عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری
و استفاده از اطالعات در حوزه نرش الكرتونیك
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چڪیده
هدف :بررسی عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از
اطالعات به منظور تصمیمگیری بهینه از نظر نارشان خصوصی حوزه
نرشالكرتونیكاست.
روش /رویکرد پژوهشی :پژوهش حارص با روش پیامیشی -تحلیلی
انجام شده و جامعه آماری شامل  100نارش فعال خصوصی است که
 80نفر از آنها با استفاده از روش تصادفی ساده منونهگیری شدند.
دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته بهدست آمده
است.
یافت هها :یافتهها نشان میدهد که از عوامل محیط بیرونی ،مؤلفه
اقتصادیبامیانگینرتبهای 5/23مهمترینعاملمحیطیبودهاست.
ازمنابعاطالعاتینیزمؤلفهمدیرانزیردستبامیانگینرتبهای11/91
با بیشرتین اهمیت و مؤلفه انتشارات دولتی با میانگین رتبهای5/79
دارایکمرتیناهمیتوقابلیتاطمینانبودهاست.
نتیجهگیری:بیندسرتسپذیریوکیفیتیکمنبعاطالعاتیوتناوب
استفاده از آن در پویش محیطی رابطه معناداری وجود دارد.
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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 میتوان به اهمیت فراهمآوری و استفاده از اطالعات مناسب در
مقابله با چالشهای احتمالي سازمان پی برد .به نظر میرسد که صنعت نشرالکترونیک نیز
از این قاعده مستثنی نیست و نیاز به بررسی چگونگی فراهمآوری و استفاده از اطالعات در
مقابله با چالشهای فرارو دارد.
فناوری اطالعات و ارتباطات در سالهای 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
کتابخانهها را به چالش کشیده و سبب بروز تغییرات بسیاری شده است .بههمین دلیل ،ناشران
خصوصی حوزه نشر الکترونیک تالش میکنند تا با استفاده از اطالعات صحیح مکان خود
را در میدان رقابت تثبیت یا ارتقا بخشند.
تیلور  )1991( 3معتقد است بیشتر اطالعاتی که در محیط مورد استفاده قرار ميگيرد با
تجزیه و تحلیل عوامل محیطي همراه است .اين عوامل محيطي ميتواند 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 راهكارهاي حل مسائل سازمان يا از اين قبيل باشد.
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یک مدیر برای تصمیمگيري صحیح میتواند از روشهای متفاوتی استفاده نماید ،یکی
از این روشها پویش محیطی است .چو )2001( 1پویش محیطی را فرآیند کسب و استفاده
از اطالعات که از طریق حوادث ،روشها و روابط سازمانی که در تعامل با محیط حاصل
میشود تعریف ميكند .این اطالعات ميتواند سبب کمک به مدیریت براي اخذ تصمیم
مناسب در مقابله با رویدادهای آتی باشد.
همچنين دولی و فریکسل )1999( 2عقیده دارند یکی از عناصر اصلی سرمایهگذاری
جهت تصمیمگیری درست برای آینده سازمان ،پویش محیطی است .زيرا با فراهمکردن انبوهي
از اطالعات متنوع از پیچیدگیها و عدم قطعیتهای موجود در تصمیمگیری سازمانی میکاهد.
در مقابل ،اطالعرسانی نادرست در طول فرآیند تصمیمگیری میتواند 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.
انسف ) 1987( 3به چهار نوع محیط مختلف قائل بود که با توجه به شرایط سازماني پویش
محیطی در آنها صورت میگرفت :محیـط پایدار ،محیـط واکنشی ،محیط پیشبینانه ،محیط
ابتکاري .مایر ،راينر و اسنايدر )1997( 4این موضوع را بیشتر مورد بحث قرار دادند و استدالل
كردند که سازمانها برای بقا و موفقیت در تعامل با محیط خود قرار دادند و موفقیت سازمان
بستگیبهچگونگیبرخوردمؤثرمدیریتدرمقابلتغییرسریعفناوریاطالعاتمحیطیاست.
نيكمحمد ،جاناتان و طيب )2009( 5بیان میکنند که تفکر جاری سازمان در
برنامهریزیهای بلند مدت نيازمند شناسايي ارزش اطالعات محیطی و فراهمآوري آنهاست.
ط بودن ،دقت ،درستي،
زمود )1978( 6کیفیت درک شده منبع اطالعاتي را ميزان مرتب 
کميت ،پايايي و اعتبار ،مناسبت و بجايي ،کيفيت ساختار ،و کيفيت معني و مفهوم اطالعات
موجود در آن ميداند.
با توجه به اهميت پردازش اطالعات در روند تصمیمگیریهاي راهبردي ،این استدالل
وجود دارد که پویش محیطی یکی از عناصر اصلی برای سرمایهگذاری در تصمیمگیری
باکیفیت است .بديهي است که قلب تپنده تصمیمگیری سازماني ،گردآوری عقالنی و منطقی
اطالعات ،يعني پویش محیطی است (داک ،دیولی و آنتونی .)2004 ،7پویش محیطی نقاط
ضعف و قوت داخلی سازمان را در ارتباط با فرصتها و تهدیدات بیرون سازمانی مورد
بررسی قرار میدهد (آبلز.)2002 ،8
سرمایهگذاران امروزی در حوزه نشر الکترونیک که در محیطي تازه و ناپایدار تجاری
قرار دارند با استفاده از پویش محیطی میتوانند به رویکردهای تازهای در اين حوزه دست
یافته و جایگاه خود را تثبیت نمایند .به همين 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
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محیطی تاثیرگذار بر فرایند تصمیمگیری ناشران شناسايي و به چگونگی کسب این اطالعات
از محیط بیرونی پرداخته شود.
2
1
پژوهش در باب پویش محیطی با مطالعات پیشگامانی مانند (آگیالر ( )1967و کیگان
( )1968در دهة  1960آغاز گردید .پژوهشهای انجام گرفته اکثرا حول محور چهار موضوع
اصلی بود )1 :تاثیر عدم قطعیت محیطی در پویش  )2نواحي محیطی مورد پویش قرار گرفته
 )3منابع اطالعاتی مورد استفاده  )4روشهای پویش .مطالعات در مورد عدم قطعیت محیطی
نشان دادهاند که مدیران برای مقابله با عدم قطعیت از پویش بیشتری استفاده میکنند (نیشی،
اسكودربرك و اسكودربرك1982 ،3؛ دفت ،سورمونن و پاركز1988 ،4؛ اوستر 5و چو.)1993 ،
در مورد بخشهايي كه مورد پویش قرار گرفتهاند بخشهاي مرتبط با بازار در رتبه باالتري
قرار داشتند ،و اطالعات بدست آمده در مورد مشتریان ،رقبا ،تهیهکنندگان بیشترین اهمیت را
دارا بوده است (جین1984 ،6؛ گوشال و کیم1986 ،7؛ لستر و واترز .)1989 ،8در مورد استفاده
از منابع اطالعاتی نتایج نشان داد که بیشتر از منابع اطالعاتی شخصی بهویژه مدیران و کارکنان
در پویش محیطی استفاده میشود ،در حالی که منابعی مانند کتابخانه یا پایگاههای اطالعاتی
برخط کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند (اوكانل و زیمرمن1979 ،9؛ کوبرین ،باسك ،بالنك و
الپالمبورا 1980 ،10؛ اوستر و چو  .)1993،روشهای بهکاررفته در پویش محیطی میتواند به
صورت استفاده از فعالیتهای غیررسمی در قالب تالشهای سازمانیافتة رسمی باشد که با
توجه به اندازه سازمان ،تجربیات سازمان ،و برداشت سازمان از محیط میتواند متفاوت باشد
(توماس1980 ،11؛ کالین و لینمن1984 ،12؛ اوستر و چو .)1993 ،
اين پژوهشها روند تکاملی خود را همچنان ادامه میدهند و هر یک به جنبه ویژهای از
پویش محیطی میپردازد.
در ايران نيز بابالحوائجی و حسینی ( )1390پژوهشی 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 کتابهای خود بهترین تصمیم را بگیرند .نتایج نشان داد
که از محیط بیرونی ،بخش اقتصادی و مشتریان و رقبا مهمترین عوامل محیطی بودند .از منابع
اطالعاتی نیز کارکنان زیردست و یادداشتهای داخلی ،مهمترین منبع اطالعاتی بودهاند .رادیو،
تلویزیون و انتشارات دولتی و نشریات ادواری به میزان کمتری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
همچنين بابالحوائجی و فرهادپور ( )1390در پژوهشي نشان دادند که اهمیت ،تنوع،
و پیچیدگی از ویژگیهای مشترک محیط بیرون كتابخانههاي دانشگاهي است .مدیران به
منظور کسب اطالعات در مورد رویدادها و مشخص كردن خطمشی سازمان و برنامههای
آینده خود به پویش محیط خارجی میپردازند .مقدار پویش محیطی با درک عدم قطعیت
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استراتژیک و درک عدم قطعیت محیطی به شدت در ارتباط است .در زمینه کتابخانه و مراکز
اطالعرسانی ،مدیرانی که محیط ،مشتریان ،و بخشهای فناوری را مورد پویش قرار میدهند
درك بهتري از اهمیت ،پیچیدگی و تنوع محیطي دارند.
همانطور كه مشاهده ميشود پژوهشی در باب مدیریت و تأثیر پویش محیطی بر
انتشارات الكترونيكي صورت نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر بر آن شد تا ببيند کدام
بخشهای محیط بیرونی توسط مديران انتشارات الکترونیکی خصوصی برای انجام پویش
محیطی بيشتر استفاده میشود .کدام منابع اطالعاتی نامطمئن و چه بخشهایی از محیط
سپذیری
بیرونی پيچيده تشخیص داده میشوند .با اين فرض كه رابطه مستقیمی بین دستر 
درک شده یک منبع اطالعاتی و تناوباستفاده از آن در پويش محيطي وجود دارد.

ششناسی
رو 

روش پژوهش پيمايشي -تحلیلی و گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه پویش محیطی
شامل  16منبع اطالعاتی و  6بخش محیطی بیرونی است که بین 80نفر از مدیران انتشارات
الکترونیکی خصوصی شهر تهران در سال 1390از طریق پست الکترونیک توزیع شده است.
در حوزه نشر الکترونیک  100ناشر فعال در حوزه نشر الکترونیک در شهر تهران مشغول
فعالیت بوده که طبق جدول مورگان از این تعداد  80ناشر با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده ،و از میان مدیران انتشارات الکترونیکی خصوصی که در سال دست کم 10
اثر تولید کردهاند به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند .عالوه بر آمارهاي توصيفي و
استنباطي برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمونهای پارامتریک تی زوجی 1و همبستگی
پیرسون 2نيز استفاده گرديد.

یافت هها

 .1عوامل بیرونی مورد پویش

جدول  .1میزان استفاده از بخشهای بیرونی در پویش محیطی

ردیف
1
2
3
4
5
6

بخشمحیطی
بخشاقتصادی
مشرتیان
رقبا
بخشاجتامعیفرهنگی
بخشتکنولوژیکی
بخش نظارتی و قانونی

میانگینرتبهای
5/23
4/80
3/39
2/85
2/74
2

1. T- paired Samples
2. Pearson Correlation
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در پاسخ به پرسشهاي مطرح شده دادههاي جدول  1نشان ميدهد كه از نظر مديران
انتشارات الکترونیکی خصوصی شهر تهران ،بخش اقتصادی با میانگین رتبهای  5/23دارای
بیشترین استفاده و مؤلفه بخش نظارتی و قانونی با میانگین رتبهای  2دارای کمترین استفاده
در پویش محیطی بوده است

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

ردیف

میانگینرتبهای

1

مدیرانزیردست

11/91

2

مشرتیان

11/48

3

کارکنانزیردست

10/87

4

خدمات اطالع رسانی الکرتونیکی

10/25

5

گزارشات و مطالعات داخلی

9/18

6

یادداشت های داخلی و بخش نامه ها

8/38

7

ایستگاه های رسانه ای از قبیل رادیو ،تلویزیون و غیره

8/32

8

کنفرانس ها و بازدیدها

8/29

9

رقبا

7/98

10

متخصصان صنعت چاپ و نرش

7/69

11

انجن های صنفی نارشان

7/64

12

گزارشاتکتابخانه

7/42

13

مشاوران اعضای کمیته ها

7/22

14

مراکزدولتی

6/97

15

نرشیات ادواری و روزنامه ها

6/62

16

انتشاراتدولتی

5/79

با توجه به جدول  2مشاهده ميشود از نظر ناشران خصوصی نشر الکترونیکی شهر
تهران ،مؤلفه مدیران زیردست با میانگین رتبهای  11/91قابل اطمینان ترین منبع اطالعاتی و
مؤلفه انتشارات دولتي با میانگین رتبهای  5/79به عنوان منبعی که کمترین اطمینان را به دست
آورده شناخته شدهاند.

106

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،26شامره(1بهار)1394

عواملمؤثربرپویشمحیطی
و گردآوری و استفاده از اطالعات
در حوزه نشر الكترونیك

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

میانگینرتبهای

بخشاقتصادی
بخشرقبا
بخشمشرتیان
بخشاجتامعیفرهنگی
بخشنظارتیقانونی
بخشتکنولوژیکی

4/27
4/13
4/09
3/54
2/52
2/44

با توجه به جدول  ،3از نظر ناشران خصوصی نشر الکترونیکی شهر تهران ،بخش
اقتصادی با میانگین رتبهای  4/27دارای بیشترین پیچیدگی و بخش تکنولوژیکی با میانگین
رتبهای  2/44دارای کمترین پیچیدگی است.

 .4رابطه بین دسرتسپذیری و تناوب استفاده از منابع اطالعاتی
جدول  .4آزمون تی زوجی بین دسرتسپذیری منبع اطالعاتی و تناوب استفاده از آن
مؤلفهها
دسرتس پذیری به منبع اطالعاتی و تناوب استفاده از آن

T

درجه آزادی

Sig.
)(2- tailed

2/117

79

0/037

در جدول  4با توجه به آماره آزمون ( tکه برای اختالف میانگینهای نمرات سؤال
تناوباستفاده و سؤال ميزان صرف زمان جهت دسترسي به منابع اطالعاتي محاسبه شده
است) که برابر  2/177با میزان  .Sigبرابر  )0/05 <( 0/037میباشد نتیجه گرفته میشود که
تفاوت معنیداری بین نمرات دو سؤال وجود دارد .

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

تعداد

همبستگی

Sig.

80

0/464

0/00
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سپذیری منبع اطالعاتی و تناوب استفاده از آن
منودار  .1پراکنش بین دسرت 
با توجه به جدول  5اندازه رابطه همبستگی بین استفاده با تناوب و فاصله زماني مشخص
از منابع اطالعاتي و ميزان صرف زمان جهت دسترسي به منابع اطالعاتي  ،برابر  0/464است
که نشاندهنده آن است که این متغیرها به صورت مثبت و مستقیم به یکدیگر همبسته هستند
یعنی با افزایش یا بهبود یکی ،دیگری نیز به صورت معنیدار افزایش یا بهبود مییابد .به
عبارت دیگر ،هر چه مدیران انتشارات دسترسی آسان و سریعتری به منابع اطالعاتی داشته
باشند ،براي کسب اطالعات ،بیشتر به آن منابع مراجعه میکنند  .نمودار  1نیز ارتباط بین
سپذیری منبع اطالعاتی و تناوباستفاده از آن در پويش محيطي را نشان میدهد.
دستر 

نتیجهگیری

نتایج تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که بخشهای اقتصادی ،مشتریان و رقبا به ترتیب در
پویش محیطی مهمترین بخشها بودهاند ،نتایج پژوهش بابالحوائجی و حسینی ( )1390نیز
مشابه این نتایج بود .پس میتوان نتیجه گرفت بخشهای مورد نظر برای پویش محیطی توسط
مدیران مورد استفاده هستند و الکترونیکی یا سنتی بودن انتشارات در این رابطه مدنظر نیست.
در یافتههای بابالحوائجی و فرهادپور ( )1390در رابطه با بخشهای مهم ،مخاطبان و مشتریان،
فناوری ،اجتماعی و فرهنگی مطرح شدهاند که البته جامعه مورد بررسی آنان مدیران کتابخانههای
دانشگاهی بودهاند که بیش از هر چیزی بقایشان را به وجود مخاطبانی وابسته میدانند که از
خدمات اطالعاتی آنان استفاده میکنند و بخش اقتصادی به دلیل وابستگی به سازمان مادر و عدم
رویارویی با چالشهای بازار و نوسانات اقتصادی ،کمتر مورد توجه بوده است .در پژوهشهای
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خارجی مشخص شد در بین بخشهايي كه مورد پویش قرار گرفتهاند بخشهاي مرتبط با بازار
در رتبه باالتري قرار داشتند و توسط مدیران مهم تشخیص داده شدهاند و اطالعات به دست
آمده در مورد مشتریان ،رقبا ،و تهیهکنندگان بیشترین اهمیت را داشتند (جین1984 ،1؛ گوشال
و کیم1986 ،2؛ لستر و واترز .)1989 ،3در این رابطه ،نتایج پژوهش چو ) 1993( 4نشان داد که
بخشهای فناوری و مشتریان و رقبا دارای بیشترین اهمیت هستند.
از یافتههای دیگر پژوهش مشخص شد که تمام منابع اطالعاتی شانزدهگانه (مشتريان،
رقبا ،متخصصان مربوطه ،مراکز دولتي ،نشريات ادواري و روزنامهها ،ايستگاههاي رسانهاي
از قبيل راديو ،تلويزيون و غيره ،انجمنهاي صنفي ،کنفرانسها و بازديدها ،مشاوران اعضاي
کميتهها ،مديران زير دست ،کارکنان زيردست ،گزارشات و مطالعات داخلي ،منابع کتابخانه ،و
خدمات اطالعرساني الکترونيکي) توسط مدیران در پویش محیطی مورد استفاده بودهاند ،اما
مؤلفه مدیران زیردست با میانگین  11/91مطمئنترین منبع اطالعاتی جهت به دست آوردن
اطالعات و تصمیمگیری مدیران است .پس از این مؤلفه ،مشتریان ( ،)11/48کارکنان زیردست
( )10/87و خدمات اطالعرسانی الکترونیکی ( )10/25قابل اعتمادترین منابع شناخته شدهاند،
اما انتشارات دولتی با میانگین  5/79سطح اطمینان پایینتری را جهت استفاده مدیران برای
کسب اطالعات و تصمیمگیری به خود اختصاص داده است .در پژوهش باب الحوائجی و
حسینی ( )1390ضمن تأکید بر اینکه منابع اطالعاتی در حد زیادی مورد استفاده قرار گرفته
است ،بیان شده که یادداشتهای داخلی و بخشنامهها بیشتر از سایر منابع مورد توجه بوده
اما انتشارات دولتی مانند این پژوهش کمتر مورد استفاده مدیران واقع شده است .در پژوهش
بابالحوائجی و فرهادپور ( )1390منابع اطالعاتی شامل خدمات اطالعرسانی الکترونیکی،
مخاطبان و مشتریان بوده است که بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .در پژوهشهای خارجی
نتایج نشان داد که بیشتر از منابع اطالعاتی شخصی به ویژه مدیران و کارکنان در پویش
محیطی استفاده میشود ،در حالی که منابعی مانند کتابخانه سازمان یا پایگاههای اطالعاتی
آنالین کمتر مورد استفاده قرار میگیرد (اوكانل و زیمرمن1979 ،5؛ کوبرین ،باسك ،بالنك و
الپالمبورا1980 ،6؛ اوستر و چو .)1993،
همچنین ،نتایج نشان داد که بخشهای اقتصادی ،رقبا و مشتریان ،به ترتیب دارای بیشترین
پیچیدگی از دیدگاه مدیران در این پژوهش هستند .در رابطه با مهمترین بخشها نیر همین موارد
به دست آمد ،بنابراین مشخص میشود که مدیران ،این بخشها را در تصمیمگیریهای خود
مؤثر دانسته به همین دلیل بیشتر مورد توجه بوده است و در پویش مورد استفاده قرار میدهند.
در نتایج پژوهش بابالحوائجی و فرهادپور ( )1390که در حوزه کتابخانههای دانشگاهی انجام
شد ،بخشهای پیچیده عبارت بودند از :مخاطبان و مشتریان ،فناوری و رقبا .از مقایسه این دو

1. Jain
2. Goshal & Kim
3. Lester & Waters
4. Choo
5. O’Connell & Zimmerman
6. Kobrin, Basek, Blank & La
Palombara
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پژوهش در داخل کشور میتوان نتیجه گرفت که انجام پژوهشهای یکسان با وجود تفاوت
. محیطی باعث بروز نتایج مختلف در محیطهای متفاوت میشود
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