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چڪیده

هدف: شناسایی اطالعات مورد نیاز و نقش و جایگاه سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه 
ملی ایران از دیدگاه مدیران این کتابخانه است.

روش/ رویکرد پژوهش: از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی استفاده شده است. جامعه 
آماری کلیه مدیران رده میانی کتابخانه ملی است که براساس ساختار سازمانی ۱۴ نفر 

بوده اند؛ داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد. تحلیل داده ها نیز براساس مبانی کدگذاری 

و تحلیل محتوا با استفاده از نظریه داده بنیاد صورت گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان دهنده انواع اطالعات مدیریتی مورد نیاز مدیران و راه های کسب این 
اطالعات است. همچنین، دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت MIS در کتابخانه، مزایای 

MIS، چالش های نبود MIS، و موانع استقرار MIS را در کتابخانه دربرمی گیرد.

نتیجه گیری: استفاده از MIS در کتابخانه ملی می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت 
مدیریتی باشد و به کتابخانه در رسیدن به اهدافش کمک شایانی مناید. رشط اصلی موفقیت 

این سامانه، مهیا بودن پیش نیازهای استقرار آن در کتابخانه ملی است. 
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مقدمه
اطالعات عامل تعیین کننده و کلید موفقیت سازمانى است که حیات و ممات هر سازمانى 
به آن وابسته است و یکى از منابع مهم قدرت به شمار مى رود (سرلک و فراتى، 1387، ص 
6). هر مدیرى براى ایفاى نقش مدیریتى خود نیاز به اطالعات جامع و مانع از محیط داخل 
و خارج سازمان دارد و بنا بر ماهیت کار و مسؤلیت هاى خود از اطالعات موجود بهره 
مى برد. یکى از راه هایى که مدیران را قادر به دریافت اطالعات مورد نیاز مى کند استفاده از 
"سامانه اطالعات مدیریت"3 است. نظام هاى اطالعاتى مختلفى در سازمان ها وجود دارند که 

در راه رسیدن به اهداف سازمان به آنان کمک مى کنند و "سامانه اطالعات مدیریت" یکى 
از این نظام هاست. 

در حدود سال 1965، براى نخستین بار مفهوم MIS به معنى دانش نظام هاى اطالعاتى 
کاربردى مبتنى بر رایانه در گروه مدیریت دانشگاه مینه سوتاى4 امریکا پایه گذارى شد. 
این مفهوم به سرعت در بیشتر مراکز علمى مدیریت، به عنوان گرایش نوین علمى مورد 
پذیرش قرار گرفت و ده ها دانشگاه و مؤسسه علمى مبادرت به ایجاد این تخصص 
دیگر،  علمى  گرایش هاى  کلیه  مانند  مدیریت،  اطالعات  سامانه  کردند.  جدید  علمى 
داراى ارکان بنیادى چون مبانى نظرى و عملى، روش ها و الگوها، برنامه ها، راهبردها، 
ابزارها و امکانات، فناورى، و قوانین و قواعد مخصوص به خود است (محمودى، 1386، 
ص 24)؛ و به عنوان یک نظام اطالعاتى در سازمان  ها نیز مطرح است. نظام هاى اطالعاتى 
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سازمان ها را از جهات گوناگون دسته بندى مى کنند. به طور مثال، از نظر عملکرد به دو 
دسته کلى تقسیم مى شوند: 1) نظام هاى پشتیبانى عملیات1 که پردازش اطالعات مورد 
نیاز براى امور اقتصادى (کسب و کار سازمان) و تراکنش ها را پشتیبانى مى کنند، و 2) 
نظام هاى پشتیبانى مدیریت2 که از پیش نیازهاى مورد نیاز براى تصمیم گیرى مدیریت 

سطح باال، میانى، و سرپرستى پشتیبانى مى کنند. 
سامانه اطالعات مدیریت که در دسته دوم جاى مى گیرد، اواسط دهه 1960 طراحى 
گردید تا نیازهاى مدیران رده میانى سازمان ها را برطرف سازد (مشرف جوادى و دلشاد 
دستجردى3، 2010، ص 1297). در یک دسته بندى دیگر، جایگاه MIS در بین انواع نظام هاى 
اطالعاتى در سطوح سازمانى شامل سامانه حمایت مدیران اجرایى4 در سطح راهبردى؛ 
سامانه اطالعات مدیریت (MIS) و سامانه حمایت تصمیم5 در سطح مدیریت؛ سامانه کار 
دانشى6 و سامانه اتوماسیون ادارى7 در سطح دانش؛ و سامانه پردازش تراکنشى8 در سطح 
عملیاتى مطرح هستند. بنابراین، نظام ها به نحوى در هر سطح تخصصى مى شوند تا هریک 

از حوزه هاى وظیفه اى اصلى را پشتیبانى کنند (رنگریز، 1387، ص 132-131).
ریتسMIS (2004) 9 را نظامى اطالعاتى مبتنى بر رایانه معرفى مى کند که داده هاى 
موجود در سطح یک سازمان را از تمامى بخش ها گردآورى مى کند و در اختیار مدیران و 
سرپرستان قرار مى دهد تا در اتخاذ تصمیمات مدیریتى و تحلیل هاى به موقع به آنها کمک 
کند. در تعریفى دیگر، MIS سامانه اى جامع و یکپارچه و ماشین- کاربر براى آماده سازى 
اطالعات براى پشتیبانى وظایف، مدیریت، و کارکرد تصمیم گیرى در سازمان است. این 
سامانه از سخت افزار و نرم افزار رایانه اى و شبکه رویه هاى کارى، مدل هایى براى تجزیه 
و تحلیل، برنامه ریزى، کنترل و تصمیم گیرى، و بانک اطالعاتى استفاده مى کند (مهتا و 
همکاران10، 2003، ص MIS .(4 سیستمى است که اطالعات مورد نیاز مدیران سازمان ها 
را براى اتخاذ تصمیم هاى عملى، تدبیرى11، و راهبردى مرتبط با کلیه سطوح سازمان مهیا 
مى سازد. بر این اساس، هدف اصلى MIS طراحى و اجراى رویه ها و فرایندها و روال هایى 
است که بتوانند گزارش هاى مفصل و مناسبى را به شیوه اى دقیق و باثبات و به موقع تأمین 

کنند (شاه12، 2014، ص2800 ).
 کتابخانه ها نیز مانند هر سازمان دیگرى مى توانند از MIS بهره ببرند. یک سامانه اطالعات 
مدیریت مناسب در کتابخانه قادر است اطالعات الزم از قسمت هاى مختلف کتابخانه و 
انواع اطالعات مورد نیاز (مجموعه، نیروى انسانى، تجهیزات، فناورى، کتابخانه هاى اقمارى، 
اطالعات مالى، روابط عمومى، سایر سازمان هاى مشابه، اطالعات مدیریتى، و منابع اطالعاتى)؛ 
گزارش هاى مورد نیاز مدیران مانند گزارش  پیشرفت کار، رضایت مراجعان؛ و اطالعات 
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الزم در خصوص وظایف مدیریتى (برنامه ریزى، سازماندهى، کنترل، هماهنگى، و ارتباط و 
رهبرى) را در اختیار مدیران کتابخانه قرار دهد (اکبرى و عاصمى، 1390، ص 101).

کتابخانه ملى به عنوان کتابخانه مادر کشور و با توجه به نقش انکارناپذیرى که در غناى 
فکرى و معنوى ملت دارد نیازمند به مدیریتى صحیح است تا بتواند به اهداف خود نایل 
گردد. این امر مستلزم تصمیم گیرى هاى بى نقص مدیران است؛ و همان طور که اشاره شد، 
MIS مى تواند در این راه به مدیران کمک کند. سامانه اطالعات مدیریت پیچیدگى هاى 

بسیارى دارد و در ابعاد مختلفى چون مدیریت، مدیریت اطالعات، فناورى اطالعات، رایانه، 
و علوم ارتباطات بررسى مى شود. پژوهش حاضر سعى دارد به MIS در کتابخانه ملى نگاهى 
بنیانى داشته باشد و شناخت دیدگاه هاى مدیران رده میانى کتابخانه ملى به عنوان کاربران 
اصلى MIS را مد نظر قرار  دهد. بدین معنا که مدیران کتابخانه چه دیدگاهى در رابطه با 

استفاده از این سامانه در کتابخانه دارند. 
تاکنون پژوهش هاى متعددى در خصوص این سامانه و دیگر نظام هاى اطالعاتى در 
سازمان ها در داخل و خارج از کشور انجام شده است. به طور مثال، حیدرى (1378) 
پژوهشى را با موضوع بهینه سازى جریان اطالعات مدیریتى و با هدف روند گردآورى، 
سازماندهى، و اشاعه اطالعات مدیریتى در سه مرکز اطالع رسانى خدمات علمى جهاد 
سازندگى، پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمى ایران، و سازمان اسناد ملى در قالب طرح 
نظام اطالعاتى مدیریت به انجام رسانده و راه اندازى MIS را در این سازمان ها امکان پذیر 
دانسته است. اصغرى (1389) به اهمیت MIS و نقش آن  در سازمان ها توجه داشته و یکى 
از موانع بسیار مهم در راستاى به کارگیرى MIS را نداشتن شناخت، مهارت، و بینش الزم 
در مدیران سازمان ها مطرح کرده است. وى تالش داشته است ارتباط بین کیفیت سامانه 
اطالعات مدیریت و نقش تصمیم گیرى مدیران در شرکت پارس الکتریک را تبیین نماید. 

اکبرى و عاصمى (1390) با بررسى وضعیت سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه هاى 
مرکزى دانشگاه هاى تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى در شهر تهران نشان دادند که در هیچ یک از آنها MIS به صورت 
کامل استقرار پیدا نکرده است. همچنین، اکبرى، عاصمى، و ریاحى نیا (1390) با بررسى 
وضعیت اطالعات ارائه شده به مدیران سطوح مختلف کتابخانه هاى مرکزى دانشگاه هاى 
مشخص شده این دو وزارتخانه نشان دادند که وضعیت اطالعات دریافتى مدیران در سطح 
مطلوبى قرار ندارد. پژوهشگران، جهت رفع این خأل، سامانه اطالعات مدیریت را پیشنهاد 
دادند. مرادى على آبادى، شهبازى، طهماسبى فرد، و فهیمى (1391) در یک جمع بندى کلى 
به بیان مشکالت به کارگیرى MIS در سازمان هاى ایران پرداخته و این مشکالت را در سه 
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دسته  کلى موانع انسانى (مانند ناآگاهى مدیران از اهمیت نظام)، سازمانى (مانند پیش نیازهاى 
الزم در سازمان)، و محیطى (مانند عدم وجود امکانات الزم در کشور) توصیف کرده اند. 

این عوامل تأثیر نامطلوبى بر سازمان هاى کشور به همراه دارد. 
ایوانز و توماس1 (2007) کتابخانه ملى ولز2 را با هدف تبیین تجربه هاى این کتابخانه در 
پیاده سازى سامانه اطالعات مدیریت یکپارچه بررسى و تأکید کردند که نیاز به رویکردى 
انعطاف پذیر براى برنامه ریزى و مشاوره مداوم با کارکنان کتابخانه همواره احساس مى گردد. 
دلبریج و فیشر3 (2007) با بررسى راه هایى که مدیران به کار مى گیرند تا از طریق آنها به 
درك بهترى از امور کتابخانه ها و نظام هاى اطالعاتى کتابخانه برسند نشان دادند که نظام هاى 
اطالعاتى در فعالیت کتابخانه ها تأثیر دارد و منجر به شناخت موقعیت هاى چالش برانگیز 
و بهبود فعالیت هاى کتابخانه مى شود. نرانجو گیل4 (2009) با بررسى 92 گروه، متشکل از 
مدیران سطح باالى سازمان تالش کرد تا تفاوت بین عملکرد هریک از مدیران را در رابطه با 
به کارگیرى و استفاده از سامانه اطالعات مدیریت و اجراى تصمیمات راهبردى تحلیل کند. 
یافته هاى وى چگونگى تأثیرگذارى سامانه اطالعات مدیریت را بر پیاده سازى راهبردهاى 
سازمانى نشان مى دهد. امتیاز احمد5 (2009) در پژوهشى درباره سامانه اطالعات مدیریت 
در کتابخانه هاى دانشگاهى چاتیسگاره6، ضمن تأکید بر تحوالت دنیاى امروز در کاربرد 
فناورى هاى نوین به ضرورت استفاده از آنها در کتابخانه هاى دانشگاهى اشاره مى کند. 
کیوینن و المین تاکانن7 (2013) نیز با بررسى MIS در یکى از بیمارستان هاى کشور فنالند 
براساس دو محور اصلى شامل "دسترسى به اطالعات" و "استفاده از اطالعات" از دیدگاه 
مدیران پرداخته است و به عامل هاى بسیارى که هریک مى توانند بر استفاده و کاربردپذیر 

بودن MIS تأثیر بگذارند اشاره کرده است.
در یک جمع بندى مختصر، بیشتر پژوهش هاى انجام شده به MIS در یک سازمان خاص 
توجه داشته اند و مسائل مرتبط با طراحى نظام و یا ارزیابى آن را بررسى نموده اند. همچنین، 
ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از MIS در دنیاى امروز، به موانع استفاده از این سامانه در 
سازمان ها توجه شده است؛ اما در داخل کشور به سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه ها 
کمتر توجه شده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش و جایگاه سامانه 
اطالعات مدیریت در کتابخانه ملى ایران از دیدگاه مدیران پرداخت تا روشن کند که مدیران 
میانى کتابخانه ملى به چه اطالعاتى نیاز دارند و از چه راه هایى بدان دست مى یابند و نظر 
آنان در خصوص وضعیت MIS در کتابخانه چیست؛ چالش هاى ناشى از عدم یکپارچه 
 MIS و یا نبود آن در کتابخانه؛ عوامل بازدارنده آن؛ و مزایاى به کارگیرى یک MIS بودن

یکپارچه و استاندارد کدام اند.
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روش شناسى 
در این پژوهش از رویکرد کیفى1 و روش مطالعه موردى2 استفاده شده است. جامعه 
پژوهش، کلیه مدیران رده میانى کتابخانه ملى ایران3 که براساس چارت سازمانى این کتابخانه 
شامل 14 مدیر در هریک از "اداره هاى کل" کتابخانه ملى (اداره کل حوزه ریاست و روابط 
عمومى، اداره کل حراست، اداره کل کتاب هاى خطى و نادر، اداره کل اطالع رسانى، اداره 
کل پردازش و سازماندهى، اداره کل فراهم آورى و حفاظت، اداره کل منابع دیجیتال، اداره 
کل فناورى و ارتباطات، اداره کل پژوهش و آموزش، اداره کل برنامه ریزى و توسعه، اداره 
کل امور حقوقى و هماهنگى استان ها، اداره کل تداکارات و خدمات عمومى، اداره کل امور 
مالى، و اداره کل امور ادارى) است. به علت برخى محدودیت ها (از جمله محدودیت زمان 
مدیران و پژوهشگران)، دیدگاه  نفر از مدیران رده میانى کتابخانه که داوطلب شرکت در 
مصاحبه بودند مورد بررسى قرار گرفت. ابزار مصاحبه براى گردآورى داده ها استفاده شد. 
تمامى مصاحبه ها به شکل نیمه ساختاریافته و در تابستان سال 1393 صورت پذیرفت. براى 
اطمینان از روایى محتوا و پیوند پرسش هاى مصاحبه با هدف پژوهش، این پرسش ها توسط 
چند تن از صاحب نظران ارزیابى و تأیید شد. قبل از انجام هر مصاحبه، متن کوتاهى جهت 
آشنایى با محور مصاحبه، در اختیار اعضاى جامعه پژوهش قرار  گرفت. به منظور افزایش 
دقت در تحلیل ها، تمام مصاحبه ها ضبط و در مرحله بعدى پیاده سازى و سپس تحلیل شد. 
تحلیل داده ها براساس مبانى کدگذارى (کدگذارى باز4، کدگذارى محورى5، و کدگذارى 

انتخابى6) و تحلیل محتواى کیفى در روش داده بنیاد (گراندد تئورى)7 صورت گرفت. 

یافته ها 
 اطالعات مدیریتى مورد نیاز مدیران و راه هاى کسب آن

هریک از مدیران براى ایفاى نقش مدیریتى خود در کتابخانه به اطالعات نیاز دارند؛ 
نوع و میزان این اطالعات به ماهیت اداره تحت سرپرستى مورد نظر بستگى دارد. دور 

از ذهن نیست که تم
امى مدیران به اهمیت در اختیار داشتن اطالعات کافى اشاره داشته اند. در نمودار 1 سعى 

شده است دسته بندى این اطالعات مورد نیاز و راه هاى کسب آن نمایش داده شود.

1. Qualitative  approach

2. Case study
3. در ســال 1381 براســاس مصوبــه 
شــماره 103382/1901 مــورخ 
1381/6/9 شــوراى عالــى، مبنــى 
ــر ادغــام ســازمان اســناد ملــى  ب
ایــران بــا کتابخانــه ملــى ایــران، 
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــى 
ایــران تشــکیل گردیــد. هــم 
اکنــون آرشــیو ملــى و کتابخانــه 
ــازمان  ــک س ــب ی ــى در قال مل
واحــد و در دو ســاختمان مســتقل 
ــه  ــى" و "گنجین ــه مل "کتابخان
اســناد ملــى ایــران" فعالیــت 
ــه  ــه ب ــه توج ــا ک ــد. از آنج دارن
ــت در  ــات مدیری ــامانه اطالع س
هــر دو ســازمان پیچیدگى هایــى 
ــدف  ــر ه ــا ب ــراه دارد، بن را به هم
ــه  ــط کتابخان ــش، فق ــن پژوه ای
ملــى ایــران مــد نظــر قــرار 
گرفتــه اســت و براســاس ســاختار 
(قابــل  کتابخانــه  ســازمانى 
مشــاهده در نشــانى الکترونیکــى 
http://www.nlai.ir/De-
 ،(fault.aspx?tabid=406
مدیــران رده میانــى کتابخانــه 
ــناد  ــش اس ــتثناء بخ ــى به اس مل
(اداره هــاى مرتبــط بــا اســناد 
ــناد  ــکده اس ــیو) و پژوهش و آرش

ــدند. ــن ش تعیی
4. Opening coding
5. Axial coding
6. Selective coding
7. Grounded theory



۷۷
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

جایگاه سامانه اطالعات 
مدیریت در کتابخانه ملی ایران

نمودار 1. اطالعات مدیریتى مورد نیاز مدیران رده میانى در کتابخانه ملى
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 هدف پژوهش، این مجال را نمى داد که به اطالعات مورد نیاز هر مدیر به صورت مجزا 
و عمیق پرداخته شود، اگرچه چنین کارى نخستین گام در طراحى یک سامانه اطالعات 
مدیریت پیشرفته محسوب مى شود. تصویر کلى از آنچه مدیران کتابخانه به عنوان اطالعات 
مدیریتى در کتابخانه ملى بیان داشته اند، در نمودار 1 قابل مشاهده است. این اطالعات در 
سه دسته کلى جاى گرفته اند: اطالعاتى که در داخل سازمان هستند، اطالعاتى که در خارج 
سازمان هستند، و اطالعاتى که مدیر با خود به همراه دارد. این اطالعات مى تواند رسمى 
یا غیررسمى، و کلى یا جزئى براى هر مدیر کتابخانه مطرح باشد. هریک از اطالعات 
مطرح شده به این یک شیوه در اختیار مدیران قرار مى گیرد و از آنجا که پرداختن به هریک 
در این پژوهش نمى گنجد، در جدول 1 نگاه کلى به مجراهایى که از طریق آنها مدیران به 

کسب اطالعات مورد نیاز خود مى پردازند، اشاره شده است.
البته ممکن است همه مدیران از همه این راه ها به طور هم زمان و یا تؤاماً استفاده نکنند. 
بعضى نظرات مدیران نیز بدین شرح است: "اول از همه من مداوم و مستمر از رئیس هاى 
هر بخش گزارش مى خواهم، یعنى از وقایعى که در کل اداره رخ مى دهد باید خبر داشته 
باشم." و یا "در مقابل کارى که از آنجا خواستم گزارش مى خواهم."، "به نظرم همه مدیرها 
چه به صورت رسمى، چه غیررسمى، و چه هدفمند یا تصادفى در محیط کتابخانه اطالعات 
خود را به دست مى آورند"، به طور مثال، "گزارش ها یا آمار موجود در وبگاه کتابخانه، یا 
براى بخش من، نرم افزار رسا که با رسا مى توانم ببینم چه چیزى در جریان است"، "کسب 

اطالعات به هوش مدیریتى و عوامل کمک کننده مدیر بستگى دارد".

 وضعیت سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه از دید مدیران
 همان طور که بیان شد، اساساً هر مدیرى براى مدیریت نیاز به اطالعات جارى سازمان 
دارد. کسب این اطالعات به وسیله مدیران مى تواند از شیوه کامًال دستى تا خودکار و پیشرفته 
صورت پذیرد. براساس مشاهدات و بررسى هاى پژوهشگر، در حال حاضر نظام اطالعاتى 
و خرده نظام هاى متعددى در کتابخانه فعال هستند که براى نمونه مى توان نظام برنامه جامع 
کتابخانه اى رسا، نظام اطالعات پرسنلى و ادارى، نظام اتوماسیون مکاتبات ادارى، نظام کتابخانه 
دیجیتال، سامانه بخش نابینایان، سامانه کنترل تردد، نظام مالى، سامانه ارزیابى عملکرد کارکنان، 
سامانه برنامه ریزى، و سامانه آموزش را نام برد. این در حالى است که اگر از عملکرد درست و 
جامعیت هریک از این سامانه  ها نیز صرف نظر کنیم، نمى توان مطمئن بود که آنچه در تعریف یک 
سامانه اطالعات مدیریت جامع و یکپارچه (که کار جمع آورى داده ها، پردازش، و برونداد علمى 

را انجام مى دهد) بیان مى شود با خرده نظام هاى موجود در کتابخانه مطابقت کامل داشته باشد. 
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جدول 1. راه هاى کسب اطالعات مدیران در کتابخانه ملى 

مؤلفه خرده مقوله مقوله ردیف

دریافت گزارش از رئیس های هر زیرگروه در آن اداره 
(به صورت دوره ای)

دستی/ سنتی

داخل 
کتابخانه

١

انواع گزارش های سلسه مراتبی ٢

گزارش های مدیران دیگر اداره ها ٣

جلسات و گردهامیی ها با کارمندان اداره ٤

جلسات و گردهامیی کلیه مدیران کتابخانه ٥

اسناد و مدارک چاپی موجود ٦

متاس های تلفنی ٧

مطالعه پژوهش های انجام شده در کتابخانه ٨

مالقات و ارتباطات رو در رو با همکاران و کارمندان ٩

استفاده از تجارب مدیران قبلی ١٠

نظام کتابخانه ای رسا

خودکار/ 
الکرتونیک

١١

نظام اتوماسیون اداری ١٢

پرتال هر اداره و پرتال کل کتابخانه ١٣

نظام کتابخانه دیجیتال ١٤

نظام اداری (چارگون) ١٥

انواع نرم افزارهای فعال در هر اداره (مالی، ثبت اطالعات 
کارمندان، و ...)

١٦

شبکه اینرتانت داخلی کتابخانه ١٧

اینرتنت ١٨

پژوهش و جستجو خارج از کتابخانه

٢٠

٢١

١٩

مطالعه منابع و متون

تبادل اطالعات با دیگران
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 برخى مدیران بر این اعتقاد بوده اند که وجود نظام هاى اطالعاتى و نرم افزارهاى مختص 
هر بخش و استفاده هم زمان از آنها به معناى استفاده از سامانه اطالعات مدیریت کتابخانه اى 
در کتابخانه ملى است. در مقابل، بیشتر مدیران (75 درصد) بر این باورند که سامانه اطالعات 
مدیریت کتابخانه اى جامع و یکپارچه در کتابخانه استقرار ندارد. آنها عقیده دارند به صورت 
اصولى و بنیادى چنین سامانه اى در کتابخانه راه اندازى نشده و خرده نظام هاى موجود فقط 
جنبه هاى محدودى از یک سامانه اطالعات مدیریت کتابخانه اى را دربرمى گیرد. براى نمونه، 
مدیرى چنین بیان نموده است: "از سامانه اطالعات مدیریت، تعاریف استانداردى وجود 
دارد و تا آنجا که من اطالع دارم شاخص هاى مختلفى براى آن مطرح است، براساس 
این شاخص ها نمى توان MIS را به صورت کامل در کتابخانه رؤیت کرد، مجموعه اى از 
نظام هاى اطالعاتى در کتابخانه موجود است که کمک مى کند مدیر تصمیم بگیرد ولى 
ویژگى هاى MIS را پوشش نمى دهد." همچنین مدیران به مکاتبات ادارى و گزارش هاى 
دریافتى خود اشاره کردند که این موارد در حالتى بین دستى و خودکار معلق مانده و گاهى 
نیز هم به صورت دستى و هم به صورت الکترونیک انجام مى شود که خود موجب مشکالتى 
شده است. برخى مدیران نیز اظهار داشته اند که گاه از نظام هاى موجود نیز استفاده درستى 
صورت نمى گیرد. به طور مثال، "داشتن نرم افزار یک  سوى قضیه است و بحث استفاده از آنها 
یک سوى دیگر. باید دید همین سامانه یا نظامى که فعال است آیا از کارایى واقعى برخوردار 
است یا خیر. آیا همه از آن استفاده مى کنند یا اصًال مى دانند چگونه از آن استفاده کنند و ...".

با وجود این دو دیدگاه متفاوت، آنچه که کلیه مدیران بدان اشاره داشتند اهمیت    
و مفید بودن چنین سامانه اى براى کتابخانه است، همه آنان به نقشى که MIS مى تواند در 
مدیریت آنها داشته باشد، تأکید ورزیده اند. مصاحبه شوندگان از سامانه اطالعات مدیریت 
کتابخانه اى به عنوان عنصرى مهم یاد کرده اند و وجود MIS در کتابخانه را موجب پیشرفت 
و گسترش خدمات کتابخانه مى دانند. نیاز به استفاده از MIS و تمایل به استفاده از آن در 
نظرات مدیران مشهود است. مدیران براى MIS یکپارچه و مطلوب در کتابخانه، ویژگى هایى 

را مد نظر داشته و از آن انتظاراتى دارند که به طور خالصه بدین شرح است:
 اطالعات با کیفیت (از لحاظ محتوا، شکل، و زمان) را در اختیارشان قرار بدهد؛
 قابلیت ارائه انواع گزارش هاى آمارى را داشته باشد؛
 بین اطالعات موجود، پیوند و ارتباط برقرار کند؛
 مغایرت ها را مشخص نماید؛
 امکان ارائه گزارش هاى مقایسه اى را داشته باشد؛
 اطالعات مراجعان و کاربران کتابخانه را به مدیران انتقال دهد؛
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 در شناخت نیازهاى اطالعاتى کاربران مؤثر باشد؛
 اطالعات بخش هاى مختلف را نیز در اختیار مدیران بگذارد؛
 موجب بهبود جریان اطالعاتى در سازمان گردد؛
 مدیران را در خدمت رسانى به کاربران یارى دهد؛
 قابلیت گزارش دهى به شکل هاى مختلف در دوره هاى زمانى مختلف را داشته باشد؛ و
 .انعطاف پذیر باشد

  چالش هاى ناشى از عدم یکپارچگى و یا نبود سامانه اطالعات مدیریت
مدیران کتابخانه در این خصوص تصور مى کنند که نبود MIS در کتابخانه و یا یکپارچه 
و جامع نبودن آن پیامد هایى را به همراه دارد. آنها بر این باورند که با توجه به حجم عظیمى 
از اطالعات که مدیران با آن سروکار دارند و با توجه به گستردگى و مسئولیت زیاد آنها، نبود 
سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه یا یک MIS ناقص مى تواند منجر به بروز خألهایى 
در کار گردد. این موارد در نمودار 2 ذکر شده  است. برخى نظرات مدیران نیز به این شرح 
است: "وقتى مطمئن نیستم که اطالعاتى که به من رسیده درست است یا نه باعث مى شود 
خودم مجبور به بررسى بشوم یا دوباره از کارمندم بخواهم گزارش بدهد که هم وقت من را 
مى گیرد هم کارمند و هم کارها ناتمام مى ماند و..."، "مى خواهم یک مثال بزنم اگر یک کار را 
فالن فرد انجام مى دهد و دیگران هم از آن اطالع ندارند، حاال یک روز آن فرد نیاید تکلیف 

چیست؟ کار مى خوابد تا فردا". 

نمودار 2. چالش هاى ناشى از نبود یا نقص در سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه ملى
  

   

   
 

   
 

    
  

   
   

 

    
   

       
 

   

    
 

   
    

  
 



۸۲
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

سارا بهی مهر 
 نرصت ریاحی نیا

مدیران کتابخانه نبود MIS یا نقص در آن را عاملى مى دانند که سبب مى شود از کیفیت 
اطالعات به دست آمده از بُعد زمان، محتوا، و ساختار مطمئن نباشند و یا رضایت کافى نداشته 
باشند. مدیر قادر نخواهد بود، اطالعات جامعى از بخش خود و دیگر بخش ها به دست آورد. 
کاهش تعامل و تبادل اطالعات بین بخش ها و بى اطالع بودن از سایر بخش هاى سازمان 
سبب مى شود هر بخش به صورت جزیره اى عمل کند و حتى در برخى موارد، دوباره کارى 
صورت گیرد. بدین ترتیب، نداشتن چنین سامانه اى را در کتابخانه مانعى در رسیدن به 

اهداف کتابخانه و خدمت رسانى به کاربران تلقى کرده اند.

  عوامل بازدارنده در ایجاد یک سامانه اطالعات مدیریت یکپارچه
 به جز مدیرانى که معتقد بر فعال بودن MIS در کتابخانه هستند و خرده نظام هاى موجود 
را به منزله سامانه اطالعات مدیریت تلقى مى کنند، سایر مدیران، عواملى را که سبب عدم 
استقرار MIS یکپارچه و یا موانع به کارگیرى آن در کتابخانه مى شود را برشمرده اند که در 

جدول 2 قابل مشاهده است.

جدول 2. عوامل بازدارنده در ایجاد سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه ملى
ردیف مقوله مؤلفه ها

۱

موانع

فرهنگ سازمانی

مقاومت در برابر تغییر در سازمان

۲ مدیریت فردمحور (نه نظام محور)

۳ نبود تفکر و نگرش نظام مند در سازمان

۴ (MIS به عنوان یکی از پیامدهای) ترس از شفاف سازی

۵ متایل برخی از مدیران به شیوه های دستی

۶

موانع مدیریتی

نادیده گرفته شدن MIS از سوی اداره متولی آن در سازمان

۷ نادیده گرفته شدن MIS  در خط مشی و برنامه کتابخانه

۸ پایبند نبودن به برنامه های کتابخانه و اعامل عالئق شخصی مدیریتی

۹ MIS ناآگاهی از کاربردها و امکانات

۱۰ ناآگاهی از رضورت استفاده از MIS در دنیای امروز

۱۱ محدودیت های زمانی فرآیند طوالنی و زمان بر پیاده سازی سامانه

۱۲

موانع زیرساختی- امکاناتی

محدودیت های مالی و بودجه

۱۳ ضعف سازمان در آرشیو و اسناد الکرتونیک

۱۴ نبود زیرساخت های فنی مناسب
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 مزایاى استفاده از سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه ملى
در مقابل چالش هایى که نبود سامانه اطالعات مدیریت یکپارچه در کتابخانه به همراه 

دارد، مطمئناً بهره گیرى از یک MIS جامع و استاندارد براى کتابخانه مفید خواهد بود. 
به طور کلى، از نظام هاى اطالعات مدیریت مى توان براى جمع آورى و پردازش اطالعات 
در کتابخانه و تصمیم گیرى هاى مدیریتى بهره برد. کاربردهاى عمده این نظام ها در کتابخانه 
 کمک به روند تصمیم گیرى هاى معمول، بهبود تأمین و کنترل منابع، تسهیل بودجه بندى و 
تخصیص اعتبار، تسریع سنجش عملکرد کتابخانه ، و کمک به برنامه ریزى بلندمدت است. 
همچنین، اطالعات موجود در نظام هاى اطالعات مدیریت را مى توان با استفاده از فناورى 
اطالعات در اختیار دیگر کتابخانه ها، سازمان هاى دولتى، مؤسسات پژوهشى، و حتى کاربران 
نهایى قرار داد (مختارى، 1385، ص 1805-1806). عالوه بر مزایاى ذکرشده مى توان چنین 
اظهار داشت که مدیران تردیدى در تأثیرگذارى MIS در رشد، پیشرفت، و گسترش کتابخانه 
 ملى ندارند. هریک از آنها به برخى امکانات و شرایطى که با فعالیت سامانه اطالعات مدیریت 

فراهم مى شود، اشاره کرده اند که در جدول 3 در 11 محور مشخص شده است.

جدول 3. مزایاى استفاده از سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه ملى
مؤلفه هامقولهردیف

۱

مزایای استفاده از
MIS در

کتابخانه ملی

رصفه جویی در هزینه، نیروی انسانی، فضا، و زمان

امکان تصمیم گیری براساس مستندات و دریافت بازخوردهای هر تصمیم۲

داشنت تصویری کامل و گویا از وضعیت موجود کتابخانه جهت برنامه ریزی ۳

در دسرتس قرار داشنت اطالعات گذشته برای مدیران آینده۴

۵
دریافت گزارش و دسرتسی به اطالعات باکیفیت (دقیق، جامع، به روز، 

به موقع و ...)

جلوگیری از پراکندگی اطالعات و سهولت در دسرتسی به آنها۶

دسرتسی به گزارش ها و اطالعات آماری دقیق۷

رسعت در جریان و گردش اطالعات در کتابخانه۸

مشخص شدن مغایرت ها و کمک به رفع آنها۹

تبدیل چالش ها به فرصت ها و افزایش راندمان کاری۱۰

آگاهی از نیازهای کاربران و کمک به خدمت رسانی بهرت به آنها۱۱
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بحث و نتیجه گیرى
الزمه مدیریت در کتابخانه ملى، مانند هر سازمان پویاى دیگر، دسترسى به اطالعات 
مدیریتى است. این اطالعات براى همه مدیران کتابخانه یکسان نیست و همان طور که 
مدیران کتابخانه نیز بیان داشته اند به علت گستردگى سازمان، اطالعات مدیریتى مورد نیاز 
هریک از آنان در اداره هاى مختلف بنا بر ماهیت و وظایف آن اداره تفاوت هایى با یکدیگر 
دارند. با این وجود، به کارگیرى سامانه اى مانند سامانه اطالعات مدیریت در کتابخانه ملى 
که بتواند راه گشاى بسیارى از مسائل باشد در کل کتابخانه احساس مى شود. کتابخانه ملى 
به عنوان بنیادى که اطالع مدار و براى اطالع رسانى بنا نهاده شده و عنصر اصلى آن اطالعات 
است و همه کارکنان و کاربران آن با اطالعات سروکار دارند، باید بتواند در فراهم آورى 

اطالعات مورد نیاز مدیران خود نیز پیش قدم باشد. 
این مقاله نگاهى به دیدگاه مدیران میانى کتابخانه ملى در خصوص سامانه اطالعات 
مدیریت داشت و بخش هاى بسیارى از یافته هاى این پژوهش  با آنچه در پژوهش هاى 
 MIS پیشین آمده هم راستاست. بدان معنا که مانند سایر پژوهش ها به مفید بودن سامانه
در کتابخانه ها (به طور خاص در کتابخانه ملى) اشاره دارد. براى نمونه، اکبرى و عاصمى 
(1390) پس از بررسى چند کتابخانه دانشگاهى، خأل و نبود چنین سامانه اى را کمبود جدى 
در عصر حاضر بیان مى کنند و به ضرورت ایجاد آن تأکید مى ورزند. همچنین، دلبریج و 
فیشر1 (2007) مزایاى متعددى را در خصوص استفاده از سامانه هاى اطالعاتى در کتابخانه 
مطرح مى کنند که با دیدگاه مدیران کتابخانه ملى مشابه است. امتیاز احمد2 (2009) نیز 
هدف MIS در کتابخانه ها را در 4 عامل مهم مطرح شامل بهبود فرایند تصمیم گیرى، تأمین 
اطالعات از داخل و خارج کتابخانه، سنجش و ارزیابى اهداف کتابخانه، و تأمین اطالعات 
همان مواردى است که در  براى برنامه ریزى راهبردى مد نظر قرار داده است که دقیقاً 
طول این پژوهش نیز به نوعى به آنها اشاره شد. بسیارى از عواملى که در پژوهش مرادى 
على آبادى (1391) در خصوص مشکالت به کارگیرى MIS در سازمان هاى کشور بیان شده 

است، با عوامل مطرح شده توسط مدیران کتابخانه ملى همخوانى دارد. 
هریک از مدیران در بخش هاى مختلف کتابخانه ملى تجربه سال ها فعالیت و مدیریت 
دارند، بنابراین دیدگاه هاى آنها مى تواند منعکس کننده زمینه و بافت کتابخانه ملى براى 
پذیرش این سامانه باشد. بهره گیرى از این سامانه به کتابخانه ملى ایران کمک خواهد کرد 
در مسیر پیشرفت و گسترش، با سرعت بیشترى طى مسیر نماید. البته استقرار این سامانه 
به صورت استاندارد و جامع نیازمند برنامه ریزى دقیق، لحاظ کردن کلیه نیازهاى اطالعاتى 
مدیران، و فراهم کردن زیرساخت ها و بستر مناسب منطبق با نیازهاى کتابخانه ملى ایران 

1. Delbridge & Fisher
2. Imtiaz Ahmaed
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است. موفقیت MIS یکپارچه در کتابخانه ملى ایران عالوه بر نیاز به زیرساخت هاى فنى و 
مسائل مالى و مانند آنها، تا حد زیادى به دو عامل فرهنگ سازمانى و تفکر سیستمى در این 

سازمان ارتباط دارد. 
بدین لحاظ، پیشنهاد مى شود پیش از راه اندازى و استفاده از MIS یکپارچه به عواملى 
چون طراحى جامع و اختصاصى آن براى کتابخانه ملى ایران، امکان سنجى راه اندازى سامانه 
MIS در کتابخانه، شناخت دقیق نیازهاى اطالعاتى مدیران، شفاف سازى در کل سازمان، 

شناخت ماهیت سازمان و در نظر گرفتن سازمان هاى وابسته به کتابخانه ملى، ویژگى هاى 
مورد نظر مدیران، ویژگى ها و نیازهاى جامعه کاربران کتابخانه ملى ایران، شناخت کامل 
محیط درونى و بیرونى سازمان، آموزش چگونگى استفاده از MIS و بسیارى موارد دیگر 

مد نظر قرار گیرد.
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