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  چكيده 

 رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه عمليات و امور ادارة در هانظام عمومي نظرية اهميت و جايگاه مطالعة به است درصدد مقاله اين

 و بسته و باز هاينظام معرفي به ها،نظام عمومي نظرية هايويژگي و هدف و نظام مفهوم بررسي و مرور ضمن اساس اين بر. بپردازد

 ارانكتابد نگرش در هانظام عمومي نظرية قوت نقاط و اهميت شناساندن در سعي و پرداخته هانظام عمومي نظرية كاربردهاي و ابزارها

 همچون مواردي به توانمي حاضر مقالة در شدهمطرح هايويژگي ترينمهم از. دارد رسانياطالع و كتابداري گيريتصميم مراكز و

 نظميبي با مقابله پردازش، خروجي، و ورودي دارابودن جويي،هدف گرايي،كل يكديگر، با نظام اجزاي وابستگي و پيوستگيهمبه

 گرشن مؤثر نقش به توانمي حاضر مقالة مباحث ديگر از. كرد اشاره نظام پايگيهم و جداسازي، مراتب، سلسله تنظيم، ،(آنتروپي)

 يتمدير در تفكر نوع اين كارگيريبه فوايد و كتابخانه، سازمان در مدارنظام هايويژگي شناخت اي،توسعه هايبرنامه در مدارنظام

  .كرد اشاره رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه

 ،باز هاينظام مدار،نظام تفكر ارتباطات، و( كنترل) مهار علم مدار،نظام رويكرد مدار،نظام نگرش ها،نظام عمومي نظرية: هاكليدواژه

  بسته هاينظام

  مقدمه

. تندهس علم فلسفة و علم مباحث ترينجالب از ها،شناسيروش و علوم، در تحليل هايروش فكري، هايجريان گيريشكل چگونگي

 در كرتف نوين هايشيوه زايش و همديگر بر گوناگون هايدانش تأثير نحوة بيانگر علم، در فكري هايجريان خيزش اجمالي بررسي

 رد( اندكرده نما و نشو معيني محدودة در و علمي رشتة يك در كه فكري هايجنبش از برخي برخالف) مدارنظام تفكر. است هاآن

 هاييهمجموع با طوركلي به تفكر، شيوة اين كه آنجا از. كرد رشد ايرشتهميان محيطي در و شد متولد معين علم يك محدودة از خارج

  .است يافته عموميت و رفته فراتر خالص علوم سنتي مرزهاي از ضرورتاً اجزا، خود با نه و دارد سروكار اجزا از متشكل

 به علوم تفكيك رب مبتني نگرش تغيير بر مدار،نظام تفكر. است بوده سازمان انساني ابعاد حوزة بر بيشتر مدار،نظام تفكر تأثير شايد

 فكرانمت ترتيب اين به. دارد تأكيد علمي، گوناگون هايرشته هاييافته تركيب بر مبتني نگرش بر و ريز، و تخصصي هايحوزه



 فيزيك رد كه گونهآن) را مدارتجزيه تحليلي تفكر عام كاربرد و اعتبار و دادند تغيير اثربخش نحوي به را موجود فكري جو مدار،نظام

  .بردند سؤال زير( شدمي گرفته كاربه و يافتهتكامل

 و علوم در نظم برقراري براي هاييشيوه ارائة بر همواره پژوهشگران، اهداف بر مبتني و تحقيقات پيوندگاه عنوان به نيز كتابخانه

 -كرد خواهيم مالحظه كه همانطور -هاكتابخانه نظام. دارد تأكيد هاآن بين ارتباط ايجاد و علمي گوناگون هايرشته هاييافته تركيب

 اركردك چگونگي به دقيق توجه. باشدمي دارا را انساني هاينظام هايويژگي كلية كه است انساني ابعاد داراي نظام يك بارز نمونة

 حيطم شرايط و نيازها دربارة انسان كه شودمي سبب ارتباط. است هاآن اساسي عناصر از «ارتباط» كه دهدمي نشان انساني هاينظام

 زا ارتباط. شودمي ساده اطالعات، تبادل با نيز محيط با هماهنگي و متقابل هايكنش. آورد دست به را الزم اطالعات خود، زندگي

 هايلالعمعكس به مربوط اطالعات ها،پيام بازخورد طريق از متقابالً و كندمي آماده نيز را محيط بر نفوذ مجراهاي خود، هايپيام طريق

 طول در هاكتابخانه كه است ايوظيفه همان اين و( 28. ص: 1369 محسنيان،) رساندمي نظام به را آن متغير نيازهاي و محيط

 برعهده ها،آن براي مناسب اطالعات تأمين هدف با و خود كنندگاناستفاده جامعة شرايط و نيازها شناخت جهت در متمادي، ساليان

  .اندداشته

  اجتماعي نظام در رسانياطالع و كتابداري جايگاه شناخت و نظام تعريف

 هك دارد سروكار نيرو و حركت انرژي، ماده، با فيزيك. است يافته راه اجتماعي علوم به( فيزيك بويژه) دقيقه علوم از «نظام» واژه

 يك قالب در و دقيق بسيار واژگاني با را «نظام» فيزيك در دليل، همين به كنند؛مي پيروي معين قوانيني از و اندسنجش قابل همگي

 ابداريكت كه) اجتماعي علوم در هرحال، به. كنندمي تعريف -دارد داللت متغيرها ميان معيني روابط وجود بر كه -رياضي( مدل) نمونه

 غيرهاييمت با كهاين دليل به ،(كندمي استفاده آن قوانين و هانظريه از زيادي حد تا خود حرفة انساني و ارتباطي ابعاد دليل به نيز

 عريفيت شود،مي ارائه اينجا در كه تعريفي. دارد كمتري كاربرد تعريف نوع اين دارند، سروكار چندبعدي اغلب و ترپيچيده بسيار

  :است عجام و دقيق كامالً تعريفي شود،مي مطرح دقيقه علوم در كه آنچه مانند ولي است، ّيغيركم تعريفي هرچند كه است كاربردي

 با اجزا اين و شوندمي مرتبط يا وابسته هم به معين، هاييويژگي توسط كه است هاآن ميان روابط و اجزا از ايمجموعه نظام«

Hal) »دهندمي تشكيل را كل يك محيطشان l  & Fagen, 2001: p. 81). هريك شود،مي مالحظه تعريف اين در كه گونههمان 

 و كتابداري. باشد جدا پيونددمي وقوع به محيط اين در كه تحوالتي از تواندنمي و دارد قرار تريكالن محيط تأثير تحت اجزا، از

 جامعة و علوم ساير با بسياري تعامل و رابطه كه است ديرينه ايفلسفه داراي بشري جامعة كل از عنصري عنوان به نيز رسانياطالع

 اين جز تواندنمي و است حركت در آن، با همگام و جامعه تحوالت مسير در همواره نيز رسانياطالع و كتابداري بنابراين. دارد خود

 هدهبرع كه وظايفي برحسب اجزا اين از يك هر و اندارتباط در يكديگر با كه است اجزائي داراي( كل) اجتماعي نظام زيرا كند؛ عمل

. دباش حركت در كمال، و نهايي هدف به نيل راه در نظام اين تا شودمي باعث درنهايت روند اين و است معيني هايويژگي داراي دارد

 د،بخشمي موجوديت خود عناصر از يك هر به خاص، نيازي ساختن مرتفع راستاي در اجتماعي نظام كه است اين مهم نكتة همچنين

 ياجتماع سازمان ناپذيرجدايي بخش نهاد، يك منزلة به كتابخانه بنابراين،. است اجزا از يك هر وجودي فلسفة همان درواقع اين و

 ازهايني به پاسخگويي جهت در و زندگي نيازهاي زاييدة نيز آن توسعة و پاگرفتن و شودمي محسوب( كندمي عمل آن درون در كه)

 شدان آسان دستيابي به كه است ابزاري توسعة و آوريفراهم اجتماعي، سازمان از بخشي عنوان به آن اصلي نقش و است اجتماعي



 كي زندگي به( آموزش همانند) ظريف طرزي به كه است اجتماعي روندي رسانياطالع و كتابداري منظر، اين از بنابراين،. انجامدمي

 كهآن از پيش و باشند كتابداري اصلي اهداف منبع و سرچشمه بايد جامعه عمدة هايآرمان رو،اين از. است وابسته اجتماعي نظام

 كدر و شناخته بود، خواهد آن با متناسب فلسفه آن كه ايجامعه اهداف و هاآرمان بايد درآيد، ضابطه به كتابداري براي ايفلسفه

 نآ سازندة اجزاي و جامعه بر را گريزناپذيري هايمسئوليت آن، افراد رفاه و نيازها كه ايگرايانهمردم هايآرمان با امروز دنياي. شوند

 افراد و هستند اطالعاتي جوامع امروزي جوامع از بسياري و است مداراطالعات دنياي امروز دنياي. شودمي هدايت كنند،مي تحميل

 صوصخ اين در كه است اجتماعي نهاد تنها كتابخانه احتماالً. اندوابسته دانش و اطالعات به خود اجتماعي فعاليت هر براي جوامع اين

. جامدانمي گرايانهمردم سنن دامن در زندگي نوع پربارترين به كه مشاركتي حداكثر سازد،مي فراهم را افراد عمومي مشاركت زمينة

 هافعاليت سلسله يك انجام سبب وظيفه اين انجام كه است آموزش به خدمت كتابدار، كاركردهاي تريناساسي از يكي نمونه، عنوان به

 و كشفيات آخرين و نوين هايپژوهش پردازد،مي خوب هايكتاب گزينش به مستمر و يافتهنظام طريقي به او. شودمي او توسط

 ديبنگروه به آگاهانه گاهآن. دهدمي قرار خوانندگان توجه معرض در را تازه هايانديشه و دانش تجربيات، و گيردمي درنظر را ابداعات

 توجه مورد اشبرجستگي و اهميت كه نمايدمي هماهنگ چنان را مواد و كند،مي نويسيفهرست را هاآن پردازد،مي هاآن بنديرده يا

 دمفي نهايت، به كه رساندمي كمالي چنان به را اشمجموعه اي،ماهرانه هدايت و سازماندهي چنين با. گيرد قرار( كل) اجتماعي نظام

 وجود يزن متقابل صورت به وابستگي اين و است وابسته آن به همواره نظام كه است هاييويژگي داراي كتابداري بنابراين. شود واقع

  .(11-13. ص: 1382 موكهرجي،) دارد

  هانظام عمومي نظرية هايهدف

 كه يمعين هايپديده واقعي، دنياي به توجه با» كه است آن رويكرد نخستين. باشد رويكرد دو داراي تواندمي هانظام عمومي نظرية

 اين مورد در عمومي نظري( هايمدل) هاينمونه ساختن براي سپس و شوند انتخاب اند،مطرح بشري دانش گوناگون هاينظام در

 عناصر ساختار پيچيدگي بر مبتني مراتب سلسله يك در عملي، و واقعي هاييميدان» كه است آن دوم رويكرد. «شود تالش هاپديده

 هريك جردت از مناسبي سطح ايجاد براي و شود گرفته درنظر( رفتار واحد كوچكترين منزلة به) هاكنش ساختار پيچيدگي يا اساسي،

Boul) »شود تالش ،(سازيمدل) هانمونه آن از di ng, 1971: p. 22).  

 قلمرو و مطالعه اصلي زمينة. گيردمي بهره اقتصاد و فيزيولوژي، رياضي، شناسي،زيست هاييافته از شدت به هانظام عمومي نظرية

 ،(تكامل) آن نهايي و بعدي مراحل و رشد پيرامون مسائل كه است اين آن، اصلي فرض و است «تكامل و رشد پديدة» آن، موضوعي

 رشد خواه و زنده موجودات از گروهي رشد خواه باشد، مطرح واحد زندة موجود يك رشد خواه كنند،مي تبعيت يكسان الگوي يك از

 علم از ايشاخه هر امروزه كه طوري به بخشيده، عام كاربردي آن به نيز نكته همين و ؛(Schoderbek, 1977: p. 12) جامعه يك

  .دارد مدارنظام نگرشي با خود كاركردهاي و اجزا شناخت در سعي

 يك رشد ونپيرام بينيپيش و تحليل به متمايل و دارند گرايش هانظام عمومي نظرية به كه بگيريد درنظر را كتابداراني مثال براي

 ديدةپ مورد در را شناسانزيست مطالعات و بنگرند واقع جهان به توانندمي هاآن. هستند آن آوريفراهم مسائل تحليل يا كتابخانه

 و تشريح براي را شناسانزيست توسط گردآمده دانش سپس. كنند بررسي( ارگانيك) وارسازه هايگروه و زنده موجودات رشد

  :زيرا است، توجيه قابل كامالً مذكور كتابداران عمل اين. ببرند كار به كتابخانه رشد پديدة بينيپيش



 طريق از فرض، به بنا كه اند«متعادل رشد» داراي هايپديده بينيپيش و تشريح به مندعالقه بسيار كتابداران و شناسانزيست .1

 همين براساس درواقع كتابداران. شوندمي ايجاد( تصاعدي رشد تا ساده خطي رشد از) تدريجي و جزئي رشد فرايندهاي انواع

 جهيزات،ت منابع، فضا، نظر از آتي هايسال هاينيازمندي افزايش بينيپيش به قادر كه است هاپديده تدريجي و جزئي رشد فرايندهاي

  .شوندمي آن مانند و انساني نيروي

 از يشب رشد مانند -هستند «نامتعادل رشد» از اجتناب براي شرايطي تنظيم و بينيپيش به مندعالقه گروه دو هر اين، بر عالوه .2

 قسمت يك حد از بيش و نامتعادل رشد و( شناسانزيست نظر از) كمياب موجودات نسل انقراض و كم رشد يا موجودات جمعيت حد

 استفاده وردم بيشتر كه مجموعه از ديگر بخشي در منابع كمبود يا كم رشد و گيردمي قرار استفاده مورد كمتر كه كتابخانه مجموعة از

  .(كتابداران نظر از) گيردمي قرار

Rapoport) رودمي كار به واحدي زبان همواره رشد، پديدة تحليل و بررسي براي عالوه، به .3 , 2002: p. 15-25).  

 برخي از تصويري «دورگه كتابخانة» اصطالح. كرد اشاره[ 4]«دورگه كتابخانة» انديشه پيدايش به توانمي ديگر مثالي عنوان به

Rusbri) كندمي مجسم را ژنتيك مهندسي هايموفقيت dge & Royan, 2002: p. 123). كردنتركيب با ژنتيك مهندسي 

 رمقابلد كه گندم نوعي خواص تركيب از امروزه مثال عنوان به. پردازدمي تركيفيت با هايگونه توليد به زنده موجودات برتر هايژن

 را يقبل نوع دو هر خاصيت كه گندم از جديد ايگونه توليد به دهد،مي محصول بيشتري ميزان كه ديگر نوعي با است مقاوم آفت

 منابع هب دور راه از و سريع دسترسي به نياز: آمده وجودبه اساسي نياز دو -حداقل -رفع براي نيز دورگه كتابخانة. پردازندمي است دارا

 اين. ديگر سويي از چاپي عظيم منابع وجود و رقومي، منابع از استفاده در كاربران از بسياري مهارت عدم و سويك از رقومي اطالعاتي

 ترسيدس امكان چاپي، و رقومي منابع نوع دو از ايآميزه با گرفت، شكل ژنتيك مهندسي هايپيشرفت از الهام با كه كتابخانه نوع

 ترتيب بدين و ساخته فراهم را محلي صورت به چاپي موجود اطالعات از استفاده امكان و رقومي، اطالعات به دور راه از و سريع

  .دهدمي ارائه را تركيبي خدماتي

  :كرد بيان زير ترتيب به توانمي را هانظام عمومي نظرية اصلي هايهدف مطالب، اين به توجه با

  .دارد وجود( اجتماعي و طبيعي) گوناگون علوم در يگانگي سوي به عمومي گرايش .1

  .است متمركز هانظام عمومي نظرية محور بر يگانگي اين كه رسدمي نظر به .2

  .باشد علم غيرفيزيكي هايزمينه در دقيق نظرية به رسيدن براي مهم ايوسيله است ممكن اينظريه چنين .3

  .كندمي نزديكتر علم وحدت هدف به را ما گذرد،مي منفرد علوم جهان ميان از «عمودي طور به» كه بخشوحدت اصول ايجاد .4

  .(60. ص: 1366 برتاالنفي،) شود منجر است موردنياز شدت به كه علمي آموزش در يگانگي به تواندمي( نظريه) اين .5

  هانظام عمومي نظرية هايويژگي



 رهاشا قبالً چنانكه -هانظام عمومي نظرية هدف. است متنوع و متعدد گيرند،مي درنظر هانظام عمومي نظرية براي كه هاييويژگي

 وبچارچ در زيرا آورد، شمار به مدارنظام نظرية ترينسيال را آن توانمي رواين از است؛ هاپديده انواع ذاتي نظم و قوانين كشف -شد

 يعموم نظرية هايويژگي» عنوان با مجموع در زير، هماهنگ و مرتبط هايويژگي. است نشده ارائه قاطعي نظرية گونههيچ آن نظري

  :شوندمي شناخته نظري نظام يك منزلة به «هانظام

 يپيوستگهمبه كيفيت نظام، درون عناصر بايد مندنظام نظرية هر: آن مانند و رخدادها ها،ويژگي اجزا، انسجام و[ 5]پيوستگيهمبه .1

 هرگز مستقل، و ناپيوسته اجزاي و عناصر. كند تبيين و شناسايي را يكديگر به نظام دهندةتشكيل اجزاي وابستگي نحوة و عناصر، آن

 و كند يينتب و شناسايي را خود دهندةتشكيل اجزاي و عناصر بايد اول وهلة در كتابخانه بنابراين،. دهد تشكيل را نظامي توانندنمي

 ريديگ به هاآن از كدام هر كه طوري به سازد، برقرار نحو بهترين به را عناصر اين بين ارتباط اجزا، يكپارچگي عدم از گريز براي

 گردش رجع،م قبيل از كتابخانه هايبخش از يكهيچ كه است ويژگي اين به توجه با. شود حفظ هاآن دائمي پيوستگي و باشد وابسته

 هرگاه و دارند قرار يكديگر با دائمي پيوستگي در بلكه نيستند، يكديگر از مستقل...  و فني، خدمات رساني،اطالع نشريات، كتاب،

 هب توجه با نيز. ساخت خواهد مواجه نابودي سرانجام و تعادل عدم نظمي،بي با را كتابخانه نظام شود، ايجاد انسجام اين در خللي

 گاههيچ و دارد قرار مستمر انسجام و پيوستگي در آن با و شودمي محسوب جامعه عناصر از يكي كتابخانه كه است ويژگي همين

  .شد خواهد اختالل و تعادل عدم و نظميبي دچار جامعه صورت اين در زيرا دانست، جامعه از مستقل را آن تواننمي

 طوربه ار هاآن و بشكند آن دهندةتشكيل اجزاي به را كل كه نيست مدارتجزيه و تحليلي رويكردي مدار،نظام رويكرد[ 6:]گراييكل .2

 كه) اشوابسته و پيوستههمبه و دهندهتشكيل اجزاي همة با را كل كه است نگركلي رويكردي رويكرد، اين. كند مطالعه هم از جدا

 وجودبه را لك يك و شده سرهم كه اجزايي نه دانست، ناپذيرتفكيك كل يك بايد را نظام زيرا گيرد،مي درنظر( يكديگرند با تعامل در

 در بايد مدير. يابدمي بسيار اهميت رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه مديران ديدگاه در چيز هر از بيش ديدگاه اين. اندآورده

 مچونه و ناپذيرتفكيك كل يك عنوان به را كتابخانه نظام خود، كتابخانة هايمشيخط و هاسياست اهداف، تعيين و هاريزيبرنامه

 مدير، اهنگ در اما اند؛تعامل در يكديگر با كه است هايياندامواره داراي خود نيز كل اين كه است بديهي. بگيرد درنظر زنده موجود يك

 يك صورت به كتابخانه منظر، اين از ديگر، عبارت به. شودمي گرفته نظر در آن كل بلكه زنده، موجود اين هاياندامواره تكتك نه

. شودمي فتهگر نظر در( باشندمي يكديگر با ارتباط و تعامل در اجزا اين و است يكديگر به وابسته اجزائي داراي البته كه) نظام و كل

 و مجزا يصورت به برعكس بلكه بيروني، محيط با ارتباط در و كتابخانه نظام كل اهداف راستاي در نه آن هايبرنامه صورتاين غير در

 را نظام حركت مسير شناخت و نظام كل مهار و تنظيم عمالً نگريجزئي اين و بود، خواهد آن هايبخش يكايك تقويت جهت در

  .شد خواهد آن نابودي سرانجام و نظميبي نامتعادل، رشد موجب و سازدمي ناممكن

 منجر «تعادلي وضعيت» يا «نهايي هدف يا حالت» يك به تعامل اين. شودمي تشكيل متعامل اجزاي از نظام[ 7:]جوييهدف .3

 بين تعامل همين و شودمي تشكيل اندتعامل در يكديگر با كه هاييبخش از نيز كتابخانه. كندمي هدفدار را هافعاليت و شودمي

 مالتتعا بلكه ها،بخش يكايك نه ديدگاه اين در. كندمي ايجاد كتابخانه اساسي هدف جهت در را تعادلي وضعيت كه است هابخش

 هك كرد خواهيم مالحظه بگيريم، درنظر نيز را كتابخانه هايبخش از يك هر هايفعاليت اگر مثالً. است موردنظر هابخش اين بين

 ينهبه دسترسي همانا كه كتابخانه، نظام كل يگانة هدف جهت در هاآن همگي حركت مسير و يكديگرند با تعامل نوعي داراي هاآن

 رواقعد كه يگانه هدفي سوي به حركت همين. باشدمي است، موردنياز اطالعات به دستيابي در كنندگانمراجعه ياري و اطالعات به



 حركت هقادرب تعادل، اين حفظ با كه طوري به كند،مي ايجاد هاآن بين را تعادلي وضعيت است، كتابخانه تشكيل اساسي اهداف همان

 هدافا همانا كه) اهداف بقية جهت در كتابخانه عناصر از يك هر تعامالت اگر يعني. است صادق نيز وضعيت اين عكس. است تعامل و

 هر ديد خواهيم ادامه در كهچنان البته و نمود خواهد نظميبي و نامتعادل وضعيت دچار را نظام نباشد،( است كتابخانه نظام كل

 محسوب امعهج كل از جزئي خود كتابخانه، نيز كالن ديدگاه از. كندمي مقابله آن با و است تضاد در نظميبي با طبيعي طور به نظامي

 همين و است تعامل در جامعه علوم و هارشته ديگر با بنابراين. كندمي حركت جامعه اهداف راستاي در طبيعي طور به و شودمي

  .كندمي ايجاد بشر اجتماعي نظام در را تعادلي وضعيت يك مشترك، هدفي سوي به حركت و تعامل

 همة همچنين،. اندوابسته هاييورودي به خود، اهداف به رسيدن جهت در فعاليت براي هانظام همة[ 8:]هاخروجي و هاورودي .4

 شود،يم تعيين هميشه براي و باريك ورودي بسته، نظام در. هستند هانظام ديگر نياز مورد كه كنندمي توليد هاييخروجي هانظام

 عنوان به را هاييداده نظام، يك مثابه به كتابخانه. »شوندمي پذيرفته محيط از دفعات به بيشتري هايورودي باز، هاينظام در ولي

. دكنمي هاييخروجي يا بازداده به تبديل را هاآن عملكردهايي، و كاركردها انجام با خود نظام درون در گاهآن و كندمي دريافت ورودي

 و شودمي صادر اطراف محيط دگرگوني منظور به «كتابخانه نظام» سوي از كه است تأثيراتي و خدمات ها،فرآورده شامل هابازداده

 ونيدگرگ در زيادي تأثير هميشه نظام يك هايخروجي است، پيدا كه گونههمان بنابراين،. شودمي داده قرار آن جويندگان اختيار در

 يعني) است آن از جزئي نيز كتابخانه كه بزرگتري نظام كه است هاييخروجي داراي نظام، يك عنوان به نيز كتابخانه و دارد محيط

  .(27. ص: 1369 محسنيان،) «سازدمي متحول و دهدمي قرار تأثيرتحت را( جامعه

 با و كندمي پيدا تغيير شود،مي نظام يك وارد كه چيزي هر يعني. شودمي تبديل خروجي به ورودي ها،نظام همة در: پردازش .5

 وديور عنوان به كه هاييداده از هريك. يابدمي تفاوت( ورودي) اشاوليه شكل با آن خروجي شكل كه طوري به شود،مي تعديل نظام

 هب. باشدمي هاآن ورودي از متفاوت بسيار هاآن خروجي كه طوري به شود،مي تغيير دچار نحوي به نيز شودمي كتابخانه نظام وارد

 همان كه) كتابخانه اهداف مطابق شود،مي كتابخانه وارد اينشريه وقتي. بگيريد درنظر را كتابخانه به نشريه يك ورود مثال عنوان

 وريط به پذيرد،مي صورت آن روي گوناگوني هايفعاليت( است كنندهمراجعه براي اطالعات دقيق كشف و دسترسي سهولت ايجاد

 اتعملي حاصل كه باشد هاييكليدواژه با همراه مقاالت كامل متن يا مقاالت، چكيدة هايپايگاه شامل است ممكن آن هايخروجي كه

 اَشكال به و افتهي تغيير كتابخانه نظام عمليات اثر در ورودي اين شكل كه است بديهي. است بوده كتابخانه سازينمايه و نويسيچكيده

  .است شده تبديل فوق

 در نظام عناصر همة كه است حالتي بيانگر و دارد ترموديناميك در ريشه كلمه اين[ 9(:]آنتروپي) كهولت و نظميبي با مقابله .6

 داكثرح مفهوم باز، هاينظام براي ترتيب، اين به. رودمي پيش نابودي و گسيختگي هم از روبه نظام و دارند قرار نظميبي حداكثر

 رحداكث يا هانظام ادارة براي كامل اطالعات نداشتن يعني رسمي، سازمان يك در نظميبي حداكثر. است مرگ معناي به نظميبي

. كند مهار ار نظميبي و نمايد مقابله وضعيتي چنين با بتواند بايد دهد، ادامه خود حيات به نظام يك كهاين براي. سامانيبي وضعيت

 امنظ بنابراين،. سازدمي فراهم را آن نابودي و نظميبي موجبات شود،مي توليد اجتماعي نظام در كه اطالعاتي عظيم حجم مهار عدم

 ديگر بارتع به يا بازيابي، ذخيره، بندي،بسته گردآوري، وظيفة كه اجتماعي نظام از عنصري تنها. كند مقابله نظميبي اين با بايد

 از دش اشاره نيز قبالً طوركههمان كه است، رسانياطالع و كتابداري عنصر دارد برعهده را اطالعات اين سازماندهي و مديريت وظيفة

 تمامي با رسانياطالع و كتابداري. است خود خاص وظايف و هاويژگي با عناصري داراي نظام، يك عنوان به نيز خود ديگر منظري



 ابيبازي ها،داده سازيآماده سندداري، سازي،نمايه بندي،رده نويسي،فهرست نظير منابع، سازماندهي يعني) اشوابسته هايفعاليت

 زني خود درون در نظام، يك عنوان به كتابخانه. است سامانيبي همين ساختنمرتفع دنبال به( مرجع گستردة خدمات و اطالعات،

 شود، ايجاد كتابخانه به جديد منبع هر ورود با است ممكن كه نظميبي از مقدار آن مهار براي و كندمي مهار را نظميبي اين

 دارد كامل آگاهي واقعيت اين از كتابخانه. شودمي اطالق «منابع سازماندهي» هاشيوه اين مجموعة به كه است برگزيده را هاييشيوه

 دهنش سازماندهي كه مادامي شود،مي وارد كتابخانه به كه جديدي منبع هر و است نظميبي با برابر سازماندهي، شدنمتوقف كه

 اصل ينا از. كرد خواهد هدايت نابودي و گسيختگيازهم نظمي،بي سمت به را اجتماعي نظام نيز آن دنبال به و كتابخانه نظام باشد،

 ياتيح ابزار و كاركرد يك عنوان به -آن انواع و هاروش از فارغ -سازماندهي مفهوم كتابخانه، نظام در كه گرفت نتيجه چنين توانمي

  .بود خواهد و بوده مطرح بشر زندگي در هميشه نظمي،بي مهار در

 تحقق به كه شوند تنظيم ايگونه به بايد اجزا اين. است وابسته هم به و پيوستههمبه اجزاي از ايمجموعه نظام[ 10:]تنظيم .7

 منجر هدف كسب به كه است هاييفعاليت تعيين و هدفگذاري متضمن ها،سازمان در امر اين تحقق. بينجامند معين هاييهدف

 راساسب بتوان تا است عمليات انجام براي اوليه طرح يك وجود متضمن مهار. گيردمي شكل مهار و ريزيبرنامه ترتيب،بدين. شوندمي

. دارد ضرورت بازخورد وجود اثربخش، مهار برنامة اين اعمال براي. كرد اصالح را آن و ثبت را عمليات از انحراف هرگونه آن،

 هب بازگشت بازخورد، الزمة. شودمي انجام عمليات روي بر عمليات، اجراي از پس كه تفسيري و ارزيابي از است عبارت[ 11]بازخورد

 .باشدمي نظام تنظيم و مهار ديگر، عبارت به و آن اصالح درنهايت و شدهتعيين اهداف با آن مطابقت و عمليات بررسي و عقب

 ازخوردب نيز كتابخانه در. كنيممي اصالح سپس و خوانيم،مي را آن بعد نويسيم،مي را مطلبي كه است همان بازخورد نوع ترينساده

 روي هك هاييپژوهش از بسياري باشد، داشته خود كار از است ممكن كتابخانه مدير يك كه بازخوردهايي بر عالوه. دارد وجود وفور به

 مرحلة هب كتابخانه نظام تنظيم و مهار هدف با كه شودمي محسوب بازخورد نوعي خود نيز پذيردمي انجام كتابخانه عمليات و مراجعان

 از مراجعين استفادة نحوة بررسي» ،«كتابخانه خدمات از مراجعين رضايتمندي ميزان بررسي» همچون هاييپژوهش. آيددرمي اجرا

 هايقالب با منابع سازماندهي درخصوص كتابخانه ابزارهاي و قواعد انطباق ميزان بررسي» ،«كتابخانه منابع جستجوي ابزارهاي

 بازيابي اهمان كه) خود اهداف به دستيابي در كتابخانه موفقيت ميزان تطبيق در سعي همگي قبيل اين از بسياري موارد و ،«متفاوت

 بازخوردهايي چنين هرگاه. دارد( است دانش مطلوب سازماندهي و كتابخانه منابع به مراجعين آسان دسترسي و مانع و جامع، سريع،

 زارهاياب يافتن جستجوي در كتابخانه نظام نيست، برخوردار الزم كارآيي از نظام نظميبي مهار در كتابخانه ابزارهاي كه دهد نشان

 ابزارهاي ارتقاي در اخير هايسال در كه تحوالتي. باشند دارا را جديد محيط در نظميبي مهار قابليت كه بود خواهد جديدتري

 اين در هك را تغييراتي كلية همچنين و پيوسته وقوع به هاكتابخانه در آن مانند و اطالعات بازيابي منابع، سازماندهي مرجع، خدمات

  .دانست آن ويژگي همين زمرة در توانمي است داده قرار گذار مرحلة در را هاكتابخانه اكنونهم خصوص

 خودش كه آن ضمن شود،مي تشكيل كوچكتري هاينظامخرده از كه است ايپيچيده كل معموالً نظام، هر[ 12:]مراتبسلسله . 8

 هر ،مبنا همين بر. است تصور قابل هانظام از مراتبي سلسله ترتيب، اين به. آيدمي شمار به بزرگتر هاينظام براي نظاميخرده

 بخش هر و عمومي، خدمات فني، خدمات همچون هاييبخش داراي و شودمي محسوب نظام يك خود كه اين بر عالوه ايكتابخانه

 آن مانند و مرجع، نشريات، كتاب، گردش سازي،آماده بندي،رده و نويسيفهرست همچون هاييزيربخش داراي خود نوبه به نيز

 هك دارد اهميت جهت آن از مراتبيسلسله ديدگاه اين. رودمي شمار به هاكتابخانه بزرگ جامعة از عضوي عنوان به نيز خود باشد،مي



 در رفتاري همشكلي مفاهيم از يكي. باشندمي «رفتاري[ 13]همشكلي» خصوصيت داراي مراتبسلسله از معيني سطح در هانظام

 فنون، تجارب، از توانندمي باشند ترازهم يكديگر با مراتبيسلسله سطح نظر از كه هاييكتابخانه كه است معنا بدين اي،كتابخانه نظام

 نفيم يا مثبت اثرات اساس اين بر. كنند استفاده ممكن، نحو بهترين به خود اهداف پيشبرد در يكديگر هايراهنمايي و هاهمكاري

 هايرنظامزي از يك هر طبيعي طور به پذيرد،مي انجام كشور يك هايكتابخانه نظام روي هادولت توسط كه كالني ريزيبرنامه هرگونه

  .داد خواهد قرار تأثير تحت را( دارد قرار مراتبسلسله از مشابهي سطح در كه كشور آن هايكتابخانه يكايك يعني) آن

 زا يكي يعني شوند؛مي ايجاد نظام تخصصي وظايف انجام براي متعددي تخصصي واحدهاي پيچيده، هاينظام در[ 14:]تفكيك .9

 بر. است جداسازي و تفكيك قابل هاآن دهندةتشكيل اجزاي برحسب وظايفشان كه است اين هانظام همة در موجود هايويژگي

 دارهدهع نيز اجزا اين از هريك يكديگرند، با تعامل در كه باشدمي اجزايي داراي و است كل يك نظام، كهاين وجود با اصل، اين اساس

 بايد نيز هاكتابخانه بنابراين. اندتفكيك قابل هاآن از و متفاوت ديگر، عنصرهاي وظايف با كه هستند نظام اهداف راستاي در وظايفي

 مواجه همپوشاني با خود عمليات انجام در هابخش اين كه كنند عمل نحوي به خود تخصصي هايبخش جداسازي و تفكيك در

 شودمي اعثب شده،مشخص وظايف نوع اساس بر نظام مهار توان افزايش بر عالوه كتابخانه، يك تخصصي اجزاي وظايف تفكيك. نشوند

 صيتخص وظايف صحيح جداسازي عدم. نگردند غافل امور از ديگر ايپاره انجام از همچنين و نشوند تكراري امور انجام سرگرم هاآن كه

 نيز كالن سطح در. كرد خواهد هدايت نظميبي سوي به را آن درنهايت و داشت خواهد درپي را امور تداخل نيز كتابخانه تمام اجزاي

 امر، اين زيرا است؛ نگرديده محول اجتماعي نظام ديگر اجزاي به گاههيچ دانش اشاعة و سازماندهي كاركرد. است صورت همين به

 وديناب سپس و نظميبي با صحيح مقابلة توان عدم درنهايت و امور از ديگر ايپاره از غفلت تكراري، امور انجام وظايف، اين تداخل

  .داشت خواهد پي در را كل نظام

 ةنتيج و حالت هر يعني رسيد؛ معين نهايي حالت يك به توانمي متفاوت، آغازين هايوضعيت از باز، هاينظام در[ 15:]پايانيهم .10

Li) ؛67-68. ص: 1362 فرشاد،) باشد حصول قابل گوناگوني مسيرهاي از است ممكن نهايي t t erer , 2000: p. 3-6. بدان اين 

 بررسي منض است الزم كه دارد روپيش در را گوناگوني مسيرهاي همواره نهايي، نتيجة به دستيابي براي كتابخانه نظام كه است معنا

 كمكي، نشر همچون) نشريه يك از مختلفي هايشكل اشتراك امروزه مثال، عنوان به. برگزيند را هاآن ترينمناسب ها،شيوه اين كلية

 هاكتابخانه از هريك و( 64-66. ص: 1377 دياني،) است پذيرامكان( الكترونيكي نشر و مختصرشده، نشر كوتاه، نشر ريزفيلمي، نشر

 هايروش مورد در ديگر، ديدگاهي از همچنين،. كند انتخاب را آن شكل بهترين خود، خاص شرايط و بودجه امكانات، به توجه با بايد

 اين ردويه كه دارد وجود( كارگزار طريق از) غيرمستقيم سفارش و مستقيم سفارش شيوة نيز ايكتابخانه منابع و نشريات سفارش

 ايدب كتابخانه هر و رساند خواهد است نشريه اشتراك همان جااين در كه نهايي نتيجة به را كتابخانه گوناگون، مسيرهاي از ها،روش

 به يابيدست براي شيوه ترينمناسب جستجوي در همواره نيز اجتماعي نظام. برگزيند را هاشيوه اين بهترين خود، وضعيت فراخور به

 در ننوي ابزارهاي توليد همچنين و انديشه شناخت، تفكر، نحوة زمينة در همواره كه ابداعاتي و هاپيشرفت به توجه با و است دانش

 زا اجتماعي نظام امروزه اساس، اين بر. نمايدمي طلب را پوياتري و تريافتهتكامل جديدتر، هايروش ارائة كند،مي ايجاد خود درون

 از منابع بيشترين به ممكن، زمان ترينكوتاه در و دهد قرار او اختيار در را دانش اطالعات، جاي به كه است متوقع كتابداري نظام

 او. ندبنشي گفتگو به مرجع كتابدار با دور راه از و آورد، دست به را خود مرجع سؤاالت پاسخ سرعت به يابد، دست جهان نقاط اقصي

 اب دانش آوردن دست به براي و برده پي موفقيت به دستيابي در دانايي و دانش قدرت و اهميت به ديگري زمان هر از بيش امروزه



 ذشتهگ همچون نيز رسانياطالع و كتابداري نظام شرايط، اين در حال. است شده نيز گزافي هايهزينه صرف به حاضر حتي كيفيت،

 سازگارساختنو همسو در فناوري اين از و بيفزايد خود خدمات ارائة كيفيت بر پيش از بيش روز، فنآوري از گيريبهره با تا كندمي تالش

  .كند استفاده كاربران نوين نيازهاي با خود

  [17]بسته و[ 16]باز هاينظام

 راياج براي كه چيزهايي آن همة درواقع،. است نظام «منابع» و «مرز» مفاهيم بر مبتني بسته، و باز هاينظام به هانظام بنديطبقه

 نساني،ا نيروي بر عالوه منابع، مفهوم بنابراين،. است نظام منابع از جزئي گيرد،مي قرار آن دسترس در نظام اهداف تحقق و هافعاليت

 هايقابليت توسعة و ترفيع براي( رفته دست از هايفرصت مقابل در) موجود هايفرصت نظير ديگري مصاديق تجهيزات، و سرمايه،

 ورود عنيي شوند؛مي عرضه يكباره منابع همة و است ثابت منابع ميزان بسته، نظام در. گيرددربرمي نيز را نظام غيرانساني و انساني

 و نابعم تبادل به تواندمي باز نظام كه حالي در نيست؛ پذيرامكان آن درون و نظام مرز به محيط از جديد انرژي نفوذ يا اضافي منابع

Davi). بپردازد خود اضافي انرژي نفوذ s , 1999: p. 274-276)  

 يا هارم خود، توسط توليدشده اطالعات به نسبت واكنش ابراز طريق از خودكار، طور به را خود عمليات كه است نظامي بسته، نظام

 تشخيص را چاپگر در كاغذ وجود كه دارند كليدي معمول طور به اي،رايانه هاينظام سريع چاپگرهاي مثال، براي. كندمي تعديل

 ستهواب خود محيط به بسته، نظام سخن، ديگر به. سازدمي متوقف را نظام عالمت، فرستادن با باشد، شده تمام كاغذ اگر و دهدمي

 دارا ار اشوظيفه دادن انجام براي الزم انرژي همة بسته، نظام. است قطع خارج، محيط با اشرابطه و باشدمي اتكا خود بلكه نيست،

Robbi) كندمي عمل خارجي منابع صرف بدون و است ns , 1987: p. 13).  

 -خود يا نظارتي -خود سازوكار باز نظام سخن، ديگر به. دارد اطالعات و ماده ، انرژي تبادل خود محيط با كه است نظامي باز، نظام

Forrest) كند نظارت آن بر تواندنمي و ندارد آگاهي خود، عملكرد به نسبت ،«بازخورد فاقد باز نظام. »ندارد تعديلي er , 2001: 

p. 5). ،وصمخص كليد اي،رايانه نظام سريع چاپگر اگر مثالً. گيرد قرار( انسان نظير) خارجي عامل يك نظارت تحت بايد بنابراين 

 فشار را اپچ دستگاه كنندةمتوقف كليد كاغذ، شدن تمام صورت در تا باشد مراقب بايد فرد يك باشد، نداشته را كاغذ وجود تشخيص

  .دهد

 يك در هك بگيريم درنظر پيوستار يك روي را آن كه باشد اين «نظام بودن بسته و بودن باز ميزان» بررسي روش ترينمناسب شايد

 با آن ارتباط ميزان به كه است نسبي امري نظام، بودن بسته و باز يعني. دارد قرار بسته نظام ديگرش انتهاي در و باز نظام انتها،

 به خود زا نيز وجه هيچ به و كندنمي دريافت انرژي محيط از وجه هيچ به كه است نظامي بسته، كامالً نظام يك. دارد بستگي محيط

 اساس اين بر(. 59. ص: 1376 رضائيان،) باشد نداشته وجود اصالً بسته كامالً نظام عمل، در شايد البته. كندنمي ساطع انرژي محيط،

 ودخ محيط با همچنين و بپردازد خود اضافي انرژي و منابع تبادل به است قادر چون كند،مي عمل باز نظام يك عنوان به كتابخانه

 رههموا بازخورد، مهار و تنظيم براي و ندارد خودتعديلي يا نظارتي خود سازوكار عالوه به. باشد داشته اطالعات و ماده انرژي، تبادل

  .گيرد قرار انسان نظير خارجي عامل يك نظارت تحت بايد

  هاسازمان در «هانظام عمومي نظرية» كاربرد



 كه هاييسازمان مطالعة در تدريج به ارتباطات، و( كنترل) مهار علم ها،نظام عمومي نظرية كاربرد يا(« سيستمي) مدارنظام رويكرد«

 مانساز تكامل و( پيدايش) رشد موضوع بررسي به پردازاننظريه و پژوهشگران درواقع،. شد رايج بود، شده ساخته انسان دست به

  .بودند مندعالقه

 سازمان، كالن مفهوم به نگرشي در گاهي. پردازدمي هانظام درون ارتباطات و هانظامخرده و مهار مسئلة به ارتباطات، و مهار علم

 «پذيرباقانط و پيچيده نظام يك» مفهوم بر تأكيد با جامعه، از جامعي تعريف و شود،مي گرفته درنظر سازمان يك منزلة به نيز جامعه

Buckl) شودمي ارائه ey, 1967 & 1968: p. 490-513). منزلة به سازمان ،(كالن مفهوم بر تأكيد با هم باز) ديگر نگرش يك در 

 مطرح -هانظام عمومي نظرية مشابه مضاميني با -«سازمان جديد نظرية» اصطالح و شودمي گرفته درنظر جامعه از نظامخرده يك

  .گرددمي

 زمينه اين در. دارد داللت سازمان در مدارنظام رويكرد كارگيريبه بر عمليات، در تحقق هايروش از استفاده نيز خرد سطح در

 است مدارنظام نگرش ابزارهاي از يكي كه را[ 18]عمليات در تحقيق مدارنظام ابعاد كه كردند تالش «آرنوف» و ،«آكف» ،«چرچمن»

 امعج» هايراه يافتن عمليات، در تحقيق از هدف كه اندنوشته «عمليات در تحقيق» كتاب مقدمة در آنان. سازند روشن امكان حد تا

Churchman, Ackof) است متنوع مسائل حل براي «مدارنظام و f  & Arnof f , 1961: p. 1(. »پژوهش» يا «عمليات در تحقيق 

 حاسبهم فنون و تحليل علمي هايروش كاربرد از عبارت( بردمي نام نيز «گيريتصميم به كمك فنون» عنوان با آن از كه) «عملياتي

  .(82-84. ص: 1370 دوران،) است انساني عمليات سازماندهي در

 و يواقع دنياي در پيمايش و هانظام عمومي نظرية از استفاده با توانندمي رسانياطالع و كتابداري هايحوزه گراينظام پژوهشگران

 مديران. بپردازند اطالعات آوريجمع به آن از پس و كنند ارائه آن براي( مدلي) اينمونه ها،پديده ميان در موجود هايشباهت كشف

 رسانياطالع مركز يا كتابخانه سازمان كل براي اينمونه ها،نظام عمومي نظرية اساس بر توانندمي نيز رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه

  .كنند تهيه خود

 همراه «كلي هايزمينه» توسعة با «بولدينگ» قول به كه -دانشمندان ميان در ايرشتهميان جنبش اين نتيجة در كه اين خالصه

 رد تحول اين گاهي كه طوري به شد؛ ايجاد اطالعات انتقال و سازيذخيره ارزيابي، اخذ، هايفناوري براي ايالعادهفوق تقاضاي -بود

 مدارظامن رويكرد كارگيريبه در اطالعاتي فناوري نقش فقط جااين در حال، هر به. نامندمي «دوم صنعتي انقالب» را اطالعاتي فناوري

  .دارد قرار نظر مد

 هزينه، كمترين با و مناسب زمان در دقيق، اطالعات آوردنفراهم براي كه است اطالعات از ايشبكه مديريت، اطالعاتي نظام يك

  :است زير اساسي هايبخش بر مشتمل و شودمي طراحي

  ؛(هانظام عمومي نظرية به توجه با) دارد امتداد معين مقاصد به معين مبادي از كه اطالعات، جريان از( مدل) نمونه يك .1

  است؛ اطالعات ابزار كه رايانه، يك .2

  .رودمي كار به رايانه براي درك قابل زبان يك به ها،نظريه عمومي نظرية بر مبتني نمونة ترجمة براي كه افزار،نرم يك .3



 اطالعاتي ايهنظام استقرار و طراحي به بتوان تا) باشد مدارنظام رويكرد كارگيريبه بر مبتني بايد نظام تحليل و تجزيه كه اين با

 امندانجمي نظام مفهومي نمونة كردن ايرايانه به صرفاً شوند،مي آغاز مقصود اين با كه هاييتالش بيشتر ،(كرد مبادرت مديريت

(Robert s , 2000: p. 415).  

 توضيح لقاب زير شرح به نيز مدارنظام رويكرد و ارتباطات، و مهار علم ها،نظام عمومي نظرية مدار،نظام تفكر ميان روابط ترتيب، اين به

  :است

  .آيدمي شمار به نظام، يك مثابه به طبيعي هايپديده مطالعة براي جديدي نگرش نحوة: مدارنظام تفكر .1

  .دارد تأكيد تكامل و رشد مسائل به توجه با مدار،نظام تفكر كارگيريبه بر: هانظام عمومي نظريه .2

  .دارد تأكيد ارتباطات و مهار مسائل به توجه با مدار،نظام تفكر كارگيريبه بر: ارتباطات و مهار علم .3

 اردد داللت اجتماعي و صنعتي مسائل در «ارتباطات و مهار علم» و «هانظام عمومي نظرية» كارگيريبه نحوة بر: مدارنظام رويكرد .4

  .(20-21. ص: 1376 رضائيان،)

 محيط، نظارتي، وكارهاي ساز كارها، ساختار اهداف، طراحي و تجسم پيرامون هاييتحليل در هانظام عمومي نظرية اصول كاربرد

 و كتابداري هايحوزه در. يابدمي بيشتري اهميت هاخروجي و تبديل، فرايند ها،ورودي ها،نظامخرده مرزها، اجزا، تعامل و وابستگي

 سازماني گيپيچيد بر تواندمي مدير كه است نظام يك منزلة به كتابخانه سازمان آگاهانة شناخت طريق از فقط درواقع نيز رسانياطالع

 مزايا ناي. بود خواهد مفيد هاكتابخانه مديران براي مدارنظام بالقوة مزاياي از برخي ذكر بنابراين،. شود آگاه كند، اداره را آن بايد كه

  :از اندعبارت

 ار ديگري هاينظامخرده تا سازدمي مجبور را او و كندمي برطرف را وظيفه يك به مدير نگرش شدن محدود خطر مدار،نظام تفكر .1

 هاينظام زا بسياري. كند شناسايي هستند، او مديريت تحت( كتابخانه) نظام هايخروجي از كنندةاستفاده يا ها،ورودي كنندةتأمين كه

 -... و اي،حرفه هايانجمن كارگزاران، ناشران، ملي، هايكتابخانه نظير -(هاسازمان) هانظام ديگر خدمات و محصوالت از ايكتابخانه

 سازمان زيرا دارد، ضرورت هاكتابخانه سازمان براي خارجي هاينظامخرده يا( هاسازمان) هانظام اين شناسايي. كنندمي استفاده

  .دارد نياز( سازمان نظام) خود مرزهاي از خارج در موجود هاينظام از بسياري همكاري به كتابخانه

 ،كتابخانه سازمان كالن هايهدف مجموعه با را خود هايهدف كه كندمي ايجاد كتابخانه مدير براي را امكان اين مدارنظام تفكر .2

 نظام گستردة هايهدف با هاآن تلفيق نحوة خود، هايهدف تحقق براي تالش بر عالوه كه است موظف مدير زيرا سازد؛ مرتبط

 آن با اي بيشتر، قبلي سطح هايهدف مجموع از سازماني، سطح هر هايهدف جمع كه بداند بايد مدير. كند شناسايي نيز را كتابخانه

 سازمان اعضاي فردفرد كه كارهايي متقابل وابستگي به همگان توجه شوند، گرفته درنظر صورت اين به مذكور اهداف اگر. است برابر

 و گرددمي ايجاد تعارض مدير اهداف و كتابخانه سازمان كالن اهداف بين صورتاين غير در شود؛مي جلب دهند،مي انجام كتابخانه

  .آوردمي فراهم را نظميبي و تعادل عدم موجبات



 ازگارس او خود اهداف با كه دهد ساختار ايگونهبه را هايشنظامخرده كه كندمي ايجاد كتابخانه براي را فرصت اين مدارنظام تفكر .3

 و نظام درون در تفكيك و گراييتخصص مزاياي از مدار،نظام تفكر از گيريبهره با تواندمي كتابخانه سازمان يعني. باشند

 نظورم به كه شودمي متبادر ذهن به واقعيت اين نظام، يك مثابه به كتابخانه درنظرگرفتن با زيرا شود، برخوردار هايشنظامخرده

 موعةمج اثربخشي ها،آن هايهدف كسب كه كرد طراحي ايگونه به را آن دهندةتشكيل هايبخش بايد نظام، گوناگون نيازهاي تأمين

  .باشد داشته همراه به را كتابخانه سازمان

 فراهم را هانظامخرده اثربخشي ميزان تعيين و كتابخانه سازمان ارزيابي امكان هدفمند، نظام نمونه درنظرگرفتن با مدارنظام تفكر .4

 هدفمند، نظام نمونة زيرا كند،مي ارزيابي هاآن مشخص هايهدف به توجه با را هانظام مذكور، نمونة در كه ترتيب اين به سازد؛مي

 مسير رد پيشرفت و اند،شناسايي قابل هاهدف اين هدفمندند، هاسازمان همة كه اين نظير -است معيني ضمني مفروضات بر مبتني

 هاآن زا استفاده و هستند، كافي استحكام فاقد هاوضعيت بيشتر در مفروضات اين البته. است ارزيابي و سنجش قابل هاآن تحقق

  .(Schoderbek, 1998: p. 26) نيست پذيرامكان

 هر شناخت بدون آنان. است اجتماعي نظام اصلي عناصر شناخت در كشور، توسعة كالن ريزانبرنامه اصلي الزمة مدارنظام تفكر .5

 و اتاطالع ديدگاه از مدارنظام تفكر از گيريبهره صورت در آنان. بود نخواهند دقيق ريزيبرنامه به قادر اجتماعي نظام عناصر از يك

 خواهند خود خاص كاركردهاي با فرد،بهمنحصر و اساسي نقش داراي اجتماعي نظام در را رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه آگاهي،

  .داد خواهند قرار خاص توجه و تقويت مورد توسعه، اساسي شرط عنوان به را آن اساس اين بر و يافت

 هايديدهپ مطالعة به آدمي رويكرد بهبود سير در منطقي مرحلة يك منزلة به متمادي، ساليان طول در مدارنظام تفكر كه، اين خالصه

 در كه تفاوت اين با. گرفت شكل نگري،كالن بر تأكيد به بازگشت و خرد نگرش بر تأكيد به كالن نگرش بر تأكيد از تغيير با پيچيده،

. شدنديم گرفته ناديده( گرفتند قرار توجه مورد بعدها كه) خرد سطح مطالعات به مربوط جزئيات از بسياري نخستين، كالن رويكرد

 «وبيخ معرف» توانستندنمي كه طوري به گرفتند،مي قرار توجه مورد يكديگر از جداي و متمايز صورت به جزئيات اين نتيجه، در

 رنظرد يكديگر به نسبت مناسبي جايگاه در را نظام دهندةتشكيل اجزاي كنوني، كالن رويكرد اما. باشند نظام كل كاركرد براي

 ياثرگذار نحوة بررسي همچنين و نظام كل بر هاتعامل اين تأثير ارزيابي و هاآن متقابل هايتعامل مطالعة كه طوري به گيرد،مي

  .(25-26 ص: 1376 رضائيان،) گرددمي پذيرامكان محيط، و نظام متقابل

  گيرينتيجه

 باطاستن بتوانند تا دهدمي قرار كتابداران و رسانياطالع مراكز ها،كتابخانه مديران اختيار در را سودمندي چارچوب مدارنظام نگرش

 امكان اين مدارنظام نگرش. باشند داشته اجتماعي درنظام آن جايگاه و نقش و آن، پيچيدةدرهم اجزاي و كتابخانه سازمان از درستي

 بزرگتر نظام يك از جزئي همچنين و «تافته درهم اجزاي از متشكل كل» يك منزلة به را كتابخانه كه كندمي ايجاد هاآن براي را

 واملع مجزابودن و ايستايي فرض بر مبتني پندار و انديشيساده از را مراكز اين مديران نگرش، اين. بگيرند درنظر جامعه يعني

 بررسي ند،كمي عمل آن در( هايشاننظام بگوييم بهتر يا) شانكتابخانه كه را محيطي تا كندمي تشويق را آنان و داردمي باز سازماني

 و اهنمونه قالب در را خود كتابخانة تا كرد خواهد كمك مديران به نگرش اين عالوه، به. كنند شناسايي خوبي به را آن و نمايند



 افيك بينش تحول، و تغيير برابر در هاكتابخانه از برخي مقاومت علل مورد در و بگيرند درنظر محدوده، يك در پايدار فرايندهاي

  .داردمي معطوف هدف، به رسيدن براي جايگزين فرايندهاي و هاداده وجود به را مديران اين توجه سرانجام، و آورند، دستبه

 كل و كشور، رسانياطالع و كتابداري نظام كل براي نظامخرده يك عنوان به كتابخانه هر نيز كالن منظر از شد اشاره كه طورهمان

 با و كندمي عمل است، خاصي كاركردهاي داراي كه بشر اجتماعي نظام از جزئي مثابه به نيز كشور رسانياطالع و كتابداري نظام

 ز،ني مشابه مراتبيسلسله سطوح در ديگر طرف از. پذيردمي اثر هاآن از و گذاردمي اثر هاآن بر و است تعامل در هانظامخرده ساير

 با آن دمانن و عمليات كردنماشيني كتاب، و نشريات سفارش انساني، نيروي جذب جمله از زيادي امور در هاكتابخانه اين از بسياري

  .داشت خواهند را يكديگر بين دانش و تجربه انتقال امكان ترتيب بدين و روبرويند مشتركي و مشابه مسائل و شرايط

 اايف كشور ايتوسعه هايريزيبرنامه در مؤثري نقش تواندمي رسانياطالع و كتابداري هايحوزه در مدارنظام نگرش كه،اين نهايت

 جايگاه و دش خواهد توجه توسعه هايبرنامه كلي قالب در كتابخانه به كشور، كالن ريزانبرنامه نزد تفكر نوع اين وجود صورت در. كند

 ارمدنظام تفكر از كه جوامعي در. شد خواهد بازشناخته است، اجتماعي نظام براي دانش و اطالعات تأمين همانا كه آن واقعي نقش و

 اين بر. ودشمي نگريسته توسعه اصلي ستون عنوان به رسانياطالع مراكز و هاكتابخانه به برند،مي سود ريزيبرنامه مراحل كلية در

 براي نآ ارتباطي و اطالعاتي منابع تمام از تا كوشندمي ريزانبرنامه و شودمي مشخص ريزيبرنامه نظام در كتابخانه خاص نقش مبنا

 به مربوط مسائل تنها كتابخانه، به مدارنظام نگرش پي در. كنند استفاده مملكتي توسعة عمومي هايهدف تروسيع هرچه تحقق

 و گيرفرا هايتوانايي و امكانات گسترش جهت در آن كاربرد بلكه نيست، توجه مورد هاآن معمولي كاربرد و نوين هايفناوري انتقال

 رارق تأكيد و مطالعه دقت، مورد نيز( است يافته محكمي جايگاه اطالعاتي سواد صورت به امروزه كه) امكانات از گيريبهره آموزش
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