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چکیده
هدف:هدف اصلی اين پژوهش ،توجه به مفهوم مديريت اطالعات است .اطالعات قابليت
گسترش دارد ،اشاعه میيابد ،تغيير میکند و تغيير ايجاد میکند و نياز به مديريت و اداره
دارد .بنابراين الزم است به مفهوم مديريت اطالعات توجه شود.
روش :نوع اين پژوهش کتابخانهای است که به روش مرور منابع انجام میگيرد .برای استخراج
تعاريف و تاريخچه مربوط به مديريت اطالعات به منابع چاپی و الکترونيک مختلف (امرالد،
ساينتسدايرکت ،پروکوئست و وبآوساينس) مراجعه شد و تعاريف از آنها استخراج شدند.
یافتهها :پس از تحليل و بررسی تعاريف موجود ،مديريت اطالعات بدين صورت تعريف میشود:
بهکارگيری اصول مديريتی و ابزارهای مناسب با هدف دسترس پذير کردن اطالعات
ارزشمند ،در زمان و مکان و قالب مناسب با کمترين هزينه برای افراد مناسب به منظور بهبود
و ارتقا تصميمگيری.
نتیجهگیري :تعاريف متعدد موجود از مديريت اطالعات ،از جنبههای مختلف به اين مقوله نگاه
کردهاند .به نظر میرسد با توجه به ماهيت متغير اطالعات و نقشهای مختلف آن ،تعريف
مديريت اطالعات نيز همواره در حال تغيير است.
كلیدواژهها :مديريت اطالعات ،تحول تاريخی ،تعريف ،ااطالعات نوين ،مديريت نوين اطالعات

 8عضو هيأت علمی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
0عضو هيأت علمی گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز
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مقدمه
اطالعات عامل حياتی برای هر سازمان محسوب میشود .هر سازمانی برای تحقق اهداف
خود و رسيدن به موفقيت بايد بتواند منابع مختلفی که در اختيار دارد را کنترل کند .اين منابع در
طيف وسيعی قرار میگيرند که شامل منابع اطالعاتی ،انسانی و  ...باشد .مديريت اطالعات با
هدف کنترل منابع اطالعاتی صورت میگيرد .با توجه به ماهيت هر سازمان ،محتوای منابع
اطالعاتی نيز متفاوت خواهد بود ،بعنوان مثال ،بيت و بايت در پايگاههای اطالعاتی رايانهای در
سازمانهای محاسباتی ،تصاوير در سازمانهای هنری ،منابع چاپی و الکترونيکی در کتابخانهها،
يا حتی تکهای کوچک کاغذ در فايلهای مديران .يکی از پيش فرضهايی که در اين رابطه بايد
به آن توجه شود اينست که چنانچه با عبارت "مديريت اطالعات" موافق باشيم ،اين پيش فرض
را پذيرفتهايم که اطالعات قابل مديريت کردن (اداره کردن و کنترل) هستند .بدون در نظر گرفتن
اينکه ماهيت منابع اطالعاتی سازمان اساسا چه هستند ،آنچه اهميت دارد اينست که اطالعات
در هر شکل و قالبی ،با هر محتوايی ،و با هر منشائی نياز به مديريت دارد.
کتابخانه عموما منبع اصلی اطالعات در هر سازمانی محسوب میشود .چه بسا بخش زيادی
از اطالعات غير رسمی در کتابخانه حضور دارند .چراکه کتابخانه بعنوان واحدی که افراد ساير
واحدها به آن مراجعه می کنند و محلی است که افراد سازمانها از قسمتهای مختلف و در
سطوح مختلف در آنجا حضور خواهند داشت ،جزء واحدهايی است که با اطالعات غير رسمی
و البته سازمانی بيشتری در تماس است .بنابراين در کتابخانه توجه به مديريت يا اداره اين
اطالعات اهميت بيشتری خواهد يافت.
سادهترين شکل مديريت اطالعات شامل مهارتهای دستيابی به اطالعات ،فناوریهای
اطالعاتی ،منابع اطالعاتی و خدمات مربوط به اين زمينه است و الزمه آن درک صحيح از جريان
اطالعات درون و بيرون سازمان است .با توجه به نوع فعاليت و برونداد مديريت اطالعات،
میتوان گفت تنها با حضور مديريت اطالعات است که میتوان به تشخيص اطالعات درست از
نادرست رسيد و حتی کتابخانه میتواند به عنوان کانالی برای پااليش اطالعات محسوب شود و
سازمان در شرايط مختلف بتواند از مستندات و فعاليتهای حاصل از مديريت اطالعات در
کتابخانه استفاده کند.
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مديريت اطالعات يکی از عباراتی است که کاربرد آن در رشته علم اطالعات و دانششناسی،
از بسامد بااليی برخوردار است .حتی گاهی آن را مترادف با رشته علم اطالعات و دانششناسی
(علم کتابداری) بکار می برند .بررسیهای نگارندگان نشان داد که در رابطه با مديريت اطالعات
مطالب متعددی ارائه شده است .در برخی از اين آثار ،تعاريف مديريت اطالعات ارائه شدهاند،
مدل يا چرخه يا فرايند را بيان کردهاند ،به اصول مديريت اطالعات توجه کردهاند ،در برخی
موارد به مقايسه مديريت اطالعات و مديريت دانش پرداختهاند و مواردی مشابه اين .ولی آنچه
اين اثر بدنبال آن است ،توجه به مفهوم مديريت اطالعات است .پرداختن به ماهيت و چيستی
مديريت اطالعات پايه ساير بررسیهای مربوط به مديريت اطالعات خواهند بود.
مفهوم مديريت اطالعات ،آنقدر حائز اهميت بوده است که بعنوان يکی از دروس اصلی
دوره دکترای علم اطالعات و دانششناسی مطرح شده است ،آن هم به روش سمينار .اگرچه
محتوای سرفصل اين درس نيز خود بعنوان مسالهای مطرح است ولی به نظر میرسد هدف از
اين امر ،توجه بيشتر به ماهيت مديريت اطالعات بوده است و هدف کميته تخصصی تدوين
سرفصلهای دانشگاهی اين بوده است که در کالسهای مربوط به اين درس ،به بحث و بررسی
مفهوم مديريت اطالعات در کنار ساير جنبههای آن پرداخته شود .با توجه به گستردگی اين
مفهوم ،امکان بررسی و توجه به تمامی ابعاد مديريت اطالعات در يک اثر امکانپذير نيست .با
اين وجود همچنان ،مفهوم عميق و دقيق تر مديريت اطالعات روشن نيست .همانگونه که مالکوم
چيسوم 8در کتاب خود با عنوان "تعاريف مديريت اطالعات :راهنمايی برای بنيانگذاری فراداده
معنايی" اشاره میکند ،مديريت اطالعات زمانی میتواند استفاده شود که مفهوم آن درک شود و
مفهوم آن وقتی درک میشود که تعاريف کافی در اين زمينه ارائه شود .از اين رو چنانچه بتوانيم
به تعاريف مربوط به آن توجه کنيم ،نخستين گام در راستای تبيين اين مفهوم برداشته شده است.
جهت تبيين مساله اصلی اين اثر ،توجه به اين سواالت میتواند راهگشا باشد .مديريت
اطالعات از کجا و چه زمانی شروع شده است؟ مديريت اطالعات به چه شکلهايی تعريف
شده است و آيا اين تعاريف جامع و کامل بودهاند؟ مساله اصلی اين اثر ،پرداختن به تعاريف
مربوط به مديريت اطالعات است .اين مساله به خودی خود چند مساله ديگر را نيز در درون
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خود جای میدهد .يکی از اين مسائل اين است که اساساً مديريت اطالعات چيست و چه
جنبههايی را در بر میگيرد؟ از جنبههای مختلف به مديريت اطالعات نگاه شده است .برای اين
حوزه میتوان نگرشهای مختلفی متصور شد :نگرش ملی ،بين المللی ،رشتهای ،فرايندی در يک
حوزه خاص ،مدرک گرا و غيره  .اين اثر از نگاه رشتهای به مديريت اطالعات توجه کرده است.
گروهی که از نظر تاريخی در نظريهپردازی درباره اطالعات پيشروتر هستند ،نگاهی فنی و
تکنولوژيکی به آن دارند ،برخی آن را همان کتابداری يا علم اطالعات و دانششناسی میدانند
و گروهی آن را نمودی از نظريههای مديريت و پارادايمی در مديريت به حساب میآورند .و
برخی آن را يک مفهوم ميانرشتهای میدانند و معتقدند اين مفهوم در رشتههای زيادی حضور
دارد و هر رشته فراخور ماهيت رشته خود ،تعريفی از مديريت اطالعات ارائه کرده است.
يکی از روشهايی که میتوان جهت تبيين مفهوم در هر زمينهای از آن استفاده کرده ،توجه
به تعاريفی است که صاحبنظران و ساير پژوهشگران در آن رابطه ارائه دادهاند .از اين رو در
ادامه ابتدا سير تحول تاريخی مديريت اطالعات ارائه میشود .سپس برخی از تعاريفی که تاکنون
از مديريت اطالعات صورت گرفته است ارائه میشوند .سپس هرکدام از اين تعاريف مورد
بررسی و تشريح قرار میگيرند و در انتها ،تعريف نگارندگان اين اثر ارائه میشود و مولفههای
موجود در تعريف ارائه شده ،مورد تشريح قرار میگيرند.

روششناسی پژوهش
نوع اين پژوهش کتابخانهای است و به روش مرور منابع انجام میگيرد .برای استخراج
تعاريف و تاريخچه مربوط به مديريت اطالعات به منابع چاپی و الکترونيک مختلف مراجعه شد
و تعاريف از آنها استخراج شدند .با توجه به پژوهشهايی که در اين راستا انجام گرفته است،
مشخص شد هر کدام از جنبهای متفاوت به اين مفهوم نگاه کردهاند .از اين رو ،برای وسعت
بخشيدن به عمق مفاهيم ،و برای درک اينکه انتشارات علمی موجود در اين زمينه از چه جنبههايی
به مساله نگاه کردهاند ،عبارت دقيق” “information managementدر  1پايگاه امرالد  ،ساينس
دايرکت ،پروکوئست و وب آو ساينس جستجو شد که نتايج بدين صورت بودند :امرالد 861
رکورد ،ساينس دايرکت  8010رکورد و پروکوئست  10660رکورد و وب آو ساينس 1130
رکورد .ولی در ميان اين پايگاهها امکان تفکيک موضوعی بعد از انجام جستجو بر اساس مقوله،
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تنها در پايگاه وبآوساينس وجود داشت .توجه به آمار انتشارات موجود در پايگاه وبآوساينس
) (WoSپس از محدود کردن جستجو به عبارت دقيق ”“information managementحاکی
از آن است که در اين زمينه  1130رکورد موجود است .که سه جايگاه اول موضوعی به ترتيب
عبارتند از علوم کتابداری و اطالعرسانی با  337رکورد ،علوم رايانه با  607رکورد و علوم
مهندسی با  711رکورد و مابقی به ساير رشتهها اختصاص داشتهاند .اين آمار بيانگر اين نکته
است که بيشترين توجه به اين موضوع در حيطه علوم کتابداری و اطالعرسانی بوده است.
از آنجا که يکی از ويژگیهای پژوهش علمی ،عدم جهتگيری است ،در اين پژوهش از
جنبه خاصی به تعاريف مديريت اطالعات توجه نشده است و تعاريف در حيطههای مختلف
(مديريت ،کتابداری و اطالع رسانی ،فناوری اطالعات و  )...ارائه شدند و همچنين سعی شده
است سير تحول تاريخی نيز بدون جهتگيری ارائه شود.

سیر تحول تاریخی مدیریت اطالعات
مديريت اطالعات به صورت سنتی سابقهای ديرينه دارد .اما عليرغم اهميت و گسترش
مديريت اطالعات بعنوان يک فعاليت ،حرفه ،برونداد و ...از اواسط قرن نوزدهم ،توجه کمی به
ابعاد تاريخی آن شده است .بعبارتی تاريخ شناسان و متخصصان اجتماعی از اين لحاظ به مديريت
اطالعات کم توجهی کردهاند.
در طول سال  ،8039مديريت اطالعات تا حد زيادی محدود به تصوير ،تعمير و نگهداری
از فايلها و مديريت چرخه عمر فايلهای مبتنی بر کاغذ ،رسانهها و سوابق بود .با گسترش
فناوری اطالعات در سال  ،8039کار مديريت اطالعات افق جديدی يافت و شروع به فعاليت
در زمينه تعمير و نگهداری دادهها نمود .زمانی که ذخيرهسازی اطالعات به وسايل الکترونيکی
وابسته شد ،مديريت اطالعات نيز پيچيدهتر و دشوار شد .در اواخر سال  8009زمانی که اطالعات
به طور منظم در سراسر شبکههای رايانهای و همچنين ساير وسايل الکترونيکی منتشر شد ،مديران
شبکه ،به يک معنا ،مديران اطالعات شدند .اين گروه از افراد خود را با وظايفی پيچيده سخت-
افزاری و نرمافزاری مواجه ديدند که روز بهروز بر ميزان اين پيچيدگی اضافه میشد (ويکی پديا،
تاريخ دسترسی .)8101/7/7
دهه  8019ميالدی با ابداع اولين رايانههای الکترونيکی و سپس ايفای نقش فعال اين رايانهها
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در فرايندهايی مانند پيشبينی هوا ،بذر اوليه مديريت اطالعات پاشيده شد .مديريت اطالعات در
اين رايانهها در فرايندهای گردآوری اوليه اطالعات ،پردازش و بکارگيری آنها در راستای پيش-
بينی هوا ،از اهميت قابل توجهی برخوردار بود .در دهه  8069با ظهور برنامههای مختلف رايانه-
ای و ميکرو رايانهها ،فناوری رايانه تالش میکرد تا جای خود را در منازل باز کند و به دنبال آن
فردیسازی اين فناوری مورد توجه بيشتری قرار گرفت .از اين رو توجه به بحث مديريت
اطالعات اکنون در بعد وسيعتری به چشم میخورد.
قبل از دهه  ،8019پردازش در رايانهها هنوز به صورت مرکزی بود و پردازش

روميزی8

انجام نمیگرفت .تعداد محدودی از افراد که عمدتاً کارکنان سازمانها بودند ،میتوانستند پردازش
داده را انجام دهند و طبعاً در اين شرايط تمام امور به صورت کاغذی 0انجام میشد .در دهه
 ،8019بر روی ميز هر فردی در محل کار ،يک رايانه ديده میشد .شبکهسازی و اتصال رايانهها
به يکديگر در قالب شبکه ميسر شد .پردازش اطالعات از حالت صرفاً مرکزی خارج شد و به
دنبال آن ذخيره اطالعات نيز از مرکزيت خارج شد و میتوانست بر روی رايانههای افراد صورت
گيرد .در اين زمان بود که بذر مديريت اطالعات که تا کنون در نهفتگی به سر میبرد و در حال
ريشه دواندن در نهان بود ،جوانه زد و برونداد بيشتری پيدا کرد .ويلسون 1در سال  ،8010بيان
میکند که مديريت اطالعات ،مديريت منابع اطالعاتی يک سازمان است و مديريت تکنولوژی-
های اطالعاتی را نيز در بر میگيرد (ويلسون.)8010 ،
در اواسط دهه  ،8019مديريت اطالعات تحت تاثير دو رويداد قرار گرفت:
 .8مجله مديريت پردازش دادهها به عنوان مجله مديريت اطالعات تغيير نام داد.
 .0انجمن کتابخانههای تخصصی 1بعد از گذشت پنجاه سال از تأسيس ،نام خود را به
موسسه مديريت اطالعات تغيير داد (راويچاندرا رائو .)8000 ،
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در دهه  ،8009با ابداع شبکه جهانی وب ،شبکهسازی جهانی ،ظهور انواع خدمات
الکترونيک مانند تجارت الکترونيک ،اقتصاد الکترونيک ،پست الکترونيک و ارسال فوری پيام،
بحث مديريت اطالعات رونق بيشتری پيدا کرد .چراکه حضور افراد در فضای کسب اطالعات
قدرتمندتر شده بود و هر فرد میتوانست اطالعات خود را بيابد و ذخيره کند .توجه به بحث
مديريت اطالعات در اين دهه به جايی رسيد که گام را از تعاريف فراتر گذاشت و در سال
 ،8001چو 8مدلی را برای مديريت اطالعات ارائه میکند که شامل  7گام اساسی است :شناسايی
نيازهای اطالعاتی ،کسب اطالعات ،سازماندهی و ذخيره اطالعات ،اشاعه اطالعات و به کارگيری
اطالعات .هرکدام از اين مراحل  7گانه نيازمند طراحی ،سازماندهی ،هماهنگی و کنترل مجموعه،
از فعاليتهايی است که به پشتوانه فناوری اطالعات صورت میگيرند .بر اساس نظر چو،
مديريت اطالعات عامل کليدی در ايجاد و بکارگيری دانش در سازمان است و بايد منجر به
"سازمانی هوشمند" شود (چو.)8001 ،
مديريت اطالعات در کتابخانهها به قرن نوزده بر میگردد .کتابخانه ادوارد ادواردز  0به
عنوان يکی از اولين کتابخانههای عمومی شناخته میشود .ادوارد ادواردز در خاطرات خود به
اهميت مديريت اطالعات در کتابخانه اشاره میکند و آن را جزء شرح وظايف کتابداران می-
شمارد (ادواردز.)8170 ،
روباک و ثورن 1نيز از اهميت توجه مديران کتابخانهها به اجرای مؤثر مديريت اطالعات در
کتابخانه اشاره می کنند .در اوايل قرن  ،09شمارهای از مجله کارکنان کتابخانه عمومی

کرويدون1

منتشر شد(کرويدون کرنک )8091 ،که در آن از سيستم اطالعات پيچيده مديريت اطالعات اعضا
و مراجعان کتابخانه صحبت شده بود .طی اين مطلب به مقدمات عضوگيری و نحوه مرتب کردن
اطالعات ،جدولبندی و  ...ساير مواردی که الزم است در زمينه اعضا به ويژه اعضای کتابخوان
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به آن توجه کرد ،اشاره شده بود .همچنين تأکيد زيادی به نظم الفبايی يا عددی در سيستم شده
بود و هدف از کليه موارد بيان شده ،مديريت اطالعات اعضا بوده است (روباک و ثورن.)8091 ،
ويگند 8معتقد است کتابداران اوليه نه تنها از اهميت مديريت اطالعات آگاه بودند ،بلکه در
اين راستا تالش میکردند و عالقهمندی خود را نشان میدادند (ويگند .)8006 ،بلک و
برونت0معتقدند اين مفهوم از زمان آغاز جنبش مدرن کتابخانههای عمومی شکل گرفته است و
در آن زمان شامل مديريت اطالعات اعضا ،مديريت اطالعات مربوط به منابع و مديريت اطالعات
مالی بوده است .بلک و برونت معتقدند کتابداران حتی در پذيرش فناوری در راستای گسترش
خدمات کتابخانه و امور مديريت اطالعات ،نيز ديد گستردهای داشتند و آمادگی پذيرش آن را
از خود نشان میدادند .در حوزه دسترسی عمومی ،سازماندهی و توزيع اطالعات برای عموم،
کتابداران اولين مديران اطالعات تخصصی محسوب میشوند (بلک و برونت.)8000 ،

برخی از تعاریف مدیریت اطالعات
در اين قسمت برخی از تعاريف عمده مربوط به مديريت اطالعات ارائه میشوند .تعاريف
بر اساس زبان/زمان تفکيک شدهاند .بدين صورت که ابتدا تعاريف مؤلفان غير ايرانی ارائه شدهاند
و سپس تعاريف مربوط به مؤلفان ايرانی .درون هر زبان نيز ترتيب تعاريف از قديم به جديد
میباشد .سپس اين تعاريف مورد تحليل قرار میگيرند و نهايتاً وجه اشتراک تمامی تعاريف ارائه
میشوند .پس از جمعبندی اين قسمت ،تعريف نگارندگان اين اثر از مديريت اطالعات ارائه
خواهد شد.
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جدول .6تعاریف ارائه شده از مدیریت اطالعات
تعریف كننده /سال

تعریف

8

وايت8017 / 8

هماهنگی موثر و کارآمد اطالعات از منابع داخلی و خارجی.

0

ويکرز8017 / 0

1

ويلسون8003 / 1

1

رولی8001 / 1

7

الفان 0998 /7

6

ريتس0991 /6

3

اليس0990 / 3

ابزاری است که با استفاده از آن يک مرکز حداکثر بهره وری ای که در نظر دارد
را از گردآوری ،کنترل ،پردازش ،اشاعه و استفاده از اطالعات کسب می کند و
بدينوسيله اطمينان حاصل می کند که ارزش آن اطالعات شناسايی شده و در حد
مطلوب از آن بهره برداری می شود.
بکارگيری اصول مديريت در راستای مجموعه سازی ،سازماندهی ،کنترل ،اشاعه و
بکارگيری اطالعات به منظور عملکرد موثر انواع سازمانها.
مديريت اطالعات را می توان بعنوان پاسخ و کشف ابزارهای جديد بهبود يافته
ای که برای کنترل انفجار اطالعات طراحی می شوند ،معنی کرد که در نتيجه برای
حل پيچيدگيهای تصميم گيری بکار می رود تا با اصالح جريان ،کنترل و توليد
اطالعات مناسب به تصميم گيرندگان کمک کند.
فرايند ای است که کسب اطمينان از شناسايی و دريافت ارزش اطالعات را نيز در
بر می گيرد و بيانگر ابزارهايی است که به وسيله آن يک سازمان بصورت کارآمد،
اطالعات خود را برنامه ريزی ،گردآوری ،سازماندهی ،استفاده ،کنترل ،اشاعه و
سامان می دهد.
اعمال کنترل ماهرانه بر گردآوری ،سازماندهی ،ذخيره ،ايمنی سازی ،بازيابی و
اشاعه اطالعات و منابع اطالعاتی الزم برای تضمين موفقيت کاری يک سازمان
است که شامل دبيزش ،مديريت اسناد و زير ساخت های فنی می شود.
عمل بهبود استفاده از اطالعات و جريان آن به منظور اختصاص ارزش افزوده به
اطالعات است که همزمانی که بعنوان ناظر فعاليت می کند ،به بهبود تجزيه و
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تحليل ،دقت ،مديريت سيستماتيک و کيفيت اطالعات منجر شده و می تواند
بعنوان تسريع کننده و تسهيل کننده (کاتاليزور) در فرايند تصميم گيری عمل کند.
1
0
8
9
8
8
8
0

هماهنگی اقتصادی ،کارآمد و موثر در فرايند توليد ،کنترل ،ذخيره سازی ،بازيابی

بست0989 / 8

و اشاعه اطالعاتاز منابعخارجی و داخلی،به منظوربهبود عملکردسازمان.

واژه نامه فناوری

روشی که با استفاده از فن آوری ،به گردآوری و پردازش اطالعات با هدف

اطالعات گارتنر

مديريت کارآمد می پردازد.
بکارگيری تکنيک های مديريت به منظور گردآوری اطالعات و اشاعه آن در

واژه نامه تجارت

0

درون و بيرون سازمان و پردازش آن تا بدينوسيله مديران قادر باشند تا تصميمات
سريعتر و بهتر بگيرند

دايره المعارف بين
المللی کتابداری و
اطالع رسانی
فتاحی 8111 /

بکارگيری اصول مديريت برای فراهم آوری ،سازماندهی ،کنترل ،اشاعه و
بکارگيری اطالعات به منظور اجرای موثر و کارآمد در سازمانها و موسسات
دانش و توانايی برنامه ريزی ،هدايت و کنترل فرايند توليد ،فراهم آوری،
سازماندهی ،دسترسی و اشاعه اطالعات
بکارگيری مراحل و مهارتهای مديريتی مناسب و استفاده از ابزارها و فن آوری

8
1

حسن زاده 8111 /

های مناسب در فرايند توليد ،فراهم آوری ،سازماندهی ،پردازش ،اشاعه و استفاده
از اطالعات درون و برون سازمانی به عنوان عنصر اصلی در سازمان در راستای
دستيابی به اهداف و مقاصد سازمانی

8
1

توانايی در جمع آوری ،نگهداری ،بازيابی ،اشاعه و در دسترس ساختن اطالعات
يوسفی8117 /

درست  ،در مکان و زمان مناسب ،برای افراد شايسته با کمترين هزينه ،در بهترين
محمل اطالعاتی برای بکارگيری در تصميم گيری.

 .8وايت در تعريف خود ،به کليت مديريت اطالعات اشاره میکند .اما در اين تعريف که
بر اساس بررسیها و جستجوهای نگارندگان ،جزء نخستين تعاريف مديريت اطالعات محسوب
میشود ،تنها به هماهنگی اطالعات و منبع تأمين اطالعات توجه شده است .در اين تعريف ساير
مؤلفه هايی که در راستای مديريت اطالعات حائز اهميت هستند ،ديده نمیشوند .مؤلفههايی

best
Business dictionary

8
2
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مانند بعد زمانی و مکانی ،قالب ارائه اطالعات ،هزينههای مربوط به اين فرايند ،و از همه مهمتر
هدف از اين فرايند.
 .0ويکرز معتقد است مديريت اطالعات در حقيقت تنها با اسناد ،پيام و داده در تماس
نيست .بلکه با کل ساختار اطالعات سروکار دارد .او خصوصيات و مشخصههای مديريت
اطالعات را بدين صورت بيان میکند:
 :0-8اطالعات نياز به مديريت مناسب دارد.
 :0-0در سادهترين سطح ،مديريت اطالعات شامل :برنامهريزی و هماهنگی موارد مربوط
به مهارتهای دستيابی به اطالعات ،فنآوری اطالعات ،منابع و خدمات اطالعاتی است.
 :0-1الزم است مديريت اطالعات به پيشرفتهای جديد ،بيشتر و دقيق تر توجه کند،
چراکه اين پيشرفتها میتوانند به مديريت بهتر منابع اطالعاتی کمک کنند.
 :0-1مديريت اطالعات نيازمند درک درست از الگوهای جريان اطالعات در درون سازمان
بوده و سپس مستلزم ابزارهای سيستماتيک برای ترسيم و نظارت بر اين جريانهاست.
در اين تعريف به ابعاد مهمی از مديريت اطالعات توجه شده است .به استثنای توجه به
بعد زمان و مکان و هزينههای مربوطه که در اين تعريف ديده نمیشود ،ساير ابعاد در اين تعريف
به خوبی جا گرفتهاند .عالوه بر اين يکی از تعاريفی است که به هدف نهايی پرداختهاست .ويکرز
معتقد است هدف نهايی مديريت اطالعات (به عنوان يک ابزار) اين است که بتواند ارزش
اطالعات را شناسايی کند و در حد مطلوب از آن بهرهبرداری کند .اينجا بحث ارزشگذاری
اطالعات مطرح شده است که حاکی از آن است که هدف اصلی مديريت اطالعات ،چيزی فراتر
از کاربردهای سنتی آن است .در اين تعريف با شيوه بيان کلنگری ،سعی نموده است احتياط
الزم را حفظ کند و نهايتاً تعريف به صورتی شکل گرفته است که به نظر میرسد با حضور
عوامل نوين در مديريت اطالعات مشکلی ندارد .بهعبارتی ديگر اگرچه يکی از قديمیترين
تعاريف در حيطه مديريت اطالعات محسوب میشود ولی برای مديريت نوين اطالعات نيز
سطح پذيرش خواهد داشت.
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 .1ويلسون در توضيح تعريف ارائه شده خود ،اشاره میکند که اطالعات ،در اين تعريف،
همه انواع اطالعات با ارزشهای مختلف را در بر میگيرد ،چه منشأ داخل سازمانی داشته باشد
و چه منبع خارج سازمانی .نهايت ًا به اين نکته میرسد که مديريت اطالعات با ارزش ،کيفيت،
مالکيت ،استفاده و امنيت اطالعات در بستر فعاليتهای سازمانی سروکار دارد .ولی در اين
تعريف اشارهای به ابزار مديريت اطالعات ،مؤلفههای زمان ،مکان ،قالب اطالعات ،هزينههای
مربوطه و جامعهای که قرار است اطالعات در دسترس آنها قرار گيرند مشخص نيست.
 .1رولی به نقش مهم مديريت اطالعات در تصميمگيری توجه میکند .يکی از جنبههايی
که در اين تعريف به خوبی به چشم میخورد ،توجه به پديده انفجار اطالعات است .او معتقد
است مديريت اطالعات میتواند برای اين مسأله ،راه حلی داشته باشد .اين راه حل میتواند در
قالب ابزار يا راهکار قرار گيرد .به عبارت ديگر در دنيای امروز چنانچه در ابتدای امر ابزار يا
راهکاری برای کنترل انفجار اطالعات نداشته باشيم يا اين راهکار/ابزار مناسب نباشند ،در هدف
مديريت اطالعات تأثيرگذار خواهند بود و چه بسا منجر به بهترين تصميمگيری نشود .در اين
تعريف نيز بعد زمان ،مکان ،هزينه و قالب ديده نمیشود.
 .7در تعريف الفان توجه به اطالعات ارزشمند به چشم میخورد .يکی از ابعادی که در
تنها در بخش کوچکی از تعاريف موجود ديده میشوند .اما با وجود اينکه تأکيد اين تعريف بر
سازمان است هيچ نکتهای که بيانگر حضور اصول مديريت در اين فرايند باشند ديده نمیشود.
در اين تعريف نيز به بعد زمان ،مکان و همچنين قالب ،هزينه و جامعهای که قرار است با
اطالعات سروکار داشته باشند مشخص نشده است.
 .6ريتس در تعريف خود در ابتدا از کنترل ماهرانه صحبت میکند و میتوان اينگونه
استنباط کرد که مفهوم اصول مديريتی را داراست .از سوی ديگر عبارت زيرساخت فنی میتواند
نشاندهنده توجه به مفهوم ابزارهای فناوری باشد .از ميان تعاريفی که در اينجا ارائه شدهاند ،در
اين تعريف ،نکتهای ديده میشود و آن توجه به کنترل بر ايمنی سازی اطالعات است .اين تعريف
نيز از نقطه نظر توجه به زمان ،مکان ،قالب مناسب ،هزينه دسترسی به اطالعات و در دسترس
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قرار دادن آن و به طور کلی هزينههای مربوط به مديريت اطالعات و جامعهای که قرار است
اطالعات در اختيار آنها قرار گيرد ،ضعف دارد.
 .3اليس در بيان مفهوم مديريت اطالعات به نکتهای اشاره میکند که در تعريف ويکرز نيز
ديده میشود و آن توجه به بحث ارزش افزوده اطالعات است .يعنی از اطالعات بيش از آنچه
انتظار میرود يا بنظر میرسد ،تأثير و کارآيی ديده شود .در ادامه معتقد است اين اطالعات با
ارزش از يک سو بعنوان ناظر در کليه امور حضور دارند و ايفای نقش میکنند و از سوی ديگر
به کمک مديران می آيند تا بتوانند مديريتی منظم و سيستماتيک داشته باشند .نکته خاص اين
تعريف در جمله نهايی آن قرار دارد :توجه به اطالعات بعنوان کاتاليزور در فرايند تصميمگيری.
اگرچه اين نکته بصورت مفهومی در برخی از تعاريف ديده میشود ولی در تعريف اليس اين
نکته در جايگاه خوبی قرار گرفته است .آنچه که در اين تعريف نيز مانند بسياری از تعاريف
ديده نمیشود ،توجه به زمان ،مکان ،جامعه ،قالب و هزينههای مديريت اطالعات است.
 .1نکته قابل توجهی که در تعريف بست ديده میشود اين است که با روندی کامالً متفاوت
نسبت به ساير تعاريف شروع میکند و توجه به جنبه اقتصادی را در ابتدای تعريف قرار میدهد.
اين تعريف ابعاد مهم مديريت اطالعات را پوشش میدهد ولی عدم توجه به زمان ،مکان ،قالب
و جامعهای که اطالعات قرار است برای آنها تأمين شود در آن ديده میشود.
 .0اين اثر در ادامهی تعريف خود از مديريت اطالعات ،مدعی است که اکثر شرکتهای
بزرگ از عملکردی متمرکز برای تسهيل هماهنگی اين روش استفاده میکنند .فنآوریهای اصلی
مورد نياز ،شامل مجموعهای از ابزارهای مدلسازی .نقص اين تعريف در اين است که به
اطالعات مناسب و ارزشمند ،زمان ،مکان و قالب مناسب اطالعات ،هزينههای مرتبط و جامعهی
مورد نظر توجه نشده است.
 .89در اين تعريف سعی شده است تا مديريت را به عنوان بستر اصلی جهت مديريت
اطالعات معرفی کند و از بعدی متفاوت به اين مفهوم نگاه شده است .نکته اينکه ،تکنيکهای
مديريت را بعنوان ابزارهايی که مديريت اطالعات از آنها استفاده میکند ،در نظر میگيرد .اين
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تعريف با ديدی متفاوت نسبت به تعريف گارتنر ،بيشتر به جنبه مديريتی توجه کرده و از ابزارهای
مرتبط توجه به ارزشمندی و مناسب بودن اطالعات ،زمان ،مکان ،قالب ،هزينه و جامعه مورد
نظر نامی نمیبرد.
 .88شاهشجاعی اين تعريف را از دايرهالمعارف بينالمللی کتابداری و اطالعرسانی نقل
میکند .در اين تعريف توجهی به ابزار نشده است و تنها به جنبه مديريتی اشاره شده است،
ولی به بعد زمان ،مکان ،قالب مناسب ،هزينههای مرتبط و جامعه موردنظر توجه نشده است.
 .80نکتهی قابل توجه اين تعريف ،اشاره به بحث دانش و توانايی است .مطمئناً اين دو
واژه به صورت تصادف در کنار يکديگر قرار نگرفتهاند .بلکه منظور توجه به توانايی مدير
اطالعاتی است و توجه بيشتر به اينکه دانش به تنهايی نمیتواند در اين فرايند مؤثر واقع شود.
بلکه الزم است توان استفاده از اين دانش وجود داشته باشد .در اين تعريف ،اشارهای به به-
کارگيری اصول و مهارتهای مديريت ،ابزار الزم برای اجرای اين فرايند ،زمان و مکان ،قالب
ارائه اطالعات ،هزينهها و هدف اشارهای نشده است.
 .81در اين تعريف بعد زمان و مکان ،هزينه و جامعه مشخص نشده است.
 .81به نظر میرسد تعريفی که يوسفی از مديريت اطالعات ارائه میدهد ،يکی از تعاريف
کامل در اين زمينه است که تعداد بيشتری از مؤلفههای مهم را در بر میگيرد .با اين حال در اين
تعريف اشارهای به حضور اصول مديريت و عالوه بر اين ابزار مديريت اطالعات نشده است.
در جمعبندی تعاريف بايد گفت ،تقريبا تمامی اين تعاريف به صورت مستقيم يا غيرمستقيم
به اين نکته اشاره میکنند که نقطه توجه مديريت اطالعات ،توليد ،فراهمآوری ،سازماندهی،
دسترسپذيری ،اشاعه ،استفاده و بازيابی اطالعات است .ابعادی که عمدتاً در مديريت سنتی
اطالعات ديده میشوند و کمتر به ابعاد جديد مديريت اطالعات توجه شده است .در مجموع
اين تعاريف 1 ،تعريف به گونهايی ارائه شدهاند که میتوان اينگونه استنباط کرد که جايی برای
پذيرش ابعاد جديد مديريت اطالعات گذاشته اند .اين چهار تعريف ،مربوط به ويکرز (،)8017
رولی ( ،)8001اليس ( )0990و بست ( )0989است .دو تعريف از تعاريف قديمیتر و دو تعريف
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از تعاريف نسبتاً جديد .بنابراين میتوان گفت نقطه قوت يک تعريف آيندهنگری آن است .شايد
زمانی که ويکرز در سال  8017مديريت اطالعات را تعريف کرد ،چندان صحبتی از مديريت
نوين اطالعاتی به ميان نيامده بود ولی توجه به اين نکته ،حاکی از آيندهنگری وی است .ولی از
سوی ديگر بخش عمدهايی از تعاريف فوق به بعد زمان ،مکان ،قالب اطالعات و هزينههای
مرتبط اشاره نکردهاند که نقطه ضعف مشترک آنها محسوب میشود.
از اين لحاظ که از چه جنبههايی به مديريت اطالعات توجه شده است 1 ،مورد از تعاريف،
شامل تعريف ويلسون ،واژهنامه تجارت و دايرهالمعارف بينالمللی کتابداری و اطالع رسانی تنها
از بعد مديريتی به اين مفهوم پرداختهاند 0 .تعريف ،شامل تعريف الفان و واژهنامه گارتنر تنها از
بعد فناوری و ابزارهای مرتبط در اين زمينه ،به مفهوم مديريت اطالعات پرداختهاند 0 .تعريف،
شامل تعريف حسنزاده و ريتس از هر دو بعد به اين مفهوم توجه کردهاند ،هم بعد مديريتی و
هم بعد ابزارهای فناوری .و  0تعريف باقيمانده ،شامل تعريف فتاحی و يوسفی به طور مستقيم
به هيچ کدام از اين ابعاد توجه نکردهاند.
با در نظر گرفتن اين نکات ،تعريف زير برای مديريت اطالعات ارائه می شود:
به كارگیري اصول مدیریتی و ابزارهاي مناسب6در فرایندهاي مربوط به اطالعات2با
هدف دسترس پذیر ساختن اطالعات ارزشمند ،9در زمان و مکان و قالب مناسب0با كمترین
هزینه8براي افراد مناسب1به منظور بهبود تصمیمگیري و ارتقا

4

مؤلفههای موجود در اين تعريف با شماره مشخص شدهاند که در ادامه به تشريح آنها
پرداخته شود.
 .8بهتر است مهارتهای مديريتی و ابزارهای مناسب (که میتوانند شامل ابزاهای فنآوری
باشند) در کنار يکديگر در فرايند توليد ،پردازش ،اشاعه و استفاده از اطالعات به کار
گرفته شوند و نقشی موازی يا مکمل ايفا نمايند.
 .0در اين تعريف ،سعی شده است فرايندهای نوين و سنتی ،هردو ،پوشش داده شوند.
فرايند های نوين می توانند شامل توليد اطالعات ،شناخت نيازهای ،منابع و خدمات
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اطالعاتی ،فراهم آوری اطالعات ،سازماندهی اطالعات ،اشاعه اطالعات ،جستجوی
اطالعات ،دسترسی به اطالعات ،استفاده از اطالعات ،ارزيابی اطالعات و  ...باشند.
 .1هر نوع اطالعاتی نمی تواند ارزشمند محسوب شود .اطالعات ارزشمند به آن دسته از
اطالعاتی اطالق می شود که در کاهش آنتروپی تاثيرگذار هستند .از سويی هر اطالعاتی
بويژه در يک سازمان نمی تواند درست باشد .تشخيص اطالعات درست از نادرست
(صره از ناصره) بر عهده سازمان خواهد بود.
" .1زمان ،مکان و قالب" :زمان در ارزش گذاری اطالعاتی تاثير دارد .اطالعاتی که در يک
زمان سودمند محسوب می شوند ،ممکن است در زمان ديگر سودمند نباشند يا به اندازه
قبل سودمند نباشند .همين ويژگی در مورد "مکان" نيز صدق می کند .قالب اطالعات
يکی از مواردی است که در سهولت استفاده از آن تاثير دارد.
 .7سوالی که مطرح است اينست که آيا تامين اطالعات به هر قيمتی ارزشمند است؟ پاسخ
اين سوال در تعريف قرار داده شده است.
 .6هر اطالعاتی لزوما در اختيار هر فردی قرار نمی گيرد .از اين رو حضور عبارت "افراد
مناسب" در تعريف فوق تبيين می شود.
 .3نهايتا تمامی اين فرايند ،با هدف کلی بهبود تصميم گيری و ارتقاء انجام می گيرد .چنانچه
اين پيش فرض را بپذيريم که اطالعات ،قدرت است ،بنابراين تصميم گيری های مبتنی
بر اطالعات نيز از اهميت بيشتری برخوردار بوده و تصميم گيری قدرتمندی محسوب
می شوند .بنابراين هدفی که ما از اين فرايند داريم تعيين کننده است .چنانچه هدف در
يک سازمان تبيين شود ،می تواند منجر به بهبود تصميم گيری و ارتقاء سطح سازمان
منجر شود.
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بحث و نتیجه گیري
نياز برای بدست آوردن دسترسی مناسب ،سريع و مقرون به صرفه به اطالعات موردنياز،
توجه به بکارگيری روشهايی به منظور مديريت و بکارگيری اطالعات در سازمانها را ضروری
می سازد .از زمانيکه اطالعات اوليه وارد سازمان می شوند ،به شکلهای مختلف ثبت می شود،
بررسی و ارزيابی می شود ،به جريان می افتد ،در واحدهای مختلف منتقل می شود ،بکار گرفته
می شود ،ذخيره شده و در زمان الزم مجددا بازيابی می شود ،در واقع مديريت اطالعات در حال
انجام بوده است .مديريت اطالعات مستلزم سازماندهی ،بازيابی ،کسب ،تامين و حفظ اطالعات
است.
اين اثر بدنبال تبيين مفهوم مديريت اطالعات بوده است .در اين راه به تاريخچه و سير
تکاملی مديريت اطالعات توجه نمود .با در نظر گرفتن سير تحول تاريخی مديريت اطالعات
می توان گفت اين پديده همراه با پيشرفت فن آوری و علم رايانه گسترش يافته است و نه بدنبال
آنها .در واقع پيشرفت های فن آوری باعث شدند تا توجه به بحث مديريت اطالعات بيشتر
شود .يکی از مواردی که الزم است به آن اشاره شود اينست که همواره بحث هايی در اين رابطه
که مديريت اطالعات بيشتر به کدام رشته نزديک است وجود داشته است و سه رشته مديريت،
کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات از مدعيان اصلی بوده اند .ولی در عمل هر سه
رشته و ساير رشته های مدعی ،کم کاريهايی در راستای تبيين مفهوم مديريت اطالعات و کارکرد
آن و همچنين توجه به سير تحول تاريخی آن داشته اند.
با توجه به بررسی و پژوهشهای نگارندگان ،در مجموع تعاريفی که در اين رابطه يافت
شدند ،از جنبه های مختلف مورد بررسی و تحليل قرار گرفتند ،وجوه اشتراک و افتراق آنها بيان
شدند و نهايتا تعريف نگارندگان در اين زمينه ارائه شد .مديريت اطالعات عبارتست از بکارگيری
اصول مديريتی و ابزارهای مناسب در فرايندهای مربوط به اطالعات که با هدف در دسترس
ساختن اطالعات ارزشمند ،در زمان و مکان و قالب مناسب ،با کمترين هزينه ،برای افراد مناسب
صورت می گيرد و نهايتا منجر به بهبود تصميم گيری و ارتقا دانش فردی و سازمانی خواهد
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شد .در اين تعريف سعی شده است تا به ابعاد مديريت نوين اطالعات ،توجه شود و جنبه آينده
نگری را نيز در بر گيرد.
مديريت اطالعات از جمله مفاهيم بسيار گسترده است ،و به همين دليل از يک سو در
زمينه ها و علوم ديگر تاثير گذار خواهد بود و از سوی ديگر خود نيز تاثير پذير خواهد بود.
يکی از زمينه هايی که می تواند باعث تحول در کاربردها و جنبه های مديريت اطالعات شود،
تکنولوژيهای نوين اطالعاتی هستند .تکنولوژی هم باعث رونق اوليه مفهوم مديريت اطالعات
خواهد شد و هم در گسترش های آتی آن و تغيير نقشهای آن موثر خواهد بود .بنابراين هيچ
اثری نمی تواند تعريف ثابت و مشخصی از مديريت اطالعات برای هميشه ارائه کند .چراکه اين
مفهوم همچنان با تاثيرگذاری بر و تاثيرپذيری از ساير رشته ها و علوم تغيير خواهد کرد.
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