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پویش محیطی، نرش الکرتونیک، تصمیم گیری راهربدی 

عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری

 و استفاده از اطالعات در حوزه نرش الكرتونیك

چڪیده

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از 
اطالعات به منظور تصمیم گیری بهینه از نظر نارشان خصوصی حوزه 

نرش الكرتونیك است. 
روش/ رویکرد پژوهشی: پژوهش حارص با روش پیامیشی- تحلیلی 
انجام شده و جامعه آماری شامل 100 نارش فعال خصوصی است که 
80 نفر از آنها با استفاده از روش تصادفی ساده منونه گیری شدند. 
داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده 

است.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از عوامل محیط بیرونی، مؤلفه 
اقتصادی با میانگین رتبه ای 5/23 مهم ترین عامل محیطی بوده است. 
از منابع اطالعاتی نیز مؤلفه مدیران زیردست با میانگین رتبه ای 11/91 
با بیشرتین اهمیت و مؤلفه انتشارات دولتی با میانگین رتبه ای 5/79 

دارای کمرتین اهمیت و قابلیت اطمینان بوده است. 
نتیجه گیری: بین دسرتس پذیری و کیفیت یک منبع اطالعاتی و تناوب 

استفاده از آن در پویش محیطی رابطه معناداری وجود دارد. 

ثریا ضیایی   |   لیال رسولی
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عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری
 و استفاده از اطالعات در حوزه نرش الكرتونیك

دریافت:  92/04/17   پذیـرش: 93/08/10

مقدمه
در دنیای امروز دسترسی به اطالعات و چگونگی استفاده از این اطالعات توسط مدیران نقش 
بسیار مهمی در پیشرفت صنعت دارد. با توجه به اهمیت روزافزون نقش مدیران در دنیای 
صنعت و در سازمان ذینفع می توان به اهمیت فراهم آوری و استفاده از اطالعات مناسب در 
مقابله با چالش های احتمالي سازمان پی برد. به نظر می رسد که صنعت نشرالکترونیک نیز 
از این قاعده مستثنی نیست و نیاز به بررسی چگونگی فراهم آوری و استفاده از اطالعات در 

مقابله با چالش های فرارو دارد. 
فناوری اطالعات و ارتباطات در سال های اخیر بر دنیای نشر تاثیری انقالبی نهاده است. 
تولید انواع منابع اطالعاتی الکترونیکی در مدت کوتاهی از منابع چاپی بیشتر شده و با سرعتی 
شگرف در حال فزونی است. نشر الکترونیک دنیای اطالعات و حتی فضای سنتی و فیزیکی 
کتابخانه ها را به چالش کشیده و سبب بروز تغییرات بسیاری شده است. به همین دلیل، ناشران 
خصوصی حوزه نشر الکترونیک تالش می کنند تا با استفاده از اطالعات صحیح مکان خود 

را در میدان رقابت تثبیت یا ارتقا بخشند.
تیلور 3 )1991( معتقد است بیشتر اطالعاتی که در محیط مورد استفاده قرار مي گیرد با 
تجزیه و تحلیل عوامل محیطي همراه است. این عوامل محیطي مي تواند گروهی از مردم که با 
سازمان به هر نحوی در ارتباطند، ابعاد گوناگون مسائلي که در سازمان وجود دارد و باید حل 
شود، مجموعه دخیل در کار سازمان، و راهکارهاي حل مسائل سازمان یا از این قبیل باشد.

ثریا ضیایی1 | لیال رسولی2  

1.  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه پیام نور

sorayaziaei@gmail.com 

2.  کارشناس ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی،   دانشگاه پیام نور

Taylor .3
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یک مدیر برای تصمیم گیري صحیح می تواند از روش های متفاوتی استفاده نماید، یکی 
از این روش ها پویش محیطی است. چو1 )2001( پویش محیطی را فرآیند کسب و استفاده 
از اطالعات که از طریق حوادث، روش ها و روابط سازمانی که در تعامل با محیط حاصل 
می شود تعریف مي کند. این اطالعات مي تواند سبب کمک به مدیریت براي اخذ تصمیم 

مناسب در مقابله با رویدادهای آتی باشد.
همچنین دولی و فریکسل2 )1999( عقیده دارند یکی از عناصر اصلی سرمایه گذاری 
جهت تصمیم گیری درست برای آینده سازمان، پویش محیطی است. زیرا با فراهم کردن انبوهي 
از اطالعات متنوع از پیچیدگی ها و عدم قطعیت های موجود در تصمیم گیری سازمانی می کاهد. 
در مقابل، اطالع رسانی نادرست در طول فرآیند تصمیم گیری می تواند پردازش اطالعات توسط 
عوامل تصمیم گیرنده را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، دانش و فناوری تخصصی باید در کنار 

یکدیگر قرار گیرند تا ریسک استفاده از اطالعات بدست آمده از محیط را تقلیل دهند.
انسف3 )1987 ( به چهار نوع محیط مختلف قائل بود که با توجه به شرایط سازماني پویش 
محیطی در آنها صورت می گرفت:  محیـط پایدار، محیـط واکنشی، محیط پیش بینانه، محیط 
ابتکاري. مایر، راینر و اسنایدر4 )1997( این موضوع را بیشتر مورد بحث قرار دادند و استدالل 
کردند که سازمان ها برای بقا و موفقیت در تعامل با محیط خود قرار دادند و موفقیت سازمان 
بستگی به چگونگی برخورد مؤثر مدیریت در مقابل تغییر سریع فناوری اطالعات محیطی است. 
در  سازمان  جاری  تفکر  که  می کنند  بیان   )2009( طیب5  و  جاناتان  نیک محمد، 
برنامه ریزی های بلند مدت نیازمند شناسایي ارزش اطالعات محیطی و فراهم آوري آنهاست. 
زمود6 )1978( کیفیت درک شده منبع اطالعاتي را میزان مرتبط  بودن، دقت، درستي، 
کمیت، پایایي و اعتبار، مناسبت و بجایي، کیفیت ساختار، و کیفیت معني و مفهوم اطالعات 

موجود در آن مي داند.
با توجه به اهمیت پردازش اطالعات در روند تصمیم گیری هاي راهبردي، این استدالل 
وجود دارد که پویش محیطی یکی از عناصر اصلی برای سرمایه گذاری در تصمیم گیری 
باکیفیت است. بدیهي است که قلب تپنده تصمیم گیری سازماني، گردآوری عقالنی و منطقی 
اطالعات، یعني پویش محیطی است )داک، دیولی و آنتونی7، 2004(. پویش محیطی نقاط 
ضعف و قوت داخلی سازمان را در ارتباط با فرصت ها و تهدیدات بیرون سازمانی مورد 

بررسی قرار می دهد )آبلز8، 2002(.
 سرمایه گذاران امروزی در حوزه نشر الکترونیک که در محیطي تازه و ناپایدار تجاری 
قرار دارند با استفاده از پویش محیطی می توانند به رویکردهای تازه ای در این حوزه دست 
یافته و جایگاه خود را تثبیت نمایند. به همین سبب، در این مطالعه سعی شده که عوامل 

1. Choo

 2. Dooley & Fryxell

3. Ansoff

4.  Maier, Rainer Jr. & Snyder

5.  NikMuhammad, 

Janatan & Taib

6.  Zmud

7.  Daake, Dawley &  Anthony

8.  Abels

عوامل مؤثر بر پویش محیطی
 و گردآوری و استفاده از اطالعات

 در حوزه نشر الكترونیك
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محیطی تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری ناشران شناسایي و به چگونگی کسب این اطالعات 
از محیط بیرونی پرداخته شود.

پژوهش در باب پویش محیطی با مطالعات پیشگامانی مانند )آگیالر1 )1967( و کیگان2  
)1968( در دهة 1960 آغاز گردید. پژوهش های انجام گرفته اکثرا حول محور چهار موضوع 
اصلی بود: 1( تاثیر عدم قطعیت محیطی در پویش 2( نواحي محیطی مورد پویش قرار گرفته 
3( منابع اطالعاتی مورد استفاده 4( روش های پویش. مطالعات در مورد عدم قطعیت محیطی 
نشان داده اند که مدیران برای مقابله با عدم قطعیت از پویش بیشتری استفاده می کنند )نیشی، 
اسکودربرک و اسکودربرک3، 1982؛ دفت، سورمونن و پارکز4، 1988؛ اوستر5 و چو، 1993(. 
در مورد بخش هایي که مورد پویش قرار گرفته اند بخش هاي مرتبط با بازار در رتبه باالتري 
قرار داشتند، و اطالعات بدست آمده در مورد مشتریان، رقبا، تهیه کنندگان بیشترین اهمیت را 
دارا بوده است )جین6، 1984؛ گوشال و کیم7، 1986؛ لستر و واترز8، 1989(. در مورد استفاده 
از منابع اطالعاتی نتایج نشان داد که بیشتر از منابع اطالعاتی شخصی به ویژه مدیران و کارکنان 
در پویش محیطی استفاده می شود، در حالی که منابعی مانند کتابخانه یا پایگاه های اطالعاتی 
برخط کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند )اوکانل و زیمرمن9، 1979؛ کوبرین، باسک، بالنک و 
الپالمبورا 10، 1980؛ اوستر و چو ،1993(. روش های به کار رفته در پویش محیطی می تواند به 
صورت استفاده از فعالیت های غیررسمی در قالب تالش های سازمان یافتة رسمی باشد که با 
توجه به اندازه سازمان، تجربیات سازمان، و برداشت سازمان از محیط می تواند متفاوت باشد 

)توماس11، 1980؛ کالین و لینمن12، 1984؛ اوستر و چو ، 1993(.
این پژوهش ها روند تکاملی خود را همچنان ادامه می دهند و هر یک به جنبه ویژه ای از 

پویش محیطی می پردازد.
در ایران نیز باب الحوائجی و حسینی )1390( پژوهشی انجام دادند که هدف از آن شناخت 
مدیران نشر خصوصی با استفاده از منابع اطالعاتی از محیط بیرونی سازمان تجاری آنها بود تا 
با اطالعات موثق بتوانند در مورد نشر کتاب های خود بهترین تصمیم را بگیرند. نتایج نشان داد 
که از محیط بیرونی، بخش اقتصادی و مشتریان و رقبا مهم ترین عوامل محیطی بودند. از منابع 
اطالعاتی نیز کارکنان زیردست و یادداشت های داخلی، مهم ترین منبع اطالعاتی بوده اند. رادیو، 

تلویزیون و انتشارات دولتی و نشریات ادواری به میزان کمتری مورد استفاده قرار گرفته اند.
همچنین باب الحوائجی و فرهادپور )1390( در پژوهشي نشان دادند که اهمیت، تنوع، 
و پیچیدگی از ویژگی های مشترک محیط بیرون کتابخانه هاي دانشگاهي است. مدیران به 
منظور کسب اطالعات در مورد رویدادها و مشخص کردن خط مشی سازمان و برنامه های 
آینده خود به پویش محیط خارجی می پردازند. مقدار پویش محیطی با درک عدم قطعیت 

1.  Aguilar

2.  Keegan

3.  Nishi,  Schoderbek & Schoderbek

4. Daft, Sormunen & Parks

5.  Auster 

6.  Jain

7.  Goshal & Kim

8.  Lester & Waters

9.   O’Connell & Zimmerman

10.  Kobrin, Basek, Blank & La Palombara

 11. Thomas

12.  Klein & Linneman

ثریا ضیــایی 
لیال رسـولی



105
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 1)بهار 1394(   

استراتژیک و درک عدم قطعیت محیطی به شدت در ارتباط است. در زمینه کتابخانه و مراکز 
اطالع رسانی، مدیرانی که محیط، مشتریان، و بخش های فناوری را مورد پویش قرار می دهند 

درک بهتري از اهمیت، پیچیدگی و تنوع محیطي دارند.
همان طور که مشاهده مي شود پژوهشی در باب مدیریت و تأثیر پویش محیطی بر 
انتشارات الکترونیکي صورت نگرفته است، لذا پژوهش حاضر بر آن شد تا ببیند کدام 
بخش های محیط بیرونی توسط مدیران انتشارات الکترونیکی خصوصی برای انجام پویش 
محیطی بیشتر استفاده می شود. کدام منابع اطالعاتی نامطمئن و چه بخش هایی از محیط 
بیرونی پیچیده تشخیص داده می شوند. با این فرض که رابطه مستقیمی بین دسترس  پذیری 

درک شده یک منبع اطالعاتی و تناوب   استفاده از آن در پویش محیطي وجود دارد.

روش شناسی
روش پژوهش پیمایشي- تحلیلی و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه پویش محیطی 
شامل 16 منبع اطالعاتی و 6 بخش محیطی بیرونی است که بین80 نفر از مدیران انتشارات 
الکترونیکی خصوصی شهر تهران در سال1390 از طریق پست الکترونیک توزیع شده است. 
در حوزه نشر الکترونیک 100 ناشر فعال در حوزه نشر الکترونیک در شهر تهران مشغول 
فعالیت بوده که طبق جدول مورگان از این تعداد 80 ناشر با استفاده از روش نمونه گیری 
تصادفی ساده، و از میان مدیران انتشارات الکترونیکی خصوصی که در سال دست کم 10 
اثر تولید کرده اند به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. عالوه بر آمارهاي توصیفي و 
استنباطي برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون های پارامتریک تی زوجی1 و همبستگی 

پیرسون2  نیز استفاده گردید.

یافته ها
1. عوامل بیرونی مورد پویش

جدول 1. میزان استفاده از بخش های بیرونی در پویش محیطی

میانگین رتبه ایبخش محیطیردیف

5/23بخش اقتصادی1

4/80مشرتیان2

3/39رقبا3

2/85بخش اجتامعی فرهنگی4

2/74بخش تکنولوژیکی5

2بخش نظارتی و قانونی6
1.   T- paired Samples

2.   Pearson Correlation

عوامل مؤثر بر پویش محیطی
 و گردآوری و استفاده از اطالعات

 در حوزه نشر الكترونیك
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در پاسخ به پرسش هاي مطرح شده داده هاي جدول 1 نشان مي دهد که از نظر مدیران 
انتشارات الکترونیکی خصوصی شهر تهران، بخش اقتصادی با میانگین رتبه ای 5/23 دارای 
بیشترین استفاده و مؤلفه بخش نظارتی و قانونی با میانگین رتبه ای 2 دارای کمترین استفاده 

در پویش محیطی بوده است

2. منابع اطالعاتی مورد پویش

جدول 2. میزان قابل اعتامد و موثق بودن هریک از منابع اطالعاتی از نظر نارشان خصوصی

با توجه به جدول 2 مشاهده مي شود از نظر ناشران خصوصی نشر الکترونیکی شهر 
تهران، مؤلفه مدیران زیردست با میانگین رتبه ای 11/91 قابل اطمینان ترین منبع اطالعاتی و 
مؤلفه انتشارات دولتي با میانگین رتبه ای 5/79 به عنوان منبعی که کمترین اطمینان را به دست 

آورده شناخته شده اند.

میانگین رتبه ایمنابع اطالعاتیردیف

11/91مدیران زیردست1

11/48مشرتیان2

10/87کارکنان زیردست3

10/25خدمات اطالع رسانی الکرتونیکی4

9/18گزارشات و مطالعات داخلی5

8/38یادداشت های داخلی و بخش نامه ها6

8/32ایستگاه های رسانه ای از قبیل رادیو، تلویزیون و غیره7

8/29کنفرانس ها و بازدیدها8

7/98رقبا9

7/69متخصصان صنعت چاپ و نرش10

7/64انجن های صنفی نارشان11

7/42گزارشات کتابخانه12

7/22مشاوران اعضای کمیته ها13

6/97مراکز دولتی14

6/62نرشیات ادواری و روزنامه ها15

5/79انتشارات دولتی16
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3. میزان پیچیدگی عوامل بیرونی

جدول 3. سطح پیچیدگی محیط بیرونی از نظر نارشان خصوصی نرش الكرتونیك

با توجه به جدول 3، از نظر ناشران خصوصی نشر الکترونیکی شهر تهران، بخش 
اقتصادی با میانگین رتبه ای 4/27 دارای بیشترین پیچیدگی و بخش تکنولوژیکی با میانگین 

رتبه ای 2/44 دارای کمترین پیچیدگی است.

4. رابطه بین دسرتس پذیری و تناوب استفاده از منابع اطالعاتی 

جدول 4. آزمون تی زوجی بین دسرتس  پذیری منبع اطالعاتی و تناوب   استفاده از آن

در جدول 4 با توجه به آماره آزمون t )که برای اختالف میانگین های نمرات سؤال 
تناوب   استفاده و سؤال میزان صرف زمان جهت دسترسي به منابع اطالعاتي محاسبه شده 
است( که برابر 2/177 با میزان Sig. برابر 0/037 )> 0/05( می باشد نتیجه گرفته می شود که 

تفاوت معنی داری بین نمرات دو سؤال وجود دارد .

جدول 5. محاسبه همبستگی بین دسرتس  پذیری درک شده یک منبع اطالعاتی و تناوب   استفاده از آن

میانگین رتبه ایبخش های محیطی

4/27بخش اقتصادی

4/13بخش رقبا 

4/09بخش مشرتیان

3/54بخش اجتامعی فرهنگی

2/52بخش نظارتی قانونی

2/44بخش تکنولوژیکی

.Sigدرجه آزادیTمؤلفه ها

(2- tailed)

2/117790/037دسرتس پذیری به منبع اطالعاتی و تناوب استفاده از آن

.Sigهمبستگیتعدادمؤلفه ها

800/4640/00دسرتس  پذیری درک شده منبع اطالعاتی و تناوب   استفاده از آن

عوامل مؤثر بر پویش محیطی
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منودار 1. پراکنش بین دسرتس  پذیری منبع اطالعاتی و تناوب   استفاده از آن

با توجه به جدول 5 اندازه رابطه همبستگی بین استفاده با تناوب و فاصله زماني مشخص 
از منابع اطالعاتي و میزان صرف زمان جهت دسترسي به منابع اطالعاتي ، برابر 0/464 است 
که نشان دهنده آن است که این متغیرها به صورت مثبت و مستقیم به یکدیگر همبسته هستند 
یعنی با افزایش یا بهبود یکی، دیگری نیز به صورت معنی دار افزایش یا بهبود می یابد. به 
عبارت دیگر، هر چه مدیران انتشارات دسترسی آسان و سریع تری به منابع اطالعاتی داشته 
باشند، براي کسب اطالعات، بیشتر به آن منابع مراجعه می کنند . نمودار 1 نیز ارتباط بین 

دسترس  پذیری منبع اطالعاتی و تناوب   استفاده از آن در پویش محیطي را نشان می دهد.

نتیجه گیری
نتایج تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که بخش های اقتصادی، مشتریان و رقبا به ترتیب در 
پویش محیطی مهم ترین بخش ها بوده اند، نتایج پژوهش باب الحوائجی و حسینی )1390( نیز 
مشابه این نتایج بود. پس می توان نتیجه گرفت بخش های مورد نظر برای پویش محیطی توسط 
مدیران مورد استفاده هستند و الکترونیکی یا سنتی بودن انتشارات در این رابطه مدنظر نیست. 
در یافته های باب الحوائجی و فرهادپور )1390( در رابطه با بخش های مهم، مخاطبان و مشتریان، 
فناوری، اجتماعی و فرهنگی مطرح شده اند که البته جامعه مورد بررسی آنان مدیران کتابخانه های 
دانشگاهی بوده اند که بیش از هر چیزی بقایشان را به وجود مخاطبانی وابسته می دانند که از 
خدمات اطالعاتی آنان استفاده می کنند و بخش اقتصادی به دلیل وابستگی به سازمان مادر و عدم 
رویارویی با چالش های بازار و نوسانات اقتصادی، کمتر مورد توجه بوده است. در پژوهش های 
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خارجی مشخص شد در بین بخش هایي که مورد پویش قرار گرفته اند بخش هاي مرتبط با بازار 
در رتبه باالتري قرار داشتند و توسط مدیران مهم تشخیص داده شده اند و اطالعات به دست 
آمده در مورد مشتریان، رقبا، و تهیه کنندگان بیشترین اهمیت را داشتند )جین1، 1984؛ گوشال 
و کیم2، 1986؛ لستر و واترز3، 1989(. در این رابطه، نتایج پژوهش چو4 )1993 ( نشان داد که 

بخش های فناوری و مشتریان و رقبا دارای بیشترین اهمیت هستند. 
 از یافته های دیگر پژوهش مشخص شد که تمام منابع اطالعاتی شانزده گانه )مشتریان، 
رقبا، متخصصان مربوطه، مراکز دولتي، نشریات ادواري و روزنامه ها، ایستگاه هاي رسانه اي 
از قبیل رادیو، تلویزیون و غیره، انجمن هاي صنفي، کنفرانس ها و بازدیدها، مشاوران اعضاي 
کمیته ها، مدیران زیر دست، کارکنان زیردست، گزارشات و مطالعات داخلي، منابع کتابخانه، و 
خدمات اطالع رساني الکترونیکي( توسط مدیران در پویش محیطی مورد استفاده بوده اند، اما 
مؤلفه مدیران زیردست با میانگین 11/91 مطمئن ترین منبع اطالعاتی جهت به دست آوردن 
اطالعات و تصمیم گیری مدیران است. پس از این مؤلفه، مشتریان )11/48(، کارکنان زیردست 
)10/87( و خدمات اطالع رسانی الکترونیکی )10/25( قابل اعتماد ترین منابع شناخته شده اند، 
اما انتشارات دولتی با میانگین 5/79 سطح اطمینان پایین تری را جهت استفاده مدیران برای 
کسب اطالعات و تصمیم گیری به خود اختصاص داده است. در پژوهش باب الحوائجی و 
حسینی )1390( ضمن تأکید بر اینکه منابع اطالعاتی در حد زیادی مورد استفاده قرار گرفته 
است، بیان شده که یادداشت های داخلی و بخشنامه ها بیشتر از سایر منابع مورد توجه بوده 
اما انتشارات دولتی مانند این پژوهش کمتر مورد استفاده مدیران واقع شده است. در پژوهش 
باب الحوائجی و فرهادپور )1390( منابع اطالعاتی شامل خدمات اطالع رسانی الکترونیکی، 
مخاطبان و مشتریان بوده است که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. در پژوهش های خارجی 
نتایج نشان داد که بیشتر از منابع اطالعاتی شخصی به ویژه مدیران و کارکنان در پویش 
محیطی استفاده می شود، در حالی که منابعی مانند کتابخانه سازمان یا پایگاه های اطالعاتی 
آنالین کمتر مورد استفاده قرار می گیرد )اوکانل و زیمرمن5، 1979؛ کوبرین، باسک، بالنک و 

الپالمبورا6، 1980؛ اوستر و چو ،1993(.
همچنین، نتایج نشان داد که بخش های اقتصادی، رقبا و مشتریان، به ترتیب دارای بیشترین 
پیچیدگی از دیدگاه مدیران در این پژوهش هستند. در رابطه با مهم ترین بخش ها نیر همین موارد 
به دست آمد، بنابراین مشخص می شود که مدیران، این بخش ها را در تصمیم گیری های خود 
مؤثر دانسته به همین دلیل بیشتر مورد توجه بوده است و در پویش مورد استفاده قرار می دهند. 
در نتایج پژوهش باب الحوائجی و فرهادپور )1390( که در حوزه کتابخانه های دانشگاهی انجام 
شد، بخش های پیچیده عبارت بودند از: مخاطبان و مشتریان، فناوری و رقبا. از مقایسه این دو 
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پژوهش در داخل کشور می توان نتیجه گرفت که انجام پژوهش های یکسان با وجود تفاوت 
محیطی باعث بروز نتایج مختلف در محیط های متفاوت می شود .

مآخذ
احمدی، حسن )1390(. درباره نشر الکرونیک. بازیابي )اسفند 21، 1390(، از http://aiaco.ir/درباره نشر 

الکترونیک
باب الحوائجی، فهیمه. حسینی، ابراهیم )1390(. پویش محیطي در گردآوري و استفاده از اطالعات : توسط 

مدیران ناشران خصوصي شهر تهران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، 27 )1( ، 87- 107.
باب الحوائجي فهیمه، فرهادپور محمدرضا )1390(. پویش محیطي براي گردآوري و استفاده از اطالعات 
در فعالیت تصمیم  گیري مدیران کتابخانه  هاي مرکزي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي کشور. تحقیقات 

کتابداري و اطالع رساني دانشگاهی، 45 )57(، 151-135.
مطلبی، داریوش )1393(. نشر الکترونیک در ایران و چند مشکل. کتاب ماه کلیات، 17 )6(، 2.

Abels, E. (2002). Hot Topics: Environmental Scanning. Bulletin of the American society for 

Information and Science and Technology, 28 (3), 1-4.

Aguilar, F.J. (1967). Scanning the business environment. New York: McGraw-Hill.

Ansoff, I. (1987). Corporate Strategy. London: Penguin.

Auster, E., & Choo, C.W., (1992). Environmental Scanning : Preliminary Findings of a 

Survey of CEO Information Seeking Behaviot in Two Canadian Industries. In D. Shaw 

(Ed.), Proceedings of the 55th Annual Meeting of the American Society for Information Sci-

ence (pp. 48-54). Medford, NJ: Learned Information, Inc. 

Auster, E. , Choo, C. W. (1993). Environmental Scanning by CEOs in two Canadian indus-

tries. Journal of the American Society for Information Science, 44 (4), 194-203.

Choo, C.W. (2001). Environmental scanning as information seeking and organizational 

learning. Information Research, 7 (1). Retrieved February 11, 2013, from http://Informa-

tionR.net/ir/7-1/paper112.html

Daft, R. L., Sormunen, J. & Parks, D. (1988). Chief executive scanning, environmental 

characteristics, and company performance: An empirical study. Strategic Management 

Journal, 9 (2), 123-139. 

Dooley, R.S. & Fryxell, G.E., (1999). AttainingDecision Quality and Commitment from 

Dissent: The Moderating effects of Loyalty and Competence in Strategic Decision-

making teams. Academy of Management Journal, 42 (4), 1-18.

Ghoshal, S. & Kim,S. K. (1986). Building effective intelligence systems for competitive 

ثریا ضیــایی 
لیال رسـولی



111
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 1)بهار 1394(   

advantage. Sloan Management Reuiew, 28 (1), 49-58. 

Klein, H. E., & Linneman, R. E. (1984). Environmental assessment: An international study 

of corporate practice. Journal of Business Strategy, 5 (l), 66-7

Keegan. W. J. (1968). The acquisition of global information. Information Management Re-

view, 8 (1), 54-56. 

Kobrin, S. J., Basek, J., Blank, S. & La Palombara, J. L. (1980). The assessment and evalua-

tion of noneconomic environments by American firms: A preliminary report. Journal 

of International Business Studies, 11 (1), 32-47.

Jain, S. C. (1984). Environmental scanning in U.S. corporations. Long RangePlanning, 27 

(2), 117-128. 

Lester, R. & Waters, J. (1989). Environmental Scanning and Business Strategy. London: British 

Library, Research and Development Department.

Maier, Jerry L., Rainer Jr., R. Kelly & Snyder, Charles A. (1997). Environmental Scanning 

for Information Technology: An Empirical Investigation. Journal of Management Infor-

mation Systems, 14 (2),177-200. 

NikMuhammad, NM., Janatan, M. & Taib, F. (2009). Environmental scanning and in-

vestment decision quality: Information processing perspectives. Management Research 

News. 32 (12), 1117-1129.

Nishi, K., Schoderbek, C. & Schoderbek, P. P.)1982(. Scanning the Organizational Envi-

ronment: Some Empirical Results. Human Systems Management, 3( 4), 233-245.

O’Connell, J. J. & Zimmerman, J. W. (1979). Scanning the international environment. Cali-

fornia Management Review, 22 (2), 15-23.

Taylor, R.S. (1991). Information use environments . In B. Dervin (Ed.) Progress in Commu-

nication Sciences, v. 10 (pp. 217-225). Norwood, NJ: Ablex 

Thomas, P. S. (1980). Environmental scanning-the state of the art. Long Range Planning, I3 

(1), 20-25.

Zmud, R. W. (1978). An empirical investigation of the dimensionality of the concept of 

information. Decision Sciences, 9 (2), 187-195.

استناد به این مقاله

ضیایي، ثریا و رسولي، لیال )1394(. مطالعه عوامل مؤثر بر پویش محیطي در گردآوري و استفاده از 
اطالعات توسط مدیران انتشارات الکترونیکی خصوصی شهر تهران. فصلنامه مطالعات ملي کتابداري و 

سازماندهي اطالعات، 26 )1(، 111-101.

عوامل مؤثر بر پویش محیطی
 و گردآوری و استفاده از اطالعات

 در حوزه نشر الكترونیك


