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 چکیده

 تيقابل اطالعات. است اطالعات تيريمد مفهوم به توجه ،پژوهش نيا یاصل هدف:هدف

 اداره و تيريمد به ازين و کندیم جاديا رييتغ و کندیم رييتغ ابد،يیم اشاعه دارد، گسترش

 .شود توجه اطالعات تيريمد مفهوم به است الزم نيبنابرا .دارد

 راجاستخ یبرا. رديگیم انجام منابع مرور روش به که است یاکتابخانه پژوهش نيا نوع :روش

 امرالد،) مختلف کيالکترون و یچاپ منابع به اطالعات تيريمد به مربوط خچهيتار و فيتعار

 .دندش استخراج هاآن از فيتعار و شد مراجعه (نسيساآووب و پروکوئست رکت،يدانتسيسا

: شودیم فيتعر صورت نيبد اطالعات تيريمد موجود، فيتعار یبررس و ليتحل از پس :هاافتهی

 اطالعات نپذير کرد دسترس هدف با مناسب یابزارها و یتيريمد اصول یريکارگهب

 هبودب منظور به مناسب افراد یبرا نهيهز نيکمتر با مناسب قالب و مکان و زمان در ارزشمند،

 .یريگميتصمارتقا  و

 نگاه مقوله نيا به مختلف یهاجنبه از اطالعات، تيريمد از موجود متعدد فيتعار :يریگجهینت

 فيتعر آن، مختلف یهانقش و اطالعات ريمتغ تيماه به توجه با رسدیم نظره ب. اندکرده

 .است رييتغ حال در همواره زين اطالعات تيريمد

 ين، مديريت نوين اطالعاتاطالعات نوتعريف، ا، مديريت اطالعات، تحول تاريخی ها:كلیدواژه

                                                           

 اهوازشاپور عضو هيأت علمی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی8 
 شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز عضو هيأت علمی گروه علم اطالعات و دانش0 
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 مقدمه 
هر سازمانی برای تحقق اهداف  شود.برای هر سازمان محسوب میاطالعات عامل حياتی 

خود و رسيدن به موفقيت بايد بتواند منابع مختلفی که در اختيار دارد را کنترل کند. اين منابع در 

ا مديريت اطالعات ب گيرند که شامل منابع اطالعاتی، انسانی و ... باشد.طيف وسيعی قرار می

اهيت هر سازمان، محتوای منابع با توجه به م .گيرددف کنترل منابع اطالعاتی صورت میه

ی در اهای اطالعاتی رايانهاطالعاتی نيز متفاوت خواهد بود، بعنوان مثال، بيت و بايت در پايگاه

، اهع چاپی و الکترونيکی در کتابخانههای هنری، منابهای محاسباتی، تصاوير در سازمانسازمان

 هايی که در اين رابطه بايداز پيش فرضيکی . های مديرانای کوچک کاغذ در فايليا حتی تکه

ض موافق باشيم، اين پيش فر "مديريت اطالعات"چه با عبارت به آن توجه شود اينست که چنان

رفتن بدون در نظر گ ايم که اطالعات قابل مديريت کردن )اداره کردن و کنترل( هستند.را پذيرفته

چه اهميت دارد اينست که اطالعات د، آناينکه ماهيت منابع اطالعاتی سازمان اساسا چه هستن

 دارد. مديريتنياز به در هر شکل و قالبی، با هر محتوايی، و با هر منشائی 

شود. چه بسا بخش زيادی اطالعات در هر سازمانی محسوب می کتابخانه عموما منبع اصلی

ر که افراد ساي از اطالعات غير رسمی در کتابخانه حضور دارند. چراکه کتابخانه بعنوان واحدی

های مختلف و در ها از قسمتافراد سازمان که واحدها به آن مراجعه می کنند و محلی است

واحدهايی است که با اطالعات غير رسمی  آنجا حضور خواهند داشت، جزءسطوح مختلف در 

و البته سازمانی بيشتری در تماس است. بنابراين در کتابخانه توجه به مديريت يا اداره اين 

  اطالعات اهميت بيشتری خواهد يافت.

های های دستيابی به اطالعات، فناوریترين شکل مديريت اطالعات شامل مهارتساده

و خدمات مربوط به اين زمينه است و الزمه آن درک صحيح از جريان اطالعاتی، منابع اطالعاتی 

با توجه به نوع فعاليت و برونداد مديريت اطالعات، اطالعات درون و بيرون سازمان است. 

 توان به تشخيص اطالعات درست ازتوان گفت تنها با حضور مديريت اطالعات است که میمی

عنوان کانالی برای پااليش اطالعات محسوب شود و ه ب تواندنادرست رسيد و حتی کتابخانه می

های حاصل از مديريت اطالعات در سازمان در شرايط مختلف بتواند از مستندات و فعاليت

 کتابخانه استفاده کند. 
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، اسیشنعلم اطالعات و دانشمديريت اطالعات يکی از عباراتی است که کاربرد آن در رشته 

ناسی شبرخوردار است. حتی گاهی آن را مترادف با رشته علم اطالعات و دانشاز بسامد  بااليی 

در رابطه با مديريت اطالعات نشان داد که  گانهای نگارندبررسیبرند.  )علم کتابداری( بکار می

د، انتعاريف مديريت اطالعات ارائه شده ،. در برخی از اين آثارستمطالب متعددی ارائه شده ا

برخی در  اند،اند، به اصول مديريت اطالعات توجه کردهيا فرايند را بيان کردهچرخه مدل يا 

ه لی آنچو. و مواردی مشابه اين اندت اطالعات و مديريت دانش پرداختهموارد به مقايسه مديري

پرداختن به ماهيت و چيستی مديريت اطالعات است.  مفهومتوجه به  ،ستا اين اثر بدنبال آن

 . های مربوط به مديريت اطالعات خواهند بودپايه ساير بررسی مديريت اطالعات

آنقدر حائز اهميت بوده است که بعنوان يکی از دروس اصلی  مفهوم مديريت اطالعات،

اگرچه هم به روش سمينار.  شناسی مطرح شده است، آندوره دکترای علم اطالعات و دانش

رسد هدف از به نظر میمطرح است ولی ای محتوای سرفصل اين درس نيز خود بعنوان مساله

ت و هدف کميته تخصصی تدوين اين امر، توجه بيشتر به ماهيت مديريت اطالعات بوده اس

های مربوط به اين درس، به بحث و بررسی های دانشگاهی اين بوده است که در کالسسرفصل

ه به گستردگی اين های آن پرداخته شود. با توجمفهوم مديريت اطالعات در کنار ساير جنبه

با  .پذير نيستمفهوم، امکان بررسی و توجه به تمامی ابعاد مديريت اطالعات در يک اثر امکان

همانگونه که مالکوم اين وجود همچنان، مفهوم عميق و دقيق تر مديريت اطالعات روشن نيست. 

ه گذاری فرادادبنيانتعاريف مديريت اطالعات: راهنمايی برای "در کتاب خود با عنوان  8چيسوم

تواند استفاده شود که مفهوم آن درک شود و کند، مديريت اطالعات زمانی میاشاره می "معنايی

وانيم چه بتاز اين رو چنانشود که تعاريف کافی در اين زمينه ارائه شود. مفهوم آن وقتی درک می

 ه شده است.اين مفهوم برداشتبه تعاريف مربوط به آن توجه کنيم، نخستين گام در راستای تبيين 

ريت مديتواند راهگشا باشد. جهت تبيين مساله اصلی اين اثر، توجه به اين سواالت می

هايی تعريف مديريت اطالعات به چه شکلشروع شده است؟ اطالعات از کجا و چه زمانی 

يف تعارمساله اصلی اين اثر، پرداختن به اند؟ آيا اين تعاريف جامع و کامل بوده و شده است

مديريت اطالعات است. اين مساله به خودی خود چند مساله ديگر را نيز در درون  مربوط به

                                                           
8Malcolm Chisholm 
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چه و  مديريت اطالعات چيست اساساً ست کها يکی از اين مسائل ايندهد. خود جای می

اين  برای .ات نگاه شده استهای مختلف به مديريت اطالع؟ از جنبهگيردهايی را در بر میجنبه

در يک  ای، فرايندیهای مختلفی متصور شد: نگرش ملی، بين المللی، رشتهتوان نگرشحوزه می

ای به مديريت اطالعات توجه کرده است. . اين اثر از نگاه رشته غيره حوزه خاص، مدرک گرا و 

پردازی درباره اطالعات پيشروتر هستند، نگاهی فنی و گروهی که از نظر تاريخی در نظريه

 نندداشناسی میبرخی آن را همان کتابداری يا علم اطالعات و دانشتکنولوژيکی به آن دارند، 

و آورند. حساب می در مديريت به های مديريت و پارادايمیگروهی آن را نمودی از نظريه و

های زيادی حضور ند و معتقدند اين مفهوم در رشتهدانای میرشتهبرخی آن را يک مفهوم ميان

 دارد و هر رشته فراخور ماهيت رشته خود، تعريفی از مديريت اطالعات ارائه کرده است. 

ای از آن استفاده کرده، توجه توان جهت تبيين مفهوم در هر زمينههايی که میيکی از روش

ر داز اين رو اند. ر آن رابطه ارائه دادهنظران و ساير پژوهشگران دبه تعاريفی است که صاحب

ون شود. سپس برخی از تعاريفی که تاکنادامه ابتدا سير تحول تاريخی مديريت اطالعات ارائه می

اريف مورد از اين تع پس هرکدام. سشونداز مديريت اطالعات صورت گرفته است ارائه می

های فهشود و مولارائه می اين اثر نگارندگان، تعريف گيرند و در انتهابررسی و تشريح قرار می

 گيرند. موجود در تعريف ارائه شده، مورد تشريح قرار می

 شناسی پژوهش روش
گيرد. برای استخراج ای است و به روش مرور منابع انجام مینوع اين پژوهش کتابخانه

عه شد مختلف مراجبه منابع چاپی و الکترونيک  و تاريخچه مربوط به مديريت اطالعات تعاريف

ت، گرفته اس انجام ی که در اين راستاهايپژوهشبا توجه به ها استخراج شدند. و تعاريف از آن

اند. از اين رو، برای وسعت ای متفاوت به اين مفهوم نگاه کردههر کدام از جنبهمشخص شد 

ايی هارات علمی موجود در اين زمينه از چه جنبهبخشيدن به عمق مفاهيم، و برای درک اينکه انتش

پايگاه امرالد ، ساينس  1در  ”information management“ اند، عبارت دقيقبه مساله نگاه کرده

 861د امرال :دايرکت، پروکوئست و وب آو ساينس جستجو شد که نتايج بدين صورت بودند

 1130رکورد و وب آو ساينس  10660رکورد و پروکوئست  8010رکورد، ساينس دايرکت 

 ،رکورد. ولی در ميان اين پايگاهها امکان تفکيک موضوعی بعد از انجام جستجو بر اساس مقوله
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اينس سآوساينس وجود داشت. توجه به آمار انتشارات موجود در پايگاه وبآوتنها در پايگاه وب

(WoS)  پس از محدود کردن جستجو به عبارت دقيق“information management” حاکی

رکورد موجود است. که سه جايگاه اول موضوعی به ترتيب  1130ست که در اين زمينه ا از آن

رکورد و علوم  607رکورد، علوم رايانه با  337رسانی با عبارتند از علوم کتابداری و اطالع

ته گر اين نکناند. اين آمار بياها اختصاص داشتهرکورد و مابقی به ساير رشته 711مهندسی با 

 . رسانی بوده استاست که بيشترين توجه به اين موضوع در حيطه علوم کتابداری و اطالع

، در اين پژوهش از است گيریجهتهای پژوهش علمی، عدم که يکی از ويژگیاز آنجا 

 های مختلفجنبه خاصی به تعاريف مديريت اطالعات توجه نشده است و تعاريف در حيطه

سعی شده بداری و اطالع رسانی، فناوری اطالعات و ...( ارائه شدند و همچنين )مديريت، کتا

 ارائه شود.  گيریجهتبدون نيز  سير تحول تاريخیاست 

 مدیریت اطالعاتسیر تحول تاریخی 
اما عليرغم اهميت و گسترش ای ديرينه دارد. مديريت اطالعات به صورت سنتی سابقه

از اواسط قرن نوزدهم، توجه کمی به ... داد وفعاليت، حرفه، برونمديريت اطالعات بعنوان يک 

ه مديريت بابعاد تاريخی آن شده است. بعبارتی تاريخ شناسان و متخصصان اجتماعی از اين لحاظ 

 اند. اطالعات کم توجهی کرده

، مديريت اطالعات تا حد زيادی محدود به تصوير، تعمير و نگهداری 8039در طول سال 

ها و سوابق بود. با گسترش های مبتنی بر کاغذ، رسانهها و مديريت چرخه عمر فايلفايلاز 

، کار مديريت اطالعات افق جديدی يافت و شروع به فعاليت 8039فناوری اطالعات در سال 

سازی اطالعات به وسايل الکترونيکی که ذخيره ها نمود. زمانیدر زمينه تعمير و نگهداری داده

زمانی که اطالعات  8009در اواخر سال تر و دشوار شد. ، مديريت اطالعات نيز پيچيدهوابسته شد

ای و همچنين ساير وسايل الکترونيکی منتشر شد، مديران های رايانهبه طور منظم در سراسر شبکه

-شبکه، به يک معنا، مديران اطالعات شدند. اين گروه از افراد خود را با وظايفی پيچيده سخت

، ی پديا)ويک شدروز بر ميزان اين پيچيدگی اضافه میهافزاری مواجه ديدند که روز بی و نرمافزار

 . (7/7/8101تاريخ دسترسی 

ا ههای الکترونيکی و سپس ايفای نقش فعال اين رايانهميالدی با ابداع اولين رايانه 8019دهه 
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ر ت پاشيده شد. مديريت اطالعات دبينی هوا، بذر اوليه مديريت اطالعادر فرايندهايی مانند پيش

-ها در راستای پيشها در فرايندهای گردآوری اوليه اطالعات، پردازش و بکارگيری آناين رايانه

-های مختلف رايانهبا ظهور برنامه 8069بينی هوا، از اهميت قابل توجهی برخوردار بود. در دهه 

آن  دنباله تا جای خود را در منازل باز کند و بکرد ها، فناوری رايانه تالش میای و ميکرو رايانه

توجه بيشتری قرار گرفت. از اين رو توجه به بحث مديريت  سازی اين فناوری موردفردی

 خورد.تری به چشم میاطالعات اکنون در بعد وسيع

 8ه صورت مرکزی بود و پردازش روميزیها هنوز ب، پردازش در رايانه8019قبل از دهه 

زش توانستند پرداها بودند، میکارکنان سازمان گرفت. تعداد محدودی از افراد که عمدتاًانجام نمی

شد. در دهه انجام می 0ه صورت کاغذیدر اين شرايط تمام امور ب داده را انجام دهند و طبعاً

ا هسازی و اتصال رايانهشد. شبکه، بر روی ميز هر فردی در محل کار، يک رايانه ديده می8019

 همرکزی خارج شد و ب يکديگر در قالب شبکه ميسر شد. پردازش اطالعات از حالت صرفاً به

 های افراد صورتتوانست بر روی رايانهدنبال آن ذخيره اطالعات نيز از مرکزيت خارج شد و می

ر حال برد و دکنون در نهفتگی به سر می گيرد. در اين زمان بود که بذر مديريت اطالعات که تا

بيان ، 8010در سال 1داد بيشتری پيدا کرد. ويلسون دواندن در نهان بود، جوانه زد و برونريشه 

-مديريت اطالعات، مديريت منابع اطالعاتی يک سازمان است و مديريت تکنولوژی کند که می

 (. 8010گيرد )ويلسون، ی اطالعاتی را نيز در بر میها

 :تاثير دو رويداد قرار گرفت، مديريت اطالعات تحت 8019در اواسط دهه 

 ها به عنوان مجله مديريت اطالعات تغيير نام داد. مجله مديريت پردازش داده .8

سيس، نام خود را به بعد از گذشت پنجاه سال از تأ 1های تخصصیانجمن کتابخانه .0

 (.8000،  موسسه مديريت اطالعات تغيير داد )راويچاندرا رائو
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سازی جهانی، ظهور انواع خدمات جهانی وب، شبکه، با ابداع شبکه 8009در دهه 

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 

ا بيابد و ذخيره کند. توجه به بحث توانست اطالعات خود رقدرتمندتر شده بود و هر فرد می

مديريت اطالعات در اين دهه به جايی رسيد که گام را از تعاريف فراتر گذاشت و در سال 

شناسايی  گام اساسی است: 7کند که شامل مدلی را برای مديريت اطالعات ارائه می 8، چو8001

به کارگيری  و شاعه اطالعاتا، سازماندهی و ذخيره اطالعات، کسب اطالعات، نيازهای اطالعاتی

 ،گانه نيازمند طراحی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل مجموعه 7هرکدام از اين مراحل . اطالعات

گيرند. بر اساس نظر چو، هايی است که به پشتوانه فناوری اطالعات صورت میاز فعاليت

ايد منجر به و ب يری دانش در سازمان استگمديريت اطالعات عامل کليدی در ايجاد و بکار

 (. 8001شود )چو،  "سازمانی هوشمند"

ه ب 0کتابخانه ادوارد ادواردز گردد. به قرن نوزده بر می هامديريت اطالعات در کتابخانه

شود. ادوارد ادواردز در خاطرات خود به های عمومی شناخته میعنوان يکی از اولين کتابخانه

-کند و آن را جزء شرح وظايف کتابداران میاشاره میاهميت مديريت اطالعات در کتابخانه 

 . (8170)ادواردز، شمارد 

ثر مديريت اطالعات در ها به اجرای مؤنيز از اهميت توجه مديران کتابخانه 1و ثورن روباک

 1ای از مجله کارکنان کتابخانه عمومی کرويدون، شماره09در اوايل قرن د. نکتابخانه اشاره می کن

ا اعضکه در آن از سيستم اطالعات پيچيده مديريت اطالعات  (8091)کرويدون کرنک، منتشر شد

و مراجعان کتابخانه صحبت شده بود. طی اين مطلب به مقدمات عضوگيری و نحوه مرتب کردن 

ويژه اعضای کتابخوان ه ب واردی که الزم است در زمينه اعضابندی و ... ساير ماطالعات، جدول
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کيد زيادی به نظم الفبايی يا عددی در سيستم شده تأهمچنين اشاره شده بود. به آن توجه کرد، 

 . (8091روباک و ثورن، ) بود و هدف از کليه موارد بيان شده، مديريت اطالعات اعضا بوده است

معتقد است کتابداران اوليه نه تنها از اهميت مديريت اطالعات آگاه بودند، بلکه در  8ويگند

و  بلک(. 8006دادند )ويگند، مندی خود را نشان میهکردند و عالقاين راستا تالش می

های عمومی شکل گرفته است و معتقدند اين مفهوم از زمان آغاز جنبش مدرن کتابخانه0برونت

مديريت اطالعات اعضا، مديريت اطالعات مربوط به منابع و مديريت اطالعات در آن زمان شامل 

بلک و برونت معتقدند کتابداران حتی در پذيرش فناوری در راستای گسترش مالی بوده است. 

ای داشتند و آمادگی پذيرش آن را خدمات کتابخانه و امور مديريت اطالعات، نيز ديد گسترده

ر حوزه دسترسی عمومی، سازماندهی و توزيع اطالعات برای عموم، د دادند.از خود نشان می

 .(8000)بلک و برونت،  شوندن مديران اطالعات تخصصی محسوب میکتابداران اولي

 ی از تعاریف مدیریت اطالعاترخب
يف رشوند. تعادر اين قسمت برخی از تعاريف عمده مربوط به مديريت اطالعات ارائه می

اند رائه شدهايرانی اغير لفان ند. بدين صورت که ابتدا تعاريف مؤاتفکيک شدهبر اساس زبان/زمان 

لفان ايرانی. درون هر زبان نيز ترتيب تعاريف از قديم به جديد ؤو سپس تعاريف مربوط به م

ارائه  وجه اشتراک تمامی تعاريف گيرند و نهايتاًباشد. سپس اين تعاريف مورد تحليل قرار میمی

اين اثر از مديريت اطالعات ارائه  نگارندگانبندی اين قسمت، تعريف از جمع شوند. پسمی

 خواهد شد. 
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 . تعاریف ارائه شده از مدیریت اطالعات6جدول

 تعریف ل/ ساتعریف كننده 

 .هماهنگی موثر و کارآمد اطالعات از منابع داخلی و خارجی 8017/  8وايت 8

 8017/  0ويکرز 0

ای که در نظر دارد  استفاده از آن يک مرکز حداکثر بهره وریابزاری است که با 

اشاعه و استفاده از اطالعات کسب می کند و  پردازش، را از گردآوری، کنترل،

بدينوسيله اطمينان حاصل می کند که ارزش آن اطالعات شناسايی شده و در حد 

 مطلوب از آن بهره برداری می شود.

 8003/  1ويلسون 1
اصول مديريت در راستای مجموعه سازی، سازماندهی، کنترل، اشاعه و بکارگيری 

 بکارگيری اطالعات به منظور عملکرد موثر انواع سازمانها.

 8001/  1رولی 1

و کشف ابزارهای جديد بهبود يافته مديريت اطالعات را می توان بعنوان پاسخ 

ی که در نتيجه برا ای که برای کنترل انفجار اطالعات طراحی می شوند، معنی کرد

حل پيچيدگيهای تصميم گيری بکار می رود تا با اصالح جريان، کنترل و توليد 

 اطالعات مناسب به تصميم گيرندگان کمک کند.

 0998/ 7الفان  7

فرايند ای است که کسب اطمينان از شناسايی و دريافت ارزش اطالعات را نيز در 

به وسيله آن يک سازمان بصورت کارآمد، بر می گيرد و بيانگر ابزارهايی است که 

اطالعات خود را برنامه ريزی، گردآوری، سازماندهی، استفاده، کنترل، اشاعه و 

 دهد. سامان می

 0991/ 6ريتس 6

اعمال کنترل ماهرانه بر گردآوری، سازماندهی، ذخيره، ايمنی سازی، بازيابی و 

موفقيت کاری يک سازمان اشاعه اطالعات و منابع اطالعاتی الزم برای تضمين 

 است که شامل دبيزش، مديريت اسناد و زير ساخت های فنی می شود.

 0990/  3اليس 3
استفاده از اطالعات و جريان آن به منظور اختصاص ارزش افزوده به عمل بهبود 

به بهبود تجزيه و است که همزمانی که بعنوان ناظر فعاليت می کند، اطالعات 
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اند می تو و منجر شدهتحليل، دقت، مديريت سيستماتيک و کيفيت اطالعات 

 بعنوان تسريع کننده و تسهيل کننده )کاتاليزور( در فرايند تصميم گيری عمل کند.

 0989/  8بست 1
ی ، ذخيره سازی، بازيابتوليد، کنترلهماهنگی اقتصادی، کارآمد و موثر در فرايند 

 .طالعاتاز منابعخارجی و داخلی،به منظوربهبود عملکردسازمانا اشاعهو 

0 
واژه نامه فناوری 

 اطالعات گارتنر

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

 پردازد. مديريت کارآمد می

8

9 
 0واژه نامه تجارت 

اشاعه آن در  بکارگيری تکنيک های مديريت به منظور گردآوری اطالعات و

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

 سريعتر و بهتر بگيرند

8

8 

دايره المعارف بين 

المللی کتابداری و 

 اطالع رسانی

بکارگيری اصول مديريت برای فراهم آوری، سازماندهی، کنترل، اشاعه و 

 موثر و کارآمد در سازمانها و موسساتبکارگيری اطالعات به منظور اجرای 

8

0 
 8111فتاحی / 

دانش و توانايی برنامه ريزی، هدايت و کنترل فرايند توليد، فراهم آوری، 

 سازماندهی، دسترسی و اشاعه اطالعات

8

1 
 8111حسن زاده / 

بکارگيری مراحل و مهارتهای مديريتی مناسب و استفاده از ابزارها و فن آوری 

ر فرايند توليد، فراهم آوری، سازماندهی، پردازش، اشاعه و استفاده های مناسب د

از اطالعات درون و برون سازمانی به عنوان عنصر اصلی در سازمان در راستای 

 دستيابی به اهداف و مقاصد سازمانی

8

1 
 8117يوسفی/ 

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

، در مکان و زمان مناسب، برای افراد شايسته با کمترين هزينه، در بهترين درست

 محمل اطالعاتی برای بکارگيری در تصميم گيری.

 

اما در اين تعريف که کند. در تعريف خود، به کليت مديريت اطالعات اشاره می وايت. 8

وب اطالعات محس ها و جستجوهای نگارندگان، جزء نخستين تعاريف مديريتبر اساس بررسی

مين اطالعات توجه شده است. در اين تعريف ساير نها به هماهنگی اطالعات و منبع تأتشود، می

 هايیلفهؤشوند. ملفه هايی که در راستای مديريت اطالعات حائز اهميت هستند، ديده نمیؤم
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ر تد، و از همه مهمهای مربوط به اين فراينمکانی، قالب ارائه اطالعات، هزينه و مانند بعد زمانی

 هدف از اين فرايند. 

ويکرز معتقد است مديريت اطالعات در حقيقت تنها با اسناد، پيام و داده در تماس . 0

های مديريت نيست. بلکه با کل ساختار اطالعات سروکار دارد. او خصوصيات و مشخصه

 کند:اطالعات را بدين صورت بيان می

 نياز به مديريت مناسب دارد. : اطالعات 8-0

مربوط ريزی و هماهنگی موارد ترين سطح، مديريت اطالعات شامل: برنامه: در ساده0-0

 است. منابع و خدمات اطالعاتی، آوری اطالعاتفن، های دستيابی به اطالعاتمهارتبه 

، دهای جديد، بيشتر و دقيق تر توجه کن: الزم است مديريت اطالعات به پيشرفت1-0

 توانند به مديريت بهتر منابع اطالعاتی کمک کنند. ها میچراکه اين پيشرفت

: مديريت اطالعات نيازمند درک درست از الگوهای جريان اطالعات در درون سازمان 1-0

 .هاستبوده و سپس مستلزم ابزارهای سيستماتيک برای ترسيم و نظارت بر اين جريان

به استثنای توجه به . است مديريت اطالعات توجه شدهدر اين تعريف به ابعاد مهمی از 

شود، ساير ابعاد در اين تعريف مربوطه که در اين تعريف ديده نمیهای بعد زمان و مکان و هزينه

ويکرز  .ستايفی است که به هدف نهايی پرداختهاند. عالوه بر اين يکی از تعاره خوبی جا گرفتهب

ست که بتواند ارزش ا عنوان يک ابزار( اينه اطالعات )بمعتقد است هدف نهايی مديريت 

گذاری اينجا بحث ارزشبرداری کند. اطالعات را شناسايی کند و در حد مطلوب از آن بهره

ست که هدف اصلی مديريت اطالعات، چيزی فراتر ا اطالعات مطرح شده است که حاکی از آن

نگری، سعی نموده است احتياط بيان کل در اين تعريف با شيوهاز کاربردهای سنتی آن است. 

ضور رسد با حنظر میه تعريف به صورتی شکل گرفته است که ب ا حفظ کند و نهايتاًالزم ر

ن ترياگرچه يکی از قديمیعبارتی ديگر هبعوامل نوين در مديريت اطالعات مشکلی ندارد. 

نوين اطالعات نيز برای مديريت شود ولی تعاريف در حيطه مديريت اطالعات محسوب می

 سطح پذيرش خواهد داشت.
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کند که اطالعات، در اين تعريف، ويلسون در توضيح تعريف ارائه شده خود، اشاره می. 1

داخل سازمانی داشته باشد  گيرد، چه منشأهای مختلف را در بر میهمه انواع اطالعات با ارزش

، ارزش، کيفيت ه مديريت اطالعات بارسد کبه اين نکته می و چه منبع خارج سازمانی. نهايتاً 

های سازمانی سروکار دارد. ولی در اين مالکيت، استفاده و امنيت اطالعات در بستر فعاليت

های هزينه ،های زمان، مکان، قالب اطالعاتهلفؤ، مای به ابزار مديريت اطالعاتتعريف اشاره

 رار گيرند مشخص نيست. ها قای که قرار است اطالعات در دسترس آنجامعه و مربوطه

ايی هکند. يکی از جنبهگيری توجه میبه نقش مهم مديريت اطالعات در تصميم رولی. 1

خورد، توجه به پديده انفجار اطالعات است. او معتقد خوبی به چشم میه که در اين تعريف ب

ر تواند دحل میداشته باشد. اين راه حلی  له، راهأتواند برای اين مساست مديريت اطالعات می

چه در ابتدای امر ابزار يا عبارت ديگر در دنيای امروز چنان هبقالب ابزار يا راهکار قرار گيرد. 

راهکاری برای کنترل انفجار اطالعات نداشته باشيم يا اين راهکار/ابزار مناسب نباشند، در هدف 

ر اين دگيری نشود. تصميمد و چه بسا منجر به بهترين ثيرگذار خواهند بوأمديريت اطالعات ت

 شود. تعريف نيز بعد زمان، مکان، هزينه و قالب ديده نمی

يکی از ابعادی که در خورد. توجه به اطالعات ارزشمند به چشم می در تعريف الفان. 7

ر کيد اين تعريف بأشوند. اما با وجود اينکه تتنها در بخش کوچکی از تعاريف موجود ديده می

ود. شگر حضور اصول مديريت در اين فرايند باشند ديده نمیای که بيانهيچ نکته سازمان است

ای که قرار است با جامعهو  ، هزينهدر اين تعريف نيز به بعد زمان، مکان و همچنين قالب

 اطالعات سروکار داشته باشند مشخص نشده است. 

ه گونتوان اينند و میکريتس در تعريف خود در ابتدا از کنترل ماهرانه صحبت می. 6

واند تاستنباط کرد که مفهوم اصول مديريتی را داراست. از سوی ديگر عبارت زيرساخت فنی می

ند، در ااز ميان تعاريفی که در اينجا ارائه شدهدهنده توجه به مفهوم ابزارهای فناوری باشد. نشان

ن تعريف ايی سازی اطالعات است. توجه به کنترل بر ايمن و آن شودديده می اینکتهاين تعريف، 

نيز از نقطه نظر توجه به زمان، مکان، قالب مناسب، هزينه دسترسی به اطالعات و در دسترس 
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که قرار است ای های مربوط به مديريت اطالعات و جامعهه طور کلی هزينهقرار دادن آن و ب

 ها قرار گيرد، ضعف دارد. اطالعات در اختيار آن

ز کند که در تعريف ويکرز نيای اشاره میدر بيان مفهوم مديريت اطالعات به نکته اليس. 3

شود و آن توجه به بحث ارزش افزوده اطالعات است. يعنی از اطالعات بيش از آنچه ديده می

در ادامه معتقد است اين اطالعات با ثير و کارآيی ديده شود. أرسد، ترود يا بنظر میانتظار می

کنند و از سوی ديگر ک سو بعنوان ناظر در کليه امور حضور دارند و ايفای نقش میارزش از ي

آيند تا بتوانند مديريتی منظم و سيستماتيک داشته باشند. نکته خاص اين به کمک مديران می

يری. گتعريف در جمله نهايی آن قرار دارد: توجه به اطالعات بعنوان کاتاليزور در فرايند تصميم

شود ولی در تعريف اليس اين ن نکته بصورت مفهومی در برخی از تعاريف ديده میاگرچه اي

آنچه که در اين تعريف نيز مانند بسياری از تعاريف نکته در جايگاه خوبی قرار گرفته است. 

 های مديريت اطالعات است. شود، توجه به زمان، مکان، جامعه، قالب و هزينهديده نمی

تفاوت م ست که با روندی کامالًا شود اينديده می بستکه در تعريف  قابل توجهینکته . 1

هد. دکند و توجه به جنبه اقتصادی را در ابتدای تعريف قرار میشروع مینسبت به ساير تعاريف 

دهد ولی عدم توجه به زمان، مکان، قالب اين تعريف ابعاد مهم مديريت اطالعات را پوشش می

 شود.مين شود در آن ديده میها تأرار است برای آنای که اطالعات قو جامعه

های تعريف خود از مديريت اطالعات، مدعی است که اکثر شرکت یدر ادامه اثراين . 0

صلی های اآوریکنند. فنبزرگ از عملکردی متمرکز برای تسهيل هماهنگی اين روش استفاده می

ست که به ا نقص اين تعريف در اين سازی.ای از ابزارهای مدلنياز، شامل مجموعه مورد

 یهای مرتبط و جامعهاطالعات مناسب و ارزشمند، زمان، مکان و قالب مناسب اطالعات، هزينه

 نظر توجه نشده است.  مورد

عنوان بستر اصلی جهت مديريت ه است تا مديريت را ب در اين تعريف سعی شده. 89

ای هکته اينکه، تکنيکناطالعات معرفی کند و از بعدی متفاوت به اين مفهوم نگاه شده است. 

ين گيرد. اکند، در نظر میها استفاده میمديريت را بعنوان ابزارهايی که مديريت اطالعات از آن
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رده و از ابزارهای ه مديريتی توجه کتعريف با ديدی متفاوت نسبت به تعريف گارتنر، بيشتر به جنب

 مرتبط توجه به ارزشمندی و مناسب بودن اطالعات، زمان، مکان، قالب، هزينه و جامعه مورد

 .بردنامی نمی نظر

 رسانی نقلالمللی کتابداری و اطالعالمعارف بينشجاعی اين تعريف را از دايرهشاه. 88

اين تعريف توجهی به ابزار  نشده است و تنها به جنبه مديريتی اشاره شده است،  در کند.می

 های مرتبط و جامعه موردنظر توجه نشده است. د زمان، مکان، قالب مناسب، هزينهولی به بع

ن دو اي قابل توجه اين تعريف، اشاره به بحث دانش و توانايی است. مطمئناً ینکته. 80

اند. بلکه منظور توجه به توانايی مدير در کنار يکديگر قرار نگرفتهصورت تصادف ه واژه ب

ر واقع شود. ثؤتواند در اين فرايند ماطالعاتی است و توجه بيشتر به اينکه دانش به تنهايی نمی

-هبای به ، اشارهدر اين تعريفبلکه الزم است توان استفاده از اين دانش وجود داشته باشد. 

زمان و مکان، قالب ، الزم برای اجرای اين فرايند ابزار، های مديريترتکارگيری اصول و مها

  .ای نشده استاشاره و هدف هاهزينه ،ارائه اطالعات

 جامعه مشخص نشده است.  و نه، هزيبعد زمان و مکاندر اين تعريف . 81

اريف تعدهد، يکی از رسد تعريفی که يوسفی از مديريت اطالعات ارائه مینظر میه ب. 81

 گيرد. با اين حال در اينهای مهم را در بر مینه است که تعداد بيشتری از مؤلفهکامل در اين زمي

 ای به حضور اصول مديريت و عالوه بر اين ابزار مديريت اطالعات نشده است. تعريف اشاره

يرمستقيم غصورت مستقيم يا ه بندی تعاريف بايد گفت، تقريبا تمامی اين تعاريف بدر جمع

، دهیآوری، سازمانکنند که نقطه توجه مديريت اطالعات، توليد، فراهمبه اين نکته اشاره می

ی در مديريت سنت ابعادی که عمدتاً اطالعات است. و بازيابی استفاده ،پذيری، اشاعهدسترس

وع در مجمشوند و کمتر به ابعاد جديد مديريت اطالعات توجه شده است. اطالعات ديده می

 گونه استنباط کرد که جايی برایاينتوان اند که میايی ارائه شدهگونهه تعريف ب 1اين تعاريف، 

(، 8017پذيرش ابعاد جديد مديريت اطالعات گذاشته اند. اين چهار تعريف، مربوط به ويکرز )

 يفتر و دو تعر( است. دو تعريف از تعاريف قديمی0989( و بست )0990(، اليس )8001رولی )
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ست. شايد ا نگری آنتوان گفت نقطه قوت يک تعريف آيندهجديد. بنابراين می از تعاريف نسبتاً

مديريت اطالعات را تعريف کرد، چندان صحبتی از مديريت  8017که ويکرز در  سال  زمانی

 لی ازونگری وی است. نوين اطالعاتی به ميان نيامده بود ولی توجه به اين نکته، حاکی از آينده

های از تعاريف فوق به بعد زمان، مکان، قالب اطالعات و هزينهايی بخش عمدهسوی ديگر 

 شود.  محسوب می هاآنکه نقطه ضعف مشترک ند اکردهنمرتبط اشاره 

مورد از تعاريف،  1هايی به مديريت اطالعات توجه شده است، از اين لحاظ که از چه جنبه

المللی کتابداری و اطالع رسانی تنها المعارف بينتجارت و دايرهنامه سون، واژهشامل تعريف ويل

نامه گارتنر تنها از تعريف، شامل تعريف الفان و واژه 0اند. از بعد مديريتی به اين مفهوم پرداخته

تعريف،  0اند. بعد فناوری و ابزارهای مرتبط در اين زمينه، به مفهوم مديريت اطالعات پرداخته

اند، هم بعد مديريتی و زاده و ريتس از هر دو بعد به اين مفهوم توجه کردهحسنشامل تعريف 

تقيم طور مسه تعريف باقيمانده، شامل تعريف فتاحی و يوسفی ب 0هم بعد ابزارهای فناوری. و 

 اند. به هيچ کدام از اين ابعاد توجه نکرده

 ارائه می شود:با در نظر گرفتن اين نکات، تعريف زير برای مديريت اطالعات 

با 2اطالعات هاي مربوط بهفراینددر 6و ابزارهاي مناسب مدیریتی اصولكارگیري ه ب 

با كمترین 0زمان و مکان و قالب مناسب، در 9ارزشمنداطالعات ساختن  پذیر هدف دسترس

 4 گیري و ارتقابهبود تصمیمبه منظور 1افراد مناسببراي 8هزینه

ها اند که در ادامه به تشريح آنشماره مشخص شده باهای موجود در اين تعريف لفهؤم

 شود. پرداخته 

ی آورتوانند شامل ابزاهای فنهای مديريتی و ابزارهای مناسب )که میمهارتبهتر است  .8

کار  هباشند( در کنار يکديگر در فرايند توليد، پردازش، اشاعه و استفاده از اطالعات ب

 ا نمايند. گرفته شوند و نقشی موازی يا مکمل ايف

در اين تعريف، سعی شده است فرايندهای نوين و سنتی، هردو، پوشش داده شوند.  .0

فرايند های نوين می توانند شامل توليد اطالعات، شناخت نيازهای، منابع و خدمات 



 6930 پاییز و زمستان ، 2مطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال هفتم، شماره                             80

اطالعاتی، فراهم آوری اطالعات، سازماندهی اطالعات، اشاعه اطالعات، جستجوی 

  .باشندو ...  استفاده از اطالعات، ارزيابی اطالعاتاطالعات، دسترسی به اطالعات، 

آن دسته از  . اطالعات ارزشمند بههر نوع اطالعاتی نمی تواند ارزشمند محسوب شود .1

ی از سويی هر اطالعاتکه در کاهش آنتروپی تاثيرگذار هستند.  اطالق می شود اطالعاتی

درست از نادرست  بويژه در يک سازمان نمی تواند درست باشد. تشخيص اطالعات

 )صره از ناصره( بر عهده سازمان خواهد بود. 

زمان در ارزش گذاری اطالعاتی تاثير دارد. اطالعاتی که در يک  :"قالبزمان، مکان و " .1

شوند، ممکن است در زمان ديگر سودمند نباشند يا به اندازه  زمان سودمند محسوب می

قالب اطالعات نيز صدق می کند.  "مکان"همين ويژگی در مورد قبل سودمند نباشند. 

 يکی از مواردی است که در سهولت استفاده از آن تاثير دارد. 

سوالی که مطرح است اينست که آيا تامين اطالعات به هر قيمتی ارزشمند است؟ پاسخ  .7

 اين سوال در تعريف قرار داده شده است.

افراد "حضور عبارت  اين رواز هر اطالعاتی لزوما در اختيار هر فردی قرار نمی گيرد.  .6

 در تعريف فوق تبيين می شود.  "مناسب

 چنانچه .رديگ یم انجام ارتقاء و یريگ ميتصم بهبود یکل هدف با ند،يفرا نيا یتمام تاينها .3

 یمبتن یاه یريگ ميتصم نيبنابرا است، قدرت اطالعات، که ميريبپذ را فرض شيپ نيا

 سوبمح یقدرتمند یريگ ميتصم و بوده برخوردار یشتريب تياهم از زين اطالعات بر

 در فهد چنانچه. است کننده نييتع ميدار نديفرا نيا از ما که یهدف نيبنابرا .شوند یم

 ازمانس سطح ارتقاء و یريگ ميتصم بهبود به منجر تواند یم شود، نييتب سازمان کي

 . شود منجر
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 يریگ جهینت و بحث

مناسب، سريع و مقرون به صرفه به اطالعات موردنياز، نياز برای بدست آوردن دسترسی 

توجه به بکارگيری روشهايی به منظور مديريت و بکارگيری اطالعات در سازمانها را ضروری 

، ودش ثبت میبه شکلهای مختلف  شوند،  می سازماناز زمانيکه اطالعات اوليه وارد  .می سازد

در واحدهای مختلف منتقل می شود، بکار گرفته بررسی و ارزيابی می شود، به جريان می افتد، 

مديريت اطالعات در حال در واقع ، ذخيره شده و در زمان الزم مجددا بازيابی می شود، می شود

مديريت اطالعات مستلزم سازماندهی، بازيابی، کسب، تامين و حفظ اطالعات است.  بوده انجام

 است. 

ت بوده است. در اين راه به تاريخچه و سير مديريت اطالعا مفهوماين اثر بدنبال تبيين 

 اتمديريت اطالع . با در نظر گرفتن سير تحول تاريخیتکاملی مديريت اطالعات توجه نمود

و نه بدنبال  ه استهمراه با پيشرفت فن آوری و علم رايانه گسترش يافت می توان گفت اين پديده

تر بيش. در واقع پيشرفت های فن آوری باعث شدند تا توجه به بحث مديريت اطالعات آنها

هايی در اين رابطه  يکی از مواردی که الزم است به آن اشاره شود اينست که همواره بحث شود.

که مديريت اطالعات بيشتر به کدام رشته نزديک است وجود داشته است و سه رشته مديريت، 

اند. ولی در عمل هر سه  رسانی و فناوری اطالعات از مدعيان اصلی بوده کتابداری و اطالع

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. 

ی که در اين رابطه يافت ، در مجموع تعاريفنگارندگانبا توجه به بررسی و پژوهشهای 

ان ، وجوه اشتراک و افتراق آنها بياز جنبه های مختلف مورد بررسی و تحليل قرار گرفتند شدند،

کارگيری بمديريت اطالعات عبارتست از در اين زمينه ارائه شد.  نگارندگانشدند و نهايتا تعريف 

 دسترس در هدف با که اطالعات به مربوط یهانديفرا در مناسب یابزارها و یتيريمداصول 

 برای افراد مناسب نه،يهز نيکمتر با مناسب، قالب و مکان و زمان در ارزشمند، اطالعات ساختن

واهد خبهبود تصميم گيری و ارتقا دانش فردی و سازمانی  نهايتا منجر بهصورت می گيرد و 
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ده توجه شود و جنبه آينمديريت نوين اطالعات، ابعاد  هدر اين تعريف سعی شده است تا ب شد.

 نگری را نيز در بر گيرد. 

از جمله مفاهيم بسيار گسترده است، و به همين دليل از يک سو در مديريت اطالعات 

زمينه ها و علوم ديگر تاثير گذار خواهد بود و از سوی ديگر خود نيز تاثير پذير خواهد بود. 

دها و جنبه های مديريت اطالعات شود، يکی از زمينه هايی که می تواند باعث تحول در کاربر

تکنولوژی هم باعث رونق اوليه مفهوم مديريت اطالعات . تکنولوژيهای نوين اطالعاتی هستند

بنابراين هيچ خواهد شد و هم در گسترش های آتی آن و تغيير نقشهای آن موثر خواهد بود. 

اين  ارائه کند. چراکه ميشهبرای ه اثری نمی تواند تعريف ثابت و مشخصی از مديريت اطالعات

 ها و علوم تغيير خواهد کرد.  و تاثيرپذيری از ساير رشته بر مفهوم همچنان با تاثيرگذاری
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