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بررسی وضعیت جریان اطالعات در مراکز تحقیقاتی    

1391: دانشگاه علوم پزشکی تهران  
 
 

  3علی ولی نژادي/ 2یارشاد سراب هیرق/ 1یفرحناز صدوق 
  چکیده

  

در این . ها در نظر گرفت ترین مباحث مدیریت اطالعات در سازمان توان به عنوان یکی از مهم جریان اطالعات را می :مقدمه
در مراکز تحقیقاتی دانشگاه  »اشاعه و انتشار اطالعات«و  »تولید و ذخیره«، »گردآوري«ش جریان اطالعات از لحاظ نحوه پژوه

  . مورد بررسی قرار گرفته استو نیز روابط اطالعاتی این مراکز با سازمان هاي مادر، همسو و رقیب علوم پزشکی تهران 
آن هاي  داده .انجام گرفت) مقطعی(تحلیلی  –توصیفیروش  پیمایش بردي است و به این مطالعه از دسته مطالعات کار :روش کار

، جهت تحلیل SPSSبا بهره گیري از نرم افزار . گردیدگردآوري  پیش ساخته با پایایی و روایی تأیید شده، نامه از طریق پرسش
  .تفاده شداس) والیس آزمون کروسکال(آماري داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی 

شیوه و  و) p= 000/0، 10=، درجه آزادي40/365= مجذور کا(گردآوري اطالعات  به لحاظ میزان تأکید بر انواع منابع :ها یافته
در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ) p= 000/0، 10=، درجه آزادي40/32= مجذور کا(نحوه گردآوري اطالعات 

، 10=، درجه آزادي22/27= مجذور کا(ذخیره اطالعات  هاي قالبو چنین میزان تأکید بر نوع هم. داردداري وجود  تفاوت معنی
001/0 =p ( و محملهاي تولید و ذخیره اطالعات)001/0، 10=، درجه آزادي18/28= مجذور کا =p ( در مراکز تحقیقاتی دانشگاه

، 20/6= مجذور کا(اشاعه اطالعات  حاظ میزان تأکید بر مخاطباناما به ل. داري متفاوت است علوم پزشکی تهران به صورت معنی
و محمل اشاعه ) p= 795/0، 10=، درجه آزادي40/6= مجذور کا( هاي اشاعه اطالعات قالب و ، شیوه)p= 695/0، 10=درجه آزادي

داري  زشکی تهران تفاوت معنیدر بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پ) p= 070/0، 10=، درجه آزادي95/16= مجذور کا(اطالعات 
  .وجود ندارد

عمدتاً از نوع روابط سازمانی است که تنها با دو نوع سازمان در  یقاتیموجود در مراکز تحقاطالعاتی  نوع روابط :يریگ جهینت
و در مراکز س هاي هم هاي رقیب و سازمان روابط با سازمان. سو هاي هم و سازمان) دانشگاه(سازمان مادر : باشند  ارتباط می

توان گفت که جریان اطالعات به  در کل می. تهران به صورت تعریف شده و مشخص وجود ندارد یدانشگاه علوم پزشک یقاتیتحق
  .تهران وجود دارد یدانشگاه علوم پزشک یقاتیشکل ناقصی در مراکز تحق

  ژوهشگرانپ ،، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراکز تحقیقاتیمدیریت اطالعات :کلیدواژه ها
  

20/9/92: وصول مقاله  13/11/92:اصالح نهایی 7/12/92:پذیرش نهایی  

 

                                                
 دانشیار گروه مدیریت و فناوري اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 1

 یرسان و اطالع تیریدانشکده مددانشجوي دکتري تخصصی مدیریت اطالعات سالمت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، . 2
 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک

دانشگاه علوم  پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، ،یپزشک دانشجوي دکتري تخصصی مدیریت اطالعات سالمت، مرکز تحقیقات انفورماتیک. 3
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در عصر حاضر اطالعات به عنوان نمـادي از قـدرت محسـوب    
تـر   هـایی موفـق   سـازمان  به عبارت دیگر در این عصـر . می شود

هستند که بتوانند اطالعات و جریان حاکم بر آن را به صـورت  
ها از اهمیـت فراوانـی    اطالعات در سازمان .بهینه مدیریت کنند

هر سازمان با پـنج منبـع مهـم در ارتبـاط اسـت      . برخوردار است
. آالت، پـول و اطالعـات   که عبارتند از کارکنان، مواد، ماشـین 

  . ]1[منبع پنجم یعنی اطالعات عامل کنترل چهار منبع اول است 
هیچ هاي سازمانی بر  گیري نقش و اهمیت اطالعات در تصمیم

اطالعات را مـی تـوان بـه عنـوان     . صاحب نظري پوشیده نیست
ترین منابع و کـاالي سـازمانی در نظـر گرفـت کـه       یکی از مهم

تواند نقش بسیار مهمـی در پیشـبرد اهـداف سـازمانی داشـته       می
از این رو هر سازمانی اعم از دولتی یا غیردولتی، انتفاعی . باشد

حـیط پیرامــون خـود تبــادل   و یـا غیرانتفـاعی نیــاز دارد کـه بــا م   
بـه عنـوان مثـال، یـک سـازمان تجـاري       . اطالعات داشـته باشـد  

ریــق نیازمنــد گــردآوري و پــردازش اطالعــاتی اســت کــه از ط
 آیـد  درمورد یک محصول به دسـت مـی   بازخوردهاي مشتریان

]7-2.[  
یک سازمان آموزشی و پژوهشی نظیر دانشگاه نیازمند به دست 

هاي مورد نیاز جامعه و سایر  ژوهشآوردن اطالعات در زمینه پ
ــیؤم ــی و    سســات م ــق خــدمات آموزش ــن طری ــا از ای باشــد ت

در دنیـاي امـروز هـر     ،بنـابراین . پژوهشی مناسـبی را ارائـه دهـد   
سازمانی براي موفقیت و یا به عبارت دیگر بقاء کارآمد در این 

. باشـد   ا محیط پیرامون خود مـی عصر، نیازمند تبادل اطالعات ب
نحوه تبادل اطالعات با اجزاء درونی و بیرونی سازمان  یند وفرآ

می تـوان  . ها، جریان اطالعات را در آن سازمان شکل می دهد
گفت کـه هـیچ سـازمانی از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت، تبـادل         

قیـب بـراي هـر    هاي مادر، تابعه، همسو و ر/اطالعات با سازمان
العـات  ، شناسایی نحـوه جریـان اط  لذا. سازمانی ضروري است

  ].8-14[ ها از اهمیت باالیی برخوردار است در سازمان
هـا، شناسـایی ابعـاد و     با توجه به اهمیـت اطالعـات در سـازمان   

عدم  .نحوه جریان اطالعات از ضرورت باالیی برخوردار است

ــان   ــاتی و جری ــابع اطالع ــدیریت صــحیح من ــاتی   م ــاي اطالع ه
ی، سـردرگمی  تواند منجر به عدم دستیابی به اهداف سازمان می

کارکنان در مواجه شـدن بـا منـابع اطالعـاتی، افـزایش دوبـاره       
هاي مختلـف، بازتولیـد اطالعـات مشـابه و در      کاري در بخش

نهایت وارد شدن این اطالعات بـه جریـان اطالعـات سـازمانی     
خواهد شد که مستلزم صرف هزینه و زمان مجدد براي به کـار  

  ].15-20[ باشد گیري این اطالعات می
هـا، شناسـایی    ز این رو با توجه به اهمیت اطالعات در سازمانا

روند تولید، ذخیره، گـردآوري و اشـاعه اطالعـات و بـه طـور      
ایـن  . کلی جریان اطالعات از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت  

محـور هسـتند مصـداق    هایی که پـژوهش   امر در مورد سازمان
ات در ایـن  باعث مدیریت بهینه اطالع تري دارد، چرا که  عینی

بـه  ) صـرف هزینـه   سرعت، دقـت، (ها، بهبود بخشیدن  سازمان
عنــوان ســه فــاکتور اساســی در کســب مزیتهــاي رقــابتی، و در  

  .شود نهایت ارتقاء دانش سازمانی می
در داخـل   ،هـا  هـاي اطالعـاتی سـازمان    در زمینه بررسی جریـان 

تـوان بـه    و تنهـا مـی   زیـادي انجـام نشـده اسـت     کشور مطالعات
در مطالعـه   هـا  آن. سن زاده و محمدخانی اشاره کردپژوهش ح

خود به بررسی وضعیت جریان اطالعـات در پژوهشـکده هـاي    
در کـل مـروري بـر    . ]21[ دانشگاه تربیت مـدرس پرداختـه انـد   

منــابع موجــود داخلــی و خــارجی در زمینــه جریــان اطالعــات  
سازمانی حکایت از آن دارد که پژوهش هـاي صـورت گرفتـه    

انـد تـا    هـا پرداختـه   سـی جریـان دانـش در سـازمان    اغلب بـه برر 
مطالعـات  به بیان دیگر دیدگاه حاکم بـر ایـن   . جریان اطالعات

هـاي   عمـده پـژوهش   ،بنـابراین  .دیدگاه مـدیریت دانـش اسـت   
هـا   انجام شده در این زمینه با محوریت جریان دانش در سازمان

  . ]21[ صورت گرفته است
زمـان ادغـام بـا دانشـگاه      در( در دانشگاه علوم پزشـکی تهـران  

مرکز تحقیقـاتی بـه صـورت فعـال بـه       78، )علوم پزشکی ایران
ولـی تـاکنون نحـوه    . بکـار بودنـد   انجام امور پژوهشـی مشـغول  

جریان اطالعات این مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار نگرفته 
وجود هرگونه مشکل در جریان اطالعات این مراکـز مـی   . بود

ت ایـن مراکـز تحقیقـاتی تـأثیر نـامطلوبی      تواند بر کارآیی فعالی

 مقدمه
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در مقابل چنانچه نحوه جریـان اطالعـات و عوامـل    . داشته باشد
تأثیرگذار یـا بازدارنـده آن شناسـایی شـود، دسـت انـدرکاران       

توانند نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قـوت اقـدام    می
در نتیجه کارآیی و اثربخشی مراکـز تحقیقـاتی افـزایش    و کنند
در ایـن پـژوهش وضـعیت گـردآوري، تولیـد و       .کنـد  مـی  پیدا

ذخیره و اشـاعه اطالعـات در مراکـز تحقیقـاتی دانشـگاه علـوم       
ها با سازمان هـاي   و نیز نحوه تعامل اطالعاتی آنپزشکی تهران 

مورد بررسی قرار گرفته باالدستی، پایین دستی، همسو و رقیب 
  .  است

 
  

 پیمـایش  آن روشي و پژوهش حاضر از دسته مطالعات کاربرد 
و  1391زمان انجام مطالعه سـال   .بود) مقطعی(تحلیلی  –توصیفی

مجدد دانشگاه هاي علوم پزشـکی تهـران و ایـران     قبل از انتزاع
داراي عضـویت   پژوهشگران آماري این پژوهش را جامعه . بود

مراکز تحقیقاتی وابسته بـه دانشـگاه علـوم    در ) نفر 390(پیوسته 
کـه جهـت   داد تشـکیل مـی  ) مرکز تخقیقاتی 78(پزشکی تهران 

افزایش دقت مطالعه از روش سرشماري استفاده شـده و نمونـه   
بـه منظـور گـردآوري اطالعـات مـورد      . گیري صورت نگرفت

کــه  -نامــه بســته پرســش(پــیش ســاخته اي   نامــه  نیــاز از پرســش
بـه شـکل پـنج     -اي در برداشـتند  هاي از پیش تعیـین شـده   پاسخ

، 3=، متوسـط 2=، کـم 1=بسـیار کـم  : لیکـرت طیـف  (اي  گزینـه 
استفاده شد که پایایی و روایی آن قبالً ) )5=، بسیار زیاد4=زیاد

نامه از پنج بخش مجزا تشکیل شده  پرسش .]21[تأیید شده بود 
سئواالت مربوط به گـردآوري اطالعـات،   : است که بخش اول

سازي اطالعـات،   سئواالت مربوط به تولید و ذخیره: بخش دوم
سئواالت مربوط به اشاعه و انتشار اطالعات، بخش : خش سومب

چهارم مربوط به سئواالت نحوه ارتباط با سازمان مـادر، بخـش   
سـو و   هـاي هـم   سئواالت مرتبط با نحوه ارتباط بـا سـازمان  : پنج

پرسش  93جمعاً از مذکور نامه  پرسش. باشند می را شامل رقیب
بـه دسـت    هـاي  دادهبا توجه به طیفـی بـودن   . تشکیل شده است

والیس اسـتفاده  -از آزمون کروسکال آمده براي تحلیل داده ها

داري در ایـن تحقیـق    معنی  الزم به ذکر است که سطح. گردید
  .در نظر گرفته شده است 05/0
 

  
هاي پژوهش حاضر در مورد جریـان اطالعـات در مراکـز     یافته

ورت تـوان بـه صـ    تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران را مـی 
  : خالصه در قالب موارد زیر بیان کرد

  یافته هاي توصیفی) الف
  :»گردآوري اطالعات«در 

       و ) درصـد  50(اطالعات متنی و عـددي بـه میـزان زیـاد
) درصـد  20(اطالعات صوتی و تصویري به میزان کـم  

 ؛گرفتمورد استفاده قرار 

     درصـد  35(منابع الکترونیکی بیشـترین میـزان اسـتفاده( ،
) درصـد  23(اسـتفاده   پی و شفاهی میزان متوسطمنابع چا

ــتفاده کــم     ــاهده میــزان اس ــد 19(و مش را بــراي ) درص
 .بودنددارا  گردآوري اطالعات

  در اسـتفاده از منــابع چــاپی بــراي گــردآوري اطالعــات، 
در ) درصـد  48(مقاالت نشریات داراي بیشترین اسـتفاده  

 .بودمقایسه با سایر منابع چاپی 

  هـاي اطالعـاتی    ابع الکترونیکـی، پایگـاه  در استفاده از منـ
ــتفاده     ــترین اس ــتجو بیش ــاي جس ــگاه و موتوره  24(دانش

ــاي   )درصــد ــی و وب ســایت ه ــاي علم ــایت ه ، وب س
و وبـالگ هـا   ) درصد 20(عمومی میزان استفاده متوسط 

را بـــراي ) درصـــد 12(کمتـــرین میـــزان بهـــره گیـــري  
  .بودندگردآوري اطالعات دارا 

  :»زي اطالعاتسا  تولید و ذخیره«در 
 سازي اطالعات، قالب چاپی به میزان  براي تولید و ذخیره

 هــاي الکترونیکــی و چنــد و قالــب) درصــد 40(متوســط 
 ؛شد می استفاده) درصد 20(اي به میزان کم  رسانه

  در قالب منابع چاپی بیشترین میزان تولید مربوط به کتاب
 ؛)درصد 52(ود ب و مقاله نشریات می

 روش کار 

 یافته ها
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 لکترونیکی، بیشترین میزان تولیـد مربـوط   در قالب منابع ا
 ؛)درصد 54(بود  به مقاالت الکترونیکی می

 کـه بـراي تولیـد و     بودنـد  تنها نیمی از پژوهشگران معتقد
ــز تحق  ــره اطالعــات در مراک ــاتیذخی ــوم   یق دانشــگاه عل

درصد  26. مشی مشخصی وجود دارد تهران خط یپزشک
مراکـز   راضکه در حال ح بودند از پژوهشگران نیز معتقد

مشی مشـخص بـراي تولیـد و ذخیـره      فاقد خط یقاتیتحق
 .اما در آینده نزدیک تدوین خواهـد شـد   استاطالعات 

درصد از ایشان نیز بیان کردند که چنـین خـط مشـی     20
 .وجود ندارد

 :»اشاعه و انتشار اطالعات«در 

 درصـد  43(و الکترونیکی ) درصد 46(هاي چاپی  قالب (
 11( اي به میزان بسیار کم ب چندرسانهبه میزان زیاد و قال

   .گرفت می مورد استفاده قرار )درصد
  ،براي اشـاعه و    بیشترین محملدر قالب منابع الکترونیک

سـایت مراکـز تحقیقـاتی     انتشار اطالعات مربـوط بـه وب  
، وب )درصـد  14(وبـالگ مرکـز   ).  درصـد  51(ود ب می

و لـوح  ، منابع چند رسـانه اي  )درصد 13(سایت دانشگاه 
 . در رتبه هاي بعدي قرار داشت) درصد 11(هاي فشرده 

      اعضـاي  «بیشترین مخاطبـان اشـاعه و انتشـار اطالعـات را
ــگاه   ــی دانش ــأت علم ــا هی ــد 47( »ه ــدیران و «و  )درص م

 ؛تشکیل دادند) درصد 45(» گذاران سیاست

      در اشاعه و انتشار اطالعـات، مقـاالت نشـریات بیشـترین
مقایسه با سایر منابع چاپی دارا اهمیت را در ) درصد 53(

 ؛ودب می

 73  کــه در مراکــز  معتقــد بودنــددرصــد از پژوهشــگران
ــط    ــران خ ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــاتی دانش ــی  تحقیق مش

اشاعه و انتشار اطالعات وجـود دارد و یـا   براي مشخصی 
 هشـت قرار است درآینـده نزدیـک تـدوین شـود و تنهـا      

شــی م خــطمعتقــد بودنــد کــه گــران  درصــد از پــژوهش
 .مشخصی وجود ندارد

سـو و   ، هـم )دانشـگاه (هـاي مـادر    وضعیت ارتباط با سازمان«در 
  :»رقیب

 هــاي  هــاي مراکــز تحقیقــاتی، اهــداف و نیــاز  در فعالیــت
مورد توجـه قـرار   ) درصد 65(سازمان مادر به میزان زیاد 

 ؛رفتگ می

 68 معتقد بودندگران مراکز تحقیقاتی  درصد از پژوهش 
 13و  دارنـد سـو تبـادل اطالعـات     هـم  هـاي  که با سـازمان 

که در آینده نزدیک ایـن   معتقد بودندنیز  ها آندرصد از 
 .تبادل اطالعات صورت خواهد گرفت

 سو، ارتباط اطالعاتی مستقیم  هاي هم در ارتباط با سازمان
و ارتباط اطالعاتی غیرمسـتقیم  ) درصد 48(به میزان زیاد 
گیرد؛در ارتبـاط   میمورد استفاده قرار ) 15(به میزان کم 

ــازمان   ــا س ــاتی ب ــاتی    اطالع ــاط اطالع ــب، ارتب ــاي رقی ه
ــاد   ــزان زی ــه می ــرار ) درصــد 45(غیرمســتقیم ب اســتفاده ق

 .شد می

  بیـان نمـوده انـد کـه     گـران   درصد از پـژوهش  چهارتنها
 هاي رقیب صـورت گرفتـه   اقدامی براي شناسایی سازمان

 .است

  یافته هاي تحلیلی
سـنجش  وسـکال والـیس در مـورد    نتایج آزمون کر) 1(جدول 

ــمختلــف جر يهــا طــهیح  یقــاتیمراکــز تحق دراطالعــات  انی
  .دهد را نشان می تهران یدانشگاه علوم پزشک

انواع منـابع  «در مورد تأکید بر  ،جدولداده هاي این با توجه به 
» شـیوه و نحـوه گـردآوري اطالعـات    «و » گردآوري اطالعات

، بـود  مـی  05/0متر از کدر این دو حیطه داري  چون سطح معنی
در در خصـوص دو حیطـه مـذکور    توان گفت کـه   می ،بنابراین

مراکــز تحقیقــاتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تفـــاوت       
یعنی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علـوم   .داري وجود دارد معنی

ــر اســتفادهپزشــکی تهــران  ــراي گــردآوري  از  ب ــابع ب ــواع من ان
تأکیـد   آوري اطالعـات شیوه و نحوه گـرد و همچنین  اطالعات

  .گیرد یکسانی صورت نمی
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  نتایج آزمون کروسکال والیس براي سنجش حیطه هاي مختلف جریان اطالعات در: 1جدول 

  مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  حیطه
 
 
  

  شاخص

تأکید بر انواع 
منابع گردآوري 

  اطالعات

تأکید بر شیوه و 
نحوه گردآوري 

  اطالعات

وع و تأکید بر ن
هاي ذخیره  قالب

  اطالعات

تأکید بر 
هاي تولید  محمل

و ذخیره 
  اطالعات

 تأکید بر
مخاطبان اشاعه 

  تاطالعا

ها  شیوه تأکیدبر
هاي  و قالب

اشاعه 
  اطالعات

تأکید بر 
هاي  محمل

  اشاعه اطالعات

  95/16  40/6  20/6  18/27  22/27  40/32  40/365  مجذور کا
  10  10  10  10  10  10  10  درجه آزادي

  p  000/0  000/0  001/0  001/0  695/0  795/0  070/0 مقدار
 
 

نـوع و  «تأکید بـر  در دو حیطه داري  چون سطح معنی ،همچنین
هــاي تولیــد و ذخیــره  محمــل«و » هــاي ذخیــره اطالعــات قالــب

 )1(بــود، لــذا داده هــاي جــدول  مــی 05/0کمتــر از » اطالعــات
 در مراکـــزحکایـــت از آن دارد کـــه در دو حیطـــه مـــذکور،  

داري  تحقیقــاتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تفــاوت معنــی 
در مراکز تحقیقاتی دانشـگاه علـوم    به عبارتی بهتر، .وجود دارد

و  هاي ذخیره اطالعـات  نوع و قالباز  بر استفادهپزشکی تهران 
تأکیـد یکسـانی    هاي تولیـد و ذخیـره اطالعـات    محملهمچنین 
  .گیرد صورت 

 طـه یح سـه در آیـد،   می بر) 1(ل همانگونه که از داده هاي جدو
دانشـگاه علـوم    یقاتیدر مراکز تحق اشاعه و انتشارات اطالعات

و » ها ها و قالب شیوه«، »مخاطبان«بر  تأکید شاملتهران  یپزشک
 داردنـ داري وجـود   تفـاوت معنـی  ي اشاعه اطالعات »ها محمل«
 میزان تأکیـد به عبارت دیگر . )05/0بیشتر از  داري سطح معنی(

اشـاعه و انتشـار    يهـا  محمـل و  هـا  هـا و قالـب   شیوه، خاطبانم بر
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران      اطالعات بین مراکز تحقیقـاتی 

  .بود می یکسان
 
 
  

گـران از   اسـتفاده یکسـان پـژوهش   با توجه به نتـایج پـژوهش،   
منابع چاپی و منابع شفاهی بـراي گـردآوري اطالعـات در نـوع     

از این حیث نتایج بـا پـژوهش   . تواند جالب توجه باشد خود می
شـاید علـت ایـن    . مشـابهت دارد  ]21[حسن زاده و محمدخانی 

وري  امــر را بتــوان در اهمیــت ارتباطــات غیررســمی در گــردآ 
اطالعات در نظر گرفت، به طوریکه اسـتفاده از منـابع شـفاهی،    

ــی  ــه   کــه م ــا و مباحث ــدتاً شــامل گفتگوه ــد عم ــان   توان ــاي می ه
ات مختلف عملی باشـد، توانسـته   پژوهشگران در مورد موضوع

گـران   است اهمیتی برابر استفاده از منابع چـاپی بـراي پـژوهش   
با توجه بـه بـدون هزینـه بـودن اسـتفاده از      همچنین  .داشته باشد

هاي اطالعـاتی دانشـگاه    موتورهاي جستجو در مقایسه با پایگاه
تـوان از ایـن ابزارهـاي جسـتجو و گـردآوري اطالعـات بـه         می

گـران در   در این زمینـه آمـوزش پـژوهش   . اده کردخوبی استف
هــاي بهینــه بازیــابی اطالعــات توســط موتورهــاي   زمینــه روش
در  ،عـالوه بـر ایـن   . توانـد بسـیار مفیـد واقـع شـود      جستجو مـی 

آوري  که دنیاي انتشارات علمی رشد روزافزون و سرسـام  حالی
اي  هــاي مختلــف الکترونیکــی و چندرســانه   را در تولیــد قالــب

کند و منابع چاپی و کاغـذي جـاي خـود را بـه منـابع       ه میتجرب
ــد ــد داد،   اي و الکترونیکــی داده رســانه چن ــا خواهن ــد و ی ــی ان ب

از سـوي مراکـز تحقیقـاتی دانشـگاه علـوم       توجهی به این مهـم 
ــه منــابع چندرســانه  اي و الکترونیکــی  پزشــکی تهــران نســبت ب

  .اشدبرانگیز ب  تواند در نوع خود جالب توجه و سئوال می
هاي پـژوهش، فعالیـت مراکـز تحقیقـاتی داراي      با توجه به یافته

ــع ســازمان   ــوده و در واق ــاعی   اهــداف تجــاري نب ــایی غیرانتف ه
ــی  ــوب م ــوند، بنــابراین  محس ــات بــا     ،ش ــب اطالع ــراي کس ب

از . ت به مفهوم واقعی آن وجـود نـدارد  هاي رقیب، رقاب  سازمان
زاده و محمـدخانی   این بعد نیز نتایج با یافته هاي مطالعه حسـن 

 بحث و نتیجه گیري



  

 

 ... بررسی وضعیت جریان اطالعات

ت س
یری

مد
ت 

الم
13

93
؛

17)
55(

 

48 

توجـه   توانـد قابـل   این امر در نوع خـود مـی  . مطابقت دارد ]21[
هـاي   زیرا امـروزه کسـب اطالعـات و رقابـت بـا سـازمان      . باشد

عنوان یک مزیت  رقیب حتی در عرصه علمی و تحقیقاتی نیز به
هـاي   شـود سـازمان   رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث مـی 

هاي رقیب  ی به اطالعات سازمانعلمی و پژوهشی براي دسترس
کنند تا بتوانند با کسب اطالعات از ایـن   ها آن اقدام به شناسایی

 ،در مقابـل . پیـروز و موفـق باشـند    هـا  آنها در رقابت بـا  سازمان
عات حیاتی و ذیقیمـت،  مراکز تحقیقاتی به دلیل دارا بودن اطال

ــر  ــود را در برابـ ــوي    روش خـ ــات از سـ ــب اطالعـ ــاي کسـ هـ
تــوان گفــت  مــی .ي رقیــب حفاظــت خواهنــد کــردهــا ســازمان

ها  هاي رقیب و کسب اطالعات از این سازمان شناسایی سازمان
توانـد باعـث بهبـود جریـان اطالعـات در مراکـز تحقیقـاتی         می

زیرا این اقدام باعث خواهـد  . دانشگاه علوم پزشکی تهران شود
هاي رقیـب وارد   شد که مراکز تحقیقاتی براي رقابت با سازمان

  .رقابتی سالم، اما پنهانی شوند
در توان گفت  می در خصوص ارتباط با سازمان هاي همسو نیز
کــه (ســو  هــاي هــم مراکــز تحقیقــاتی بعــد از شناســایی ســازمان

تواند شـامل آن دسـته از مراکـز تحقیقـاتی باشـد کـه زمینـه         می
بایـد بـراي   ) باشـد  با مرکـز تحقیقـاتی مـرتبط مـی     ها آن فعالیت

تر اطالعاتی نسبت به برقراري و بهبود تبادل  قیقداشتن جریان د
سـو   هـاي هـم   عدم داشتن ارتباط با سازمان. اطالعاتی اقدام کرد

توانـد مشـکالتی را در جریـان اطالعـات مراکـز تحقیقـاتی        می
  .وجود آورد به

تـوان چنـین گفـت کـه بـا       در مورد مراکز تحقیقاتی میدر کل 
اي کـاهش بودجـه   توجه به فشارهایی کـه از جانـب دولـت بـر    

تواننـد   گیرد، مراکز تحقیقـاتی مـی   مراکز تحقیقاتی صورت می
هاي خود را به سمت تجـاري شـدن هـدایت کننـد و از      فعالیت

در ایـن  . هاي رقیب کننـد  این رو خود را وارد رقابت با سازمان
صـورت ایـن بخـش از نمــودار بـراي مراکـز تحقیقـاتی صــدق       

  .خواهد کرد
تـوان گفـت کـه جریـان      مـی  ه حاضـر نتـایج مطالعـ  با توجـه بـه   

شـگاه علـوم   اطالعات به شکل ناقصـی در مراکـز تحقیقـاتی دان   
حسـن زاده و محمـدخانی نیــز در   . پزشـکی تهـران وجـود دارد   

هـاي دانشـگاه تربیـت مـدرس      مطالعه خود در مورد پژوهشکده
نـوع روابـط   چراکـه  . ]21[نهایتاً به نتیجه مشابهی دست یافته اند 

تحقیقاتی عمدتاً از نوع روابط سازمانی اسـت  موجود در مراکز 
سـازمان مـادر   : باشـند   که تنها با دو نوع سـازمان در ارتبـاط مـی   

هـاي رقیـب و    روابط با سازمان. سو هاي هم و سازمان) دانشگاه(
سو در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علـوم پزشـکی    هاي هم سازمان

 .تهران به صورت تعریف شده و مشخص وجود ندارد
 
 

  
پژوهشـگران مراکـز   نویسندگان مقالـه از تمـامی کارشناسـان و    

کمــال تشــکر و  بودنــد گریــاری در ایــن مطالعــهکــه  تحقیقــاتی
 .قدردانی را دارند

  

 تشکر و قدردانی
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Abstract  
 
Introduction: Information Flow is one of the most critical aspects of information management in 
organizations. This study aimed to review three aspects of information flow: ‘acquisition’, 
‘production and storage’, and ‘dissemination’ of information in the research centers affiliated with 
Tehran University of Medical Sciences as well as their relationships with parent, parallel, and 
competing organizations. 
Methods: In this descriptive-analytical cross-sectional survey, data were collected by means of 
valid and reliable questionnaires. Kruskal Wallis Test was used for data analysis through SPSS. 
Results: Findings showed that there was a significant difference among centers in terms of 
emphasis on different kinds  of ‘information acquisition sources’ (χ²= 365.40, df= 10, p=0.000), 
‘methods of information acquisition’ (χ²= 32.40, df= 10, p=0.000),  ‘types and formats of storage 
of information’ (χ²= 27.22, df= 10, p=0.001) and ‘carriers of production and storage of 
information’ (χ²= 28.18, df= 10, p=0.001). But In regard to emphasis on ‘audiences’, ‘methods and 
formats’, and ‘carriers’ of dissemination of information, there were no significant differences 
among research centers (χ²= 6.20, df= 10, p=0.695), (χ²= 6.40, df= 10, p=0.795) and (χ²= 16.95, 
df= 10, p=0.070, respectively). 
Conclusion: The current associations going on in the research centers of Tehran University of 
Medical Sciences are mainly pertinent to two types of organizations: the parent organization (the 
University) and the aligned organizations. Altogether, relationships between the aligned and the 
competing organizations have not been defined yet. It can generally be said that the information 
flow is incomplete in the research centers under study. 
Keywords: Information management, Information flow, Tehran University of Medical Sciences, 
Research centers, Researchers 
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