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 چکیده

نارناد، شرنا ت   یراراننطالعارازماندهی و  ۀشرناارایی فرنیندهای راری آرشرمو ملی نیرنن در حوزحاضرر با هد    پژوهش
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 مقدمه

  نقش چنمن مؤارسراتی شروندیماره نهاد مه  ممرن  فرهنگی هر هنرور میسرو   هاموزهو  هاهتابخانهآرشرموها، هلی  طوربه 

عبار  نارت نز شرناارایی، گردآوری، حیا ت، توصرمف و در دارترر نرنر دندن توشمدن  فکری و هنری دورنن گذشرته و 

و  هاهتابخانها، ( فلسرریه ورودی آرشررموه1389  )عادشی ناررین انی، هاآنهنونی و آتی نز  یهانسررل یمندبهرهحال، برنی 

بنرری نارت  هر یا نز نین مؤارسرا  دنرنی  یهات مف اشنارناد مرتب  با نفکار، گیتار و   گردآوری، نگهدنری و تیسرمر هاموزه

ها،   نز آن ا هه آرشرمویسرت ردمگ یمبا نصرول مدیریتی متیاو  صرور    هاآنبا نَشرکال گوناگون هسرتند و ندنره  ییهام موعه

نرتماعی، مدیریتی، نمانتی و حقونی باشد  یهانهمزمرن هه بمانگر مسئوشمت منترهنان در  ییهات مف اش دنرننموزههتابدنرنن و 

، ضررور  دنرد  )عادشی و شردهیگردآورمنابع  یهایژگ یومننر،، تیسرمر و توصرمف  یمسرتنداراز،  گذنرندیمبه نشرترن  

 (1388نممر انی،

 نوالًتنظم  آرشرموی فرنیند ارازماندهی و مدیریت ناناد تاریخی نات هه   ۀرندمدربرگ ( فرنیند تنظم  نارناد 1990) لرممنز نظر   

به شرناارایی   اًمثانو ارا تار منرترهی دنرند و  هایژگ یوو  نندشردهنارنادی هه نز مننر، منرترهی نی اد  یآوررمعبه شرناارایی و 

ب د نز تنظم  نارناد، توصرمف نارناد نارت  نین فرنیند شرامل   فرنیند(1990  )مملر، پردنزدیم هاآنرونب  بمن نین نارناد و مننر، 

هه نفرند پژوهنگر بتوننند در مورد مرتب   یطوربه؛ ثبِت ناتاندنرد نطالعا  در مورد اطح تنظم ، میتون و شکل ناناد نات 

 (1395هنند )باغستانی،  یرمگ  متصمتیقمق  ود ضوع موردبودن ناناد به مو 

 منظوربهبهمنه هردن فرنیندهای ارازمانی نمری بسرمار مه  نارت   ،تنظم  نارناد ۀنمزمنند هه در  مطاش ا  مختلف نشراره هرده

  هاامتکنشامل متدها،   1  مدیریت فرنیند اازمانیشودیمبهمنه هردن فرنیندهای اازمانی، مدیریت فرنیندهای اازمانی نن ا   

هامرنن  روند )یمو نبمنرهایی نات هه برنی پنتمبانی نز طرنحی، نررن، مدیریت و تیلمل فرنیندهای هاری یا اازمان به هار 

نارت نز رویکردهای مدیریتی و فناوری مدرن هه  ینم موعهفرنیند  ،مدیریت هه گیت  توننیم  (1388رضرایی و دیگرنن، 

، تیلمل و بهبود مسرتمر فرنیندهای ارازمانی یارازمدلیافته، منسر   و هماهن  برنی در  و مسرتندارازی، به نیوی ارا تار

 (1397میمد رمضانی و نرگس رهبری، )  ردمگ یمناتیاده نرنر  مورد

مدیریت نطالعا  ناررت  صررباغی نژند و حمدری  ،توره نمود  آنبه  سررت یبایمتنظم  ناررناد ۀ نمزمی هه در موضرروع دیگر

فرنیندی ناررت هه هسررم نطممنان نز مدیریت نطالعا ، هه   دنهرد( در یکی نز ت اریف مدیریت نطالعا   ود بمان 1394)

  صرور بهآن یا ارازمان  ۀلموار بهبمانگر نبمنرهایی نارت هه  همچنمن  ردمگ یبرمشرناارایی و دریافت نرزا نطالعا  رن در 

نرزشررمند بودن   ،  در نین ت ریفهندیم، گردآوری، اررازماندهی، ناررتیاده و نشرراعه یمیربرنامههارآمد، نطالعا   ود رن 

نز  نرزایبنارت هه باید پاالینری در  صروا فملتر هردن نطالعا  به نین نکته نشراره شرده دروننعنطالعا  مه  هسرتند و 

ضررور  عصرر نطالعا ،  عنوننبهمدیریت نطالعا   یهاسرت مار  ۀنز اروی دیگر توار  نطالعا  نرزشرمند، صرور  گمرد 

نطالعاتی نفمنیش هارنیی در  یهاسرت مار  ۀهد  نز توار  نصروالًنارت  نرنر دنده اهارازمانروی فرنوننی رن پمش یهاچاشش

 
1 (Business Process Management = BPM) 
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 ، بمانگر آنشررودیمیاد  هنندهنگرننعنونن نرنا  تیت   هاآننما نرنامی هه نغلم نز ؛ باشرردمی وهارهسررم راررمدن به نهدن  

 ( 2005نات )رنبرتسون، نطالعاتی در نین زممنه چندنن موفق عمل نکرده یهاست ما ۀهه توا  هستند

هلمه  هاسرت مار نین  دروننع ؛شروندیممدیریت نارناد طرنحی  یهاسرت مار نز هلمه فرنیندهای گردا ارند،  یبانمپنرت منظوربه

در  هااامانه  نین هنندیم یاازادهمپرامع و یکپارچه  ۀامستمی و در ناشم یا اامان صور بهفرنیندهای مدیریت ناناد رن 

نرهان  )  هننردیمعمرل  هات مر ف راشرهرت مدیریت بهتر نارررنراد، بهمنره هردن بودره، نمنمرت باالتر، بازدهی بمنرررتر و یکپرارچگی 

 (2017میمود و نبرنهم  تانر، 

  نه  و ایف آرشرمو ملی نیرنن هه باشردمینیرنن  یمل و مآرشر   ۀگردآوری نگهدنری نارناد دوشتی بر عهد ۀر هنرور نیرنن، و مید

دوشتی و  بانرزاشرناارایی و گردآوری نارناد ، شرامل شرودیمنن ا  ذیل م اونت نارناد ملی در ارازمان نارناد و هتابخانه ملی 

فرنه  هردن داترای مناام ، یمل و مآرش شدهیگردآورناناد هی تنظم ، توصمف و اازماندنیرنن،  یمل و مآرشبه   هاآنننتقال  

 ۀنررنیی در زممن یهادارتورنش ملو  هانامهنیمآتدوین مقررن ، ، برنی عمو  رام ه یمل و مآرشر به نارناد مورود در مخازن 

د و ی رو  رنوشرتاریمغ و ینوشرتار نارناد یراراننطالع و ینگهدنر ظ وحی پردنزا، و  م، تنظیدارازه رن ،یابمنرزشر  شرناارایی،

 نفمنرنر نیرنن یا ارمسرت   یمل و مآرشر در حال حاضرر در  باشرد می بانرزاغمردوشتی  یرنوشرتارمغ و ینوشرتار نارناد نهدنء

، یمل و مآرشرر  یهابخشمختلف آن ورود ندنرد و در بر ی نز  یهابخشرهت مدیریت گردا اررند در  و یکپارچه رامع

  رهت مدیریت رامع نارناد الز  نارت  شرودیمنارتیاده  ینهتابخانه نفمنرنر نز یا ارمسرت   ،بر ی نز نمور یاراماندهرهت 

فرنیند  بایدرن پوشررش دهد  به هممن منظور  یمل و مآرشرر طرنحی شررود تا تمامی فرنیندهای هاری  ینکپارچهی ۀاررامانهه 

در  د ت ممن شرو   هاآن یهاچاشش و شرناارایی هاآنبرراری نرنر گرفته و وضر مت مورود مورد یمل و مآرشر مختلف  یهابخش

 یمل و مآرشطرنحی شوند  ، الز  نات ناناد  رامع در دن ل یا امست  مدیریت ها  اازی آنپماده آشی ههندنمه فرنیندهای نیده

تنظم  و توصرمف نارناد و نرنئه  دما  آرشرموی به هاربرنن دنرد بخش مه ِ  2نیرنن در رنارتای نن ا  و ایف ارازمانی  ود، 

  شوندیمم من نن ا   یهات یریمدذیل  هرهدن بخش  2هه و ایف نین 

ها و نبمنر متیاوتی به نین موضوع با دیدگاه هرهدن نات هه های مختلیی نن ا  گرفتهپژوهش ،تنظم  و بررای ناناد ۀنمزمدر  

نیرنن و مممنن  یمل و مآرشر ، به برراری وضر مت تنظم  و توصرمف نارناد در  1389نند  باغسرتانی در پژوهنری در ارال نگریسرته

مصراحبه و طرنحی ارماهه ونراری  ،ترهمبی صرور بهدر بازیابی نطالعا  پردن ته نارت  در نین پژوهش هه  هاآن ییهارن

 ۀنارت  نشبته در نین پژوهش به نیو رنیج در زمان پژوهش رهت تنظم  و توصرمف نارناد نشراره شرده یهاوهمشر ، به هنن ا  شرد

مربوطه و نمم طرنحی ارمسرت  برنی نین موضروع   یهابخش ارازماندهی نارناد بمنرتر پردن ته شرده و به فرنیندهای راری در

نارناد آموزشری  یابمند نرزشر یت فرنموضر  یبه بررار  1392مهدی نسرم در ارال  یگریدر پژوهش د نارت نشراره ننرده

 و مآرشر برراری نارناد آموزشری وزنر  علو  هه به   ۀرنن پردن ته نارت  در نین پژوهش نبتدن نیو ین یو ملمبه آرشر  شردهمنتقل

و  یمل و مآرشررر طبق م مرارهرای شرررا ص آموزشررری هره برا همکراری  هراآنو میمرد بودن  مؤثرمممنن  و ننردشررردهمنتقرل  یمل

وزنر   یهایگانیباارپس فرنیند مذهور هه نز   نارت زیرم موعه وزنر  علو  طرنحی شرده بود؛ منرخص شرده یهات یریمد

به  1390در ارال  یدر پژوهنر  ی مصرم نارت هامل ذهر شرده طوربه، شروندیممنتهی  یمل و مآرشر آغاز و به مخازن  ،علو 

، یمنابع رنم  ینگهدنر یهاوهمش و رنهبردها ییشنااا قیطر  نز یمل یوهامآرش یرنم حیا ت  ندیفرن مورود ت موض  یبررا
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 هه پژوهش منخص شد نینات  در ن پردن ته یرهت حیا ت منابع رنم نبولنابل یهافرمت آن و  ازمموردن یناتاندنردها

ها نز بهترین نبمنرهای نگهدنری و  2و تِمپ الیبرنری 1بر   ،مغناطمسری یهارارانه ینفمنرارخت به دشمل همیمت و ارا تار 

  نیترمناارم  4 نریآ  ینِ نُ  مررع بازو نشگوی  3هسرتند  ضرمن نینکه نارتاندنرد متس یمل و مآرشر رنمی  یهادندهحیا ت نز 

 ۀهستند  به هممن دشمل رنهبرد تهمه نسخ  یمل و مآرشرنمی در  یهادندهناتاندنردهای موردنماز رهت اازماندهی و نگهدنری 

، نمنمت نگهدنری و حیا ت نشذهرفوقو ناررتیاده نز ناررتاندنردهای  یمل و مآرشرر رنمی  یهادندهمدیریت  منظوربهپنررتمبان 

آرشرمو  ینندنزرنهو شراه بهرنمی در پژوهنری به  پورحسرن، 1393ارال  در  هندیم نمت،مرن  یمل و مآرشر در  شردهیرنمنطالعا  

ردید  ینفمنراررخت  یهاراررا ت یزروز و  یهایفناورنبری رهت مدیریت بهتر منابع آرشررموی با هما نبمنرهای نوین، 

براالی تواررر ره و نگهردنری ت هممن   یهرانرهیهم  بره دشمرل ح   براالی نطالعرا  توشمردشرررده در آرشرررموهرا و هردنردنشررراره

  یهارارا ت یزموها و حیا ت منابع، رویکردهای نشرترنهی همانند رهت مدیریت نارناد در آرشر  ینفمنرنر و  ینفمنرارخت 

  یهارارا ت یزدر عمن نینکه ندنشرتن  هسرتند؛ گو رون نبری برنی مدیریت ح   باالیی نز میتونهای مورود در آرشرموها 

 د هرد نونرد نخونه ینشطمهن تصاصی در نین مرنهم آرشموی، به نین مرنهم در رهت مدیریت آرشموهای  ود  ینفمنراخت 

های  دما  آرشرموی و به چاشش شردهنشرارهنز نارناد  هدن چمهدهد هه ننران می شردهنن ا های ونراری دنمق نارناد و پژوهش

برراری وضر مت   بنابرنین پژوهش حاضرر ار ی در  ؛نندردن تهطرنحی فرآیندهای مطلو  در دن ل ارمسرت  مدیریت نارناد نپ

آن و طرنحی فرنیندهای  یهاچاششمورود فرنیندهای تنظم  و توصرمف ارند و نرنئه  دما  آرشرموی به هاربرنن، شرناارایی 

  ۀدر حال حاضرر ارامان ،نز اروی دیگر دنرد  ،شروند یارازادهمپ یمل و مآرشر مطلوبی هه باید در دن ل ارمسرت  مدیریت نارناد در 

ورود ندنرد و نز آن ایی هه در طرنحی یا ارمسرت  مدیریت نارناد، طرنحی  یمل و مآرشر رام ی رهت مدیریت نارناد در 

شذن  باشرد؛میبا توره به عملماتی شردن ارامانه، نز مقدما  ضرروری نین موضروع  هاآنهردن  وزربهفرنیندهای ارازمانی و 

  شودیمامست  رامع مدیریت ناناد نات، منخص  ینندنزرنه یازهامنشمپیکی نز  دروننعنین پژوهش هه  ۀمسئلنهممت 

 

 روش پژوهش

نز ترهمم رویکردهای  در نین رویکرد نارت آممخته نن ا  شردهبا توره به هد  و ماهمت مسرئله، پژوهش حاضرر با رویکرد 

) لملی شرورینی،  گرددپژوهش نارتیاده می ۀهت در  بهتر مسرئله و رارمدن به پاار  درارت برنی مسرئلهمی و همیی ر

 در باشررد میناررترنتژی بخش همیی پژوهش حاضررر نز نوع تیلمل میتون و ناررترنتژی بخش همی نز نوع پممایش (  1390

پردنزد می یارراز الصررهو  یهدگذنر ۀبه شررمو  شرردهیآوررمعمیقق به تیلمل میتونی متون  ،تیلمل میتون یناررترنتژ

رن نز ت دند زیادی نز نفرند رام ه  یاررؤنالتچنمن در ناررترنتژی پممایش میقق در صرردد آن ناررت هه م(  ه2014)هراررول، 

همیی شرامل  برگان و متخصرصران ف ال در آرشرمو ملی بود هه به   بخش در پژوهش ۀرام یکسران نظرارن ی هند   طوربه

 
1 On-line 

2 Tape Library 

3 Mets 

4 OAIS Reference Model 
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ر  ود نز بمن نعضرای ظمیقق با توره به م مارهای موردن ،گمرینمونه ۀهدفمند و نضراوتی ننتخا  شردند  در نین شرمو  ۀو مشر 

  ،ناررت همچنمن م ماری هه در نین بخش برنی ح   نمونه ت ممن شررده(  1389هند )نمومن، ن ننتخا  مینی رنمونه ،رام ه

هند تا زمانی ندنمه پمدن می یرمگ نمونهدر م مار نشرباع نظری  (2019باشرد  برنارار نظر اراندرز و همکارنن )نشرباع نظری می

 نز  نیر 5(  بر نین نارار میقق با مصراحبه با 2019ردیدی در فرآیند هدگذنری ونرد ننرود )اراندرز و همکارنن،  مقوشۀهه 

الز  به ذهر نات هه نین  برگان همگی نز مدیرنن  به نشرباع نظری رامده نات  یمل و مآرشر متخصرصران حاضرر در  و  برگان

هسرتند و به  یمل و مآرشر ارال در  20هار باالی هه دنرنی ارابقه نندبودهمختلف آن   یهابخشدر  یمل و مآرشر ف لی یا ندی   

هسم شد  نانینز ننطالعا  الز    ،یمل و مآرش  در  صوا فرنیندهای راری باشندیممسل   هامالً یمل و مآرشروند هار در  

آوری و شرناارایی ناناد مورد بررای نرنر گرفت  در حمن در بخش فرنه  یمل و مآرشر و وضر مت مورود فرنیندهای ارازمانیِ 

 وض مت ف لی نمم منخص شدند  یهاچاششمصاحبه عالوه بر شنااایی وض مت مورود، 

تیلمل و طرنحی فرنیند مدیریت اررازمانی، آماده شرردند  نین  یهایمتدوشوژبرناررار   لآهدیندر ندنمه، فرنیندهای وضرر مت 

 ؛هطرنحی شرد ،یمل و مآرشر  یهات مف اشمیور به رامع مدیریت نارناد و دیدگاه ارمسرت  ۀارامان یزاراادهمپفرنیندها با رویکرد 

موردناررتیاده رهت   یهادنده   نندشرردهتدوین   لآهدینمدیریت فرنیندهای اررازمانی، نین فرنیندهای  یاررازادهمپبا  دروننع

هه در اازمان  یمل و مآرشرامع   نفمنرنر  RFP و  یمل و مآرشدر مصاحبه با نخبگان  شدههسم طرنحی نین فرنیندها، نطالعا  

 ؛ هستند نندفناوری نطالعا  نوشته شدهۀ ملی توا  هارشنااان و متخصصان حوز ۀناناد و هتابخان

گمری تصرادفی نمونه ۀشرمو  بهها نمونه هه بودند یمل و مآرشر  ۀحوز نمشراغل شرامل همی پژوهش حاضرر بخش  در ۀ آماریرام 

نارت   روری نین نارتیاده شرده G Powerح   نمونه  نفمنرنر رهت ت ممن ح   نمونه نمم نز   ندننتخا  شرد ،هانز بمن آن

با منرخص نمودن مقدنر  طای نوع نول به مممنن  ،شرکل  مطابق نین باشرد( نابل منراهده می1شرماره )در شرکل  نفمنرنر 

، 25 0به مممنن   دهدصریر رن ننران می ۀنثر پژوهش هه ننیرن  فرض نول نز فرضرم  ۀو نندنز 80 0تونن آزمون به مممنن  ،05 0

 نات نیر میاابه شده 196پژوهش به مممنن  ۀح   نمون

 
G power نفمنرنر  پژوهش در  ۀنمودنر ح   نمون : 1شکل 
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، نظر ونهی شدند و نز  یمل و مآرشنیر نز هارشنااان و متخصصان  196در ناشم پراننامه نز  هااگرن یدب د، نین  ۀدر مرحل

مدیریت ناناد   ۀ)مربوط به فرنیندهای اازمانی هه با هما یا اامان  لآهدینوضم ت    یِهااگرن یدآنان در  صوا نینکه نین  

د؛ پراش  نمطابقت دنر  یناناد ملهار در بخش شنااایی و نرزشمابی   ( تا چه مممنن با شرنی  ف لی گرداِشوندیم  یاازادهمپ

شماره دیاگرن  شکل     ندنرنر گرفت  لموتیله یت ممورد    Spssهای  تیلمل دنده  نفمنرنر های نین مرحله نمم با ناتیاده نز    دندهشد

 دهد ننان میردنگانه  طوربهنز رویکردها  هرهدن بر مبنای رویکرد آممخته با منخص هردن مرنحل نن ا  پژوهش رن ( 2)

 

 

 : نمودنر مرنحل نن ا  پژوهش2شکل 

 

 پژوهش یهاافتهی

نیر  3نز نظر رنسرمت  طور هلیبهنارت  نیر نز  برگان آرشرمو ملی نارتیاده شرده 5در بخش همیی پژوهش حاضرر نز دیدگاه 

 2نیر نز نین  برگان دنرنی تیصرمال  هارشرنااری،  2نز نظر ارطح تیصرمال  نمم  ههنیر زن   2نز  برگان نین حوزه مرد و 

 مصاحبه با خبرگان فعال در آرشیو ملی )کیفی(

 پیاده سازی متون و تحلیل محتوای آن )کیفی(

 استخراج فرایندها از دل متون )کیفی(

 یآمارهای زمونآارزیابی فرایندها با سطح موردانتظار با استفاده از 

کمی()  

 نظرسنجی از اعضای نمونه با پرسشنامه )کمی(
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 3هار در نین حوزه نمم نیر دنرنی تیصرمال  هارشرنااری نرشرد و دو نیر نمم دنرنی تیصرمال  دهترن بودند  نز نظر مممنن ارابقه

  دندنشتهار اال اابقه 5نیر نمم زیر  2اال اابقه و  5 برگان باالی نیر نز نین 

رشرمو ملی آنیر نز هارشرنااران و متخصرصران   196نز دیدگاه  ،ت ممن ح   نمونه نفمنرنر در بخش همی مطابق با  روری 

نیر زن بودند  نز نظر ارطح ( %23) 46 مرد و هنندگانمنرارهت نیر نز نین  (%76) 150 ،نز منظر رنسرمت نارت  نارتیاده شرده

نیر دنرنی تیصرمال  هارشرنااری   (%45) 90دنرنی تیصرمال  هارشرنااری،  هنندگانمنرارهت نیر نز  (%39) 78  ،تیصرمال 

نیر نز ( %40) 80 ،ناررناد ملی ۀهار در حوزنیر دنرنی تیصررمال  دهترن بودند  همچنمن نز نظر اررابقه (%14) 28نرشررد و 

 در نین حوزه رن دنشتند  ف اشمت  ۀاال اابق 5نیر باالی  (%60) 116اابقه و اال  5زیر  هنندگانمنارهت 

 

 های بخش کیفییافته

و هدگذنری میتونیی  لموتیلهیت مهنندگان ونرد مورد نز مصراحبه شردهیآوررمعمتون  ،همیی نطالعا  لموتیلهیت مبرنی 

، فرنیندهای تنظم  و توصرمف نارناد و نرنئه  دما  آرشرموی در یمل و مآرشر با نخبگان  شردهنن ا طبق مصراحبه نرنر گرفتند  

نر مورد برراری نر یمل و مآرشر نارت نبتدن وضر مت مورود نین فرنیندها در  به ذهرنفتد  الز   طی فرآیندهای مختلیی نتیاق می

هه مورد نرزیابی  شردهی طرنحشرناارایی شردند و طبق نظرن  نین هارشرنااران فرنیندهای ردید  هاآنهای گرفتند، چاشش

 نرنر گرفتند  یمل و مآرشهارشنااان 

 

 تنظم  و توصمف نانادفرنیند  •

توار     هاآنو توصرمف نارت تا نمکان بازیابی نطالعا   یسر ینو فهرارت نمازمند  ،ورود دنرد یمل و مآرشر هر ارندی هه در 

  ونهدبود  تررنحت باشد، بازیابی نطالعا  اند  ترقمعمو  ترقمدنمممنن توصمف هه   هرندر پذیر باشدنمکانهاربرنن 

توصرمف   در ارمسرت  ارنتی برنی شروندیمنارناد در ارطوم مختلیی توصرمف  ،یمل و مآرشر بر نارار نارتاندنردهای مورود در  

شرده به ارند، موضروعا  تخصرمص دنده مننر،ورود دنرد هه نطالعا  توصرمیی ارند مانند عنونن ارند،   هاربرگیا  ،هر ارند

  در حال حاضرر در بخش دنشرو یم منرخص ،ورود ارند، ت دند برگ هر ارند، تاری  ارند و ارایر نطالعا  دیگر در هاربرگِ

ذهر نارناد هه در باال  برنی ارازماندهی نارناد و ورود نطالعا  هاربرگِ رارا ۀ، ارامانیمل و مآرشر تنظم  و توصرمف نارناد در  

  تخصرمص هنندیمنارناد نسربت به توصرمف نارناد در نین ارامانه نندن     ۀورود دنرد  هارشرنااران نین بخش با مطاش   ،شردند

  باشدیمنز نندنما  در حال نن ا   ،موضوعی در نین اامانه یهانامهنصطالمهلمدونژه به ناناد و ناتیاده نز 

و نارناد نهدنیی  شردهیدنری رنز مخازن آرشرموی، نارناد  یمل و مآرشر نارناد ونرده شرده به بخش تنظم  و توصرمف نارناد در 

مربوطه در  ۀدوشتی و گذرنندن دور یهاارازمانپس نز دریافت نز  ،ونردشردهبا توره به ح   باالی نارناد  دروننع ؛باشرندمی

و  ترقمدن، رهت تنظم  و توصررمف هابخشدر آن    Seriesبایگانی رنهد و ننتقال به مخازن آرشررموی و توصررمف در اررطح 

  شوندیمبه ونحد تنظم  و توصمف ناناد منتقل  جیتدربه ،برناار نوشویت 
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تما   همچنمن  شرودیمنن ا    هامل در یا ارامانه طوربه ونحد تنظم  و توصرمف نارناد یهار ندیفرن هه نارت  به ذهرالز   

ورود دنرد و نطالعا  هلمه نارناد آرشرموی در دن ل  نفمنرنر فرنیندهای هاری الز  در رهت فهرارت نارناد در دن ل نین 

 نین اامانه نابل بازیابی هستند 

، منرخصرا  زمان نرارال و دریافت شرامل مبد  و مقصرد،  به نین ونحد نارناد  یو  رور ینطالعا  ورود در حال حاضرر

-workمف به دشمل عد  ت ریف نز مخازن آرشرموی به ونحد تنظم  و توصر  شردهمنتقلو نارناد  دهندهلیتیو و  رندهمگ لیتیو 

flow  و نز بمن رفتن نارناد در نین ننتقال بمن مخازن و  شردنگ شذن نمکان ؛ شرودینمرارا، در ارمسرت  ثبت  ۀمربوط در ارامان

  گمردصور  میداتی  صور بهدر حال حاضر هنترل نین موضوع   ونحد تنظم  و توصمف ورود دنرد

 

 هاربرننفرنیند نرنئه  دما  آرشموی به  •

و به   ارج شردهآوری نارناد شرناارایی و فرنه ه نز ونحد ه  یه نارنادمله نگهدنری  یت نصرلممسرئوشونحد  دما  آرشرموی 

و نگهدنری نارناد در نین مخازن بر  یمل و مآرشر مدیریت مخازن نصرلی دنرد   عهدهبر ، ننددهمرار  یمل و مآرشر مخازن نصرلی 

ت یمیدود گونهچمه یا اررند دنرنیرده باشررد ه م وز صررادر  یمل و مآرشرر ت یریمد هه یدرصررورتعهده نین بخش ناررت  

 هستند بازیابی و مناهده توا  مرنر من و نابل مآرشمورود در مخازن نصلیِ ناناد  ،نباشدداترای 

میل نگهدنری نطالعا  مربوط به   شرودیمرارا نن ا   ۀدر ارامان یمل و مآرشر حال حاضرر فرنیند ننتقال نارناد به مخازن در 

 د نشررو یم ینگهدنربه مخازن در نین اررمسررت  ورود و  روج ناررناد اررونبق ثبت و  (نمادر مخازن آرشررموی )رایناررناد 

رهت منراهده نارناد و یا نرنئه نسرخه دی متال  یمل و مآرشر به مرنر من  یدهسیاررو ،در ونحد  دما  آرشرموی نمهمچن

راا  ۀ  مرنر من با هما برنامشودیمنن ا   یمل و مآرشالز  در  صوا ناناد مورود در  یهایرااننطالعناناد به نینان و 

پس نز ارمسرتمی به هارشرنااران ونحد  دما  آرشرمو نرنئه هرده و  صرور به ود رن  یهادر ونارت رو در نارناد، وو رسرت 

  نگر نسرخه رنمی شرودیمبه نینران نمانت دنده یمل و مآرشر تاالر مرنر من  در دن لنارناد موردنظرِ نینران رهت مطاش ه    آن

و ب د نز مدتی   ددهنیمتاالر مطاش ه  حاضرر درارازی ارند رن به هارشرنار باشرد، در ونارت رنمی مرنر منمدنظر  نارنادی 

از به ناررناد مملی در صررور  ن گر آرشررمو ید یه ونحدهامله  ضررمناً ملی مرنر ه هنند  رهت دریافت فایل باید به آرشررمو 

برنی نین  نشبته  هنندیموی نعال  مرن به ونحد  دما  آرشر  هاآنن کا نار یافت نصرل نارناد یدر یدر مخازن، تقاضرا وشردهمآرشر 

ثبت  یناررامانهبه نین ونحد رهت تیویل گرفتن ناررناد در  شرردهنراررال یهادر وناررت ورود ندنرد و  یناررامانهفرنیند 

فرنیندهای هاری ونحد  دما  آرشررمو در  صرروا ثبت نطالعا  میل نگهدنری ناررناد در مخازن  دروننع  دنشررو ینم

نما در  صوا فرنیند نراال اند ؛ شودیمراا نن ا   ۀبرنی مرنر من نز طریق اامان هاآن هردن ریپذداتررآرشموی و نمم 

  با توره به رارا ت ریف ننرده نارت  ۀدر دن ل ارامان یهار ندیفرندر هنگا  ضررور ،  یمل و مآرشر مختلف  یهابخشبه 

  همچنمن در  صروا هاربرننی هه نز طریق و  و یا شروندیمدارتی ثبت و ضرب   صرور بهنین مونرد  مسرئله ذهرشرده،

  یارازتالم یددی متال ارند رن دنرند، فقدنن یا فرنیند مکانممه نز زمان در ونارت  ۀحضروری در ونارت نسرخ صرور به

منهود نات  هامالًالز  و نراال فایل رنمی اند برنی نینان،  یهانهیهمردن ت اند تا پ
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مورود )راررا( به هاربرننی هه در  ۀدر اررامان شرردهیرنمنمایش نشیانا  ناررناد عد تونن به های وضررع مورود مینز چاشش

  نبالً و ممکن نارت در بمن ناناد بازیابی شده، نانادی باشند هه   پردنزندیمبه رسرت وی نارناد  یمل و مآرشر  ۀدن ل تاالر مطاش 

 هاآندی متال  ۀ  ضرمن نینکه در  صروا نارنادی هه نسرخ، نشراره نمودو نمازی به مطاش ه نصرل ارند نباشرد نندشردهنارکن 

در دن ل ارمسرت  و تیویل نشکترونمکی  هاآن یارازتالم یدورود ندنرد، نمکان نرارال در ونارت نز طر  هاربرنن رهت 

ورود و  روج  ،عالوه بر نین   (منرکلی ندنرد  هاآنبرنی نارنادی هه ارطح دارتراری )  رنمی منبع به نینران ورود ندنرد  ۀنسرخ

، در اررمسررت   شرروندیماررازی یا مرمت و ضرردعیونی تیویل ناررنادی هه نز مخازن آرشررموی به ونحدهایی همانند رنمی

ارازی  به نفرندی هه در ونارت رنمی یراراننطالع همچنمن نارناد ورود دنرد  شردنگ و نمکان  دنشرو ینمثبت  ینکپارچهی

  ضرمن باشردو فرد متقاضری باید تلینی یا حضروری پمگمر در ونارت  ود  شرودینمدر حال حاضرر نن ا     رن دنرند،نارناد 

نمم نز دیگر  هه نین مسرئله به فرد متقاضری بسرمار طوالنی شرودارازی و تیویل نینکه در بر ی موننع ممکن نارت فرنیند رنمی

 باشد میها در نین  صوا چاشش

 

 بخش کمی یهاافتهی 

آن، فرنیندهای مطلو  در  یهاچاششبرنارار شرنا ت وضر مت مورود و شرناارایی همی  نطالعا  لموتیلهیت مرهت 

 ،مدیریت نارناد ۀبا هما ارامان هه ینگونهبهبخش تنظم  و توصرمف نارناد و نرنئه  دما  آرشرموی به هاربرنن ت ممن شردند   

با وضر مت مورود   شردهیطرنحنررنیی شروند  ارپس مممنن ننطباق فرنیندهای  یمل و مآرشر آوری  نین فرنیندها در بخش فرنه 

پاار  هارشرنااران   دهندهننران (1) نرنر گرفت  ردول شرماره ارؤنلمورد  ،یمل و مآرشر نز دیدگاه هارشرنااران و متخصرصران  

  باشدیم یمل و مآرش

 با وض مت مورود  شدهیطرنحمممنن ننطباق فرنیندهای   :1ردول  

 نوع فرایند و دیاگرام مربوطه
5-بسیار زیاد 4-زیاد  3-متوسط   2-کم  1-بسیار کم   میانگین وزنی 
 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 66 3 0 11 45 90 50 یمل ومآرش فرنیند تنظم  و توصمف ناناد در 

 76 3 0 0 25 98 73 یمل وم آرشفرنیند ننتقال ناناد به مخازن در 

- رو، نمانت و در ونات رنمیوفرنیند رست

 ملی هاربرننِ آرشمواازی ناناد نز طر  
65 94 67 0 0 3 71 

 14 4 0 0 82 88 26 ملی اازی ناناد در آرشموفرنیند رنمی

 

با  یهاپاار  ؛4مممنن ننطباق زیاد، وزن با  یهاپاار ؛ 5 وزنِبودند، هه مممنن ننطباق رن بسرمار زیاد نعال  هرده ییهاپاار به 

شرد  با دنده 1 وزن ه  با مممنن ننطباق بسرمار یهاپاار و  2با مممنن ننطباق ه ، وزن ِ  یهاپاار ؛ 3 متوار ، وزنِمممنن ننطباق 

 (1شررماره )در ردول د هه در اررتون مربوطه یمیاارربه گرد هاآن یبا توره به فرنونن هاآن ین وزنمانگمم ،دهیچنمن وزن
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 ومممنن ننطباق بسرمار زیاد ن ممورد ننتظار نارت، حد وار  ب هاسیاررون یهه نز ن ین وزنمانگمم نمهمچنمنراهده نارت  نابل

 شود یدر نظر گرفته م 4ی نی مممنن ننطباق زیاد و عدد  (3و  5بمن )مممنن ننطباق متوا  

ناررت  به  (4ننتظار )باالتر نز حد موردیا فرنیند  ین وزنمانگمم، شرردهیطرنح ندیفرن 4نز   ،شررودیمهه منرراهده  طورهمان

ن مانگمهه مفرنیندی  3 ینما برن؛ نارت  نبولنابل شردهحاصرلو نتایج  باشردینمبه آزمون  یازمن فرنیندن ین یرهت برنن مهم

  ۀا فاصلید تست شود هه آیبا ،(3و  2و  1 شمارهفرنیندهای  ی نی)ن موردننتظار همتر نات مانگمنز م  هاآن شدهمناهده یوزن

 شد حاصل  ذیلج ینتا ،شدهنن ا  Tر هه با توره آزمون ما  ین موردننتظار دنرند مانگمنز م یم نادنر

 

 وزنی نمانگمم ری ز فرنیندهایمربوط به  Tآزمون ج ی نتا :2  ردول

فرایند نوع نیانگیم تعداد   
انحراف 

 استاندارد
 tمقدار 

 نیانگیم

شدهسهیمقا  

 ۀ درج

یآزاد  

 سطح

یدارامعن  

 069 0 195 4 919 1 174 0 67 3 196 ملی ناناد در آرشموفرنیند تنظم  و توصمف 

 096 0 195 4 746 1 136 0 76 3 196 ملی فرنیند ننتقال ناناد به مخازن در آرشمو

رنمی  رو، نمانت و در وناتوفرنیند رست

 ملی اازی ناناد نز طر  هاربرننِ آرشمو
196 3 71 0 140 2 034 4 195 0 055 

 

 یدنرام نن تال   ،همتر باشررد 05 0نگر نز  یدنرام ناررطح  دروننع ؛Tدر آزمون   %95 نبولنابلنطممنان  ۀفاصررلبا توره به 

نز فرنیندها و  هدن چمه هه شرررودیممنرررخص  (2)در ردول شرررماره  یدنرام نورود دنرد هه با توره به ارررتون ارررطح 

و  شدهیطرنحفرنیندهای  دیگر به عبار    ندنرند یدنرام نو موردننتظار، ن تال   نبولنابلبا ارطح  شردهیطرنح یهااگرن ید

 دهندیمهامل فرنیندهای راری رن پوشرش  طوربه یمل و مآرشر مدیریت ارمسرت  نارناد در   ۀارامان ینندنزرنهدر صرور    لآهدین

  هستند  دمتائو مورد 

رامع ناناد و   نفمنرنر  RFPهه در   شدهیطرنحوض مت مطلو ِ هه با توره به پاا  متخصصان آرشمو منخص شد  روننعد

ارمسرت  مدیریت نارناد هه برنارار هممن فرنیندها  ینندنزرنهدر صرور    نارت آماده شرده یمل و مآرشر متخصرصران   ۀمصراحب

فرنیندهای مطلو   دمتائشذن ضررمن   ؛و تیاو  م نادنری ندنرد باشرردیموضرر مت مورود  دهندهپوشررش، شررودیمنررنیی 

 مدیریت ناناد در نین اازمان، ضرور  بسمار زیادی دنرد  ۀیکپارچ ۀاامان یاازادهمپ شدهیطرنح

 

 یریگجهینتبحث و 

نارناد با هما ارمسرت  مدیریت نارناد در آرشرمو ملی  یراراننطالعپژوهش حاضرر در رنارتای طرنحی فرنیند ارازماندهی و 

  ،ناررت  در بخش همیی با تیلمل میتونی ناررناد و متون برآمده نز مصرراحبه با  برگاننیرنن با رویکردی آممخته نن ا  گرفته
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نمانت و در ونارت  رو، و، رسرت یمل و مآرشر ، ننتقال نارناد به مخازن در یمل و مآرشر تنظم  و توصرمف نارناد در چهار فرنیند 

 شرناارایی شرد  ارپس در بخش همی یمل و مآرشر ارازی نارناد در و رنمی یمل و مآرشر ارازی نارناد نز طر  هاربرننِ رنمی

 گرفت  مورد میاابه نرنر Tو موردننتظار، ممانگمن وزنی و آزمون  نبولنابلرهت نرزیابی فرنیندها با اطح  پژوهش،

رهت اازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرنیندهای یا اازمان باید مدیریت فرنیندها دهد هه نتایج نین تیقمق ننان می 

  وهارهسرم و نطالعا  عنصرر نصرلی  هادنده نیرنن، یمل و مآرشر شرود  نز طرفی با توره به نینکه در  یارازادهمپدر آن ارازمان 

گردا نطالعا  با  ۀنصررول مدیریتی و نبمنرهای منااررم در فرنیندهای مربوط به چر  یرمهارگ به، با هسررتند نین اررازمان

رامع   ۀارامان ینندنزرنهبه هممن دشمل  هردن نطالعا ، مدیریت نطالعا  در نین ارازمان ضرروری نارت  ریپذدارتررهد   

یت نطالعا  و نارناد ونردشرده به ، تالا در مدیریمل و مآرشر فرنیندهای ارازمانیِ  ۀمدیریت نارناد هه با بازنگری در چر 

  باشدیمنین اازمان رن دنرد، یکی نز نندنما  مه  و نااای در نین مرهم 

تنظم  و  هایونحد تونن بهمی مه  نین ارازمان یهابخش، نز یمل و مآرشر مدیریت نارناد در  ۀارامان یارازادهمپدر رنارتای 

توصرمف نارناد نرنئه برراری وضر مت مورود فرنیندهای   نشراره هردتوصرمف نارناد و نرنئه  دما  آرشرموی به هاربرنن 

هه و فرنیندهای وضر مت مطلو ، با هما نخبگان آرشرمویسرت در نین پژوهش نن ا  و منرخص شرد  دما  آرشرموی 

 مورد ناتیاده نرنر گمرند  یمل و مآرشرامع مدیریت ناناد  ۀدر اامان توننندیمفرنیندهای مطلو  

نما با توره به رشرد و گسرترا مکاتبا   باشرد؛مینشبته موضروع نین پژوهش در  صروا مدیریت فرنه  آوری نارناد هاغذی 

دیگری  یهاپژوهشمدیریت نین داته نز ناناد،   ۀدر  صوا بررای نیو  هه دوشتی، الز  نات  یهااازماننشکترونمکی در 

 نن ا  شود 
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  نهان ننر رنز  وهارهسم ول و مبانی مدیریت فرنیند   نص1397  رگسرهبری، نو ، میمد مضانیر -

   م له مطاش ا  هتابدنری و عل  نطالعا     ت ریف نز مدیریت نطالعا   15   1394صباغی نژند، زیور؛ حمدری، غالمرضا    -

  16ماره ش

فصلنامه گن منه ناناد  شماره   ناتاندنردها و رنهبردها: یمل یوهامآرش در یرنم حیا ت  ت یریمد  1390صمم ی، ممترن   -

82  

  بررای وض مت تنظم  و توصمف ناناد آرشموی در م اونت اازمان ناناد و هتابخانه 1389عادشی ناین انی، م صومه    -

هارشناای   نامهانیپاملی رمهوری ناالمی نیرنن )آرشمو ملی نیرنن( نز آغاز تاهنون و نرنئه رنهکارهایی در رهت بهبود آن   

 نرشد 

  72و توصمف منابع آرشموی  فصلنامه گن منه ناناد، شماره   متنظ  1387عادشی، م صومه؛ نممر انی، غالمرضا   -

در گن منه ناناد ملی نیرنن  علو  پمشکی   یهادنننگاهفرنیند نرزشمابی ناناد آموزشی     1392   میمدحسمن،  مهدی نسم  -

  یرااننطالعو  یهتابدنرهارشناای نرشد  نامهانیپا

 و پژوهننامه نویسی، رلد نول، تهرنن، ننتنارن  رام ه شنااان  یپژوهنگر   پژوهش،1389ممرزنیی،  لمل،  -

و ها می، رلد   فردییدننا  ٔ  تررمه  همی و همیی،  یکردهایرو  پژوهش نرتماعی:  یهاوهمش   1389نمومن، ویلما  الرنس،   -

 دو ، تهرنن: مهربان ننر 
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