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Objective: The purpose of this article is to identify the institutional 
repository evaluation indicators and to evaluate the compliance of 
the institutional repository of Alzahra University with it. 
Materials and Methods: This research has used the qualitative 
method. The meta-combined method has been used to create the 
indicators. The panel of experts has been identified to refine the 
criteria and a last part of the researcher-made checklist has been 
used to check the realization of the selected criteria using 
descriptive statistics. The research population is in the qualitative 
part of all resources from 2000 to 2020 with the subject of 
institutional repository evaluation index and a survey of 5 
information science experts was conducted. 
Results: The findings showed that a total of 70 elements divided 
into six categories (technology, policy, content, marketing, 
personnel and user application) are among the evaluation indicators 
which was obtained from the meta-synthesizing and the institutional 
repository of Alzahra University was evaluated according to these 
criteria. In the field of technology, content, procedure and marketing 
has weaknesses and in the field of personnel is very weak and in the 
field of user satisfaction is in accordance with the evaluation 
criteria. 
Conclusion: According to the research findings, institutional 
repository indicators were conceptualized in 6 dimensions of 
technology, procedure, content, marketing, personnel and user, 
which serves the analysis of institutional repositories. The result is 
that the condition of Alzahra University repository corresponds to 
3/4 standards in terms of standards. In addition, a slight weakness is 
seen in some areas such as procedure and line and policy and 
content management and technology and personnel. Which should 
be carefully reviewed in weak areas and try to improve the quality 
of the institutional repository such as Spark.  
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 ،یسازمان مخزن

مخزن  یهاشاخص

انطباق  زانیم ،یسازمان

دانشگاه  یمخزن سازمان

 یابیها، ارزالزهرا با شاخص

 یمخزن سازمان

 یو بررس یمخازن سازمان یابیارز یهاشاخص ییشناسا پژوهش، نیهدف ا :هدف
 با آن است.  )س( دانشگاه الزهرا یانطباق مخزن سازمان زانیم

ها، شاخص جادیا یبرا یفیدر بخش ککرد. استفاده  یفیپژوهش از روش ک نی: اروش
 یهااخصش ییشناسا یبرا اتیاز ادب یجامع یاستفاده شد و بررس بیترکاز روش فرا
 ییها شناساشاخص شیمخازن انجام شد و پنل خبرگان جهت پاال یابیارز یموجود برا

ق تحق زانیساخته استفاده شده است تا ممحقق سیاهه وارسیشده است و در ادامه از 
ر پژوهش د کند و جامعه یبررس یفیرا با استفاده از آمار توصشده  انتخاب یهاشاخص
 یانمخزن سازم یابیبا موضوع شاخص ارز 2020تا  2000تمام منابع سال  یفیبخش ک

 صورت گرفت. متخصص علم اطالعات پنجاز  یاست و نظرسنج
محتوا،  ه،یو رو یمشخط ،یدسته)فناور 6شده به میعنصر تقس 70 : در مجموعهاافتهی

ه ب بیترکز فراهستند که ا یابیارز یهاشاخص وپرسنل و کاربر و کاربرد( جز ،یابیبازار
قرار  یابیها مورد ارزشاخص نیدانشگاه الزهرا مطابق با ا یدست آمده و مخزن سازمان

در  ست ونقاط ضعف بوده ا یدارا یابیو بازار هیمحتوا، رو ،یرگرفت. در حوزه فناو
 ت.د اسکاربر مطابق با استاندار تیرضا نهیاست و در زم فیضع اریپرسنل بس نهیزم
 ،یابیارمحتوا، باز ه،یرو ،یعد فناوربُ 6ر د یمخزن سازمان یهاشاخص :یریگجهینت

 یسازمان مخازن لیو تحل هیشدکه در خدمت تجز یسازو کاربرو کاربرد مفهوم پرسنل
نطبق است و استاندارد م 3|4مخزن دانشگاه الزهرا از لحاظ استاندارد با  تیاست. وضع
و  یتوا و فناورمح تیریو مد یمشو خط هیها مانند رواز قسمت یبرخدر  یضعف کم
 ردیت گصور قیدق یو بررس یمضعوف بازنگر یادر حوزه دیکه با شودیم دهیپرسنل د

ا بق بو منط شرویسسات پؤآن با م قیبا تطب یمخزن سازمان تیفیکی در ارتقا یو سع
 .باشد مانند اسپارک داشته یمانمخزن ساز یحام یبا استانداردها ایاستاندارد و 

مخازن  یابیارز یهاشاخص یی(. شناسا1400فاطمه ) ا،ینمیو فه ترا،یم ،یعیصم م؛یناخدا، مر م؛یفالح، مر :استناد

  .39-21(، 3) 55 ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحقدانشگاه الزهرا.  یمخزن سازمان ی: بررسیسازمان
DOI: 10.22059/jlib.2022.333778.1574 
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 مقدمه

است. عالوه بر  افتهی شیبه سرعت افزا یمجالت علم متیق شیافزا لیبه دل یعلم اتیبه نشر یسترسد

و  یشخص اتیاز انتخاب نشر ،هانشریات سازمان را در یراتییبر وب، تغ یظهور مجالت مبتن ن،یا

ها بخانهمنجر به کاهش مواد در کتا راتییتغ نیداده است. ا رییچاپ و نشر تغ یهاقرارداد با شرکت

شود و انتقال آن یم ترشود: به دست آوردن اطالعات دشواریشده است که منجر به دو مشکل م

جنبش، فراهم آوردن  نیآزاد آغاز شد. هدف ا یجنبش دسترس ط،یشرا نیتر است. در امشکل

 راتیثأت جهیتر آثار آنهاست، که در نتبا انتشار گسترده سندگانیبه منابع و نو پژوهشگران یدسترس

موجود،  یارتباطات علم یبرا نیگزیآزاد به عنوان جا یتحقق دسترس یدارد. برا یشتریب یپژوهش

 .(2007 ،1کیم و کیم) شد شنهادیپ سازمانیمخازن  قیانتشار مجالت از طر

نامه انیق، پایتحق یهاا دادهیقاتی مانند مقاالت مجالت یتحق یبه خروج یاصطالح مخازن سازمان

ها و گر مانند رسالهید یا هر کار علمی یو مواد آموزش یکیالکترون یریادگی یای، اشیکیالکترون

ه مؤسسک یان یو دانشجو یها، کارکنان پژوهشیئت علمیارائه شده توسط ه یهانامهانیپا

قابل دسترس  یتیچ محدودیه بدون همؤسسدر داخل و خارج از  ییکاربران نها یندکه برایگویم

 (.2002، 2)کرو است

 یره فکیرا در متمرکز کردن، حفظ و قابل دسترس ساختن سرما ینقش اساس یمخازن سازمان 

 یهاافتهی یسازرهیذخ یک بستر مشترک را برای یتوجه به مخزن سازمان ،نیدارند. بنابرا یاهمؤسس

 یسترسد یعلم به آثار یراحته کپارچه و بی به صورتدهد که ین امکان را میکند و ایجاد میا یعلم

 م.یداشته باش

ند توسط ین فراینکه ایاز ا نانیاطم یبرا ی، نقش مخازن سازمانیارتباطات دانشگاه ینه فعلیر زمد

، اتصال یشود. همچنین اگر مخازن شامل خدمات آماریم یتلق یاتیشود، حیت میریمد پژوهشگران

ستم یس یبرا ینیگزیق باشد، آنها جایدق یستم بررسیک سیشامل  یو حت یاجتماع یهاشبکهبه 

شود و یحاصل م پژوهشیدر بودجه  یتوجهانداز قابلجه پسیهستند، در نت یسنت یدانشگاه یارتباط

قات است. یار جامعه تحقیدر اخت کامالًنان حاصل شود که انتشار و ارتباطات یگر اطمیاز طرف د

 ین ابزار ممکن براینکه آنها بهترینان پیدا کنیم از ایمهم است که اطم یت مخازن سازمانیفین، کیبنابرا

_______________________________________________________________ 
1. Kim & Kim 

2. Crow 
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 ن هدف هستند.یبه ا یابیدست

حال،  نیبا ا بود. محتوا متمرکز شیافزا یچگونگ ییدر شناسا شتریدر مورد مخازن ب هیمطالعات اول

ه کار و ابطر نیگرفت. در ایقرار م یابیتعداد کل مورد ارز رایتواند مبهم باشد، زیشاخص م نیا

عداد کل تاز  رهمتاز وجود مخزن، نرخ سپرده روزانه م نانیاطم یگرفتند که برا جهینت (2007) یبرود

العات در مط نیاز اول یکی (2006) شود. وستلیهست که در واقع با گذشت زمان حفظ م یرکوردها

 یهاانشگاهدازن نه فاکتور در مخ لیو تحل هیرا انجام داد که به تجز یمخزن سازمان یابیمورد ارز

دجه، بو یهامدل ،یسازمان یاهتاسیزبان کانادا پرداخته بود و از افراد در مورد س یسیانگل

 نیب یزیا( تم2010کاسال ) ای. ماردیپرس سؤال ارهایو مع یهمکار تیقابلحفظ،  یهایاستراتژ

 ییمسوه یبرا یداخل یهاتوانند از شاخصیمخازن م رانیقائل شد. مد یو خارج یداخل یهاشاخص

 دنیر رسد ادیزکه به احتمال  یکسان یبندتیه با اولومؤسسو اهداف  تیخود با مأمور یهایاستراتژ

 یریگازهاند یتوان برایم یخارج یهاصاز شاخ گر،یثر هستند استفاده کنند. از طرف دؤبه آنها م

 یجو برارجستبودن آن به عنوان ابزا دیاستفاده کرد و مف یالمللنیو ب یمخزن در سطح مل ریتأث

خزن مهای ارزیابی وهش برآن است که با شناسایی شاخصاین پژ. کرد یابیرا ارز ییکاربران نها

 شناسایی ژوهشارد. هدف این پوری بیشتر مخازن سازمانی بر دازمانی گامی در جهت ارتقا و بهرهس

 .ا آن استب هرادانشگاه الز یانطباق مخزن سازمان زانیم یبررسو  های ارزیابی مخزن سازمانیشاخص

 :پاسخ دهیم سؤالدر این پژوهش تالش داریم به دو 

 ارزیابی مخزن سازمانی کدامند؟های شاخص. 1

 بررسی میزان انطباق مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا چگونه است؟. 2

 نهیشیپ. 2

، (2008) و (2006) 5میک ،(2008) 4سوان (،2007) 3بودویت ،(2006) 2وستل، 1(2007) یکار و برود

 2ا کاسالیمار، (2014 ،1)باراکو کروز ،(2010و همکاران،  7)باراکو (،2009) و همکاران 6ملرو

_______________________________________________________________ 
1. Carr & Brody 

2. Westell 

3. Thibodeau 

4. Swan 

5. Kim 
6. Melero  

7. Barrueco 
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 5(، کاول2013و همکاران ) 4کسل، (2013) 3ویرکانت(، 2012) ، گروه تحقیقات اولبه(2010)

اند از نمونه افرادی بوده (2018و همکاران ) 7سنتیو-سرانوو  (2015) 6ابریزه و وی، (، لگزین2014)

به  یبا نگاه اند.های ارائه دادهاند و مدلکار کرده یمخزن سازمان یابیارز یهاشاخص که در زمینه

در خصوص  یادیقات زیتحق یم که در خصوص مخازن سازمانیشویمتوجه م یخارج یهانهیشیپ

با  یاز طرفای استخراج گشت و های عملکردی و رویهو شاخص مخزن صورت گرفته است یابیارز

زان ید که میجه رسین نتیبه اتوان یمخازن، م یابیدر خصوص ارز یق داخلینه تحقیشیپ توجه به کمبود

ار کم و اندک است و از طرفی، از یآن بس یای، مزایسسات داخل کشور از مخازن سازمانؤم یآگاه

 یاعضا یعلم یهاافتهی یو سازمانده گردآوری یبرا یستمیز سیدانشگاه الزهرا تهران ن 1398سال 

و یشود. آرشیاد می« کتابخانه الزهراتال یجیو دیرش» ستم با نامین سیکرد. ا یخود طراح یعلم هیئت

دانشگاه الزهرا  یرسانعو اطال ی، پژوهشیدات علمیتال کتابخانه الزهرا با هدف حفظ و اشاعه تولیجید

، یزبان یهاتیا بدون در نظر گرفتن محدودیپژوهشگران سراسر دن یع دسترسیل و تسریو جهت تسه

 یهاها، طرحشیها، هماها، کتابو شامل مقالهین آرشید. اش سیسأت 1398در سال  یو مکان یزمان

ست و مانند یاز اشکال ن یها عارن تجربهی. از آنجا که اولاستر موارد مرتبط با دانشگاه یو سا یپژوهش

خواهد بود. از آنجا که  یو بازنگر یابیاز به ارزینخست ن یهاگر در سالید یستمیاز تجارب س یاریبس

 یضرور استران یا یمخازن سازمان یه و طراحیشرو در تهیمطرح و پ یهااز دانشگاه یکین دانشگاه یا

نا تالش و ئستم مطمین سیا یرد. درطراحیآن در توسعه دانشگاه مورد سنجش قرار گ یست که اثر بخشا

ها با حداقل مشکالت بوده نیه بهترئدر ارا یکار گرفته شده است و سعه ب یادیوقت و بودجه و دقت ز

میزان  یپرداخته و در ادامه به بررس یهای ارزیابی مخزن سازمانشاخص ین رو به بررسیاست. از ا

شود. های ارزیابی پرداخته میدانشگاه الزهرا تهران با شاخص یمخزن سازمان یت کنونیوضع یهمخوان

ت مخزن یدر موفق یادیکه عوامل ز نشان دادند یمرتبط با مخازن سازمان یهااز آنجا که پژوهش

شرو مشخص شود. یپ یهاارها و چالشیه آن معیشود و بر پا یستم دانشگاه بررسید سیرگذار است بایثأت

 یزان همخوانیم یو بررس یک مخزن سازمانی یهایژگیهدف کلی این پژوهش شناسایی وبنابراین، 

                                                                                                                                             
1. Barrueco‐Cruz et al. 

2. Cassella 

3. Vierkant 

4. Casal 

5. Caul 
6. Lagzian, Abrizah & Wee 

7. Serrano-Vicente 
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تحقق اهداف زان یو م یجهان یهادانشگاه الزهرا تهران با شاخص یمخزن سازمان یت کنونیوضع

 است.  یربنایز

 شناسیروش. 3

های ارزیابی پژوهش حاضر از حیث )هدف(، )کیفی( شامل روش فراترکیب به منظور شناسایی شاخص

ی پژوهش ها شناسایی شده است و از نظر نتیجهمخازن سازمانی و کارشناسان فعال جهت پاالیش شاخص

های مند پژوهشهای فرامطالعه است که به مطالعه نظامترکیب یکی از روشفرا شود.کاربردی محسوب می

های پردازد فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافتهانجام شده در حوزه مورد نظر می

 7در این مقاله از فرایند  کند.شده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی میاستخراج

 استفاده گردید.  1طبق شکل ( 2003)1سندلوسکی و باروسوای فراترکیب مرحله

 
 ای سندلوسکی و باروسوروش هفت مرحله فرایند. 1 شکل

ان یوى ب (.2013 ،2ارنفلت: ردنه است )نقل ین زمیها در انهین گزیترکى از برجستهی« لیچن»بـه اعتقـاد 

ق از چگونگى انجـام یرى روشن و دقیگران تصوبـه پژوهش (2007کند که روش باروسو و سندلوسکی )یم

روش  هبا ارائ« سندلوسکى و باروسو»کند که یان میل بیچن (2013 دهد )ارنفلت،یب ارائه میفراترک

ز یآمتیها دارند و به طورى موفقهاى پژوهشافتهیکپارچگى یى در یسزاى بیافزاب خود دانشیفراترک

_______________________________________________________________ 
1.Barroso & Sandelowski 

2.Uhrenfeldt  
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 .( 2013ارنفلت، : اند )نقل دره را ارائه دادهیهاى اولپژوهش جیب نتایابى و ترکیافتن، انتخاب، ارزیند یفرا

 پژوهش: سؤالتنظیم . 1

 یو چگونگ وقعمچه  زی،یمانند جامعه مورد مطالعه، چه چ یپرسش پژوهش از ابعاد مختلف میبرای تنظ

 امدهاییپد و های خاص، ابعادهیپد تواندیم بی. پرسش مناسب در فراترکشودیانجام روش استفاده م

 (.1396 )کمالی، کند یآن و عوامل مؤثر بر آن را بررس

 مند متونمنظا یجستجو. 2

رتبط را م یدیمنابع پرداخته و واژگان کل یگام، پژوهشگر بر اساس پرسش پژوهش به جستجو نیدر ا

مند امنظ یمختلف، جستجو یهاواژهدیکل بیترک عبارات جستجو و میکند سپس با تنظیانتخاب م

تن کامل دهد و میمنابع و مدارک مناسب ادامه م افتنیمختلف جهت  یاطالعات هایهگایرا در پاخود 

 کند.یم رهیو ذخ یریمنابع را بارگ

 جستجو و انتخاب متون مناسب. 3

د رشده را  یابیزاز مقاالت با یتعداد یپژوهش در هر بازنگر سؤالگام، پژوهشگر متناسب با  نیدر ا

مقاالت  نکهیو بعد از ا رندیگیقرار نم یمورد بررس بیفراترک ندیمقاالت در فرا نیکند که ایم

 تیفیک دیپژوهشگر با یقرار گرفت، در گام بعد یمطالعه مورد بررس یهامتناسب با شاخص

 کند.  یابیمطالعه را ارز یشناختروش

 استخراج اطالعات از متون:. 4

ال سهمراه  هب ده،سنیمرجع مربوط به هر مقاله شامل نام نوها بر اساس مرحله، اطالعات مقاله نیدر ا

ن کد ها به عنوالهشده از مطالعه، مقامورد نظر استخراج یهاشدند و شاخص یبندانتشار هر مقاله طبقه

 .دش ییشاخص شناسا 6در قالب  هیگو 70در مجموع  جیاند. نتادر نظر گرفته شده

 ها: افتهی بیو ترک لیو تحل هیتجز. 5

کد در  نوانشده تحت ع ییشده از منابع منتخب و نهااستخراج یهالفهؤم ایگام، موضوعات  نیدر ا

 بیترت نیاو به  رندیگیقرار م میتحت عنوان مفاه یاو سپس بر اساس مشابهت در دسته گیریمنظر می

 .شوندیپژوهش مشخص م میمفاه

 :تیفیکنترل ک. 6

از علم  انمتخصصنفر از  5 اریها در اختشده، شاخص ییشناسا یهاشاخص ییروا نییتع یبرا 

 کنند نظرد تا درباره هر مفهوم و کد اظهاراز آنها خواسته ش و قرار گرفت یشناساطالعات و دانش
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 استفاده شد.توافق  بیمحتوا مرسوم به شاخص ضر ییمحتوا ازشاخص روا ییروا نییتع یبرا.

 ها:افتهیارائه . 7

 شود.یقبل، ارائه م یهامده از گامآبه دست  یهاافتهیگام  نیا در

نه یشیاز پ یاستخراج یهابر اساس مؤلفه یافته دو ارزشیسیاهۀ وارسی ساختاربا تهیه در ادامه 

تخصصان ط متوس سیاهۀ وارسی یسنجییافت و روایمخازن تحقیق ادامه  یابیق در خصوص ارزیتحق

جود در مو ینت مخازن سازمایوضع یدر ادامه جهت بررسرسانی انجام شد و حوزه کتابداری و اطالع

 ازدید ازخزن و بمای با مسئول ادامه مصاحبه در پژوهشگرتوسط  سیاهۀ وارسیدانشگاه دولتی الزهرا، 

 شده، پرداخته شد.  یآورجمع یهال دادهیه و تحلیبه تجز یفیکمیل شد. سپس با آمار توصبگاه تو

 فاده ازا استی ابتدا بهای ارزیابی مخازن سازمانعوامل و شاخصدر مرحله شناسایی و استخراج 

رتبط های تحقیقی ممند و روش فراترکیب مطالعه ادبیات موضوعی، مبانی نظری و مدلمرور نظام

و  شناسایی شدند و سپس با نظرخواهی از متخصصان و خبرگان حوزه کتابداری این عوامل

 اپ شدهچجامعه پژوهش در این بخش اسناد و مدارک ، بنابراینهای مرتبط پاالیش شدند. شاخص

لزویر، )ا الکترونیکی یاهای دادهدر زمینه ارزیابی مخازن سازمانی از طریق جستجو در پایگاه

ازه باندکه در گوگل و گوگل اسکالر( انتخاب شده اسکپوس، پروکوئست،امرالد و موتور جستجوی

 های مختلفی چون مطالعاتدر پژوهش حاضر از ابزار صورت گرفت. 2020تا  2000زمانی 

بررسی ه بدامه ساخته استفاده شده است که در امحقق سیاهۀ وارسی ای در بخش فراترکیب وکتابخانه

 شود.اجمالی هر کدام پرداخته می

ات مطالع بوده است که سیاهۀ وارسیای و در این پژوهش مطالعات کتابخانه ابزار گردآوری

دارک اد و معوامل از اسنی یاطالعات در زمینه مبانی نظری و شناسا گردآوریای: جهت کتابخانه

 بهمتون  ررسیبهای الکترونیکی علمی استفاده شد. بدین طریق که با ای و مقاالت پایگاهکتابخانه

ل اسنده و سنوی بندی و مرجع مربوط به هر منبع ) نام خانوادگیند اطالعات منابع دستهمنظام صورت

د و ییأامل تور عومنظ : بهسیاهۀ وارسیو انتشار( ثبت و عوامل موجود در هر منبع استخراج شده است. 

هیه ت رسیسیاهۀ واها ی استخراج شده در قالب ای مستخرج از متون، عوامل و گویههروایی گویه

اند، دهشگاه بودانناسی که اساتید ششاز کارشناسان علم اطالعات و دانتن پنج گردید و در اختیار 

ه در یگو 70 ، تعدادییقرار داده شد و در نهایت پس از دریافت نظرات آنها و سنجش روایی محتوا

 نهایی شناسایی شد. سیاهۀ وارسیشاخص جهت  6قالب 
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 ستران اق مراجعه به داویپژوهش از طر یهامعرف یهااعتبار شاخص یی، شناسایاعتبار صور

خالت د ین اعتبار صوریینظر و متخصص در تعاست که افراد صاحب یهی(. بد1386 احمدی،علی)

طالعات الم در رشته ع ینظران موضوعد و صاحبین منظور روایی محتوایی توسط اساتیدارند. به هم

 یید شد. أت یشناسو دانش

تجزیه و  ها است.ها، گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل دادهدر فرایند تحقیق، پس از گردآوری داده

حلیل نظور تکلی بر دو قسم است: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی. در پژوهش حاضر به م به طورتحلیل 

تفاده سو اسای فراترکیب سندلوسکی و بارهای کیفی از روش فراترکیب و از فرایند هفت مرحلهداده

سی ه برربآمار توصیفی  ن استخراج شد و در مرحله دوم از طریقیشیات پیها از ادبگردید. دسته

 های ارزیابی مخزن دانشگاه الزهرا پرداخته شد.شاخص

 های پژوهشافتهی. 4

 رائها یل مدارک و مستندات مورد بررسیحاصل از تحل یهال دادهیه و تحلین فصل تجزیدر ا 

ات یدبارور مب است. در ابتدا به کمک ین مطالعه شامل فراترکیها در ال دادهیه تحلیشود. رویم

خزن وم مدشد و در مرحله  ییارزیابی مخازن سازمانی شناسا یهاب، شاخصیق و روش فراترکیتحق

ر دوهش سش اول پژبرای پاسخ به پرده شد. در این بخش یسازمانی دانشگاه الزهرا با آن سنج

پرداخته  مرحله سندلوسکی و بارسو 7به تشریح های ارزیابی مخازن سازمانی خصوص تعیین شاخص

 شده است.

 ال پژوهشؤگام اول: تنظیم س

 ر آغاز شد.یم سؤاالت زیب با تنظیند فراترکیبر اساس مراحل ذکر شده، فرا

o الهش سؤن پژویمطالعه است. در ا« یزیچه چ» نییب تعین گام در فراترکی: اولیزیچه چ 

 دهد.یل میمطالعه را تشک یزیچه چ« ارزیابی مخازن سازمانی کدامند؟ یهاشاخص»

o  یهاگاهیپا»ش ن پژوهی. در ااستجامعه مورد مطالعه  ین پارامتر معرفی: منظور از ایکسچه 

 .هستندمد نظر  «و خارج از کشور یداده و مجالت داخل

o زه با ن پژوهشیکند. در این مییرا تع یمقاالت مورد بررس ی: چارچوب زمانیچه زمان

 تا کنون مدنظر است.  1990از سال  یزمان

o  :ن پژوهش یق است. در ایتحق یهاگردآوری داده یهاروش ین پارامتر، بررسیاز امنظور چگونه
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ن اسناد یرند. ایگینامند، مورد استفاده قرار میز میه که آن را اسناد و مدارک گذشته نیثانو یهاداده

ن مقاالت جز یب متن ای. در فراترکاستو مروری مرتبط با سؤال پژوهش  یه مقاالت پژوهشیشامل کل

 شود.یها محسوب مداده

 ند متونمگام دوم:جستجوی نظام

زن د. مخهای کلیدی در خصوص ارزیابی مخزن استفاده شهای پژوهش از واژهجستجوی مقالهبرای 

بودند.  ادهتفهای کلیدی مورد اسهای مخزن سازمانی واژهسازمانی، ارزیابی مخزن سازمانی، شاخص

اینس سسکوپوس، الد، ها عبارتند از امراجستجوی اینترنتی بود. مهمترین پایگاه هاابزار گردآوری داده

ی ات علمهای داخلی چون مرکز اطالعپایگاهو گوگل اسکالر  یالزویر و موتور جستجو ،دایرکت

 .م انسانیعلو ویلیکا، پایگاه استنادی جهان اسالم و پورتال جامعیجهاد دانشگاهی، مگ ایران، س

 ستجو و انتخاب متون مناسبگام سوم: ج 

ژوهشگر وی پپس از فرایند جستجو بر اساس معیار پذیرش و عدم پذیرش، منابع انتخاب شده از س 

 مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات مورد نیاز بر اساس هدف اصلی پژوهش که شناسایی

ساس ناسب بر اهای م، شناسایی شد. برای انتخاب مقالههای ارزیابی مخازن سازمانی بودشاخص

خش عنوان و ست. در بمقاله ارزیابی شده ا 52چکیده و محتوا  پارامترهای مختلفی مانند عنوان،

حذف  رتبطمهای ارزیابی مخازن انتخاب گردیدند و منابع غیر های مرتبط با شاخصچکیده، مقاله

ود در فرایند فارسی بمقاله  1مقاله انگلیسی و  11 ترین مقاالت که شاملگردید. در نهایت مرتبط

 ترکیب مورد تحلیل قرار گرفتند.فرا

 گام چهارم: استخراج نتایج

اه سال همر ، بهندهسیها بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام نودر این مرحله، اطالعات مقاله 

ان کد به عنوها الهظر استخراج شده از مطالعه، مقهای مورد نبندی شدند و شاخصانتشار هر مقاله طبقه

 شاخص شناسایی شد. 6گویه در قالب  70اند. نتایج در مجموع در نظر گرفته شده

 های کیفیجم: تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتهگام پن 

ز مطالعات پیشین را کد در نظر استخراج شده ا 1مطابق جدول ها ن پژوهش، ابتدا تمام شاخصیدر ا

بندی ا، آنها را در مفهومی مشابه دستههریک از این کدهگیریم. سپس با در نظر گرفتن مفهوم می

های صورت گرفته، با شوند؛ بر اساس تحلیلکنیم و به این ترتیب مفاهیم پژوهش مشخص میمی

گویه برای  70شاخص و  6مقاله نهایی انتخاب شده در مجموع 12بندی روی کمک روش دسته
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 گذاری شدند.ین پژوهش کشف و برچسبازمانی در اهای ارزیابی مخازن سشناسایی شاخص
 جدول شاخص استخراجی. 1جدول 

های شاخص ردیف

 ارزیابی

تعداد 

 گویه

 هامنبع شاخص

 ملرو و ،(2008( )2006) می(، ک2008(، سوان )2007) بودوی(، ت2006وستل ) 17 فناوری 1

( 2013) نترکای(، و2012اولبه) قاتی(، گروه تحق2010کاسال ) ای(، مار2009همکاران)

 (2018و همکاران ) سنتیو

 ملرو و ،(2008( )2006) می(، ک2008(، سوان )2007) بودوی(، ت2006وستل ) 21 مشیخط 2

 (2018و همکاران ) سنتیو ،(2010(، )باراکو و همکاران، 2009همکاران)

( 2006) می(، ک2008) (، سوان2007) بودوی(، ت2006) وستل (،2007کاروبرودی) 13 محتوا 3

 سنتی( و2013) رکانتی(، و2012اولبه) قاتیگروه تحق ،(2010کاسال ) ایمار ،(2008)

  (2018و همکاران )

و  سنتیو و(2015اولبه) قاتیگروه تحق ،(2010کاسال ) ای( مار2010)باراکو و همکاران،  7 بازاریابی 4

 (2018همکاران )

 (2015لگزین وابریزه و وی) ،(2018)و همکاران  سنتیو و ،(2010کاسال ) ایمار 4 پرسنل 5

 (2010)و همکاران،  باراکو (2008( )2006) می(، ک2008) (، سوان2007) بودویت 8 کاربر و کاربرد 6

 

 گام ششم: کنترل کدهای استخراجی

متخصص از علم اطالعات و  5ار یها در اختهای شناسایی شده، شاخصبرای تعیین روایی شاخص

 به صورتشناسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا درباره هر مفهوم و کد اظهار نظر خود را دانش

گویه مرتبط  2به معنی نامرتبط بودن گویه، عدد  1اعالم کنند. در این پرسشنامه عدد  4تا  1اعداد 

 4ارد و عدد ی دیاست اما نیاز به بازنگری کلی دارد، عدد سه گویه مرتبط اما احتیاج به بازنگری جز

شاخص  ها برای تعیین روایی محتوا ازآوری پرسشنامهمرتبط است. پس از جمع کامالًگویه یعنی 

استفاده شد. این شاخص در دو سطح گویه و سازه قابل  1روایی محتوا مرسوم به شاخص ضریب توافق

شاخص روایی محتوایی گویه است و برابر نسبت افراد  CVI-I (.1981، 2)والتز و بازل محاسبه است

اند. این کرده ها رو بررسیدادند به کل متخصصانی که گویه 4 و 3متخصص که به گویه نمره 

باعث رد شدن گویه، مقادیر  7/0را در بر بگیرد، که البته مقادیر زیر  1تا  0تواند اعداد بین شاخص می

شاخص محتوایی  S-CVIقابل قبول هستند و  79/0نگری و مقادیر باالی احتیاج به باز 79/0تا  7/0بین 

_______________________________________________________________ 
1.Content Validity Index 

2.Waltz & Bausell 
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اهم جمع های مربوط به هر مقیاس را بهای گویه I-CVIسازه ) مقیاس( است که برای محاسبه آن 

برای هر مقیاس  9/0کنند که مقادیر باالی ها در آن مقیاس تقسیم میکرده و به تعداد کل گویه

 ها مطابق فرمول زیر محاسبه گردید:پاسخ، . بنابراین(2012 شی، ؛2015 مطلوب است) زمان زاده،

𝒄𝒗𝒊 =
تجمیع امتیازات موافق

تعداد کل متخصصان
 

شود. یتعریف م CVI به صورتگردد و میانگین محاسبه می CVIها تمامی گویه با همین فرمول

 بر اساس نظر .تاسیید أمورد تایی محتوایی مقیاس رو ،باالتر باشد 79/0از  CVIدر صورتی که نمره 

ازمانی ابی مخازن سیهای شناسایی ارزگویه به عنوان شاخص 70شاخص و  6خبرگان و در نهایت 

 شناسایی شدند. 

 هابندی نهایی شاخصها و گروهخروجی ارائهگام هفتم: 

استخراج ( 2 لشک)پس از شناسایی عوامل، با ترکیب و ادغام آنها مدل مفهومی پژوهش مطابق 

خزن م انطباق ل دوم پژوهش در خصوص بررسی میزانابعدی برای پاسخ به سؤ در بخش. گردید

کاربر و  ،پرسنل ،یابیبازار ،هیو رو یمشخط، حتوا، میدسته )فناور 6استفاده از  دانشگاه الزهرا با

 است. و استفاده شده است و از آمار توصیفی استفاده شده یطراحیک سیاهۀ واری کاربرد( 

 
 های ارزیابی مخزن سازمانی. شاخص2شکل 

بخانه رشیو کتاآافزار به بررسی نرم سیاهۀ وارسیاستفاده از  طور که پیشتر گفته شد باهمان

نشگاه الزهرا مهیا شد. گویه برای ارزیابی مخزن دا 70با  سیاهۀ وارسیتال الزهرا پرداخته شد. این یدیج

ا روی رن نمونه یبه توصیف عملکرد کلی ا 2دو ارزشی بوده است. در جدول  سیاهۀ وارسیاین 

 دهد.نمایش می سیاهۀ وارسیهای شاخص



 
 1400، 4، شماره 55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

32 

 ارزیابی شاخصهای مخزن سازمانی سیاهۀ وارسی. توصیف عملکرد نمونه در 2جدول 

 تعداد گویه منفی تعداد گویه مثبت گویهتعداد  شاخص

 5 12 17تا1 فناوری

 7 12 38تا18 هارویه

 2 11 51تا  39 محتوا

 2 5 58تا52 بازاریابی

 3 1 62تا 59 پرسنل

 0 8 70تا  63 کاربر و کاربرد

یجیتال خانه دپایه بررسی متون و بنا بر هدف پژوهش برای بررسی وضعیت کنونی آرشیو کتاب بر

ه طالعات بد. اشالزهرا و مطالعه مقدماتی، معیارهای برای انجام امور یک مخزن سازمانی شناسایی 

 دست آمده در مورد این معیارها به شرح زیراست:

اند و و پشتیبانی شده ءز فناوری که اجراا یشود مواردایج این بخش به دو دسته تقسیم مینت: فناوری

که دانشگاه  در خصوص شاخص فناوری باید گفت اند:و پشتیبانی نشده ءمواردی که اجرا دسته دوم

کند. استفاده می 1افزار آریان شرکت پیام حنان با عنوان مخزن دیجیتالی الزهراالزهرا تهران از نرم

، و به پژوهشگرانکپارچه و صفحات وب یجستجوگر  یهاستمی، سبه کتابخانه یمخزن به طور کل

 یبرا ییکارهاوو همچنین مخزن ساز ستپیوند شده ا یت مالیریمد یهاستمیبه سار کمتر، یزان بسیم

از تمام مخازن  فرادادهرا دارد. و قابلیت امکان جمع کردن  فراداهواردات و صادرات در ابعاد بزرگ 

 به صورت( را دارد. اجازه خروج نتایج جستجو را OAI-PMH unlimited) یا کاتولگ واحد از منابع

اری هم ذگدهد.در زمینه احراز هویت برای کاربران دارای مجوز سپردهمندلی و مارک به کاربران می

 کند.استفاده می2ال دی ای پی کند همنام کاربر و رمز عبوراستفاده می از

و  یبررس یک ابزار قدرتمند و جامع برای( به عنوان SELA ver1.6) استفاده شده یماژول آمار

و  یدیارجاع و کلمات کل فراپیوندکننده و دیاز نظر کاربران، موتور جستجو، کشور بازد وبگاهز یآنال

کنترل و  یبرا یافهکند و ابزار حریم ارائهق یدق کامالً ها آمار ل دادهیه و تحلیکه با تجزاست ... 

_______________________________________________________________ 
1. https://repository.alzahra.ac.ir/ 

2. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
های ، دستگاهز قبیل فایلها، اشخاص و سایر منابع ادهد که سازمانپروتکلی است که به هر کسی این اجازه را می LDAPبه زبان ساده 

 موجود در شبکه را چه در اینترنتو چه در شبکه داخلی پیدا کند.
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 شود. منتشر می یصورت مجانه که بست بگاه اک ویتراف نظارت

ب د ویجد یهاق رسانهیاز طر یتالیجید ءیک شیر یتأث یریگاندازه یبرا یک ابزاریآلتمتر

 یسازمان مخازن نشده است. آلتمتریک به ارائهاست که  ره(یتر و غییبوک، توسیها، ف)وبالگ ییمعنا

 ییارهایتوانند به معیرا آنها میکند، زره آثار خود کمک مییذخ یان برایق دانشگاهیتشو یبرا

ه یتجز یبرا ک ابزارین آلتمترین صورت وجود نخواهد داشت. همچنیر ایکه در غدا کنند یپ یدسترس

مخزن  وسطتن ابزار یدهد. درخواست استفاده از ایار کتابداران قرار میل مخازن در اختیو تحل

 یتالیجیدخزن م وبگاهه یدر صفحه اول داده شده است و فعالً  یافزارالزهرا به شرکت نرم یتالیجید

ت ز شرکطبق درخواست مخزن ا یزوده دهد و بیتعداد دفعات کل منابع دانلود شده را نشان م

 شود.یز استفاده میک نیاز التمتر یافزارنرم

ن یاری محتوا با دیگر مخازن سازمانی را دارد ولی در حال حاضر اذگمخزن قابلیت اشتراک

به اهداف سازمان  توان وابستهیگر را میبا مخازن د یت همکاریامکان وجود ندارد و علت عدم قابل

شود. و یده نمیمخزن الزهرا د یگر برایبا مخازن د یت همکاریدر قابل یت و منفعتدانست که ضرور

که علت آن کمبود  خیلی کم هست تکرارراالت پُؤو س 1خمیزان استفاده از خدمات پرسش و پاس

در خصوص ت افراد سؤاالل پاسخگو یمیق تلفن و ایاز طران شد. اما مسئول مخزن یب یانسان یروین

فقط  دهد، وینم پوششرا هم  یاجتماع یهامدرک در شبکه یارذگمخزن است. مخزن اشتراک

ها موجود است. به میانت و تحریخاطر طرح صه تحت وب است. علت آن نتوانستن گرفتن مجوز ب

 با استاندارد مطابقت داشت.طور کلی بیش از نیمی از معیارها در بخش فناوری 

وند دادن و ی، پیورود، اعتبارسنج یهاستمی، سیمشخط یراهنما یهاکتابچه: ها(مشیطخها )هیرو 

ای از کننده اسناد است در مخزن وجود دارد و از کتابچه راهنمای سبک که مجموعهره که توصیفیغ

شود. کتابشناسی در مخزن است نیز استفاده میبندی و طراحی داده استانداردها برای نوشتن، قالب

اری مدرک در مخزن ذگهای تحریریه را قبل از سپردهند سیاستهست ولین سازماندهی موظفئمس

و همچنین  رشیوی قابل دیدن استآکاربرگه برای خود افزار قوانین هربررسی کنند. با مراجعه به نرم

خزن سازمانی برای مدیران و کتابداران، پیشبرد سیاست از دسترسی باز و م یبرای وجین منابع، آگاه

های متنوع بایگانی، برداشت ولیت انحصاری در مخزن، روشئسیس واحد دانشگاهی با مسأحفظ، ت

_______________________________________________________________ 
1. Question &Ask and Frequently Asked Question 
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مشی دیجیتال،کنترل کیفی مدرک قبل از ورود به مخزن و اجرای پلتفرم مخزن توسط مدیران خط

مدارک موجود در مخزن وجود دارد و  یمجوز استفاده مجدد برا یهایمشوجود دارد. خط

رشیوی، استراتژی آاند. اما در زمینه خوده شدهیهمراه سند تعب یلیمربوط به هر سند در فا یمجوزها

  مشی وجود ندارد.ت حق چاپ، بودجه وکارمندان مخزن خطیریبازاریابی، مد

ست که ا یصرعنا کند. شاملکه وجود دارد اشاره می یمخزن به تعداد و نوع اسناد یمحتوا :محتوا

 یدسترس مربوط به یهاگر در نظر گرفته شده است. جنبهید یهایابیدر ارز یک عامل اصلیبه عنوان 

ر گرفته ه قرار، مورد مطالعیا خیانجام شده است  یحسابرس یا نوعیحفاظت، و آ یهااستیآزاد و س

 44 وع مدرک ون 40با  1500الزهرا  یساالنه در مخزن دیجیتالاست. تعداد متوسط سوابق وارد شده 

از نظر  .. را دارند..راحتی قابلیت جستجو، مرور، پیدا کردن و پیوند و ه است که ب ایفرادادهعنصر 

اپ چزه اجا ییره شوند، درصد باالیممکن است ذخ یراستاریو یهااستیکه طبق س ینسخه مقاالت

 یهازنند آنها نسخهین حرف را میدهندگان ادهد و همه پاسخیا مرش ریو چاپ پس از پذ یقبل

خصی مشمشی خطمتن کامل هستند.  یشوند دارااری میذرند. تمام مدارک که بارگیپذیرکورد را م

دارد جود نودیجیتالی در مخزن ی شیابرای واسپاری، سیاست حفظ محتوا و فرمت خاصی برای حفظ ا

یزان ای ندارد. مگواهینامه، بنابراین .ر نگرفته استمورد بازرسی قراکنون و همچنین مخزن تا

 سودمندی محتوا هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. 

مورد  یکند. ابزارهایم یسسه را بررسؤغ مخازن در داخل و خارج میزان تبلین بخش میا :یابیبازار

جلسات آموزش چهره به چهره،  قبیل:ه گوناگون است از مؤسسمخزن در داخل  یارتقا یاستفاده برا

دانشگاهی، منابع پشتیبانی مانند راهنما و صفحات راهنما، جزوات، ت زاد توسط مقاماآدسترسی  یارتقا

گیرد و مطالب های اجتماعی و... صورت میپوستر، کتابداران خاص موضوعی، سمینار، فیلم، تبلیغ شبکه

، از همؤسست مخزن درون یزان اهمیم ییشناسا ی. براد داردوجو مانند راهنما و صفحات راهنما یبانیپشت

بزرگ گنجانده شده است پرسیده  یهابه مخزن در شرکت ییوندهایی در خصوص پسؤالر مخزن یمد

ها )شابکا( بوده است و همچنین مخزن از شده است که جواب آن، شبکه اطالعات پیوندی کتابخانه

شود. انتشار محتوا از طریق های عمومی هم تبلیغ میطریق رسانهای خارج از سازمان از همؤسسطریق 

اما مخزن وبالگ  ؛مار سپرده مطلع هستندآاران از ذپذیر است و سپرده گهای اجتماعی امکانشبکه

 ندارد. 

ه و با خدمات مؤسسآزاد به  یدسترس یریگکنند به اهمیت اندازهیکه در مخزن کار م یافراد: پرسنل
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اطالعات و  یت مخزن معموالً کارمندان فناوریرین مدیهمراه آن آگاه هستند. مسئول ارزش افزوده

رند و در موارد یگیفه را بر عهده مین وظیا ییموارد، کتابداران به تنها یکتابداران هستند. در بعض

گر در یک متخصص دیشه با ی. اما هماطالعات مسئول هستند یکارمندان فناور یار معدودیبس

ولیت مدیریت و ئارتباطند. در این کتابخانه یک نفر کارشناس مسئول و یک نفر کارشناس ارشد مس

ده شد، کارکنان تمام وقت در مخزن ینگهداری مخزن را به عهده دارند. همانطور که در مطالعات د

 کی نفر است که 14نفر است. در کل، تعداد کارمندان کتابخانه  3ک نفر است، کارمند نیمه وقت ی

 ت کتابخانه مسئول مخزن سازمانی است. یریو عضو تیم مد کار هسته نفر در بخش مخزن مشغول ب

ا کاربران از مدارک ر 1150ه مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا دو زبانه است ک :کاربر و کاربرد

بازیابی از  اری کرده است.کاربرانذاز مدارک را کتابخانه بارگ 350د اند و حدواری کردهذبارگ

ت کافی از نوع مدرک نیز رضای هایهمدرک رضایت کامل دارند و همچنین ارسال کنند

د برای به دانشجویان جدید الور یساعت آموزش حضوری و مجاز 2. هر ترم اری دارندذگسپرده

زی و ساعت آموزش مجا 2شود. و همچنین زش مخزن سازمانی در نظر گرفته میآمو با یآشنای

 کنندگان سند در نظر گرفته شده است.برای ارسال یح خصوصحضوری و توضی

 یریگجهیبحث و نت. 5

در این پژوهش با کاربرد رویکرد کیفی و استقرایی به مسئله معیارهای ارزیابی مخازن سازمانی 

بعد فناوری، رویه، محتوا،  6های مخزن سازمانی درهای پژوهش شاخصپرداخته شد و طبق یافته

سازی شد که در خدمت تجزیه و تحلیل مخازن سازمانی بازاریابی،پرسنل و کاربر و کاربرد مفهوم

ها باید گفت که مخزن است و در ادامه با بررسی مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا مطابق با این شاخص

کپارچه و صفحات یجستجوگر  یهاستمیبه کتابخانه، س یبه طور کلدانشگاه الزهرا در حوزه فناوری 

ن مخزن در زمینه ورود و ی. همچنپیوند شده است یت مالیریمد یهاستمیو به س پژوهشگرانوب 

 گرپشتیبانکاربران مخزن بسیار  یت براینه احراز هویهیچ مشکلی پیشرو ندارد و در زم فرادادهخروج 

کند و ابزار یارائه م یقیدق کامالًها آمار ل دادهیه و تحلیآن با تجز یمارآماژول  عمل کرده است.

ه نشده است ائک اریشود. آلتمتریمنتشر م یمجان به صورتکه  است وبگاهک یترافنظارت کنترل و 

گر یمحتوا با د یارذگت اشتراکیافزاری داده شده است. مخزن قابلاما درخواست آن به شرکت نرم

بیند از گذاری منفعتی نمیرا دارد اما با توجه به اهداف سازمان که در اشتراک یمخازن سازمان
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گردد که باید همکاری با دیگر مخازن سر باز زده است که این مسئله به ساختار فرهنگی سازمان بر می

مورد بررسی قرار گیرد زیرا یکپارچگی با مخازن دیگر مزایای از قبیل دیده شدن بیشتر سازمان 

گذاری متخصصان در موارد مواجهه با مشکل وطه، کاهش هزینه، دسترسی بیشتر محتوا، اشتراکمرب

زان استفاده از خدمات پرسش و پاسخ و یفنی و.... را به همراه دارد. به علت کمبود نیروی انسانی م

ح را به دلیل طر یاجتماع یهامدرک در شبکه یارذگسؤاالت پرتکرار وجود ندارد. مخزن اشتراک

معیارها در  2|3کند فقط تحت وب است. به طورکلی بیش از ینم حمایتها هم صیانت و تحریم

وکتابچه  یمشخط یراهنما یهامشی، کتابچهبا استاندارد مطابقت دارد. در حوزه خط یبخش فناور

در  یداده کتابشناس یو طراح یبندنوشتن، قالب یاز استانداردها برا یاسبک که مجموعه یراهنما

ت حق چاپ، یری، مدیابیبازار ی، استراتژیویرشآخود ۀنیشود. اما در زمیز استفاده میمخزن است ن

بیش از نیمی از موارد استاندارد دچار ، وجود ندارد. در مجموع یمشبودجه وکارمندان مخزن خط

 کار گرفته شود.ه مشی بکه باید تالش و وقت بیشتری برای مکتوب کردن خط استکاستی 

میزی متحت  های خوبی را داشته است و به علت نوپا بودن هنوزدر حوزه محتوا، مخزن فعالیت

رار رزیابی قرد اای نشده است و میزان سودمندی محتوا هم مونامهقرار نگرفته و موفق به اخذ گواهی

نها ته است و ق بوددر بخش بازاریابی، از نظر استاندارد در بیش از نیمی از موارد موف .نگرفته است

وزه حده است. در های اجتماعی بون در شبکهآن عدم وجود وبالگ و حضور تبلیغات کم آضعف 

تی را ر اقداماودتین امر زسفانه باید گفت که ضعف بسیار زیادی دارند و باید در اأتعداد پرسنل، مت

یت ظر رضاناز  های مختلف مدیریتی نشود.ینده مخزن دچار مشکالت در حوزهآورند تا در آهم فرا

ن حوزه عف در اید ضه است و فاقکاربران باید گفت که تمام موارد استاندارد ارزیابی را پشتیبانی کرد

 .است

استانداردها منطبق  3|4ت مخزن دانشگاه الزهرا از لحاظ استاندارد، با ینتیجه بر آن است که وضع

و پرسنل  یت محتوا و فناوریریو مد مشیخطه و یها مانند رواز قسمت یدر برخ یاست و ضعف کم

 یمضعوف بازنگری و بررسی دقیق صورت گیرد و سعی در ارتقا هایهکه باید در حوز شودیده مید

ا با استانداردهای حامی یات پیشرو و منطبق با استاندارد و مؤسسکیفیت مخزن سازمانی با تطبیق آن با 

 داشته باشد. 1مخزن سازمانی مانند اسپارک

_______________________________________________________________ 
1. The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) 
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 منابع. 6

: یازمانمخزن س یافزارهانرم یابیارز ی(. چگونگ1394) یمهد ،ینوقاب یزاهدو  ،یمهر رخ،یپر

 .822-785(، 3)30 ،اطالعات تیریپژوهشنامه پردازش و مدمورد.  کیاز  یتجربه ا
 .1386تولید دانش، تهران: .های تحقیقتوصیفی جامع از روش (.1386) احمدی، علیرضاعلی

، استیس ی.عموم یاستگذاریو کاربرد آن در س بیفراترک یشناسروش (.1396کمالی، یحیی)

47(3 ،)721-736. 
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