
  عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطالعات علمی در ایران

  

1دکتر عبدالرضا نوروزي چاکلی
  

2دکتر محمدحسین دیانی
  

  

 چکیده

هـاي الزم را بـراي پیـشرفت سـازمان فـراهم       شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیر و سازمان متبوع او، زمینـه     

هاي تحقیقات مرتبط و همچنین  اي و پیمایشی و با استفاده از یافته ي کتابخانهدر پژوهش حاضر، با تکیه بر روشها. سازد می

فاصلۀ فیزیکی « ،»ثبات مدیریت«با انجام مطالعات کمی بر روي سه مرکز ملّی اطالعات علمی در ایران، تأثیر پنج عامل             

اسـتفاده از فنـاوري در امـور       «و  » ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمان     «،  »استقالل سازمانی مدیر  «،  »سازمان از مرکز  

هاي کمی تحقیق، از آزمون  براي تجزیه و تحلیل یافته.  است  مورد مطالعه قرار گرفته»)تأثیر فناوري(آموزش کارکنان   

دهد هر یک از پـنج   نتایج این پژوهش نشان می  . تحلیل واریانس، شفه و همچنین همبستگی پیرسون استفاده شده است         

 ندورت مجزّا و همچنین به صورت ترکیبی، در موفقیت مدیران مراکز ملّی اطالعات علمی ایران مؤثرعامل مذکور به ص

  .و بین این عوامل همبستگی نیز وجود دارد

 العاتطدفتر فناوري ا اي علوم و تکنولوژي ، مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران، کتابخانه منطقه : ها کلیدواژه

  استقالل سازمانی مدیر، تخصص مدیر، فناوري و آموزش ،یریت، فاصله فیزیکی از مرکزو شبکه علمی کشور،  ثبات مد

  مقدمه

در محیطهاي رقابتی جهان امروز، شناسایی عوامل مؤثر بـر موفقیـت مـدیران و سـازمانهاي متبـوع آنهـا،            
آیـد و اِعمـال    مـی گیري هدفمند فراهم  هاي الزم براي تصمیم     با شناخت این عوامل، زمینه    . اهمیت خاصی دارد  

تواننـد در   ها با در نظـر داشـتن ایـن عوامـل مـی           از طرفی، سازمانها و مؤسسه    . شود  راهبردهاي مناسب تسهیل می   
المللی به درستی و با دقت مورد مقایسه قـرار داده   آینده وضعیت خود را با سازمانهاي مشابه در سطح ملی و بین           

نون براي شناسایی عوامل موثّر بر موفقیت مدیران، تحقیقـات متنـوعی   تاک. و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند  
در بـسیاري از ایـن تحقیقـات، معیارهـا و     .  اسـت  به انجام رسیده کـه هـر یـک نتـایج مختلفـی را در پـی داشـته          

 نتـایج تحقیقـات انجـام شـده نـشان          بررسی. شاخصهایی نیز براي سنجش میزان موفقیت مدیران ارائه شده است         
ارتباط « ،»استقالل سازمانی مدیر«، »فاصلۀ فیزیکی سازمان از مرکز«، »ثبات مدیریت«د تأثیر هر پنج عامل ده می

، بـه طـور   »)تـأثیر فنـاوري  (اسـتفاده از فنـاوري در امـور آمـوزش کارکنـان      «، »تخصص مدیر با اهداف سازمان    
ها، نه بـه عنـوان معیارهـا و شاخـصهاي        فهبا عنایت به موارد فوق، این مؤل      . جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است     

  . مورد توجه تحقیق حاضر قرار دارد،سنجش میزان موفقیت مدیران، بلکه به منزلۀ عوامل مؤثر بر موفقیت آنها

                                                        

 رساني دانشگاه شاهد ت علمي گروه علوم كتابداري و اطّالعئعضو هي. ١

 رساني دانشگاه فردوسي مشهد استاد گروه علوم كتابداري و اطّالع. ٢
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  هدفهاي پژوهش

ترین هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیر پنج عامل زیر بر موفقیت مدیران مراکز اطالعات علمی       اصلی
  :امل عبارتند ازاین پنج ع. است

  ثبات مدیریت .1

 فاصلۀ فیزیکی سازمان از مرکز .2

 استقالل سازمانی مدیر .3

 ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمان .4

 .)تأثیر فناوري(استفاده از فناوري در امور آموزش کارکنان  .5

  روش اجراي پژوهش

» اي روش کتابخانـه «. استفاده شـده اسـت  » پیمایشی«و  » اي  کتابخانه«در اجراي این پژوهش، از روشهاي       
دهنـدگان در   در راسـتاي کـسب نظرهـاي پاسـخ    » روش پیمایـشی «هـاي مـرتبط و     به منظور استخراج نتایج یافته    

  .خصوص تأثیر پنج عامل مورد مطالعه بر میزان موفقیت سازمان متبوع خود، به کار رفته است

  

  گیري جامعۀ پژوهش، حجم نمونه و شیوة نمونه

همچنـین،  . دهـد  رچاپی مرتبط، بخشهایی از جامعۀ پژوهش حاضر را تشکیل می  منابع و متون چاپی و غی     
اي که به منظور سنجش تأثیر این پنج عامل بر موفقیت سـازمان، انجـام پژوهـشهاي میـدانی ضـرورت            در مرحله 

از داشت، کلّیۀ کارکنان داراي درجۀ کارشناسی به باالتر در  سه مرکز ملّـی اطالعـات علمـی زیـر، بـا اسـتفاده           
گانۀ مـورد مطالعـه، بـه شـرح      زمان اجراي این پژوهش، تعداد این افراد در مراکز سه در  . پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفتند    

  : زیر بوده است

 . نفر53،  (SRLST)اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه •

 . نفر49، (IRANDOC)پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران  •

 39، (IROST)دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور . علمی و صنعتی ایران  سازمان پژوهشهاي    •

 .نفر

 

  بررسی متون در ایران

  ثبات مدیریتـ 

ایـن  . در خصوص بررسی نقش ثبات در مدیریت، تحقیقـات فراوانـی در ایـران بـه انجـام رسـیده اسـت            
یـن موضـوع پرداختـه و اهمیـت ثبـات      هاي مختلف علمی به ا  هاي مدیریتی و در حوزه      تحقیقات عموماً از جنبه   

  . مورد نظر قرار داده است،مدیریت را در پیشبرد امور سازمان

 وضعیت نیـروي انـسانی شـاغل    بررسی« در طرح پژوهشی خود با عنوان       »اصلی« و   »کربالیی«،  »مرعشی«
  و بلوچـستان  آمـوزش و پـرورش اسـتان سیـستان      کـلّ  رةادابه منظور ارائـه بـه       که   »در پستهاي سازمانی ادارات   
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  دانـسته و مدیریت و عدم ثبـات آنهـا   ناشی از سوء را نیافتگی دالیل توسعهترین  عمدهیکی از صورت پذیرفت، 

ت رونـد آموزشـی، از   را در کیفیـت و کمیـ   مـدیریتهاي اداري   یثبـات   بـی  ضرورت آگاهی از وضعیت ثبات یـا      
مدت زمان تصدي ایج تحقیق خود اذعان داشتند آنها در نت . اند  ترین دالیل اجراي تحقیق خود معرفی کرده        مهم

 بر همین اساس ؛شود  مدیریتها باعث تشویش خاطر مجریان امر مییثبات بی است وپستهاي سازمانی خیلی کوتاه 
اسـتان وارد  ایـن  اداري   نظـام آموزشـی و  ةبر پیکررا ناپذیري   جبرانهاي هلطم ،و مدیریتی در پستهاي سازمانی یثبات نیز بی
  ).1369مرعشی، (اید نم می

سـه   ا در هـر هـ  بررسی ثبات مدیران آموزشـگاه « نیز در   »جواهري کاشانی « و   »صورتگر«در همین راستا،    
آموزان  ، بر نقش ثبات مدیریت مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش»ثیر آن بر میزان پیشرفت تحصیلی     أمقطع و ت  

 که براي ارائه به ادارة کلّ آموزش و پرورش استان در نتایج این طرح پژوهشی. اند مقاطع مختلف تأکید ورزیده

میزان پیشرفت تحصیلی به عنوان عامل منفی مؤثر در      مدیریت مدارس   ثباتی در     از بی  مرکزي صورت پذیرفت،  
ارزیـابی   «در تحقیق دیگري که تحت عنوان). 1372جواهري کاشانی،  و صورتگر(یاد شده است   آموزان   دانش
، و به منظور ارائه به ادارة کلّ آموزش و پرورش استان سیستان »ونه در استان و اثرات آن انتخاب معلمان نمةشیو

 صورت پذیرفت نیز بر نقـش ثبـات         »دهواري«و   »اي سربیشه«،  »ديخواجه محم «،  »روانشاد«و بلوچستان، توسط    

مونـه تأکیـد شـد    ترین معیارهـاي انتخـاب صـحیح معلّـم ن     مدیریت در مدیریت آموزشی، به عنوان یکی از مهم      
  ).1372روانشاد و دیگران، (

 آمـوزش و  نظـام یی اکـار  است که در آن »دربهشتی«اي از  ، عنوان مقاله»ثبات و شایستگی در مدیریت  «
آموزشـی در   مـدیریت گیرد که  او نتیجه می. ه شده استست دانپرورش به میزان زیادي منوط به تثبیت مدیریتها

نها و اهداف و ادستیابی به آرم امکانات و افزایش سرعت پیشرفت در ز حداقلحصول حداکثر نتایج با استفاده ا
دارد   همچنـین، وي اذعـان مـی   .داردحیـاتی   نقـشی  سرانجام ارتقاي کیفیت آموزش و پرورش در تمام مراحل،       

ت و تغییـر و فنـون جدیـد باشـد، بایـد بـه ثبـا        مدیریت آموزشی قادر به تطبیق خود با نیازهاي رو بهبراي اینکه 
 بـه ذکـر محاسـن و معایـب تثبیـت در      »دربهـشتی «در نهایـت،   .نشان دهـد ه بیشتري مدیریتها توجدر شایستگی 

  ).1375دربهشتی، (مدیریتها پرداخته است 

 میزان عـدم ثبـات مـدیریت مـدیران     ۀبررسی و مقایس« در مطالعۀ خود با عنوان       »باقري پیدنی « و   »عطافر«
، بـا روش تطبیقـی میـزان    »چهارمحال و بختیاري و کهگیلویـه و بویراحمـد   اي سازمانهارشد دولتی ادارات کلّ

ثبات مدیریت مدیران ارشد دولتی را در این دو استان مورد مقایسه قرار دادنـد و سـپس بـه بررسـی و تجزیـه و        
  ).1375عطافر و باقري پیدنی، (تحلیل عوامل مؤثر بر میزان ثبات مدیران این سازمانها پرداختند 

 عملکرد مدیران باثبات و بدون ثبات از دیـدگاه دبیـران   ۀمقایس« در تحقیق خود پس از    »نی فخري حسی«
، متوجه شد میانگین ثبات »1375-1376 شهر همدان در سال تحصیلی ۀط مقاطع راهنمایی و متوس  ۀمدارس پسران 

هاي متناقضی  دیدگاه نیز  و از طرفی در مورد ثبات مدیریتاست مقاطع تحصیلی پایین    ۀدر مدارس کلی  مدیران  
به شناخت بهتـري  آنان د  شو  اي معتقدند ثبات مدیران باعث می      هعد. مدیریت وجود دارد  علم  نظران   بین صاحب 

بتواننـد خـود را بـا محـیط     در نتیجه،  و خود دست یابندرات  قوانین و مقرّو سازمان، کارکنان، منابع، فرهنگ     از
اي دیگر معتقدند در صورتی که تغییر مدیران در مدت زمانی  ر مقابل، عده و دندشوط تطبیق داده و بر کار مسلّ    
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هـاي الزم را بـراي اسـتفاده از     توانـد زمینـه   مشخص و طبق دستورالعملها و موازین خاصی صـورت پـذیرد، مـی         
حـسینی  «یق تحق. خالقیتهاي سایر مدیران نیز فراهم سازد و در نهایت نتایج مثبتی را براي هر سازمان به بار آورد 

 از این نظر که رویکردهاي متفاوت دانشمندان علم مدیریت را در خصوص ثبات مدیریت مورد بررسی      »فخري
 به ذکر محاسن »دربهشتی«در پایان، وي نیز همچون .  با سایر پژوهشهاي معرفی شده متفاوت است  ،دهد  قرار می 

  ).1376حسینی فخري، (و معایب ثبات در مدیریتها پرداخته است 

انجام وظـایف    تهران پیرامون ارتباط بین ثبات مدیریت مدارس وۀبررسی نظرات مدیران مدارس منطق«
است که نتایج آن نشان از مثبت بودن نظرات بیشتر مدیران موردنظر بـر  »اخوان« نیز نام تحقیقی دیگر از       »لهمحو 

  ).1376اخوان، (نقش ثبات مدیریت در انجام وظایف محوله دارد 

-75هـاي    سالساي ادارات آموزش و پرورش مازندران طی ؤبررسی میزان ثبات مدیریت ر    « در   »شکّی«

، به نظرسنجی از رؤساي ادارات آمـوزش و پـرورش   » سازمان از دیدگاه خودشانة ادارةاثرات آن در نحو  و70
خـت و بـه نتـایج    نهاي استان مازندران در خصوص نقش ثبات مدیریت در پیشبرد امور این سازمان پردا            اشهرست

  ). 1376شکّی، (مشابهی در خصوص مثبت بودن نقش ثبات مدیریت در موفقیت سازمان دست یافت 

بررسی رابطۀ ثبات مدیریت در واحدهاي آموزشی شهرستان ري و تأثیر آن بر پیشرفت          «ه   نیز ب  »گناه  بی«
  ). 1376ناه، گ بی(پرداخت و بر نقش ثبات مدیریت بر پیشرفت تحصیلی صحه گذاشت » تحصیلی

میزان ثبات مـدیریت در واحـدهاي آموزشـی دوره متوسـطه نـواحی چهـار دانگـۀ             «در بررسی   » میرنژاد«
به معرفی برخی از دالیل عـدم ثبـات مـدیران    ، پس از بررسی میزان ثبات مدیریت در این واحدهاي آموزشی،           »تبریز

  ).1376میرنژاد، (آموزشی پرداخت در این واحدهاي  

اثربخشی مدارس راهنمایی شهر  ثیر ثبات شغلی مدیران برأتآگاهی از میزان    با هدف    »يموسوي جورد «
 پرداخت و در ایـن راسـتا سـه    » شهر تهران12اثربخشی مدارس راهنمایی منطقه    ثیر ثبات بر  أت«بررسی  به   ،تهران

مدیرانی که ثبـات   -2 د وجود دارهبین ثبات شغلی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابط -1: فرضیه در نظر گرفت
مان مدارس معلّ -3  دانند تر می اثربخش  مدارس خویش را،شغلی دارند نسبت به مدیرانی که ثبات شغلی ندارند

در . داننـد  مـی تـر   ثبات شغلی مـدیر، مـدارس خـویش را اثـربخش     بی  مان مدارسباثبات شغلی مدیر نسبت به معلّ
  ).1378موسوي جوردي، ( قرار گرفت نهایت، هر سه فرضیۀ این تحقیق مورد تأیید

گیري مـدیران ارشـد سـازمانهاي مـتالطم در           ررسی ویژگیهاي تصمیم  ب« در پژوهشی با عنوان      »بازرگان«
، پس از در نظر گرفتن معیارهایی، به تفکیـک ایـن دو نـوع سـازمان     »باثبات در شهر تهران مقایسه با سازمانهاي

بـر  .  توسط مدیران این سازمانها را مورد مقایسه و ارزیـابی قـرار داد  پرداخت و در نهایت تصمیمهاي اتّخاذ شده   
تالطم اسـت، موقعیتهـاي     مـ  ی که محـیط خـارجی آنهـا       ی این تحقیق، در سازمانها    ةبینی شد   پیش ۀ فرضی پنج ۀپای

 ة شـیو  وریـزي نـشده    برنامـه يتصمیمها از نوع تصمیمها ،گیري غیرمنطقی یند تصمیماگیري نامطمئن، فر تصمیم

نیـز در ایـن   خـاذ تـصمیمها   سـرعت در اتّ گیـرد   مـی همچنین، وي نتیجه . استاي  مشاورهبه صورت خاذ تصمیمها  تّا
  .)]تا بی[بازرگان، (دارد اي  ت ویژهیاهمسازمانها 

  فاصلۀ فیزیکی از مرکز  ـ 
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3مند ظام که در رویکرد نی، بر نقش این مؤلفه به عنوان یکی از عوامل»تحقیق تطبیقی« در کتاب »اعرابی«
 

میزان پیچیـدگی رابطـۀ   . کند  یاد می،گذارد گیري مدیر و استقالل سازمانی وي تأثیر مستقیم می     بر نحوة تصمیم  
تردید، هـر چـه    بی. هر سازمان به عنوان یک زیرنظام، با نظام فرادست خود قابل تجزیه و تحلیل و ارزیابی است       

گیري مدیر آن سازمان   در نحوة تصمیم،ت خود بیشتر باشدفاصله و پیچیدگی ارتباط یک زیرنظام با نظام فرادس
و همچنین بر میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري این عنصر از کلّ نظام نقش خواهد داشت و هر چه این ارتباط از      

پذیري بـه مرکـز و کـانون پـشتیبانی را از سـهولت بیـشتري        پیچیدگی و فاصلۀ کمتري برخوردار باشد، دسترس     
  ).15. ، ص1382اعرابی، (سازد  برخوردار می

پراکنـدگی جغرافیـایی شـعب و نماینـدگان     « بـه بررسـی   »مـصدق « و »اجـاقی «، »ثبـات «در همین رابطه،   
آنها هدف از انجام این تحقیق را بررسی میزان نقش پراکنـدگی جغرافیـایی، فاصـله،       .  پرداختند »شرکتهاي بیمه 

گیـري     نحـوة ارائـۀ خـدمات بـه مـشتریان، سـرعت در تـصمیم       هاي بیمه از مرکز، از نظر     دوري و نزدیکی شعبه   
هماهنگ و کیفیت ارتباط با مرکز عنوان کردند و بر همین اساس به مطالعۀ میزان یکنواختی، همگونی و نحـوه                

  ).1374اجاقی، (هاي بیمه در کشور پرداختند  توزیع شعبه

نگـرش  : هـا   همکـاري بـین کتابخانـه   عوامل موفقیـت اشـتراك منـابع و      « در مقالۀ    »نظري« و   »علیدوستی«
، ضمن برشمردن عوامل مؤثر بر دستیابی به موفقیت در اشـتراك منـابع و همکـاري بـین        »سیستمی و استراتژیک  

هاي همکار به عنوان یکی از شاخصهاي فیزیکی زیرمجموعه عوامـل   ها، از نزدیکی جغرافیایی کتابخانه     کتابخانه
ها از دیگر مواردي است کـه احتمـال    دارد که نزدیکی جغرافیایی کتابخانه  برد و اذعان می     سیستمی نام می    درون

  ).17 ص،1384 ،نظري و علیدوستی(دهد  هاي همکاري و اشتراك منابع را افزایش می موفقیت برنامه

 »شـکاري « تحقیقی دیگـر از  »سازندگی بررسی عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مدیران وزارت جهاد       «
، »وزارتخانـه «ن تأکید بر نقش عوامل بیرونی تأثیرگذار بـر ارزشـیابی عملکـرد مـدیران آن       است که در آن ضم    

نها بـا مرکـز، مـورد مطالعـه قـرار       ادر اسـت   ان سازمانهاي جهاد سـازندگی مـستقر      مدیرت انطباق   یچگونگی و قابل  
ازمانهاي اسـتانی   تأثیرگذار بر روابط این س بیرونیی محیطدر این پژوهش سعی شد ضمن معرّفی عوامل    . گرفت

مدیران وزارت جهـاد  یی ا افزایش کارو وزارت جهاد سازندگی، از این عوامل به عنوان یکی از عوامل مؤثر در    
  ).  ]تا بی[شکاري،(سازندگی یاد شود 

 در بیان نقش دوري و نزدیکی مـدیریت و کارکنـان از مرکـز، ویژگیهـاي سـاختار سـازمانی را                 »حرّي«
سلسله مراتب اداري که ممکـن اسـت بـا    (دارد، به کار گرفتن افراطی روابط عمودي        کند و اظهار می     مطرح می 

شود مدیر بـا چنـدین حلقـه فاصـله از ارتبـاط بـا فعالیتهـاي         سبب می) لفؤ م ـ فاصله فیزیکی همراه باشد یا خیر
سوب  سـازماندهی داخلـی مـدیریت محـ    هـاي مختلف درونی دور و بیگانه بماند و این بـه عنـوان یکـی از خطر              

  ). 251. ، ص1372حرّي، (شود  می

  استقالل سازمانی مدیرـ 

بیشتر تحقیقاتی که در زمینۀ استقالل سازمانی مدیریت در ایران به انجام رسـیده اسـت،  بـر محـور قـرار       
دادن نقش استقالل مدیر در تنظیم برنامه، تعریف مـسئولیت و ارزیـابی میـزان پیـشرفت سـازمان در چـارچوب                     

                                                        

1.  System’s approach. 
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تر  یافته مند مدیر را به منظور هدایت نظام   همچنین، این پژوهشها استقالل نظام    . اند  ی تأکید ورزیده  ساختار سازمان 
  .کنند فرایند پیشرفت سازمانی ضروري معرفی می

، به عنـوان یکـی از   »ساختار« خود ضمن تأکید بر این نکته که بحث  »تحقیق تطبیقی « در کتاب    »اعرابی«
رود، موضوعهایی همچـون الگوهـاي اختیـار، مـسئولیت، و روابـط       ا به شمار میهاي اساسی تمامی سازمانه   جنبه

کننـدة میـزان اختیـار،     ترین مسائل ساختار رسـمی کـه تعیـین    وابسته به سلسله مراتب و تنظیم ماتریس را از مهم       
  ).49. ،ص1382اعرابی،(کند   معرّفی می،مسئولیت و استقالل مدیر است

  ـ ثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شـغلی در مراکـز علمـی   أبررسی ت«نوان  با ع»احمد سرداري«در تحقیق 

 نیز نقش استقالل مـدیریت و کارکنـان در   »علوم، تحقیقات و فناوري در شهر تهران پژوهشی وابسته به وزارت
  ).1382سرداري، (میزان رضایت شغلی آنها مورد تأکید قرار گرفته است 

رسـانی نـام    ها و مراکز اطّـالع    هاي مدیریت کتابخانه     یکی از جنبه    از سازماندهی داخلی به عنوان     »حرّي«
برد و منظور خود از سازماندهی داخلی را عبارت از سر و کار داشتن مدیریت با ساختار نظام کتابخانـه، نـوع      می

فعالیت بخشها، حدود وظیفه و مسئولیت کارکنان، روابط متقابل کاري میان  آنها و حفظ وحدت و همـاهنگی             
توان اذعان داشت که میزان تأثیرپذیري مدیر از محیط یـا   با توجه به این موارد، می. کند در کل سازمان بیان می   

استقالل وي در نحوة اجراي سازماندهی داخلـی سـازمان، در امـوري همچـون تعیـین فعالیـت بخـشها، تعریـف             
ا و همچنـین در ایجـاد وحـدت و    وظیفه و مسئولیت کارکنان، مشخّص کردن روابـط متقابـل کـاري میـان آنهـ         

  ).251. ، ص1372حرّي، (هماهنگی کل سازمان مؤثر است 

  ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمانـ 

همسویی تخصص مدیریت با اهداف سازمان، همواره مورد تأکید جدي بسیاري از محققان قرار داشـته                
تـر عمـل    داف سـازمانی خـود موفـق    در پیـشبرد اهـ  ،بررسیها حکایت از آن دارد کـه مـدیران متخـصص         . است
کنندة کاردانی مدیر معرفـی   ترین شاخصهاي تعیین بیشتر این محققان تخصص را به عنوان یکی از مهم. کنند  می
  . کنند می

در مطالعـۀ خـود عـالوه بـر      »دهـواري «و  »اي سربیشه«، »ديخواجه محم«،  »روانشاد«در همین خصوص،    
 تخصص را نیز براي اتخاذ مسئولیتهاي مدیریت آموزشی، به عنوان یکی تأکید بر ثبات مدیریت، نقش و اهمیت

  ).1372روانشاد و دیگران، (کنند  ترین معیارهاي انتخاب صحیح معلّم نمونه معرفی می از مهم

رسـانی   ها و مراکز اطّـالع   نیز در مقالۀ خود تخصص مدیریت و کارکنان را در ادارة کتابخانه    »مردوخی«
گیـري بـه سـه عنـصر اطالعـات، مـدل یـا شـیوه             دارد کـه تـصمیم      وي اذعان می  . کند  ف می ز اهمیت توصی  یحا

گیرنده نیاز دارد و براي این که تصمیمی به بهتـرین وجـه اتخـاذ شـود، بایـد ترکیبـی از              گیري و تصمیم    تصمیم
 ).42. ص: 1375مردوخی، (گیرندة آموزش دیده و مجرب فراهم باشد  اطالعات کامل، مدل بهتر و تصمیم

 مـدیریت بـا مـدیران    ۀاي بـین عملکـرد مـدیران تحـصیلکرده در رشـت            بررسـی مقایـسه   «در  » زاده  رسول«
غربـی از سـال    نهاي خوزسـتان و آذربایجـان  اها از نقطه نظر کارکنان سازمان برق است در سایر رشته تحصیلکرده

صحیح  ران آن سازمان و کاربرد مدیریت مدیةنحوه برا سازمان و کارکنان آن  کارایی و اثربخشی هر، »77-70
 ،ریـزي   از طریـق برنامـه  ومـدیران  وي معتقد است که این کار بایـد توسـط   . داند مرتبط میو مؤثر منابع انسانی 
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در تحقیـق  » زاده  رسـول «ه همـین دلیـل،      ب. پذیرد انجام   مانند آن  کنترل و    ،گیري  تصمیم ، هماهنگی ،سازماندهی
سـایرین را از نظـر     مدیریت وۀد دو گروه از مدیران تحصیلکرده در رشتعملکر اثر تحصیالت مدیریتی برخود 

  .)1378رسول زاده، (داده است  و مقایسه قرار بررسیکارکنان مورد 

  )تأثیر فناوري(ستفاده از فناوري در امور آموزش کارکنان ـ ا

همـواره مـورد   آورد،  فناوري از این جهت که شرایط الزم را براي حرکت و رشد سـازمانی فـراهم مـی               
هـاي   آموزش کارکنان بـا اسـتفاده از فنـاوري، زمینـه    . توجه متخصصان علم مدیریت و سازمان قرار داشته است 

  . گیرد در نتیجه، فرایند رشد هر سازمان نیز شتاب بیشتري می. سازد مندي از کارکنانی مؤثرتر را فراهم می بهره

نیـروي  ، »در کـشور فنـاوري   سـاختار نظـام     ۀطالعطراحی و م  « در مطالعۀ خود تحت عنوان       »حاجی لري «
فنـاوري  المللی و زیرساختارهاي مناسب     ینبمدیریتی، فضاي مناسب ملی و        قابلیتهاي  را در کنار   انسانی کارآمد 
وي معتقد بـود ضـروري اسـت بـه منظـور      . هاي موفقیت سازمان و کشور معرفی کرد        ترین مؤلّفه   به عنوان اصلی  

، سیاستهاي مستقیم و غیرمستقیم دولتحمایتها و از طریق نسانی، با استفاده از فناوري و    افزایش کارایی نیروي ا   
  ).1371حاجی لري، (در خصوص آموزش مداوم کارکنان اقدام شود 

 در تحقیق خود نقش کارکنان آموزش دیـده را در پیـشرفت تحـصیلی    »جواهري کاشانی« و  »صورتگر«
ند و بر مسئولیت کارکنان در خصوص افزایش مهارتهاي شغلی خود با    کن  آموزان انکارناپذیر توصیف می     دانش

  ).1372 جواهري کاشانی،  وصورتگر(ورزند  استفاده از فناوري تأکید می

، بـر  »موزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمانهاي اداري و صنعتیآ« در  »بزاز جزایري «
هاي  حیات سازمان تا حدود زیادي به مهارتها و آگاهی    داشت  وي اذعان   . نقش آموزش کارکنان تأکید ورزید    

 قابلیت سازگاري سازمان با محـیط  ، و بهینه باشدبهنگامها  این زمینه  هر چه وداردآن بستگی مختلف کارکنان 
کارکنـان نقـش  ةمنابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژۀ شود، لذا آموزش و توسع می ر نیز بیشترمتغی  

اثربخـشی سـازمان سـهیم باشـند و خـود را بـا        یی وا سطح کاريشود افراد در ارتقا بسزایی دارد، بلکه باعث می
به عنـوان عامـل دگرگـونی در    فناوري تغییرات در معتقد بود »بزاز جزایري« .ر محیطی وفق دهندفشارهاي متغی 
 آمـوزش مـستمر و منطبـق بـا     ،بنـابراین  .جاد نمایددر سازمان ای ی مهارتها و دانش راتواند تغییر کلّ سازمانها، می

 عالوه بر ایـن، نیـاز مـستمري بـه ارزیـابی      .العاده اهمیت و ضرورت دارد مکانی، فوق  و شرایط زمانی وهاواقعیت

را به عنوان آموزش کارکنان  همچنین، وي .داردنیز وجود توانایی مدیریت براي تطبیق خود با تغییرات محیطی 
 معرفـی  سازگاري افراد با محیط متحـول سـازمانی و در نتیجـه انطبـاق سـازمان بـا محـیط بیرونـی                فرایندي براي   

اي   آموزشـی بایـد بـه نحـوي تـدوین شـود کـه نیازهـاي حرفـه         ۀهر برنامگیرد  در نهایت، وي نتیجه می  .کند  می
به خوبی ضوع را این مونیز  به طوري که خود آنها ،در محیط کار را برطرف سازدموجود مشکالت  کارکنان و
  ).1373بزاز جزایري،  (درك کنند

، از آموزش مـستمر مـدیران و   »رسانی  بهبود کیفیت در مراکز اطّالع    « در مقاله خود تحت عنوان       »دیانی«
گیري از ابزارهاي نوین در حل مسائل و پیشبرد امور جاري، بـه عنـوان یکـی از عناصـر       کارکنان در جهت بهره   

تـرین ملزومـات بهبـود کیفیـت در مراکـز       بـرد و آن را از اصـلی   ي و سازماندهی نام می    ریز  سیاستگذاري، برنامه 
  ).1382دیانی، (کند  رسانی معرّفی می اطّالع
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  بررسی متون در خارج

  ثبات مدیریتـ 

بیشتر تحقیقاتی که در خصوص بررسی نقش ثبات در مدیریت، در خارج از ایران به انجام رسیده است، 
هاي مختلف علمی به این موضوع پرداخته و اهمیت ثبـات مـدیر را در پیـشبرد     یتی و در حوزههاي مدیر از جنبه 

.  البتّه در برخی از موارد به نتایج متضاد یا ضد و نقیضی نیز انجامیده است؛امور سازمان مورد نظر قرار داده است

. دهندة سازمان است رکان و عوامل تشکیلجایی ا مقصود از محیط سازمانی پایدار و ناپایدار، میزان تغییر یا جابه 

تواند کارهاي خود را استاندارد و موفقیت خود را تـضمین    سازمانی که در محیط پایدار و باثبات قرار دارد، می         
بینـی کنـد و در برابـر ایـن پدیـده مقاومـت        شود سازمان نتواند امور را پیش ولی محیط ناپایدار موجب می    . کند

هـاي   هاي درونی سازمان مانند مدیریت و قـوانین و مقـّررات، و هـر یـک از جنبـه        جنبههر یک از    . خواهد کرد 
همچنـین، ایـن امکـان    . تواند پایدار یا ناپایـدار باشـد     بیرونی آن، از قبیل شرایط اقتصادي، حقوقی و فناوري می         

تزلـزل و  وجود دارد که یک محیط براي یک دورة زمانی بلندمدت پایدار باشد و سپس بـه شـدت دسـتخوش                
  ). 361، 1376هال،  (شودتشنج 

 ذکري »ثبات مدیریت«گانۀ مدیریت خود، به طور مستقیم از   ، در اصول چهارده   4»هنري فایول «هر چند   
گانـۀ مـدیریت نـام      به عنوان یکی از اصول چهارده»ثبات در استخدام کارکنان«به میان نیاورده است، اما وي از  

 تغییر و تحول کارکنان باید اجتناب کرد، زیرا ایجاد و تقویت تخصص کارکنان       دارد که از    برد و اذعان می     می
  ).  24. ، ص1381 کرینر،(به زمان نیاز دارد 

، ثبات و پایداري مدیریت را به عنوان یکی از 6»جان رورباخ« و 5»رابرت کوئین«دو پژوهشگر به نامهاي 
کننـد کـه توجـه بـه      استدالل میچنین آنها . دهند قرار میعوامل مؤثر بر موفقیت سازمان، در کانون توجه خود       

دهـد، و    نـشان مـی  »اعمال کنترل از باال«دهندة ارزشی است که مدیریت سازمان به پدیدة   ثبات و پایداري نشان   
همچنین این دو پژوهشگر از شاخص ثبات و پایداري به عنوان یکی         . این مشابۀ الگوي مکانیکی مدیریت است     

 & Quinn)برند   نام می7»شهاي رقابتی روش مبتنی بر ارز«کنندة اثربخشی سازمان بر اساس  تعییناز شاخصهاي 

Rohrbaugh, 1983, p. 366).  

، بـه  9»ثبات و تغییر در زندگی کاري کتابـداران دانـشگاهی پژوهـشی   « در کتاب 8» بوون ـ ربکا واتسون«
ها پرداخـت و از ثبـات مـدیریت و     ن و مدیران کتابخانهطور مفصل به ذکر مزایا و معایب ثبات و تغییر کتابدارا      

ترین عوامل مـؤثر در اثربخـشی و معرّفـی فعالیتهـاي ایـن       هاي دانشگاهی به منزلۀ یکی از مهم     کارکنان کتابخانه 
  ).Watson-Boone, Rebecca, 1998(ها یاد کرد  مراکز در دانشگاه

10»سوزان بولیو آرنولد  «
هاي مـورد نیـاز رهبـري در       گیهاي رهبر و شایستگی   ویژ « در مقالۀ خود با عنوان     

12، ثبات11»هنگام تحول سازمانی  
سـاز    سازمانی را بـه منزلـۀ یکـی از ویژگیهـاي بـارز نظـام مـدیریت کـه زمینـه         

                                                        

1. H. Fayol. 
2. Robert Quinn. 

3. John Rohrbaugh. 
1. Competing values approach. 
2. Rebecca Watson-Boone. 
3. Constancy and Change in the Work life of Research University Librarians. 
4. Susan Beaulieu Arnold. 
5. Leader traits and leadership competencies necessary during organizational change. 
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دارد در عصري که تحوالت سریعی در سازمانها صـورت   وي اذعان می. کند  معرفی می،تحوالت سازمانی است 
  ).Arnold, 2002(شود  عنوان عاملی براي بروز خالقیتهاي مدیر وارد عمل میپذیرد، ثبات مدیریت به  می

: هـاي مـدیریت   تازه«نشریۀ   که در»مدیریت تغییر یا ثبات؟« در مقالۀ خود با عنوان      »برن هارد «همچنین،  

یت مورد  به چاپ رسید، نقش تغییر یا ثبات را در موفقیتهاي مدیر» سازمان امور اداري و استخدامی کشورۀینشر
  ).1372برن هارد،(ز اهمیت بسیار توصیف کرد یتجزیه و تحلیل و موشکافی دقیق قرار داد و آن را حا

  فاصلۀ فیزیکی از مرکز  ـ 

هاي محیط بیرونی سازمان، بـا   فهلنزدیکی یا دوري فیزیکی سازمان و مدیر از مرکز، به عنوان یکی از مؤ       
13استفاده از نگرش محیطی   

 و از نتایج تحقیقـی کـه   1965 این نگرش براي اولین بار در سال .  قابل بررسی است   
14»فارمر و ریچمن  «توسط  

آنها اثربخشی مدیریت را تابعی از عوامـل محـیط بیرونـی    .  بیرون آمد ، به انجام رسید   
 مفهـوم محـیط را در چـارچوبی بـسیار گـسترده بـه تـصویر کـشیدند و در عمـل از                   »فارمر و ریچمـن   «. دانستند  

  ). 13-14،ص1382اعرابی، ( محیطی در یک فرایند مبهم و پیچیده استفاده کردند متغیرهاي

15»باربارا اتور «
، فاصـلۀ جغرافیـایی بـا    »اي از یک الگوي جدیـد      بخشهاي ساده « در تحقیق خود با عنوان       

وي ضـمن  . کنـد  سازمان فرادست را به عنوان یکی از مسائل مدیران در رفـع مـشکالت سـازمانی توصـیف مـی           
دارد  هاي دور و نزدیک به هم قرار دارنـد، اذعـان مـی         سی تماسهاي مدیران واحدهاي مختلفی که در فاصله       برر

له، بـه صـورت   ئکه ایجاد ارتباط افقی، در سطح باالتر، به شکل تماسهایی اسـت کـه مـدیران درگیـر یـک مـس         
توانـد همـاهنگی    اس مـستقیم مـی   تمـ ،کنند و در این رابطـه  هاي باالتر برقرار می    مستقیم بین خود و مدیران رده     

در مقابل، ایجاد این هماهنگی در سازمانهایی که از نظـر فاصـلۀ جغرافیـایی در مکـان             . سازمان را بسیار باال ببرد    
   (Ettorre, 1993, P. 27)  دشوارتر است،دورتري نسبت به سازمانهاي مافوق خود قرار دارند

16»جان مارکوف «
بندي بر اساس منطقۀ جغرافیـایی را بـه        ازمانی، گروه ، نیز ضمن بررسی انواع ساختار س      

 ،وي معتقد است سازمانی که چنین سـاختاري داشـته باشـد   . کند عنوان یکی از انواع ساختار سازمانی معرّفی می   
تواند خود را با نیازهاي خاص هر منطقه وفـق دهـد و کارکنـان ایـن نـوع سـازمانها در پـی تـأمین هـدفهاي                      می

 در این سازمانها، مسألۀ ایجاد هماهنگی در بین واحدهاي هر منطقه مورد تأکید و توجه است و .اي هستند منطقه
ترین  وي یکی از مهم. کوشد تا بین همۀ مناطق جغرافیایی، یا در سراسر کشور هماهنگی ایجاد کند   سازمان نمی 

هاي دائمی  ین دشواري هماهنگیدالیل لزوم اتّخاذ چنین تدابیري را عبارت از نیازهاي خاص هر منطقه و همچن       
هاي کم کردن اثـر منفـی فاصـلۀ     ، یکی از مؤثرترین راه»مارکوف«. کند با مرکز، به دلیل بعد مسافت معرفی می   

دانـد   جغرافیایی بر موفقیت سازمان را توجه به نیازهاي خـاص هـر منطقـه و افـزایش اختیـارات مـدیران آن مـی          
(Markoff, 1989, p. 23).  

  ازمانی مدیراستقالل سـ 

                                                                                                                                                               
6. Constancy. 
7. Environmental approach. 

1. Farmer & Richman (F & R). 

2. Barbara Ettorre. 

3. John Markoff. 
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بیشتر تحقیقاتی که در زمینۀ استقالل سازمانی مدیریت به انجام رسیده است، بر محـور قـرار دادن نقـش         
استقالل مدیر در تنظیم برنامه، تعریف مسئولیت و ارزیابی میزان پیشرفت سازمان در چارچوب ساختار سازمانی       

تر فرایند پیـشرفت   یافته د مدیر را به منظور هدایت نظام     من  همچنین، این پژوهشها استقالل نظام    . اند  تأکید ورزیده 
   .کنند سازمانی ضروري معرّفی می

مـدیریت مـستقل، هـاکوئیکوي    : کانون توجه در مـالزي « و با عنوان 1992اي دیگر که در سال    در مقاله 
 مالزي عبارت از  منتشر شد، دلیل اصلی موفقیت مؤسسۀ هاکوئیکوي17»سازد  مالزي را قادر به تولید کارآمد می      

 :Spotlight On Malaysia(اسـتقالل و وابـستگی نداشــتن مـدیر بـه خــارج از مؤسـسه معرّفــی شـده اسـت         

Independent Management Enables, 1992.(  

18»سینگل ال« و »جاکوبس دي «
تجزیـه کـردن   : کـارایی سـازمانی و رهبـري   « در تحقیق خود بـا عنـوان   

19»جمعی  هاي دسته  پیوندهایی بین مدیران و موفقیت    
کـه در  را سـعی کردنـد آن دسـته از ویژگیهـاي مـدیریتی       

20بـال  افزایش مهارتهاي تاکتیکی تیمهاي ورزشی بـیس  
 مـورد  ،کنـد   و پیروزیهـاي آنهـا نقـش مـؤثري ایفـا مـی      

مـدیران ایـن تیمهـا نقـش مـؤثري در انتقـال          وابسته نبودن   آنها نتیجه گرفتند که استقالل و       . شناسایی قرار دهند  
همچنین، آنهـا تـأثیر   . بال دارد ارتهاي تاکتیکی، افزایش این مهارتها و همچنین پیروزیهاي تیمی ورزش بیس      مه

  .(Jacobs &  Singell,1993 )بخت و اقبال را در این پیروزیها ناچیز شمردند 

21»پایداري ساختار عمر سازمانی در مدارس مستقل: ها به عنوان منابع انتظار استعاره«در مقالۀ   
که در سال  

شدند و از نظر ساختار تشکیالتی  اداره می هایی که به طور مستقل       به چاپ رسید، ساختار سازمانی مدرسه      1996
توان  ترین نتایج این تحقیق می از مهم.  مورد بررسی قرار گرفت،و مدیریتی، وابستگی چندانی به خارج نداشتند      

 Stabilizing the Structures of Organizational)به تأیید نقش اسـتقالل در ادارة مـدارس اشـاره کـرد     

Life in Independent Schools, 1996 Metaphors as Storehouses of Expectation)  

گیـري    به انجام رساندند، نقش استقالل در تـصمیم  2004، در تحقیقی که در سال       »کارون« و   »استانیک«
انـد و تحـت نظـارت یـک واحـد مرکـزي فعالیـت             پراکنـده  المللـی   را در برخی از سازمانهایی که در سطح بین        

 را یکی از ملزومـات اصـلی   گیریها  آنها متوجه شدند این سازمانها، استقالل در تصمیم   . کردند بررسی   ،کنند  می
  .  (Stanic & Caron, 2004, p. 810- 814)دانند  موفقیت خود می

اي مثـل   ، از شاخصهاي شناخته شـده و سـاده  در تحقیقاتی که روي بعد عمودي سازمان انجام شده است    
22»یر می«پژوهشگري به نام . اند  استفاده کرده،ارتفاع هرم سازمانی و سلسله مراتب سازمانی    

، براي محاسبۀ عمـق  
توان  ، بر این باورند که می»هاف و همکاران«. سازمان یا ارتفاع هرم سازمانی، سطوح سرپرستی را شمارش نمود     

 که بین مدیریت ارشد اجرایی و کارکنان قـرار دارد، مقـدار پیچیـدگی عمـودي سـازمان و         با شمارش پستهایی  

 براي تعیین میزان پیچیدگی سازمان و اسـتقالل مـدیر، از        »هال، هاس و جانسون   «. استقالل مدیر را محاسبه کرد    

                                                        

1. Spotlight On Malaysia: Independent Management Enables Hokuiku Malaysia to Produce Efficiently. 

2. Jacobs D. and Singell L. 

3. Leadership and Organizational Performance: Isolating Links between Managers. and Collective 

Success. 

4. Baseball. 
1. Metaphors as Storehouses of Expectation: Stabilizing the Structures of Organizational Life in Independent 
Schools. 
2. Meyer, 1968. 
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ان اسـتفاده  ترین واحد سازمانی وجود داشت و میـانگین سـطوح کـل سـازم        تعداد سطوح مدیریت که در مرتفع     
و با استفاده از این شاخص، میزان استقالل مدیر     ) تعداد سطوح موجود در بخشها تقسیم بر تعداد بخشها        (کردند  

این محققـان معتقدنـد هـر چقـدر در سلـسله         ). 93. ، ص 1376هال،  (را در هرم عمودي سازمان محاسبه نمودند        
توانـد موفقیـت    ن اختیـارات بیـشتر اسـت و ایـن مـی     مراتب اختیارات سازمانی، سطح مدیریت باالتر باشد، میـزا      

  ).93. ، ص1376هال، (سازمان را در پی داشته باشد 

   سازمانهايارتباط تخصص مدیر با هدفـ 

.  مـورد تأکیـد جـدي بـسیاري از محققـان بـوده اسـت         ، سـازمان  هايهمسویی تخصص مدیریت با هـدف     

بیشتر این . کنند تر عمل می  سازمانی موفّقهايد هدفها حکایت از آن دارد که مدیران متخصص در پیشبر بررسی
  . کنند کنندة کاردانی مدیر معرفی می ترین شاخصهاي تعیین محققان تخصص را به عنوان یکی از مهم

23»اي در مدیریت مدرسه و تدریس صفات خاص و توسعۀ متخصصان حرفه«در مقاله 
 1993 که در سال 

اي مـدیران و   تخـصص حرفـه   ،برخـی از مـدارس و بعـضی از مدرسـان         یکی از دالیل موفقیـت       ،به چاپ رسید  
 The Characterization and Development of) مدرســـان معرفـــی شـــد                             

Professional Expertise in School ..., 1993).  

ص در حـل مـسائل   تجربه و تخـص : دو سر یک تلسکوپ« و با عنوان 1993در مقالۀ دیگري که در سال   
نقش هر دو عامل تجربه و تخصص در مدیریت مورد تأکید قرار گرفت و مزایاي هـر کـدام          منتشر شد،   » عمده

  .( Both Ends of a Telescope: Experience and ... , 1993)  گردیدنیز جداگانه توصیف

24»اندیشه به عنوان ابزار توسـعۀ تخـصص    «در مقالۀ   
، ضـمن اینکـه از   دگردیـ  منتـشر  1993 کـه در سـال   

تخصص به عنوان شرط الزم براي موفقیت در ادارة مدرسه نام برده شده، از تفکّر، تأمل و اندیشه نیز بـه عنـوان              
 Reflection as a)یهاي ارزشمند یک مدیر متخصص و همچنین به منزلۀ ابزاري براي او یاد شده اسـت  یدارا

Means of Developing Expertise, 1993).  

: اکتـشاف توسـعه مهارتهـاي تـدریس    « صورت پذیرفت و با عنوان 2003یق دیگري که در سال   در تحق 

25»اي  هاي معلمان ماهر و تازه کار بر توسعه حرفه          بازتاب
 نقـش تخـصص و تجربـۀ تـدریس معّلمـان      ، منتشر شد 

س تأکیـد      ،در تحقیق حاضر  . مورد آزمون قرار گرفت    گردیـد  بر تأثیر تجربۀ تدریس نیز همچون تخصص مدر 

(Exploring the Development of Teaching Expertise: Novice and Expert Teachers ..., 

2003).  

26»شـناخت نـوآوري در خـدمات   «عنوان  با  ، در تحقیقی    »الفرینگ« و   »آ«
 بـه معرفـی شـکلهاي مختلـف     

اذعان داشتند که عالوه بر نـوآوري فنـاوري، نـوآوري سـازمانی نیـز یکـی دیگـر از انـواع               و   نوآوري پرداختند 
شود و براي دستیابی به نوآوري سازمانی، در اختیار داشتن مدیران و کارکنان متخـصص،   نوآوریها محسوب می  

  .  (Aa & Elfring, 2002, p. 155- 171)شود  ترین ملزومات محسوب می یکی از مهم

                                                        

1. The Characterization and Development of Professional Expertise in School Management and in 

Teaching. 

2. Reflection as a Means of Developing Expertise. 
3. Exploring the Development of Teaching Expertise: Novice and Expert Teachers. Reflections upon Professional 
Development. 
1. Realizing innovation in services. 
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هاي مؤثر در تکامل عملکرد مـدیر، نقـش مـدیران متخـصص را در پیـشبرد                نیز در بیان مؤلّفه    »اسپراگو«
توانـد   وي در همین زمینه اذعـان داشـت کـه مـدیر متخـصص مـی            . اهداف سازمانی بسیار مؤثرتر توصیف کرد     

  . (Sprague, 2007, p. 219- 238) کیفیت تولیدات و خدمات را فراهم سازد يموجبات ارتقا

  )تأثیر فناوري(فاده از فناوري در امور آموزش کارکنان استـ 

27»پال رومر «
 و محـرك رشـد   »دانـش و دانـایی  «ها را به عنـوان اجـزاي       ترکیبی از سرمایۀ انسانی و ایده      

آورد و معتقد است سرمایۀ انسانی با تعداد سالهاي آمـوزش آنهـا قابـل سـنجش و ارزیـابی       اقتصادي به شمار می   
شـود   گیـري از فنـاوري، ایـن سـرمایۀ انـسانی تقویـت مـی        دارد با آموزش مداوم نحوة بهـره   وي اظهار می  . است

  ).34، ص1375مردوخی، (

28»کیسر«
29»روس«و  

به کارگیري نظریۀ : مدیریت فناوري و کنترل بر روي منابع« در مقالۀ خود با عنوان 
30»وابستگی استراتژیک 

 تأکیـد  ،انـد   فناوري آموزش دیـده کارگیري کارکنانی که در خصوص استفاده از       بر به  
دهد همواره بخشهایی از نظامهاي اطالعاتی فاقد قدرت   اینکه تحقیقات نشان میبا وجودوي معتقد است، . نمود

31درون سازمانی است، اما مدیران نظامهاي اطالعاتی اغلب مسئولیت محاسـبه کـاربران نهـایی              
 را خـود شخـصاً    

 به اجـرا درآمـده   »سازمانی نظریۀ وابستگی استراتژیک قدرت درون« تکیه بر   این تحقیق که با   . گیرند  برعهده می 
 ،دهد نظام اطالعاتی چگونه با تکیه بر آموزش کارکنان، کنترل منابع و کـاربران آمـوزش دیـده     نشان می  ،است

  .(Kaiser.& Ross, 1994)قادر است قدرت را به دست گیرد 

32»کیمبرلی آن موستارد  «
مطالعـۀ انطبـاق   : سازمانها و فناوریهاي ارتبـاطی « تحت عنوان نامۀ خود  در پایان 

33»سـازمانی 
34»کالگــاري اسـتامپد «، سـازمان  

ق آمــده و عـالوه بــر  ی را کـه بــر چالـشهاي اســتفاده از فنـاوري فـا    
 وي اظهار .دهد  مورد بررسی قرار می،کارگیري فناوري در امور جاري خود، با آن سازگاري پیدا کرده است      به
هاي سازمانی و از جمله بـر نحـوة آمـوزش مهارتهـاي      تواند بر همه حوزه     حوالت فناوري اطالعات می   دارد ت   می
   ).(Mustard,2001اي کارکنان تأثیر بگذارد  حرفه

  

  هاي کمی تجزیه و تحلیل یافته

سنجش میزان تأثیر عوامـل  «دهندگان، سه مرکز ملّی مورد مطالعه، از پرسشنامۀ  براي کسب نظرات پاسخ   
مجموعـۀ سـؤالهاي ایـن پرسـشنامه، در راسـتاي      . استفاده شد» ؤثر بر موفقیت کتابخانه یا مرکز اطالعات علمی       م

  :پاسخگویی به پرسش اساسی زیر قرار داشت

 کـدام ویژگـی یـا ترکیبـی از کـدام       ،به نظر مدیران ارشد و کارکنان این مراکـز، در سـالهاي گذشـته             «

سازمان متبوع به واحد فرادسـت، اسـتقالل نـسبی مـدیر در طراحـی و      ثبات مدیریت، فاصلۀ فیزیکی    ویژگیهاي  

                                                        
2. Paul Romer. 
3. Kate M. Kaiser. 

4. Jeanne W. Ross. 

5. Technology management and control over resources: An application of strategic contingencies theory. 

6. End-user computing (EUC). 
1. Kimberley Ann  Mustard. 
2. Organizations and communication technologies:  A study of organizational adaptation. 
3. Calgary Stampede Organization. 
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در حوزة کـاري مـورد نظـر و بـه کـارگیري فنـاوري        هایی براي بالندگی کارکنان، تخصص مدیر       اجراي برنامه 
  » رسیدن به اهداف اصلی سازمان مؤثر بوده است؟برايدر موفّقیت این مراکز اطالعات، 

در مـورد مطالعـه،    مـدیران و کارکنـان سـه مرکـز     هـاي حاصـل از نظر  هاي توصـیفی      یافته،  1در جدول   
تخـصص  «، »داشـتن اسـتقالل و اختیـار   «، »دوري یا نزدیکی به مرکز«،  »ثبات سازمانی «خصوص تأثیر پنج عامل     

.  ارائه شده است، اصلی سازمانهاي بر موفقیت این مراکز در رسیدن به هدف       »فناوري اطالعات « و   »مدیر سازمان 

، بر تـأثیر هـر یـک از ایـن عوامـل بـر       هر سه مرکز دهد مدیران و کارکنان       هاي به دست آمده نشان می       میانگین
  . موفقیت یا عدم موفقیت این مراکز اذعان دارند

 »عوامل مؤثر بر موفقیت این مراکز« مدیران و کارکنان سه مرکز در خصوص هاينظر توصیف .1 جدول

فاصلۀ اطمینان 
 در  تفاوتبراي

 مراکز عوامل  %95 سطح

ی
وان
را
ف

  

ن
گی
یان
م

  

ف
را
ح
ان

رد 
دا
تان
اس

  
 حد
  پائین

 حد
  باال

ل
اق
حد

 
از
متی
ا

  

از
متی
ر ا
کث
دا
ح

  

 20/4 20/3 75/4 58/3 29/0 67/3  49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 00/5 80/3  41/4 20/4 36/0 30/4 39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 00/5 00/4 76/4 60/4 32/0 68/4 53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

ثبات 
 سازمانی

 00/5 20/3 33/4 16/4 53/0 25/4 141  جمع

 00/5 25/3 17/4 92/3 42/0 05/4 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 00/5 00/3 31/4 97/3 57/0 14/4 39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 00/5 50/3 62/4 42/4 39/0 52/4 53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

دوري 
یا 

نزدیکی 
 00/5 00/3 34/4 18/4 50/0 26/4 141  جمع به مرکز

 20/4 80/1 35/3 01/3 59/0 18/3 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 60/4 60/2 55/3 27/3 46/0 41/3 39  کشوردفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی

 00/5 40/3 37/4 17/4 38/0 27/4 53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

استقالل 
 مدیریت

 00/5 80/1 78/3 56/3 68/0 67/3 141  جمع

 80/4 30/3 17/4 98/3 33/0 07/4 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 70/4 70/3 37/4 19/4 28/0 28/4 39 طالعات و شبکۀ علمی کشوردفتر فناوري ا

 60/4 70/3 27/4 16/4 20/0 22/4 53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

تخصص 
مدیر 
 سازمان

 80/4 30/3 23/4 14/4 28/0 19/4 141 جمع

 75/4 50/2 16/4 88/3 48/0 02/4 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 00/5 88/3 45/4 25/4 33/0 34/4 39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 88/4 63/3 41/4 29/4 24/0 35/4 53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

فناوري 
 اطالعات

 00/5 50/2 31/4 18/4 39/0 24/4 141 جمع

  

 در خـصوص تـأثیر پـنج      مدیران و کارکنان این سـه مرکـز        هاينتایج تحلیل واریانس نظر   ،  2 در جدول 
فنـاوري  « و »تخـصص مـدیر سـازمان    «،  »استقالل مدیریت «،  »دوري یا نزدیکی به مرکز    «،  »ثبات مدیریت «عامل  

 از اطالعـات منـدرج در   چنانکـه  .شـود   بر موفقیت این مراکز در رسیدن به اهداف اصلی مشاهده مـی  »اطالعات
 بین نظرات مدیران و کارکنان ایـن سـه مرکـز در    ،اینبنابر . است05/0 کوچکتر از Pآید، مقدار    برمی 2جدول  

تخـصص  «، »داشتن اسـتقالل و اختیـار    «،  »دوري یا نزدیکی به مرکز    «،  »ثبات مدیریت « عامل   خصوص تأثیر پنج  
داري وجـود   ااهداف اصلی تفاوت معنـ  بر موفقیت این مراکز در رسیدن به       ،»فناوري اطالعات « و   »مدیر سازمان 

دهـد مـدیران و کارکنـان هـر سـه        نشان مـی 2هاي مندرج در جدول  اینکه میانگینا وجود بین ترتیب،   دب. دارد

97



توان نتیجه گرفت که نظرات مـدیران   مرکز بر تأثیر این عوامل بر موفقیت سازمان اذعان دارند، در عین حال می        
، »زدیکـی بـه مرکـز   دوري یـا ن «، »ثبـات سـازمانی  «و کارکنان هر یک از این سه مرکز در مورد تأثیر پنج عامل        

 هاي بر موفقیت این مراکز در رسیدن به هـدف       »فناوري اطالعات « و   »تخصص مدیر سازمان  «،  »استقالل مدیریت «

 اسـتفاده شـده اسـت    شـفه از آزمـون  هـا،  نظرموجـود میـان   براي نـشان دادن تفـاوت    .  یکسان نبوده است   ،اصلی
  ). 7 تا 3 هايجدول(

 »ؤثر بر موفقیت این مراکزعوامل م«تحلیل واریانس براي . 2جدول 

  عوامل
جمع 
  مجذورات

درجۀ 
 آزادي

مجذور 
  میانگین

F Sig. 

 000/0 32/137 98/13 2 97/27  ها بین گروه

   10/0 138 38/15  ها درون گروه
 

  مدیریتثبات
    140 34/43  جمع

 000/0 65/16 49/3 2 99/6  ها بین گروه

   21/0 138 69/31  ها درون گروه
 

 دوري یا نزدیکی به مرکز
    140 68/38  جمع

 000/0 28/79 13/18 2 26/36  ها بین گروه

   23/0 138 53/34  ها درون گروه
 

 استقالل مدیریت
    140 79/70  جمع

 001/0 13/7 53/0 2 07/1  ها بین گروه

   08/0 138 30/11  ها درون گروه
 

 تخصص مدیر سازمان
    140 37/12  جمع

 000/0 06/14 80/1 2 60/3  ها بین گروه

   13/0 138 35/19  ها درون گروه
 

 اطالعاتفناوري 
    140 95/22  جمع

  

نـشان   3جـدول  .  نـشان داده شـده اسـت   شفه این تفاوتها بر اساس آزمون      ،7 و   6،  5،  4،  3در جدولهاي   
 »ت بـر موفقیـت سـازمان   تـأثیر ثبـات مـدیری   « مدیران و کارکنان هر سه مرکز در خصوص      هايدهد بین نظر    می
اي  کتابخانـۀ منطقـه  «نماید مدیران و کارکنـان   در عین حال، این جدول مشخّص می. دار وجود دارد   ا معن یتفاوت

 »پژوهـشگاه اطالعـات و مـدارك علمـی ایـران      « بیشترین نمره و کارکنـان و مـدیران     »علوم و تکنولوژي شیراز   
پژوهـشگاه  «به عبارت دیگر، مـدیران و کارکنـان   . اند ازمان دادهکمترین نمره را به تأثیر این عامل بر موفقیت س      

 ایـن در  . در موفقیـت سـازمان ندارنـد   »مـدیریت ثبات « اعتقاد چندانی بر نقش    »اطالعات و مدارك علمی ایران    
اهمیت خاصی براي این مسئله   ،»اي علوم و تکنولوژي شیراز      کتابخانۀ منطقه «حالی است که مدیران و کارکنان       

  . هستندل یقا

  »أثیر ثبات مدیریت بر موفقیت سازمانت«نتایج آزمون شفه براي . 3جدول 

هاي فرعی بر اساس  گروه

 فراوانی نام مرکز  05/0آلفاي 

1  2  3 

   67/3 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

  30/4  39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 68/4   53 نولوژي شیرازاي علوم و تک کتابخانۀ منطقه
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Sig.  000/1 000/1 000/1 

  

ثیر دوري یا نزدیکی به مرکـز بـر   أت « مدیران و کارکنان سه مرکز در خصوص      هايگویاي نظر  4جدول  
دفتر فناوري اطالعات « و »پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران«قرار گرفتن امتیاز .  است»موفقیت سازمان

 مدیران و کارکنـان ایـن دو مرکـز بـا یکـدیگر      هايدهد بین نظر  نشان می  ، یک ستون   در  »و شبکۀ علمی کشور   
 در  »اي علوم و تکنولوژي شـیراز  کتابخانۀ منطقه«در عین حال، قرار گرفتن امتیاز       . داري وجود ندارد    اتفاوت معن 

 دو مرکـز دیگـر در    بـا »کتابخانـه « مدیران و کارکنان ایـن  هاي بیانگر این مطلب است که بین نظر  ،ستونی دیگر 
 عالوه بر ایـن، بـاالتر   .دار وجود دارد   ا معن ی تفاوت »تأثیر دوري یا نزدیکی به مرکز بر موفقیت سازمان        «خصوص  

دهـد مـدیران و کارکنـان ایـن      نـشان مـی   4 در جـدول  »اي علوم و تکنولوژي شـیراز    کتابخانۀ منطقه «بودن نمرة   
 را بر موفقیت »دوري یا نزدیکی فیزیکی به واحد فرادست«علمی، ، بیش از سایر مراکز ملّی اطالعات  »کتابخانه«

  .دانند سازمان مؤثر می

  »تأثیر دوري یا نزدیکی به مرکز  بر موفقیت سازمان« براي شفهنتایج آزمون . 4جدول

هاي فرعی بر اساس  گروه

 فراوانی نام مرکز 05/0آلفاي 

1 2 

  05/4 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

  14/4 39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 52/4  53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

Sig.  31/0 000/1 

  

تأثیر استقالل مـدیریت   « مدیران و کارکنان سه مرکز مورد مطالعه در خصوص           هاي بیانگر نظر  5 جدول
 کارکنان و مدیران هاياست که بین نظراز آن ل حاکی اطالعات مندرج در این جدو.  است»بر موفقیت سازمان

 چنانکـه . دار وجـود دارد  ا معنـ یهر یک از این سه مرکز در خصوص تأثیر این عامل بر موفقیت سـازمان تفـاوت             

، براي این مـورد نیـز بیـشترین    »اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه«شود، مدیران و کارکنان   مالحظه می 
 . اند  نظر گرفتهامتیاز را در

  »تأثیر استقالل مدیریت بر موفقیت سازمان« براي شفهنتایج آزمون . 5جدول

هاي فرعی بر اساس  گروه
 فراوانی نام مرکز  05/0آلفاي 

1  2  3 

   18/3 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

  41/3  39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 27/4   53 ي علوم و تکنولوژي شیرازا کتابخانۀ منطقه

Sig.  000/1 000/1 000/1 

  

 در خـصوص  »پژوهشگاه اطالعـات و مـدارك علمـی ایـران    « مدیران و کارکنان این در حالی است که   
توان نتیجه گرفـت   بنابراین، می. اند دادهتأثیر استقالل مدیریت بر موفقیت سازمان نیز کمترین نمره را اختصاص          
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 اهمیت بیشتري به نقش استقالل مدیریت بر » تکنولوژي شیرازاي علوم و   کتابخانۀ منطقه «و کارکنان   که مدیران   
 »پژوهـشگاه اطالعـات و مـدارك علمـی ایـران        «ل هستند و در مقابل، مـدیران و کارکنـان           یموفقیت سازمان قا  

 .دانند مؤثر نمیچندان استقالل مدیریت را بر موفقیت سازمان متبوع خود 

تأثیر تخصص مـدیریت بـر    « در خصوص    ، مدیران و کارکنان این سه مرکز      هاينظرمشتمل بر    6جدول  
اي علـوم و   کتابخانۀ منطقه«ی که مدیران و کارکنان  یاهدر یک ستون قرار گرفتن امتیاز     .  است »موفقیت سازمان 

موفقیـت سـازمان در    براي تأثیر این عامل بر   ،»دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور      « و   »تکنولوژي شیراز 
زمینۀ تـأثیر تخـصص    گویاي این مطلب است که بین نظرات مدیران و کارکنان این دو مرکز در         ،اند  نظر گرفته 

 مدیران و کارکنان این دو مرکز بـا  هاي بین نظراز طرفی،. دار وجود ندارد ا معن یتفاوت ،مدیر بر موفقیت سازمان   
 که پاسخهاي آن در ستونی دیگر قـرار  »ت و مدارك علمی ایرانپژوهشگاه اطالعا« مدیران و کارکنان  هاينظر

اي  کتابخانۀ منطقـه « این نتیجه بیانگر این است که مدیران و کارکنان . وجود دارد  يدار  ا تفاوت معن  ،گرفته است 
، نقش تخـصص مـدیر را در موفقیـت    »دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور« و »علوم و تکنولوژي شیراز   

پژوهـشگاه اطالعـات و مـدارك    «کنند و در مقابل، مدیران و کارکنان  ز اهمیت توصیف می   ی بسیار حا  سازمان،
 مـورد تأییـد   ، همانند دو مرکز دیگر، نقش عامل تخصص را در موفقیت مدیر و سـازمان متبـوع او       »علمی ایران 
  .دهند قرار نمی

  »ازمانأثیر تخصص مدیریت بر موفقیت ست« براي شفهنتایج آزمون . 6جدول 

هاي فرعی بر اساس  گروه
 فراوانی نام مرکز 05/0آلفاي 

1 2 

  07/4  49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 22/4  53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

 28/4  39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور
  

تأثیر فناوري اطالعات «ز مورد نظر در خصوص  مدیران و کارکنان سه مرکهاي نظر،7شمارة  در جدول   
 مـدیران و کارکنـان   هـاي شود، در این جا نیـز بـین نظر        چنانکه مالحظه می  .  ارائه شده است   »بر موفقیت سازمان  

داري  ا تفـاوت معنـ   »دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور  « و   »اي علوم و تکنولوژي شیراز      کتابخانۀ منطقه «
  . وجود ندارد

  »أثیر فناوري اطالعات بر موفقیت سازمانت« براي شفهنتایج آزمون . 7جدول 

هاي فرعی بر اساس  گروه

 فراوانی نام مرکز 05/0آلفاي 

1 2 

  02/4 49 پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

 34/4  39 دفتر فناوري اطالعات و شبکۀ علمی کشور

 35/4  53 اي علوم و تکنولوژي شیراز کتابخانۀ منطقه

Sig.  000/1 97/0 

  

پژوهـشگاه  « مـدیران و کارکنـان   هـاي  مدیران و کارکنان این دو مرکز با نظر     هايدر عین حال، بین نظر    
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نتایج فوق بیانگر این مطلب است کـه مـدیران و   . داري وجود دارد ا تفاوت معن  »اطالعات و مدارك علمی ایران    
، نقـش  »دفتر فناوري اطالعات و شـبکۀ علمـی کـشور   « و » شیرازاي علوم و تکنولوژي  کتابخانۀ منطقه «کارکنان  

کنند و این در حالی اسـت   ز اهمیت توصیف می  یفناوري اطالعات را براي موفقیت مدیر و سازمان متبوع او حا          
ل یـ ، بر نقش ایـن عامـل اهمیـت چنـدانی قا    »پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران«که مدیران و کارکنان  

  . نیستند

، »دوري یـا نزدیکـی بـه مرکـز    «، »ثبـات مـدیریت  «دامه و به منظور تشخیص این که آیا پـنج عامـل        در ا 
، در راستاي تأثیرگذاري، بـا یکـدیگر رابطـه      »فناوري اطالعات « و   »تخصص مدیر سازمان  «،  »استقالل مدیریت «

 ارائـه  8 در جـدول  نایـن آزمـو   نتـایج  .اند یا خیر، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است    داشته
 هر یک از این عوامل در رابطه با عوامل دیگر مورد آزمون قـرار  ،شود  مالحظه می  8 در جدول    چنانکه. شود  می

سـتاره  عالمت با . اند  داشتهدار امعناي  ه با یکدیگر رابط05/0مواردي که در سطح آلفاي    سپس، کلیۀ   اند و     گرفته
  . ستا  مشخص شده

  

 »تأثیر پنج عامل مؤثر بر موفقیت سازمان«ن همبستگی پیرسون براي نتیجۀ آزمو. 8جدول 

  عوامل
ثبات 
 مدیریت

دوري یا 
نزدیکی به 
 مرکز

استقالل 
 مدیریت

تخصص 
 مدیر سازمان

فناوري 
 اطالعات

 ı (46/0 )ı(56/0 )ı(20/0 )ı(42/0( 1  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) . 000/0 000/0 011/0 000/0 ثبات مدیریت 

 141 141 141 141 141 فراوانی

 ı(46/0 1 )ı (31/0 02/0 07/0(  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0 . 000/0 77/0 39/0 
دوري یا نزدیکی به 

 مرکز
 141 141 141 141 141 فراوانی

 ı(56/0 )ı(31/0 1 10/0 02/0(  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 . 18/0 85/0 استقالل مدیریت 

 141 141 141 141 141 فراوانی

 ı(20/0 02/0 10/0 1 )ı(17/0(  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 01/0 77/0 18/0 . 04/0 تخصص مدیر سازمان 

 141 141 141 141 141 فراوانی

 ı(42/0 07/0 02/0 )ı(17/0 1(  همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/0 39/0 85/0 04/0 . فناوري اطالعات 

 141 141 141 141 141 فراوانی

 ı داري در سطح خطاي پنج صدم امعن  

دهد تنها در شش مورد ارتباطی معنادار وجود دارد؛ یعنی هنگامی   نشان می8هاي مندرج در جدول  یافته
مـل موفقیـت حـضور    که ثبات مدیریت به عنوان عامل موفقیت وجود دارد ، چهار مورد دیگر هم به عنوان عوا          

همچنین نشان می دهد هرگاه دوري و نزدیکی به عنوان عامل موفقیت حضور دارد ثبات مدیریت نیز به         .  دارند
عنوان عامل موفقیت حضور دارد و نیز هرگاه تخصص مدیر به عنوان عامـل موفقیـت حـضور دارد، اسـتفاده از              

تـوان هـر یـک از ایـن عوامـل را بـه طـور         سـاس، نمـی  بر ایـن ا .  فناوري نیزبه عنوان عامل موفقیت حضور دارد     
  . جداگانه عامل موفقیت تلقی کرد، بلکه باید ترکیبی از آنها را در موفقیت سازمان مؤثر دانست
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  گیري نتیجه

ها  از جمله کتابخانهـ سازمانهاي دولتی  شکست ثیرگذار در موفقیت یا أ عوامل تبرخی از ،در این بررسی
  . مورد توجه قرارگرفتـ ران ـی ایانـرس و مراکز اطالع

  : این عوامل عبارت بودند از 

  .سازد  اجراي برنامه هاي دراز مدت را میسر میثبات مدیریت به عنوان عاملی که احتماالًـ 

  .سازد استقالل مدیریت به عنوان عاملی که بین مسئولیتها و اختیارات توازن برقرار میـ 

  . دهد اي قرار می  مشخص و حرفهيبرنامه ها و عملکردها را در مسیرتخصص مدیر به عنوان عاملی که ـ 

  . کاهد و ارائه خدمات سریعتر و دقیق تر را میسر می سازد ها می استفاده از فناوري که از هزینهـ 

  . ثیر داردأگیري ت دهی وسرعت  امکانات دوري و نزدیکی از سازمان فرادست که بر سرعت گزارشـ 

داد به نظر کارکنان این واحدها، هر چند این عوامل اهمیت دارنـد، امـا هـیچ یـک بـه               این بررسی نشان    
بـر  . شوند، بلکه ترکیبی ازآنها را باید در موفقیت سـازمان مـؤثر دانـست    تنهایی عامل موفقیت سازمان تلقی نمی    

، بویژه آنهایی کـه   رانرسانی ای ها و سازمانهاي اطالع این اساس، بخشی از تفاوتهاي موجود در موفقیت کتابخانه    
تواند به حضور یا عدم حضور ترکیبی مناسب از  شوند، می رسانی بزرگ تلقی می     ها و سازمانهاي اطالع     کتابخانه

ـ نـسبت داده شـود          در عـین حـال، آنچـه از    . این موارد ـ نه صرفاً حضور یا عـدم حـضور یکـی از ایـن  عوامـل 
با این شرط که چهار شرط دیگر هم کم و بیش حضور داشـته  (» ثبات مدیریت«آید،   هاي این بررسی برمی     داده
  . کند بیش از موارد دیگر با اهمیت جلوه می) باشند
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