روزافزون، وسعت و پيچيدگي در اكثر

 ،دهد تغييراتي كه در سازمان رخ مي خصوصدر را ا به اطالعات نهنياز آ موضوعاين  .شوند عمليات دورتر
هاي  زمينه مديريت در عاتيهاي اطال روزافزون كاربرد نظام آن اهميت و رشد تبع كند و به بيشتر مي

نيازهاي اطالعاتي مديران  يابيارز يبرا ).1382 ي،بيط(شود  ديده ميبيشتر گيري  ريزي و تصميم برنامه
از . است ها يريگ ميتصم ليتسه ياطالعات برا يگردآور ،آن نيتر وجود دارد كه مهم ياريبس ليدال
 يكار خاص و به سازو ستيمختلف آسان ن يها متضاد گروه ايمتفاوت  ياطالعات يازهاين صيتشخ ي،طرف

. شودكمك كند، توجه  ياطالعات ازين فعثر به رؤكارآمد و م ينحو به يكه منابع اطالعاتنيابه  ديبا. دارد ازين
   .است تيريمهم مد يها از جنبه يكي ها ازين يابيارز

 فناوري و علوم رشد به با توجه 1960 دهه اواخر از و شد آغاز 1920 از سال اطالعاتي نيازهاي بررسي 
 نشان بعد به 1971 از سال اطالعاتي نيازهاي مطالعات حوزه در انتشارات مجموعه. گرفت بيشتري سرعت

 بررسي .است درآمده المللي بين پديده يك صورت به كنندگان استفاده نيازهاي مند نظام مطالعه كه دهند مي
 مطالعه كه است آن دهنده نشان رساني اطالع و كتابداري علوم نشريات برخي مقاالت فهرست اجمالي
 ،)1969( 2الين به عقيده .است حوزه اين در پژوهش جدي مسائل از يكي هم هنوز اطالعاتي نيازهاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و پـس از   /http://scu.ac.irاز سايت دانشگاه شهيد چمران اهواز بـه آدرس   1399خرداد  18شده در تاريخ  طبق بازيابي انجام .1

بنـابراين، در ايـن پـژوهش از عبـارت     . امانه مديريت اطالعات پژوهشي قيد شـده اسـت  ورود به بخش معاونت پژوهشي، عبارت س
 Researchكـه  RMSسيستم مديريت اطالعات پژوهشي استفاده شده است كه در دانشـگاه شـهيد چمـران اهـواز بـا اصـطالح       

Management System بيشتر كاربرد دارد                                           .  
2. Line 
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 و شود مي مطرح پژوهشي يا شغلي نياز يك كردن برآورده براي كه است اطالعاتي اطالعاتي، نيازهاي
 شخص كه گيرد مي شكل وقتي اطالعاتي نياز. است اطالعات كننده دريافت با نياز اين شدن برآورده تشخيص

 ).2016نيكالس، (آيد  فائق غيرعادي وضعيت آن بر خواهد مي و كند مي احساس خالي جايي خود، دانش در
 اطالعاتي، نياز مفهوم سه نيست، مشخص روشني به اطالعاتي نياز مفهوم كه آنجا از 1به عقيده ويلسون

روند  مي كار به يكديگر جاي به ها نوشته و ها پژوهش در اغلب يابي، اطالع رفتار و اطالعاتي منابع از استفاده
   ).1386داورپناه، (

) 2007( 2و ترنر ورير .اند هاي مختلف بررسي كرده پژوهشگران متعددي نيازهاي اطالعاتي را در سازمان
 تيريمد ستميس كي يبه طراح ي،شاغالن سالمت عموم ياطالعات يازهايدرك نمنظور  به ي،در پژوهش
كه  ديجد يجوو روش جست كيبا استفاده از  پژوهش آنها، جينتابر اساس  .ندپرداخت يتعامل تاليجيدانش د

كار  يروين ياطالعات يازهاياز ن ،است يعموم متكنندگان سال استفاده يمتنوع برا يشامل منابع اطالعات
سالمت  تاليجيدانش د تيريمد يها ستميس يبرا. وجود دارد تر  و مناسب تر يغن يريتصو يبهداشت عموم

اند تا  شده يطراح يسالمت عموم يها تيانعكاس تنوع فعال يبرا اين نيازها. وجود دارد ياتيح يازين يعموم
كتابداران . فراهم كنند ياتيح يبع اطالعاتبه منارا چندگانه  ينقاط دسترس را فعال كنند و يانسان ارتباطات

 قياز طر يدر كمك به متخصصان سالمت عموم توانند يمتخصصان اطالعات مساير  و يبهداشت عموم
در  زشو آمو يانسان يتخصص يجوو جست ،بر شواهد يمبتن يريگ ميتصم يبانيپشت يها ستميتوسعه س

  .كنند فايا ياطالعات، نقش مهم يابيباز يها ستميس
 سايت روي اطالعات هاي شايستگي و اطالعاتي نيازهاي« عنوان با پژوهشي) 2008( 3سلوانيا ميراندا

نيازهاي مربوط  با اطالعاتي نيازهاي داد كه نتايج اين پژوهش نشان. داد انجام »برزيل در مالي هاي مؤسسه
 اين در شركت براي شده  داده توسعه هاي شايستگي و دارد نزديكي ارتباط فيزيكي و كاري  فرايندهاي به

، هنگام )2018( 4هاي لورا ماريا و همكاران بر اساس يافته .دارد نزديكي ارتباط موفقيت عوامل با نيازها نيز
 5ايكنوه و آنايهوبي .مديران توجه شود) حتي روزانه(هاي  هاي اطالعاتي بايد به موقعيت توسعه سيستم

ي ارزيابي نياز اطالعات، دسترسي به اطالعات در استفاده از منابع رابطه بين توانايي مدرسان برا) 2020(
هاي فدرال نيجريه جنوبي بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه بين توانايي  كتابخانه ديجيتال را در دانشگاه

مدرسان براي ارزيابي نياز اطالعات و دسترسي به اطالعات در استفاده از منابع كتابخانه ديجيتال، ارتباط 
   .مثبت و معناداري وجود دارد

اطالعات  ستميس ياطالعات يازهاين يابيبه ارز يپژوهش در) 1390( ي و همكاراناحمد ،رانيا در
 669 مجموع از پژوهش آنها، جينتابر اساس  .پرداختند يعلوم پزشك يها دانشگاهمعاونت درمان  تيريمد

 درصد 12 و رانيمد دگاهيد از هياول ياطالعات يازهاين جزء درصد 45 شده، ييشناسا ياطالعات ازين مورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vilson 
2. Revere & Turner 
3. Selvana Miranda 
4. Laura, Maria & Heljä Lundgrén  
5. Ikenwe and Anaehobi 
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 21 فرم، قيطر از ياطالعات يازهاين درصد 14. است بوده تياولو حد از تر نييپا شده، ييشناسا يازهاين

 ي واطالعات يها بانك اي افزارها نرم قيطر از درصد 4 مشترك، صورت به ياطالعات بانك و فرم قيطر از درصد
) تيسا ي واطالعات بانكفرم، ( منبع بدون درصد 56 .هستند دسترس در ينترنتيا تيسا قيطر از درصد 5

 يازهاين از درصد 56 يبرا ياطالعات منابع نبودن دسترس دربا توجه به  تيكه در نها بودند مشخص
 يبر فاكتورها هيبا تك يتيريمد يالعاتاط ستميكه س دادند شنهاديپژوهش پ سندگانينو ،رانيمد ياطالعات

  .شود يطراح مطالعه مورد جامعهدر  رانيمد تيموفق يبرا ياتيح
 فردوسي، هاي دانشگاه در اطالع رفتار و اطالعاتي نياز«عنوان  با پژوهشي در) 1392( پناه داور و اعظمي

 تفاوت يكديگر با نوعي به مختلف هاي گروه بين در منابع از استفاده هاي دريافتند كه اولويت ،»اهواز و تهران
 الكترونيكي، منابع ميان در و بوده نخست اولويت در غيررسمي منابع به نسبت اطالعات رسمي منابع و دارد

 علمي هيئت اعضاي نگرش بررسي در) 1395( پهلو فرج و بناري .است برخوردار بيشتري اقبال با اينترنت
 به علمي هيئت اعضاي كه دانشگاه دريافتند اين سازماني دانش مخزن درباره اهواز چمران شهيد دانشگاه
 و مفيد را اي سامانه چنين وجود و دارند مثبتي وبيش نگرش كم آن به خود آثار واگذاري و موجود سامانه
  . كنند مي استفاده سامانه از اعضا همه تقريباً مشكالت، وجود به اذعان دانند و با وجود مي ضروري

 نياز بيشترين علمي هيئت اعضاي كه داد نشان) 1395( داورپناه و هاي قاسمي عالوه بر اين، يافته
 اعضاي شهروندي، اطالعات خصوص در. دانند مي اي وظيفه شغلي اطالعاتي نيازهاي را خود اي حرفه اطالعات
 سياسي اطالعات در را خود اطالعاتي نياز كمترين و اجتماعي اطالعات به را خود نياز بيشترين علمي هيئت
 مختلف هاي دانشكده ميان در علمي هيئت اعضاي اي حرفه اطالعاتي نيازهاي همچنين. اند كرده عنوان

 مطالعه، مورد جامعه. است آماري جامعه اطالعاتي نياز تأمين كانال ترين رايج اينترنت، بوده و متفاوت
  . اعالم كردند مسئوالن نبودن گو پاسخ را اطالعاتي نيازهاي تأمين در مانع ترين مهم

 پذيرش بر مؤثر موانع و عوامل بر تحليلي« عنوان خود با در پژوهش) 1399(زوارقي  و پور حمدي
 تجهيزاتي، شناختي، عامل بازدارنده ، پنج»تبريز فناوري دانشگاه و پژوهش اطالعات مديريت هاي سامانه

 اعضاي توسط )سيماپ(مديريت اطالعات پژوهش و فناوري  سامانه پذيرش پيگيري و دسترسي آموزشي،
 شناختي، هاي بازدارنده درك بين نتايج پژوهش ايشان، بر اساس. كردند شناسايي را دانشگاه علمي هيئت

 آنان دريافتند كه اعضاي. دارد وجود داري معنا رابطه آنها پذيرش آهنگ و دسترسي آموزشي، تجهيزاتي،
 نيز هايي   بازدارنده بين اين در هرچند دارند، تمايل سيماپ سامانه از به استفاده تبريز دانشگاه علمي هيئت
 ها   بازدارنده اين شدن برطرف با دهد، اما قرار تأثير تحت را سامانه اين از استفاده تواند   مي كه دارد وجود
  .كنند استفاده و از آن پذيرش كرده را سامانه اين علمي هيئت اعضاي اكثريت كه بود اميدوار توان   مي

 هاي مؤلفه و ابعاد كه داد نيز نشان) 1399(فراستخواه  و نتايج پژوهش كمالي، ساكتي، حسين پور 
 آماري، عنوان نمونه اهواز به و شيراز اصفهان، تهران، هاي دانشگاه دانشگاهي مديريت اطالعات سيستم

 هاي محدوديت و) افزار تسخ و افزار نرم(سيستم  هاي قابليت كاربردي، هاي مزيت كاربران، رضايت ترتيب به
 نسبي برتري مخاطب، چهارگانه هاي گروه اي مقايسه ارزيابي. است) استادان و كاركنان، دانشجويان(كاربردي 
 مديريت اطالعات سيستم طور كلي وضعيت كرد و به ديگر آشكار دانشگاه سه به نسبت را اصفهان دانشگاه
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 مطلوب وضع به رسيدن تا كه شد ارزيابي ضعيف و متوسط حد در ايران هاي دانشگاه سطح در دانشگاهي

  .دارد فاصله
 يازهاين به هموارهپژوهشگران در جوامع متفاوت  كه دهد يم نشان پژوهش يها نهيشيپ يبررس
اطالعات  يازهاين يابيمجموعه وزارت علوم به مقوله ارزريز يها اما در دانشگاه اند، داشتهتوجه  ياطالعات

مرور بر اساس  ن،يهمچن. كمتر پرداخته شده است ياطالعات يها در سامانه يحوزه معاونت پژوهش رانيمد
اطالعات  تيريپژوهش در سامانه مد رانيمد ياطالعات يازهاين يابيكه ارز يتاكنون پژوهش ها، نهيشيپ

 ديشه شگاهدر دان ن،يا بر عالوه. انجام نگرفته است كند، يچمران اهواز را بررس ديدانشگاه شه يپژوهش
 مواجه هستند نيز ياطالعات پژوهش يها ستمياطالعات با س يسنت يها ستميعالوه بر س رانيچمران اهواز مد

. آنها نيست ياطالعات يازهاين يگو شوند كه جواب رو روبهها  از داده يبا حجم انبوه رانيمد دشو يكه باعث م
 صدد در حاضر پژوهش دارد، وجود حوزه نيا در كه يپژوهش خأل و مسائل نيا به توجه با از اين رو،

  :است ريز هاي پرسش به ييگو پاسخ
 تيريمد سامانه در اهواز چمران ديشه دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي 

 د؟ان كدام يپژوهش اطالعات

 اهواز چمران ديشه دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران شده ييشناسا نيازهاي بندي اولويت 
 است؟ چگونه يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در

 در  اهواز چمران ديشه دانشگاه پژوهش معاونت حوزهنيازهاي اطالعاتي مديران تأمين  منابع
 اند؟ سامانه مديريت اطالعات پژوهشي كدام

 بندي منابع تأمين نيازهاي اطالعاتي مديران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهيد  اولويت
 مران اهواز در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي چگونه است؟چ

 نيتأم در اهواز چمران ديشه دانشگاه يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در موجود مشكالت 
 د؟ان كدام پژوهش معاونت حوزه رانيمد ياطالعات يازهاين

 دانشگاه موجود در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي شده  ييشناسا مشكالت بندي اولويت
  شهيد چمران اهواز در تأمين نيازهاي اطالعاتي مديران حوزه معاونت پژوهش چگونه است؟

  شناسي پژوهش روش
 يبيترك هاي پژوهش زمره در روش نظر از و بوده كاربردي مطالعات نوع از هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 يازهاين مصاحبه، يبرا يپروتكل نيتدو با نخست گام در پژوهش نيا در. دارد قرار) يكمي ـ فيك(
 تيريموجود در سامانه مد مشكالتو  آنان اطالعات يازهاين نيتأم منابع و يپژوهش رانيمد ياطالعات

 معاون ها، مصاحبه انجام يبرا پژوهش جامعه. شد استخراجچمران اهواز،  ديدانشگاه شه ياطالعات پژوهش
 مركز ها،شگاهيآزما امور اسناد، مركز و كتابخانه( مديران و هادانشكده يپژوهش نامعاون پژوهش، ريمد و

 زين ها مصاحبه. بودندنفر  17 شامل) ارتباطات و اطالعات يفناور و صنعت با ارتباط دفتر ،يفناور و رشد
 قيطر از هامصاحبه اعتبار. شد ضبط همراه تلفن يگوش مخصوص صوت ضبط ستميس از استفاده با
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 اطالعات ليتحل و هيتجز يبرا. شود يم دهيسنج گر مصاحبه چند از استفاده و مصاحبه زمان كردن يطوالن
  .شد گرفته بهره مضمون ليتحل روش به هاداده يفيك ليتحل روش از هامصاحبه از شده يگردآور

نامه  ها فرم نظرخواهي در قالب پرسش شده در بخش مصاحبه  هاي استخراج در گام دوم بر مبناي مؤلفه
شده در قالب روش دلفي براي نظرخواهي در  نامه طراحي در گام سوم، پرسش. ساخته طراحي شد محقق

نفر ديگر به  3نفر قبلي  17عالوه بر  نظرخواهي بخش در. ها در اختيار نمونه هدف قرار گرفت خصوص گويه
در بخش  .داشتند مشاركت دلفي بخش در پژوهشي مدير نفر 20 جامعه اضافه شد و در نهايت، در مجموع

فعاليت قبل از شروع : شوند هاي زير برداشته مي روش دلفي براي تجزيه و تحليل صحيح اطالعات گام
  ).هاها و واضح نبودن گويه مشخص كردن ابهام(

دهي، نظرهاي مشابه  هاي سازمانگام، پاسخ  در اين. نامه بدون ساختار است توزيع پرسش :نخست گام
. شوند ها كوتاه مي شوند و تا حد امكان پاسخهاي تكراري و حاشيه حذف مي موضوعبندي و  تركيب، گروه
نهايي،  نتيجه. شود ي آماري انجام ميهاهاي نخستين راند، بر اساس كدهاي كيفي يا خالصهآناليز پاسخ

  . ها و شناسايي عناوين است مشخص شدن تم

شده و نمونه آماري پژوهش در راند  اي ساختار استفادهدار  نامه از راند دوم به بعد، اغلب پرسش :دوم گام
پذير  عبارتي، كميت بندي و به شود تا هر عنوان را با استفاده از مقياس ليكرت رتبهنخست خواسته مي

  .شوند در اينجا موارد توافق و عدم توافق مشخص مي. كنند

 نظرها در نياز صورت در كرده و مرور دوباره را ها پاسخ تا شود مي درخواست كنندگان شركت از :سوم گام
 عنوان، هر نمرات ميانه و ميانگين گرفتن نظر در با راند اين در. كنند نظر تجديد خود هاي  قضاوت و

   ).1399رحماني، وزيري نژاد، احمدي نيا و رضائيان، ( كرد بندي درجه را آن اهميت توان مي
  :بخش زير طراحي شد سه شده در هاي انجام مستخرج از مصاحبه نامه پرسش

 چمران شهيد دانشگاه پژوهشي معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي از يك هر اهميت ميزان )الف 
  .گويه 17 با پژوهشي اطالعات مديريت سامانه در اهواز
 دانشگاه پژوهشي معاونت حوزه در مديران اطالعاتي نيازهاي تهيه منابع از يك هر اهميت ميزان )ب

  . است شده طراحي ليكرت اي درجه پنج طيف در كه گويه 24اهواز با  چمران شهيد
 شهيد دانشگاه پژوهشي اطالعات مديريت سامانه در موجود مشكالت يك از هر اهميت ميزان )ج

  .گويه 12با  پژوهشي معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي تأمين در اهواز چمران
 با محتوايي و صوري روايي از دلفي، روش در شده استفاده نامه پرسش پايايي و روايي سنجش براي
 حوزه در متخصصان دقيق انتخاب و است شده استفاده مشاور و راهنما اساتيد نظرهاي از استفاده
 سنجش براي). 1399 همكاران، و رحماني( كند تضمين را دلفي روش محتوايي روايي تواند مي شده پژوهش
 هاي تحليل و تجزيه در .است شده محاسبه 79/0 ميزان و شده استفاده كرونباخ آلفاي آزمون ابزار پايايي از

 فريدمن مانند استنباطي هاي آزمون از فراواني؛ و ميانه ميانگين، مانند توصيفي آمار هاي آزمون از پژوهش اين
  .شدند تحليل 22 نسخه اس اس پي اس افزار نرم از استفاده با پژوهش هاي داده. شد استفاده
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  هاي پژوهش يافته

 و انساني  جمعيت تركيب و توزيع حجم، علمي  مطالعه را شناسي جمعيت )1996( همكاران و سوانسون
 حسب بر افراد شمار به جمعيت تركيب. دانند مي تركيب و توزيع حجم، در تغييرات  كننده تعيين عوامل
 تغيير افراد زندگي  گستره در ها ويژگي اين. كند مي اشاره شناختي جمعيت هاي مقوله ساير و جنس سن،
 هاي ويژگي اصطالح در به آنها. كرد  بيني پيش كامل طور توان آنها را به مي ،كنند تغيير اگر يا كنند نمي

  .شدند انتخاب كنندگان شركت علمي رتبه و جنسيت هاي ويژگي پژوهش، اين در. گويند مي انتسابي

 پژوهش در كنندگان شركت جنسيت. 1جدول 

  درصد فراواني متغير
  90 18 مرد
  10 2 زن
  100 20 كل

 

 را پژوهش در كنندگان شركت درصد 90 معادل نفر18شود،  مشاهده مي 1طور كه در جدول  همان
  .دادند تشكيل زنان را كنندگان شركت از درصد 10 معادل نفر 2 و مردان

 كنندگان رتبه علمي مشاركت
 كمترين و) درصد 50( استادياري رتبه با پژوهش در كننده شركت افراد اكثر ،2 جدول اطالعات اساس بر

هاي پژوهش حاضر را بررسي  در ادامه، پرسش .دارد قرار) درصد 5( استاد و مربي علمي رتبه در مشاركت
  .كنيم مي

   كنندگان در پژوهش وضعيت رتبه علمي مشاركت. 2جدول 

  درصد فراواني متغير
  5 1 مربي

  50 10 استاديار
  40 8 دانشيار
  5 1 استاد
  100 20 كل

 سـامانه  در اهـواز  چمران شهيد دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي 
  اند؟ كدام پژوهشي اطالعات مديريت

نفر از مديران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهيد چمران اهواز  17به اين پرسش، از طريق مصاحبه با 
ها در  نتايج تجزيه و تحليل مصاحبه. داده شده است  ها پاسخبه روش تجزيه و تحليل كيفي مصاحبه

خصوص نيازهاي اطالعاتي مديران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهيد چمران اهواز در سامانه مديريت 
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نتايج  ،3جدول . دهنده شناسايي شده است مضمون سازمان 17مضمون فراگير و  6اطالعات پژوهشي 
  . دهد ها را نشان مي اطالعات مستخرج از مصاحبه

  نيازهاي اطالعاتي مديران حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 3جدول 
 دهنده مضامين سازمان مضمون فراگير

  اطالعات منابع انساني و فضاهاي فيزيكي
 منابع انساني موجود

 علمي اطالعات شغلي اعضاي هيئت
 اطالعات فيزيكي دانشكده

  اطالعات توليدات علمي

 اطالعات در خصوص مقاالت منتشرشده
 هاي منتشرشدهاطالعات در خصوص كتاب

 اطالعات در خصوص قراردادهاي پژوهشي
  اطالعات عضويت در هيئت تحريريه مجالت علمي 

 مدت هاي كوتاه ها و دوره ها، كارگاه اطالعات در خصوص سخنراني

  نيازهاي اطالعاتي آزمايشگاهي
  هااطالعات در خصوص تجهيزات آزمايشگاه

 فرايندهاي آزمايشگاهي

  اطالعات محيط بيروني 
 هاي پژوهشي در خارج از دانشگاه ظرفيت
 هاي ديگر هاي پژوهشي در دانشكده ظرفيت

  نيازهاي اطالعاتي حقوقي 
 اطالعات در خصوص قوانين و مقررات

 ها خصوص دستورالعملاطالعات در

  اطالعات مالي 
 ها تشويق

 ها و منابع موجودميزان هزينه
 گرنت اساتيد

  
 اهواز چمران شهيد دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران اطالعاتي نيازهاي پژوهش، نتايج به توجه با 

 ،»علمي توليدات« ،»فيزيكي و انساني منابع« اطالعات دسته شش به پژوهشي اطالعات مديريت سامانه در
  .شوند مي بندي تقسيم »مالي« و »حقوقي« ،»بيروني محيط اطالعات« ،»آزمايشگاهي«

 شده مديران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهيد چمـران   بندي نيازهاي شناسايي اولويت
  اهواز در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي چگونه است؟

شده مديران حوزه معاونت  در اين پژوهش براي سنجش ميزان اهميت هر يك از نيازهاي شناسايي  
هاي آماري توصيفي و  پژوهش دانشگاه شهيد چمران اهواز در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي، از آزمون

  . آزمون فريدمن استفاده شده است
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 شده مديران حوزه معاونت پژوهش  يميانگين و انحراف استاندارد نيازهاي شناساي. 4جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير
  66/0  97/2 اطالعات منابع انساني و فيزيكي 

  32/0  71/3  اطالعات توليدات علمي
  62/0  10/3  اطالعات آزمايشگاهي
  35/0  42/3  اطالعات محيط بيروني

  37/0  25/2  اطالعات حقوقي
  51/0  49/2  اطالعات مالي

 شده مديران حوزه معاونت پژوهش  بندي نيازهاي شناسايي نتايج آزمون فريدمن براي رتبه .5جدول 

 هامؤلفه ميانگين رتبه

  اطالعات توليدات علمي 48/5
  اطالعات محيط بيروني  63/4
  اطالعات آزمايشگاهي  80/3
  اطالعات منابع انساني و فيزيكي   55/3
  اطالعات مالي  2
  اطالعات حقوقي  55/1
20 N=  
530/67  =χ2  5 df=  001/0 p =  

  
شده مديران حوزه معاونت پژوهش  بندي نيازهاي شناسايي ، رتبه5با توجه به نتايج موجود در جدول 

در اولويت  48/5با ميانگين رتبه » اطالعات توليدات علمي« دانشگاه شهيد چمران اهواز بيانگر آن است كه 
، 63/4با ميانگين رتبه » اطالعات محيط بيروني«آمده  دست هاي به بررسي رتبهدر ادامه، با . نخست قرار دارند

، 55/3با ميانگين رتبه » اطالعات منابع انساني و فيزيكي«، 80/3با ميانگين رتبه » اطالعات آزمايشگاهي«
. قرار دارند هاي بعدي در رتبه 55/1با ميانگين رتبه » اطالعات حقوقي«و  2با ميانگين رتبه » اطالعات مالي«

  . بندي از نظر آماري معنادار است آمده حاكي از آن است كه اين رتبه دست در اين تحليل مقدار معناداري به

     منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت پژوهش دانشـگاه شـهيد چمـران
  شود؟ اهواز شامل چه مواردي مي

ها در خصوص منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت  نتايج تجزيه و تحليل مصاحبه
دهنده  پژوهش دانشگاه شهيد چمران اهواز در قالب تحليل مضمون بر اساس مضامين فراگير و سازمان

منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهيد چمران . استخراج شدند
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نتايج اطالعات . است» غيرچاپي«و » منابع چاپي«يريت اطالعات پژوهشي شامل اهواز در سامانه مد
  .آورده شده است 6ها در جدول  مستخرج از مصاحبه

  پژوهش معاونت حوزه در مديران اطالعاتي نيازهاي تهيه منابع .6 جدول
  دهنده مضامين سازمان  مضمون فراگير

  منابع چاپي
  هاي مكتوب گزارش

  چاپيهاي  دستورالمعل

  منابع غيرچاپي
  منابع اينترنتي
  منابع تلفني

  
با توجه به نتايج پژوهش، منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهيد  

. شود بندي مي چمران اهواز در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي به دو دسته منابع چاپي و غيرچاپي دسته
هاي مكتوب و منابع غيرچاپي 	هاي چاپي و نامه هاي مكتوب، دستورالمعل چاپي گزارشدر حوزه منابع 

بندي هر يك از منابع اطالعاتي  در ادامه اولويت. اند بندي شده صورت اينترنتي، تلفني و فضاي مجازي دسته به
  . كنندگان در پژوهش گزارش شده است با توجه به نظر مشاركت

 استاندارد منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت پژوهشميانگين و انحراف . 7جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين متغير
  703/0  776/3  هاي مكتوب  گزارش

  672/0  458/3  هاي چاپي  دستورالمعل
  697/0  968/3  منابع اينترنتي 
  731/0  859/3  منابع تلفني

 

 بندي منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران  نتايج آزمون فريدمن براي رتبه. 8جدول 

 هامؤلفه ميانگين رتبه

 منابع اينترنتي 61/4

 منابع تلفني  22/4
 هاي مكتوبگزارش  09/4
  هاي چاپيدستورالمعل  01/3
20 N=  
331/15  =χ2  3df= 001/0p = 
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بندي منابع تهيه نيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت  با توجه به نتايج موجود در جدول باال، رتبه

در اولويت  61/4با ميانگين رتبه » منابع اينترنتي«پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيانگر آن است كه 
و  22/4با ميانگين رتبه » ع تلفنيمناب«آمده  دست هاي بهدر ادامه با بررسي رتبه. نخست قرار دارند

در اين تحليل مقدار معناداري . هاي بعدي قرار دارنددر رتبه 09/4با ميانگين رتبه » هاي مكتوب گزارش«
  . بندي از نظر آماري معنادار است آمده حاكي از آن است كه اين رتبه دست به

 در اهـواز  چمـران  ديشـه  دانشگاه يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در موجود مشكالت 
  ند؟اكدام پژوهش معاونت حوزه رانيمد ياطالعات يازهاين نيتأم

 چمران شهيد دانشگاه پژوهش حوزه معاونت مديران از نفر 17 با پژوهش، پرسش اين به گويي پاسخ براي
 خصوص در ها مصاحبه تحليل و تجزيه نتايج. انجام شد هايي مصاحبه مضمون تحليل روش به اهواز

 براي زير جدول در. است شده شناسايي دهنده سازمان مضمون 12 فراگير و مضمون 4موجود،  مشكالت
  .است شده آورده ها مصاحبه از مستخرج اطالعات نتايج مشكالت، شدن مشخص

   مشكالت موجود در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي. 9جدول 
  دهنده مضامين سازمان مضمون فراگير

  مشكالت منابع انساني
  هاي افراد براي كار با سامانهمناسب نبودن مهارت

  توانمندسازي نامناسب براي استفاده از سامانه

  مشكالت فرايندي

  نقش اپراتوري براي مديران پژوهشي
  عدم تسهيل فرايندها در سامانه
  فرايندهاي طوالني در سامانه
  دشواري ورود و خروج اطالعات

 مشكالت ارتباطي

  اطالعاتيمشكالت 
 اطالعات مبهم

 جامع نبودن اطالعات
  محدوديت دسترسي به اطالعات

 مشكالت سيستمي 
 افزاري نرم

 افزاري سخت

  
 چمران ديشه دانشگاه يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در موجود مشكالت پژوهش، جينتا به توجه با
 ،»ينديفرا« ،»يانسان منابع«حوزه معاونت پژوهش به چهار دسته  رانيمد ياطالعات يازهاين نيتأم در اهواز

  .شوند يم يبند ميتقس »يستميس« و »ياطالعات«



   1400بهار و تابستان ، 1شماره  ،7 دوره/ مديريت اطالعات    102
 
 موجـود در سـامانه مـديريت اطالعـات پژوهشـي      شـده   ييشناسا مشكالت بندي اولويت

دانشگاه شهيد چمران اهواز در تأمين نيازهاي اطالعاتي مديران حـوزه معاونـت پـژوهش    
  چگونه است؟

 براي شدن، مشخص از بعد پژوهشي اطالعات مديريت سامانه در موجود مشكالت پژوهش، اين در
 چمران شهيد دانشگاه پژوهشي مديران از نفر 20 اختيار در دلفي نظرسنجي فرم قالب در بندي اولويت
  .است شده آورده فريدمن آزمون و استاندارد، انحراف ميانگين، صورت به آنها نتايج و گرفته قرار اهواز

 ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به مشكالت موجود در سامانه . 10جدول 

  انحراف استاندارد ميانگين متغير
  60/0  11/3  منابع انساني 

  49/0  78/3  فرايندي
  69/0  35/3  اطالعاتي
  56/0  18/3  سيستمي

 بندي مشكالت موجود در سامانه  نتايج آزمون فريدمن براي رتبه. 11جدول 

 هامؤلفه ميانگين رتبه

  فرايندي مشكالت 48/3
  اطالعاتي مشكالت  35/2
  سيستمي مشكالت  20/2
  منابع انساني  مشكالت  98/1
20 N=  
227/16  =χ2  3 df=  001/0 p =  

 

موجود در سامانه مديريت اطالعات پژوهشي  بندي مشكالت رتبه، 11با توجه به نتايج موجود در جدول 
دانشگاه شهيد چمران اهواز در تأمين نيازهاي اطالعاتي مديران حوزه معاونت پژوهش بيانگر آن است كه 

هاي  در ادامه با بررسي رتبه. در اولويت نخست قرار دارند 48/3با ميانگين رتبه » فرايندي مشكالت«
و  20/2با ميانگين رتبه » سيستمي مشكالت«، 35/2با ميانگين رتبه » اطالعاتي التمشك«آمده  دست به
در اين تحليل مقدار معناداري . هاي بعدي قرار دارند در رتبه 98/1با ميانگين رتبه » منابع انساني مشكالت«
  . بندي از نظر آماري معنادار است آمده حاكي از آن است كه اين رتبه دست به

  گيري  نتيجهبحث و 
جاي داده به اطالعـات   هاي اثر بخش، به گيري با پيشرفت تكنولوژي در عصر اطالعات، مديران براي تصميم

بنابراين، . شوند هاي سازمان و اتالف وقت مديران مي مفهوم باعث افزايش هزينه هاي بي نياز دارند، زيرا داده
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 ،از ايـن رو . نيازهاي واقعي اطالعاتي آنها شناسايي شود بايد بار اضافي اطالعات براي مديران از بين برود و

نيازهاي اطالعاتي مديران حـوزه معاونـت پـژوهش دانشـگاه     بندي  رتبهو  ييشناساپژوهش حاضر با هدف 
  .دانشگاه انجام شده است نيا ياطالعات پژوهش تيريچمران اهواز در سامانه مد ديشه

 چمران ديشه دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران اتياطالع نيازهايحاضر،  پژوهش جينتا بر اساس
 داتيتول« ،»يكيزيف و يانسان منابع« اطالعات دسته شش به يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در اهواز
با  افتهي نيا. شونديم يبند ميتقس »يمال« و »يحقوق« ،»يرونيب طيمح اطالعات« ،»يشگاهيآزما« ،»يعلم
 ؛)1399( يزوارق و پور يحمد ،يانسان منابع اطالعات در ؛)1390( همكاران و ياحمد پژوهش جينتا

و فرج پهلو  يبنار ،)زاتيتجه( يشگاهيآزما اطالعات ازين و) يثبت اطالعات علم( يعلم داتيتول اطالعات
 يانسان منابع اطالعات؛ )1395( پناه داور و يقاسم، )موجود يانسانمنابع ( يانسان منابع اطالعات ؛)1395(
 منابع اطالعات؛ )2020( ايكنوه و آنايهوبي و )2018( پلتونن و همكاران )يعلم ئتيه ياعضا ياطالعات شغل(

 سو هم) يكيزيفاطالعات ( يانسان منابع اطالعات و) 2008( راندايم ايسلوان، )موجود يانسانمنابع ( يانسان
 و كرده هموار را اطالعات كسب ريمس ي،شغل گاهيجا هر در ياطالعات يازهاين از شناخت كه آنجا از. است
 يازهاين از درست درك گفت توان يم ،)2018 همكاران، و ايمار لورا( دكن يم روشن را ازهاين نيا نيتأم منابع

 ي،پژوهش اطالعات تيريمد سامانه در اهواز چمران ديشه دانشگاه پژوهش معاونت حوزه مديران ياطالعات
 مهم نيا انجام. كند كمك ستميس نيا اصالح و يبازطراح در دانشگاه پژوهش معاونت مجموعهبه  تواند يم
  .دارد ييبسزا نقش يانسان يروين يور بهره شيافزا و منابع اتالف كاهش و زمان تيريمد در

 انگريچمران اهواز ب ديشده مديران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شه يينيازهاي شناسا يبند رتبه جينتا
 يهارتبه يبررس با ادامه در وقرار دارد  نخست تياولودر  »يعلم داتيتول اطالعات«آن است كه 

 ،»يكيزيف و يانسان منابع اطالعات« ،»يشگاهيآزما اطالعات« ،»يرونيب طيمح اطالعات« آمده دست هب
 جينتا خصوص در. گيرند مي قرار يبعد يهارتبه در بيترت به» اطالعات حقوق«و  »يمال اطالعات«
 يپژوهش داد عنوان برون به ،يعلم ئتيه ياعضا يعلم داتيتول مربوط به اطالعات گفت توان يم آمده دست هب

 به نسبت يتر جامع كرديرو به دانشگاه يپژوهش تيريمد سامانه قالب در تواند يم و شوديم شناخته دانشگاه
 در ،شده پردازش اطالعات و باشد شده پردازش صورت به ديبا اطالعاتاين . تغيير كند موجود وضع

 اطالعات نيا قيطر از ي،پژوهش رانيمد. دارد ياديز تياهم ها سامانه اطالعات از مطلوب يريگ گزارش
انجام  را يپژوهش تيفعال نيشتريب كه و آنهايي يبررس را استادان يپژوهش يها تيفعال زانيم توانند يم

 متصل گريكدي با موجود يها سامانه تمام ،دانشگاه در كپارچهي سامانه كي جاديا با .كنند ييشناسا اند، داده
 افراد ريسا و يعلم تيئه ياعضا كاركنان، يها تيفعال رصدشود،  ليتسه ندهايفرا قيطر نيا از تا شوند مي
 نيا يها افتهي. شود يريجلوگ كردن عمل يا رهيجز از و شود فراهم يگذار استيس و يريگ ميتصم يبرا

 نيا مخصوص موجود يها يبند رتبه و ندارد وجود پژوهش نهيشيپ در ذكرشده يها پژوهش در پرسش
  .است پژوهش
 دينيازهاي اطالعاتي مديران در حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شه هيمنابع ته ،پژوهش جيتوجه به نتا با

. دنشو يمبندي  دسته ياپچريو غ يبه دو دسته منابع چاپ ي،اطالعات پژوهش تيريچمران اهواز در سامانه مد
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صورت  به يچاپريغ منابعدر  »يچاپ يها ملعدستورال« و »مكتوب يها گزارش« يدر حوزه منابع چاپ
در  »ينترنتيمنابع ا«كه نشان داد  عدو منب نيا يبند رتبه جينتا. اند شده يبند دسته »يتلفن«و  »ينترنتيا«

 يها العملردستو«و  »مكتوب يها گزارش« ،»يتلفن منابع« بيترت به ،ادامه در ود نقرار دار نخست تياولو
 داورپناه و ياعظمو  )1390( همكاران و ياحمد يها افتهيبا  جهينت نيا. دارند قرار يبعد يهارتبه در »يچاپ

 يبرخ ييجا هجاب نيو همچن ياطالعات پژوهش تيريكاربران سامانه مد فيتفاوت وظا. است سو هم )1392(
عنوان  به ينترنتيا منابع خصوص در. شود يافراد م ياطالعات يازهاين نيمأباعث تفاوت منبع ت ،رانياز مد
 يعلم معاونت تيسا ،يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه چونهم يمنابع به توان يم اطالعات هيته منبع

 درگاه مجالت، تيسا ع،يصنا تيسا پژوهشگران، از تيحما صندوق ها،سازمان تيسا ،يجمهور استير
 وزارت تيسا... و لرااسك گوگل اسكوپوس، گاهيپا دانشگاه، يپژوهش مراكز درگاه دانشگاه، يآموزش معاونت

 شوند گنجانده سامانه در اگر كه كرد اشاره دانشگاه يپژوهش معاون تيسا و مجالت يابيارز براي علوم
 يريگ ميتصم تيفيك و كنند عمل تر عيسر يريگ ميتصم در ،افتهي دست يفراوان اطالعات به ندتوان يم رانيمد
  .دهند شيافزا را

 يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در موجود نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه مشكالت ن،يا بر عالوه
 در مشكالتي شامل پژوهش معاونت حوزه رانيمد ياطالعات يازهاين نيتأم در اهواز چمران ديشه دانشگاه
 و يكمال يها افتهي با جهينت نيا. است »يستميس« و »ياطالعات« ،»ينديفرا« ،»يانسان منابع« حوزه

 يدسترس تيمحدود( ياطالعات مشكل و) يافزار سخت و يافزار نرم( يستميس مشكل در ؛)1399( همكاران
 همكاران و ياحمد، )يارتباطمشكالت ( ينديفرا مشكل در؛ )1392( داورپناه و ياعظم، )اطالعات به
 نبودنجامع ( ياطالعات مشكل؛ )1395( پناه داور و يقاسم، )مبهماطالعات ( ياطالعات مشكل در؛ )1390(

 يحمد و) سامانه از استفاده يبرا يسازتوانمند( يمنابع انسان مشكل؛ )1395(و فرج پهلو  يبنار، )اطالعات
مشكالت ( ينديفرا مشكالت، )افراد مهارت نبودنمناسب ( يانسان منابع مشكل؛ )1399(ي زوارق و پور

 مناسب كاركرد مشكالت نيا. سو است هم) اطالعات به يدسترس تيمحدود( ياطالعات مشكل و) يارتباط
 تواند يم مشكالت نيا به توجه لزوم و كنند يم رو هروب مشكل با را دانشگاه يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه

  . باشد سامانه هاي ضعف رفع و انهآ كردن مرتفع راستاي در نخست گام
 در اهواز چمران ديشه دانشگاه يپژوهش اطالعات تيريمد سامانه در موجود مشكالت يبند رتبه جينتا

 تيدر اولو »ينديفرا مشكالت« كه است آن انگريب پژوهش معاونت حوزه رانيمد ياطالعات يازهاين نيتأم
 »يانسان منابع مشكالت« و »يستميس مشكالت« ،»ياطالعات مشكالت« بيترت بهدر ادامه  .دنقرار دار نخست

 داورپناه و ياعظم ،)1399( همكاران و يكمال جينتااز  يبخش با افتهي نيا. دارند قرار يبعد يهارتبه در
 پور يحمد و )1395(و فرج پهلو  يبنار ،)1395( پناه داور و يقاسم ،)1390( همكاران و ياحمد ،)1392(
 حل نهيزم در تياولوكه  گفت توان يم شده انجام يبند رتبه به توجه با. است سو هم) 1399( يزوارق و

 مشكالت نيا همه يستميس ديد كي با هرچند، باشد سامانه يرو موجود يندهايفرا اصالح بر ديبا مشكالت
 كل كي صورت به مشكالت نيا به توجه مستلزم ياصالح برنامه هرگونه و هستند هم با يملموس ارتباط در

 شده انجام يبند تياولو به توجه با و كند يبررس را مشكالت نيا تواند يم دانشگاه پژوهش معاونت. است
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 يبرگزار كاربران، يتوانمندساز منظور به نيهمچن. شود اقدام مشكالت نيا اصالح به ،تياهم بيترت به

  . بود خواهد گشا راه مختلف يزمان يها دوره در يآموزش ينارهايوب اي ييافزا مهارت يها دوره
 در تواند مي اطالعات اين .است بسيار مهمي اطالعاتي نياز ،اساتيد علمي توليدات خصوص در اطالعات

 حوزه در بلندمدت ريزي برنامه در و باشد داشته مهمي نقش دانشگاه پژوهشي مديران محوله وظايف انجام
 در .شوند تأمين غيرچاپي و چاپي منابع طريق از توانند مي اطالعاتي نيازهاي اين. شود گرفته كار به پژوهش

 زياد تنوع و دسترسي سهولت دليل به دارند، قرار اينترنت بستر در كه به منابعي اطالعاتي، منابع بين
و نيازهاي مديران حوزه پژوهش در  مشكالتاز آنجا كه در اين پژوهش  .شود مي زيادي توجه اطالعاتي

شود در  چمران اهواز شناسايي شد، پيشنهاد ميسامانه مديريت اطالعات پژوهشي دانشگاه شهيد 
علت وجود  همچنين به. بررسي شوند شده شناسايي مشكالت شدن مرتفع هاي آتي، راهكارهاي پژوهش
 پژوهشي اطالعات مديريت سامانه اي مقايسه ها در پژوهشي به ارزيابي هاي مشابه در ساير دانشگاه سامانه
در . كاربردي پرداخته شود بهينه الگوي ارائه و كشور هاي دانشگاه ساير با اهواز چمران شهيد دانشگاه

شناسايي عوامل و موانع مؤثر بر پذيرش سامانه مديريت اطالعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران خصوص 
  .هايي انجام داد توان پژوهش نيز ميعلمي  اهواز توسط اعضاي هيئت
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Abstract 
In the age of technology and the increasing growth of information, managers face 
needs and challenges to maintain competitiveness, ignoring them will cause them to 
leave the competition scene. Accordingly, the purpose of this study is to identify and 
rank the information needs of managers in the field of research vice chancellor of 
Shahid Chamran University of Ahvaz in the research information management 
system. The present study is an applied studies in terms of purpose and is a qualitative 
research in terms of method. The research population included: vice chancellor and 
director of research, research assistants of faculties and principals who at the time of 
the research were a total of 20 people. The required data were collected with the help 
of in-depth semi-structured interviews and Delphi survey and for data analysis, 
qualitative data analysis method was used using content analysis method and SPSS 
software version 22. Findings of this study showed the information needs of the 
managers of the Vice Chancellor for Research in Shahid Chamran University of 
Ahvaz in the research information management system into six categories of 
information: "human and physical resources", "scientific products", "laboratory", 
"external environment information", "legal" and "Financial" are classified. "Scientific 
production information" is the first priority of identified needs. Also, the source of 
managers' information needs in printed sources is "written reports, written 
instructions" and non-printed sources "Internet and telephone". The "process 
challenges" in the research information management system are most important in 
meeting the information needs of the managers of the research department. Based on 
the selected coding, the information needs of the managers of the research department 
of Shahid Chamran University of Ahvaz were placed in six general categories. 
Research Information Management Managers have a variety of information needs. 
 
Keywords: Information Needs, Research Information Management System, Decision 
Making, Research Managers, Shahid Chamran University of Ahvaz. 
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