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 چكيده
هاي دانشگاه رازي  ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف در كتابخانه هدف اين پژوهش تعيين فرصت :هدف

و ارائه راهكارهاي اجرايي به منظور بهبود  SWOTهاي مناسب بر اساس تحليل  و تدوين استراتژي
  . باشد ها مي برنامه
پرسشنامه مورد استفاده در . است پژوهش حاضر توصيفي و به روش پيمايشي صورت گرفته :روش

به  SPSSساخته است كه روايي آن به صورت محتوايي و و پايايي آن در برنامه  اين پژوهش خود
جامعه پژوهش حاضر مديران و . باشد مي 95/0روش آلفاي كرونباخ اندازه گيري شده و برابر با 

  . باشد هاي دانشگاه رازي مي كتابداران شاغل در كتابخانه
ي ها ساختمشاركت و همكاري، مجموعه، زير نيروي انساني، : هاي پزوهش نشان داد يافته :هافتهيا

ز نقاط قوت و ا ها نگرشفنĤوري اطالعاتي و ارتباطي، وضعيت مالي، تسهيالت و فضا، رويكردها و 
ي موجود، عدم ها رساختيزشامل مشكالت پشتيباني از  دهايتهد .و باشد ضعف جامعه پژوهش مي

امكان واگذاري برخي خدمات به  ،ي جديدافزارها نرمي با كيفيت مطلوب و افزارها سختستفاده از ا
 ها فرصت. بخش خصوصي، كمبود بودجه، امكان استفاده از روش خريد كنسرسيومي وجود ندارد

 حمايت از. ي مورد نياز وجود دارد، پايين بودن قيمت نيروي كارها تخصصجوان و با  نيروي انساني:
نگرش مثبت دانشجويان در رابطه با نقش  ،تمايل از منابع چاپي به سمت منابع الكترونيكي ها، ينوآور

  .كتابخانه است
ي ها كتابخانهراهبردي در ي زير برنامهي راهبردي، زير برنامه، SWOTتحليل : يديكل يها واژه

 .ي دانشگاه رازيها كتابخانهدانشگاهي، 
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  مقدمه  
 چه و ملي مقياس در چه كه ساختاري و مفهومي گسترمندا و پرشتاب تحوالت

 رارساني  اطالعو مراكز  ها كتابخانه ،رديگ يم صورت جهاني و الملليبين سطح در
 يا اندازه به محيطي، تغييرات اين است، ابعاد ساخته مواجه جدي يها چالش با

 در كشوراني رس اطالعي و ا كتابخانهي ها ستميس ،كند يم ايجاب تنها نه كه است
 و اهداف خود مجدد تعريف به حتي بلكه بكنند تجديد نظر اهداف، به نيل وسايل
كه  شود يمبا استفاده از مطالعات محيطي دروني بررسي . نيز بپردازد مقاصد

ي ممكن را دارد اين ها شرفتيپسازمان آمادگي و پذيرش كدام يك از تغييرات و 
پاركر، ( دهد يم ي را تشكيلزير برنامهله اول و مرح نامند يمگام را تحليل محيطي 

ي مختلف سياسي، ها جنبهدر تحليل محيطي، عوامل از ) 1380؛ گورال، 1382
به نقل از ( شوند يمبررسي ) 2پي اي اس تي(اقتصادي، جامعه شناسي و فنĤورانه 

 ،ديآ يم ميان به بحبوحه اين در كه ييها ضرورت از يكي). 1383مقدم چركري، 
يكي از ابزارهاي  .استرساني  اطالعو مراكز  ها كتابخانهدر  راهبردي اتتغيير

 تحليل. باشد يم تي.او. دبليو. اس تحليلمورد استفاده جهت مديريت استراتژيك 
رون د 4ضعف و 3تطابق نقاط قوت يكي از ابزارهاي استراتژيك تي.او. دبليو. اس

براي اين منظور در چهار . تبرون سازمان اس 6يدهايتهد و 5ها سازمان با فرصت
شوند و  مي دادهتهديدها، پيوند و  ها فرصتحالت كلي نقاط قوت، نقاط ضعف، 

نقطه قوت : نقطه قوت -الف .شوند يمانتخاب  ها آنهاي استراتژي از بين  گزينه
 يبردار بهرهكاربردي موفق از يك شايستگي يا رساني  اطالعكتابخانه يا مركز يك 

ي آن كتابخانه يا مركز ريپذ رقابتي در جهت توسعه از يك عامل كليد
  . باشد يمرساني  اطالع
كاربردي رساني  اطالعكتابخانه يا مركز  نقطه ضعف يك: نقطه ضعف -ب

 يريپذ رقابتناموفق از يك شايستگي يا عدم بهره برداري از يك عامل كليدي كه 
بهبود داده  تواند يمچه چيز . دهد يمرا كاهش رساني  اطالعكتابخانه يا مركز 
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اجتناب  توان يماز چه چيزي  ؟شود يمنامناسبي انجام  طور بهچه چيز  شود؟
  كرد؟
مثبت بر  صورت به تواند يمفرصت يك حالت خارجي است كه : فرصت -ج

ثير گذاشته و مزيت رقابتي أترساني  اطالعكتابخانه يا مركز پارامترهاي عملكردي 
  . ر زمان مناسب است را بهبود دهده اقدامات مثبت دندكه ايجاد كن

به صورت منفي بر  تواند يتهديد يك حالت خارجي است كه م: تهديد - د
ثير گذاشته و مزيت رقابتي أترساني  اطالعكتابخانه يا مركز  عملكرديپارامترهاي 

از جمله . كه ايجاد كننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را كاهش دهد
، ءهور رقباي جديد، معرفي محصول جديد توسط رقبابه ظ توان يتهديدات م

 از يكي )1376( مينتزبرگ. ماليات بر روي كاالهاي ارائه شده و غيره اشاره كرد
 واقع در. داند مي 7را وضعيت راهبردي ريزي برنامه هاي ه كليدواژ ترين اصلي

كند  مي احساس )اينجا كتابخانه در( سيستم يك كه شود آغاز مي اينجا از موضوع
ميان كه اينجاست است شده 8مسأله آميز او وضعيت وضعيت و موجود وضعيت 
 لحاظ يك راهبردي به تفكر ترتيب، بدين .شود مي هاي احساس فاصله مطلوب،

 در كه است طبيعي و شود مي آغاز وضعيت از و پرسش وضعيت به توجه با
 آن با اساساً و دارد قرار آن در وضعيت ما كه محيطي و 9موقعيت راستا همين

 و از وضعيت پرسش ديگر عبارت به .كند مي پيدا موضوعيت شود، مي تعريف
 پرسش و موقعيت از پرسش به را ما درنگ بي آن، شناختي مسأله وجوه از تأمل
 ما مسائل را ما محيط و موقعيت مرزهاي كه تأكيد اين با دهد، مي محيط سوق از

 وضعيت، شناختي مسأله وجوه تبيين رايب كه راستاست اين در .كنند مي تعيين
 هاي ويژگي بايد كار اين براي و بفهميم محيط در يك را آن 10موقعيت منطق بايد

 ي جوهره بر) 1376( مينتزبرگ .بشناسيم را آن بازيگران و آن تغييرات و محيط
 امكان »شناخت« اين بدون است معتقد و كند مي تأكيد سازي استراتژي 11شناختيِ
عامالن  ديگر عبارت به شود، مي سلب سيستم از مطلوب عامليت و كنشگري
 يك بازي جديد به بايد  سيستم 12تغيير عامالن تر، دقيق تعبير به يا سيستم
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 يك براساس يك الگو و قالب در را اي نقشه و طرح در حقيقت، يا و بينديشند
منظم و  ريزي راهبردي تالشي برنامه )ببينند تدارك خود بازي ديدگاه براي

اين . ها و مبادرت به اقدامات بنيادي است سازمان يافته در جهت اتخاد تصميم
ريزي در بهترين شكل خود، نيازمند جمع آوري اطالعات بسيار وسيع،  نوع برنامه

هاي مختلف و تأكيد بر تأثيرات آينده تصميماتي است كه امروز  جستجوي گزينه
ريزي استراتژيك،  در واقع برنامه ).1386 ،13برايسون(شوند، خواهد بود  اتخاذ مي

گويي مؤثر به  مدت به منظور پاسخ هاي طوالني فرايندي براي توسعه برنامه
ها و تهديدهاي محيطي بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان است  فرصت

ي  در تعيين جهت، و راهبردهاي ممكن آينده). 1390پشتوني زاده و منصوري، (
جنبه بر اين است كه به آغاز تخمين موقعيت فعلي،  يك كتابخانه، بناي اين

ارزشيابي موقعيت فعلي و آينده محيط كمك . دورنما و افق آينده كمك بنمايد
واضح . كند تا تعيين شود كه چه عواملي بر كتابخانه تأثير خواهند گذاشت مي

است داشتن اطالعات خوبي از رقباي كتابخانه، دانش در مورد كتابخانه و 
 با). 1387، 14آر متيوز(ي بازار شما بسيار مهم است  ان مادر، و دانش دربارهسازم

 حياتي تأثير ها از سازمان در بسياري هنوز ريزي استراتژيك وجود اهميت برنامه
 مواقع در بعضي از حتي و خوبي درك نشده سازمان به رسيدن به اهداف در آن

عقيده بعضي از انديشمندان  به .دانند مي پرهزينه را يك امر تجملي و آن مديران
آيندهاست  ساختن و مديران خالقيت قدرت ريزي استراتژيك بيانگر برنامه

دليل ارائه نوع  به ها كتابخانه ها، سازمان ميان اين در .) 1388انصاري و ديگران،(
نيازهاي  تقويت و جديد و قديم و توسعه هاي دانش شاعهو ذخيره و ا خدمات

 مسلماً و ويژه برخورد است فرهنگي و اجتماعي جامعه از اهميت اطالعاتي،
خود بتوانند اين نهاد اجتماعي  توانايي و خالقيت قوه بايد از ها كتابخانه مديران

هاي اطالعاتي جديد  ها و محمل ها، رسانه ا و پويايي محيطه را از پيچيدگي
لذا  .ها بنمايند ا و رفع تهديدهاي آنه مصون دارند و خود را آماده پذيرش فرصت

نظريه . هاي بارز قرن بيستم بوده است تغيير مستمر از مشخصهبا توجه به اينكه 
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وامع اشاره پردازان سازماني مختلف همگي به آهنگ رو به رشد تغيير در ج
با توجه به اين تغييرات و تحوالت شگرف، مسأله اين است كه مديران . اند كرده

هاي دانشگاهي چگونه سازمان خود را در جهتي سوق دهند كه بهتر  كتابخانه
مديريت استراتژيك، يكي از . بتواند با تغييرات و تحوالت محيط هماهنگ شود

ان و فشارها و تغييرات محيط ابزارهايي است كه ميان عناصر درون سازم
براي تهيه اين ابزار و شناسايي اين . كند خارجي، هماهنگي الزم را ايجاد مي

 تي.او. دبليو. اسعناصر نيز، نياز به تحليلي همه جانبه از محيط است كه تحليل 
. دبليو. اس در اين پژوهش با استفاده از تحليل. دهد اين كار را به خوبي انجام مي

 شود تا دريابيم كه هاي دانشگاه رازي پرداخته مي كتابخانهه بررسي ب تي.او
ها در برابر تغييرات چگونه است و اين  هاي استراتژيك اين كتابخانه برنامه

 .ها از لحاظ اين تحليل در چه موقعيتي قرار دارند كتابخانه
  

  اهداف پژوهش 
اط قـوت و  ها، تهديـدها، نقـ   هدف كلي اين پژوهش عبارت از تعيين فرصت

  .باشد مي هاي دانشگاه رازي ضعف كتابخانه
  اهداف جزيي

هاي  ها و تهديدها در كتابخانه شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت
هاي  انساني، مالي، نگرشي، زيرساخت: مورد بررسي در ابعاد مختلف از قبيل

 .هاي اطالعاتي و ارتباطي فنĤوري
تهديدها و غلبه بر نقاط ضعف ارئه راهكارهايي راهبردي براي مقابله با 

 .هاي مذكور كتابخانه
  

  پژوهش هاي پرسش
هـاي   هـا و تهديـدها در كتابخانـه    نقاط قوت و ضعف و فرصت - 1

 دانشگاه رازي چيست؟
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هـاي محيطـي    توان بر اساس نقـاط قـوت و فرصـت    چگونه مي - 2
 توان بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه كرد؟ مي

ها كـدام   ت اين كتابخانهراهكارهايي راهبردي براي بهبود وضعي  - 3
 است؟

 
  روش شناسي پژوهش

هاي  ريزي در كتابخانه براي انجام اين پژوهش و شناسايي وضع موجود برنامه
با استفاده از مرو . اين دانشگاه از روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده است

منابع متعدد داخلي و خارجي پرسشنامه كه ابزار اصلي جمع آوري اطالعات اين 
البته پرسشنامه مورد استفاده در اين . شود طراحي گرديد ژوهش محسوب ميپ

ساخته است كه روايي آن به صورت محتوايي و با  تحقيق يك پرسشنامه خود
استفاده از نظرات اساتيد كتابداري دانشگاه شهيد چمران صورت گرفته است و 

گيري شده و  ازهبه روش آلفاي كرونباخ اند اس.اس.پي.اسپايايي آن در برنامه 
نيروي انساني، : هاي اصلي پرسشنامه عبارتند از مؤلفه. باشد مي 95/0برابر با 

اطالعاتي و -ي فنĤوريها ساختمشاركت و همكاري، سابقه، مجموعه، زير 
، بازاريابي و ها نگرش، فضا و تسهيالت، رويكردها و وضعيت مالي ارتباطي،

رتبه بندي  5تا  1يف ليكرت و از هاي آن بر اساس ط گويه. رقباي اطالعاتي
هاي دانشگاه رازي و  جامعه پژوهش حاضر مديران كتابخانه. گرديده است

گرفت  نفر بودند را در بر مي 26ها كه در مجموع  كتابداران شاغل در اين كتابخانه
 ، دانشكده علوم5 هاي علوم اجتماعي ، دانشكده11كتابخانه مركزي : كه عبارتند از

كتابدار  1 و تربيت بدني 3و دانشكده كشاورزي  3 فني مهندسي ، دانشكده3
) كل جامعه(چون نمونه مورد مطالعه به صورت سرشماري بوده است . باشد مي

  .ايم لذا استفاده از آما توصيفي را ترجيح داده
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  پيشينه پژوهش
 هب ادراكي رويكرد بر 60 ي دهه از استراتژيك ريزي برنامه پردازان نظريه نخستين

 در مسير هاي گزينه انتخاب براي شرايط تحليل و موقعيت ضرورت فهم و برنامه
 15آنسوف ايگور .اند تأكيد كرده آشوبناك چه بسا و متحول پيچيده، تعاملي محيط

 را استراتژي ساخت نوشته است، را 16شركت استراتژي كتاب 1965 سال در كه
 موجود هاي مسأله حل و تموقعي فهم براي كوشش به و دانسته ادراكي فرايندي

 آزمون« آنسوف نظريه كليدي مفهوم .است كرده تأكيد وضعيت موجود در
 وضعيت ميانِ ي فاصله بررسي آن از منظور كه است » 17يا ناجوري مغايرت
 نظر از راهبرد .كند اقتضا مي محيط تغييرات كه است مطلوبي وضعيت با موجود
 ناجوري، و مغايرت اين رفع براي مكنم مسير بهترين انتخاب جز چيزي آنسوف

  ).1382يميني، (نيست  محيط تغييرات با سازگار وضعيتي به دستيابي و
 ي مطالعه به نبايد محيط شناخت در كه كند مي تأكيد) 1997( بل وندل
 كردن تلقي مفروض با بايد بلكه كرد اكتفا آن جاريِ نهايتاً و سابق تغييرات
 بدون و كرد كوشش محيط در هاي ممكن آينده تشناخ به محيط آتيِ تغييرات

 چگونگي در آينده خود براي طرحي توانند نمي سيستم يك تغيير عامالن آن،
  .باشند داشته آشوبناك و هاي پيچيده محيط با خالق سازگاري

در پژوهشي چگونگي درآمدزايي ) 2005( محمود، حامد و حيدر
جامعه پژوهش در اين تحقيق . دادند هاي پاكستاني را مورد كنكاش قرار كتابخانه

شهرهاي گوناگون كشور پاكستان است كه از رساني  اطالعمتخصصان كتابداري و 
هاي مذكور پرداخته  طريق مصاحبه نسبت به جمع آوري نظرات مديران كتابخانه

 تي.او. دبليو. اسآنچه در اين پژوهش قابل ذكر است استفاده از تحليل كمي . شد
هاي مورد  ها و تهديدهاي كتابخانه بي نقاط ضعف و قوت، فرصتدر جهت ارزيا
نتايج پژوهش نشان داد كه كتابداران پاكستاني بايد بيش از پيش از . پژوهش است
هاي خود  ها و نقاط قوت خود در جهت درآمدزايي كتابخانه تمامي فرصت

ف استفاده كنند، ضمن اينكه بايد به نقاط ضعف خود و تهديدهاي كه از طر
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كند نيز توجه داشته باشند و در راستاي كنترل  ها را تهديد مي محيط اطراف آن
  .ها قدم بردارند آن

را  تي.او. دبليو. اسدر پژوهشي، روش كمي ) 2006( 19و هانگ 18چنگ
دارد كه اين روش در  هاي اين پژوهش بيان مي يافته. آزمايش و بررسي قرار دادند

سازي  گيري چندگانه در راستاي آسان م تصميمپذيرش و نهادينه كردن مفهو
اين . گيرد ها و موسسات، بسيار مورد استفاده قرار مي مشكالت و مسائل سازمان

توان به طور همزمان در  كند كه از اين روش تحليلي مي پژوهش پيشنهاد مي
چندين مؤسسه و سازمان براي تحليل و ارزيابي موقعيت فعلي و پيش بيني آينده 

در  تي.او. دبليو. اسدر اين پژوهش تصريح شده است كه تحليل . ده نموداستفا
  .ايجاد استراتژي، بسيار مهم و حياتي است

كتابخانه دانشگاه  تي.او. دبليو. اسبه تحليل  2007در سال  20دايك يوگا
نتايج وي نشان داد كه نقاط قوت اين . نيجريه پرداخت 21كشاورزي ميچل اوكپارا

كاركنان به . نهفته است 22ال.اي. اي. تي وعه كتابخانه، تجهيزات وكتابخانه در مجم
بخش صحافي از لحاظ تجهيزات  ... خوبي واجد شرايط و متخصص هستند

  . باشد، بخش رايانه هم اينچنين است بسيار مجهز مي
. هاي مناسب و كاركردي است اين كتابخانه كمبود فهرست برگه نقاط ضعيف

كمبود فضا براي . بندي و نمايه سازي نشده اندمجالت فهرستنويسي، رده 
  .باشد كاربران و كاركنان يكي ديگر از نقاط ضعف كتابخانه مي

باشد در بخش آموزش،  شامل دو بخش آموزشي و پژوهشي مي ها فرصت
هاي آموزشي كوتاه مدت در موضوعاتي همچون  تواند برنامه كتابخانه مي

هاي عملي از  و چكيده نويسي، استفادهفهرستنويسي و رده بندي، نمايه سازي 
اجرا كند؛ در بخش پژوهش، ... ها و فنĤوري اطالعاتي و ارتباطي در كتابخانه

وجود دارد كه موضوعات رساني  اطالعهاي متعددي در كتابداري و  بخش
پژوهشي ثمربخشي براي كاركنان كتابخانه خواهد بود؛ انتشار مجالتي توسط 

سازي و چكيده نويسي براي جامعه داخل دانشگاه و  كتابخانه؛ خدمات نمايه
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صحافي، بخش صحافي بايد تجاري سازي ؛ 23خارج از دانشگاه؛ سند پردازي
اصلي كه كتابخانه با آن روبرو است مسائل ايمني و امنيتي است كه  تهديد. شود

   .باشد اين موضوع شامل خود ساختمان كتابخانه، مجموعه، كاركنان و كاربران مي
هاي  رسانه تي.او. دبليو. اسدر پژوهشي به تحليل  2009اندز در سال فرن

نتايج وي نشان داد كه نقاط قوت، ضعف  .ها پرداخت اجتماعي در كتابخانه
. باشد ها به شرح زير مي هاي اجتماعي براي كتابخانه ها و تهديدهاي رسانه فرصت

ان دسترس پذيرند؛ هاي رسانه اجتماعي معموالً به صورت رايگ سايت: نقاط قوت
ترين زمان و به  توانند به طور گسترده با كاربرانشان در كوتاه ها مي كتابخانه

كارآمدترين روش در تماس باشند؛ كاربران قادرند تا عقايدشان را درباره خدمات 
هاي  ها را در نظر بگيرند؛ رسانه ها آن و منابع به مشاركت بگذارند تا كتابخانه

؛ فكر كنند 24دهند تا وراي يك چارچوب بسته ران اجازه مياجتماعي به كتابدا
   .كنترل دارند اجتماعيشانبر روي محتواي رسانه  ها سايتمديران 

در مورد مقدار  هايي محدوديتاجتماعي  هاي رسانهبرخي : نقاط ضعف
ممكن است  ها كتابخانه؛ در آنجا قرار دهيد دارند توانيد مياطالعاتي كه شما 

اجتماعي نيازمند دانلود  هاي رسانهبرخي ؛ معرض انتقاد قرار دهند خودشان را در
  .مشكل ساز باشد تواند مي ها سازمانكردن هستند، كه اين امر در برخي 

عالي براي كتابداران هستند تا  هاي فرصتاجتماعي  هاي رسانه: ها فرصت
اران را كتابد هايي رسانهچنين ؛ بازاريابي كنند هايشان مجموعهبراي خدمات و 

از كاربران دسترسي داشته و بتوانند كاربران  اي گستردهتا به دامنه  سازند ميقادر 
اين فرصت را دارند تا از كاربرانشان  هاي كتابخانه؛ جديدي را جذب نمايند

  .بشنوند خواهند مي ها آندرباره نوع خدماتي كه 
كه اجتماعي ممكن است براي عناصر ناخوشايندي  هاي رسانه: تهديد

اجتماعي را دچار خرابكاري كنند باز  هاي سايتبه طرق مختلفي وب  توانند مي
 ها آنخارج از كنترل كتابداران جهت مديريت كردن  معموالً ها سايتاين ؛ باشند
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 توانند مياجتماعي به آساني يك كليك كردن  هاي رسانهكاربران ؛ هستند
  .اشتراكشان را قطع نمايند

در بخشي از پژوهش خود با استفاده از تحليل  1383مقدم چركري در سال 
 برخي از به برسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران پرداخت تي.او. دبليو. اس
ساختمان مدرن كتابخانه، آمادگي  :نقاط قوت: وي به شرح زير است هاي يافته

مديريت كتابخانه در بكارگيري فنĤوري اطالعات، برخورداري از منابع مالي 
ناسب جهت توسعه، غني بودن نسبي منابع كتابخانه، طرح ايجاد سيستم جامع و م
  .دسترسي به اينترنت با سرعت باال كپارپه مديريت كتابخانه و اسناد،ي

وري Ĥعدم برخورداي كافي از تجربه كافي در بهره برداري از فن :نقاط ضعف
وجود برنامه كافي و عدم  هاي آموزشاطالعات، عدم برخورداري كاركنان از 

موزشي، عدم كارايي الزم در نيروي انساني، عدم وجود جريان اطالعاتي آريزي 
امنيتي الزم در محيط  هاي زيرساختالزم از منابع اطالعاتي سازمان، عدم وجود 

  .وري اطالعاتĤو فن ها رايانهسازمان، عدم كاربري بهينه از 
ناد ملي و كتابخانه ملي در تاكيد بر ايجاد روابط بين المللي با اس :ها فرصت

ه ماهميت به دانايي محوري در برنا ،ها همكاريجهت غني سازي منابع و ارتقاء 
، پيشرفت صنعت كند ميچندان  چهارم توسعه كه نقش كتابخانه ملي را دو

وري اطالعاتي، افزايش نيروي Ĥكتابداري و اسناد ايران و جهان با استفاده از فن
دسترسي به اينترنت،  هاي روشر كشور، توسعه ري اطالعات دĤمتخصص فن

، Z3950وري اطالعات در كشور با استفاده از پروتكل Ĥپيشنهاد يكپارچه شدن فن
  .ها آنمانند ايفال و امكان استفاده از رهنمودهاي  هايي انجمنوجود 

وري اطالعات، هزينه اجراي Ĥمبتني بر فن هاي برنامهزمان طوالني  :تهديدها
از دست دادن كارشناسان متخصص و كارا وري اطالعات، Ĥمبتني بر فن هاي برنامه

امنيتي،  هاي حلموزش و كسب تجارب الزم، قطعي نشدن راه آپس از ارائه 
 .لفؤنهايي نشدن قوانين مرتبط با فرايندهاي الكترونيكي از جمله حق م
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 براي تي.او. دبليو. اسدر پژوهشي به تحليل  )1388(و احمدي  كشميري پور
ريزي استراتژيك به جهت توسعه نقش كتابداران و اطالع رسانان در  برنامه

صورت گرفته بر  هاي پژوهشبر اساس مرور منابع و و  ندمديريت دانش پرداخت
  .را به شرح زير ارائه نمودند ها ويژگيماتريسي از  تي.او. دبليو. اساساس تحليل 

 ها روشايي با آگاهي از اهميت اطالعات و دانش، آشن: نقاط قوت
داري از راتي كاربران، برخوعسازماندهي اطالعات و دانش، شناخت نيازهاي اطال

  .پژوهش و توانايي ارزيابي دانش هاي روشمهارت جستجو، آشنايي با 
گردآوري و اشاعه اطالعات، عدم  هاي روشعدم آشنايي كافي با : ها ضعف

يي كافي با فنĤوري مديريت دانش، عدم آشنا هاي روشآشنايي با اصول و 
 هاي مهارت، ضعف در ها داده، نداشتن آشنايي با طراحي وب و پايگاه اطالعات
  .ارتباطات

دانش، افزايش اهميت و نقش  هاي فراوردهافزايش روز افزون : ها فرصت
  .دانش در توسعه سازمان

مديريت دانش، عدم درك  هاي پستتصدي افراد غير كتابدار در : تهديدها
  .ديريت دانشم، ناشناخته بودن بازار كار اي رشتهصحيح از مفهوم ميان 

ارزيابي و مقايسه در پژوهشي به ) 1390(پشوتني زاده و منصوري 
شهيد چمران و شيراز بر اساس  هاي دانشگاه اي دانشكدهمركزي و  هاي كتابخانه
 هاي كتابخانهنشان داد كه  ها آنژوهش نتايج پ. پرداختند تي.او. دبليو. استحليل 

قرار داشته و  تري مطلوبمركزي، مهندسي و علوم دانشگاه شيراز در وضعيت 
علوم تربيتي و روانشناسي و دامپزشكي شهيد چمران موقعيت بهتري  هاي كتابخانه
. كشاورزي اين دو دانشگاه نيز تقريباً يكسان است هاي كتابخانهوضعيت . دارند

 هاي فنĤورياز افراد مطلع در زمينه  ها كتابخانهنين نشان داد كه اين نتايج همچ
يكي  توان ميو  اند نبردهاطالعاتي و ارتباطي حتي در زمينه كتابداري بهره چنداني 

وري اطالعاتي و ارتباطي Ĥفن هاي زيرساختاز داليل احتمالي عدم برخورداري از 
يل كمي به سمت الكترونيكي همچنين تما. در سطح باال را همين امر دانست
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الكترونيكي چندان  هاي مجموعهبه كيفيت و كميت . شدن مجموعه وجود دارد
از نظر فضا و تسهيالت و وضعيت مالي نيز در هيچ يك از . شود نميتوجهي 
ميزان استقبال كاركنان از تغيير و . شود نميوضعيت مطلوب ديده  ها كتابخانه

ل تغيير در حد متوسطي قرار دارد ولي مديران از ميزان مقاومت كاركنان در مقاب
نتايج مربوط . استفاده محدودي به عمل آورده پذير انعطافمنسجم و  هاي برنامه

براي برخورد با تغييرات  ها كتابخانهدانشگاه شيراز بيانگر عدم آمادگي اين به 
به نظر  ربا اسفاست و اين امر با توجه به وضعيت متالطم و متغيير دنياي امروز 

همچنين مشخص شد كه تصميم گيران از مشكالت اساسي كتابخانه . رسد مي
علوم و علوم  هاي كتابخانهو اين نكته تأييد كننده صحبت كتابداران  اطالعند بي

رياضي شهيد چمران در مورد عدم رسيدگي معاون پژوهشي به امور كتابخانه و 
  .مشكالت بودجه است

  ها دادهتجزيه و تحليل 
مـده از پرسشـنامه پرداختـه    آبه دسـت   هاي دادهه و تحليل ياين بخش به تجز در
 1كـه   انـد  شـده نمـره گـذاري    5تـا   1از  موجـود در پرسشـنامه   ها مولفه. شود مي
 هاي مولفهبراي مشخص شدن اهميت . باالترين ارزش را دارد 5ارزش و  ترين كم
 ،تقسيم بر دو 3گزينه  هنمررا با  5و  4 هاي گزينهنمرات داده شده به  ، درصدمهم

و در اينجـا بـه    باشـد  مـي درصد باالتر باشد آن گزينه مهم  50جمع نموده اگر از 
تجزيـه و تحليـل    .عنوان نقطه قوت، ضعف، فرصت يا تهديد لحاظ خواهـد شـد  

دانشگاه رازي به شرح ذيـل   هاي كتابخانه و ضعف ه نقاط قوتكنشان داد  ها داده
  .باشد مي
  

  نيروي انساني
، بين كاركنان حاكم است يا مانهيصم، محيط ها كتابخانهاين در  :نقاط قوت
جديد و  يها دهياكاركنان داراي ، متنوع برخوردارند يها تخصصكاركنان از 
، كاركنان در ايجاد تغييرات سهيم هستند، كتابداران با كاربران داراي متنوع هستند
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ن كاركنان وجود دارد، رابطه نزديكي هستند، اخالق خدمت رساني در بي
كتابداران قادر به پيش بيني نياز مخاطبان هستند، كاركنان از تغيير استقبال 

و نظرات  ها دهيا، كاركنان از فوايد و مزاياي تغييرات آگاهند، مدير از كنند يم
كاربران و  يا هيژگيو، تغييرات در راستاي نياز و كند يمجديد كاركنان استقبال 

، مدير براي مواجه شدن با تغييرات، يك رديگ يم ر صورتخدمت رساني بهت
مخالف افراد را پيش بيني و  يها واكنش، مدير كند يمبرنامه كامل و دقيق تنظيم 

 ها يزير، در اخذ تصميمات و برنامه كند يمبرنامه ريزي  ها آنبراي مقابله با 
ر دانش كتابداري از نظ ها كتابخانه، كاركنان اين شود يمنظرات دانشجويان لحاظ 

مختلف، اطالعات آماري  يها بخشاز  ها كتابخانهاين  انمدير ،روزآمد هستند
ضمن خدمت با نيازهاي كاركنان هماهنگي  يها آموزش ،دندقيق در دست دار

دارد، كاركنان اين كتابخانه داراي انگيزه هستند، كاركنان اين كتابخانه از تجربه و 
كتابخانه سالخورده، قديمي و خسته كنان اين دانش مناسبي برخوردارند، كار

  .باشند نمي
داراي فرسودگي شغلي هستند، نسبت  ها كتابخانهكاركنان اين  :نقاط ضعف 

از مشكالت  ها كتابخانهبه مراجعين كم است، كاركنان اين  ها كتابخانهكاركنان اين 
ه لحاظ مشغله ب ها كتابخانه، مدير اين برند يمرنج  غيره مختلف معيشتي، كاري و

پژوهشي ندارد، كاركنان اين  يها طرحزياد، فرصت كافي براي نوشتن و انجام 
را به علت فشار كاري از دست  ها فرصتو  ها تيموقعبسياري از  ها كتابخانه

نظرات اعضاي هيأت علمي لحاظ  ها يزير، در اخذ تصميمات و برنامه دهند يم
رقابت، تكنولوژي و بازار را در نظر ندارد، مدير، كليه تغييرات در زمينه  .شود ينم

  .پردازد ينممدير بعد از انجام هر پروژه، به بررسي و ارزيابي نتايج و تأثيرات آن 
  

  مشاركت وهمكاري
به مديران سطوح پايين صورت  ها كتابخانهتفويض اختيار از مدير : نقطه قوت

غيردانشگاهي همكاري  يها هكتابخانو  ها سازمانبا ديگر  ها كتابخانه، اين رديگ يم
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با ساير  ها كتابخانهاين  ،مشاركت دارند ها يزيركاركنان در برنامه  ،دارد
  .دانشگاهي همكاري دارد يها كتابخانه

در سطح استان از جايگاه مطلوبي برخوردار  ها كتابخانهاين : قوت: سابقه
  .هستند

/ ديس دانشگاهاز موقعيت مناسب جغرافيايي در پر ها كتابخانهاين : ضعف
 .ندستنيدانشكده برخوردار 

  
  مجموعه

، باشد يممناسب  ها كتابخانهكيفيت مجموعه منابع چاپي اين  :نقاط قوت
  سازماندهي مناسب مجموعه

، باشد ينممناسب  ها كتابخانهكميت مجموعه منابع چاپي اين : ضعفنقاط 
ميت مجموعه ، كضعيف است ها كتابخانهكيفيت مجموعه منابع الكترونيكي اين 

 ، مجموعه در موضوعات مختلفباشد يمضعيف  ها كتابخانهمنابع الكترونيكي اين 
در معرض تخريب و نابودي است، در  ها كتابخانه، مجموعه اين باشد يمناهمگن 

گشته است، نخاص براي كاربران خاص تهيه  يها مجموعه ها كتابخانهاين 
 .رديگ ينمحفاظت از مجموعه به خوبي انجام 

  
  فنĤوري اطالعاتي و ارتباطي يها ساختزير 

  .باالست ها كتابخانهكيفيت نرم افزار جامع : نقطه قوت
مناسب  ها كتابخانهوضعيت بهره مندي از اينترنت در اين : ضعفنقطه 

، ميزان باشد يمضعيف  ها كتابخانه، ميزان برخورداري از رايانه در اين باشد ينم
ضعيف است، ميزان  ها كتابخانهانه در اين برخورداري از لوازم جانبي راي

، ميزان برخورداري باشد يمضعيف  ها كتابخانهبرخورداري از شبكه داخلي در اين 
 ها كتابخانه، برخورداري اين باشد يمضعيف  ها كتابخانهاز وسايل ارتباطي در اين 
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، در اين باشد يمضعيف  وريهاي اطالعاتي و ارتباطيĤاز افراد مطلع از فن
  .شود ينموريهاي اطالعاتي و ارتباطي استفاده Ĥفن نيدتريجداز  ها تابخانهك

 
  وضعيت مالي

اضافي و جانبي تشريفاتي در  يها نهيهزامكان صرفه جويي در :ضعفنقاط 
مالي ذينفعان آموزش و  يها تيحمادارد، امكان استفاده از نوجود  ها كتابخانهاين 

از بودجه كافي براي  ها كتابخانه، اين داردنوجود  ها كتابخانهپژوهش در اين 
اعطايي به  يها بودجه، امكان هدايت ندستنيتأمين منابع و خدمات برخوردار 

  .داردنوجود  ها كتابخانهسمت بازدهي بيشتر در اين 
  تسهيالت و فضا

از فضاي ناكافي و غير استاندارد برخوردار نيستند،  ها كتابخانهاين : قوت
  .و مجموعه آن ضعيف نيست ها كتابخانهداري از اين امكانات حفاظت و نگه

فضاي سرانه مطالعه كافي به نسبت تعداد  ها كتابخانهدر اين : نقاط ضعف
 .داردندانشجويان وجود 

  
  ها نگرشرويكردها و 
مورد استفاده قرار  ها كتابخانهمختلف خدماتي در اين  يها روش: ضعف

يابي خدمات، مجموعه، تسهيالت و براي ارز يمند نظام، رويكردهاي رديگ ينم
منسجم و انعطاف پذير كوتاه و بلند  يها برنامهانجام شده وجود ندارد،  يها پروژه

  .داردنوجود  ها كتابخانهمدت در اين 
 

  تهديدهاو  ها فرصت
نيروي انساني جوان و تحصيل كرده با  ها كتابخانهنيروي انساني در اين  :فرصت
در اين منطقه ) انساني(دارد، قيمت نيروي كار مورد نياز وجود  يها تخصص

حوزه فنĤوري اطالعات و  يها شرفتيپ، كاركنان براي همگام شدن با پايين است
  .دهند ينمارتباطات مشكل ندارند، كاركنان در مقابل تغيير از خود مقاومت نشان 
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 .شود ينماز خالقيت كارمندان بازنشسته استفاده  ها كتابخانهدر اين :تهديد
  

  بازاريابي و رقباي اطالعاتي
براي اين كتابخانه، هيچ رقيبي وجود ندارد، براي خدمات اطالعاتي اين  :فرصت

كتابخانه رقباي داخلي و خارجي وجود ندارد، ارتباط مستقيم كاگزاران با كاربران 
باعث ايجاد مشكل براي كتابخانه نشده است، اعضاء هيأت علمي اين دانشگاه از 

  .كنند ينمغير از اين كتابخانه، اطالعات خود را تأمين جاي ديگري 
، رديگ ينمبراي مجموعه و خدمات اين كتابخانه، بازاريابي صورت  :تهديد

دانشجويان اين دانشگاه از جاي ديگري غير از اين كتابخانه، اطالعات خود را 
سريعتير  ، كارگزاران و فراهم آورندگان منابع تبديل به جايگزينانيكنند يمتأمين 

اينترنتي براي خدمات اين  يها نيگزيجا، اند نشدهبراي كاربران  تر ارزانو 
 .وجود ندارد كتابخانه

  
  ها نگرشيكردها و ور

 ها كتابخانه، در اين شود يمحمايت  ها ينوآوراز  ها كتابخانهدر اين : فرصت
در رابطه ، دانشجويان به سمت منابع الكترونيكي وجود دارد تمايل از منابع چاپي

  .با نقش كتابخانه داراي نگرش منفي نيستند
كه منابع الكترونيكي نياز به فضا ندارند، مسئوالن از  كنند يممسئوالن فكر : تهديد

 .موقعيت اين كتابخانه درك صحيحي ندارند
  

  وضعيت مالي
بر  ها كتابخانهدر اين ، شود يممنابع اهدايي نيز داده  ها كتابخانهبه اين : فرصت

  .دجه كنترل كافي بر مخارج وجود داردبو
امكان واگذاري برخي خدمات خاص به بخش  ها كتابخانهبراي اين : تهديد

دارد، اين كتابخانه با كمبود بودجه مواجه است، براي اين نخصوصي وجود 
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، هزينه امكان استفاده از روش خريد كنسرسيومي وجود ندارد ها كتابخانه
با كاهش بودجه مواجه  ها كتابخانه، اين اطي باال استاطالعاتي و ارتب ها يفنĤور
  .هستند
  فنĤوري اطالعاتي و ارتباطي يها ساختزير 

هاي اطالعاتي و ارتباطي، دسترسي مناسبتر به منابع  با استفاده از فنĤوري: فرصت
  .ايجاد شده است

موجود، با مشكل  يها رساختيز، پشتيباني از ها كتابخانهدر اين : تهديد
مطمئن و با كيفيت مطلوب  يافزارها سختاز  ها كتابخانه، در اين روست روبه

جديد و با قابليت باال استفاده  يافزارها نرماز  ها كتابخانه، در اين شود ينماستفاده 
نيا و كشور در به روز د يها يفنĤوركاركنان در مورد  ها كتابخانه، در اين شود ينم

  .زم برخوردار نيستنددانش و آگاهي ال زمينه كتابداري از
  

  گيري نتيجهبحث و 
و تهديــدهاي  هــا فرصــتدر ايــن پــژوهش بــه بررســي نقــاط قــوت، ضــعف،  

به دست  هاي يافتهپس بر اساس س .دانشگاه رازي پرداخته شده است هاي كتابخانه
چگونه بر اساس نقاط قوت  :پژوهش يعنياصلي تا پرسش  آمده سعي شده است

بر نقاط ضعف غلبه كرد و به عنـوان راهكارهـايي    توان ميمحيطي  هاي فرصتو 
در مورد فرسودگي شغلي موجـود در  . پاسخ داده شود در برابر تهديدها بهره برد؟

و برنامـه ريـزي شـده وظـايف محولـه       يا دورهبين كاركنان كتابخانه به صـورت  
كاركنان را تغيير داد مثالً كاركناني كه به طـور دائـم در يـك بخـش پرمراجعـه و      

ممكـن اسـت دچـار خسـتگي و      كننـد  يمـ ركار مانند بخش مرجع يا امانت كار پ
 يا گونـه روزمرگي در كار خود شوند بهتر است براي غلبـه بـر ايـن مشـكل بـه      

 نـان بـه صـورت چرخشـي در هـر كـدام از      شود كـه كـه تمـام كارك    يزير برنامه
نسبت بـه   در مورد كمبود كاركنان. مختلف كتابخانه به فعاليت بپردازند يها بخش

كاربران ممكن است در ساعاتي كه مراجعه كنندگان به يك بخـش زيـاد باشـند و    
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عين حال در بخـش ديگـري از كتابخانـه سـاير كاركنـان از فراغـت بيشـتري         در
برخوردار باشند و با توجه به اينكه در بين كاركنان روحيه همكاري وجود دارد و 

 يزيـ ر برنامـه بـا   تـوان  يمـ رت متنوع برخورداند كه در ايـن صـو   يها تخصصاز 
صحيح و جلب رضايت همه كاركنان در چنين مواقعي كاركنان به كمك يگـديگر  

كاركنان عالقمند به تحقيـق و   توان يم جوان هستندكاركنان اين كتابخانه  .بشتابند
كاست و از عالقـه و توانـايي    ها آنپژوهش را شناسايي و از حجم وظايف كاري 

بهره بـرد و بعـد از انجـام     يا ستهيشايقات و پژوهش به نحو آنان براي انجام تحق
بـراي مـديريت    .هر تحقيق در كتابخانه از نتايج به دست آمده از آن استفاده كـرد 

مختلـف،   يها بخشاز  ها كتابخانهبهتر امور كتابخانه با توجه به اينكه مديران اين 
ت علمـي در  أهيـ اطالعات آماري دقيق در دست دارند و همچنين وجود اعضـاء  

و اداره امـور   يزير برنامهدر امر  ها آناز دانش، تخصص و تجربه  توان يمدانشگاه 
كتابخانه سود جست تا كتابخانه در حركت و دستيابي به اهداف پيش بيني شده با 

و  هـا  كتابخانـه مدير كتابخانه در عرصه رقابت بـا سـاير    .سرعت بيشتر پيش برود
از اين ويژگي كـه   تواند يماجعه و استفاده از كتابخانه جذب كابران بيشتر براي مر

كتابداران با كاربران داراي رابطه نزديكي هستند و قادر به پيش بيني نياز مخاطبان 
مورد نياز روز كاربران اقدام و توجه كـاربران را   ها يفنĤورهستند، به تهيه منابع و 

 هـا  كتابخانـه عمده اين  يها ضعف .به استفاده هر چه بيشتر از كتابخانه جلب كند
. فنĤوري اطالعاتي و ارتباطي و بعد مالي اسـت  يها رساختيزدر بعد مجموعه و 

مقـدم چركـري   و ) 1390( اين نتايج در راستاي نتـايج پشـوتني زاده و منصـوري   
 هـاي  سـاخت وري اطالعـات و زيـر   Ĥدهنده آن است فنـ  و نشان باشد مي) 1383(

كه جهت برطـرف نمـودن    .باشد ميايران ضعيف  ايه كتابخانهالزمه آن در بيشتر 
 يهـا  فاصلهكوتاه مدت و بلند مدت، نياز سنجي در  يها يزيرنياز به برنامه  ها آن

زماني متعدد و توجه جـدي معاونـت پژوهشـي دانشـگاه بالخصـوص در زمينـه       
نيروي انساني و شناسايي اسـتعدادها،   وري بهرهباالبردن  .مالي را دارد يها تيحما

ضمن خدمت مرتبط با فعاليت نيروي انساني، جذب نيروهاي  هاي دورهرگزاري ب



  91 _________________________________ … يتهديدهاو  ها فرصتنقاط قوت، ضعف، تحليل 
 

 
 
 

، بـاال بـردن كيفيـت آموزشـي و پژوهشـي،      وري بهـره مثمرثمر از طريق باال بردن 
تخصيص امكانات به كتابداران و كاركنان جهت برطرف سازي نيازهاي نخسـتين  

 نگيـزه در كتابـداران و  ، ايجاد ا...تعاوني و هاي شركتدر  گذاري سرمايهاز طريق 

بـه روز   كاركنان از طرق مختلف، ايجاد فضاي مساعد جهـت آمـوزش مسـتمر و   
بـه   كاركنان، انجام تحقيقات مستمر جهت ايجاد انگيزه و كردن دانش كتابداران و

ضمن خـدمت   هاي آموزشكاركنان، هماهنگ سازي  روز كردن دانش كتابداران و
آموزشـي ضـمن خـدمت جهـت بـاال بـردن        يهـا  دورهبا نياز كاركنان، برگزاري 

 هـاي  دورهاطالعات، برقراري ارتباطات درون و برون سازماني با جامعه، برگزاري 
اطالعاتي و ارتبـاطي   هاي فنĤوريآموزشي متعدد و با فاصله زماني كم در رابطه با 

 هـا  فنـĤوري از اين  جهت استفاده و پشتيباني و نرم افزارهاي مرتبط و روزآمد دنيا
مختلفي اسـت كـه    هاي راهاز  اي دورهانجام نياز سنجي به صورت ، ها كتابخانهر د

پشـوتني   هـاي  پـژوهش برخالف  .كمك نمايد ها كتابخانهبه مديريت اين  تواند مي
دانشـگاه رازي بـه    هـاي  كتابخانـه ) 2007(دايك يوگا و ) 1390( زاده و منصوري

  .فضا را ندارندلحاظ فضا به علت تازه تأسيس بودن مشكالت كمبود 
بسيار از مشـكالت مـادي و تهديـدهاي مـادي ايـن       تواند ميبحث بازاريابي 

محمـود،  مشكل بازاريابي و كسب درآمـد نيـز توسـط    . را كاهش دهد ها كتابخانه
بـا ارائـه    .پاكستان مطرح گرديده اسـت  هاي كتابخانهبراي ) 2005( حامد و حيدر

پيـام  دانشـگاه  ادهاي دو سويه از جمله در قالب قرارد ها دانشگاهخدمات به ساير 
بخش اعظمي از نقاط ضعف ايـن   ها آنو دريافت هزينه از  ها سازماننور يا ساير 

بخـش  ( از كتابخانـه  هـاي  بخـش واگـذاري   .برطـرف خواهـد گرديـد    ها كتابخانه
كمك شاياني به كمبود نيرو در  به بخش خصوصي )زيراكس، صحافي و خدمات

 هـاي  كتابخانـه استفاده از خريد كنسرسيومي بـا همكـاري    .دكن مي ها كتابخانهاين 
را كـاهش   هـا  كتابخانـه منطقه غرب بخشي از مشـكالت مـادي ايـن     هاي دانشگاه

  .خواهد داد
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  پيشنهادها
با نوجه به مشكل كمبود نيروي متخصص اين دانشگاه پيشـنهاد   - 1
، مسولين دانشـگاه مبـادرت بـه اسـتخدام كتابـداران متخصـص       گردد مي
 .ندنماي

ت علمـي  أاعضـاء هيـ   بـه  ها كتابخانهمديريت  ،گردد ميپيشنهاد  - 2
 .سپرده شود ها كتابخانهرشته كتابداري يا كارشناشان ارشد اين 

وري اطالعاتي و ارتبـاطي و  Ĥفن هايي زيرساخت گردد ميپيشنهاد  - 3
 .تقويت گردد ها كتابخانهاتصال به اينترنت پر سرعت در اين 
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4 Weakness 
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  منابع
 تحليل«. )1388(يعغوبي، مريم  ؛محمدحسين مريم؛ رحيمي، عليرضا؛ يارمحمديان، انصاري،

پزشكي  رساني اطالع و مديريت ي دانشكده) SWOT Analysis(بيروني  و دروني استراتژيك
 .33-38، )36(12سالمت، مديريت. هاناصف پزشكي علوم دانشگاه

ترجمه . هاي دولتي و غيرانتفاعي ريزي استراتژيك براي سازمان برنامه). 1386(ام . برايسون، جان
  ريزي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه: تهران. 3ويرايش . عباس منوريان

ي ا دانشكدهي مركزي و ها تابخانهكرزيابي و مقايسه . )1390(زاده، ميترا؛ منصوري، علي  پشوتني
 تمطالعات كتابداري و علم اطالعا. SWOTي شهيد چمران و شيراز بر اساس تحليل ها دانشگاه

  )در دست چاپ(
براي برنامه ريزي استراتژيك به  SWOTتحليل . )1388( پور، ستاره؛ احمدي، مهدي كشميري

در مديريت دانش و علوم .انشجهت توسعه نقش كتابداران و اطالع رسانان در مديريت د
ها، به كوشش محمد حسن زاده، اميد فاطمي و ابراهيم عمراني،  پيوندها و برهم كنش: اطالعات

 .نشر كتابدار: تهران
ترجمه عبدالحسين فرج . ها برنامه ريزي و مديريت راهبردي در كتابخانه. )1387( متيوز، جوزف آر

  .دانشگاه شهيد چمران اهواز. پهلو
شهيد  دانشگاه تهران،. ها تجربه و ها نظريه دانشگاهي، ي توسعه ريزي برنامه). 1382( محمد يمني،

  .بهشتي
 .ام و رابرت مينتزبرگ هنري جيمز؛ كويين، راين در ،استراتژي فرايند .)1376( هنري مينتزبرگ،
  .دولتي مديريت آموزش مركز صائبي، تهران، محمد استراتژيك، ترجمه مديريت .جيمز
كتابخانه ملي  تدوين چشم انداز خدمات و وظايف سازمان اسناد و. )1383(چركري، نصراهللا  مقدم

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي . پيشنويس برنامه كالن: جمهوري اسالمي ايران
  .ايران

ايي ترجمه مهدي الواني و حسن دان. مديرت تحول در سازمان). 1379(فرنچ، و بل، سسيل اچ  ،وندل
  نظر صفار: تهران. فرد
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