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 چکيده 

ليتشان مديران عملکردهاي متفاوتي دارند و براي تسهيل تصميماتي که در ارتباط با حوزه کاري و مسئو

مقاله به  نيازهاي اطالعاتي در سطوح مختلف مديريت متفاوت هستند. گيرند نيازمند اطالعات هستند مي

بحث هاي گذشته  ازبحث نياز اطالعاتي مديران  با عنايت به اينکه   تشريحي استمروري از نوع روش 

دهد  نشان مي ها يج پژوهشمروري برنتا. تر مورد توجه و مطالعه قرار گرفت نگر است  ، منابع قديمي

مديران اغلب نياز اطالعاتي خود را از طريق مجراهاي غير رسمي مثل گفتگو با افرادي که با آنها در 

گيري استفاده  از اطالعات بيشتر براي تصميم. آورند ارتباط هستند و تماسهاي شفاهي به دست مي

حمل نامه، تلفن، حضور در جلسه با وقت براي رفع نياز اطالعاتي و کسب اطالعات از پنج م. شود مي

اطالعات مورد نياز آنها اطالعات روزمره، دربارة . کنند تعيين شده يا بدون وقت قبلي و بازديد استفاده مي

برند  از گزارشها بيشتر از هر چيزي سود مي. محيط داخلي و خارجي سازمان، موضوعات کاري و رقبا است

و براي نوشتن تصميمات وتهيه منابع ( محلي/ به زبان بومي)منابع داخلي و براي نوشتن گزارش  بيشتر از 

از مشکالت آني و آتي   مدار است و عموماً وظيفهنياز مديران . مهم  منابع نوشتاري معتبر به کار مي برند

 .شود حادث مي
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 مقدمه 

محيط  رقابتي به سرعت در حال تغيير و پيچيده فشار بسياري بر مديران سازمان ها مي آورد  وباعث شده  براي تصميم گيري 

در اين چارچوب اطالعات مولفه حياتي است و منبع ضروري براي مديران سازمان ها بخصوص در . زمان محدودي دا شته باشند

وظيفه مديران دشوار و پيچيده است و اطالعات براي پشتيباني از وظايف مديريت و بخصوص . ري استفرآيند تصميم گي

  . (Lauden,k.& Lauden,j. ،2002)تصميم گيري که در اکثر مواقع چالش برانگير ترين فعاليت مدير است  ضروري است 

اين باعث مي شود تصميم گيري موثر  .کنندگيري  ديران امروز بايد در محيط هاي بسيار پيچيده، رقابتي و پويا تصميمم

اغلب بر اساس اطالعات ناقص و گاه  ي کهتحقيقات نشان داده است مديران .شود تر سخت تر و نسبت به گذشته بسيار مهم

 يابراي سازمان خود شود  عواقب وخيميمي کنند مي تواند منتج به  و تصميم گيري  ئلهبرنامه ريزي، حل مس  نادرست

قرار نسبت به وضعيت مطلوب  در يک موقعيت کمتر موثر و رقابتي را سازمان وشود گرفته  کمتر 2ميم گيري هاي بهينه تص

مديران عملکردهاي متفاوتي دارند و براي تسهيل تصميماتي که در ارتباط با حوزه کاري و  .( Goodman1993)د دهن

واقعيتي وجود . ي اطالعاتي در سطوح مختلف مديريت متفاوت هستندنيازها. گيرند نيازمند اطالعات هستند مسئوليتشان مي

ها را  ريزي سرو کار دارند و مديران مياني و مدير سطح سرپرستي مسئوليت اجراء برنامه با برنامه  دارد که مديران ارشد اساساَ

ها که توسعه سازمانها و  و بنگاهتحوالت چند دهة اخير دنياي پر تحرک و اثرات آن در سازمانها  . ((Decker,2002 دارند

در . گيري آشکار کرده است گسترش وظايف و مسئوليت مديريت را به همراه داشته است، استفاده از اطالعات را در امر تصميم

هاي اطالعاتي براي  گيري به مديريت اطالعات و ايجاد سيستم حقيقت سازمانها با درک نقش اطالعات به عنوان اساس تصميم

توان فرايند انتخاب يک گزينه،  گيري را مي تصميم .(  831 ، بهنامي رادو هويدا)اند آورده  نيازهاي اطالعاتي مديران، روي تأمين

تصميم گيري با . هاي اصلي مديريت تصميم گيري است يکي از فعاليت . (813 زاهدي، )از ميان چند بديل تعريف کرد 

در ادبيات . تخاب از بين آنها، و اجراي راه حل انتخاب شده سروکار داردن، اتشخيص مسايل ، تعيين جانشينهاي حل مسايل

جلوه هايي از نوعي تصميم گيري .... مديريت نوين، هريک از وظايف سنتي مديران مانند برنامه ريزي، سازمان دهي، کنترل و 

يرنده، زمان تصميم گيري و از همه فرآيند تصميم گيري تابعي از عوامل مهمي چون موضوع تصميم، فرد تصميم گ. هستند

دانشمندان و صاحبنظران، تعريف هايي را از تصميم گيري ارائه داده .مهمتر پيچيدگي متغيرهاي دخيل در تصميم گيري است

 آنها. اند کرده تعريف خوبي به بازرگاني، تصميمات و اطمينان عدم کتاب در را  گيري تصميم  اند پروفسور شاکل و همکارانش

عبارت است از ترکيب دانش، فکر، احساس و تصور به طوري که مجموعه حاصل قابل اجرا « تصميم گيري»نموده اند  نبيا

 انتخاب و يافتن فرآيند را گيري تصميم عمل و تئوري در اطالعاتي هاي سيستم کتاب در نيز نيتزگي دگري برج جان . باشد

 انتخاب از است عبارت «تصميم گيري»به مفهوم واضح تر . است هکرد تعريف معين مشکل يک حل براي عمليات سلسله يک

يک تصميم ، انتخاب يک راه حل يا اقدام از بين مجموعه اي از . (811 حکيمي پور، ) راهکار چند يا دو ميان از راهکار يک

ن نسبت به انتخاب يک و اطمينا. نا اطميناني معموالً تصميمات را مشکل مي کند. اقدامات ممکن و جانشين هاي ديگر است

به طور کلي تصميم گيري يک فرآيند ذهني است که تمام .جانشين يا اقدامي که منجر به بهترين بازده شود را کاهش مي دهد

فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقاد و ارزش ها نگرش . افراد بشر در سراسر زندگي خود با آن سرو کار دارند

در مديريت معاصر تصميم گيري . نش و بينش فرد صورت مي گيرد و اين عوامل بر يکديگر تأثير متقابل دارندها، شخصيت، دا

                                                           
1
 dire consequences 

2
 optimal decisions 
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مي توان گفت تمام . به عنوان فرآيند حل يک مسأله تعريف شده است و اغلب به تصميم گيري، حل مسأله نيز گفته مي شود

گاهي اوقات  . ر انجام مي شود، حاصل فرآيند تصميم گيري استفعاليت ها و اقداماتي که در همه زمينه ها توسط افراد بش

اجراي آزمايشي تصميم متخذه نيز جزء فرايند تصميم گيري ذکر مي شود که ضمن آن عملي بودن تصميم، ارزيابي ميشود و 

د در ابتداي در در صورت موفقيت آميز بودن، اجراي آن ادامه داده مي شود و درصورت ناموفق بودن، در قالب يک مشکل جدي

آنچه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، نقش تعيين کننده .گيرد و موارد آن تکرار مي شوند فرايند تصميم گيري قرار مي

اطالعات است، که هسته مرکزي الگوي تصميم گيري عقاليي را تشکيل مي دهد و بدون توجه به آن، اين الگو سطحي و از 

ريزي، سياستگذاري،  نيازهاي اطالعاتي بيشتر به امور برنامه( 831  ، الواني)رايي خواهد بوددرون تهي و در نتيجه فاقد کا

انجام تحقيق دربارة نيازهاي اطالعاتي ارزش و اهميت بسيار زيادي و   (811 کومار، )گيري و مديريت معطوف است  تصميم

به .(westbrook,1997)طالع رساني انکار ناپذير است دارد و بخصوص تاثير آن براي طراحي نظام اطالعاتي و بهبود خدمات ا

 :منظور تعريف نياز اطالعاتي،   به  نياز  و اطالعات اينگونه پرداخته مي شود 

ارزشها، عقايد و آداب و رسوم در کشورهاي مختلف و گروهها . آيد نيازهاي انساني بخش مهمي از طبيعت بشر به شمار مي

نياز را     واژه 382 در  فن هرمان (.Reed and Tanner, 2001)ا نيازهاي اوليه مشترک دارندمتفاوت است اما همه مردم دني

با بررسي منابع تحقيق 2ويلسون  (.811 پور، رفيع)کند  مي  احساس کمبود، همراه با کوشش درجهت برطرف کردن آن تعريف

 :کند ه آن تاکيد دارند اشاره ميدر خصوص نيازهاي انساني به سه گروه نيازهاي انساني که روانشناسان ب

 مثل نياز به غذا، آب، سرپناه :8نيازهاي فيزيولوژيکي يا جسماني.  

 …مثل نياز به فضيلت و تسلط و  :1نيازهاي حسي يا عاطفي. 2

 …ريزي، يادگيري يک مهارت و  مثل نياز به برنامه :1نيازهاي شناختي. 8

ي در ارتباط با هم و دروني هستند و هرکدام از نيازها سبب بروز نيازهاي ديگر هاي فرد دهد نياز اين سه طبقه بندي نشان مي

 .(wilson,2000)است مثالً  ترس از آشکار کردن نتايج که منتج به بروز نيازهاي عاطفي و حسي مي شود 

پيام شود و هر ختن کسب ميکه از آمو دانشي، عمل مطلع کردن افراد، امر واقع، داده ،اي از خبر مجموعهبه طور کلي اطالعات؛ 

شوند، شک و ترديد را کاهش  و پيامهايي است که با ارزش، واقعي و داراي معني هستند، به طور رسمي و غير رسمي تبادل مي

به و داريم شود و به هنگام انتخاب به آن نياز دهند، به عنوان کاال و فرآيند است که با ورود به هر نظامي باعث تغيير آن مي مي

اصلي مثل انرژي است و شکلهاي متنوعي  پديدهه است و داراي اهميت بسيار است؛ هاي انساني وابست هاي فعاليت مي عرصهتما

ک بازده يرؤيت است و واقعي و حقيقي است؛  در دنياي بيرون قابلشود؛  بادل اطالعات نشان داده ميبا فرآيند انتقال يا تد؛دار

انتقال شک و ترديد در وضعيت علمي است؛ مثل کاال است و داراي ارزش است؛ کاهش باعثفرآيند است و داراي معني است؛ 

اطالعات نياز حياتي  (831 عيني،)شود با ورود به هر نظامي باعث تغيير آن ميخاص است؛پيام خاصي بين فرستنده و گيرنده 

در اين حالت (998 دراکر ، (ستحالت وسط صحنه ادر اطالعات  به عنوان يک منبع به شدت ارزشمند .مديريت سازمان

 .(2001جوروسي ، ) اطالعات به عنوان سالح راهبردي  مورد استفاده مديران براي تطابق با محيط متالطم  است 

 

  1نياز اطالعاتي  

                                                           
1
 -Fen Herman 
2
 - wilson 
3
 - physiological needs 
4
 - Emotional needs 
5
  - Cognitive needs 
6
 -Information needs 
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ستفاده چنين نيازهاي اطالعاتي شکافهايي را در دانش روزمرة ا. دهد درکار روزمره، عدم آگاهي، نيازهاي اطالعاتي را تشکيل مي

اي وجود دارد که کاربر از آن آگاه است، اما  سواي نيازهاي بر زبان آمده يا رسا، نيازهاي بيان نشده. دارد کننده عرضه مي

مقيد به   نياز، خاص و عموماً. سومين دسته، نيازهاي پنهاني يا نهاني است که کاربر از آنها بي خبر است. خواهد برزبان آورد نمي

 :نيازهاي اطالعاتي به موارد زير وابسته است  بنا به گفتة کرافورد. تي استزمان ـ آني يا آ

 نيازهاي اطالعاتي ؛  ـ فعاليت کاري؛                                    ـ عوامل برانگيزانندة

 گيري؛ حيطة عالقه؛                   ـ نياز به تصميم/ زمينه/ ـ رشته 

 هاي نو؛ انديشه  ـ نياز به جستجوي                    ـ در اختيار بودن تسهيالت؛ 

 اي ؛  ـ مشاغل سلسله مراتبي افراد؛                   ـ نياز به سهم اداي حرفه

نياز  در حقيقت   (811 ديوادسون، )ـ نياز به برقراري اولويت درکشف و جز آنها   هاي درست؛    اعتبار بخشي انديشهـ نياز به 

که  افراد براي انجام کار و امور محوله به آن نياز دارند و با مراجعه به منابع اطالعاتي، از طريق است  اطالعاتي سب ک اطالعاتي

نيازهاي اطالعاتي بيشتر به امور  .مجراهاي رسمي يا غير رسمي اطالعات و با ارائة خدمات اطالعاتي برآورده خواهد شد

همه . اگر نيازها خوب شناخته شوند(. 811 کومار، . )مديريت معطوف است گيري و ريزي، سياستگذاري، تصميم برنامه

 .توانند به سهولت، با اطمينان و سرعت مطمئن وارد بزرگراههاي اطالعاتي شوند مي

 نياز در مديريت 

هاي محتوا  ظريهن. (peters, 2001)شود  به نيازهايي تاکيد دارند که باعث انگيزش افراد مي 2هاي محتوا نظريهدرعلم مديريت 

نظريه مزلو، نظريه آلدرفر، نظريه دو عاملي هرزبرگ، و نظريه : نظريه در زير مجموعه خود مي شوند که عبارتند از 1شامل 

 (. نياز به فراگيري) ديويد مکلند

 درمديريت8نظريه سلسله مراتب نياز مزلو 

نقدي که بر ت که در شکل نشان داده شده است اما بر اساس نظريه مزلو در مديريت سلسله مراتبي در نظر گرفته شده اس

 .ـ ترتيب و نظم سطوح هميشه يکسان نيست2.ـ پنج سطح نياز هميشه حاضر نيستند :نظريه مزلو وارد شده ،اين است که

 .(Decker, 2002)ـ تفاوتهاي فرهنگي در نظر گرفته نشده است8

 نياز به خود شکوفائي   رقابت با ديگران قابل هاي  يادگيري، پيشرفت، رشد وخالقيت، انجام پروژه فرصت

 نياز به احترام   هاي مهم، افزايش مسئوليت، اعتبار و حيثيت عنوان شغل، انجام پروژه

 نياز اجتماعي   گروههاي کار، همکاران، مشتريها، کارگزاران

 نياز ايمني   امنيت شغلي، سود، ايمني درکارـ مزاياي شغلي

 نياز جسماني يا فيزيولوژيکي   …سرما در محيط کار، فضاي کار /حقوق پايه، گرما

 سلسله مراتب نياز مزلو در مديريت ـ شکل 

 

 

 1ئي ، آر، جي آلدرفر   نظريه 

                                                           
1
 - Crawford 
2
 - Content theories 
3
 - Hierarchy of Needs Theory 
4
 - ERG Theory 
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وي نيازهاي مزلو را از . ئي ، آر، جي يا نظريه وجود، وابستگي، رشد را مطرح کرد به هنگام نقد نظريه مزلو نظريه  کليتون آلدرفر

 :به سه سطح تقسيم کردپنج سطح 

 و انواع وابسـته بـه شـغل مثـل مزايـاي       …انواع مختلف مواد و اميال روانشناختي مثل غذا، آب،  :2نياز به موجوديت

 شغلي و موقعيتهاي فيزيکي کار؛

 از اي؛ در اينجا نيـ  ارتباط با افراد مشخصي مثل خانواده، دوستان، گروههاي کاري و گروههاي حرفه :8نياز به وابستگي

 .نشان دهيم که نظر آنها براي ما مهم است  داريم توسط ديگران پذيرفته شويم و متقابالً

 دهد و با آرزوي تاثير مولد روي محيط اطراف همراه است اين نياز ما را به خالقيت و نوآوري سوق مي :1نياز به رشد. 

و حتي اگر نيازهاي سطح پائين خوب ارضاء نشوند هم توانيم دريک زمان بيش از يک نياز داشته باشيم  آلدرفر معتقد است مي

تر براي اختصاص توجه ما به سطوح باالتر سودمند  توانيم نيازهاي ديگر را در نظر بگيريم، اگر چه ارضاء نياز سطوح پائين مي

مشکل مراجعه کننده  زماني واقعاً گرسنه هستيم و از زمان صرف ناهار هم مدتها گذشته است اما ممکن است تا حل  مثالً. است

 . غذا نخوريم

 

 

 1هرزبرگ

کارمند حسابداري و مهندسي درخواست کرد، در محيط کار موقعيتي که درآن احساس  200در تحقيقي از 1فردريک هرزبرگ

 3هيا انگيزانند1هربرگ رضايت کنندهآنها عواملي را نام بردند که اين عوامل را . اند را توصيف کنند خوشنودي و رضايت کرده

هرزبرگ اولين عامل نيازها را عوامل بهداشتي ناميد زيرا فقدان اين    .به محتواي شغل بستگي دارند  اين عوامل اساساً. ناميد

ها ناميد زيرا وجود اين عامل موجب رضايت و انگيزش  شود و دومين عامل را انگيزاننده مي  عوامل و نيازها موجب عدم رضايت

 .(peters, 2001)شود  افراد مي

 (مدل نيازهاي يادگيري) 9نظريه نياز به فراگيري 

 

وي معتقد است نيازهاي ما دراولين . کند ديدگاه متفاوتي را در نظريه نياز به فراگيري يا دست يابي ارائه مي0 ديويد مک کلند

ورد مطالعه کرده است  و بيش از سه دهه مک کلند در اين م. شوند آيند يا يادگرفته مي مرحله از تجربيات زندگي به دست مي

 :کند اين نياز را به سه دسته تقسيم مي

 استاندارد باالدرکار هرفرد؛   يابي به سطح و دست رقابتي  کارهاي آرزو براي انجام:  ـ نياز به پيشرفت 

 آرزو براي حفظ ارتباطات گرم و دوستانه  با ديگران؛  :2 ـ نياز به تعلق و وابستگي2

                                                           
1
 - Clayton Alderfer 
2
 - Existence needs 
3
  - Relatedness needs 
4
 - Growth needs 
5
 - Two- Factor  theory 
6
 - Frederick Hertzberg 
7
  - Satisfier  
8
 - motivators  
9
 - Acquired - Needs theory 
10
 - David c. Mcclelland 
11
 - need for a achievement (nAch) 
12
 - need for affiliation (nAff) 
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 ارشد     

 مياني      

 سطح سرپرستي    

 تاكتيكي 

 عملياتي 

براي تحت تاثير قرار دادن ديگران و کنترل محيط فرد، قدرت به دو شکل است قدرت فردي که سعي  2وآرز : ـ نياز به قدرت8

شود اهداف سازماني ناديده گرفته شود و قدرت  سعي دارد براي نشان دادن توانائيها از قدرت کمک گيرد و گاهي سبب مي

  (,Batrol. 1994)راستاي اهداف سازمان سازماني که روي کار تمرکز دارد بخصوص کار جمعي براي حل مساله و در 

که در اين حوزه نيازها در ارتباط با شغل افراد و انگيزش  گرفت هاي مديريت نتيجه  از مجموع نظريهبه اين ترتيب مي توان 

ي و دسترس. ارضاء اين نيازها موجب رضايت شغلي خواهد شد. وري در محيط و موقعيتهاي کاري بررسي شده است آنها و بهره

 .الوصول خواهد کرد به اهداف سازمان را سهل

 انواع اطالعات مورد نياز مديران 

وابسته به عمليات روزانه سازمان است و براي کنترل عملياتي که ماهيت تکراري دارند سودمند  :8اطالعات عملياتي

 .است

اي مدير ارشد سازمان کمک به مديران مياني براي تخصيص منابع وکنترل نحوه اجراء طرحه :1اطالعات تاکتيکي

 . کند مي

ها  گزينه هاي تجاري مورد نياز است و به شناسايي و ارزيابي براي انتخاب بين گزينه (:1استراتژيک)اطالعات راهبردي 

هاي جديد و توسعه سياستها  شود ومناسب آغاز برنامه و براي توصيف اهداف و اولويتها به کار برده مي. کند کمک مي

    .      است

 

 راهبردي                                       

 

                                                                                                                    

                                        

 شده توسط مديران کار گرفته انواع اطالعات به -2شکل 

 .(kumar,1998)البته وجود هر نوع اطالعات با مراتب گوناگون توسط همه مديران درتمام سطوح مورد نياز است

را براي مديران درنظر گرفته است که بايد به چهار نقش سابق   نقش اطالعاتينقش جديدي به عنوان دکر   همچنين 

داند و معتقد است مديران دراين  هاي اطالعاتي مي ل تقويت وحفظ شبکهآنها اضافه کرد وي وجود چنين نقشي را عام

 .نقش سه وظيفه دارند

 به دنبال اطالعات جاري از بسياري منابع باشد؛ :1نظارت کننده 

 انتقال دهنده اطالعات به ديگران هم درون سازمان و هم بيرون سازمان باشد؛ :1اشاعه دهنده 

                                                           
1
  -need for power (npow) 
2
 - desire 
3
 - Operational Information 
4
 - Tactical Information 
5
 - Strategic Information 
6
 - Monitor 
7
 -Disseminator 
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 ي گزارش بـه مـردم، خـارج از سـازمان و کارکنـان درمـورد سياسـتها، اقـدامات و         هاي رسمي را برا بيانيه : سخنگو

 .(Decker,2002)طرحهاي سازمان تدارک ببيند

 

 :گيري و نيازهاي اطالعاتي مديران اينگونه توضيح داده است فرآيند تصميملينگام 

نياز اطالعاتي مربوط است زيرا بدون اطالعات  اگر چه مديران به ماهيت کار و مسئوليتها توجه دارند اما تمام اينها به( الف

 .گيري غير ممکن است تصميم

 .دارند گيرند بلکه نياز اطالعاتي متفاوت مديران درسطوح مختلف نه تنها تصميمات مختلف مي( ب

 . هاي انساني بايد تداخل شود نوع اطالعات با نياز( ج 

اي و قضاوت نيست بلکه بايد کامل بودن، کيفيت، صحت و زمان درست اطالعاتي که  رت حرفهگيرنده متکي به مها تصميم

 .کند گيري مديران را باتوجه به اطالعات به سه گروه طبقه بندي مي وي نوع تصميم.شود توجه کرد گيري مي براساس آن تصميم

ها بسيار  نيازمند اطالعات است اين نوع تصميم  در سطوح عالي مديريت است وکامالً :2گيري درمورد سياستگذاري ـ تصميم 

 .سخت و اساسي است

 .به منظور ايفاء سياستگذاريها و تصميم اقدام به کار است که در سطح مديران مياني است :8ها گيري برنامه ـ تصميم2

رکنند و با قبول مسئوليت ها مديران سرپرست بايد قوانين و مقررات را تنظيم، تفسي براساس برنامه :1ـ تصميمات تفسيري8

 .(,lingam,1984 )ها را اجرا کنند برنامه

 

 روش تحقيق 

اطالعات الزم با استفاده از بررسي و مطالعه انواع منابع اطالعاتي چاپي و . تشريحي استاي مروري از نوع  مقالهمطالعه حاضر 

هاي اطالعاتي فارسي و انگليسي ها، اينترنت و پايگاه بخانهموجود در کتا( نامه و نظاير آن شامل کتاب، مقاله، پايان)الکترونيکي 

هاي اطالعاتي فارسي شامل بانک  اينترنت، جستجو در پايگاهو  ها عالوه بر جستجوي منابع موجود در کتابخانه. گردآوري شد

گاه مجالت تخصصي علوم پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي، پاي نشريات فارسي،

، ، 1دايرکت ساينس1هاي اطالعاتي انگليسي شامل امرالد  اسالمي و انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و پايگاه

تر  عليرغم اينکه بحث نياز اطالعاتي مديران تا حدودي از بحث هاي گذشته نگر است  ، منابع قديمي. نيز انجام گرفت1ريکا

جستجوي منابع تا جايي ادامه يافت که متناسب با اين مقاله و محدوديت حجم مقاله، مطالب . و مطالعه قرار گرفت مورد توجه

 .مفيدي گردآوري شود که در عين حال تا حدي هم جامع و مانع باشد

 

 

                                                           
1
 -Spokesperson 
2
 - Policy Decision 
3
 - Plan Decision 
4
 - interpretive Decision 
5
 Emerald 

6
 Science Direct 

7
 ERIC 
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  يافته ها

مهمي براي اطالعات شناسايي و وي در تحقيقات مديريت نقش . را بررسي کرد ، نيازهاي اطالعاتي مديران(918  ) مينتزبرگ

نقش وي نقش مديران را به سه . بطور واضح بيان کرد فراهم سازي، اشاعه و کاربرد اطالعات شريان اصلي کار مديريت است

مسئول ارائه موضوعات رسمي ) رياستدر نقش بين فردي مدير بعنوان  .نمود  تقسيم 8گيرنده ، اطالعاتي و تصميم2بين فردي

اين نقش به مدير . است( تعامل با افراد بيرون از سازمان براي دريافت اطالعات) رابط، (ارتباط با بخشهاي ديگر)برره، (سازمان

شود که درآن  دهد و باعث ايجاد نقش اطالعاتي مي امکان تعامل با منابع داخل و خارج سازمان و کسب اطالعات از آنها مي

، (ال دريافت اطالعات از منابع گوناگون براي درک سازمان و محيط پيرامون آنبه دنب) آگاهي دهنده و ناظرمدير به عنوان 

اطالعات سازمان به محيط پيرامون سازمان و محيط   اشاعه) سخنگو، (انتقال اطالعات خاص به سازمان) اشاعه دهنده

بهبود طرحها و حل )کار آفرين دهد تا با اين نقش به عنوان  گيري مي اين نقش اطالعاتي به مدير قدرت تصميم. است(داخلي

کنترل و پخش )، تخصيص منابع (اما مهم  بيني نشده سروکار داشتن با حوادث پيش)، رسيدگي به آشوبها و حوادث (مشکالت

مينتزبرگ با ارائه اين مقدمه  .باشد( مذاکره با سازمانها و افراد ديگر)، مذاکره کننده(تمامي اشکال منابع اطالعاتي سازمان

نتيجه گرفت کارهاي 1و بر اساس مطالعه ميداني. کار پژوهش کارهاي پنج مدير اجرائي را به مدت يک هفته مشاهده کرددريک 

کارهاي مديريت سرعت مشخصي ندارند، مديران فعاليتهاي نامنظم، خاص اما جاري دارند و عمده کارها را با تماسهاي شفاهي 

هاي پيش بيني شده و غير قابل پيش بيني و  اطالعاتي نامه، تلفن، جلسهاز پنج محمل . دهند و قراردادهاي نوشتاري انجام مي

آيد و از سه رسانه شفاهي واقعاً استفاده  کنند اکثر اطالعات مديريتي براساس تماسهاي شفاهي به دست مي بازديد استفاده مي

 .(mintzberg,1973)کنند  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1اقتدار و موقعيت رسمي

                                                           
1
  -Interpersonal Role 
2
 - Information Role     
3
  -Decisional Role 
4
 - field study 
5
 - Formal authority and status 
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 نقش بين فردي

  رياست 

 2رهبري

 8رابط             

 

 نقش اطالعاتي

 1مديران بعنوان آگاهي دهنده

 مثل يک شبکه عصبي

 

 1اشاعه دهنده      1سخنگو   1استراتژي دهنده 

 

 گيري نقش تصميم

 3کارآفرين

 9رسيدگي به مشکالت 

 0 تخصيص منابع

   مذاکره کننده

 (mintzberg,1973 ) ت مدير بعنوان يک نظام پردازش اطالعا-8شکل 

اين . را بررسي کردند ، رابطه بين نقش سازماني مديران و نيازهاي اطالعاتي و کاربرد اطالعات(933 ) 2 وايت و ويلسون

ترين  ها نشان داد مهم يافته. انگلستان انجام شد1 و درباي شاير 8 تحقيق از روش مصاحبه با مديران درمنطقه يورک شاير

وليد، فروش، بازاريابي، امورمالي و امور کارکنان است و درحوزه کار اولويت اول به موضوع اطالعات مالي موضوعات مورد نياز ت

مجراهاي ارتباطي مديران تماس با افراد، مطالعه . دار بين نياز اطالعاتي و نقش مديريت وجود ندارد رابطه معني. داده شده است

نياز اطالعاتي مديران . اند اي به روز آوري و ارتباط با محيط بيرون سازمان دانستهها است که آن را منبعي بر ها و روزنامه مجله

هاي بين افراد  از مجراهاي غير رسمي مثل شبکه  مديران عموماً. شود از مشکالت آني و جاري حادث مي  کار مدار است و عموماً
                                                           
1
  -Figurehead 
2
 - Leader 
3
 - liaison 
4
 -Monitor 
5
 -strategy maker 
6
 -spokesperson 
7
 -Disseminator 
8
 -Entrepreneur 
9
 -Disturbamce handler 
10
 - Resource allocator 
11
 - Negotiator 
12
  -white and Wilson 
13
 -Slater 
14
 - Yorkshire 
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ارتباط شفاهي را ترجيح  وهاي شفاهي  کند و رسانه يا تماس با افراد مطلع اطالعات را کسب مي

)دهند مي c hoo, 1993). 

 

. را بررسي کردند امريکا وکانادا نيازهاي اطالعاتي مديران مياني و مديران ارشد شرکتهاي تجاري، (992 )  مک کينون و برانز

نشان داد نياز   يافته. شرکت امريکايي با روش مصاحبه انجام شد نيازهاي اطالعاتي روزانه مديران شش شرکت کانادايي و شش

مديران توليد نيازمند اطالعات به منظور تسهيالت توليد،  . عملياتي آنان رابطه مستقيم دارد  اطالعاتي مديران با  کارهاي

به اطالعات ديروز کمتر    آنها اين شعار را دارند که. اشندب قيمت، اقدامات رقبا و نيازهاي مشتريان مي فروش، بازيابي، تعيين

دو منبع مهم مديران ارزش . رسيم پس بايد با اطالعات امروز مديريت کرد هستند، به اطالعات فردا هم به سختي مي مند عالقه

و منبع اطالعاتي سوم هم نظر مردم است بخصوص اگر معتبر باشند و . و کاربرد مشاهدات پرسنل و کارخود مديران است

از   تبادل اطالعات و مجراهاي ارتباطي شفاهي و عموماً. رسمي است آخرين منبع گزارشات است که داراي نتايج رسمي و غير

 . (choo,1993)طريق تعامل فرد به فرد است 

وي ضمن طرح اين مسئله که اگر اغلب . پرداخت گيري بررسي نيازهاي اطالعاتي مديريت تصميم، به (998 ) 2گودمن

گيري غلط و مغاير اهداف سازمان خواهد  گيرد، فرآيند تصميم گيري مديران براساس اطالعات نادرست و ناکامل انجام تصميم

گرفت  بايد به نيازهاي اطالعاتي اين گروه  کند، پيامدهايي در برخواهد داشت نتيجه بود و براي سازماني که آن را مديريت مي

گفتگو با افرادي که با آنها وي ضمن تحقيق به اين نتيجه رسيد که مديران اطالعات مورد نياز خود را از طريق . توجه داشت

اولويت اول . کنند آورند تا کتاب، روزنامه يا مجله و عموماً اطالعات را با پرسيدن سؤال دريافت مي ارتباط دارند به دست مي

. دشو منابع داخلي بيش از منابع خارجي به کاربرده مي. اي است مديران استفاده از تلفن، پست الکترونيک و کنفرانسهاي رايانه

درحوزه تجارت مجراهاي ارتباطي همکاران، عرضه . براي اخذ تصميمات مهم منابع نوشتاري معتبر درخواست مي شود

اطالعات به صورت شفاهي تبادل   کنندگان کاال و مشتريان هستند که اغلب به صورت شفاهي رو در رو تلفني است و اکثراً

 .(Good man, 1993)شود مي

. اين تحقيق پيمايشي و از طريق مصاحبه بوده است. را بررسي کرد ها ي اطالعاتي مديران دانشگاهنيازها، (991 )8ويلسون

براي دريافت ( تماس شفاهي)مديران از مجراهاي غير رسمي . ترين نيازمديران اطالعات درخصوص کارکنان بوده است مهم

دانشجويان و کارکنان، سياستگذاريهاي دانشگاه،  ها، پاسخگوئي به نيازهاي مهم ترين موضوع. کنند اطالعات استفاده مي

نقش کتابخانه براي امور کمک . اند ها هم نيازهاي اطالعاتي متفاوتي داشته هرکدام از دانشکده. اطالعات مديريت امور مالي است

العاتي مديران نقش اي از کتابها و مجالت مثبت ارزيابي شده است اما در برآوردن نياز اط درسي و منابع تحقيقات و مجموعه

هاي وابسته درآن است واکثر  نيازهاي اطالعاتي وابسته به محيط بيرون دانشگاه، خود دانشگاه و سمت. بسيار کمي دارد

 .(wilson, 1996)شود  اطالعات از طريق تماسهاي غير رسمي کسب مي

مديران بازرگاني در جهت رسيدن به . ادند ، پژوهش انجام د مديريت اطالعات حوزة بازرگاني (831 ) بهنامي راد و هويدا 

فيليپ کاتلر وظايف مديران بازاريابي را، تجزيه و تحليل، برنامه . هدفهاي شرکت، وظايف و نقشهاي متعددي را ايفا مي کنند

ي، مربوط و به داند که آنها براي انجام اين وظايف و نقشها نياز به اطالعات درست، دقيق، با معنا، کاف ريزي، اجرا و کنترل مي

گيري کرده، راهبردهاي  موقع دربارة مشتريان، رقبا، بازرگانان و ساير نيروهاي موجود در بازار دارند، تا بتوانند به موقع تصميم

                                                           
1
 - mckinon & Bruns 
2
 -Good man 
3
 - Wilson T.D. 
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خريد، انبارداري، کنترل موجودي، : مديريت بازرگاني سازمانها براي مديريت فعاليتهايي، مانند. بازاريابي خود را تعيين کنند

بندي، حمل و نقل کاال و  ذاري کاال و خدمات توليد شده، تبليغ و ترفيع، تحقيقات بازار، بازاريابي، فروش و توزيع، بستهگ قيمت

نيازهاي اطالعاتي .نيازمند اطالعات مربوط به هريک از موارد يادشده هستند ... تدوين استراتژيهاي بازاريابي، روابط مشتريان و 

 .بندي شده است اولويت وشناسايي اينگونه  ين آنها مديران مربوط و روشهاي تأم

 به صورت واولويت روشهاي تأمين نيازهاي اطالعاتي در سطح سازمان بيشتر متأثر از وضعيت شرکتهاي تابعه  -الف  

 .1اينترنت، . 1تلفن و فاکس، . 8همايشها، کنگره ها، نمايشگاهها و نشستهاوجلسات عمومي و خصوصي، . 2سيستم دستي؛ 

نشريات ادواري . 9روزنامه، . 3صندوق پستي، . 1اينترانت، . 1، (افزار بازرگاني شامل پايگاههاي اطالعاتي و نرم)سيستم مکانيزه 

 :است .سيستم نظر سنجي. 0 اقتصادي تخصصي، 

العات خريد نتايج نشان مي دهد که مديران سازمان به اطالعات منابع تأمين کاال و مواد اوليه، مشخصات کاال و اط -ب

 (831 ، بهنامي راد ,هويدا  (.بيشترين نياز را دارند

 

  گيري بحث و نتيجه

دهد مديران اغلب نياز اطالعاتي خود را از طريق مجراهاي غير رسمي مثل  هاي فوق نشان مي مروري برنتايج پژوهش            

گيري  از اطالعات بيشتر براي تصميم. آورند دست ميگفتگو با افرادي که با آنها در ارتباط هستند و تماسهاي شفاهي به 

براي رفع نياز اطالعاتي و کسب اطالعات از پنج محمل نامه، تلفن، حضور در جلسه با وقت تعيين شده يا . شود استفاده مي

خارجي سازمان، اطالعات مورد نياز آنها اطالعات روزمره، دربارة محيط داخلي و . کنند بدون وقت قبلي و بازديد استفاده مي

به زبان )برند و براي نوشتن گزارش  بيشتر از منابع داخلي  از گزارشها بيشتر از هر چيزي سود مي. موضوعات کاري و رقبا است

مدار است و  وظيفهنياز مديران . و براي نوشتن تصميمات وتهيه منابع مهم  منابع نوشتاري معتبر به کار مي برند( محلي/ بومي

 .شود شکالت آني و آتي حادث مياز م  عموماً

 

 

 منابع

 

 ني: نشر .تهران. مديريت عمومي(.831 )الواني، مهدي 

 . دانشگاه آزاداسالمي ، چاپ ششمتهران ، صول و مباني مديريت (. ا818 )جاسبي عبداهلل 

( .  مديريت گيري تصميم   کاربرد فرضيه زنجيره هاي مارکوف در)  تصميم گيري در مديريت. (811 )حکيمي پور ، ابوالقاسم

 .  رضوي قدس آستان انتشارات.  مشهد.  دوم چاپ

: ، تهران91گزيده مقاالت ايفال  . ترجمه اسداهلل آزاد .روشي براي شناخت نيازهاي اطالعاتي کاربران(. 811 )اچ. ديوادسون، اف 

 .کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

شـرکت سـهامي   : روستاي برگزيده استان يزد، تهـران  82پژوهشي در  ،و نيازهاي آن جامعه روستائي(. 811 )پور، فرامرز  رفيع

 .انتشار

همـايش نظـام   گيري مؤثر،  نقش سيستمهاي اطالعات مديريت و تکنولوژي اطالعات در تصميم (813 )السادات  زاهدي شمس

 ، مرکز آموزش مديريت دولتي813 رداد اداري و توسعه، م

 81تا  29  - بهار  1شماره  -اطالعاتمطالعات ملي کتابداري و سازماندهي  . ؟عات چيستاطال (831 )اکرم عيني، 
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. ترجمه فاطمه رها دوست با همکاري فريبرز خسروي.  هاي پژوهش در کتابداري و اطالع رساني روش(. 811 )کومار، کريشان 

 .ملي جمهوري اسالمي ايران  کتابخانه: تهران

، ارديبهشت 92 سال نوزدهم، شماره ،  ماهنامه تدبير .مديريت اطالعات بازرگاني (831 )قاسم ،راد بهنامي  و  عليرضا، هويدا 
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