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Abstract 

Purpose: Management information system is an important tool in the management of the organization and has 

been used mainly to automate the performance of codified management activities And ultimate goal of creating 

and implementing this system is to collect, refine, analyze, process, summarize and transmit the past and present 

information of the organization and related phenomena.This system seeks to provide reliable, complete, 

accessible and understandable information to users. Management information system is one of the most 

important achievements in the field of administrative work to improve organizational performance in 

organizations.The aim of this study was to identify and explain the factors affecting the implementation of 

management information system in the library, museum and document center of the Islamic Consultative 

Assembly. 

Methods: This research is a mixture of quantitative and qualitative methods.The type of research is qualitative in 

the first stage in terms of exploratory purpose and quantitative in the second stage with explanatory purpose.In 

the qualitative section, to identify the factors affecting the management information system, the findings of 

internal and external research analysis, as well as interviews with experts and Delphi technique have been used 

And the data collection tool in the quantitative part of the research is a researcher-made questionnaire taken from 

the qualitative stage of the research. The statistical population of the qualitative part of the research consists of 

professors of information science and knowledge departments and managers with the history of library, museum 

and document center of the Islamic Consultative Assembly. 16 experts were selected by snowball sampling 

method. The statistical population in a small stage includes all librarians, administrators and officials of the 

library, museum and documentation center of the Islamic Consultative Assembly of 215 people. Due to the 

limited population, a census was conducted. Research data analysis was performed using structural equation 

modeling with Smart -PLS software. 

Findings: According to the results, human, organizational and technical factors have been identified as effective 

factors on the implementation of management information system. The human factor has three sub-factors: 

managerial, educational and individual, the organizational factor has four sub-factors: environmental, economic, 

structural and cultural, and for the technical factor, three factors of network and infrastructure, security and user 

support have been identified. 

Conclusion: Managers should pay attention to human, organizational and technical factors in order to 

implement MIS. Solutions such as full support of managers for implementation, holding seminars and 

training workshops, upgrading software systems in accordance with information needs and 

developments, observing security standards and using various hard tools software is recommended. 
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 دهیچک

، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالالمی   در کتابخانه مدیریت اطالعات سیستماجرای  دراین پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر  هدف:

 .انجام شده است

دوم  ةمرحلاول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در  ةمرحلی و کیفی. نوع پژوهش در های کمّ از شیوه است این پژوهش آمیخته و ترکیبی :روش

، موزه و مرکز  کتابخانه ةشناسی و مدیران باسابق دانشهای علم اطالعات و  آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه ةجامع. استی با هدف تبیینی کمّ

 همة را یکمّ ةمرحل در آماری ةبرفی انتخاب شدند. جامع گلوله گیری نفر از خبرگان با روش نمونه 61اند که  اسناد مجلس شورای اسالمی تشکیل داده

که با توجه به محدودبودن جامعه، دهند  تشکیل مینفر  562به تعداد  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ، مدیران و مسئوالن کتابخانهکتابداران

 .انجام شده استاس  ال اسمارت پی افزار نرم باسازی معادالت ساختاری  مدلهای پژوهش با استفاده از  وتحلیل داده تجزیه. شدسرشماری انجام 
عامل انسانی  .اجرای سیستم اطالعات مدیریت شناسایی شده است درعوامل مؤثر  منزلة بهسه عامل انسانی، سازمانی و فنی  ،نتایجبا توجه به  :ها یافته

و برای عامل  استچهار زیرعامل محیطی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی شامل عامل سازمانی  است. سه زیرعامل مدیریتی، آموزشی و فردیشامل 

 .است شدهفنی نیز سه عامل شبکه و زیرساخت، امنیت و پشتیبانی از کاربر شناسایی 
در  الزمهای  گزارش وهای مختلف کتابخانه و انواع اطالعات  اطالعات الزم از قسمت ،در کتابخانهمدیریت  سیستم اطالعاتاجرای با  :گیری نتیجه

ر پژوهش یهایی نظ پژوهش. همچنین کند میوری و عملکرد کارکنان و مدیران کمک  بهره یارتقاو به  گیرد میکتابخانه قرار  و کارکنان اختیار مدیران

و تأثیرگذاری  موفقیتباشند؛ بنابراین برای  خدمات فرهنگی های با قابلیت در محیط های اطالعاتی مؤثر سیستمکارگیری  ساز به زمینهتوانند  حاضر می

 .امری مهم و ضروری است های اطالعاتی و سیستم فناوری های حوزهاستفاده از  ،شغلی ةآیندمثبت در 

 فنی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز و موزه ، کتابخانه ،مدیریت اطالعات سیستم :ها کلیدواژه

 پژوهشی :نوع مقاله

 6۱/۳5/6۰۳6: رشیپذ ؛۳۰/۳5/6۰۳6 :آخرین اصالحاتدریافت  ؛۳3/66/6۰۳۳ :افتیدرتاریخ 

 :استناد

 موزه ، کتابخانه در( MIS) تیریمد اطالعات ستمیس یاجرا در مؤثر عوامل(. 6۰۳6) ترایم ،یاسیقاصغر و  یدعلیس ،یقاسم، رضو ،یقاسم

 .۲5-6۳۰ :(3)33 ،هی اطالعاتندو سازما یمطالعات کتابدار .یاسالم یشورا مجلس اسناد مرکز و
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 ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ( در کتابخانهMISعوامل مؤثر در اجرای سیستم اطالعات مدیریت ) ۲۰

 

 ه مقدم 
مدون های  فعالیتعمدتاً برای خودکارسازی عملکرد  و در مدیریت سازمان است یابزار مهم تیریمداطالعات  سیستم

-این سیستم و اجرایاندازی  راه(. هدف نهایی از Democ et al., 2015شود )مدیریت و سیستم اداری مدیریت استفاده می

ها  های مرتبط با آن و انتقال اطالعات گذشته و حال سازمان و پدیده  وتحلیل، پردازش، تلخیص گردآوری، پاالیش، تجزیه ،ها

عات السیستم اط (.63۲3 ،همکارانعیدی و هاست ) با امکان دسترسی سریع برای مدیران آن در یک نظام اطالعاتی متمرکز

رساند و  گیری به مدیران یاری می ریزی، کنترل و تصمیم ، در مسائلی همچون برنامهضروریعات الاط کسبمدیریت با هدف 

  .(63۲۱ همکاران، و یاشرف)کند  میپشتیبانی  را و بهینه مدیران راهبردیهای  اخذ تصمیم منظور به

-کمک می ها آنو به  شود یمهای مختلف در سازمان 6اطالعات مدیریتسازی سیستم پیادهیافتن  باعث اهمیتنیاز به اطالعات 

برای بقا در محیط امروزی،  هادیگر، سازمان عبارت به(. FarajAllah et al., 2018)آمیز و کارآمد عمل کنند کند که موفقیت

 ,Adegbore) دها حذف خواهند شفعالیت ةعرصدر غیر این صورت، از  ؛کننداستفاده اطالعات مدیریت  سیستم ند ازمجبور

های خالصه و ویژه، نقش مهمی در فرایند آوردن اطالعات و گزارش فراهماطالعات مدیریت از طریق  سیستم. (2018

 شدهها، باعث اطالعات مدیریت در سازمان کارگیری سیستم ورود و به همچنینکند. ریزی مدیران ایفا میگیری و برنامهتصمیم

 . (63۲۰ صیادی،حجازی و ) گیردتحت تأثیر قرار ها سازمان گوناگونوجوه  است

و  دهد میگیرندگان و مدیران ارائه  مناسب به تصمیم زمانشده را در  اطالعات صحیح و خالصه سیستم اطالعات مدیریت

سازد. این سیستم  دقیق را برای مدیران سازمان و کارشناسان سطوح مختلف سازمان فراهم می گیری صحیح و امکان تصمیم

انتقال تمامی اطالعات  درنهایتکردن و  کردن، ذخیره تلخیصوتحلیل، پردازش، فشرده و  ضمن گردآوری، پاالیش، تجزیه

ها در یک بانک اطالعاتی متمرکز، امکان دسترسی سریع را برای مدیران و  های مرتبط با آن ها و پدیده گذشته و حال سازمان

 (.Ouriques et al., 2018) آورد کارشناسان سطوح مختلف سازمان فراهم می

شده را  و اطالعات پاالیش شدهمدیران و کارشناسان سطوح مختلف سازمان   های اطالعاتی موجب افزایش آگاهی سیستم

آنان را در هرچه بهتر د و ده می اختیار سطوح مختلف مدیران قرارفرایندها در  ةکلیریزی و کنترل  ، برنامهگیری منظور تصمیم به

 (.Msallam et al., 2018) کنند میهایشان یاری  ها و فعالیت دادن مسئولیت انجام

 ةهزینها  آورد باعث شده است که سازمان فراهم می ها هایی که برای سازمان اهمیت روزافزون فناوری اطالعات و فرصت

هنگامی مؤثر است که عوامل  ،اختصاص دهند. واضح است که صرف هرگونه هزینه در این زمینه استفاده از آن بهرا  فراوانی

اجرای سیستم اطالعات  دربنابراین شناسایی عوامل مؤثر  شوند؛پیشبرد و اجرای این سیستم شناسایی و مشخص  درمؤثر 

 .ی استاهمیت و ضروربادر هر سازمان مدیریت 

هاگس و همکاران در . دان اجرای سیستم اطالعات مدیریت پرداخته درو واکاوی عوامل مؤثر های متعددی به شناسایی  پژوهش

 مشارکت ،یمال تیحماسیستم اطالعات نشان دادند که عواملی همچون  ةپروژ تیعوامل موفق حیتوضپژوهشی با موضوع 

سیستم  ةپروژ تیعوامل موفق درحکم هارساختیو ز ابزارها ،مدیریت تجربه و سبک و مهارت ،ماهر افراداز  استفاده ،کاربر

 کپارچهی ةکتابخان تیریمد های سیستم درضمن بررسی عوامل مؤثر  (5۳6۰) دگبورا .(Hughes et al., 2020) اند اطالعات

در ترین عوامل  مهممنزلة  را بهاورانه، سازمانی، فردی )کتابداران( و بودجه عوامل فنّ ،هیجریمنتخب دانشگاه ن یهادر کتابخانه

 اتیمرور ادببا  پژوهشگران برخی. رود شمار می به عامل نیتر یاصلانه اورنّف از آن میان، عامل که این سیستم شناسایی کردند

و عوامل  ی، عوامل فناوریعوامل سازماننشان دادند که  ،هادر سازمان تیریاطالعات مد یها ستمیس یاجرا درعوامل مؤثر 

 ,Chowdhury & Salahuddinاند ) داشته تیریاطالعات مد یها ستمیس زیآمتیموفق یدر اجرای بیشترین تأثیر را تیریمد

 یو فن یعوامل انسان ،یعوامل سازمان به این نتیجه رسیدند کهدر پژوهش خود  (63۲1) خیرگو و شکوهی(. همچنین 2017

  د.ندارمثبت  ریتأث یاطالعات یها ستمیس یاثربخش در بیترت به

کارکنان و  کهی های و تصمیمکارکنان سازمان و گیری از اطالعات و دانش  ها در بهره ها به توانایی آن موفقیت کتابخانهامروزه 

از این طریق نیازهای کاربران بهتر ؛ زیرا بستگی دارداند  اتخاذ کردهخود های  مدیران سازمان درخصوص اقدامات و فعالیت

                                                      

1. Management Information System 



 

 6۰۳6(، پاییز 3)33هی اطالعات ندمطالعات کتابداری و سازما ۲2

 

و نیازمند  بااهمیت استهای مدیریتی  و همچنین تصمیم های کارکنان کتابخانه بنابراین، دانش و تجربه شود. برآورده می

 ،سیستم اطالعاتی مناسب در کتابخانههای اطالعاتی و اجرای سیستم اطالعات مدیریت. همچنین اجرای  گیری از سیستم بهره

کتابخانه  و کارکنان را در اختیار مدیران الزمهای  گزارش وهای مختلف کتابخانه و انواع اطالعات  اطالعات الزم از قسمت

 (63۲5 حیدری و همکاران،) کند میوری و عملکرد کارکنان و مدیران کمک  هرهب یارتقاو به  دهد میقرار 

فرد و قدیمی در سطح کشور است و به دلیل  های منحصربه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی از کتابخانه

. این کتابخانه با داشتن دارد فراوانیهای پارلمانی دنیا اهمیت  های دانشگاهی، ملی و کتابخانه ارتباط و تعامل با کتابخانه

معطوف را به خود  بسیاری از فرهیختگان داخلی و خارجیتوجه  ،جامع پژوهشی ةکتابخانمنزلة  بهغنی و ارزشمند،  ةمجموع

مندی کامل کارکنان و مدیران آن از  نیازمند بهره آنانخدمات مناسب  ة. با توجه به نقش کلیدی این کتابخانه، ارائاست داشته

 . استسیستم اطالعات مدیریت 

، موزه و مرکز اسناد مجلس  کتابخانه مندنبودن بهرهشده و اهمیت سیستم اطالعات مدیریت و با توجه به  ارائهبا توجه به مطالب 

،  اجرای سیستم اطالعات مدیریت در کتابخانه درعوامل مؤثر  ،شورای اسالمی از سیستم اطالعات مدیریت در این پژوهش

 است.  و سؤاالت پژوهش به شرح ذیل تدوین شدهشده شناسایی و تبیین  مجلس شورای اسالمی موزه و مرکز اسناد

 پژوهش سؤاالت

 یاسالم یشورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، در تیریمد اطالعات ستمیس یاجرا درمؤثر  رعواملیو ز واملع. 6

 ند؟ا کدام

 یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا در تیریمد اطالعات ستمیس یاجرا درمؤثر  رعواملیعوامل و ز یبند تیاولو. 5

 ؟استچگونه  یاسالم

 شناسیروش
ی و کیفی. های کمّ از شیوه است ترکیبی ،این روش .با استفاده از روش پژوهش آمیخته انجام شده است حاضر، پژوهش

اجرای سیستم اطالعات مؤثر در  شناسایی عوامل در پی زیرا ؛اول از حیث هدف اکتشافی بوده ةمرحلپژوهش حاضر در 

دوم از  ةمرحلدر  .استبوده  نوع پژوهش کیفی و ازاست  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی مدیریت در کتابخانه

دوم )روش  ةمرحلپژوهش در  راهبردی استفاده شده است. های کمّ داده و از رود شمار می بهتبیینی  یحیث هدف، پژوهش

 الگویی از روش تلفیقی اکتشافی طبق های کیفی و کمّ تلفیق داده برای ،ی(، پژوهش پیمایشی است. در این پژوهشکمّ

 های کیفی استفاده شده است. بر دادهکید أتبندی با  طبقه

های تحلیل  از یافته ،اجرای سیستم اطالعات مدیریتمؤثر در  شناسایی عوامل برایپژوهش )بخش کیفی(  اول ةمرحل در

 ها داده گردآوری استفاده شده است. ابزار لفید تکنیکهای داخلی و خارجی و همچنین مصاحبه با خبرگان و انجام  پژوهش

 و سنجش عوامل تأیید منظور به است که کیفی پژوهش ةمرحلساخته برگرفته از  محقق ةنام پرسش ی(کمّ )بخش دوم ةمرحل در

های علم آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه ةجامع .شده استاستفاده اجرای سیستم اطالعات مدیریت مؤثر در 

نفر از  61 از اند که ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی تشکیل داده کتابخانه ةباسابقشناسی و مدیران  اطالعات و دانش

 شامل ،یکمّ ةمرحل در پژوهش آماریة جامع. شده استبرفی مصاحبه  گیری گلوله نمونهصورت هدفمند و با روش  بهخبرگان 

که با  نفر است 562به تعداد  اسناد مجلس شورای اسالمی ، موزه و مرکز ، مدیران و مسئوالن کتابخانهکتابدارانکارکنان،  همة

نامه وصول و با استفاده از  پرسش 6۲2که  شدنامه توزیع  پرسش 562و  شد توجه به محدودبودن جامعه، سرشماری انجام

 تحلیل شد. ۰/35 اس ال پی و 5۰6اس  اس پی اس افزارهای نرم
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 پژوهش یآمار نمونة یفیتوص آمار -1 جدول 
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ش
بخ

 
کمّ

 ۰ ۱1 ۲۱ 6۰ 61 35 12 2۰ 5۰ 6۲ ۰۰ 16 36 ۰3 665 ی

۰/2۱ 1/۰5 ۲/62 3/36 6/۰3 ۱/۲ ۰/6۰ ۱/5۱ 3/33 ۰/61 5/۰ 5/۱ ۱/۰۲ 3۲ 6/۰ 

 

به لحاظ سنی، . اند درصد زن بوده 52درصد مرد و  ۱2 ،بخش کیفی پژوهش ةنموننفر  61، در بین 6با توجه به نتایج جدول 

رین مدرک تهمچنین بیش .ه استسال بود 62تا  66شغلی نیز  ةسابقو بیشترین  اند داشتهسال  2۳تا ۰6ها  کننده بیشتر شرکت

 1/۰5درصد زن و  ۰/2۱ ،ی پژوهش به لحاظ جنسیتیبخش کمّ ةنموندر بین  .ه استدرصد بود 3/21تحصیلی کارشناسی 

شغلی نیز  ةسابقبیشترین درصد فراوانی  درصد( و 6/۰3سال ) 2۳تا  ۰6کنندگان بین  شتر شرکتیسن ب .اند درصد مرد بوده

درصد  ۱/۰۲کنندگان کاردانی،  شرکتدرصد  5/۱مدرک تحصیلی  ،سال بوده است و درنهایت 62تا  66شغلی  ةسابقمربوط به 

 .است بوده درصد دکتری 6/۰درصد کارشناسی ارشد و  3۲کارشناسی، 

ای، بررسی متون داخلی و خارجی و  مطالعات کتابخانهدر گام اول و در بخش کیفی پژوهش، پژوهشگر ضمن انجام 

و در اختیار  کرده های سیستم اطالعات مدیریت طراحی ها و شاخص براساس ابعاد، مؤلفهرا ای  نامه های پژوهش، پرسش نهیپیش

و  کرد میمشخص بودن هر شاخص  میزان مناسب ةنظر خود را دربار بایدگو  پاسخ ،نامه خبرگان قرار داده است. در این پرسش

نام بود قرار نگرفته  مدنظرنامه  های دیگری را که در پرسش  شاخص داد که را میگویان این امکان  به پاسخ ،نامه در پایان پرسش

میزان مقاومت مدیران در »گویة و دو  سنجش شدگویه  23اول  ةمرحلدر  ،تکنیک دلفی ةمرحل. درنهایت با انجام دو ببرند

 شد. ها حذف از بین گویه «های اطالعاتی موجود در کشور سنجش کیفیت سیستم برایهای مناسب معیاروجود »و  «برابر تغییر

ات یکه با توجه به نظر رسیدند اجماع به شاخص 26در  خبرگان ،در این مرحلهشد. گفتنی است گویه انجام  26دوم با  مرحلة

 .بندی شدند طبقه 5نی مطابق جدول ها در قالب عوامل انسانی، سازمانی و ف این شاخص ،خبرگان

 یدلف روش از حاصل تیریمد اطالعات ستمیس یاجرامؤثر در  عوامل -2 جدول

 هیگو عامل فیرد

6 

مل
وا

ع
 

سان
ان

ی
 

 تیریمد اطالعات ستمیس یسازادهیپ از سازمان تیریمد کامل تیحما

 تیریمد اطالعات ستمیس دیفوا و کاربردها با رانیمد ییآشنا زانیم 5

 سازمان رانیمد در بلندمدت دید وجود 3

 اطالعات ستمیس یریکارگ هب یبرا ضرورت احساس ۰

 تیریمد ثبات 2

 تیریاطالعات مد ستمیبا س ارتباط بارةدر رانیمد الزم تجربةو  دانش 1

 اطالعات یفناور رانیمدو درک و فهم از سهم و نقش  یآگاه ۱

 تیریمد اطالعات ستمیس یسازادهیپ یبرا رانیمد در زهیانگ ۰

 تیریمد اطالعات ستمیس یسازادهیدر پ سازمان رانیمد اراتیاخت زانیم ۲

 رانیمد توسط حیطور صحبه تیریمد اطالعات ستمیس یاثربخش یابیارز 6۳

 تیریمد اطالعات ستمیس موضوع با مرتبط و مناسب یآموزش یهادوره 66
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 هیگو عامل فیرد

 تیریمد اطالعات ستمیس نةیزمدر  برگزارشده یآموزش یهادوره مناسب تیفیک 65

 تیریمد اطالعات ستمیس با ییآشنا یبرا یآموزش یهاکارگاه و نارهایسم یبرگزار 63

 هاآن از استفاده دیفوا و تیریمد اطالعات یهاستمیس با کارکنان ییآشنا 6۰

  تیریاطالعات مد ستمیس کاربرد یبراکارکنان  زشیانگ 62

 کارکنان طرف از تیریمد اطالعات ستمیس یریکارگ هب اثر بر یتوانمند احساس 61

 انهیکار با را نةیکارکنان در زم مناسب تجربة 6۱

 تیریمد اطالعات ستمیسمیالالزان اشالالتیاق و پشالالتکار برای یادگیری  6۰

 کارکنان یریپذانعطاف 6۲

5۳ 

مل
وا

ع
 

مان
از

س
ی

 

 ضرورت یرقابت تیمز منزلة به تیریمد اطالعات ستمیس از استفاده که یطوربه ؛رانیمد و هاسازمان یبرا رقابت یفضا وجود

 ابدی

 تیریمد اطالعات ستمیس یسازادهیپ موضوع با مرتبط یهاحوزه در خدمات طیشرا واجد کنندگانعرضه وجود 56

 عملکرد یابیارز منظور بهمناسب  یابینظام ارزش وجود 55

 تیریمد اطالعات ستمیس کاربرد ییتوانا به توجه 53

 مناسب  یو نظارت یابیارز یهاستمیس وجود 5۰

 آن یسازادهیپ به هاالزام سازمان و تیریمد اطالعات ستمیس استقرار درخصوص دولت یجد توجه 52

 اطالعات یفناوردر  یگذارهیسرما سکیر 51

 تیریمد اطالعات ستمیس در یگذارهیسرما مناسب بازده 5۱

 تیریمد اطالعات ستمیس یسازادهیپ یبرا هاسازمان یکاف اعتبار 5۰

 یاطالعات یهاستمیسمنفعت  نةیهز نییو تع لیتحل 5۲

 سازمان در تیریمد اطالعات ستمیس یسازادهیپ یهانهیهز بودن صرفه به مقرون 3۳

  تیریاطالعات مد ستمیو استقرار س یطراحهدف  با یمتول منزلة بهمستقل و توانمند  یواحد وجود 36

 انهیرا و تیریمد تخصص دو با یانسان یروین وجود 35

 تیریمد اطالعات ستمیس یازهاین با سازمان ساختار انطباق 33

 منعطف یسازمان ساختار 3۰

 تیریمد اطالعات ستمیسهالا و عوامل بالالا ویژگی سازمان یقابلیالالت انطبالالاق فراینالالدها 32

 یندهااآمادگی سازمان برای مدیریت تغییر و مهندسی مجدد فر 31

 در سازمان تیریاطالعات مد ستمیو س وتریاستفاده از کامپ ةنیزم در مناسب فرهنگ وجود 3۱

  یریگمیدر هنگام تصم یشخص ةتجرب یجابه شدهیدهسازمان اطالعات بر رانیمد دیتأک 3۰

 کشور در یعلم و مستند یزیربرنامه دگاهید وجود 3۲

 تیریمد اطالعات ستمیس موضوع با مرتبط یتخصص یعلم یهاشگاهینما و هاشیهما یبرگزار قیطر از مناسب یسازفرهنگ ۰۳

۰6 

مل
وا

ع
یفن 

 

 یروزرسانبه و یخراب رفع نظر از افزارهانرم و افزارهاسخت از یفن یبانیپشت در سازمان ییتوانا

 خانهوزارت در یکشور کپارچةی شبکة وجود 5

 یافزارنرم و یافزارسخت زاتیتجه مناسب تیفیک ۰3

 ...( و شبکه ،یافزارنرم ،یافزار)سخت سازمان در یفن یهارساختیز وجود ۰۰

 خصوصنیدر ا نیقوان بیها و اطالعات و تصوداده تیامن ۰2

 شبکه و عامل ستمیافزار، سنرمافزار، سخت سطح در یتیهای امنسیسرو وجود ۰1

 ها و اطالعات داده گاهیبرتر و ابزارهای مراقبت و نظارت بر پا یها یفناوراستفاده از  ۰۱
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 هیگو عامل فیرد 

 بودن کاربرپسند ۰۰

 اهتبادل پیام بین بخش ۰۲

 سرعت باال 2۳

 سهولت استفاده از سیستم 26

 

 56 گویه، عامل سازمانی 6۲عامل انسانی  :اند هبود گویه 26 شامل، سه عامل انسانی، سازمانی و فنی 5با توجه به نتایج جدول 

 گویه. 66گویه و عامل فنی 

 

 های استنباطی یافته
انسانی، سازمانی بندی و شناسایی عوامل  منظور انجام تحلیل اکتشافی و طبقه بهنخست  ،ی پژوهشدر گام دوم و در بخش کمّ

دلفی طراحی و در بین  روشهای  ای ساختاریافته براساس یافته نامه اجرای سیستم اطالعات مدیریت، پرسشمؤثر در  و فنی

 .شود مشاهده می ۰و  3 های جدولکه نتایج حاصل در  شدی پژوهش توزیع کمّة نمون

 و بارتلت متغیرهای پژوهش KMOنتایج آزمون  -3جدول 

ریمتغ  KMO بارتلت آزمون  شاخص یآزاد درجة  یمعنادار سطح   

یانسان عوامل  ۲۳۱/۳  ۲۱/5۰۰2  6۱6 ۳۳۳/۳  

یسازمان عوامل  ۰11/۳  ۱۱/5۰5۰  56۳ ۳۳۳/۳  

یفن عوامل  ۰3۳/۳  1۰/661۲  22 ۳۳۳/۳  

 

است. همچنین مقدار سطح  ۱/۳تر از  بزرگ ،آمده برای تمامی عوامل دست به ةنمون کفایت ةانداز ،3به نتایج جدول  توجه با

توان نتیجه گرفت که این نتایج  و میدست آمد  به ۳2/۳شده برای تمامی متغیرهای پژوهش کمتر از  محاسبهمعناداری آزمون 

 است.ی تأییدها برای انجام تحلیل عاملی  حاکی از کفایت نمونه
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 واریماکسشیوة های فنی، انسانی و سازمانی به یافته زیرعامل ماتریس چرخش -0 جدول

 عامل

یاصل  
 معرف ابعاد

 نسبت

 اشتراک

 بار

یعامل  

 عامل

یاصل  
 معرف ابعاد

 نسبت

 اشتراک
یعامل بار  

عوامل
 

انسان
 ی

مد
یری

یت
 

 ۰2۳/۳ ۱۰2/۳ 6 سؤال

عوامل
 

سازمان
 ی

مح
طی

 ی

 ۰26/۳ ۱2۰/۳ 5۳ سؤال

 ۰1۰/۳ ۱1۰/۳ 56 سؤال ۰۰3/۳ ۱56/۳ 5 سؤال

 ۱۱6/۳ 1۰۳/۳ 55 سؤال ۰6۳/۳ 112/۳ 3 سؤال

 ۰6۰/۳ 1۰۰/۳ 53 سؤال ۰3۰/۳ ۱6۰/۳ ۰ سؤال

 ۱۱۱/۳ 1۱۳/۳ 5۰ سؤال ۰5۲/۳ ۱۳6/۳ 2 سؤال

 ۰۰۰/۳ ۱23/۳ 52 سؤال ۱13/۳ 2۰3/۳ 1 سؤال

 ۱2۱/۳ 16۱/۳ ۱ سؤال

صاد
اقت

 ی

 ۰65/۳ ۱5۱/۳ 51 سؤال

 ۱12/۳ 2۲۱/۳ 5۱ سؤال ۰۳۰/۳ 115/۳ ۰ سؤال

 ۰53/۳ ۱36/۳ 5۰ سؤال ۰۳3/۳ 1۱۳/۳ ۲ سؤال

 ۰2۱/۳ ۱۱۰/۳ 5۲ سؤال ۰۳۰/۳ 1۰۰/۳ 6۳ سؤال

آموزش
 ۰21/۳ ۱۰3/۳ 3۳ سؤال ۰35/۳ ۱22/۳ 66 سؤال ی

 ۰62/۳ ۱۰۲/۳ 65 سؤال
ساختار

 ی
 ۰۰2/۳ ۰62/۳ 36 سؤال

 ۰۰۳/۳ ۱56/۳ 35 سؤال ۱22/۳ 12۲/۳ 63 سؤال

فرد
 ی

 ۰۱۰/۳ ۱۲۳/۳ 33 سؤال ۰3۳/۳ ۱65/۳ 6۰ سؤال

 ۱۰2/۳ 156/۳ 3۰ سؤال ۱۰1/۳ 13۰/۳ 62 سؤال

 ۱۱2/۳ ۱53/۳ 32 سؤال ۰55/۳ ۱۳1/۳ 61 سؤال

 ۰21/۳ ۱۰۰/۳ 31 سؤال ۱2۱/۳ 13۰/۳ 6۱ سؤال

 ۱22/۳ 2۲۲/۳ 6۰ سؤال

فرهنگ
 ی

 ۱26/۳ 11۳/۳ 3۱ سؤال

 ۰12/۳ ۱۰۲/۳ 3۰ سؤال ۱51/۳ 133/۳ 6۲ سؤال

عوامل
فن 

 ی

شبکه
و 

 

یز
ت

رساخ
 ۰۳۱/۳ ۱3۳/۳ 3۲ سؤال ۰6 سؤال ۰53/۳ ۲۳5/۳ 

 ۰۳۱/۳ 1۱6/۳ ۰۳ سؤال ۰5 سؤال ۰۳3/۳ ۰۲1/۳

 ۰3 سؤال ۱5۱/۳ ۰۰1/۳

عوامل
فن 

 ی

پشت
ی

بان
 ی

از
 

کاربر
 ۰۳۲/۳ 1۱6/۳ ۰۰ سؤال 

 ۰23/۳ ۱۱1/۳ ۰۲ سؤال ۰۰ سؤال ۱۰۰/۳ ۰۱1/۳

امن
ی

 ت

 ۰۳5/۳ 126/۳ 2۳ سؤال ۰2 سؤال ۱2۱/۳ ۱۱1/۳

 ۰1 سؤال ۰۳1/۳ ۰۱۳/۳
 ۱5۰/۳ 113/۳ 26 سؤال

 ۰۱ سؤال ۱۱1/۳ ۰۱5/۳
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آورده شده است. مقدار نسبت  6واریماکس ةشیوهای فنی، انسانی و سازمانی به یافته زیرعامل ، ماتریس چرخش۰در جدول  

دهد که  تر نشان می مقادیر کوچک. تر باشند بهتر است است. هرچه مقادیر به یک نزدیکاز صفر تا یک در نوسان اشتراک 

 نتوانندبنابراین باید از تحلیل خارج شود. معموالً متغیرهایی که  ؛کافی برای تحلیل عاملی مناسب نیست ةانداز نظر بهمدمتغیر 

در انتخاب  ،متغیرها حذف شوند تا در مراحل بعد ةمجموعیا از  درصد از تغییرات را تبیین کنند باید تعدیل 2۳یا  2/۳باالتر از 

بارهای عاملی  نیهمچناند.  شده تأییدو  2/۳تمامی مقادیر باالی  ،نتایجبا توجه  که نکنندها مشکل ایجاد بندی عامل و دسته

نتایج نشان داد  .متغیر را تبیین کننداند تغییرات هر  شده به چه میزان توانسته استخراجهای  که مجموع عاملست ا آن ةدهند نشان

 .کنندمتغیرهای پژوهش را تبیین اند   توانستهدرنتیجه و هستند  2/۳تر از  شده بزرگ محاسبهتمامی بارهای عاملی 

اجرای سیستم مؤثر در  ی( مدل مفهومی عوامل)کمّ  اکتشافیدلفی در بخش کیفی و تحلیل عاملی  روشبا توجه به نتایج 

 :شود مشاهده می 6اطالعات مدیریت در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تیریمد اطالعات ستمیس یاجرامؤثر در  عوامل یمدل مفهوم -1 شکل

 

شده، از روایی  طراحی ةنام و نیز حصول اطمینان از روایی محتوایی پرسشبرازش مدل مفهومی پژوهش با هدف  ،در ادامه

ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی  ،ها نامه منظور سنجش پایایی پرسش ی عاملی و روایی واگرا استفاده شد و بهتأیید

 .کار گرفته شد ی بهترکیب

 

                                                      

1. Varimax 

 

تیریمد اطالعات ستمیس یاجرا  

یانسان  

یسازمان  

یفن  

یتیریمد  

یفرد  

 
یآموزش  

 

یطیمح  

یاقتصاد  

  یفرهنگ

رساختیز و شبکه  

از کاربر  یبانیپشت  

تیامن  

یساختار  
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 استاندارد بیضرا نیدر حالت تخم تیریاطالعات مد ستمیس یاجرامؤثر در  عوامل یدییتأعامل  لیتحلمدل  -1نمودار 

 

معناداری در حالت عدد  5استاندارد و نمودار اجرای سیستم اطالعات مدیریت را در حالت مؤثر در  مدل عوامل 6نمودار 

هریک از بارهای عاملی و ضرایب مسیر در سطح اطمینان  ،آمده دست هب جبا توجه به نتا دهد. می( نشان t-valueضرایب )

 .است+ ۲1/6تر از بزرگشده  محاسبه t ةآمارمقدار زیرا  ند؛معنادار درصد ۲2



  

 ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ( در کتابخانهMISعوامل مؤثر در اجرای سیستم اطالعات مدیریت ) 6۳5

 

 

 
 (t-value) یدر حالت معنادار پژوهشمدل  -2نمودار 

 

 شده است: بیان 2ی( نیز در جدول تأییدگیری )تحلیل عاملی   های برازش برای الگوی اندازه شاخص ،در ادامه

  تیریمد اطالعات ستمیس یاجرا یهمگرا ییروا و یبیترک ییایپا کرونباخ، یآلفا ،یعامل یبارها -0 جدول

AVE CR 
آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 AVE CR ابعاد معرف

آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 ابعاد معرف

080/3 ۲33/۳ ۲5۳/۳ 

۰25/۳ A1 

تی
یری

مد
 

122/۳ ۲۳۰/۳ ۰1۰/۳ 

۰3۰/۳ E1 

ی
اد

ص
اقت

 

۰۳۰/۳ A2 ۱5۰/۳ E2 

۱۰5/۳ A3 ۰3۱/۳ E3 

۰6۳/۳ A4 ۱۲1/۳ E4 

۰5۳/۳ A5 ۰۰1/۳ E5 

1۲۳/۳ A6 

11۲/۳ ۲5۰/۳ ۲۳۳/۳ 

۰12/۳ F1 

ی
ار

خت
سا

 

2۲3/۳ A7 ۱2۱/۳ F2 

۱۰۰/۳ A8 ۰3۲/۳ F3 

۰۳۰/۳ A9 ۱۰3/۳ F4 

11۳/۳ A10 ۰3۱/۳ F5 

737/3 ۰۱۲/۳ ۱۲3/۳ 

۰6۰/۳ B1 

شی
وز

آم
 

۰1۳/۳ F6 

۰12/۳ B2 

۱35/۳ ۲61/۳ ۰۱۰/۳ 

۰۳۲/۳ G1 

گی
رهن

ف
 

۰3۲/۳ B3 ۲6۱/۳ G2 

203/3 ۲6۰/۳ ۰۰1/۳ 
۰۲5/۳ C1 

ی
رد

ف
 

۰۱۰/۳ G3 

۰32/۳ C2 ۰6۰/۳ G4 
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AVE CR 
آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 AVE CR ابعاد معرف

آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 ابعاد معرف

۱۰۳/۳ C3 

۱5۲/۳ ۲62/۳ ۰۱1/۳ 

۰۱۱/۳ H1 

و 
ه 

بک
ش

ت
اخ

رس
زی

 

۱21/۳ C4 ۰۱۲/۳ H2 

۱33/۳ C5 ۰52/۳ H3 

۱۲2/۳ C6 ۰35/۳ H4 

081/3 ۰۲3/۳ ۰22/۳ 

۱16/۳ D1 

طی
حی

م
 

۱۲2/۳ ۲56/۳ ۰۱6/۳ 

۰۲6/۳ I1 

ت
منی

ا
 

۰6۰/۳ D2 ۲62/۳ I2 

۱2۰/۳ D3 ۰1۲/۳ I3 

۱6۳/۳ D4 

1۰۰/۳ ۰۱۰/۳ ۰6۰/۳ 

۱۱5/۳ J1 

ربر
کا

ز 
ی ا

بان
شتی

پ
 

۱13/۳ D5 ۰1۱/۳ J2 

۱1۰/۳ D6 
۱3۲/۳ J3 

۰52/۳ J4 

 

های های انعکاسی و سازه سازه ةدستها به دو گیری یا همان سازهاندازه هایمدل ،6(PLS) حداقل مربعات جزئی هایدر مدل

شود پایایی سازگاری درونی گیری انعکاسی بررسی میهای اندازهد. معموالً اولین معیاری که در مدلنشوترکیبی تقسیم می

ها ارائه بستگی درونی معرف آلفای کرونباخ است که برآوردی را برای پایایی براساس هم ،است. معیار سنتی برای کنترل آن

. عالوه بر آلفای دشو یید میأتبودن بلوک  بعدی تکباشد، سازگاری درونی و  ۱۳/۳دهد. اگر آلفای کرونباخ بیشتر از یم

ها بودن بلوک بعدی نیز برای بررسی پایایی سازگاری درونی و تک 5از پایایی مرکب ،اس ال پیهای مسیری کرونباخ، در مدل

باشد، پایایی مرکب مدل  ۱۳/۳بیشتر از  ال معروف است 3نگلدشتای دیلون پیکه به  ال شود. اگر میزان این شاخصاستفاده می

 ود.ش می تأیید

استفاده شده است. روایی همگرا به این معناست که  ۰گیری، از روایی همگراهای اندازهمنظور تأیید روابودن مدل همچنین به

 شده از متوسط واریانس استخراج استفاده (6۲۰6) 2الرکر و فورنل. کنند میرا تبیین اصلی  ةها سازمعرف ةمجموع

بیانگر اعتبار همگرای کافی  2/۳معادل  اِی.وی.ایکنند. حداقل  معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد می درحکمرا  1(اِی.وی.ای)

 .تبیین کندهایش را طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرف بهتواند  به این معنی که متغیر مکنون می ؛است

پایایی مطلوب متغیرهای  ةدهند نشاناست که  ۱۳/۳آمده برای آلفای پایایی مرکب بیشتر از  دست بهمقادیر ، 2جدول براساس 

 برای متغیرهای مکنون اِی.وی.ایمقدار  همچنین گیری از پایایی مطلوبی برخوردارند.های اندازهبنابراین مدل ؛پژوهش است

 مطلوب است. گیری های اندازهکه روایی همگرای مدل نی استبنابراین گفت ؛است 2/۳باالتر از نیز 

 به روش فورنل و الکر اواگر ییروا سنجش سیماتر -2 جدول

پژوهش هایسازه یانسان عوامل  یسازمان عوامل  یفن عوامل   

یانسان عوامل  ۱۰۰/۳    

یسازمان عوامل  1۳2/۳  ۱5۳/۳   

یفن عوامل  15۳/۳  1۲6/۳  ۱66/۳  

 

                                                      

1. Partial Least Squares 

2  . Composite Reliability 

3. Dillon Goldstein 

4. Convergent Validity 

5. Fornell-Larcker 

6. Average variance extracte (AVE) 



  

 ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ( در کتابخانهMISعوامل مؤثر در اجرای سیستم اطالعات مدیریت ) 6۳۰

 

مقدار جذر  .شود مشاهده می 1که نتایج آن در جدول  شدهالرکر بررسی  ال معیار فورنل روایی افتراقی نیز با استفاده از 

-بستگی میان آن اند، از مقدار همهای قطر اصلی ماتریس قرار گرفته که در خانه ،متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر اِی.وی.ای

توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، رو می قطر اصلی قرار دارند، بیشتر است. ازاینهای زیرین و راست که در خانه ،ها

های دیگر، به عبارت دیگر روایی های خود دارند تا با سازهها )متغیرهای مکنون( در مدل، تعامل بیشتری با شاخصسازه

Rصورت میانگین هندسی  هب 6(اف.جی.اُ) برازش مدلنیکویی  شاخصدرنهایت نیز  .واگرای مدل در حد مناسب است
و  2

 شود: متوسط اشتراک محاسبه می

    √           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅̅̅  

 

 .اُ.افیجبررسی اعتبار   شاخص -7جدول 

Communality R متغیرها
2

 GOF 

 ۱21/۳ 3۲۰/۳ یانسان عوامل

265/۳ 
 ۰۳2/۳ 32۰/۳ یسازمان عوامل

 1۲1/۳ 5۲2/۳ یفن عوامل

 702/3 303/3 نیانگیم

 

؛ است ۰/۳این مقدار بیشتر از که  دست آمد به 265/۳ ، مقدار شاخص نیکویی برازش برابر۱با توجه به نتایج جدول 

 .شود می تأییدبرازش کلی مدل  درنتیجه

در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  اجرای سیستم اطالعات مدیریت درثر ؤم: عوامل و زیرعوامل 1سؤال 

 ند؟ا کدام اسالمیشورای 
اجرای سیستم اطالعات مدیریت در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ابتدا از  درثر ؤمعوامل و زیرعوامل 

و  ها عاملاین  برای تأیید .تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شده استبا دلفی و در ادامه  روشطریق مصاحبه با خبرگان و 

 .شود مشاهده می ۰در جدول  آن استفاده شد که نتایجی تأییدها از تحلیل عاملی زیرعامل

 یدییتأ یعامل لیتحل یهاافتهی از حاصل نتایج :8 جدول

 t-value عامل ریمتغ
 بیضر

 استانداردبتا
R

2
 t-value رعاملیز 

 بیضر

 استاندارد

 بتا
R

2 

جرا
ا

یس ی
تم

س
 

ت
عا

طال
ا

 
یریمد

 ت

 ۱21/۳ ۰1۲/۳ 222/55 یانسان

 ۰6۲/۳ ۲۳2/۳ 2۳1/32 یتیریمد

 22۰/۳ ۱۰۰/۳ ۰5۱/66 یآموزش

 1۲2/۳ ۰3۰/۳ ۰51/56 یفرد

 ۰۳2/۳ ۰۲۱/۳ 556/33 یسازمان

 1۱۰/۳ ۰53/۳ 32۳/6۰ یطیمح

 1۳5/۳ ۱۱1/۳ ۰۰۰/6۳ یاقتصاد

 1۲۲/۳ ۰31/۳ 3۲۱/5۳ یساختار

 2۱2/۳ ۱2۰/۳ 1۳2/۲ یفرهنگ

 1۲1/۳ ۰3۰/۳ 111/6۱ یفن

 2۰3/۳ ۱3۱/۳ 1۱۰/۰ رساختیز و شبکه

 231/۳ ۱35/۳ ۱۱6/۲ تیامن

 13۳/۳ ۱۲۰/۳ 66۰/63 کاربر از یبانیپشت

                                                      

1. Goodness of fit (GOF) 
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سه عامل  شامل ،دهند که متغیر اجرای سیستم اطالعات مدیریتنشان می ۰ی مندرج در جدول تأییدنتایج تحلیل عاملی 

اجرای مؤثر در  عامل سهبرای هر  6تی ال ولیو مقادیر درصد ۲۲ن در سطح اطمینا همچنیناست. « انسانی، سازمانی و فنی»

Rبا توجه به مقدار ( قرار دارند.-2۰/5، 2۰/5در خارج بازه ) ،سیستم اطالعات مدیریت
توان نتیجه  می ،و مقادیر باالی آن 2

. برای استزیرعامل مدیریتی، آموزشی و فردی  سه شاملگرفت که متغیرها در سطح قوی قرار دارند. همچنین عامل انسانی 

و برای عامل فنی نیز سه عامل شبکه و زیرساخت،  چهار زیرعامل محیطی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی ،عامل سازمانی

که شده است تر  بزرگ ۲1/6شده از  محاسبهمقادیر عدد معناداری  همةاند. همچنین  و پشتیبانی از کاربر شناسایی شده ،امنیت

 .استعوامل  تأیید دهندة نشان

در کتابخانه، موزه و مرکز  اجرای سیستم اطالعات مدیریتمؤثر در  بندی عوامل و زیرعوامل: رتبه2 سؤال

 اسناد مجلس شورای اسالمی چگونه است؟

در  ۰۲۱/۳عوامل سازمانی با ضریب تأثیر  ،شده شناسایی، در بین سه عامل اصلی ۰آمده در جدول دست هبا توجه به نتایج ب

در رابطه . قرار دارندهای دوم و سوم  اولویتدر  ۰3۰/۳و  ۰1۲/۳ترتیب با ضرایب تأثیر  بهاولویت اول و عوامل انسانی و فنی 

ول تا های ا ترتیب در اولویت به ۱۰۰/۳و  ۰3۰/۳، ۲۳2/۳و آموزشی با ضریب  ،عوامل مدیریتی، فردی، انسانیامل وعزیربا 

و  ساختاری( مربوط به زیرعامل ۰31/۳، باالترین ضریب استاندارد )سازمانی هایدر رابطه با زیرعاملاند.  سوم قرار گرفته

پشتیبانی از ، زیرعوامل فنیدر رابطه با  و درنهایت استزیرعامل فرهنگی ( مربوط به ۱2۰/۳ترین ضریب استاندارد )پایین

در اولویت اول تا سوم قرار  ۱35/۳و  ۱3۱/۳، ۱۲۰/۳ترتیب با ضرایب تأثیر استاندارد  بهت کاربر، شبکه و زیرساخت و امنی

 دارند.

 گیری نتیجه

ند. ا مواجه فراوانیهای  های امروزی با چالش گیری در سازمان با توجه به افزایش رقابت در دنیای امروزی، مدیران برای تصمیم

؛ اند موقع و باکیفیت بهعات الهای مختلف نیازمند اط همچنین هماهنگی بین بخشگیری در سازمان و  تصمیم مدیران برای

طور  بهعاتی الهای اط رو، سیستم های امروزی امری ضروری است. ازاین عاتی مناسب برای سازمانالدرنتیجه وجود سیستم اط

ها متقبل  این سیستم ةتوسعایجاد و  برای های هنگفتی هزینهها  و سازمان اند ها را به خود معطوف کرده گیری توجه چشم

عاتی و الهای اط عاتی برای درک ارزش و کارایی سیستمالهای اط . بنابراین، شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت سیستماند شده

در این پژوهش با توجه به  بنابراین،و حیاتی است.  الزمها،  این سیستم ةتوسعو  اندازی راه درپرداخت شده  های هزینهتوجیه 

زیرعوامل مدیریتی، فردی و آموزشی، عوامل سازمانی با زیرعوامل ساختاری، محیطی،  شاملنتایج پژوهش عوامل انسانی 

اجرای مؤثر در  عوامل منزلة فرهنگی و اقتصادی و عوامل فنی با زیرعوامل امنیت، شبکه و زیرساخت و پشتیبانی از کاربر به

 در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی شناسایی شدند. دیریتسیستم اطالعات م

اصوالً محققان بر این باورند که عوامل انسانی در توان اظهار داشت که  می ،های فوق و در رابطه با عوامل انسانی در تفسیر یافته

برخوردار و ؛ 63۲2 حسنی و همکاران،؛ 63۲2رسولی و همکاران، دارند )بسزایی نقش  اجرای سیستم اطالعات مدیریت

 .(;Al-Mamary & Shamsuddin, 2015 Kaur & Aggrawal, 2013 ؛63۲2 زاده، شیرویه

مدیریت اطالعات  اجرای سیستمفرایند  دریکی از عوامل تأثیرگذار  منزلةبه ان و کارکنانها و مشخصات مدیر ویژگیهمچنین 

مبتنی بر نیازهای داخلی  اجرای سیستم اطالعاتتصمیم نهایی را برای  ران و کارکنانطور کلی مدی بهشناخته شده است. 

 (.Adegbore, 2018) دنکن می انخاذسازمان یا تغییرات محیطی 

سازی سیستم اطالعات مدیریت، میزان آشنایی همچنین در رابطه با عوامل انسانی، حمایت کامل مدیریت سازمان از پیاده

اشالتیاق  کارگیری سیستم اطالعات مدیریت و همدیران و کارکنان با کاربردها و فواید سیستم اطالعات مدیریت، توانمندی در ب

                                                      

1. t-value 



  

 ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ( در کتابخانهMISعوامل مؤثر در اجرای سیستم اطالعات مدیریت ) 6۳1

 

تواند موجب اثربخشی بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت  سیستم اطالعات مدیریت مییادگیری  کارگیری و هانگیزه برای ب و 

 .شود

 مدیریت اطالعاتبرای  ،را دارند آگاهی الزم دربارة اطالعات هایی که سازمان نی استدر رابطه با عوامل سازمانی نیز گفت

 ( 63۲1 خیرگو و شکوهی،)ند تر در اجرای اثربخش سیستم اطالعات مدیریت موفقو  دارند بهتری نظریات جدید

برای اجرای  یساختار و فرایندهای رسمی و منظم و متمرکز را دارندهای اطالعاتی آگاهی الزم  سیستم دربارةهایی که  سازمان

قابلیالالت انطبالالاق و  استمنطبق و ساختار سازمان با نیازهای سیستم اطالعات مدیریت دارند   سیستم اطالعات مدیریت

 (.Ouriques et al., 2018) سیستم اطالعات مدیریت در سازمان وجود دارد و عوامل هالا بالالا ویژگی ی سازمانفراینالالدها

سازی سیستم اطالعات مدیریت و قدرت ریسک پیاده برای ،ر و داشتن اعتبار کافیاقتصادی باالت ةاندازبا  یها همچنین سازمان

توجه جدی و کافی دولت درخصوص استقرار  دارند. ظرفیت باالتری اجرای سیستم اطالعات مدیریت و همچنین باالتر

برای پذیرفتن  داشتن  سازمان و آمادگیسازی آن و همچنین تغییر در ساختار ها به پیادهالزام سازمان سیستم اطالعات مدیریت و

های جدید موجب اجرای اثربخش سیستم اطالعات  در پذیریش اطالعات و فناوری داشتن  آمادگی سازمانیتغییرات و 

 .شود میمدیریت 

ی و انسان عامل عات همچونالاط های سیستمهای  زیرساختتوان اظهار داشت که عوامل فنی و  فنی میعوامل  دربارةدرنهایت 

 & Al-Mamary،63۲2 رسولی و همکاران،) اند سیستم اطالعات مدیریتتحول و توسعه در  ةزمالسازمانی 

Shamsuddin, 2015 Kaur & Aggrawal, 2013;). های ارتباطی و مخابراتی سریع و مطمئن، گسترش  وجود شبکه

افزاری و  نرمهای اطالعاتی، توسعه و گسترش  سرعت ارتباطات، وجود بسترهای ارتباطی، وجود بانک یارتقاها و  سیستم

افزار،  نرمافزار،  های امنیتی در سطح سخت سرویسهای امنیت در محافظت از اطالعات و وجود  افزاری و وجود شبکه سخت

 های اطالعات دارد. سازی و اجرای سیستم پیادهدر هر سازمانی نقش مؤثری در  سیستم عامل و شبکه

اجرای سیستم اطالعات مدیریت در کتابخانه، موزه و مرکز  دربا توجه به تأثیر معنادار عوامل انسانی، سازمانی و فنی  پایان،در 

 شود: مطرح میاسناد مجلس شورای اسالمی پیشنهادهای ذیل 

 سازی سیستم اطالعات مدیریت.از پیاده ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی حمایت کامل مدیریت کتابخانه 

 آشنایی مدیران و کارکنان با سیستم اطالعات مدیریت برایهای آموزشی برگزاری سمینارها و کارگاه. 

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی دیریت در کتابخانهم اطالعات سیستممرتبط با  یافزارنرم هاینظام یارتقا ، 

 .روز یهاشرفتیپ و یاطالعات یازهایمطابق با ن

  افزارى در راستاى تأمین امنیت و دسترسى افزارى و نرمکارگیرى ابزارهاى مختلف سخت بهرعایت استانداردهاى امنیتى و

 .ها به سامانه

  سازی سیستم اطالعات مدیریتپیاده برایتخصیص اعتبار مدیریت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 

 ةیکلدر  های اطالعاتی سیستم رانیمد یریکارگ هب ژهیو به ،یاطالعات نظاممتخصص مرتبط با  یانسان یرویاستخدام ن 

 ی سیستمو طراح لیتحل یآنان برا یو استفاده از نظر مشورت اسالمی ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای کتابخانه های قسمت

 مدیریت. اطالعات 

 مدیریت در کتابخانه اطالعات سیستم تیبا کاربرد و اهم و کارکنان رانیمد کردنآشنا یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار  ،

 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

  افزاری از لحاظ رضایت، اعتماد و نوآوری در کاربران، جلوگیری از اتالف وقت آنان به نرم نظام ةتهیدقت در انتخاب و

 ف )دستی و مکانیزه( و پیشگیری از فرسودگی شغلی. عدلیل کار مضا

 های اطالعات مدیریتی سیستمة توسع اندازی یا راه منظور به یاسالم یشورا مجلسة ژیو ةبودجو اختصاص  بیتصو. 

 از کاربران. یبانیخدمات پشت تیفیک شیبهبود و افزا 

 منابع



 

 6۰۳6(، پاییز 3)33هی اطالعات ندمطالعات کتابداری و سازما 6۳۱

 

 بر تأکید با هاسازمان در اطالعات هایسیستم اهمیت .(63۲۱) مرجان قهفرخی، شاهقلیان و لیال شریفیان، ،حمیدرضا اشرفی،

 در نینو یپژوهش یکردهایرو .(MIS) مدیریت اطالعات سیستم با مقایسه و( DSS) یار تصمیم اطالعاتی سیستم
 .۰۰-33 (،1)5 ،یحسابدار و تیریمد

اطالعات  یهاستمیس یاجرا تیموفق یدیعوامل کل یابیو ارز ییشناسا. (63۲2) یزاد، هادیرویهش و یهمرض ،برخوردار
 یاصفهان، دانشگاه آزاد اسالم یدار،پا یریتو مد یعصنا یمهندس یالمللین، کنفرانس بمحورپروژه یهادر سازمان تیریمد

 .واحد لنجان

 گیری تصمیم بهبود و مدیریت اطالعاتی های سیستم کارگیری به بین رابطه بر فراتحلیلی(. 63۲۰) یاسر ،صیادی و اسد ،یحجاز

 .5۰۱-56۱ ،(5)6۰، یفرهنگ سازمان تیریمد یمجله علم .مدیران

اطالعات  ستمیس تیعوامل موفق یبندتیو اولو ییشناسا .(63۲2جالل ) ،منفرد یقتحق و یربابکام ی،مرجان ،عباس ی،حسن
 یدانشگاه آزاد اسالم ی،اطالعات های یستمس گرایش یدولت یریتارشد رشته مد یکارشناس نامهپایان .در سازمان تیریمد

 .یریتو مد یتهران، دانشکده حسابدار یقاتواحد علوم و تحق

 .دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت حیاتی عوامل بررسی .(63۲5) ینحس خنیفر، و سیدمحمد مقیمی،، مهدیه حیدری،

 .6۰۰-6۰۲ ،(6)66 ،فرهنگ تیریمد نامه فصل

در  یهای اطالعاتیستماثربخشى سمؤثر در  یدىبندى عوامل کلو رتبه یىشناسا .(63۲1جواد ) ی،شکوه و منصور یرگو،خ

 .۱65-1۲2 ،(3)35، اطالعات یپژوهشگاه علوم و فناور یپژوهش -یفصلنامه علم .هاى دولتىسازمان

اطالعات  یهاستمیاستقرار سمؤثر در  عوامل ییشناسا .(63۲2اهلل ) وجه زاده، یقربان و یاحمدعل پناه، یزدان ،حامد ی،رسول

 ی،اطالعات های یستمس گرایش یدولت یریتارشد رشته مد یکارشناس نامهپایان .کشور یآموزش عالسسات ؤدر م تیریمد

 .یو حسابدار یریتدانشکده مد ی،دانشگاه عالمه طباطبائ

 یها یستمسموانع استقرار  یتاولو یینو تع ییشناسا .(63۲3آزادی، رسول )و  الفتی، امیر ،یکتایار، مظفر ،عیدی، حسین

-۰3 ،(6)5، شمال یورزش یولوژیزیو ف تیریمد .( در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاهMIS) یریتاطالعات مد

22. 

 منابع مدیریت اثربخشی و انسانی منابع اطالعات هایسیستم بین رابطه تبیین .(63۲۰) جواد شکوهی، و عبدالعلی گر، کشته

 .625-636 ،(5۲)۰ ،یعموم تیریمد یها پژوهش .انسانی
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