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Objective: Due to the increase in natural disasters and its impact on 
the information production process, designing and development of 
sustainable information systems to facilitate information flow has 
become particularly important. Besides, feasibility studies of 
technological solutions presented in natural disaster information 
management (NDIM) are quantitatively and qualitatively poor. The 
present study aims to design a feasibility assessment framework 
(FAF) for assessing the feasibility of creating an open-access 
repository, as a socio-technical systems, in the context of natural 
disaster information management (NDIM-OAR) in Iran. 
Methodology: A questionnaire was validated from the key 
components of an OAR with the proposed FAF dimensions inspired 
by TELOS, validated by the experts in the fields of information and 
technology management and natural disasters. The fuzzy Delphi 
method employed to analyze the data. 
Findings: The final feasibility FAF including Technological, 
Economic, Legal, Operational, Scheduling, Cultural and Behavioral 
(TELOS-CB) crossed with the 44 indicators of creating an NDIM-
OAR was validated and approved by experts. 
Originality: The first proposed feasibility framework for creating an 
NDIM-OAR in Iran, through a systematically context-based design 
and validation. The developed framework, TELOS-CB, has been also 
proposed to the international research community in the field of 
information management and technology (NDIM/IT) as one of the 
dedicated tools for feasibility studies, as a reference framework to be 
employed, validated and adapted to similar contexts with considering 
adaptability rules. 
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  های کلیدی:واژه
دلفی ، واسپارگاه موضوعی

 تلوس. ،فازی

 جادیو ا یاطالعات، طراح دیآن بر روند تول ریو تأث یعیسوانح طب شیبا توجه به افزا :هدف
 تیاطالعات اهم یریبه کارگ شیاطالعات و افزا انیجر لیتسه یاطالعات برا داریپا یهانظام

 یبافت به لحاظ کم نیدر ا یسنجامکان یهااست که پژوهش یدر حال نیاست و ا افتهی یاژهیو
 یسنجامکان یبرا یچارچوب و ابزار یاست. پژوهش حاضر به هدف طراح فیضع یفیو ک

 انجام گرفته است. رانیدر ا یعیاطالعات سوانح طب تیریمد یباز برا یبا دسترس یواسپارگاه
آزاد به همراه ابعاد  یواسپارگاه دسترس کی یدیکل یاز اجزا میخودتنظ یاپرسشنامه: روش

 تیریمد یهاخبرگان حوزه اریشد و در اخت یاعتبارسنج یسنجامکان یهامهم پژوهش
 یفاز یلفروش د شده به یگردآور یهاقرار گرفت و داده یعیو سوانح طب یاطالعات و فناور

 شد. لیتحل
ورانه، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی، زمانی، نابعد ف 7 شاملسنجی چارچوب نهایی امکان :هایافته

 44یافته که با عنوان اختصاری تلوس.سی.بی معرفی شده( برای فرهنگی و رفتاری )تلوس توسعه
به عنوان ابزار  و شاخص اصلی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطالعات سوانح طبیعی اعتبارسنجی شد

ی عیسوانح طب یورااطالعات و فن تیریمدخبرگان حوزه  تأییدارزیابی امکان ایجاد واسپارگاه به 
 رسید.

سنجی واسپارگاه دسترسی ن چارچوب ارائه شده برای امکاننخستیچارچوب ارائه شده : اصالت
مند و علمی و بر نظامای در بافت مدیریت اطالعات سوانح طبیعی ایران است که به شیوه آزاد

طراحی و اعتبارسنجی شده  یعیسوانح طب یورااطالعات و فن تیریمدپایه نظرات خبرگان حوزه 
یافته تلوس )تلوس.سی.بی.( به عنوان یکی از ابزارهای است، و ضمن آن، چارچوب توسعه

به به جامعه های مشاهای مشابه و بافتفناوری سنجی واسپارگاه ها برای آزمودناختصاصی امکان
  شود.المللی حوزه مدیریت اطالعات معرفی میهای بینپژوهش

 یبرا یچارچوب(. 1400ی، فاطمه )ثقف، و نیاسمیه، زدخوایاستوار اا، فاطمه؛ ینمیفهه، نادر؛ نینقشی، شاهد؛ دیرش: استناد

 .26-43(، 4) 55، رسانی دانشگاهیداری و اطالعتحقیقات کتاب. رانیا یعیاطالعات سوانح طب تیریواسپارگاه مد جادیا یسنجامکان
DOI: 10.22059/jlib.2022.339620.1598 
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 و بیان مسئله مقدمه. 1

 تیر اهماطالعات، عالوه ب تیریمد یهانظام تیریو مد جادیبزرگ ا یهاپروژه بودن نهیپرهز

و بهبود  لیو تحل هیشناخت، تجز فراینداست.  یاساس یمدت آنها چالشبلند یداریو پا یماندگار

 یو بررس ییکه مستلزم شناسا ییهاآن در بافت انیجر نهیبه تیریبه اطالعات و مد یدسترس تیفیک

 تیریحوزه مداست.  دهیچیپ یکنندگان است امرو مصرف دکنندگانیاز اطالعات و تول یمختلف نواعا

و به  ییاست که شناسا یو ارتباط یاطالعات یهاطیمح نیتردهیچیاز پ یکی یعیاطالعات سوانح طب

 تیریمد یتخصص اتیسو است. در ادبمتنوع و هم یهاپژوهش یآن مستلزم طراح دنیرکشیتصو

 ریاخ یهاآنها در سال یاطالعات سوانح و طراح تیریمد یهامطالعه نظام ،یعیسوانح طب عاتاطال

و  یموضوع خصوصاً از ابعاد توأمان اجتماع تیدهنده اهمنشان تواندیمورد توجه بوده است که م زین

؛ توماس و 2018، 2و روبرتس سترز،یم کولو،ی؛ پ2014، 1جکنیوندنگن، و ر ف،یباشد )ن یفن

 (.2015، 3کارانهم

شده در حوزه  یرب گردآورتجا ادیو حجم و تنوع ز رانیدر ا یعیمخاطرات طب ادیوجود ازد با

 یعیسوانح طب تیریمد ریدرگ اننفعذینزد  تیفیبه اطالعات با ک یدسترس ،یعیسوانح طب تیریمد

اطالعات  تیریاز تکرار تجارب ناموفق گذشته با چالش همراه است. تجارب مد یریجلوگ یبرا

همراه  یبا مشکالت زین مختلف شود اننفعذی نیکه منجر به گردش اطالعات ب یابه گونه کیستماتیس

در  یدادها گاهیانحالل پا ای گر،ید یهاادغام در مجموعه ،یبوده است که منجر به توقف مقطع

-یاجتماع ینظام اطالعات کیواسپارگاه به عنوان  انیم نی(. در ا1399 ،یدیها شده است )رشسازمان

 یحلبه عنوان راه یاطالعات یهاسپارگاهوا ریانطباق و ارتباط با سا ل،یتبد تی)ساده و با قابل هیپا یفن

 زدخواهیا ا،ینمیفه نه،ینقش ،یدیمورد توجه قرار گرفته است )رش یعیاطالعات سوانح طب تیریمد یبرا

 یهامیواسطه تحره ب رانیا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس داریناپا تیوضع نکهیفارغ از ا (.2019 ،یو ثقف

 ریتأث یاطالعات به طور کل یراهبرد تیریقب آن بر روند مدمتعا یهایریمگیو تصم ریاخ انیسال

 ،یعیاطالعات سوانح طب تیریمد یموجود و مشخص نبودن علل ناکارآمد یهایخواهد داشت، کاست

 ان،یم نی. در اکندیحوزه مشخص م نیدر ا دیجد یسنجضرورت مطالعات امکان شیاز پ شیب

 ینگرندهیو آ طیبهتر شرا لیو تحل هیبا بافت به تجزمتناسب  یسنجامکان یهااستفاده از چارچوب
_______________________________________________________________ 
1 Neef, van Dongen, & Rijken 
2 Piccolo, Meesters, & Roberts 
3 Tomas et al 
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وابسته به کاربرد آن و  یسنجانجام مطالعات امکان ی. با توجه به آنکه چگونگدیخواهد انجام یمنطق

ص  ،1392ود )صفابخش، شیکاربران است و در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون انجام م ازین

 تیریباز در بافت مد یواسپارگاه با دسترس کی یسنجانامک یمناسب برا یچارچوب ی(، طراح301

 .ابدییم تیاهم یعیاطالعات سوانح طب

 ،ی)طراح یاطالعات یهاگاهیخدمات و پا نهیدر زم رانیانجام شده در ا یهاپژوهش ،یطور کل به

؛ 1396 ،یارعز؛ 1397 ،ی؛ فرهود1397محدود است )احمدوند و آزاد،  (یسازادهیپ ،یسنجامکان

 پور،انی؛ ژ1393 ،ییاسکو یو ناصح لی؛ محمد اسماع1396 ،یملک یسالک ،یملک یسالک ،یوارقز

 ژهیعات و بواطال تیریمختلف مد یهاجنبه یبررس ر،یاخ یها(. در سال1391 راد،ی؛ صفر1392

ساخت(، با و انسان یعیسوانح )اعم از طب تیریمد فرایند تیفیک شیافزا یدانش در راستا تیریمد

 رانیر اداز علم اطالعات  ریغ ییهااز حوزه یآورتاب شیافزا و یریکاهش خطرپذ یکردهایرو

 تالیجید یهاواسپارگاه نهی( هرچند در زم1397قرار گرفته است )احمدوند و آزاد،  دیتأک دمور

؛ 1396 ،ی؛ نور1397پور، و عباس یدیعملکرد آنهاست )رش یابیبه ارز مطالعات محدود و اکثراً 

در  کی چی( که ه1394 ،یو زاهد رخی؛ پر1394زاده، حسن سا،یم ی، نور1397پهلو، و فرج یبنار

گاه با واسپار کی جادیو ضرورت ا تیانجام نشده است. اهم یعیاطالعات سوانح طب تیریمد فتبا

 شیپ میمستق انِنفعذیبا حضور  نهیزم نیدر ا یسنجبه مطالعات امکان ازیو ن رانیآزاد در ا یدسترس

 (.2019و همکاران،  یدیقرار گرفته است )رش دیمورد تأک نیاز ا

تجربه  دهدیباز نشان م یبا دسترس تالیجید یواسپارگاه ها جادیا یجهان اتیمرور ادب ،ییسو از

 یبا کاست یسنجدر حوزه امکان یمتون پژوهش نیو تدو یدر طراح یشناسعلم اطالعات و دانش

 هاپژوهش نیغافل مانده است. ا یسنجوب و الگو و ارائه ابزار امکانچارچ یست و از طراحا روبهرو

 یو در موارد تیواسپارگاه آن ارائه شده و به موفق جادیاکثرا به صورت گزارشات پروژه از مراحل ا

، 2؛ ابرهارد و کراس2014، 1لدیشده است )بوسف جادینمونه ا یمثبت و منف یهابه جنبه یهمراه با اشارات

، 5دارینج و دستیم کانت،ی؛ جا2018،  4یمهموئ ی؛ جمال2015، 3ویو ل نیردوس، ونگ، ک؛ ف2018

_______________________________________________________________ 
1 Bosfield 
2 Eberhard & Kraus 
3 Firdaus, Wang, Qin, & Liu 
4 Jamali Mahmouei 
5 Jayakanth, Minj, & Dastidar 
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 ،موجود اتی(. با مرور ادب2018، 2؛ رند و استاگر2014، 1لزیو ما یبردل ک،یپاول، گازن لر،ی؛ م2012

 یسنجو پژوهش امکان یاز طراح یمحدود متخصصان علم اطالعات فهم نسبتاً  نزد که رسدیبه نظر م

طور خاص در حوزه  هموضوع ب نیو ا ؛وجود دارد جیرا یارهایو با مع یعلم وهیواسپارگاه به ش

 است.  نهیشیاز پ یخال یعیاطالعات سوانح طب تیریمد

 یا دسترسب یواسپارگاه یسنججامع با موضوع امکان یمقاله به گزارش مرحله سوم پژوهش نیا

 اننفعذیب پژوهش جامع به انتخا رحله اول و دومپرداخته است. در م یعیآزاد در بافت سوانح طب

 حسوان تیریدر مد یآزاد منابع اطالعات یواسپارگاه با دسترس جادیا یاستخراج عناصر اصل و یاصل

 یحدر مرحله سوم هدف طرا (.2019و همکاران،  یدیپرداخته شده است )رش رانیدر ا یعیطب

شده  دیابع تولباز به من یدسترس یواسپارگاه برا کی جادیا یامکانسنج یبرا یچارچوب و ارائه ابزار

 بالار به دننوشت نیا ب،یترتنیاست. بد یعیسوانح طب تیریمد یاصل اننفعذی نیو در گردش در ب

ه از منظر واسپارگا کی جادیا یسنجامکان یسؤال است که چارچوب مناسب برا نیبه ا ییپاسخگو

 کدام است؟ رانیدر ا یعیانح طبحوزه سو یاطالعات و فناور تیریمد خبرگان

 بنیان نظری. 2

 یبخش چارچوب به کار گرفته شده که یاجزا نییو تب یمعرف یپژوهش بر مبنا نیا ینظر انیبن

است که در  یسنجامکان جیرا اتیاز ادب زین یمستخرج از مراحل اول و دوم پژوهش جامع، و بخش

 مسئلهکه  یخش از موضوع کلالب ارائه شده در هر دو باند. مطشده نهیو نهاد رفتهیپذ یالمللنیجامعه ب

مه دهد خات یم لیپژوهش را تشک نیا یسنجبر آن شکل گرفته آغاز و به آنچه چارچوب امکان

 .ابدییم

 باز یبا دسترس واسپارگاه
 اتیو ادب گذردیباز حدود دو دهه م یبا دسترس یو پژوهش یدانشگاه یهاظهور واسپارگاه از

واسپارگاه که ( معتقد است 2011) 3گری(. ر2405، ص 2014 لد،ینفیقدمت دارند )پ نیهمبه  یپژوهش

 یماد یهاجنبه یفن-یاجتماع یکه به عنوان نظام هاستاستیاز محتوا، افراد، اقدامات و س یاشبکه

در  یفن-یاجتماع کردی. انتخاب روسازدیادغام م یو کار یاطالعات را با اقدامات اجتماع یورناف
_______________________________________________________________ 
1 Miller, Powell, Guzik, Bradley, & Miles 
2 Rand & Stager 
3 Rieger 
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 یهامیتر آن شامل نهادها، دانش، جامعه، و رژاز بافت گستره ییبر تعامالت نظام با اجزا دیاقع تأکو

است  یو اقدامات هاتیالفع ،یفن یها و استانداردهاواسپارگاه شامل نظام ب،یترتنیمولد دانش است. بد

است که چارچوب  یو سازمان یاجتماع ماتیو استفاده از نظام دخالت دارند و تنظ جادیکه در ا

 یهاواسپارگاه یمطالعه جامع بر رو نی( ضمن ارائه اول2014) لدینفیپ .کنندیآن را ارائه م یساختار

 است: ریشامل نکات ز کندیاز واسپارگاه ارائه م یفیآزاد، تعر یدسترس

 ،یابیباز ت،یریمد ،یسازرهیذخ ،یآوراست که فراهم یها و خدماتازنظام یامجموعه واسپارگاه

ممکن است  هاواسپارگاه کند؛یم لیرا تسه یرقم یایگذاشتن، و استفاده مجدد از اش شیبه معرض نما

 ایها، و پژوهش یمال کنندگاننیتأم کنند،یموضوع کار م کیدر  ییهاتوسط مؤسسات، گروه

مقاالت مجالت  شامل یرقم یایاز اش یبه انواع مختلف یدسترس هاواسپارگاه برپا شوند؛ گرید یهاگروه

 یغن یهالیفا ای ،یریادگی یایداده، اش یهامجموعه ها،نامهانیکتاب، پا یهاشده، فصل یداور

و  عیبه طور کامل، آزاد، سر یرقم یبه محتوا یآزاد: دسترس یدسترس سازند؛ی]اطالعات[ را فراهم م

 (.2014 لد،ینفیوند )پش استفاده مجدد ای ده،ید هاتیمحدود نیبا کمتر توانندیکه م ،یدائم

 رانیدر ا یعیاطالعات سوانح طب تیریباز مد یبا دسترس واسپارگاه
 یاز دسترس یابا گونه رانیدر ا یعیسوانح طب تیریبه اطالعات در بافت مد« آزاد یدسترس»بحث  در

 و یدی. رشستیمنطبق ن آزاد در واسپارگاه یاز دسترس لدینفیپ فیکه در کنار تعر میشویمواجه م

 کردهگزارش  رانیدر ا یعیاطالعات سوانح طب تیریمد اننفعذی( با کسب نظرات 2019همکاران )

و  یعیسوانح طب تیریمد فرایند( در شدهیبنداطالعات حساس )طبقه انیو جر دیتول لیاند که به دل

بافت  نیآزاد در ا ینشده است، بحث دسترس فیتعر تیحساس نیا یبرا یامطلب که محدوده نیا

 :نکهیهمراه باشد اعم از ا یبا مالحظات دیبا

 همراه با آموزش مستمر و مؤثر باشد؛ یستیآزاد با یدسترس -

 ازیدر ابعاد و سطوح مختلف ن تیحفظ امن یآزاد برا یبر دسترس میرمستقیو غ میمستق نظارت -

 است؛

 و اطالعات مشخص و قابل اخذ باشد؛ تیمالک حقوق -

 ا،ینمیفه نه،ینقش ،یدی)رش ستی( نشدهیبنداطالعات حساس )طبقه ایآزاد شامل داده  یدسترس -

 (.1399 ،یو ثقف زدخواهیا
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 یبا پژوهش یعیاطالعات سوانح طب تیریباز مد یواسپارگاه دسترس جادیا یهاشاخص نیاز ا شیپ

ح ت سواناطالعا تیریمد میمستق اننفعذی یبر رو یفیک یامطالعه یط رانیدر ا ینفعذیچند یفیک

 یآورهمافر»موضوع  7ها شامل شاخص نی(. ا1399 ،یدیاست )رشاستخراج شده رانیا یعیطب

اربرد ک»، «اطالعات تیامن»، «اطالعات یابیو باز رهیذخ»، «اطالعات یسازمانده» ،«اتاطالع

اخص ش ریز 44است که در جدول به همراه  «یتیریملزومات مد»و  «اننفعذیمشارکت »، «اطالعات

 اند.دهارائه ش

 سنجیامکان چارچوب
 تیموفق نیتخم یدارد و به نوع نگرانهندهیآ یتیمتنوع است، کل یسنجامکان یارائه شده برا فیتعار

 1()کتابخانه( و علم اطالعات یکتابدار ینامه تخصصلغت) سیاُدل فیاست. بنا به تعر دهیا یعمل

 یبرا است یابرنامه ایپروژه،  ،یمشدر مورد خط یو گزارش یمقدمات یبررس یسنجمطالعه امکان

ساختمان  کی نکهیمشخص کردن ا یمثال، برا یاجرا شود. برا تیبتواند با موفق نکهیاز ا نانیاطم

 یشناسنامه آمار و روش(. در لغت2020،  2تزیخاص ساخته شود )ر یبتواند در محل دیکتابخانه جد

طالعه م ای ه،یوبرنامه، ر یاجرا تیال موفقاحتم نییتع یبرا یمقدمات یبررس یسنجمطالعه امکان

را  یسنجمطالعات امکان ونسکوینامه (. اصطالح142ص ،2011، 3و جانسون تر است )وگتبزرگ

و  ،یمقدمات یهامرتبط را پروژه میتوسعه قرار داده است، مفاه یهامجموعه پروژه ریز یمفهوم

 رگروهیو ز تصادحقوق و اق است،یسرگروه س مفهوم را متعلق به نیکرده، و ا یپروژه معرف یطراح

( مطالعه 1392(. صفابخش )2019، 4یسنج)مطالعات امکان داندیم یو اجتماع یتوسعه اقتصاد

 نیبهتر نییمسئله و تع کیحل  یمختلف ممکن برا یهاحلراه لیو تحل یشامل بررس»را  یسنجامکان

سؤاالت پاسخ  نیا بهکرد و  یرا بررس دهیا کی یارزشمند توانیکه بر اساس آن م داندیم« حلراه

 ،1392)صفابخش، « نه؟ ایآن را انجام داد  دیبا ایآ»، و «نه؟ ایکار خواهد کرد  دهیا نیا ایآ»داد که 

 (.300.ص

با ذکر نام به  شهیاست اگرچه هم یسنجمعمول امکان یهااز چارچوب یکیتلوس  ان،یم نیا در

و  ،یاتیعمل ،یحقوق ،یاقتصاد ،یاست از پنج عامل فن ینوشتآن اشاره نشده است. تلوس کوته

_______________________________________________________________ 
1 ODLIS: Online Dictionary of Library & information Science 
2 Reitz 
3 Vogt & Johnson 
4 Feasibility studies 
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 مطرح شده یسنجمطالعات امکان یجانبه براجامع و همه یشناسروش کیو به عنوان  یبندزمان

اما  ؛ندارد یا( به لفظ تلوس اشاره1-3-300ص ،1392(. صفابخش )2017،  چینویو الت اچا،یل)دار

که در واقع منطبق بر چارچوب  داندیم ریاز مطالعات ز یبعض ای را شامل همه یسنجمطالعات امکان

مورد  گاهواسپار یسنجبه امکان یپژوهش از آنها استفاده شده که به همراه اشارات نیتلوس است و در ا

 :شودیارائه م ریپژوهش، به شرح ز نینظر در ا

از نظر  دهیا یسازادهیپ ایپروژه  یاجرا یهایازمندین ی: بررسیناورف /یفن یسنجامکان -

 انجام پروژه؛ ای دهیا تیموفق یالزم برا یهاو مهارت یانسان یروین ،یافزارنرم ،یافزارسخت

از عوامل  یکیطرح است که  یاجرا ای دهیا یسازادهیپ یهانهیهز ی: بررسیاقتصاد یسنجامکان -

 است؛ یسنجدر مطالعات امکان هیمهم و پا اریبس

را شامل  یحقوق یو مبان نیطرح از نظر تطابق با قوان یاجرا ی: بررسیحقوق/یونقان یسنجامکان -

 یحقوق یهاچالش نیتراز مهم یکیواسپارگاه  یسنجدر بحث امکان رسدی. به نظر مشودیم

 حق مؤلف است؛ تیمورد توجه باشد رعا دیکه با

 یسازادهیشدن و پ یاز عملامکان حل مسئله موجود بعد  ی: بررسیسازمان/یاتیعمل یسنجامکان -

 زین یو فرهنگ سازمان ها،یبر اهداف، استراتژ اننفعذی یتلق بر ناظر تواندیم نظام است که

 باشد؛

مختلف پروژه  یهاانجام بخش یبرا یزمان یزیربرنامه ی: بررسیبندزمان /یزمان یسنجامکان -

 و موجه است. یتا چه حد منطق دهدیاست که نشان م دهیا یسازادهیپ ای

 رانیدر ا یعیاطالعات سوانح طب تیریمد یباز برا یچارچوب واسپارگاه با دسترس بیترتنیبد

از  یدر کنار ابعاد انتخاب ،یعیسوانح طب تیریواسپارگاه در بافت مد یبرا یبوم یهابر شاخص یمبتن

 ائهو ار یبارسنجمقاله به اعت نیبه دست آمد که در ا اتیموجود بر اساس مرور ادب یهاچارچوب

 خبرگان پرداخته شده است. دیاز د افتهیچارچوب اعتبار 

 شناسی پژوهش. روش3

 یدلف لیاست و روش تحل ییشکل گرفته و راهبرد آن استقرا یکم-یفیک کردیپژوهش حاضر با رو

واسپارگاه  جادیا یسنجمرحله اول و دوم پژوهش جامع امکان جینتا یورود یهااست. داده یفاز

 یریگنمونه لهیوسه ب دیجد یها( بوده و داده1399 ،یدی)رش رانیدر ا یعیاطالعات سوانح طب تیریمد
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و  ییایپا ،ییروا ثیاز جامعه خبرگان و با ابزار پرسشنامه به دست آمد. اعتبار پژوهش از ح هدفدار

 قرار گرفته است. یمورد بررس تینیع

 هاداده یگردآور
 تیو اهم یسبودن موضوع مورد برر یتخصص لیپژوهش به دل نینظر در اافراد صاحب انتخاب

 یده طش یرا به خود اختصاص داد و با اطالعات جمع آور یزمان قابل توجه یچارچوب مورد بررس

 وهیمرحله به ش نی( انجام گرفت. انتخاب خبرگان در ا1399-1396سال انجام پژوهش جامع ) سه

به صورت  انجام شد که به هر نحو، یمتخصصان انیم هدفدار( از ای ی)قضاوت یتعمد یریگنمونه

هش( تجربه )مشاوره پژو میرمستقیغ ایو اجرا( ،  ت،یریمد ،یزیربرنامه ،یریگمی)تصم میمستق

داشتند.  ،یعیبطبر سوانح  دیاالمکان با تأک یاطالعات، حت یورناف یمل یهاپروژه نهیدر زم یتخصص

ار( و )اعم از اخب یمستندات عموم یمرحله بررس نیاانتخاب خبرگان در  یبرا طالعاتمنبع ا

 هیتوص و یمعرف ،یعیسازمان( در حوزه سوانح طب یهاگزارش ،ی)اعم از مقاالت تخصص یاختصاص

 ( انتخاب شدند. 1نفر از خبرگان )جدول  10 وه،یش نیبود و بد انیهمتا
 

 یفاز یکننده در مرحله دلفمشخصات خبرگان مشارکت 1جدول

 تحصیلیمقطع رشته و  سازمانی وابستگی 
 )سال( تخصصی سابقه

 ج ب الف

 >10   کارشناسی ارشد )علم اطالعات( شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین 1
 >5 >15  دکتری )علوم رایانه( رسانی علوم و فناوریای اطالعمرکز منطقه 2
 >5 >10  دکتری )کتابداری و اطالع رسانی( رسانی علوم و فناوریای اطالعمرکز منطقه 3
 >5  >15 )مدیریت بحران( کارشناسی ارشد انجمن امداد ایرانیان 4
 >5  >10 دکتری )مهندسی عمران( سازمان نظام مهندسی 5
  >10  دکتری )کتابداری و اطالع رسانی( دانشگاه تهران )کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد( 6
  >10  دکتری )کتابداری و اطالع رسانی( اوری اطالعات ایرانپژوهشگاه علوم و فن 7
  >10  کارشناسی ارشد )مدیریت پروژه( انجمن مدیریت پروژه ایران )وزارت کار( 8
  >5 >15 دکتری )مدیریت( (ریزی و استانداردسازیاداره برنامههالل احمر ) 9

  >15  پژوهی(کتری )آیندهد ها(های عظیم بانکداده )پروژه پردازیشرکت داده 10

سنجی ایجاد بر امکان رگذاریشاخص تأث 44( شامل 2008 ،2)الوراکاس 1میتنظ-ای خودپرسشنامه

 ی( به همراه سؤالکرتیل یازیامت 5 اسیبرای مدیریت اطالعات سوانح طبیعی در ایران )مق واسپارگاه

_______________________________________________________________ 
1 Self-administered questionnaire (SAQ) 
2 Lavrakas 
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 اتیجزئ یبررس یبرا کرتیل یازیامت 7 اسی)مق یریپذسنجش امکان یبرا یشنهادیبعد پ 7 یجدا برا

اکسل و با ارسال  لیفا کی( در هاشنهادیو پ هاثبت نظر یسؤال باز برا کیبه همراه  شتر،یب یاحتمال

خبرگان قرار گرفت و از آنها درخواست شد نظرشان را در قالب متغیرهای کالمی  اریدر اخت انامهیرا

 تیریمد یبرا یواسپارگاه یسنجوب امکاندر چارچ یریقرارگ یبرا نهیدربارة تناسب هر گز

 یهااز سه مؤلفه یفاز یاعتبار پرسشنامه دلف دنیسنج یبرا بیان کنند. رانیا رد یعیاطالعات سوانح طب

استفاده شده که  4تینی، و ع3ییای، پا2یی( شامل روا2018) 1دوران، و هررا نو،یمورالس، مونتس، زرم

 است: ریبه شرح ز

نجش آنها س یکه پرسشنامه برا ییرهایمتغ یریاندازهگ یآن برا تیزار ظرفاب یی: روایی. روا1

(. 2018ان، ساختار و محتواست )مورالس و همکار ارها،یبعد مع 3که شامل  دهدیشده نشان م یطراح

 ،یدیارگاه )رشاطالعات واسپ تیریمد یهامؤلفه یاصل یهاپرسشنامه براساس خوشه ییمحتوا میتنظ

 نیا یمحتوا میظ( و تنیساختار )صورت ظاهر یها، طراحمؤلفه نییآن در تع ییبود و روا (1399

 پرسشنامه در آن مرحله انجام شده بود.

 یریدر صورت تکرار به کارگ کسانی جیبه دست آوردن نتا تیدهنده قابلنشان ییای: پاییای. پا2

 ازاتیامت یکه ثبات و سازگار یاگونهاعم از پرسشنامه، آزمون و مشاهده است، به یریگابزار اندازه

. در پژوهش 5دهدیدهندگان نشان مپاسخ انیدر م ای یرا در طول زمان یریگاندازه فرایندکسب شده در 

پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که  ییایپا یریگاندازه یحاضر از برا

پرسشنامه  ییای(. پا1995، 6نیتویاست )ل یداخل یسازگار ییایپا یریگاندازه یروش برا نیترمعمول

مطلوب است  8/0 و ولقابل قب 7/0مقدار  و معموالً شودیانجام م یمقدمات یآزمون لهیبه وس معموالً

 کردیپژوهش، با توجه به رو نیا ییایسنجش پا نیا یبرا ی( . آزمون مقدمات7کلزی)لنس، باتس و ما

اطالعات ،  یگردآور یهاو روش اننفعذیو تنوع ها مؤلفه یریگهدف پژوهش، روند شکل ،یفیک

)شامل چهار نفر از متخصصان علم  یمقطع دکتر انیبا کسب نظر از ده نفر از متخصصان و دانشجو

_______________________________________________________________ 
1 Morales, Montes, Zermeno, Duran & Herrera 
2 Validity 
3 Reliability 
4 Objectivity 
5 Bolarinwa 
6 Litwin  
7 Lance, Butts, & Michels 
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محاسبه آلفای کرونباخ  یرشته( انجام شد. برا نیا یمقطع دکتر انیاطالعات، و شش نفر از دانشجو

𝑆𝑖 د سواالت،= تعدا k شد که در آن استفاده 1از رابطه 
= واریانس  𝜎2ام، و i= واریانس سوال  2

افزار آماری پرسشنامه در نرم نیا یرادست آمده به کرونباخ ب یاالت بود. مقدار آلفاؤمجموع کلی س

برخوردار  یقابل قبول و مناسب ییایپرسشنامه از پا نیشد که نشان داد ا 963/0برابر با  1.اِس.اِس.یاِس.پ

 است. 

(1) α =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎2
) 

 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه. 2جدول

 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ تعداد عوامل عدبُ
 تأیید 0.932 7 آوری )گردآوری و تولید اطالعات(فراهم

 تأیید 0.921 5 سازماندهی اطالعات
 تأیید 0.944 6 سازی و بازیابی اطالعاتذخیره

 تأیید 0.922 6 امنیت اطالعات
 تأیید 0.892 6 کاربرد اطالعات

 تأیید 0.867 6 اننفعذیمشارکت 
 تأیید 0.769 8 مدیریت

 تأیید 0.963 44 کل پرسشنامه
 

که اداره،  دهدیرا نشان م یپژوهشگران یهاشیو گرا هایرینفوذ سوءگ ت،ینی: درجه عتینی. ع3

(. به 2018دوران، و هررا،  نو،ی)مورالس، مونتس، زرم دهدیپژوهش را انجام م ریو تفس یبخشتیفیک

 دننگرش و تجارب پژوهشگر، به صفر رسان وهیاز ش قیعم راتیو تأث یفیک یپژوهشها تیماه لیدل

در  تینیحفظ ع ی. برارسدیبه نظر م دیاو بع تیپژوهشگر و فاعل ریدرجه نفوذ و حذف کامل تأث نیا

دقت در گزارش  یهانهی( در زم1985) 2نکنیچارچوب گوبا و ل تیبا رعا ،یسشنامه دلفپر نیا میتنظ

 ،یئاجرا اتیشامل نحوه انجام کار، جزئ یو کتب یشفاه حاتیکار و کسب نظر از متخصصان شد. توض

به شرکت و ارسال  لیو تما حاتیتوض رشیپرسشنامه ارائه شده است. پذ یاز طراح یو هدف اصل

 زیکنندگان نشرکت ی( از سوهاشنهادیها و پ)در قالب پاسخ یو کتب یشفاه یوردهانظرات و بازخ

 بخش بود. نیپرسشنامه در ا یقابل قبول طراح تینیع دیمؤ

_______________________________________________________________ 
1 SPSS 
2 Lincoln & Guba 
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 هاداده لیتحل روش
و در روند بهبود و توسعه آن به وجود  یروش دلف یاصول و اهداف کل هیبرپا یفاز یدلف روش

 19501در دهه  رودیبه کار م دانشگاهی یهاکه امروزه در پژوهش یبه صورت یآمده است. روش دلف

 دنیشد که هدف آن رس یمعرف یبر رفاه اجتماع یورنااثرات ف ینیبشیپ یبرا 2مجموعه رَند لهیوسه ب

که  یبارز دلف یهایژگی(. و1963، 3و هلمر یقابل اعتماد است )دالک یوهاینظر خبرگان به ش اجماع

کنندگان، تکرار )مراحل(، نظرات خبرگان است شامل ناشناس ماندن شرکت یشیمایپ یدر واقع روش

؛ 2010، 4و کرنگ ی)ادغام( است )شو، ل یگروه یپاسخ آمار تینظارت بر بازخوردها، و در نها

 ارائه مجموعه لهیوسه نظرات ب یروش گردآور نی(. در ا2016، 5یشوکر، و رازمان ،یصف

 ی)دالک شودیم تیریمد یافتیدر یا نظارت پژوهشگر بر بازخوردهامنسجم است که ب ییهاپرسشنامه

شده است  رفتهیپذ زین یتاطالعا یهاحوزه نظام یهاروش در پژوهش نیا یری(. به کارگ1963و هلمر، 

 (.2012، 6کی)ل

موانع  یرفع ابهامات، برخ یبرا یفاز یهامجموعه هیو نظر یاصول دلف بیبا ترک یفاز یدلف روش

( 2010و کرنگ ) ،ی( ارائه شد. شو، ل1993) 7کاوایشیآن توسط ا جیو بهبود نتا یسنت یدلف وهیش یاجرا

برطرف شوند،  یفاز یبا استفاده از تئور تواندیمعتقدند شناور بودن و ابهام در فهم نظرات خبرگان م

 یریکارگبه یا( بر1993و همکاران ) شاکاوایکه ا یلیشوند. دال یابیارز رتریپذانعطاف یاسیو با مق

 نیاول ی( با مشخص کردن اصالت شهود1موارد است: ) نیشامل ا کنندیارائه م یفاز یروش دلف

محور و  تیفیک ختاراستخراج شوند تا سا دیبا یاستنباط عمل ریها از طرف متخصصان، مقادپاسخ

 ،یدها در روش دلفاز بازخور ی( با حذف اثر ناش2) رد؛یقرار گ لیو تحل هیها مورد تجزپاسخ ییمعنا

در روند  هایعالوه، تکرار بررس. بهشودیحاصل م رهمگرایو غ یعیطب جیامکان به دست آوردن نتا

 هیدر تجز یاست اثرات منف کنها را به همراه خواهد داشت، که مماحتمال کاهش در نرخ پاسخ یدلف

_______________________________________________________________ 
 یریکارگاند، هرچند بهشده یمعرفاروش و با استناد به مقاله چاپ شده آنه نیا گذارانهیان پاو هلمر به عنو یدالک یپژوهش اتیدر ادب 1

 هشپژو اتیوقفه ده ساله را در گزارش جزئ لیدل آنها. گرددیکه حدود ده سال قبل از آن بر م یروش توسط آنها به پژوهش نیا

 (.1963و هلمر،  یاند )دالکگزارش کرده یتیمسائل امن تیانجام شده در مجموعه رَند، رعا

2 Rand corporation (www.rand.org/topics/delphi-method.html) 
3 Dalkey & Helmer 
4 Hsu, Lee & Kreng 
5 Saffie, Shukor & Rasmani 
6 Laick 
7 Ishikawa 
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 نهیصرف هز ازمندیروش ن نیا( تکرار مراحل 3) یبه طور کل نکهیکند؛ و ا جادیا یبعد یهالیو تحل

 (.1993و همکاران،  کاوایشیاست )ا یادیو زمان ز

و  تأییدبه منظور  یفاز یبرده، در پژوهش حاضر از روش دلف نام یهایژگیبا توجه به و 

استفاده شد.  یسنجدر مراحل اول و دوم پژوهش جامع امکان شده ییشناسا یهاشاخص یغربالگر

شامل سه  وچارچوب  نیبه ا یاعتباربخش یمرحله برا نیدر ا یفاز یوش دلفر یریبه کارگ در واقع،

 تأیید. 3و  رنده،یگمیمتخصصان تصم ینظرها یآور. جمع2پژوهش،  یهاشاخص یی. شناسا1 مرحله

روش  نیمعمول ا اسیپژوهش از مق نیبه کارگرفته شده در ا اسیاست. مقهشاخص یو غربالگر

روش  نیا یریکارگبه است و ده( استفاده ش2011،  2الزنتبس و بالزنتبس)ب 1یمثلث یاعداد فاز یعنی

 یهاواسپارگاه )مؤلفه یسنجکردن چارچوب مناسب امکان یینها یبه اجماع برا دنیامکان رس

 ( را فراهم کرد.یسنجواسپارگاه و ابعاد امکان

 ها یافته. 4

 جادیا یسنجامکان یمناسب برا یهاپژوهش در مورد شاخص نینظرات خبرگان ا لیتحل جینتا

خص به مش فیاعداد، ابتدا بر اساس ط یسازیفاز یآورده شده است. برا 3واسپارگاه درجدول 

به عدد  یازف نیانگیم نیو سپس ا شودیاخذ م ازاتیاز امت یفاز نیانگیشد سپس م لیتبد یعدد فاز

 ائه شد.در جدول ار یسازیمحاسبات فاز هیکل جی. نتاشودیم لیتبد یقطع

 یراهدار) در نظر گرفته شده است 0.7آستانه عدد درصدی،  70به منظور اجماع پژوهش  نیدر ا

. شودمی فحذ باشد کمتر 0.7 عدد از هاآن یقطع نیانگیکه م هاییشاخص، نی. بنابرا(1396و نصر، 

 بیترتنبدی .(3 جدول) دارد خبرگان توسط هاشاخص یتمام تأییدمرحله نشان از  نیحاصل از ا جینتا

 جادیا یلشاخص اص 44 ی.( برای.بی)تلوس.س بعد 7 سیبر اساس ماتر یسنجامکان ییچارچوب نها

بر اعالم  یمبن سؤال پرسشنامه لیو تحل هیبه دست آمد. تجز یعیاطالعات سوانح طب تیریواسپارگاه مد

(، و 4داد )جدول  جهیتعاد ناب یتمام تأییدبه  زی( نافتهی)تلوس توسعه یسنجنظر در مورد ابعاد امکان

. در ارائه نکردند دیجد اریطرح مع ای ،ینیگزیحذف، جا نهیزم در یدیجد شنهادیکنندگان، پشرکت

مخالفم  امالًکنظرم، مخالفت مشروط دارم...، مخالفم، های موافقت مشروط دارم...، بیگزینه 4جدول 

 ارائه نشده است.به دلیل صفر بودن فراوانی 

_______________________________________________________________ 
1 Triangular Fuzzy numbers 
2 Balezentis & Balezentis 
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 یسنجامکان ینظرات خبرگان در ارتباط با چارچوب ارائه شده برا جینتا. 3جدول

 یفاز یدلف جینتا واسپارگاه

ف
ردی

 

 نام زیرمعیار عدبُ

 میزان اهمیت

 میانگین فازی

میانگین قطعی
 

ت
وضعی

 

ط
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

ی و تولید  1
فراهم آوری )گردآور
ت(

اطالعا
 

 تأیید 0.808 (0.6،0.85،0.975) 5 4 1 شناسایی انواع منابع اطالعاتی

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 گردآوری انواع اطالعات توصیفی 2

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 گردآوری انواع اطالعات تحلیلی 3

 تأیید 0.800 (0.6،0.85،0.95) 6 2 2 استاندارد تولید اطالعات تدوین 4

 تأیید 0.850 (0.65،0.9،1) 6 4 0 یمنابع اطالعاتاعتبارسنجی  5

 تأیید 0.800 (0.6،0.85،0.95) 6 2 2 آوری متمرکز اطالعاتهمافر 6

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 غیرمتمرکز اطالعات آوریهمافر 7

ت 8
سازماندهی اطالعا

 أییدت 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 اطالعات بندیتنظیم و رده 

 تأیید 0.842 (0.65،0.9،0.975) 7 2 1 داده کاوی 9

 تأیید 0.800 (0.6،0.85،0.95) 6 2 2 کاهش آلودگی اطالعات 10

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 تفکیک و تجمیع اطالعات 11

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 اعتباردهی به اطالعات 12

13 

ذخیره
ی و ب

ساز
تازیابی 

اطالعا
 

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 حفظ تمامیت اطالعات

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 پذیرش مسؤولیت 14

 تأیید 0.850 (0.65،0.9،1) 6 4 0 سازیذخیره 15

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 یبازیابی اطالعات کتابشناخت 16

 تأیید 0.808 (0.6،0.85،0.975) 5 4 1 بی اطالعات تمام متنبازیا 17

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 تهیه ابزار تقویت جستجو 18

19 

ت
ت اطالعا

امنی
 

 تأیید 0.842 (0.65،0.9،0.975) 7 2 1 آموزش مفاهیم امنیت اطالعات

 أییدت 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 حفظ امنیت فیزیکی اطالعات 20

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 حفظ امنیت اطالعات 21

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 حفظ امنیت محتوای اطالعاتی 22

 تأیید 0.900 (0.725،0.975،1) 9 1 0 حفظ امنیت ملی 23

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 حفظ امنیت اجتماعی 24

25 

کاربرد اطال
ت

عا
 

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 پذیری به دلیل دسترسی مناسباستفاده

 تأیید 0.883 (0.7،0.95،1) 8 2 0 دپذیری به دلیل اعتمااستفاده 26

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 پذیری به دلیل کیفیت مطلوباستفاده 27

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 پذیری برای مقاصد علمیاستفاده 28
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 تأیید 0.800 (0.6،0.85،0.95) 6 2 2 پذیری برای حل مسائلاستفاده 29

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 پذیری برای اهداف آموزشیاستفاده 30

31 
ت

مشارک
 

 تأیید 0.800 (0.6،0.85،0.95) 6 2 2 گذاریمشارکت در اشتراک

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 ل به استفادهایجاد/افزایش تمای 32

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 پذیرش مالکیت نسبی متولی 33

 تأیید 0.825 (0.625،0.875،0.975) 6 3 1 تبیین اصول مالکیت اطالعات 34

 تأیید 0.808 (0.6،0.85،0.975) 5 4 1 ت استفادهافزایش دانش و مهار 35

 تأیید 0.808 (0.6،0.85،0.975) 5 4 1 وسیله یادگیریه ب ایجاد تجربه مفید 36

37 

ت
مدیری

 

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 رسانی خدماتتبلیغ و اطالع

 تأیید 0.883 (0.7،0.95،1) 8 2 0 ارزیابی مداوم عملکرد واسپارگاه 38

 تأیید 0.883 (0.7،0.95،1) 8 2 0 شناسایی مداوم نیازهای اطالعاتی 39

 تأیید 0.900 (0.725،0.975،1) 9 1 0 های اطالعاتیزبینی نیاپیش 40

 تأیید 0.883 (0.7،0.95،1) 8 2 0 روزآمدسازی )فنی و محتوایی( 41

 تأیید 0.867 (0.675،0.925،1) 7 3 0 جلب مشارکت معنوی 42

 دتأیی 0.883 (0.7،0.95،1) 8 2 0 جلب مشارکت مادی 43

 تأیید 0.758 (0.55،0.8،0.925) 5 2 3 زیستتطبیق با اصول حفظ محیط 44

 
 

 ابعاداعالم نظر خبرگان در ارتباط با انتخاب  یدر نظر گرفته شده برا یهانهیگز. 4 جدول

 اند.که دارای فراوانی بوده واسپارگاه جادیا یمناسب برا یسنجامکان

 سنجیامکان ابعاد
 پیشنهادی

  اعالم نظر هایگزینه
 رفتاری هنگیفر  بندیزمان یعملیات حقوقی اقتصادی فنی

 8 7 10 10 10 10 10 موافقم کامالا 
 2 3 - - - - - موافقم

 

 گیریبحت و نتیجه. 5
از مرحله  یاستخراج یهاداده ی( بر مبنایسنجپژوهش )مرحله سوم از پژوهش جامع امکان نیدر ا

واسپارگاه مطلوب نظر  جادیمرتبط با ا یهان مجموعه از شاخصآ یاول و دوم پژوهش جامع که ط

و برخاسته از نظرات آنها به دست آمده بود، ابزار  جیرا یسنجبه همراه ابعاد امکان اننفعذی

مرحله  نیبه اجماع در ا دنی. روش رسدیرس یخبرگان موضوع تأییدو به  یبندچارچوب یسنجامکان

 یعیسوانح طب تیریکه تجربه مد یکسان انیان به صورت هدفمند از مبود و انتخاب خبرگ یفاز یدلف

  .اطالعات داشتند انجام شد یورناپروژه ف تیریو مد
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 لیتحل یبعد که برا 7با  یابیارز یبرا اریمع 44واسپارگاه در  جادیا یهاشاخص ب،یترتنیبد

 یسنجابزار امکان هیته یاچارچوب را بر نیا شنهادیپ نهیداده شد و زم صیمناسب تشخ یسنجامکان

کاربرد »، و «اطالعات تیامن»و « اطالعات تیریمد» یهاواسپارگاه مذکور فراهم کرد. شاخص

ها شاخص نیا یباال تینشان از اهم تواندیاند که مشده تأیید یشتریدر مجموع با توافق ب «طالعاتا

 یبررس یهارشاخصیهمه ز ینسب تیماز آن است که ضمن اه یحاک جینتا نیدارد. ا اننفعذینزد نزد 

 یکاربردها» بهدر همه ابعاد، و توجه  «یمل تیحفظ امن» ت،یفیو با ک قینظارت دق یبرا یشده، آمادگ

مورد توجه قرار گرفته  یسنجاست که در امکان یعوامل نیو خدمات واسپارگاه از مهمتر« اطالعات

 تیامن حفظ»در نظر گرفتن  تیاما اهم ؛دک استان هارشاخصیز تأیید ازیامت نیاست. هرچند تفاوت ب

بر آنها صورت گرفته است  دیتأک نیشتریکه ب یبه عنوان دو شاخص «ندهیآ ازهاین ینیبشیپ»و  «یمل

حفظ  یکه بر راهبردها انهیدر منطقه خاورم یاسیبودن روابط س ریمورد توجه باشد. با توجه به متغ دیبا

به منابع  یدر ارتباط با دسترس هااستیداشت، مشخص نبودن سدر سطح کالن اثرخواهد  یمل تیامن

از  شیپ نه،یزم نیدر ا یکسب آمادگ مبه لزو تواندیدر سطح خرد م یعیحوزه سوانح طب یاطالعات

 دیتأک رسدیموضوع، کمک کند. به نظر م نیدر ا یمل یمخزن اطالعات یسازادهیو پ یاقدام به طراح

نشان از  نه،یزم نیدر ا یمحتوا و خدمات ارتباط قیو تطب یاطالعات یزهااین راتییتغ یبرا یبر آمادگ

 یریکاهش خطرپذ یکردهایرو تیبر تقو یعیطب نحسوا تیریحوزه مد اننفعذیقابل توجه  تیحساس

از جمله واسپارگاه( دارد  ،یاطالعات یهانظام یو انتقال آن به سطح خرد ) طراح یآورتاب شیو افزا

ورانه حوزه ناف یهاپروژه انیطراحان و مجر زان،یربرنامه گذاران،استیتوجه سمورد  یستیکه با

 .ردیقرار گ یعیاطالعات سوانح طب تیریمد

 منابع. 6
 یزلزله یبحران: مطالعه مورد تیریدر مد کیلجست گاهی(. نقش و جا1397احمدوند، محمد؛ آزاد، ناصر )

 .348-339(، 30) 38، بحران تیریمد یریشگیدانش و پکرمانشاه، 

چمران اهواز  دیدانشگاه شه یعلم ئتینگرش اعضاء ه ی(. بررس1397) نیپهلو، عبدالحسفاطمه، فرج ،یبنار

 .1324-1319(: 3) 33 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات دانشگاه. نیا یدرباره مخزن دانش سازمان

م افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از (. چگونگی ارزیابی نر1394پریرخ، مهری؛ زاهدی نوقابی، مهدی )

 .822-785(، 3) 30، نامه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهشیک مورد. 
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سنجی یک واسپارگاه با دسترسی آزاد برای مدیریت اطالعات سوانح طبیعی در امکان(. 1399رشیدی، شاهد )
 نامه دکتری. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.. پابانایران

بر  ی(. نگاه1399فاطمه ) ،یو ثقف ن،یاسمی زدخواه،یفاطمه؛ استوار ا ا،ینمینادر؛ فه نه،یشاهد؛ نقش ،یدیرش

 تیریو مد یریشگیفصلنامه دانش پ .رانیدر ا یعیسوانح طب تیریمد اننفعذی دیبه اطالعات از د یدسترس
 .297-277(، 3) 10، بحران

های علوم پزشکی کشور از نابع مخازن سازمانی دانشگاه(. مقایسه م1397رشیدی، کیانوش؛ عباس پور، جواد )

های نظری و کاربردی در علم پژوهشپذیری در موتور جستجوی گوگل. پذیری و دسترسلحاظ نمایه
 .195-179(، ص 1) 8، شناسیاطالعات و دانش

. یکشور ییمایسوانح و حوادث سازمان هواپ یدر دفتر بررس ویآرش جادیا یامکانسنج(. 1396) میمر ،یزارع

 تهران. ،یتیوعلوم ترب یشناسدانشگاه الزهرا، دانشکده روان. ارشد یکارشناس نامهانیپا

 یساختمان یریپذبیآس زانی(. سنجش م1396فاطمه ) ،یملکیسالک ؛یمحمدعل ،یملکیرسول؛ سالک ،یزوارق

 یعموم یهاکتابخانه یمورد یس: برراگریبا استفاده از روش  لرزهنیدر مقابل خطر زم یعموم یهاکتابخانه

 .334-321 ،90 ،یعموم یهاو کتابخانه یرساناطالع قاتیتحق. زیشهر تبر یبافت مرکز

 هیشمسه: نشر(. یبه مرکز اسناد آستان قدس رضو ی)با نگاه ویدر آرش زیخ(. نقاط بحران1392) دیحم پور،انیژ
 .20-1(، 20و 19) 5 ،یآستان قدس رضو ها و مرکز اسناد، موزههاسازمان کتابخانه یکیالکترون

 . انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.پژوهش و ارائه در مهندسی(. 1391، رضا )صفابخش

 ،یو اطالع رسان یکتابدار. وهایها و آرشدر کتابخانه ی(. ضرورت وجود طرح اضطرار1391فاطمه ) راد،یصفر
58 ،189-202. 

بحران در  تیریاصول مد یبر اجرا رانیمد یشناختتیجمع یهایژگیو ری(. تاث1379فائزه ) ،یفرهود

 (.11) 40، 34-25 ،یشناسدانش. رانیا یهادانشگاه یهاکتابخانه

: یبحران )مطالعه مورد تیریها و مد(. کتابخانه1393ماهرخ ) ،ییاسکو یناصح قه؛یصد ل،یاسماع محمد

مستقر در شهر  یزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکتابعه و یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاکتابخانه

 .711-699(، 6) 11، اطالعات سالمت تیریمدتهران. 

بر اساس معیارهای مطلوب مخزن دانش سازمانی: مطالعه ارزیابی مخزن اطالعات علمی (. 1396نوری، زیبنده )
رشناسی ارشد، دانشگاه پیام نامه کا. پایاندانشگاه کردستانموردی سامانه پژوهشی اعضای هیأت علمی 

 .نور کرمانشاه

های دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه(. تعیین عناصر تشکیل1394زاده، محمد )نوری میسا، ریحانه؛ حسن

 .191-171(، 1) 5، رسانینامه کتابداری و اطالعپژوهشکشور و ارائه یک چارچوب مفهومی. 
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