
 13/03/1395تاريخ دريافت مقاله:   مطالعات كتابداري و علم اطالعات فصلنامه 
06/02/1396تاريخ پذيرش مقاله:  1397تابستان دانشگاه شهيد چمران اهواز، 

 59-80، صص: 24شماره پياپی 

 بررسی وضعیت جریان اطالعات در مدیریت امور فنی

 خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفت

 2محمدرضا فرهادپور ،1صديقه خدادادي
 چكيده

ق مطالعه حاضر به بررسی وضعیت جریان اطالعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناط :هدف

 خیز جنوب پرداخته است.نفت

ز نفری ا 313پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی بر روی نمونه  :روش

منظور  است. به خیز جنوب انجام شدهکارکنان ادارات تابعه مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت

نفر از  15طی سه مرحله با اعمال نظرات  ساخته استفاده شد کهنامه محققها از پرسشگردآوری داده

تأیید  ومحاسبه  α=902/0متخصصان، روایی آن به شکل صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با 

 و تحلیل شد.آوری جمع 310و در مجموع تعداد توزیع ها نامهپرسشگردید. سپس 

جا بودن، قابلیت اطمینان، شکل و جزئیات و روز و بههای دقت و صحت، بهوضعیت مؤلفه :هايافته

نسبتاً  و( 3سازی و سازماندهی در سطح باالتر از متوسط )در مراحل گردآوری و ذخیرهپذیری دسترس

ن در مرحله اشاعه و انتشار اطمیناهای دقت و صحت و قابلیت چنین وضعیت مؤلفهمطلوب قرار دارد. هم

پذیری ات و دسترسجا بودن، شکل و جزئیروز و بههای بهنسبتاً مطلوب بوده است و در خصوص مؤلفه

 وضعیت نسبتاً نامطلوب بوده است.

( جریان اطالعات در مراحل گردآوری و 3 ≤نگینرغم وضعیت نسبتاً مطلوب )میاعلی :گيرينتيجه

استفاده و  تواندندهی، نارسایی در اشاعه و انتشار اطالعات قابل تأمل است و میسازی و سازماذخیره

 آفرینی از اطالعات را دچار چالش سازد.ارزش

وب، خیز جنجریان اطالعات، جریان اطالعات سازمانی، شرکت ملی مناطق نفتهاي كليدي: واژه

 مدیریت جریان اطالعات

                                                             
 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، مدیریت اطالعات، -علم اطالعات و دانش شناسی ارشددانشجوی کارشناسی. 1

  khodadadi.s80@gmail.com ، ایران.اهواز
 ،سالمی، دانشگاه آزاد اواحد اهوازمدیریت اطالعات،  -شناسیی گروه علم اطالعات و دانشعضو هیأت علم .2

   M.farhadpour@iauahvaz.ac.ir( نویسنده مسئول) .اهواز، ایران

mailto:khodadadi.s80@gmail.com
mailto:M.farhadpour@iauahvaz.ac.ir
mailto:M.farhadpour@iauahvaz.ac.ir


 1397تابستان ، 2، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                              60

 مقدمه
با های آن است. های امروزی و نیروی محرکه فعالیتسازماناطالعات عنصری حیاتی برای 

و نامحدود بودن  های اقتصادی، اجتماعی، فنی و غیرهدر عرصه فعالیتتوجه به محدودیت منابع 

ترین مسائل مدیریت سازمان است. در از مهم ،تحقق اهداف برایثر منابع ؤکارگیری مبهنیازها؛ 

. با توجه به (1380)رهنمای رودپشتی،  گیری، نیاز به اطالعات دارداین راستا، مدیر برای تصمیم

مدیریت تغییر و تحول به  ،تر از گذشته استی امروزی، بسیار متحولهاسازمان محیطِاینکه 

ی هامهارت بهگیری، مندی از اطالعات برای تصمیم؛ و بهره(1383زاده، )حسن اطالعات روزآمد

)کنعانی بستگی دارد  زی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و ایجاد انگیزهریبرنامه مدیریتی از قبیل

حال، صرفاً داشتن اطالعات و یا گردآوری آن تضمینی برای تأثیرگذاری با این. (1384تودشکی، 

تواند قابل تأمل های سازمانی نیست و این مسأله از چند جهت میو نقش آن در موفقیت فعالیت

لش بین حجم/کمیت اطالعات و کیفیت آن است که در ابعادی مانند باشد. نخستین نکته، چا

بودن، قابلیت دسترسی و استفاده مطرح دقت، صحت، قابلیت اطمینان، ربط، روزآمدی و جاری

که توقف و یا  چنانی دوم، بحث گردش اطالعات در یک سازمان است. همهستند. مسأله

شود؛ گردش ناموزن ارگانیسم منجر مینارسایی گردش خون به توقف حیات و نارسایی 

 سازمان گردآوری )اطالعات با منشأ انگیز است. اطالعات دراطالعات در یک سازمان هم چالش

بهینه از اطالعات برای کارکردهای  یشود؛ استفادهداخلی( می أخارجی( و تولید )اطالعات با منش

العات ارزشمند و مهم ذخیره و سازماندهی کند اطجاری و تأثیرات بالقوه آن در آینده، ایجاب می

گردند؛ و در نهایت با توزیع، اشاعه و انتشار مناسب در سازمان، اطالعات با عملیات/ تصمیم 

پیوند بخورد؛ و همین امر، مسأله مدیریت اطالعات و مدیریت جریان اطالعات در سازمان را 

عات و بررسی و ارزیابی آن در مراحل ی سوم، تعیین معیارهای جریان اطالسازد. نکتهحیاتی می

ی دیگر، مختلف گردش اطالعات از گردآوری، ذخیره و سازماندهی و اشاعه و انتشار است. نکته

 است.  ن پویا است و هر لحظه در حال تولیداینکه اطالعات در سازما

از محیط متالطم سازمانی، تنوع، پیچیدگی و گستردگی تصمیمات در کنار تنوع اطالعات 

در حقیقت بخشد. نظر کمی و کیفی برخورد موزون و هماهنگ با اطالعات در سازمان را الزام می

گیری را در تواند مراکز مختلف تصمیماطالعات فرآیندی است که می یتوزیع، انتقال و مبادله
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ت این مسأله خود دلیلی بر اهمیصورت موزون و هماهنگ به یکدیگر متصل کند. نظام سازمان به

 خواهد رفت نابودیبدون جریان اطالعات، سازمان رو به  اطالعات و جریان آن است، چرا که

-اساس تصمیم ،درون یک شرکت اطالعاتِ (.1392نژاد، زاده و نجفقلی، حسنوایقان زاده)صادق

گفت  توانمیهرچند رود. کار میروزانه به گیری بوده و جهت مدیریت و کنترل عملیات

)بازارت و نیست  پذیر ز جریانات فیزیکی و مالی بدون جریان اطالعات امکانکدام اهیچ

 باشدعامل سردرگمی تواند میتنوع و پراکندگی اطالعات سازمانی اما  ،(2006، 1هندفیلد

های اطالعاتی منابع اطالعاتی و جریانبر مدیریت صحیح  نداشتن بنابراین. (7200، 2)دیلون

شدن با منابع دستیابی به اهداف سازمانی، سردرگمی کارکنان در مواجهتواند منجر به عدم می

های مختلف، بازتولید اطالعات مشابه و در نهایت وارد کاری در بخشاطالعاتی، افزایش دوباره

شدن این اطالعات به جریان اطالعات سازمانی شود که مستلزم صرف هزینه و زمان مجدد برای 

 (.1387ست )محمدخانی، کارگیری این اطالعات ابه

ی ها، فرآیندها و نحوهلفهؤها، شناسایی مبا توجه به جایگاه و ارزش اطالعات در سازمان

اطالعات در یک طور واضح، به ها از اهمیت باالیی برخوردار است.جریان اطالعات در سازمان

تحلیل  .ر استو اشاعه و انتشاو سازماندهی ذخیره  ،تولید و سازمان دارای چرخه گردآوری

های جریان اطالعات در یک سیستم است لفهؤجریان اطالعات گامی ضروری برای شناسایی م

، 3چونگانگو  )چانگ گرددالگوی مناسب فراهم می یو با تحلیل جریان اطالعات، امکان ارائه

یان اطالعاتی جر بررسیکنند ( پیشنهاد می2006بازارت و هندفیلد )خصوص، در این (.2002

 معیار 5به همین دلیل  انجام پذیرد. با تصور اینکه جریان به چه شکل است شروع گردد، باید

قابلیت  در نهایت یات وئ، قابلیت اطمینان، شکل و جزجا بودنروز و بهبه، و صحت دقت

جه ، با تودر نتیجه کنند.برای بررسی جریان اطالعات سازمانی پیشنهاد می را پذیریدسترس

وزارت نفت، سازمانی تخصصی با ی خیز جنوب از زیر مجموعهکه شرکت ملی مناطق نفتاین

گیری دشوار و پیچیده است، پایش اطالعات در وابستگی شدید به اطالعات و شرایط تصمیم

های مختلف آن از ضروریات است و ها و ویژگیالمللی با عنایت به کیفیتسطح ملی و بین
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غفلت از ناکارآمدی جریان اطالعات ممکن است هدر رفت منابع اقتصادی و یا توجهی و یا بی

در  ها را سبب شود؛ از این رو، با هدف شناسایی وضعیت جریان اطالعاتدادن فرصتاز دست

، و صحت دقت معیارهای با توجه به ،خیز جنوبمدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت

، مطالعه پذیریقابلیت دسترسدر نهایت یات و ئینان، شکل و جز، قابلیت اطمجا بودنروز و بهبه

وضعیت جریان اطالعات ی اصلی پژوهش این است که مسأله بنابراینحاضر انجام شده است. 

 خیز جنوب چگونه است؟در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت

 های زیر است:این مطالعه به دنبال پاسخ به پرسش

مدیریت امور فنی شرکت ملی  در «گردآوری» یمرحله در عاتجریان اطالوضعیت  .1

 خیز جنوب چگونه است؟مناطق نفت

درمدیریت امور فنی  «ندهیذخیره و سازما»ی مرحله در جریان اطالعاتوضعیت  .2

 خیز جنوب چگونه است؟شرکت ملی مناطق نفت

فنی شرکت مدیریت امور  در «اشاعه و انتشار»ی مرحله در جریان اطالعاتوضعیت  .3

 خیز جنوب چگونه است؟ملی مناطق نفت

 پيشينه پژوهش
های کاربردی اطالعات در سازمان و یا فضای مطالعات جریان اطالعات از جمله حوزه

جهانی است و پیش از این مورد توجه مطالعات مختلفی با رویکردهای متفاوت بوده است. در 

های اطالعاتی و یا فرایند بوده ها و قالبمطالعات تأکید بر شکل بیشترِ  ،ی مطالعات داخلیحوزه

ای بین در مطالعات خارجی نیز توجه عمده معطوف به مبادالت دادهو به همین ترتیب،  ؛است

 های اطالعاتی و دانش سازمانی بوده است.سازمانی، شکل و قالب

زمان با انتشار اطالعات هممقوله جریان اطالعات از جدیدترین خدمات مورد بحث است که 

های ملی جدید مانند ماهواره، موبایل و شبکه اینترنت مطرح و پیشرفت و اخبار توسط رسانه

تأثیر قرار داده است ای روش زندگی و کار ما را تحتفناوری به تسریع آن منجر شد، و به گونه

تر شدن زمان دستیابی، وتاه(. طرح نظام اطالعاتی مدیریت و برقراری آن موجب ک1386)شادمان، 

های دستیابی و ارائه اطالعات صحیح و دقیق در قالب نظام اطالعاتی و کمک به کاهش هزینه



 63           ...                     بررسی وضعيت جريان اطالعات در مديريت امور فنی شركت ملی

-( پیدایش فناوری1388به اعتقاد محبی ) (.1378شود )حیدری، گیری بهتر مدیریت میتصمیم

بود جریان اطالعات گرا منجر به تسهیل و بههای اطالعاتی و ارتباطی و نیز رویکردهای مشتری

 شده است. تأمیندهنده یک زنجیره در روابط عناصر تشکیل

ها تر از تبادل دادهبه منظور ارائه تصویر روشن و واقعی 1986نتایج تحقیق ایفال در سال 

های متفاوت ها؛ استفاده از روشمرزی دادهها و شناسایی موانع عمده جریان برونمیان کتابخانه

ها را نشان داد و هزینه، عوامل فنی، آموزش کارکنان، و سطح آگاهی نیز به عنوان ادهبرای انتقال د

های این مطالعه، تدوین استانداردها موجب تسهیل ترین موانع مشخص شدند. بر اساس یافتهمهم

به اعتقاد  (.1381، 1المللی اطالعات الکترونیکی شده است )نقل از: داچسن و لنتبادل ملی و بین

های وکار با دولت، گام مهمی برای کاهش هزینه( تبادل اطالعات کسب2013) 2و دیگران وسابار

های دولتی را داری است که سازماندولت، همراه با بهبود عملکرد آن و بازتاب تحوالت ادامه

 3به اعتقاد وسترومسازد. در انجام کارهای نظارت بر سازگاری بهتر با منابع کمتر، توانمند می

بودن( نه تنها برای سیستم عصبی بودن و واضحموقعجریان اطالعات خوب )مرتبط، به( 2004)

باشد، بلکه یک شاخص کلیدی برای کیفیت عملکرد سیستم نیز محسوب سازمان حیاتی می

 گردد.می

رسد جریان هرچند تصور سازمان بدون جریان اطالعات، دشوار است؛ اما به نظر می

 (1389زاده و محمدخانی )حسنهای مطالعه های مختلف یکسان نباشد. یافتهاناطالعات در سازم

میزان  چنینو هم گردآوری اطالعات یکه میزان تأکید بر انواع منابع، شیوه و نحوه نشان داد

ورت معناداری به ص مختلفهای تأکید بر نوع و قالب تولید و ذخیره اطالعات در پژوهشکده

 تفاوت معنادار ایناشاعه اطالعات،  هایلحاظ میزان تأکید بر مخاطبان و قالبمتفاوت است، اما به

حاکی از آن  (1391نژادی )صدوقی، ارشادسرابی و ولیهای مطالعه ، یافتهراستانیست. در همین

بین مراکز لحاظ میزان تأکید بر انواع منابع گردآوری اطالعات و شیوه گردآوری در است که به 

پزشکی تهران تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین میزان تأکید بر نوع شگاه علومتحقیقاتی دان

های تولید و ذخیره اطالعات در این مراکز به صورت های ذخیره اطالعات و محملو قالب
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های قالب ،مخاطبان اشاعه اطالعات، شیوه اما به لحاظ میزان تأکید بر ؛معناداری متفاوت است

 .نیست دارامحمل اشاعه اطالعات تفاوت معناشاعه اطالعات و 

سازمانی و اطالعات در یک سازمان را از بعد اطالعات درون توان منشأچنان که میهم

دادی آن قابل دادی و برونسازمانی مورد توجه قرار داد، جریان اطالعات نیز از بعد درونبرون

یر حجم تعامالت و ارتباط سازمان، تأثمل و دارای اهمیت است. این مسأله ممکن است تحتأت

های الگوی ارتباط، اندازه سازمان، سطح تعامالت، نوع اطالعات، سطوح دسترسی، زیرساخت

زاده حسنزاده وایقان و فناورانه و مسائلی از این دست باشد. در این ارتباط، نتایج مطالعه صادق

الکترونیکی  هایاطالعات( قالباز  ادهاستف داد )گردآوری ودر مرحله درون، نشان داد که (1391)

های چاپی بیشتر از های چاپی، در مرحله پردازش )تولید و ذخیره اطالعات( قالببیشتر از قالب

های های چاپی بیشتر از قالبداد )اشاعه اطالعات( قالبهای الکترونیکی و در مرحله درونقالب

در هر سه  هالباستفاده از انواع مختلف قاکه، این . ضمنگیردالکترونیکی مورد استفاده قرار می

در  گرانچنین پژوهش. همدهدی نشان میدارامعن تفاوت دادداد، پردازش و برونمرحله درون

ولی در  ،کننداز منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی استفاده می داد و پردازشمراحل درون

مرحله تولید و اشاعه این وضعیت برعکس بوده و قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تأکید 

( نیز نشان داد در مرحله 1393نتایج مطالعه توکلی و سالمی ) مراکز تحقیقاتی آموزش عالی است.

ا منابع گران به استفاده از منابع چاپی در مقایسه بگردآوری و استفاده از اطالعات، پژوهش

های چاپی فارسی و از میان منابع الکترونیکی تمایل بیشتری دارند و از میان منابع چاپی، کتاب

کنند. در مرحله تولید و ذخیره های اطالعاتی فارسی استفاده میالکترونیکی، بیشتر از پایگاه

سهم تولید  اطالعات، بیشتر تمایل دارند تولیدات علمی خود را به صورت چاپی منتشر کنند که

مقاله فارسی در هر دو شکل چاپی و الکترونیکی بیشتر است. در مرحله اشاعه اطالعات نیز بر 

های چاپی تأکید دارند و در این بین نیز سهم مقاالت فارسی بیشتر انتشار تولیدات علمی در قالب

رادیو و  هاینشان داده است که جزوات چاپی، برنامه (2000) 1لمتانتایج هم چنین،  است.

اطالعاتی مناسب شناسایی  هایتلویزیونی به ترتیب اهمیت از سوی کشاورزان به عنوان محمل

 2انکانتو ها باشد.دهند که بروشورها به زبان محلی آنکشاورزان ترجیح می ضمن اینکه شده است.

                                                             
1 . Lameta 

2. Encanto 
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 نتایج .داد( نیز در پژوهشی جریان اطالعات در نظام ترویج فیلیپین را مورد بررسی قرار 2000)

پژوهش نشان داد که در نظام نامتمرکز ترویج کشاورزی فیلیپین، رادیو و تلویزیون، برگزاری این 

چنین بازدیدهای گروهی از مزارع سمینارهای محلی با حضور متخصصان فنی و کشاورزان و هم

 گیرند.به عنوان ابزارهای جریان اطالعات مورد استفاده قرار می ،موفق

به عنوان  دیالیت و یا پدیده مجزا، بلکه باعات در سازمان را نه به صورت یک فعجریان اطال

های مطالعه یافتهها و فرایندها  تعریف و مطالعه نمود. بخش ناگسستنی و تنیده در سایر فعالیت

بر  ، وکیفیت رسانه، سازمانی جریان اطالعات بر دیدگاه نشان داد( 1392ساغروانی و رضاییان )

( نیز نشان 2013) 1های دوروگبو، تیواری و آلکوکیافته جو ارتباطات سازمانی تأثیر مثبت دارد.

ها، درک مستدل تعاملی بودن ارتباط با مشتری، حفظ روزآمد بودن فرآیندها، داد که شرکت

ی هانمودن روند بررسی کارها و هماهنگی مبتنی بر ارتباط دو طرفه با مشتری را اولویتساده

ی این موارد الزم است جریان اطالعات یکپارچه دانند که برای بهبود همهاصلی در تحویل کاال می

 ثر مدیریت گردد.ؤطور ممرتبط با تحویل، به

طور کلی، اگر بپذیریم که موفقیت جریان اطالعات ممکن است تابعی از کارکردهای یک به

توان بر این مسأله هم تأکید کرد که ، آنگاه میسری از عوامل سازمانی، فراسازمانی و فردی باشد

به خاطر ویژگی پویا و اثربخش اطالعات، کارکردهای دیگر هم از جریان اطالعات متاثر خواهند 

کنند مفهومی پویاست، تأکید می ( با اعتقاد بر اینکه جریان دانش ماهیتا2002ً) 2بود. نیسن و لویت

 که به صورت کامالً -سطح عملکرد باال، باید جریان دانش  که برای داشتن سازمانی با اثربخشی و

های مختلف سازمان صورت مساوی در بخشبه -های سازمان توزیع شده استمتفاوت در بخش

( نیز عقیده دارد که 2002جریان یابد. نیسن )« سازمان»و « مکان»، «زمان»و در امتداد سه عامل 

توان به تجزیه و تحلیل اطالعات مفید دانش سازمانی، میها و الگوهای جریان با استفاده از مدل

گذاری مدرن به های سرمایهوکار پرداخت. به اعتقاد وی، شرکتسازمانی و فرایندهای کسب

دسترسی به  کاهشعاتی باعث های اطالاند و کمبود سیستمثر دانش وابستهموقع و مؤجریان به 

( نیز نشان 2015) 3، تیواری، ترنر و پیاچیهای مادناسیافتهشود. ثر و روزآمد دانش میجریان مؤ

                                                             
1. Durugbo, Tiwari & Alcock 

2. Nissen & Levitt 

3. Madenas, Tiwari, Turner & Peachey 
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های اطالعاتی مین مربوط به استفاده از سیستمز مشکالت جریان اطالعات زنجیره تأداد که نیمی ا

 نامناسب و ناکافی است. 

توان کند و میهای تجاری بازی میدانش نقش مهمی را در فعالیت (2004) 1به اعتقاد مالک

دانست. از این رو، نتایج مطالعه وی نشان داد  ترین بخش در انتقال فناورین مهمعنواآن را به 

است. ضمن اینکه  «شناختیزبان»ها در جریان دانش در این سازمانترین موانع که یکی از مهم

 2یبویتزلباشد. شرط الزم برای انجام جریان دانش میوجود رهبری و مدیریت قدرتمند، پیش

منظور توسعه فرایندهای سازمانی و تجاری از طریق مدیریت کند که بهمی ( نیز تأکید1999)

برای  مؤثردانش؛ باید نوعی بازرسی اطالعات در سازمان را شناسایی کرد. در این زمینه، روش 

ن ( نیز نشا2012) 3و دیویس ماهتوهای یافتهانجام این مهم استفاده از نقشه دانش سازمانی است. 

تأثیر قرار سازمانی اطالعات در سطح میانی و پایین سازمان، تحتهای درونجریان داد که

ها، منبع اطالعاتی مراتبی منابع انسانی و کنسرسیوم میان آنچنین، سطوح سلسلههم گیرند.می

ت نتیجه اینکه در مقایسه با مطالعا روند.شمار میجریان اطالعات به یهبسیار مهمی در توسع

هایی نسبتاً جامع به بررسی جریان اطالعات لفهؤحاضر با رویکرد فرایندی و با مپژوهش پیشین، 

 پرداخته است.

 روش پژوهش
ای است که با روش توسعه-های کاربردیپژوهش حاضر به لحاظ نوع در زمره پژوهش

شرکت جریان اطالعات در مدیریت امور فنی ، توصیفی انجام شده است. در این مطالعه-پیمایشی

خیز جنوب در سه سطح گردآوری، ذخیره و سازماندهی و اشاعه و انتشار مناطق نفتملی 

، قابلیت اطمینان، شکل و جا بودنهروز و ببه، و صحت دقتاطالعات با توجه به معیارهای 

مورد مطالعه کارکنان مدیریت  جامعهمطالعه شده است.  پذیریقابلیت دسترس یات و نهایتاًئجز

شناسی، حفاری، مهندسی نفت، زمینخیز جنوب از پنج اداره ی مناطق نفتامور فنی شرکت مل

در ساختار آن سازمان است.  های مرکزیو شیمیایی و آزمایشگاه ،بازرسی فنی و خوردگی فلزات

                                                             
1. Malik 

2. Leibowitz 

3. Mahto & Davis 
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 درصد 05/0 ضریب خطایفرمول کوکران و نفر بود که با استفاده از   1680تعداد کل کارکنان 

ها با استفاده از ابزار ای انتخاب شدند. دادهروش تصادفی طبقهنفر به عنوان نمونه به 313تعداد 

( گردآوری 2006ساخته و با استفاده از الگوی پیشنهادی بازارت و هندفیلد )نامه محققپرسش

سازی و گردآوری، ذخیرهبرای تدوین ابزار ابتدا جریان اطالعات در سه سطح کلی شد. 

طور گانه در هر سطح بهپنجسازماندهی و اشاعه و انتشار مدنظر قرار گرفت، سپس معیارهای 

 6شناختی حاوی ساخته حاوی دو بخش اطالعات جمعیتنامه محققمجزا گنجانده شد. پرسش

 11بودن =  جاهروز و بگویه، به 12پذیری = )دسترس گویه 50نامه اصلی حاوی و پرسشسؤال 

گویه( تدوین  9گویه، و دقت و صحت=  8گویه، شکل و جزئیات =  10گویه، قابلیت اطمینان = 

-حوزه علم اطالعات و دانش نفر از متخصصان 15با اعمال نظرات شد و سپس طی سه مرحله 

یید قرار گرفت و پایایی آن نیز أروایی آن به شکل صوری مورد ت ،شناسی، مدیریت و ارتباطات

کاری تابعه و فعال در حوزه فعالیت سازمان های پیمانس از توزیع در جامعه مشابه از شرکتپ

نفری، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار  40روی نمونه ر مورد مطالعه، ب

 در مجموع وتوزیع ها نامهپرسشیید گردید. سپس أت α= 902/0نامه در مقدار آن برای کل پرسش

 آوری و تحلیل شد.( جمعدرصد 99نامه )نرخ بازگشت = پرسش 310تعداد 

 هاتجزيه و تحليل يافته
-یک از مراحل گردآوری، ذخیره های جریان اطالعات در هرمؤلفهمنظور بررسی وضعیت به

های مربوطه با انتخاب دهندگان خواسته شد که به گویهسازی و اشاعه و انتشار اطالعات از پاسخ

در طیف لیکرت پاسخ دهند که نتایج  5موافقم=  تا کامالً  1مخالفم=  های کامالً یکی از گزینه

 ها در جداول زیر مشخص شده است.تجزیه و تحلیل داده
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 يدر مرحله هاي جريان اطالعاتمؤلفهاي براي بررسی وضعيت نمونهتک Tآماره و نتايج آزمون  .1جدول 

 گردآوري

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف 

 معيار
 tآماره 

درجه 
 آزادي

سطح 
 داريمعنی

اختالف 
ميانگين 
و مقدار 
 آزمون

فاصله 
 اطمينان

 درصد 95

كران 
 پايين

كران 
 باال

 84/0 67/0 76/0 000/0 309 05/18 74/0 76/3 310 صحتودقت

جا هب روز وبه

 بودن
310 36/3 77/0 27/8 309 000/0 36/0 27/0 45/0 

 92/0 77/0 84/0 000/0 309 7/21 68/0 84/3 310 اطمینانقابلیت

 76/0 /60 68/0 000/0 309 47/16 84/0 68/3 310 وجزئیاتشکل

 44/0 26/0 35/0 000/0 309 42/7 84/0 35/3 310 پذیریدسترس

های مورد مؤلفهدهد بین میانگین نمونه در خصوص نشان می 1جدول های داده طور کههمان

(، شکل 84/3(، قابلیت اطمینان )36/3) جا بودنروز و بهبه(، 76/3بررسی شامل دقت و صحت )

 Tاختالف وجود دارد و مقدار  3( و مقدار آزمون 35/3پذیری )( و دسترس68/3و جزئیات )

(، 27/8) جا بودنروز و بهبه(، 05/18های مختلف شامل دقت و صحت )مؤلفهجدول برای 

( از مقدار بحرانی 42/7پذیری )( و دسترس47/16(، شکل و جزئیات )7/21ت اطمینان )قابلی

تر کوچک، (Sig=000/0) برای همه موارد آمدهدستهب جا که سطح معناداریبیشتر است. از آن

 آمده جهتدستهای فاصله اطمینان بهچنین کرانباشد و هممی =05/0از سطح خطای 

، د دقت و صحتابعتوان گفت ااختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت است؛ پس می

در  اطالعات انیجر پذیری، قابلیت اطمینان، شکل و جزئیات و دسترسجا بودنروز و بهبه

در سطح  جنوب یزخمناطق نفت یشرکت مل یامور فن تیریدر مد مرحله گردآوری اطالعات

مقایسه سطح مطلوبیت وضعیت جریان اطالعات )میانگین( با توجه  قرار دارد.باالتر از متوسط 

گانه جریان اطالعات در مرحله های پنجمؤلفهدهد که وضعیت ( نشان می2به طیف نانلی )جدول 

 گردآوری اطالعات در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.
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 (1967) طيف ارزيابی نانلی .2جدول

 استاندارد
1-99/1 2-99/2 3-99/3 4-5 

 مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً نامطلوب نامطلوب

 

 هاي جريان اطالعاتمؤلفهاي براي بررسی وضعيت نمونهتک Tآماره و نتايج آزمون . 3جدول 

 ذخيره و سازماندهیي در مرحله

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف 

 معيار
 tآماره 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعنی

اختالف 

ميانگين 

و مقدار 

 آزمون

فاصله 

 95 اطمينان

 درصد

كران 

 پايين

كران 

 باال

 64/0 45/0 54/0 000/0 309 04/11 84/0 54/3 310 و صحتدقت

جا روز و بهبه

 بودن
310 27/3 78/0 09/6 309 000/0 27/0 18/0 35/0 

 64/0 46/0 55/0 000/0 309 74/12 78/0 55/3 310 طميناناقابليت

 67/0 47/0 57/0 000/0 309 24/11 89/0 57/3 310 وجزئياتشكل

 64/0 46/0 55/0 000/0 309 45/12 88/0 55/3 310 پذيريدسترس
 

های مورد بررسی دقت مؤلفهدهد که میانگین نمونه در خصوص (نشان می3جدول های داده

( 57/3(، شکل و جزئیات )55/3(، قابلیت اطمینان )27/3) جا بودنروز و بهبه(، 54/3و صحت )

های مؤلفهجدول برای  Tاختالف دارد و مقدار  3( با مقدار آزمون 55/3پذیری )و دسترس

(، 74/12(، قابلیت اطمینان )09/6) جا بودنروز و بهبه(، 04/11مختلف شامل دقت و صحت )

از مقدار بحرانی بیشتر است. ضمن این که  (45/12پذیری )( و دسترس24/11شکل و جزئیات )

=05/0تر از سطح خطای کوچک، (Sig=000/0) برای همه موارد دست آمدهه ب سطح معناداری

 دست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه های فاصله اطمینان بهچنین کرانباشد و هممی

، قابلیت جا بودنروز و بهبه، د دقت و صحتابعتوان گفت امیو مقدار آزمون مثبت است؛ پس 

در  در مرحله گردآوری اطالعات اطالعات انیجر پذیریاطمینان، شکل و جزئیات و دسترس

 بنابراین ؛باالتر از متوسط استدر سطح  جنوب یزخمناطق نفت یشرکت مل یامور فن تیریمد
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( 2)میانگین( با توجه به طیف نانلی )جدول مقایسه سطح مطلوبیت وضعیت جریان اطالعات 

های پنجگانه جریان اطالعات در مرحله ذخیره و سازماندهی مؤلفهدهد که وضعیت نشان می

 اطالعات در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.
 هاي جريان اطالعاتمؤلفهاي براي بررسی وضعيت تک نمونه Tآماره و نتايج آزمون  .4جدول 

 اشاعه و انتشاردر مرحله 

 ميانگين تعداد مؤلفه
انحراف 

 معيار
 tآماره 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعنی

اختالف 

ميانگين 

و مقدار 

 آزمون

فاصله اطمينان 

 درصد 95

كران 

 پايين

كران 

 باال

وصدقت

 حت
310 52/3 71/0 05/13 309 000/0 52/0 44/0 60/0 

روز و به

جا به

 بودن

310 68/2 17/1 67/4- 309 000/0 32/0 44/0- 18/0- 

 قابليت

 اطمينان
310 50/3 89/0 80/9 309 000/0 50/0 40/0 60/0 

و  شكل

 جزئيات
310 96/2 2/1 555/0- 309 579/0 038/0- 17/0- 09/0 

-دسترس

 يپذير
310 79/2 11/1 34/3- 309 001/0 21/0- 33/0- 08/0- 

های مورد بررسی مؤلفهدهد بین میانگین نمونه در خصوص نشان می 4جدول های داده

(، شکل و 50/3(، قابلیت اطمینان )68/2) جا بودنروز و بهبه(، 52/3شامل دقت و صحت )

 Tاختالف وجود دارد و مقدار  3( و مقدار آزمون 79/2پذیری )( و دسترس96/2جزئیات )

( از مقدار بحرانی بیشتر 80/9اطمینان )( و قابلیت 05/13های دقت و صحت )مؤلفهجدول برای 

تر کوچک، (Sig=000/0) مؤلفهدر مورد این دو  دست آمدههب جا که سطح معناداریاست. از آن

دست آمده جهت های فاصله اطمینان بهچنین کرانباشد و هممی =05/0از سطح خطای 

 د دقت و صحتابعتوان گفت امثبت است؛ پس می اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون
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 قرار دارد.باالتر از متوسط در سطح در مرحله انتشار و اشاعه  اطالعات انیجر و قابلیت اطمینان

( 2مقایسه سطح مطلوبیت وضعیت جریان اطالعات )میانگین( با توجه به طیف نانلی )جدول 

قابلیت اطمینان در مرحله اشاعه و  های دقت و صحت و نیزمؤلفهدهد که وضعیت نشان می

 انتشار در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.

(، شکل و جزئیات -67/4) جا بودنروز و بهبههای مؤلفهجدول در خصوص  tولی مقدار 

 رغم اینکه سطح معناداریعلی( از مقدار بحرانی کمتر است و -34/3پذیری )( و دسترس-55/0)

 (Sig=001/0) پذیریدسترسو  (Sig=000/0) جا بودنروز و بههب مؤلفهبرای  آمدهدستهب

( بزرگتر از سطح 579/0شکل و جزئیات ) مؤلفهبرای  و=05/0تر از سطح خطای کوچک

آمده جهت اختالف بین دستهای فاصله اطمینان بهچنین کرانباشد و هممی =05/0خطای 

، شکل و جا بودنروز و بهبهد ابعتوان گفت امیانگین جامعه و مقدار آزمون منفی است؛ می

امور  تیریدر مد در مرحله اشاعه و انتشار اطالعات اطالعات انیجر پذیریجزئیات و دسترس

مقایسه سطح  قرار دارد.تر از متوسط پاییندر سطح  جنوب یزخمناطق نفت یشرکت مل یفن

دهد ( نشان می2مطلوبیت وضعیت جریان اطالعات )میانگین( با توجه به طیف نانلی )جدول 

 ها در مرحله گردآوری اطالعات در سطح نسبتاً نامطلوب قرار دارد.مؤلفهکه وضعیت این 

 گيرينتيجه

 یمرحلهها در سه جریان اطالعات و بررسی آن های مورد بررسیِ مؤلفهبا توجه به تعداد 

گیری با محوریت سازی و سازماندهی و اشاعه و انتشار در این مطالعه نتیجهگردآوری، ذخیر

های آن، پیشینه مشابهی برای مؤلفهها انجام شده است.ضمن این که نظر به الگوی مطالعه و مؤلفه

 مطابقت یافته ها وجود نداشته است.

صد دقیق و  در صد عات بایدکه اطال منظور از صحت و دقت در جریان اطالعات این است

وکار را داشته باشد. ریزی و اجرای فرایندهای کسبصحیح باشد تا قابلیت استفاده در برنامه

دقت الزم برخوردار است  کاربران اطالعات در سازمان باید با علم به اینکه اطالعات از صحت و
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ر این است که میزان اعتبار نتایجی که بودن اطالعات دکار گیرند. اهمیت دقیق و صحیحآن را به

گیری را تا حد قابل توجهی کاهش آید، عدم قطعیت در تصمیممیدستاز این اطالعات به

-گردآوری، ذخیره یدهد. نتایج مطالعه نشان داد که معیار دقت و صحت در هر سه مرحلهمی

نسبتاً مطلوبی برخوردار  سازی و اشاعه و انتشار اطالعات در سازمان مورد بررسی، از سطح

دهنده این نکته است که کارکنان مدیریت امور فنی شرکت آید نشانچه از نتایج بر میاست. آن

سازی خیز جنوب، معتقدند به اندازه کافی به دقت و صحت در گردآوری، ذخیرهملی مناطق نفت

منابع صحیح و درستی شود، اطالعات مورد نظر آنان از و اشاعه و انتشار اطالعات تأکید می

شوند و از این حیث از خطا و های مناسب ذخیره میکارگیری شیوهشود، با بهگردآوری می

اشتباهات تأثیرگذار مبرا هستند. دقت و صحت در اشاعه و انتشار اطالعات مصداق یکی از آمال 

 .است «اطالعات مناسب در اختیار افراد مناسب» های اطالعاتیو آرزوهای سازمان

آوری، ذخیره و فراهم ،خیرأکه اطالعات بایست بدون ت است بدین معنی روز و بجا بودنبه

های اطالعات مناسب ترین ویژگیروز بودن اطالعات یکی از مهمتحویل شود. توجه به زمان و به

که اطالعات اگر دیر به مقصد برسد، ارزش و د جنبه قابل بررسی است: اول، اینچن است که از

های اطالعاتی رو، باید در یک بازه زمانی مشخص جریانی اطالعاتی نخواهد داشت. ازاینبهره

ی سازمان بررسی شود تا از روزآمد بودن اطالعات در سازمان مطمئن شد. دوم اینکه، بخش عمده

اطالعات مورد نیاز در سطوح عملیاتی و تاکتیکی نسبت به زمان حساس است یعنی زود ارزش 

توان موقعیت کنونی را در سطوح روز شدن اطالعات میاما با به ؛دهددست میخود را از 

گیری راهبردی و تاکتیکی منعکس نمود. مسأله سوم این است که اطالعات هرچه به تصمیم

تواند احتمال اخذ تصمیم درست را افزایش دهد. زمانی رخداد مربوطه نزدیک باشد، می یبازه

متناسب و به لحاظ ربط آن با نیازهای هر بخش و یا کاربران  دیات بمسأله چهارم اینکه اطالعا

تواند قالب سازی و اشاعه شود. آخرین مسأله این است که اطالعات میخاص گردآوری، ذخیره

ها ممکن است، معیار مورد نظر کاربران متن، تصویر و یا صوت به خود بگیرد و همین قالب

 د توجه قرار گیرد.مور نیاز استاطالعات هم باشد که 
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سازی گردآوری و ذخیره یروز و بجا بودن در مرحلهنتایج این مطالعه نشان داد که معیار به

توان گفت که در این مطلوب است. بر پایه نتایج می اطالعات در سازمان مورد مطالعه نسبتاً

و اطالعات  شود؛ها توجه میسازمان هنگام گردآوری اطالعات به جدید و روزآمد بودن آن

ها می گیرد و آنروز در اختیار کارکنان قرار میشده به تناسب وظایف سازمانی کامالً بهفراهم

توانند این اطالعات را به آسانی در اختیار بگیرند. البته وضعیت این شاخصه در مرحله اشاعه و 

 انتشار نسبتاً نامطلوب است که ممکن است ریشه در عوامل زیر داشته باشد:

 تواند از کیفیت استفاده و کسب ارزش از آن بکاهد.الف( سازماندهی نامناسب اطالعات می

های اشاعه اطالعات ممکن است در اشاعه اطالعات ایجاد وقفه بودن زیرساختب( نامناسب

 کند.

یابی کاربران هم مهم است. صرف اینکه اطالعات خوب ج( ناتوانی و یا نبود مهارت اطالع

نقص بودن  سازی و سازماندهی، و اشاعه و انتشار شود، به معنای کامل و بیذخیرهگردآوری، 

جریان و قابلیت استفاده آن نیست، بلکه ناتوانی کاربر در جذب اطالعات ممکن است این فرایند 

 را ناتمام بگذارد.

و قدر قابل اطمینان معنی است که جریان اطالعات چقابلیت اطمینان در این پژوهش بدین

های ناخواسته تأثیر قطعیاعتماد است. اطالعات نباید در فرایند دچار انحراف شود و یا تحت

قرار گیرد. اهمیت قابل اعتماد بودن اطالعات متناسب با کار در مدیریت امور فنی شرکت ملی 

بودن محتوای اطالعات، باید از اصالت و درست خیز جنوب به حدی است که حتماًمناطق نفت

، در بعضی موارد ممکن است اطالعات نده و گیرنده آن اطمینان حاصل کرد.  مثالًفرست

دست گیرنده برسد ولی اشتباه باشد و یا از منبع قابل شده بدون دستکاری به خوبی بهرمزگذاری

بودن اطالعات رعایت اطمینانی نباشد. در این حالت اگرچه محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس

طالعات قابلیت اطمینان الزمه را نخواهند داشت. قابلیت اطمینان برای اطالعات شده ولی این ا

که اطالعات مورد اطمینان باید از منبع مورد اطمینان و مل است. نخست اینأاز سه جنبه قابل ت

ای اطالعات باید مطمئن باشند تا بتوان اطالعات های پایهاعتماد اخذ شود. به عبارت دیگر، داده
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به روشی مطمئن و بر  سازی اطالعات بایدز آن استخراج کرد. مسأله دوم اینکه ذخیرهمطمئن ا

ای مطمئن باشد تا در آینده قابلیت فراخوانی از آن میسر گردد. مسأله سوم اینکه، یک روی رسانه

وکاست توسط نظام اطالعاتی باید از دریافت اطالعات مناسب، مورد نیاز و مرتبط بدون کم

 اطمینان حاصل کند.گیرنده 

نتایج این مطالعه نشان داد که معیار قابلیت اطمینان در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق 

آید که در مدیریت خیز جنوب از سطح نسبتاً مطلوبی برخوردار است. از نتایج چنین برمینفت

وری شده تأکید خیز جنوب به قابل اطمینان بودن اطالعات گردآامور فنی شرکت ملی مناطق نفت

چنین در این مدیریت قابل شود و این اطالعات با نیازهای اطالعاتی کارکنان مرتبط است. هممی

توان گفت بودن اطالعات بر حجم و مقدار آن ارجحیت دارد و در مجموع میو درستاعتماد 

ینکه شود. ضمن اتوجه و تأکید می که در این مدیریت به گردآوری اطالعات مطمئن کامالً

تواند گویای رضایت در مرحله اشاعه و انتشار اطالعات می مؤلفهوضعیت نسبتاً مطلوب این 

 نسبی کاربران از شرایط دریافت اطالعات باشد.

 معنی است که اطالعات در قالب صحیح و بر ئیات در این پژوهش بدینعد شکل و جزبُ

کمک کند. اهمیت قالب و جزئیات  یو ه شود تا به رفع نیازئاساس قالب درخواستی کاربر ارا

ها در دریافت اطالعات نیز توان از منظر کاربران به لحاظ محدودیتدر جریان اطالعات را می

بررسی کرد. با عنایت به تعدد قالب ارائه اطالعات، کاربران ممکن است قالب خاصی را برای 

طالعات را در قالب درخواستی تالش کند ا یددریافت اطالعات بپسندند و برای همین سازمان با

کاربر در اختیار وی قرار دهد. مسأله مهم دیگر در ارتباط با قالب و جزئیات اطالعات، به 

گردد که از این لحاظ وابستگی شدیدی به سازی آن برمیهای مورد استفاده برای ذخیرهرسانه

های بایستی از رسانه ،فناورانههای پیشرفت فناوری دارد. به عبارتی، سازمان همگام با پیشرفت

سازی اطالعات استفاده نماید. از حیث اشاعه اطالعات کاربر نهایی بایستی جدید برای ذخیره

، در صورتی که در نهایت اینکههای مختلف را داشته باشد. امکان بازخوانی اطالعات در قالب

یر در اختیار کاربر قرار دهد، در پذویژه انعطافهای درخواستی و بهت را در قالبسازمان اطالعا
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های ورود اطالعات، پردازش، ایجاد و گسترش نقاط دسترسی و امکان انتقال اطالعات در جریان

 اطالعاتی خود با اختالل مواجه نخواهد شد. 

ی گردآور مرحله اطالعات در انیجر یاتمعیار شکل و جزئهای پژوهش نشان داد که یافته

مطلوب نسبتاً جنوب در سطح  زیخمناطق  نفت یشرکت مل یامور فن تیریدر مدسازی و ذخیره

چه از نتایج بر اساس آن. قرار داردو در مرحله اشاعه و انتشار اطالعات در شرایط نسبتاً نامطلوب 

ر سازمان مزبور شکل و قالب سازی اطالعات دتوان گفت گردآوری و ذخیرهشود میاستنباط می

اطالعات مختصر یا مفصل در اختیار آنان قرار  ،توجه به نیاز شغلی افراد ای دارد و باشدهتعریف

توان چنین استنباط کرد که شکل و قالبی که این اطالعات بر اساس آن چنین میگیرد. هممی

دارد و این مدیریت بر  های موجود مطابقتشود با شرایط و فناوریسازی میگردآوری و ذخیره

ها تأکید دارد. وضعیت نسبتاً نامطلوب العات گردآوری شده در این قالببودن اطنقصکامل و بی

دهنده وجود مشکالتی برای کاربران در دریافت این معیار در مرحله اشاعه و انتشار نشان

 اطالعات است که ممکن است ناشی از مسائل زیر باشد:

 کاربر ناتوان است.های اطالعاتی مورد نیاز اطالعات در قالب یسازمان در ارائه 

 های مختلف برخوردار سازمان از توانایی و امکانات الزم برای اشاعه اطالعات در قالب

 نیست.

 های اشاعه و انتشار اطالعات همگام با نیازهای کاربران در سازمان توسعه زیرساخت

 نیافته است.

 شرایط خاص های مختلف جایگزین در کاربران از توانایی الزم در استفاده از قالب

 برخوردار نیستند.

معنی است که حتی اگر اطالعات تمام چهار ویژگی و ابعاد پذیری اطالعات بدیندسترس

کاربر نهایی قرار خواهد گرفت،  یمورد استفاده قبلی را دارا باشد، نباید اطمینان داشت که حتماً

به لحاظ اهمیت موضوع،  مگر آنکه برای افرادی که نیاز اطالعاتی دارند، قابل دسترس باشد.

بالفاصله و بدون محدودیت در دسترس آنان  بایداطالعات زمانی که مورد نیاز افراد مجاز است، 
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باشد. این بدان معناست که باید از درست کار کردن و جلوگیری از اختالل در جریان اطالعات 

پذیری حاصل کرد. دسترسهای ارتباطی مورد استفاده برای دسترسی به اطالعات اطمینان و کانال

در مرحله گردآوری اطالعات به معنای این است که سازمان از لوازم و امکانات کافی برخوردار 

چنین، از قابلیت ذخیره اطالعات بر ترین زمان فراهم سازد. هماست تا اطالعات را در نزدیک

له اشاعه و انتشار به پذیر بودن اطالعات در مرحهای متنوع برخوردار است. دسترسروی رسانه

 های اطالعاتی و ارتباطی بستگی دارد.قابلیت تکامل فناورانه سازمان از بعد فناوری

 سازیی و ذخیرهگردآور پذیری در مرحلههای مطالعه نشان داد که معیار دسترسیافته

اطالعات از سطح نسبتاً مطلوبی برخوردار است؛ اما این ویژگی در مرحله اشاعه و انتشار نسبتاً 

توان گفت که کارکنان مدیریت امور شود، میچه از نتایج استنباط مینامطلوب است. بر اساس آن

کنند خیز جنوب مدت زمان اندکی را صرف گردآوری اطالعات میفنی شرکت ملی مناطق نفت

این امکان برای آنان فراهم است تا به آسانی و راحتی اطالعات مورد نیازشان را فراهم کنند. و 

توان چنین برداشت کرد که به تناسب شرایط کاری اطالعات مفید و کاربردی در عالوه بر آن می

های مختلفی و چنین، از دیدگاه کاربران اطالعات در قالبگیرد. همدسترس کارکنان قرار می

-رغم مطلوبیت نسبی وضعیت دسترسشوند. علیصورت فیزیکی و الکترونیکی ذخیره میهب

سازی، شرایط نسبتاً نامطلوب اطالعات در مرحله گردآوری و ذخیرهی مرحلهپذیری اطالعات در 

 اشاعه و انتشار ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:

  مؤلفهکه وضعیت وجود مشکل در زمان گردآوری اطالعات؛ با این توضیح 

-مطلوب و آرمانی نبوده است و نقص پذیری در مرحله گردآوری کامالًدسترس

تواند تا اشاعه، انتشار و استفاده های احتمالی در مرحله گردآوری اطالعات می

 خودنمایی کند.

 سازی اطالعات؛خطاهای احتمالی در ذخیره 

 سازی؛های ذخیرهمشکالت مرتبط با رسانه 

 با سازماندهی اطالعات؛ مسائل مرتبط 
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 های جستجو، بازیابی و استفاده از کارگیری استراتژیهای کاربران در بهمهارت

 اطالعات.

 یهای جریان اطالعات در مرحلهمؤلفهآید اینکه، های مطالعه برمیآنچه که از یافته بنابراین

 یدارد؛ اما در مرحلهمطلوب قرار  گردآوری و ذخیره و سازماندهی اطالعات در وضعیت نسبتاً

 ها نسبتاًمؤلفههای دقت و صحت و قابلیت اطمینان در ارتباط با سایر مؤلفهاشاعه و انتشار به جز 

 شود:پیشنهاد می بنابرایننامناسب و قابل بازنگری است. 

مدیریت اطالعات سازمان، راهبردهای یکپارچه برای  یسازان حوزهمدیران و تصمیم

مدیریت جریان اطالعات در سازمان تدوین نمایند که در آن الزامات، سازوکارها، بازخوردها، 

 ها و بازنگری فرایند مدنظر قرار گیرد.ارزیابی

تواند به یکی از اشکال جریان نکته مهم دیگر این است که جریان اطالعات در سازمان می

نیازمند  فقی و دوسویه درونی/بیرونی باشد؛ بنابراینعمودی از باال به پایین و یا از پایین به باال، ا

ها و های ارتباطی درگیر در جریان اطالعات و بازنگری در نقش و وظایف گرهشناسایی گره

جریان نظام مبادله و  تواند در قالب تحلیلمیزان مبادله اطالعات است. نتیجه این مسأله می

 سازی شرایط کنونی و رفع نواقص باشد.منظور بهینهاطالعات به

عنوان سرمایه مهم و انکارناپذیر سازمان، مدیریت اطالعات و با توجه به اهمیت اطالعات به

طلبد کارکنان سازمان درک درستی از اهمیت و جایگاه آن داشته سازی جریان اطالعات میبهینه

های آن مورد تأکید و توجه مؤلفهشود فرهنگ اطالعاتی سازمانی و می پیشنهاد بنابراینباشند. 

 مدیران قرار گیرد.

امروزه کاربرد نمودهای فناوری اطالعات در مدیریت جریان اطالعات در سازمان مورد 

عالوه بر توجه و حمایت مدیریتی در بعد  به همین دلیل،مطالعه غیرقابل انکار است. 

انداز آن غافل ها، نباید از نیروی انسانی به عنوان عنصر راهی و زیرساختافزارافزاری، نرمسخت

 های فناورانه نیز مهم است.سازی کارکنان به لحاظ دانش فناوری و مهارتآماده بنابراینبود. 
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