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Abstract 

Aim: The increasing complexity of activities and the changing environment of today’s 

world have made managers face such difficulties that the slightest slip and their lack of attention 

to issues will have irreparable consequences. By using strategic planning, organizations can 
perform better and react to their environment properly and promptly. Developing strategies to 

determine the organization's major directions will provide guidelines to allocate resources 

toward long-term goals. Strategic planning analyzes the underlying environmental risk factors 
and provides solutions that are more likely to be appropriate to achieve the goal. Despite the 

importance of a strategic plan, its necessity is still not well understood in many organizations, 

and in some cases, it is even considered a luxurious and costly thing. The purpose of this study 
is to provide a strategic plan for Shahid Beheshti University Libraries. 

Methods: Analytical survey was used as a research method and is based on David’s 

strategic planning model and strategic planning factors (SWOT) technique. The statistical 
population consisted of all managers (8 people) and experts (45 people) of the Libraries of 

Shahid Beheshti University who were studied as a research community as ad census. A 

questionnaire and interview were used to collect data.  
Findings: The finding showed that the evaluation score of internal and external factors in 

libraries respectively was 3.11 and 3.3, which is more than the total average score (2.5); So in 
internal factors, strengths are more than weaknesses and in external factors, opportunities are 

more than threats. The most important strength was the "re-engineering of the various parts of 

the library", which led to the flexibility and modernity of the collection, as well as the 
attractiveness of the library space and the use of minimal space to achieve great goals; and the 

most important weakness was the "old and worn out parts of the library". "Attracting excellent 

students to the university" is the most important opportunity and "constantly changing policies 
and decisions related to libraries and its impact on changing the duties of librarians" is the most 

important threat to the libraries of Shahid Beheshti University. 
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Results: The results showed that the main purpose of Shahid Beheshti University libraries 

providing information resources based on faculty members, students, and staff's needs of Shahid 
Beheshti University. Promoting research, education, and cultural activities and increasing 

specialized knowledge were in second and third rank; therefore, the libraries should consider 18 

main strategies based on the proposed strategic plan. 

 

Keywords: Strategic programs, Libraries, Strategic planning, Academic libraries, Shahid 

Beheshti University. 
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 چکیده

  .استهای دانشگاه شهید بهشتی  کتابخانهبرای ارائه برنامه راهبردی هدف پژوهش حاضر  هدف:

 مدل و مبتنی برپیمایشی تحلیلی  ،روش اجرا از نظرهدف کاربردی و  از نظرپژوهش حاضر  :شناسی روش
کلیه  شاملجامعه آماری است. ( انجام شده SWOTدیوید و تکنیک تحلیل عوامل راهبردی )ریزی راهبردی  برنامه

صورت سرشماری به عنوان  که بههستند های دانشگاه شهید بهشتی  کتابخانهنفر(  25)و کارشناسان نفر(  3) مدیران
 ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. برای گردآوری داده. مورد مطالعه قرار گرفتندجامعه پژوهش 

)حد  5/4که بیشتر از  هستند،  2/2و  66/2ی کتابخانه به ترتیب نمره ارزیابی عوامل داخلی و خارج ها: یافته
 ها بیشتر از تهدیدها نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف و در عوامل خارجی فرصت ،در عوامل داخلی ،بنابراین .میانگین( است

 باشند. می
شتی ارائه منابع اطالعاتی های دانشگاه شهید به ترین هدف کتابخانه نتایج پژوهش نشان داد که اصلی :گیری نتیجه

های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی  مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی است. ارتقای فعالیت
های  دانشگاه شهید بهشتی و ارتقای دانش تخصصی اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی نیز در اولویت

راهبرد اصلی ارائه شده را مد نظر  63 ،کتابخانه باید براساس برنامه راهبردی پیشنهادی ،بنابراین دوم و سوم قرار دارند.
 قرار دهد.

 

 ها. ، مدیریت کتابخانههای دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی کتابخانه ها: کلیدواژه

  

                                                           

 19/10/1999 تاریخ پذیرش:؛    09/19/1999 تاریخ دریافت:. 1



 1044 هبار، 1شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 81

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 مقدمه. 1

ریزی را به صورت یک  برنامه ،عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر
درآورده است. برنامه راهبردی عوامل اساسی خطرآفرین ها  برای سازمانضرورت انکارناپذیر 
تر هستند را ارائه  هایی که با احتمال بیشتر برای رسیدن به هدف مناسب حل محیطی را تحلیل و راه

به  ضرورت آن،ها  ری از سازمانهنوز در بسیا ،داشتن برنامه راهبردی  دهد. با وجود اهمیت می
دانند  لی و پر هزینه میمدیران آن را یک امر تجّم  ،خوبی درک نشده و حتی در بعضی از مواقع

ریزی راهبردی عالوه بر استفاده  ها باید توجه داشته باشند که برنامه (. مدیران سازمان1997 )کیانی،
ریزی راهبردی در صورت  مان دارد. برنامهنقش مهمی در ارتباطات ساز ها، سازمانآن در مدیریت 
شود )البزاز و  برای رسیدن به اهداف سازمانی می تر کاملباعث ارائه اطالعات  ،وجود ارتباطات

 هایی ها از جمله سازمان کتابخانه(. 1999شیخ شعاعی، انتظامی و موسوی،  :نقل در ؛1991گرینر، 
همانند  ،هابرای آنریزی راهبردی  برنامهوده و هستند که تحت تاثیر تحوالت شتابان عصر حاضر ب

امکان پاسخ به نیازهای کنند که  فراهمها باید شرایطی  کتابخانه .است ضروری ،ها سایر سازمان
روزافزون و در حال تغییر مخاطبان را داشته باشند و این در شرایطی که روز به روز امکانات و 

 شود. تر می وضعیت مالی آنها بحرانی
ریزی به شکل  های اخیر دالیل متعددی باعث شده است تا مدیران دریابند که برنامه سالدر 

ها و محیط متغیر جهان  سنتی دیگر قادر به حل مشکالت نخواهد بود. پیچیدگی روزافزون فعالیت
ترین لغزش و عدم توجه آنها نسبت  هایی مواجه ساخته که کوچک امروز، مدیران را با چنان دشواری

ریزی راهبردی،  سائل، پیامدهای غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت. با استفاده از برنامهبه م
توانند عملکرد بهتری داشته باشند و نسبت به محیط خود به درستی و به موقع واکنش  ها می سازمان

ی های عمده سازمان را معین کرده و رهنمودهایی برا گیری ، جهتراهبردهاتدوین  .نشان دهند
که هر سازمانی  با توجه به این .دهد های بلندمدت ارائه می تخصیص منابع در مسیر کسب هدف

 مسنثنیهای دانشگاه شهید بهشتی نیز از این قاعده  ریزی راهبردی داشته باشد و کتابخانه باید برنامه
( و 1991) دیویدریزی راهبردی  برنامهپژوهش حاضر در نظر دارد بر پایه مدل  ،بنابراین ،نیست

های دانشگاه شهید  پس از بررسی وضعیت موجود کتابخانه SWOTتکنیک تحلیل عوامل راهبردی 
 . ی دانشگاه شهید بهشتی ارائه دهدها کتابخانه برایراهبردی   بهشتی، برنامه

و  هها انجام شد ریزی راهبردی در کتابخانه ارائه مدل برنامه برایهای نسبتًا خوبی  پژوهش
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های راهبردی هستند که برای  گروه نخست، برنامه .اند ادی مورد آزمون قرار گرفتههای زی مدل
های بزرگ، مانند کتابخانه مرکزی  کتابخانه مّلی جمهوری اسالمی ایران یا کتابخانه سازمان اسناد و

؛ پریرخ، 1979اند )پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران،  دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شده
ها،  (. استفاده از این مدل1995؛ پریرخ و دیگران، 1999؛ مقدم چرکری، 1991ی و موسوی، فتاح

ها و تهدیدها را در پرتِو تدوین راهبردها، آشکار  ها را مشخص و فرصت ها و ضعف توانمندی
ها به تدوین برنامه راهبردی در سطحی خردتر مانند  ساخته است. گروه دیگر از این پژوهش

زاده  پشوتنی؛ 1991، خاشعی و حسینی؛ 1991، اند )سهیلی ها پرداخته وزشی یا انجمنهای آم گروه
عصاره، اسدنیا و ؛ 1990ذاکرشهرک و اباذری، ؛ 1991انتظامی،  ؛ عطاپور و1991 ،پهلو و فرج
، ضیائی، میری و قیصری نیک ؛1999، پاکدامن نائینی، ضیائی و اصنافی؛ 1999، پور جلیل

 (. 1990، ولیزاده؛ 1999، پور و میرزابیگی عباس؛ 1990 ،رحمتی؛ 1990
در دو دسته  اند ای راهبردی برای کتابخانه پرداخته به تدوین برنامهخارجی را که های  پژوهش

ها هستند و  ساز تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه صورت نظری زمینه  جای داد: برخی بهتوان  می
 ،1اند )محمود، حامد و حیدر راهبردی را مدنظر قرار دادهطور مشخص چگونگی تدوین برنامه   به

بوکانان و ؛ 0110 ،5کومار؛ 0111، 4پیوارن؛ 0119، 3فرناندز؛ 0117 ،2ایک یوگا؛ 0115
؛ 0119، 8ویلیامز، نیکولسن و اسکوتندر؛ 0110، 7گارمانو و استریتچ استفنسون؛ 0110 ،6کوزینز

های به دست آمده از تدوین یا  تند که به ارائه یافتههایی هس دوم، پژوهش ۀدست (.0115، 9ساندرز
اند  های یک کتابخانه دانشگاهی پرداخته اجرای برنامه راهبردی در سطح خرد و کالن فعالیت

  .(0119استوفلی، )

                                                           

1. Mahmood, Hameed & Haider 

2. Dike U. 

3. Fernandez 

4. Piorun 

5. Kumar 

6. Buchanan & Cousins 

7. Germano & Stretch-Stephenson 

8. Williams, Nickelson & Schottlaender 

9. Saunders 
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تصویر روشنی از  تواند در ترسیم میهای دانشگاه شهید بهشتی  تهیه برنامه راهبردی کتابخانه
اما سؤال اساسی این  .باشد موثرهای دانشگاه شهید بهشتی  کتابخانه ندهآی اهداف و مسیر حرکت

ها و  های دانشگاه شهید بهشتی، چه آرمان است که با توجه به شرایط درونی و بیرونی کتابخانه
هایی را  ها و اهداف، چه برنامه پایه آن آرمان توان برای کتابخانه متصور بود و بر اهدافی را می

  بینی کرد؟ کتابخانه پیشتوان برای  می
های دانشگاه شهید بهشتی  تدوین برنامه راهبردی کتابخانهبنابراین، هدف پژوهش حاضر 

 .است

 های پژوهش سوال. 2

 های دانشگاه شهید بهشتی کدامند؟ اندازهای کتابخانه مأموریت، اهداف و چشم( 1

 های دانشگاه شهید بهشتی کدامند؟ نقاط قوت کتابخانه( 0

 های دانشگاه شهید بهشتی کدامند؟ نقاط ضعف کتابخانه( 9

 های دانشگاه شهید بهشتی کدامند؟ های پیش روی کتابخانه فرصت( 0

 های دانشگاه شهید بهشتی کدامند؟ تهدیدهای پیش روی کتابخانه( 5

 ای است؟ های دانشگاه شهید بهشتی چه برنامه برنامه راهبردی پیشنهادی برای کتابخانه( 0

 شناسی پژوهش شرو. 3

از مدل  و بوده یتحلیل - پیمایشی اجرا،روش و از نظر به لحاظ هدف کاربردی  حاضر پژوهش
جامعه آماری  .ه استاستفاده شد SWOTو مدل تحلیل ( 1991)دیوید ریزی راهبردی   برنامه

 های نفر( کتابخانه 05نفر( و کارشناسان ) 9سطح اول ) کلیه مدیرانپژوهش حاضر نیز شامل 
شناسایی  دانشگاه شهید بهشتی بودند. ضمن مطالعه اسناد باالستی کتابخانه، با مدیران جهت

های دانشگاه شهید بهشتی و همچنین تعیین میزان  اندازهای کتابخانه مأموریت، اهداف و چشم
های دانشگاه شهید  ریزی راهبردی برای تثبیت جایگاه کتابخانه اهمیت و ضرورت تدوین برنامه

بررسی وضعیت موجود و کارشناسان به پرسشنامه  )به روش آزاد( انجام شد  مصاحبه بهشتی
منظور بررسی شرایط و دستیابی   در این پرسشنامه بهپاسخ دادند.  SWOTها براساس مدل  کتابخانه

ریزی راهبردی است، اطالعات مورد نیاز از طریق  های پیرامون کتابخانه که الزمه برنامه به واقعیت
همچنین مصاحبه با و  یل محتوای متون و اسناد منتشر شده توسط کتابخانه و درباره آنتحل

انداز بیست  ها گردآوری شد. با بررسی اسناد باالدستی از جمله سند چشم متخصصان کتابخانه
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های کلی نظام، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول راهبردی علم و فناوری،  ساله کشور، سیاست
نفعان و بررسی وضعیت رقبا و برنامه  پنجم، ضوابط ملی آمایش سرزمین، تحلیل ذی برنامه توسعه

ها  های کتابخانه راهبردی پیشنهادی اساتید این حوزه، عوامل محیطی تاثیرگذار بر استراتژی
پس از بازنگری مجدد عوامل شناسایی شده در مرحله قبل و حذف برخی عوامل . مشخص گردید

سؤال(،  11جهت شناسایی نقاط قوت )پرسشنامه شامل سئواالتی  تقلیل یافت.مشابه، تعداد عوامل 
ریزی  که بر برنامه بودسؤال( کتابخانه  9) یسؤال( و تهدیدها 11ها ) سؤال(، فرصت 9ضعف )

قرار  نفر از متخصصان 7راهبردی تأثیرگذار است. پرسشنامه پژوهش جهت تأیید روایی در اختیار 
. برای تأیید پایایی نیز از روش انجام شداصالحات الزم  آنها،اس نظرات گرفت و در نهایت براس

 محاسبه شد. 70/1برابر با  پرسشنامهآلفای کرونباخ  و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

ریزی راهبردی وجود دارند. هر سازمان یا موسسه به  متنوعی برای تدوین برنامه های مدل
ریزی  های اساسی برنامه حیطی، الگویی را برای اجرای گامفراخور ماهیت، وضعیت و شرایط م

 موجود، مدل ارائه شده توسط دیوید های مدلگزیند. برای اجرای پژوهش حاضر از میان  برمی
 . (1)شکل  استفاده شد (1991؛ نقل در: دیوید، 0111)

 
 (1۳41 د،یوید :نقل در؛ ۲001ریزی راهبردی دیوید ) مدل برنامه -1شکل 

 SWOTیل لهای معتبر و مبتنی بر تح ( که از مدل0111ریزی راهبردی دیوید ) رنامهمدل ب
(. طبق 1991 د،یوید :است، برای تعیین عوامل بیرونی و درونی کارآیی بسیار خوبی دارد )نقل در

سوات همخوانی دارد و  تحلیلکه با  باشد میمدل دیوید بهترین مدلی  ،های انجام گرفته بررسی
ها بیشتر تجاری هستند و تکیه  ها تدوین شده است. سایر مدل های اصلی کتابخانه گیبراساس ویژ

ها بیشتر کاربرمداری و نیاز کاربر مورد  اما در کتابخانه .مداری و مباحث مالی دارند بر مشتری
 تاکید است.
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 ها یافته. 0

 های مدیران کتابخانه و نفر از مسئولین 9که با  شدههای انجام  براساس تحلیل مصاحبه
 به شرح زیر بیانهای دانشگاه شهید بهشتی  اهداف کتابخانه صورت گرفت،دانشگاه شهید بهشتی 

 شد:
 ،ارائه منابع اطالعاتی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی -
 ،های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی ارتقای فعالیت -
 .ارتقای دانش تخصصی اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی -

بندی شده  دسته 1های برگرفته از مصاحبه دربارۀ وظایف اصلی کتابخانه در جدول شماره  یافته
 است.

 های دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه متخصصان وظایف اصلی کتابخانه -1جدول 

 فراوانی وظایف مقوله اصلی

 اشاعه و

 پذیری دسترس

 3 امانت دادن کتب غیر مرجع

 3 ها( شناسی گویی به سؤاالت و تهیه کتاب ارائه خدمات مرجع )پاسخ

 1 های باز ها و مواد خواندنی با امکانات ساده و قفسه ارائه کتاب

 1 ای انجام خدمات بین کتابخانه

 1 ای شرکت در طرح تعمیم خدمات کتابخانه همکاری و

 ریزی و برنامه

 مدیریت

 1 تهیه امکانات فیزیکی مناسب

 1 تهیه گزارش از خدمات و فعالیت کتابخانه

 1 تهیه برنامه کلی کتابخانه

 1 کارگیری نیروی ماهر استخدام و به

 3 سازی مواد جهت استفاده مراجعین آماده سازماندهی

 آوری و فراهم

 تأمین منابع

 3 سایر موادانتخاب و سفارش کتاب و 

 1 ترین منابع مرتبط با نیازهای هر رشته گزینش اطالعات تازه

گزینش و انتخاب  وکتابخانه مخاطب شناخت نیازهای اطالعاتی جامعه 
 میان منابع منتشره منابع مناسب از

1 

 1 رسانی به جهت رفع کمبود منابع برقراری ارتباط با سایر مراکز اطالع

مشاوره 
 اطالعاتی

 1 آموزش و هدایت مراجعین جهت استفاده از منابع اطالعاتی

 1 استادان های مختلف آموزشی و پیشبرد آموزش کالسی، همکاری با گروه

ها و  های سایر دانشکده رسانی به اعضای کتابخانه عالارائه خدمات اط
 استفاده از منابع در سالن مطالعه برایمؤسسات تخصصی کشور 

1 

های دانشگاه شهید بهشتی  ترین وظایف کتابخانه اصلی ،1 شماره جدولهای  داده براساس
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تخاب و سفارش کتاب و سایر مواد، امانت دادن کتب غیر مرجع، ارائه خدمات مرجع و ان»
 است. «سازی مواد جهت استفاده مراجعین آماده

وریت اصلی های مصاحبه با متخصصان نشان داد که مأم ها و تحلیل سوال نتایج بررسی
های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از  تقویت فعالیت»های دانشگاه شهید بهشتی  کتابخانه

های دانشگاه در جهت ارتقای وضعیت علمی، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به  تالش
 «میبرداری از منابع عل منابع و اطالعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت و بهره

 است.
های دانشگاه شهید  انداز اصلی کتابخانه چشم ،تحلیل مصاحبه با متخصصانبراساس همچنین 
یافتن به  دست همچنین  و های کشور شدن به کتابخانه مرجع در سطح دانشگاه  بهشتی تبدیل

ه های برگرفته از پرسشنامه ارائ در ادامه یافته .است« از لحاظ استاندارد جهانی وضعیت مطلوب»
 شود: می

 های دانشگاه شهید بهشتی کتابخانه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -۲ دولج

 SWOTبراساس مدل 

نوع 

 عامل
 نمره رتبه  وزن ها مولفه کد

ت
قو

 
 ها

S1 46/0 2 054/0 های مختلف کتابخانه بازمهندسی بخش 

S2 
های اطالعاتی معتبر غیرفارسی و  اشتراک تعداد زیادی از پایگاه

 فارسی
05/0 1/2 40/0 

S3 63/0 5/2 05/0 وجود تعداد زیادی کتاب الکترونیکی فارسی و التین 

S4 
 ای هایی مانند وجین دوره مجموعه از طریق فعالیت روزآمدی

 منابع
05/0 5/2 63/0 

S5 
انجام کارهای تخصصی با کیفیت توسط نیروی انسانی متخصص و 

 عالقمند
01/0 2 61/0 

S6 
مشارکتی و همکاری و حس همدلی بین همکاران در وجود روحیه 

 انجام کارهای گروهی
05/0 2 61/0 

S7 61/0 2 05/0 رسانی وجود مدیر دارای مدرک کتابداری و اطالع 

S8 
های آموزشی برای کارکنان و مراجعان  ها و دوره برگزاری کارگاه

 کتابخانه
05/0 1/4 62/0 

S9  62/0 5/4 05/0 های آموزشی علت کثرت گروهپوشش موضوعی گسترده منابع به 

S10 62/0 5/4 05/0 سازی مجموعه عناوین کتب التین اصالح و بهینه 

S11 05/0 6 05/0 فراهم بودن امکان جستجوی موضوعی 

 16/6 مجموع قوت
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نوع 

 عامل
 نمره رتبه  وزن ها مولفه کد

ف
ضع

اه 
 

W1 05/0 های کتابخانه قدیمی و فرسوده بودن برخی از بخش 

W2  05/0 کتابخانه مرکزیکمبود فضای فیزیکی 

W3 01/0 ها افزار جامع و مناسب در کتابخانه نبود نرم 

W4 05/0 نامشخص بودن چارچوب دقیق وظایف هر بخش 

W5 05/0 وجود چند مرکز انتشارات، نشریات و کتابخانه مرکزی در یک ساختمان 

W6 05/0 نامه و فهرست مشترک مجالت نبود پایگاه پایان 

W7  05/0 بودجه برای خرید منابع چاپی و الکترونیکیکاهش 

W8 05/0 افزار کتابخانه طوالنی شدن فرایندها به دلیل تغییر نرم 

 24/6 ها مجموع ضعف 

های دانشگاه  حاصل جمع نمره نقاط قوت کتابخانه ،0جدول  های مندرج در براساس داده
دهد. همچنین  اثرگذاری نقاط قوت را نشان میاست که این نمره میزان  71/1شهید بهشتی برابر با 

و اشتراک تعداد  هترین نقطه قوت بود مهم، 01/1های مختلف کتابخانه با نمره  بازمهندسی بخش
های اطالعاتی معتبر غیرفارسی و فارسی و وجود تعداد زیادی کتاب الکترونیکی  زیادی از پایگاه

های  حاصل جمع نمره محیط داخلی کتابخانه .ردهای دوم و سوم قرار دا فارسی و التین در رتبه
است که این نمره میزان اثرگذاری نقاط  00/1دانشگاه شهید بهشتی در مقوله نقاط ضعف برابر با 

، 09/1های کتابخانه با میانگین  دهد. قدیمی و فرسوده بودن برخی از بخش ضعف را نشان می
افزار جامع و مناسب در  ه مرکزی و نبود نرمترین نقطه ضعف و کمبود فضای فیزیکی کتابخان مهم

 به ترتیب دومین و سومین نقطه ضعف بودند. ،های دانشگاه شهید بهشتی کتابخانه
 SWOTهای دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل  کتابخانه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -۳جدول 

نوع 

 عامل
 نمره رتبه   وزن ها مولفه کد

ت
ص

فر
 

 ها

O1  42/0 2 01/0 مستقیم در جذب دانشجویان ممتاز به دانشگاه شهید بهشتیاثرگذاری 

O2 46/0 3/2 01/0 رسانی مرجع در سطح ملی تبدیل شدن به کتابخانه و مرکز اطالع 

O3 40/0 5/2 01/0 مرجعی برای تولید و روزآمدی مستندات علمی 

O4 40/0 5/2 01/0 ها در کشور کتابخانههای  مکانیزه کردن بسیاری از خدمات و فعالیت 

O5 40/0 5/2 05/0 های دانشگاهی های دانشگاه در مقایسه با سایر کتابخانه کتابخانه موقعیت ممتاز 

O6 
ها مانند سواد اطالعاتی و استفاده از  حمایت از نهادینه شدن برخی از برنامه

 ها کننده و مسئول در دانشکده کتابدار هماهنگ
051/0 2 61/0 
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نوع 

 عامل
 نمره رتبه   وزن ها مولفه کد

O7 61/0 2 01/0 ها در سطح منطقه و جهان المللی با کتابخانه تعامالت بین 

O8 61/0 2 05/0 رشد تقاضا در سطح دانشگاه 

O9 
های فناوری اطالعات در شهر تهران و به تبع آن در دانشگاه  وجود زیرساخت

 شهید بهشتی
05/0 2 61/0 

O10 
 مشارکتهای عضو وزارت علوم به منظور  های دانشگاه ایجاد انجمن کتابخانه

 های دانشگاهی در حوزه کتابخانه ت علومرازهای و گذاری در سیاست
05/0 4 66/0 

 36/6 ها فرصت مجموع 

ها
ید

هد
ت

 

T1 
ها و تأثیر آن بر تغییر  ها در ارتباط با کتابخانه ها و تصمیم تغییر مداوم سیاست

 های کتابداران وظیفه
01/0 4/2 42/0 

T2 42/0 2 01/0 ای در مقایسه با استانداردهای دنیا فقدان امکانات مطلوب کتابخانه 

T3 42/0 2 01/0 ها تحمیل نیروی انسانی نامناسب به کتابخانه 

T4 
های مختلف مانند سفارشات، سازماندهی  ها در حوزه متعدد بودن دستورالعمل

 کتابخانه و واحدهای تابعهدر 
01/0 1/2 46/0 

T5 69/0 5/2 01/0 یت کتابخانه در توسعه کشورمآشنا نبودن نظام علمی کشور با اه 

T6 69/0 2/2 01/0 های پژوهشی کارکنان کتابخانه در سطح دانشگاه عدم حمایت از فعالیت 

T7 62/0 5/4 01/0 آموزش سنتی و حافظه محور و توجه کم به آموزش پژوهش محور 

T8 
تفاوت شدن کارمندان کتابخانه به دلیل عدم مشارکت و سوء استفاده از  بی

 اطالعات آنها
05/0 4 66/0 

 52/6 ها مجموع تهدید 

های دانشگاه شهید  های پیش روی کتابخانه حاصل جمع نمره فرصت دهد نشان می 9جدول 
دهد. جذب  های پیش رو را نشان می میزان اثرگذاری فرصتکه  است 91/1بهشتی برابر با 

ترین فرصت و تبدیل شدن به کتابخانه و مرکز  مهم، 09/1دانشجویان ممتاز به دانشگاه با نمره 
به ترتیب  ،رسانی مرجع در سطح ملی و مرجعی برای تولید و روزآمدی مستندات علمی اطالع

 دانشگاه شهید بهشتی بودند. های دومین و سومین فرصت پیش روی کتابخانه
است  50/1های دانشگاه شهید بهشتی برابر با  حاصل جمع نمره تهدیدهای پیش روی کتابخانه
ها در  ها و تصمیم دهد. تغییر مداوم سیاست که میزان اثرگذاری تهدیدهای پیش رو را نشان می

ترین تهدید و  مهم 00/1با میانگین  ،های کتابداران ها و تأثیر آن بر تغییر وظیفه ارتباط با کتابخانه
ای در مقایسه با استانداردهای دنیا و تحمیل نیروی انسانی  فقدان امکانات مطلوب کتابخانه

های دانشگاه شهید  ها نیز به ترتیب دومین و سومین تهدید پیش روی کتابخانه نامناسب به کتابخانه
 بهشتی است.
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در ارزیابی وضعیت کنونی سازمان اگر جمع  ، در پژوهشی نشان داد که(1990ترشیزیان )
ضعف داخلی  هدهند باشد، نشان 5/0تا  1ها )عوامل داخلی( از xهای نهایی بر روی محور  نمره

. به همین شیوه، جمع نمره نهایی باشد میدهنده قوت داخلی  باشد، نشان 0تا  5/0است و اگر نمره 
بیانگر  0تا  5/0های  ر وجود تهدید بیشتر و نمرهبیانگ 5/0تا  1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از 

های  مجموع نقاط قوت و ضعف کتابخانه ها، بنابراین، براساس یافته وجود فرصت بیشتر است.
 5/0تر از  است. چون این عدد بزرگ 11/9برابر  SWOTدانشگاه شهید بهشتی براساس مدل 

های دانشگاه شهید بهشتی بیشتر از  تابخانهدهد که نقاط قوت ک نتایج نشان می ،بنابراین باشد. می
های دانشگاه  های پیش روی کتابخانه نقاط ضعف آن است. همچنین مجموع تهدیدها و فرصت

های  فرصت ،بنابراین ،بیشتر است 5/0محاسبه شد. چون این عدد از  9/9شهید بهشتی برابر با 
. به عبارت باشد میهای پیش رو های دانشگاه شهید بهشتی بیشتر از تهدید پیش روی کتابخانه

ها بیشتر  نقاط قوت از نقاط ضعف بیشتر و در محیط خارجی نیز فرصت ،در محیط داخلی ،دیگر
 از تهدیدها هستند.

 براساسمدل راهبردی مناسب  وبرای ارائه راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
تهیه شد. عوامل راهبردی داخلی به  0جدول  ،نقطه قوت و ضعف مهم 5با انتخاب  0جداول 

  دست آمده، مبنای تدوین راهبردهای پیشنهادی قرار گرفت.

 عوامل راهبردی داخلی -8جدول 

 وزن عوامل راهبردی عامل
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت  

 بلند

 مدت

ت
قو

 
ها

 

S1 66/0 های مختلف کتابخانه بازمهندسی بخش   * 

S2 66/0 های اطالعاتی معتبر التین و فارسی اشتراک تعداد زیادی از پایگاه  *  

S3 66/0 وجود تعداد زیادی کتاب الکترونیکی فارسی و التین  *  

S4 66/0 و... ای منابع بودن مجموعه از طریق وجین دوره روزآمد   * 

S5 66/0 انجام کارهای تخصصی با کیفیت توسط نیروی متخصص و عالقمند   * 

ف
ضع

 
ها

 

W1 66/0 های کتابخانه قدیمی و فرسوده بودن برخی از بخش  *  

W2 66/0 کمبود فضای فیزیکی کتابخانه مرکزی  *  

W3 64/0 ها افزار جامع و مناسب در کتابخانه نبود نرم  *  

W4 66/0 نامشخص بودن چارچوب دقیق وظایف هر بخش  *  

W5 ،66/0 نشریات و کتابخانه مرکزی در یک ساختمان  وجود چند مرکز انتشارات *   
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 5تهدید مهم، جدول  و فرصت 5با انتخاب  ،شدن عوامل راهبردی داخلی  پس از مشخص
مبنای تدوین آمده  . عوامل راهبردی خارجی بدست عوامل راهبردی خارجی به دست آمدشامل 

 راهبردهای پیشنهادی قرار گرفت.
 عوامل راهبردی خارجی -۵جدول 

 وزن عوامل راهبردی عامل
کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت 

 بلند

 مدت

ت
ص

فر
 

ها
 

O1 66/0 اثرگذاری مستقیم کتابخانه در جذب دانشجویان ممتاز به دانشگاه شهید بهشتی   * 

O2 60/0 رسانی مرجع در سطح ملی تبدیل شدن به کتابخانه و مرکز اطالع  *  

O3 60/0 مرجعی برای تولید و روزآمدی مستندات علمی  *  

O4 60/0 ها در کشور های کتابخانه مکانیزه کردن بسیاری از خدمات و فعالیت  *  

O5 60/0 های دانشگاهی های دانشگاه در مقایسه با سایر کتابخانه موقعیت ممتاز کتابخانه  *  

ها
ید

هد
ت

 

T1 ها و تأثیر آن بر  ها در ارتباط با کتابخانه ها و تصمیم تغییر مداوم سیاست
 های کتابداران تغییر وظیفه

60/0  *  

T2 60/0 ای در مقایسه با استانداردهای دنیا فقدان امکانات مطلوب کتابخانه   * 

T3 60/0 ها تحمیل نیروی انسانی نامناسب به کتابخانه   * 

T4 های مختلف مانند سفارشات،  ها در حوزه متعدد بودن دستورالعمل
 سازماندهی در کتابخانه و واحدهای تابعه

60/0  *  

T5 60/0 یت کتابخانه در توسعه کشورمآشنا نبودن نظام علمی کشور با اه  *  

تهیه شد و براساس  TOWSپس از مشخص شدن عوامل راهبردی داخلی و خارجی، ماتریس 
 .گردیدارائه  SO ،ST ،WO ،WTآن چهار گروه راهبرد 

 و راهبردهای چهارگانه پیشنهادی TOWSتحلیل ماتریس  -۶جدول 

 ها  قوت ها ضعف 

ت
ص

فر
 

 ها 

 WOراهبردهای 

WO1  اقدام برای گسترش فضای فیزیکی کتابخانه و
 های فرسوده ترمیم بخش

WO2 افزار جامع و مناسب برای انجام  تهیه نرم
 های کتابخانه فعالیت
WO3 های  مشخص کردن وظایف و مسئولیت بخش

 مختلف کتابخانه
WO4 های داخلی  گسترش شبکه همکاری به کتابخانه

 و خارجی
WO5 ریزی برای جذب کاربران بالقوه مطالعه و برنامه 

 SOراهبردهای 

های الزم برای تبدیل  فراهم ساختن زیرساخت
 رسانی مرجع شدن به کتابخانه و مرکز اطالع

SO2  فراهم ساختن امکان تهیه و تولید
 مستندات علمی

SO3  ای  سطح علمی و حرفهحفظ و ارتقای
 کارکنان کتابخانه

SO4 منابع کتابخانه روزآمدی تالش در راستای 
SO5  استفاده از منابع اطالعاتی موجود به

 عنوان یک مزیت
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 ها  قوت ها ضعف 

ها
ید

هد
ت

 

 WTراهبردهای 

WT1 های دانشگاه  تهیه و تنظیم اساسنامه کتابخانه
 ها مشخص کتابخانه ءشهید بهشتی و ارائه خط مشی

WT2  بررسی وضعیت موجود کتابخانه و تأمین
 امکانات مطلوب برای دستیابی به استانداردهای جهانی

WT3 نامه استخدام تهیه و تنظیم آیین 
WT4  برقراری ارتباط مداوم با عموم کاربران و تالش

 برای معرفی خدمات کتابخانه

 STراهبردهای 

ST1  برگزاری جلسات با مدیران پژوهشی
ها از  سازی آن ها و آگاه کدهدانشگاه و دانش

 کتابخانه یندههای آ فعالیت
ST2 های مختلف  تنظیم و تدوین دستورالعمل

های سفارشات، سازماندهی و... در  در حوزه
 کتابخانه و واحدهای تابعه

ST3 ها تنوع و تحول در نوع خدمات کتابخانه 
ST4 تنظیم و تصویب شرح وظایف کتابخانه 

توان با استفاده از ماتریس  ارائه شده است، اکنون می 0با تدوین چهار گروه راهبرد که در جدول 
، اند شناسایی شده TOWSراهبردهای مختلفی را که از طریق ماتریس  ،ریزی راهبردی کّمی برنامه

خارجی های عوامل داخلی و  بندی کرد. برای تهیه این ماتریس، مشابه آنچه در مورد جدول اولویت
ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف برای  انجام شد. وزن همه عوامل راهبردی شامل فرصت

، سپس نمره جذابیت هر عامل برای راهبردهای تعیین گردیدندراهبردهای پیشنهادی بررسی مجدد 
 شده مشخص شد.

سبه مجموع حاصل ضرب وزن مؤلفه در نمره هر کدام از راهبردها محا ،بعد از تکمیل ماتریس
 ارائه شده است. 7ترین راهبرد تنظیم شود. نتایج تحلیل در جدول  شد تا اولویت براساس مهم

 بندی راهبردها و زمان مورد نیاز برای تحقق آن اولویت -۷جدول 

 میانگین بندی زمان مقوله راهبردها

های الزم برای تبدیل شدن به کتابخانه  فراهم ساختن زیرساخت .6
 رسانی مرجع و مرکز اطالع

 02/2 بلند مدت مدیریت

 61/4 کوتاه مدت مجموعه تقویت مجموعه منابع کتابخانه. 4

بررسی وضعیت موجود کتابخانه و تأمین امکانات مطلوب برای . 2
 دستیابی به استانداردهای جهانی

 05/4 بلند مدت مدیریت

های دانشگاه شهید بهشتی و  تهیه و تنظیم اساسنامه کتابخانه. 2
 ها مشخص کتابخانه ءارائه خط مشی

 99/6 کوتاه مدت خدمات

 91/6 بلند مدت مدیریت فراهم ساختن امکان تهیه و تولید مستندات علمی. 5

 90/6 بلند مدت تجهیزات استفاده از منابع اطالعاتی موجود به عنوان یک مزیت. 1

 32/6 بلند مدت مدیریت منابع کتابخانه روزآمدیتالش در راستای . 1

 12/6 کوتاه مدت مدیریت های فرسوده اقدام برای گسترش فضای فیزیکی کتابخانه و ترمیم بخش. 3
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 میانگین بندی زمان مقوله راهبردها

 13/6 کوتاه مدت مجموعه های مختلف کتابخانه مشخص کردن وظایف و مسئولیت بخش. 9

ها و  برگزاری جلسات با مدیران پژوهشی دانشگاه و دانشکده. 60
 کتابخانه یندهآهای  ها از فعالیت سازی آن آگاه

 59/6 کوتاه مدت مدیریت

 51/6 کوتاه مدت مدیریت های کتابخانه افزار جامع و مناسب برای انجام فعالیت تهیه نرم. 66

 51/6 کوتاه مدت مدیریت تنظیم و تصویب شرح وظایف کتابخانه. 64

برقراری ارتباط مداوم با عموم کاربران و تالش برای معرفی . 62
 کتابخانهخدمات 

 29/6 بلند مدت خدمات

 41/6 بلند مدت خدمات ریزی برای جذب کاربران بالقوه مطالعه و برنامه. 62

 45/6 بلند مدت منابع انسانی ای کارکنان کتابخانه حفظ و ارتقای سطح علمی و حرفه. 65

 61/6 کوتاه مدت مدیریت نامه استخدام تهیه و تنظیم آیین. 61

های  های مختلف در حوزه دستورالعمل تنظیم و تدوین. 61
 سفارشات، سازماندهی و... در کتابخانه و واحدهای تابعه

 05/6 کوتاه مدت مدیریت

 392/0 کوتاه مدت مدیریت های داخلی و خارجی گسترش شبکه همکاری با کتابخانه. 63

راهبرد  11اولویت پیشنهادی،  19شود، از مجموع  مشاهده می 7گونه که در جدول  همان
ترین راهبردهایی است که نیاز به  ( از مهم19، 17، 10، 10، 11، 11، 9، 7، 5، 9، 1ها  ردیف)

های  مربوط به خدمات کتابخانه 10، 19، 0ردیف های  اقدام سریع مدیریت دارد. همچنین مقوله
ناظر بر مقوله  0ردیف مربوط به مقوله منابع انسانی و  ،15بوده و ردیف دانشگاه شهید بهشتی 

 تجهیزات است.

 گیری نتیجه. 5

های دانشگاه شهید بهشتی ارائه  ترین هدف کتابخانه نشان داد که اصلی حاضر نتایج پژوهش
منابع اطالعاتی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین 

های مختلف کتابخانه  های دانشگاه شهید بهشتی بازمهندسی بخش نقطه قوت کتابخانه ترین مهم
ها و  کتابخانه و همچنین جذابیت فضایپذیری و روزآمدی مجموعه  منجر به انعطاف که بود

های  استفاده از حداقل فضا جهت دستیابی به اهداف عالی بود. اشتراک تعداد زیادی از پایگاه
های  تین و فارسی و وجود تعداد زیادی کتاب الکترونیکی فارسی و التین در رتبهاطالعاتی معتبر ال

های دانشگاه  دوم و سوم اهمیت قرار داشتند. اشتراک منابع اطالعاتی فارسی و التین به کتابخانه
بودن مجموعه از  روزآمدرا ارائه کنند.  روزآمدیکنند که خدمات بهتر و  بهشتی کمک می شهید

ای منابع، انجام کارهای تخصصی باکیفیت توسط نیروی  هایی مانند وجین دوره یتطریق فعال
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انسانی متخصص و عالقمند، وجود روحیه مشارکتی و همکاری و حس همدلی بین همکاران در 
ترین نقاط  وجود مدیر دارای مدرک کتابداری و اطالع رسانی به ترتیب مهم و انجام کارهای گروهی

از نقاط قوت  ،ند. نتایج پژوهش حاضر در این بخشا هانشگاه شهید بهشتی بودهای د قوت کتابخانه
دارد و هر دو پژوهش روحیه کار گروهی، انجام  همخوانی( 1991سوم به بعد با پژوهش سهیلی )

کارهای تخصصی و با کیفیت توسط نیروی انسانی متخصص، اشتراک منابع اطالعاتی متعدد و... 
 اند. ها تلقی کرده هرا از نقاط قوت کتابخان

های  ترین نقطه ضعف کتابخانه های کتابخانه نیز مهم قدیمی و فرسوده بودن برخی از بخش
. نتایج پژوهش حاضر در این بخش با نتایج پژوهش دایک یوگا استدانشگاه شهید بهشتی 

. در پژوهش سهیلی است ناهمسو( 1991با نتایج پژوهش سهیلی ) و همسو( مرتبط و 0117)
مشکالت  ،خاطر تازه تأسیس بودنه های دانشگاه رازی ب خص شد که فضای کتابخانهمش

های دانشگاه شهید بهشتی را نداشتند. کمبود فضای فیزیکی کتابخانه مرکزی و نبود  کتابخانه
های دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب دومین و سومین نقطه  افزار جامع و مناسب در کتابخانه نرم

ترین  عنوان یکی از مهم ی دانشگاه شهید بهشتی بهها کاهش بودجه کتابخانه ضعف بودند. بحث
( است. بحث بازاریابی 1999چرکری )  مقدم ،(1991سو با نتایج پژوهش سهیلی ) هم ها، ضعف

ها را کاهش دهد. مشکل بازاریابی  تواند بسیاری از مشکالت مادی و تهدیدهای مادی کتابخانه می
 های پاکستان ( برای کتابخانه0115ط محمود، حامد و حیدر )و کسب درآمد نیز توس

 ها بخش اعظمی ها و دریافت هزینه از آن مطرح گردیده است. با ارائه خدمات به سایر سازمان

 از کتابخانه مثل یهای ها برطرف خواهد گردید. واگذاری بخش نقاط ضعف این کتابخانه از
ها  کمک شایانی به کمبود منابع مالی کتابخانه زیراکس، صحافی و خدمات به بخش خصوصی نیز

 کند. می
از نظر ارزیابی محیط بیرونی، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که جذب دانشجویان ممتاز به 

که معمواًل  استهای دانشگاه شهید بهشتی  ترین فرصت پیش روی کتابخانه مهم ،دانشگاه
های دانشگاه  شوند. اما در صورتی که کتابخانه میدانشجویان نخبه و تراز اول به این دانشگاه جذب 

و کاربردی در جهت  روزآمدشهید بهشتی به صورت فعال و توانمند با استفاده از منابع اطالعاتی 
به سوی دستیابی به اهداف عالی دانشگاه گام  وقطعًا موفق  ،جذب دانشجوی نخبه اقدام کنند

رسانی مرجع در سطح ملی و مرجعی برای  رکز اطالع. تبدیل شدن به کتابخانه و مخواهند داشتبر
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های  تولید و روزآمدی مستندات علمی به ترتیب دومین و سومین فرصت پیش روی کتابخانه
ها در کشور،  های کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی بودند. مکانیزه کردن بسیاری از خدمات و فعالیت

های دانشگاهی، حمایت از نهادینه  با سایر کتابخانههای دانشگاه در مقایسه  موقعیت ممتاز کتابخانه
کننده و مسئول در  ها مانند سواد اطالعاتی و استفاده از کتابدار هماهنگ شدن برخی از برنامه

های دانشگاه شهید بهشتی  های پیش روی کتابخانه ترین فرصت های بعدی مهم ها، در رتبه دانشکده
 هستند.

های  ها و تأثیر آن بر تغییر وظیفه ها در ارتباط با کتابخانه مها و تصمی تغییر مداوم سیاست
باید  ،های دانشگاه شهید بهشتی است. بنابراین ترین تهدید پیش روی کتایخانه مهم، کتابداران

دانشگاه این های  ها و افراد مختلف در کتابخانه نامه و اساسنامه وظایف بخش تر آیین هرچه سریع
ها و تصمیمات بر وظایف و عملکرد کتابخانه تأثیر چندانی نگذارد.  استتدوین شود تا تغییر سی

ای در مقایسه با استانداردهای دنیا و تحمیل نیروی انسانی  فقدان امکانات مطلوب کتابخانه
های دانشگاه  ها نیز به ترتیب دومین و سومین تهدید بزرگ پیش روی کتابخانه نامناسب به کتابخانه
  شهید بهشتی هستند.

نقاط قوت از نقاط ضعف بیشتر و در محیط خارجی  ،نتایج کلی نشان داد که در محیط داخلی
های دانشگاه شهید بهشتی رو  وضعیت کلی کتابخانه ،ها بیشتر از تهدیدها هستند. بنابراین فرصت

( همسو 1999پور و میرزابیگی ) (، عباس1991به بهبود است و نتایج با نتایج پژوهش سهیلی )
  داد نقاط ضعف و تهدیدهای گروه می  ( که نشان1991و با نتایج پژوهش عطاپور و انتظامی ) هبود

 . های آن بیشتر است، همخوانی نداشت آموزش مورد مطالعه از نقاط قوت و فرصت

های دانشگاه شهید بهشتی باید وضع موجود را  تحلیل نهایی این موقعیت این است که کتابخانه
های پویا تالش کند تا حد ممکن از نقاط ضعف  اجرای اقدامات و فعالیت و سپس با ردهحفظ ک

های پیش رو و  ای فراهم کند که از فرصت همچنین زمینه نماید.بکاهد و بر تهدیدهای محتمل غلبه 
 اندازهای خود بهره گیرد.  نقاط قوت به بهترین نحو ممکن برای تحقق اهداف و چشم

مدیریت، خدمات، منابع انسانی،  های ین راهبردها در حوزهتر براساس نتایج، برخی از مهم
فراهم شامل  های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با اولویت ،تجهیزات و مجموعه

رسانی مرجع، بررسی  های الزم برای تبدیل شدن به کتابخانه و مرکز اطالع ساختن زیرساخت
برای دستیابی به استانداردهای جهانی، فراهم وضعیت موجود کتابخانه و تأمین امکانات مطلوب 
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منابع کتابخانه، برگزاری  روزآمدیساختن امکان تهیه و تولید مستندات علمی، تالش در راستای 
گاه جلسات با مدیران پژوهشی دانشگاه و دانشکده کتابخانه،  یندههای آ ها از فعالیت سازی آن ها و آ

ای کارکنان کتابخانه  د. حفظ و ارتقای سطح علمی و حرفهاست که نیاز به اقدام سریع مدیریت دار
مربوط به مقوله منابع انسانی و استفاده از منابع اطالعاتی موجود به عنوان یک مزیت ناظر بر مقوله 

 باشد. میتجهیزات 
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 . قابل دسترس در:1991تیر  10. بازیابی در برنامه استراتژیک(. 1979پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) .0

https://irandoc.ac.ir/about/strategic-plan 

ای دانشگاه شهید چمران  های مرکزی و دانشکده ارزیابی و مقایسه کتابخانه .(1991) ع.ح.پهلو،  فرج .؛زاده، م پشوتنی .5
 .91-9:119، رسانی کتابداری و اطالع. swotاهواز براساس تحلیل 

ریزی و سازماندهی فضاهای شهری در رابطه با توسعه  در برنامه SWOT(. کاربرد تکنیک 1990ترشیزیان، پ. ) .0
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 .دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،شناسی گروه علم اطالعات و دانش تهران:کارشناسی ارشد. 
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