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چکیده
هدف :هدف ،تحلیل راهبردی وضع کنونی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریاابی  -محصاو » و ارائاۀ
راهبردهای پیشنهادی مبتنی بر ماتریس  swotاست.
روش :در ابتدا با استفاده از مصاحبۀ با  13نفر از کارمندان متخصا

کتابخانا و کااربرد روش تحلیال

محتوا ،مؤلف های  SWOTاستخراج شدند .سپس با استفاده از ابزار پرسشنام و رتب بندی مؤلف هاا و باا
استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردی ،وضعیت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقولاۀ محصاو  ،تعیای و
راهبردهای  ،WO ،ST ،SOو  WTارائ شدهاند.
یافتهها :موقعیت راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقولاۀ محصاو  ،تهاامیی اسات .بریای راهبردهاای
پیشنهادی عبارتند از :بهین سازی فضاای مموزشای کتابخانا  ،بهینا ساازی قادرم محتاوایی ،یادماتی،
رقومی و نوع دسترسی ،تقویت قابلیتهای کیفی یدمام ،استفادۀ مطلوبتر از فرصتهاای تعااملی و
قانونی ،تقویت قابلیتهای پردازش ،تقویت قابلیتهای انتشاراتی ،استفاده از شیوههای مجیوعا ساازی
متنوع ،استفاده از کیپی های بازاریابی ،حرکت در مسیر مموزش کتابخان های دیگر ،استفاده از فیلترهاای
منطقیتر ب منظور تشخی

پژوهشگران ،هیکاری و فعالیات مشاترآ مرشایو و کتابخاناۀ ملای ج.ا.ا و

استفاده از نیروهای بیشتر و ماهرتر برای ارائۀ یدمام.
اصالت :ای پژوهش سبب مرور مجدد فلسفۀ ومودی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و شفاف شدن نقاش متیاایز
من در سایتار پژوهشی کشور میشود.
واژههای کلیدی :بازاریابی ،تحلیل  ،SWOTکتابخانۀ ملی ج.ا.ا ،محصو  ،موقعیتیابی راهبردی.
 .1دکتری مدیریت سیستمها ،استادیار دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکدۀ علوم اطالعام و دانششناسی دانشگاه تهران
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مقدمه
بازاریابی برای هرگونه حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار امروز ضرورت دارد .عالوو بالر رالرکتهالای
تجاری و بازار انتفاعی ،مؤسسههالای یررانتفالاعی از یلرالو مالوز هالا ،دانگالها هالا و ناادهالای دویتالی و نرال
کتابخانهها ،نرازمند استفاد از آمرختۀ بازاریابی بهعنوان راهکار مؤثری در زمرنالۀ ارتلالا بالا مالرد هسالتند.
امروز کتابخانهها برش از پرش با کملود بودجه و امکانات مواجهاند ،کتابالداران در چنالر رالراییی باله
استفاد از ررو های نوی نراز دارند تا حفظ و بقالای کتابخانالههالا را در عصالر االوعالات تضالمر کننالد.
ررکتهای جدید کسبوکار االوعات پدید آمد اند و کتابخانهها را به چایش و ریابت فراخوانالد انالد.
بنابرای  ،بهمنظور بقا و پرش افتادن از ریلای دیهر ،کتابخانهها باید بهدنلال اصول بازاریابی مدرن بارند.
بقای یک کتابخانه به مواردی بستهی دارد که بر تصویر کتابخانه در ذه کاربران تأثرر میگذارنالد.
ای تصویر نترجۀ کرفرت و اثربخگی خدمات ،توانایی پالرشبرنالی خواسالتههالا و نرازهالای بالایقو و بایفعالو
کاربران و تحقق آن است؛ بازاریابی اب اری است که کتابخانه از الریق آن به ای اهداف دسالت مالییابالد
(مدهوسدهان .)2008 ،1از اوایالو سالال  1970تأکرالد رالد اسالت کاله اصالول بازاریالابی ،در سالازمانهالای
یررانتفاعی اجراردنی هستند .هدف بازاریابی از سازمانهای یررانتفاعی بهدست آوردن پاسخ میلالو از
بازارهای هدف و توسعۀ یک راهلرد بازاریابی یررانتفاعی ،رامو تعریف و تج یه و تحلرو بازار هالدف و
ایجاد و حفظ آمرختۀ بازاریابی است (ادیوی  .)2004 ،2از سوی دیهر توجه به ایال نکتاله ماالس اسالت کاله
سازمانهای موفق به اتخاذ راهلردهای مناسب برای کسب و کالار و خالدمات خالود ،بالا توجاله باله رالرای
موجود میپردازند (آلحجی .)2012 ،3هر سازمانی باید با توجه به مویعرتها ،فرصتها ،اهداف و منالاب
خاصی که با آن روبه رو است ،باتری برنامه را برای بقا و ررد درازمالدت انتخالا کنالد .کالانون تمرکال
برنامه ری ی راهلردی اینجاست؛ فرایند ایجالاد و حفالظ همخالوانی راهلالردی بالر اهالداف و توانالاییهالای
سازمان و فرصتهای در حال تغررر بازاریابی .برنامهری ی راهلردی ،پایهای برای دیهر برنامالهریال یهالای
ررکت است (کایتر و آرمسترانگ .)38 :2012 ،4در ای مران موفقرت برنامهری ی راهلردی کتابخاناله بالر
دسترابی به چگسانداز رهلر سازمانی ملتنی است که بر اساس وایعرتهای بازار در یایب نرالاز کالاربر اعتلالار
مییابد که کارمندان میتوانند از الریق بازاریابی ملتنالی بالر تاکترالکهالا و ارتلاالالات ،بالا مگالتریان ارتلالا
بریرار کنند (جرمنو و استرچ  -استفنون.5)2011 ،
راهلرد سُوات 6اب ار مامی در امر تصالمرسگرالری اسالت و ایلالب بالرای تحلرالو نظالا منالد رالرای
راهلردی و رناسایی عوامو داخلی و خارجی محر سازمان بهکار میرود .از الریالق تج یاله و تحلرالو
سُوات ،سازمان عوامو مثلت و منفی خود را رناسایی میکند و سپس به توسعه و تیلرالق راهلالردهالای
خود بهمنظور مناسبسازی ای عوامو میپردازد (گائو و پنگ .7)2011 ،کتابخانالههالا در حالال حاضالر
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درگرر برنامهری ی راهلردی هستند و تج یه و تحلرو سُوات به عاملی حراتی در کتابخانهها تلدیو رد
و بهالور فعال ساس خود را در اهداف و نتایج سازمانی نگان داد است (مپوالنها .)2013 ،8در ای بر
مدیران کتابخانه ها نر باید باتری راهلردها را برای پرداخت به چایش های جاانی (که رامو جمعرالت
متنوع از کاربران ،مرزهالای جدیالد ایجالاد االوعالات ،انتگالار خالدمات و ارائاله اسالت) در نظالر بهررنالد
(آالرد .)2008 ،9ایلته با توجه به چایشهالا و تغررالرات فالراوان در کتابخانالههالا ،نقالش اصاللی و هالدف
کتابخانههای ملی بدون تغررر بایی مانالد اسالت .بالرای کتابخانالههالای ملالی ،جمال آوری ،حفاظالت ،در
دسترس یرار دادن انتگارات کگور در همۀ فرمتها ،برای توانمندسازی راروندان در زمرنۀ کگالف و
یذت بردن از مجموعهها و حمایت از آموزش و تحقرق ،بهعنوان یک وظرفه حفالظ مالیرالود (ود ،10
 .)2012کتابخانۀ ملی هر کگور راخصی از توسالعه و پرگالرفت فرهنالگ علمالی ،اجتمالاعی و فرهنالگ
میایعه بهرمار میآید ،بنابرای باید توش کرد تا تصویر رورالنی از یابلرالتهالا ،منالاب و خالدمات ایال
کتابخانهها ارائه رود و مر ان استفادۀ صحرح از ای ناادها اف ایش یابد .از راهکارهای رایان توجاله در
ای زمرنه ،اعمال راهلردها و اصول بازاریابی در آنااست .کتابخانۀ ملی ج.ا.ا دارای مناب جایب توجاله
و منحصر بهفردی است که دسترسی به آناا برای جستوجوگران و مخااللالان بالهراحتالی امکالانپالذیر
نرست و ای کتابخانه گا های اویره را بالرای اجالرای بازاریالابی االوعالات بردارالته و تگالکروت اداری
مرتل با ای بخش ایجاد رد است .با وجود ای نکات ،یافتهها حاکی از آن اسالت کاله مرالان عناصالر
بازاریابی هرچ ترکرب منسجمی بهعنوان آمرختۀ بازاریالابی وجالود نالدارد (ب رگالی و نصالرری.)1388 ،
همچنر پژوهش محمدزاد و ب رگی ( ،)1391ملر ای مسئله است که بهعلت اباالا اذهالان عمالومی
جامعه در مورد رسایتهای اصلی کتابخانۀ ملی ،ای کتابخانه در مسرری خوف رسالایت اصاللی خالود
در حال حرکت بود و برگتر به یرائتخانۀ اعضا تلدیو رد است .بنابرای تعرر یوتها و ضعفهای
درونسازمانی از یک سو و فرصتها و تادیدهای برونسازمانی از سوی دیهر و تالدوی راهلردهالای
بازاریابی با توجه به ررای موجود ،به رفاف ردن رسایت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و معرفی محصالوالت و
خدمات آن به مخااللان هدف و تثلرت جایها انکارناپذیر آن در جامعه و تلدیو آن به عنصر فرهنهی
مامی در بر مرد و بهویژ یگر تحصروکرد و ارائۀ راهکارهای اجراردنی و متناسب در چالارچو
آمرختۀ بازاریابی بهمنظور رف موان موجود در مسرر رسایتهای اصلی کتابخانه کمک میکند.
یکی از ایهوهای بازاریابی 4p ،بازاریابی بود که رامو «محصالول»« ،11مکالان»« ،12یرمالت» و
«ترویج» 14است .محصول ،تمامی کاالها اعس از کتا  ،نگریه ،مواد دیداری رنرداری ،پوسالتر و ...
و خدمات اعس از امانت ،تحویو مدرك ،اراعۀ االوعات گ ینگی ،خدمات مرج و  ...ارائهرالد
توس کتابخانه محسو میرود .مکان ،به همۀ مجاری و را هالای دسترسالی باله کتابخاناله اعالس از
13
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حضوری یا یررحضوری ارار دارد .همچنر برای توصرف محو ارائۀ کاال و خدمات بهکار رفتاله
است .یرمت ،به تمامی مجاری مستقرس و یررمستقرس دریافت ه ینه بالهوسالرلۀ کتابخاناله بالرای ارائالۀ
خدمات و کاالها از کاربران ارار دارد .ترویج رامو فعایرتهایی است که یک کتابخانه بهمنظور
جذ هر چه برگتر کاربران ،آناا را بهکار میبندد ،مثو تللرغات ،رواب عمومی ،کارمندان باسالواد
و  . ...همچنر به تمامی ویژگیهای ممتالاز کتابخاناله (کاله آن را از سالایر مراکال االوعالاتی متمالای
میکند) ارار دارد که در ای پژوهش به بررسی اویر پی بازاریابی (محصول) پرداخته رد است.

پیشینۀ پژوهش
در مجموع با توجه به پرگرنههای داخلی نمایان است که پالژوهشهالای سُالوات بالهصالورت فراگرالر در
کتابخانهها کاربرد ندارند .همچنر پژوهشهای مربالو باله بازاریالابی بالهصالورت کالاربردی در ایالران
محدود هستند و برگتر پژوهش ها به کاربرد عناصر آمرختۀ بازاریابی یا برخی از جنلاله هالای مربالو باله
ترویج و تللرغ ،مانند فنون بازاریابی در تارنماها پرداختهاند که برخی نگالاندهنالدۀ محالدودیت کالاربرد
ای تکنرک ها در کتابخانه ها هستند .از منظر پژوهش حاضر ،پرگرنه هالای داخلالی ملالر اهمرالت مرال ان
ماالالارتهالالا و تحصالالروت کارمنالالدان (نرالالروی انسالالانی کارآمالالد) ،منالالاب و محتالالوای فر یکالالی و ریالالومی
کتابخانهها ،مگارکت و همکاری ،زیرساخت فناوریهای االوعاتی و ارتلاالی ،ررای مالایی ،بودجاله،
تساروت و فضا ،محر ریابتی و امکانات پگترلانی برای کتابخانه هالا و مراکال خالدمات االالوع رسالانی
هستند .در پژوهشهای خارجی نرال مالوارد مالرتل در عمالو بالدون اسالتفاد از سالوات باله ایال مسالئله
پرداختهاند و همچنر در ای مران به اهمرت توسعۀ راهلردهای بازاریابی برای کتابخانهها پرداخته رد
است .پژوهش های مرتل با کتابخانه های دانگهاهی نر برگتر به اهمرت رسانه های اجتماعی مانند و
 2و فرس بوك در بازاریابی کتابخانه ها اختصاص یافته اند و اهمرت ای رسانه هالا را در تالرویج و تللرالغ
ماس و پر رنگ جلو داد اند .همچنر بران کرد انالد کاله کالاربرد ایال رسالانههالا هنالوز بالهعنالوان یالک
توانمندساز برای کتابخانه ها میرح نرست .همچنالر بردارالت متنالوع کتابالداران از مفاالو بازاریالابی و
محدودیت کاربرد آن در کتابخانهها و بهصورت کاربردی و تحت یک معنای واحد نر از یافتالههالای
پژوهشهای انجا گرفته هستند .در مجموع نر پرگرنههای خارجی ملر اهمرت بسراری از عوامو برای
کتابخانهها و مراک خدمات االوعرسانی هستند که میتوان از ماستالری آناالا باله عوامالو ذیالو ارالار
کرد :برنامه ری ی راهلردی ،بودجه بنالدی ،مویعرالت جغرافرالایی ،معمالاری ،مسالائو امنرتالی ،فضاسالازی،
نرروی انسانی ،مجموعۀ مناب  ،رلکۀ االوعات دیجرتالال ،زیرسالاخت خالدماتی ،زیرسالاخت آموزرالی،
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زیرسالالاخت پژوهگالالی ،زیرسالالاخت انتگالالاراتی ،امکانالالات فناورانالاله ،همکالالاری و مگالالارکت ،تجارال ات،
رسانهها و رلکههای اجتماعی ،راهلردهای تللرغاتی ،خدمات آنوی مرج و رواب بازاریابی خارجی.
بصرریان جارمی ( )1387در پژوهش پرمایگی خالود در کتابخاناله هالای مرکال ی و دانگالکد ای
دانگها های دویتی رار تاران بران کالرد اسالت کاله پالذیرش و باله کالارگرری اصالول بازاریالابی در
کتابخانه ها و مراک االوعرسانی با توجه به ریابتی رالدن هالر چاله برگالتر محالر  ،همچنالر افال ایش
ه ینه ها و کاهش بودجۀ ای مراک به امر ناگ یری در عصر حاضر تلدیو رالد کاله توجاله ویالژ و
برش از پرش کتابداران و مدیران االوعاتی را به ای موضوع ضروری میکند.
ب رگی و نصرری ( )1388در پژوهش پرمایگی توصرفی خود بران مالی کنالد کاله کتابخانالۀ ملالی
ج.ا.ا گا های اویره را برای اجرای بازاریابی االوعات بردارته است و تگکروت اداری مرتل با ای
بخش ایجاد رد است ،اما با وجود ای نکات ،یافته ها حاکی از آن است که مران عناصر بازاریالابی
هرچ ترکرب منسجمی به عنوان آمرختۀ بازاریابی وجود ندارد.
عربلو ( )1389در پژوهش پرمایگی – توصرفی و کاربردی خود میرح می کند که از مران ابعاد
چاارگانۀ مورد بررسالی در کتابخاناله هالای دانگالها آزاد اسالومی واحالد علالو و تحقرقالات تاالران
بهترترب بعد تنوع خدمات و حجس مناب االوعاتی ،مویعرت مکانی ،بهکارگرری برنامههای ترویجی
و یرمت (ه ینه) دارای رتلههای اول تا چاار هستند .همچنر یرر از بعد ترفر در بقرۀ ابعاد ،کمتالر
از  50درصد مؤیفهها برش از حد متوس امتراز هر بعد را کسب میکنند.
نورر فرد و ضرایی ( )1390در پژوهش پرمایگی  -تحلرلی خود گفتهاند که استفاد از تکنرکهالای
بازاریابی در تارنماهای کتابخانههای مرک ی دانگها های ایران در سیح باالیی نرست .مر ان بهکالارگرری
تکنرکها در دانگها های دویتی وضعرت مناسبتری نسلت به دانگها های یرردویتی دارد.
سالی و اسمعرلیگروی ( )1393در پژوهش خود به رناسایی یابلرتهالای برندسالازی کتابخانالۀ
ملی ج.ا.ا بر اساس مدل چاار پی پرداختهاند« .هویالت و وایعرالت منحصالر بالهفالرد» و «جایهالا برتالر
کگوری» مؤیفههای محوری پژوهشاند .باالر منالدی میلالو از مؤیفالههالای آمرختالۀ بازاریالابی ،از
ررای علّی پژوهش به منظور رسردن به برند برتر کگوری است .همچنر بار مندی از فرصت های
یانونی بیبدیو بهعنوان عامو مداخلهگر ،و پویایی بازار االوعات و سراستها و یانونهالای دویتالی
بهعنوان عوامو زمرنهای در ای پژوهش میرح رد اند.
همچنر میتوان به برخی پژوهشهای زیر که به کاربرد تحلرو سُالوات در کتابخانالههالا پرداختالهانالد
ارار کرد :سارلی ( )1390به تحلرو نقا یوّت ،ضعف ،فرصتها و تادیالدهای کتابخانالههالای دانگالها
رازی و ارائۀ راهلردهای راهلردی مناسب برای ای کتابخانهها پرداخته است .نرروی انسالانی ،مگالارکت و
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همکاری ،مجموعه ،زیرساختهالای فنالاوری االوعالاتی و ارتلالاالی ،وضالعرت مالایی ،تسالاروت و فضالا،
رویکردها و نهرشهالا ،از نقالا یالوّت و ضالعف جامعالۀ پالژوهش محسالو مالیرالوند .تادیالدها رالامو
مگکوت پگترلانی از زیرسالاختهالای موجالود ،عالد اسالتفاد از سالختاف ارهالای بالا کرفرالت میلالو و
نر اف ارهای جدید ،عد امکان واگذاری برخی خدمات به بخش خصوصی ،کملود بودجه ،عد امکان
استفاد از روش خرید کنسرسرومی و فرصتها رامو وجود نرروی انسانی جوان و با تخصصهای مالورد
نراز ،کس بودن یرمت نرروی کار ،حمایت از نوآوریها ،تمایو از مناب چاپی بهسمت مناب ایکترونرکالی و
نهرش مثلت دانگجویان در رابیه با نقش کتابخانه هستند .اسدنرا و جلروپور ( )1391که به امکالانسالنجی
خصوصالیسالازی کتابخانالالههالای عمالالومی بالا اسالالتفاد از تحلرالو سالوات پرداختالالهانالد ،نترجالاله گرفتنالد کالاله
کتابخانههای عمومی از نظر عوامو درونی دارای یوّت و با استفاد از فرصتهای پرش رو یادر به یلله بالر
تادیدها هستند .ذاکر رارك و اباذری ( )1392که عملکرد کتابخانههای کانون پروش فکری کودکالان
و نوجوانان در ایران را بر اساس روش تحلرو راهلردی سوات سنجرد اند ،ارتلا و تعامو بر حوز هالای
مختلف کودکان و نوجوانان با کتابخانۀ مرج کانون را کس مالی داننالد .مرال ان آرالنایی کارکنالان بالا زبالان
خارجی در حد متوس است و درصد بسرار کمی از آناا با سایر زبان های خارجی آرنایی دارنالد .برگالتر
کتابخانههای کانون فاید مناب خارجی برای کاربران خود هسالتند .محمالد اسالماعرو و یربالانی ( )1393در
پژوهش خود که به روش تحلرو سوات انجا گرفته است ،ادارۀ کالو پالردازش کتابخانالۀ ملالی ج.ا.ا را از
یحاظ راهلردی در موض تااجمی دانستهاند .راهلردهای پرگناادی پژوهش علارت از تقویت دورکاری،
هماهنهی برگتر ادارۀ کو فناوری و ارتلاالات ،بازبرنی روال فرپا ،پرشبرنی مگوقهای مالادی و معنالوی در
حد امکانات ،دیت برگتر در جابهجایی کاررناسان و بریالراری گفالتوگالو و همالاهنهی بالا سالایر ادارات
سازمان است.
15
«اسپایدینگ و ونگ» ( )2006به چایشها و فرصتهای بازاریابی کتابخانههای دانگهاهی در
ایاالت متحدۀ آمریکا ،تجربۀ کتابخانه های دانگهاهی آمریکا با برنامالۀ جاالانی پرداختاله انالد و برالان
کرد اند که کتابخانهها در بهدست آوردن حمایت ،از توشهای خود موفالقتالر هسالتند و کالاربران
کتابخانه ها در استفادۀ باتر از خدمات و دسترسی به آناا برای رسردن به اهداف علمالی و پژوهگالی
خود موفقترند.
یوگا  )2007( 16به تج یه و تحلرو سوات کتابخانۀ کگاورزی دانگها مرگو اکپرا در نرجریه پرداخته
و بران کرد است که از یوّتها میتوان به مجموعهها و تجار ات و کارمندان با صالوحرت ارالار کالرد.
ضعف عمدۀ ای کتابخانه نلود فارست مناسب و کاربردی کتابخانه ،عد فارستنویسی و اللقالهبنالدی و
نمایهسازی مجوت ،ضعف در واحد صحافی ،کملود فضا برای کاربران و کارکنان است .از فرصتها به
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آموزش ،پژوهش ،انتگار مجله های کتابخانه ،نمایهسالازی و خالدمات چکرالد بالرای اسالتفاد در داخالو و
خارج از دانگها  ،اسناد فعایرتهای کایج و صحافی کتا ارار میکند .از تادیدها میتوان به مگکوت
ایمنی و امنرتی و مسائو مربو به ساختمان کتابخانه ،مجموعه ،کارکنان ،و کاربران ارار کرد.
الحجی ( )2012در پژوهش خود با عنوان «فرایند تج یه و تحلرو راهلردی کتابخانههای دانگالهاهی
در عمان» بران کرد است که همۀ پاسخدهندگان ،نقا یوّت ،ضعف ،فرصتهالا و تادیالدهای کتابخانالۀ
خود را یکی یا چند عامالو زیالر مالی داننالد :منالاب االوعالاتی ،پگالترلانی اداری ،منالاب انسالانی ،منالاب مالایی،
ساختمان و فضا ،امکانات و تجار ات و همکاری و ارتلا  .با ای حال ،اویویت و اهمرت هر موضالوع در
هر کتابخانه از یک مؤسسه به مؤسسۀ دیهر با توجه به انداز و تاریخ هر دانگها متفاوت است.
«هازیدا و ادزان» )2012( 17به «تج یه و تحلرو سُوات :راهلرد های بازاریابی و تللرغالاتی مالورد اسالتفاد
در کتابخانۀ دانگها ماالیا» پرداختهاند و نترجه گرفتهاند که ای کتابخانه بهمنظور همها رالدن بالا جاالان،
فنالالاوریهالالای جدیالالد ماننالالد و  2و سرسالالتس پرالالا کوتالالا  18را در نظالالر دارد .رسالالانههالالای اجتمالالاعی ماننالالد
فرسبوك ،تویرتر و دیهر رلکههای اجتماعی ،برنامههای کاربردی هستند که نسو فعلالی بالرای تعامالو از
آناا استفاد میکنند.
19
در پالژوهش کومالار ( )2012بالا عنالوان «کتابخانالههالای دانگالهاهی در کالراال :یالک تحلرالو سالوات
بازاریابی» مویعرت جغرافرایی کتابخانه ،کارکنان باتجربه و واجد ررای  ،مجموعه های خاص و امکانالات
فناوری االوعات و  ...از یوّتهای میرحرالد هسالتند .کملالود کارکنالان ،سالرمایهگالذاری ناکالافی بالرای
کتابخانه ،مگکو فضا ،نلود کتابدار دانگهاهی و  ...از نقا ضعف محسو میروند .برنامۀ علمالی ،منالاب
جدید بودجه ،همکاری و کنسرسرو در مجموعهسازی وفناوری از فرصتهالا و ارائالهدهنالدگان متنالاو
االوعات ،نرخ تغرررات در حوزۀ االوعات و فناوری االوعات ،از تادیدهای ماس میرحرد هستند.
مپوالنها ( )2013در پژوهش خود با عنالوان «تج یاله و تحلرالو سالوات برنامالهریال ی خالدمات و
سرستسهای االوعرسانی در کتابخانههای دانگهاهی :میایعۀ برنامههای راهلردی دانگالها مالاالوی»
بران کرد است که با وجود تدوی برنامه های راهلالردی ،نرروهالای سراسالی ،ایتصالادی و اجتمالاعی
داخلی و خارجی ،بر اجرای برنامه ها تأثرر منفی دارند .همچنر برنامه های راهلردی موفق باله نگالان
دادن خواستههای کتابخانه بهعنوان یک مکان مناسب زیست محریی نگد اند.
برخی از پژوهشهای صورتگرفته در زمرنۀ راهلردهای بازاریابی کتابخانهها نر رامو موارد زیرنالد:
ترنر ،ویکی ،و روزن ( 20)2004به توسعۀ راهلردی تللرغالاتی بالرای «کتابخانالۀ ملالی ایکترونرکالی سالومت»
پرداخته اند که عمدتاً از الریق رلکۀ کتابخانۀ دیجرتال کار مالی کنالد .ایال رویکالرد مگالارکتی ،دسترسالی
برگتر را برای فعایرتهای بازاریابی فعال کرد است .رالوا  ،اسالتفنس و کلرالو ( 21)2009باله جاالتگرالری

61

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1394

بازاریابی در کتابخانههای ملی پرداختهاند .تج یه و تحلروها نگاندهندۀ نهرشهای متفالاوت کتابخانالههالا
نسلت به بازاریابی است .در زمرنۀ توسعه برای بازاریابی ،به تغررر در دیدگا از سمت داخو به برالرون نرالاز
است .توصره های ارائه رد در زمرنۀ الراحی تارنما رامو استفادۀ باتر از مناب دیجرتال و معرفی تارنمای با
ویژگی های و  2.0است .وید )2012( 22در پژوهش خود به تأثرر میلو رواب بازاریابی خالارجی در
ترویج نقش کتابخانه و گسترش استفاد از مجموعه ها و خدمات در کتابخانۀ ملی اسالکاتلند ارالار دارد.

انفو )2014( 23در تحقرق خود به حمایت از تصالویب راهلردهالای بازاریالابی در کتابخانالههالای تخصصالی
پرداخته است.
همچنر مالیتالوان باله برخالی از پالژوهشهالای صالورتگرفتاله در زمرنالۀ بازاریالابی کتابخانالههالای
24
دانگهاهی ارار کرد که باله برخالی از آناالا (از سالال  2008باله بعالد) ارالار مالیرالود :مدهوسالدهان
( )2008در میایعۀ خود در کتابخانۀ دانگها گوا 25به بالود خدمات برای کاربران تحت تأثرر فنالاوری
االوعات و اتخاذ رویکرد بازاریابی ارار دارد .کور 2009( 26به ضالعف کتابخانالههالای دانگالهاهی در
استفاد از یابلرتهای و در بازاریابی ارالار مالیکنالد .ییالا )2009( 27باله اهمرالت بازاریالابی خالدمات
کتابخانه در گرو های فرسبوك مالیپالردازد .گروفلالو و دیهالران )2012( 28در پالژوهش خالود ارالار
دارند که اکثریت کتابداران متوجاله اهمرالت بازاریالابی هسالتند ،امالا آناالا هنالوز را درازی در درك و
پالالذیرش مفالالاهرس بازاریالالابی در تالالدارکات خالالدمات پالالرشرو دارنالالد .چالالان )2012( 29بالاله مالالؤثرتر بالالودن
راهلردهای تللرغاتی ملتنی بر ویژگی های اجتماعی فرس بوك نسلت به روشهای سنتی پرداخته است.
یالالی ،الج و مالالککاسالاللند ( 30)2013در پالالژوهش خالالود بالاله بردارالالت متنالالوع کتابالالداران دانگالالهاهی از
روشهای مؤثر بازاریابی ارار کرد اند .کومار ( )2013در پژوهش خود به راهلردهای بازاریابی برای
کتابخانههای دانگهاهی در کراال پرداخته است و بران کرد است که تناا تعالداد کمالی از کالاربران از
خدمات کتابخانۀ دانگها آگا اند و به راهلردهای مؤثر تللرغالاتی نرالاز دارنالد .بالامرهلوال )2013( 31در
پژوهش خود به کاربرد راهلردهای بازاریابی و آمرختالۀ بازاریالابی بالرای خالدمات االوعالاتی دیجرتالال:
کتابخانههای دانگهاهی نرجریه پرداختاله و برالان کالرد اسالت کاله ماالستالری نکتالۀ منالاب ایکترونرالک
کتابخانالالههالالا رالالامو :اپالالک ،سالالی دی را  ،خالالدمات آنویال مرجال  ،جسالالتوجالالو در اینترنالالت ،کتالالا
ایکترونرکی ،یورنال های ایکترونرکی و آزمایگها رایانه است .راهلرد های بازاریابی مانند :آرالنایی بالا
کتابخانه ،برنامههای آموزری ،تللرغ رفاهی ،ارسال ایمرو ،و تارنمای کتابخانه ارائه رد اسالت .عالوو
بر ای  ،بسراری از خدمات و محصوالت االوعرسانی دیجرتال رایهاناند.

سؤاالت پژوهش
 .1محر داخلی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چهونه است؟
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 .2محر خارجی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چهونه است؟
 .3مویعرت راهلردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چرست؟
 . 4راهلردهای بازاریابی ملتنی بر ماتریس سوات کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چرست؟

اهداف پژوهش
 .1تحلرو محر داخلی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول.
 .2تحلرو محر خارجی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول.
 .3تعرر مویعرت راهلردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول.
 .4ارائۀ راهلردهای بازاریابی ملتنی بر ماتریس سُوات.

روش پژوهش
32

روش پژوهش در بخش کرفی ،نوع خاصال از روش بالهنالا «تحلرالو محتالوا» اسالت .کالاپون (کالاپون،
 )21 :1964تحلرو محتوا را ای گونه تعریف میکند« :یک ف پژوهگی اسالت کاله بالا اسالتفاد از داد هالا،
استنتاجهای معتلر و تکرارپالذیری در مالورد زمرناله و مفالاد آناالا بالهعمالو مالیآورد» (پالاول.)207 :1389 ،
نمونهگرری در بخش کرفی پژوهش بهصالورت هدفمنالد انجالا گرفالت .نمونالهگرالری هدفمنالد ،33نالوعی
نمونهگرری است که انتخا نمونه تناا بر اساس رناخت فرد از جامعه و اهداف پژوهش انجا مالیگرالرد
(پاول )95 :1389 ،و از اصو ارلاع 34بهمنظور پایان دادن به مصاحلههالا اسالتفاد رالد اسالت .اراللاع یعنالی
اینکه هرچگونه مؤیفۀ جدیدی الی مصاحلههای جدید ،به مؤیفههای یللی اضافه نمیرود .جامعالۀ آمالاری
رامو  13نفر از اعضای هرأت علمی و کارمندان اررد کتابخانۀ ملی ج.ا.ا (دو نفالر عضالو هرالأت علمالی و
 11نفر کارمند اررد بخشهای مختلف کتابخانه) اسالت .عالوو بالر ایال بالهمنظالور تکمرالو مؤیفالههالا ،از
محتوای  16پژوهش فارسی مربالو باله مرکال اسالناد و کتابخانالۀ ملالی ج.ا.ا (کاله در فارسالت منالاب ذکالر
رد اند) و همچنر بررسی تارنمای سازمان و مگالاهدات رخصالی پژوهگالهران و محتالوای  21پالژوهش
خارجی مرتل با موضوع بار برد رد .بعد از اجرای بخش کرفی پژوهش ،پرسگنامه در  5بخش ،یالک
بخش مربو به االوعات جمعرترناختی و در  5سؤال ،و چاار بخش مؤیفههالای مربالو باله چاالار پالی
بازاریابی که هر بخش در چاار یسمت ،به منظور میرح کردن مؤیفههالای سالوات و در  86سالؤال تنظالرس
رد که در مقویۀ محصول 29 ،مؤیفۀ محوری ( 7یوّت 7 ،ضعف 10 ،فرصت و  5تادید) میرح ردند.
در بخش کمّی ای پژوهش ،بعد از مگورت با چند نفالر از اعضالای بخالش مالدیریت منالاب انسالانی و
برخی از اعضای متخصص و با سابقۀ اجرایی کتابخانه در مورد نوع جامعۀ پژوهش ،تصمرس بر اختصالاص
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جامعۀ آماری بر دو معاونت سازمان (معاونت پژوهش و معاونت کتابخانه) یالرار گرفالت .بنالابرای جامعالۀ
آماری بر اساس مجموعۀ عوامو سابقۀ کار ،مر ان تحصروت ،مناصب و ماستر از همه مر ان توان علمالی
و اجرایی آناا در پاسخهویی مؤثر به سؤاالت پژوهش (که در ای پژوهش ماستری عامو اسالت و بقرالۀ
عوامو را تحت تأثرر یرار داد) رامو  80نفر از کارمندان معاونت پژوهش و معاونالت کتابخاناله اسالت کاله
در ناایت تعداد  65پرسگنامه بهصورت کامو عودت داد رد .پس از تعرر ماستری یوّتها ،ضعفها،
فرصتها و تادیدهای پرش روی کتابخانۀ ملالی ج.ا.ا ،مویعرالت راهلالردی کتابخانالۀ ملالی در مقویالههالای
چاار پی بازاریابی تعرر رد .بهمنظور تعرر مویعرت راهلالردی کتابخانالۀ ملالی ،باله وزندهالی مؤیفالههالای
بازاریابی (پرسگنامۀ مذکور) نراز بود که در ناایت توس  8نفر از خلرگان کتابخانۀ ملی و علس االوعالات
و دانشرناسی به انجا رسالرد .همچنالر بالرای تالدوی راهلردهالای توسالعۀ بازاریالابی از مالاتریس سالوات
استفاد رد .در ای ماتریس ،با استفاد از چاالار فارسالت یالوّتهالا ،ضالعفهالا ،فرصالتهالا و تادیالدها و
مقایسۀ زوجی آناا ،راهلردهای چاارگانۀ  WO ،ST ،SOو  WTتدوی رد.
بهمنظور تعرر روایی مؤیفههای پرسگنامه ،پرسگنامۀ تنظرسرد به تأیرد دو نفر از اعضای هرأت
علمی دانگکد و دو نفر از مدیران کتابخانۀ ملی ج.ا.ا رسرد و همچنر در گا ناالایی ،یالک نفالر از
رؤسای ادارات و دو نفر از کاررناسان نر  ،پرگناادهایی برای اصوح ناالایی مؤیفالههالای پرسگالنامۀ
م بور ارائه کردند .بهمنظور تعرر پایایی پرسگنامۀ پژوهش ،تعداد  30پرسگنامه ،تاره و بالر جامعالۀ
پژوهش توزی رد .االوعات  30پرسگالنامه وارد نالر افال ار  SPSS 17رالد و آیفالای کرونلالاخ ./73
بهدست آمد که از پایایی میلو پرسگنامه نگان دارد.

یافتهها
بررسی اطالعات جمعیتشناختی
تعداد کو جامعۀ پژوهش حاضر 80نفر است که  65پرسگنامه بهصورت کامو بازگگت داد رالد کاله

تعداد  48نفر آناا را زنان و  17نفر را مردان تگالکرو دادنالد .بنالابرای تعالداد برگالتر پاسالخدهنالدگان باله
پرسگالالنامههالالا ،زنهالالا بودنالالد کالاله حالالدود  74درصالالد از پاسالالخدهنالالدگان را تگالالکرو مالالیدادنالالد .برگالالتر

پاسخدهندگان به پرسگنامهها ،در ردۀ سنی 35 – 30سال بودند و بعد از آن  45 –41سال برگتری ردۀ
سنی پاسخدهندگان را به خالود اختصالاص داد .برگالتر پاسالخدهنالدگان ،در سالمت کاررالناس فعایرالت
میکردند .در رد های بعد ،مقا رئرس ادار و سپس کاررناس مسئول و پس از آن مدیر کو برگتری
درصدها را به خود اختصاص دادند .برگتر پاسخدهندگان به پرسگنامههالا ،دارای سالابقۀ  6تالا  10سالال
بودند و افراد دارای  16تا  20سال سابقه در رتلۀ بعد جای دارتند و افراد با سابقۀ  11تالا  15و بالاالتر از
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 20سال تقریلاً تعداد مساوی دارتند .برگتر پاسخدهندگان به پرسگنامهها ،دارای تحصروت کاررناسی
اررد بودند؛ سپس مدرك دکتری و کاررناسی برگتری درصد را به خود اختصاص دادند.

بررسی مؤلفههای سوات
الی مصاحله و بررسی تارنمالای سالازمان و بررسالی متالون فارسالی و انهلرسالی مالرتل بالا موضالوع و
مگاهدات پژوهگهران و بررسی مکرر کدگذاریهای صورتگرفته ،در ناایت  7مؤیفۀ کلی ،ایلته
با حذف موارد تکراری و مگابه و یررضروری و ج یی برای یوّت درونالی 7 ،مؤیفاله بالرای ضالعف
درونی 10 ،مؤیفه برای فرصت بررونی و  5مؤیفه برای تادید بررونی بهدست آمد که در جدولهای
زیر (جدولهای  1و  )2دید میروند.
جدول  .1مؤلفههای محصول /قوت و ضعف
محصول  -قوّت
زیرساخت خدماتی میلو (خدمات مرج مجازی ،یکی از مراک ماس االوعرسانی ویژۀ کگور برای نابرنایان و کسبرنایان،
خدمات ارائهرد در کتابخانۀ کودك و نوجوان برای پژوهگهران و امکان ارائۀ خدمات به فرزندان پژوهگهران ،ارائۀ سای میایعه
و مناب کتابخانۀ عمومی در ررفت رب ،اینترنت ،وایریس با پورش کامو فضای کتابخانه و )...
گردآوری و ایجاد مجموعۀ عظرمی از مرراث مستند کگور و بخگی از مرراث مستند جاان
حرکت بهسمت ریومی ردن برای تسارو و ساویت دسترسی به مرراث مستند کگور
زیرساخت انتگاراتی میلو (از الریق :انتگار دو نگریۀ علمی  -پژوهگی و یک نگریۀ علمی – ترویجی ،انتگار دایرۀایمعارف
کتابداری و االوعرسانی ،آخری تصمرسهای پردازش و )...
پردازش ،تنظرس و توصرف مرراث مستند کگور اللق استانداردها
ایجاد سرعت و ساویت در تحقرق و پژوهش بهواسیۀ دسترسی سری  ،بدون واسیه و ساد به مرراث مستند
زیرساخت آموزری میلو کتابخانه
محصول  -ضعف
ناکافی بودن رلکۀ االوعاتی دیجرتال کتابخانه با توجه به محتوای کتابخانه (محتوای دیجرتایی)
ضعف در مجموعۀ مناب بهعلت عد ضل کامو مرراث مکتو کگور مانند ضعف در دریافت پایاننامههای دانگها های دویتی
بهصورت کامو ،عد ارترك مجوت علمی خارجی
میابقت کس خدمات ارائهردۀ کتابخانه با اهداف پرشبرنیرد در اساسنامه به علو :ضعف در ارائۀ خدمات االوعاتی مانند تحویو
مدرك ،اراعۀ گ ینگی االوعات ،چکرد نویسی ،االوعرسانی ضعرف به ایگار خاص ،عد را اندازی تاالر دیداری  -رنرداری برای
استفاد از مناب دیداری  -رنرداری ،ارائۀ خدمات میلو به گرو های کاربران با توجه به تنوع زبانی ،فرهنهی و یومی در کگور و ...
عد فعایرت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و آرررو ملی ج.ا.ا بهعنوان یک سازمان یکپارچه
عد تیابق انتظارات کاربران و استنلا کارکنان از کرفرت خدمات ارائهرد
ضعف در تگخرص پژوهگهران وایعی و در نترجه استفادۀ از محدودیت مقاال تحصرلی در ارائۀ خدمات
محدودیت خدمات مرج مجازی بهعلت محدودیت در حجس مناب ارسایی در خدمات مرج مجازی ،محدودیت در سرعت
اجرای خدمات مرج مجازی بهعلت محدودیت نررو
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جدول  .2مؤلفههای محصول /فرصت و تهدید
محصول  -فرصت
یکی از ینیتری  ،ب رگتری  ،ایم تری و دسترسپذیرتری گنجرنههای مرراث مستند و رلکۀ خدمات االوعرسانی
مرراث مستند در کگور
بار مندی از یانون واسپاری
فرصت یانونی تعامو با دستها های دویتی برای نهاداری آثار و اسناد
تعامو گسترد با نارران داخلی(از الریق :ارائۀ رمارۀ واسپاری ،ارائۀ تاز های نگر ،فرپا ،راپا)
جایها رسم و یرررسم مل و بر ایملل سازمان (برخورداری از برند برتر کگوری)
پگترلانی از خدمات کتابداری در سیح ملی
امکان بار مندی از محتوای االوعاتی دیهر سازمانها (از الریق :ارتراك پایها های االوعاتی مجوت مانند مهرران،
نما مت و  ،...پایها ارتراکی بانک االوعات نسخ خیی)
امکان سراستهذاری و نظارت بر خدمات کتابخانهای و آررروی و ساماندهی حافظۀ اداری کگور
متویی مدیریت مرراث مستند کگور
تحوالت فناورانه (که به ررد نگریات ایکترونرکی و کتا های ایکترونرکی منجر رد است)
محصول  -تادید
نلود یانون واسپاری منسجس برای مناب دیجرتال و یرردیجرتال
اباا اذهان جامعه در مورد رسایتهای اصلی کتابخانه و در نترجه حرکت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در جات مخایف رسایت
اصلی آن (تلدیو ردن کتابخانه به سای میایعه)
محدودیت در خرید و ارتراك مناب بهعلت تحریسها ،هدفمندی یارانهها ،گران ردن مواد اویرۀ تویرد مناب چاپی و ...
ارائۀ برخی االوعات و امکانات پژوهگی توس ریلای االوعاتی مانند :پژوهگکدۀ ایرانداك ،کتابخانۀ منیقهای
فارس ،مرک اسناد و کتابخانۀ مرک ی دانگها تاران ،کتابخانۀ آستان یدس رضوی ،کتابخانۀ مرعگی یس ،کتابخانۀ
مجلس و پایها االوعرسانی کتابخانههای ایران
ارائۀ خدمات به تما گرو های دانگجویان و دانشآموختهان در برگتر مراک االوعاتی دیهر

ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقولۀ محصول
برای تعرر مویعرت راهلردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا ،از ماتریس ارزیابی عوامو درونی و ماتریس ارزیالابی

عوامو بررونی استفاد رد است .در ستون اول ماتریس ارزیابی عوامو درونی و بررونی کاله جداگاناله
ترسرس ردند ،عنوان عوامو از حرث یوّتها ،ضعفها ،فرصتها و تادیدها درج رد .در سالتون دو ،
مرانهر پاسخها (بر حسالب پرسگالنامۀ پالژوهش) در هالر مؤیفاله دیالد مالیرالود .از آنجالایی کاله بالرای
یوّتهای ماس عدد  4و برای یوّتهای معمویی عدد  3در پرسگنامه اختصاص یافته ،مرانهر پاسخهالا
برای یوّتها بر عدد  3و  4است و از آنجا که بالرای ضالعفهالای ماالس عالدد  1و بالرای ضالعفهالای
معمویی عدد  2در پرسگنامه اختصاص یافته ،مرانهر پاسخها برای ضعفها بر عدد  1و  2یرار دارد.
چون برای فرصتهای ماس عدد  4و برای فرصتهای معمویی عدد  3در پرسگنامه اختصالاص یافالت،
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مرانهر پاسخها برای فرصتها بر عدد  3و  4است و از آنجا که برای تادیدهای ماس عدد  1و برای
تادیدهای معمویی عدد  2در پرسگنامه اختصاص یافته است ،مرانهر پاسخها برای تادیدها بر عدد
 1و  2یرار دارد .در ستون سو  ،ضرایب اهمرت هر یک از موارد بهگونالهای تعرالر رالد کاله مجمالوع
ضرایب اهمرت عوامو درونی برابر عدد  1و مجموع ضرایب اهمرت عوامو بررونی برابر عدد  1رالود.
در ستون چاار ماتریس ،ستون دو و سو در هس ضر رد اند تا امترازهای ناایی مگالخص رالوند.
در پایر ستون چاار  ،امترازات حاصو با یکدیهر جم ردند تا امتراز ناایی ماتریس عوامو بالهدسالت
آید .اگر جم امتراز ناایی ماتریس ارزیابی عوامالو درونالی برگالتر از  2/5بارالد ،باله ایال معناسالت کاله
یوّتهای پرشروی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا بر ضعفهای آن یلله دارند و اگالر امترالاز کمتالر از  2/5بارالد،
نگاندهندۀ یللۀ ضعفها بر یوّتهاست .اگر جم امتراز ناایی ماتریس ارزیابی عوامو بررونی برگتر از
 2/5بارد ،یعنی فرصتهای پرشروی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا بر تادیدهای آن یلله دارند و امتراز کمتر از
 ،2/5نگاندهندۀ یللۀ تادیدها بر فرصتها خواهد بود.
جدول .3جدول ارزیابی موقعیت راهبردی کتابخانۀ ملی در مقولۀ محصول  -عوامل درونی
محصول  -قوّت
زیرساخت خدماتی میلو (خدمات مرج مجازی ،یکی از مراک ماس
االوعرسانی ویژۀ کگور برای نابرنایان و کسبرنایان ،خدمات ارائهرد در کتابخانۀ
کودك و نوجوان برای پژوهگهران و امکان ارائۀ خدمات به فرزندان
پژوهگهران ،ارائۀ سای میایعه و مناب کتابخانۀ عمومی در ررفت رب ،اینترنت،
وایریس با پورش کامو فضای کتابخانه و )...
گردآوری و ایجاد مجموعۀ عظرمی از مرراث مستند کگور و بخگی از مرراث
مستند جاان
حرکت بهسمت ریومی ردن برای تسارو و ساویت دسترسی به مرراث مستند
کگور
زیرساخت انتگاراتی میلو (از الریق :انتگار دو نگریۀ علمی  -پژوهگی و یک
نگریۀ علمی – ترویجی ،انتگار دایرۀایمعارف کتابداری و االوعرسانی ،آخری
تصمرسهای پردازش و )...
پردازش ،تنظرس و توصرف مرراث مستند کگور اللق استانداردها
ایجاد سرعت و ساویت در تحقرق و پژوهش بهواسیۀ دسترسی سری  ،بدون
واسیه و ساد به مرراث مستند
زیرساخت آموزری میلو کتابخانه
ناکافی بودن رلکۀ االوعاتی دیجرتال کتابخانه با توجه به محتوای کتابخانه
(محتوای دیجرتایی)

میانگین
پاسخها

وزن
اهمیت

امتیاز نهایی

3/90

0/1

0/39

3/87

0/1

0/387

3/84

0/1

0/384

3/83

0/025

0/0957

3/80

0/1

0/38

3/78

0/075

0/2835

3/72

0/025

0/093

1/2

0/1

0/12

67

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1394
ادامۀ جدول .3جدول ارزیابی موقعیت راهبردی کتابخانۀ ملی در مقولۀ محصول  -عوامل درونی
محصول  -ضعف
ضعف در مجموعۀ مناب بهعلت عد ضل کامو مرراث مکتو کگور مانند
ضعف در دریافت پایاننامههای دانگها های دویتی بهصورت کامو ،عد
ارترك مجوت علمی خارجی
میابقت کس خدمات ارائهردۀ کتابخانه با اهداف پرشبرنیرد در اساسنامه به علو:
ضعف در ارائۀ خدمات االوعاتی مانند تحویو مدرك ،اراعۀ گ ینگی االوعات،
چکرد نویسی ،االوعرسانی ضعرف به ایگار خاص ،عد را اندازی تاالر دیداری
 رنرداری برای استفاد از مناب دیداری  -رنرداری ،ارائۀ خدمات میلو بهگرو های کاربران با توجه به تنوع زبانی ،فرهنهی و یومی در کگور و ...
عد فعایرت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و آرررو ملی ج.ا.ا بهعنوان یک سازمان یکپارچه
عد تیابق انتظارات کاربران و استنلا کارکنان از کرفرت خدمات ارائهرد
ضعف در تگخرص پژوهگهران وایعی و در نترجه استفاد از محدودیت مقاال
تحصرلی در ارائۀ خدمات
محدودیت خدمات مرج مجازی بهعلت محدودیت در حجس مناب ارسایی در
خدمات مرج مجازی ،محدودیت در سرعت اجرای خدمات مرج مجازی
بهدیرو محدودیت نررو

مرانهر
پاسخها

وزن
اهمیت

امتراز ناایی

1/21

0/1

0/121

1/29

0/075

0/09675

1/3
1/3

0/1
0/025

0/13
0/0325

1/33

0/025

0/03325

1/36

0/05

0/068

1

2/6147

جم امتراز ناایی ماتریس ارزیابی عوامو درونی ،برگتر از  2/5است و ایال نگالان مالیدهالد کاله
یوّتهای پرشروی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا بر ضعفهای آن یلله دارند.
جدول  .4ارزیابی موقعیت راهبردی کتابخانۀ ملی در مقولۀ محصول  -عوامل بیرونی
محصول  -فرصت
یکی از ینیتری  ،ب رگتری  ،ایم تری و دسترسپذیرتری گنجرنههای
مرراث مستند و رلکۀ خدمات االوعرسانی مرراث مستند در کگور
بار مندی از یانون واسپاری
فرصت یانونی تعامو با دستها های دویتی برای نهاداری آثار و اسناد
تعامو گسترد با نارران داخلی(از الریق ارائۀ رمارۀ واسپاری ،ارائۀ تاز های
نگر ،فرپا ،راپا)
جایها رسم و یرررسم مل و بر ایملل سازمان (برخورداری از برند برتر
کگوری)
پگترلانی از خدمات کتابداری در سیح ملی
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مرانهر پاسخها

وزن
اهمرت

امتراز ناایی

3/87

0/05

0/1935

3/86
3/86

0/075
0/1

0/2895
0/386

3/84

0/075

0/288

3/81

0/05

0/1905

3/80

0/025

0/095
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ادامۀ جدول  .4ارزیابی موقعیت راهبردی کتابخانۀ ملی در مقولۀ محصول  -عوامل بیرونی
امکان بار مندی از محتوای االوعاتی دیهرسازمانها (از الریق ارتراك
پایها های االوعاتی مجوت مانند مهرران ،نما مت و  ،...پایها ارتراکی
بانک االوعات نسخ خیی)
امکان سراستهذاری و نظارت بر خدمات کتابخانهای و آررروی و ساماندهی
حافظۀ اداری کگور
متویی مدیریت مرراث مستند کگور
تحوالت فناورانه (که به ررد نگریات و کتا های ایکترونرکی منجر رد
است)

3/80

0/025

0/095

3/78

0/1

0/378

3/76

0/1

0/376

3/66

0/05

0/183

وزن
اهمرت
0/1

0/116

1/18

0/1

0/118

1/23

0/1

0/123

1/27

0/025

0/03175

1/35

0/025

0/03375

1

2/897

محصول  -تهدید

میانگین پاسخها

نلود یانون واسپاری منسجس برای مناب دیجرتال و یرردیجرتال
اباا اذهان جامعه در مورد رسایتهای اصلی کتابخانه و در نترجه حرکت
کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در جات مخایف رسایت اصلی آن (تلدیو ردن کتابخانه
به سای میایعه)
محدودیت در خرید و ارتراك مناب بهعلت تحریسها ،هدفمندی یارانهها،
گران ردن مواد اویرۀ تویرد مناب چاپی و ...
ارائۀ برخی االوعات و امکانات پژوهگی توس ریلای االوعاتی مانند
پژوهگکدۀ ایرانداك ،کتابخانۀ منیقهای فارس ،مرک اسناد و کتابخانۀ
مرک ی دانگها تاران ،کتابخانۀ آستان یدس رضوی ،کتابخانۀ مرعگی یس،
کتابخانۀ مجلس ،و پایها االوعرسانی کتابخانههای ایران
ارائۀ خدمات به تما گرو های دانگجویان و دانگجوآموختهان در برگتر
مراک االوعاتی دیهر

1/16

امتیاز نهایی

جم امترالاز ناالایی مالاتریس ارزیالابی عوامالو بررونالی ،برگالتر از  2/5اسالت کاله نگالان مالیدهالد
فرصتهای پرشروی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا بر تادیدهای آن یلله دارند.
بر اساس ماتریس ارزیابی ارائهرد  ،کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در حال حاضر در مقویۀ محصول در
مویعرت تااجمی یرار دارد .بنابرای با توجه به موارد ذکررد می توان به تدوی راهلردهایی بالرای
کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول و بر اساس ماتریس سوات پرداخت (رمار هالای هالر یالک از
مؤیفهها برحسب ترترب آناا در مت است).
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شکل .1ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقولۀ محصول
جدول  .5راهبردهای محصول –

SO

 :SO8بارنهسازی فضای آموزری کتابخانه برای ساماندهی حافظۀ اداری کگور از الرق :جذ دانگجوی کتابداری
بهصورت مستقو یا با همکاری سایر دانگها ها و استخدا اعضای هرأت علمی آموزری مناسب
S3O1؛ :S6O1بارنهسازی یدرت محتوایی ،خدماتی ،ریومی و نوع دسترسی در مسررحرکت بهسمت تلدیو ردن به
یکی از ینیتری  ،ب رگتری  ،ایم تری و دسترسپذیرتری گنجرنۀ مرراث مستند و رلکۀ خدمات االوعرسانی در
کگور و خاورمرانه
 :S5O6تقویت یابلرتهای ساماندهی و پردازش کتابخانه برای حمایت باتر از خدمات کتابداری در سیح ملی
 S2O2و  :S2O3استفادۀ میلو تر از فرصتهای تعاملی و یانونی بهمنظور تقویت محتوای خدماتی و االوعاتی
کتابخانه
S4O8؛S4O9؛ :S4O6تقویت یابلرتهای انتگاراتی کتابخانه

جدول  .6راهبردهای محصول –

ST

S2T3؛ :S1T3استفاد از ررو های مجموعهسازی متنوع و مقتضی با ررای در جات کاهش اثر محدودیت در خرید و
ارتراك مناب
 :S7T4بارنهسازی فضای آموزری کتابخانه برای کاهش اثر یدرت ریلای االوعاتی
 S2T4و  :S1T4استفادۀ میلو تر از محتوای االوعاتی و خدماتی موجود ،بهمنظور کاهش اثر یدرت ریلای االوعاتی
 :S1T2; S2T2استفاد از کمپر های بازاریابی بهمنظور اف ایش آگاهی کاربران در مورد مناب و ماهرت کتابخانه
 :S7T2حرکت در مسرر آموزش و تلرر کتابخانههای عمومی و دانگهاهی بهمنظور انجا دادن وظرفۀ اصلی خود
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جدول  .7راهبردهای محصول –

WO

W2O2؛W2O4؛W3O2؛ :W3O4پورش گپهای محتوایی  -خدماتی کتابخانه با استفاد از فرصتهای یانونی
 :W1O10پورش گپهای محتوایی  -خدماتی ریومی کتابخانه با استفاد از فناوریهای نوی
 :W2O7; W3O7پورش گپهای محتوای  -خدماتی کتابخانه از الریق مگارکت با مراک االوعرسانی دیهر
جدول  .8راهبردهای محصول –

WT

 W2T3و  :W3T3را اندازی یک سامانۀ تحت و در مسرر ایجاد همکاریهای بر کتابخانهای در زمرنۀ االوعرسانی و ارائۀ
خدمات برگتر
 :W6T5استفاد از فرلترهای منیقیتر بهمنظور کگف و تگخرص کاربران و پژوهگهران وایعی کتابخانه
 :W5T4تقویت ظرفرتهای کرفی خدمات کتابخانه از الریق ایهوگرری از برخی ریلای االوعاتی در ارائۀ مناب و خدمات
 :W1T3تقویت محتوای دیجرتایی برای کاهش اثر محدودیت در خرید و ارتراك مناب
 :W4T3همکاری و فعایرت مگترك آرررو ملی ج.ا.ا و کتابخانۀ ملی ج.ا.ا بهمنظور یللۀ باتر بر مگکوت ایتصادی سازمان
W5T4؛ :W7T5استفاد از نرروهای برگتر و ماهرتر با هدف ارائۀ خدمات به گرو های برگتری از دانگجویان و دانشآموختهان و
کاهش اثر ریلای االوعاتی
 :W7T4تقویت خدمات مرج مجازی کتابخانه در مسرر انتقال نامحدود االوعات و همچنر استفاد از ای فرصت بهمنظور کسب
درآمد

بحث و نتیجهگیری
بر اساس ماتریس ارزیالابی ارائالهرالد  ،کتابخانالۀ ملالی ج.ا.ا در حالال حاضالر در مقویالۀ محصالول در
مویعرت تااجمی یرار دارد .راهلرد تااجمی ،نگان میدهد کاله سالازمان در باتالری رالرای ممکال
یرار دارد و با استفاد از نقا یوّت خود ،از فرصتهای موجود حداکثر استفاد را می کنالد ،نقالا
ضعف خود را برالرف خواهد کرد و جلوی تادیدهای خارجی را خواهد گرفت .در حقرقالت هالر
سازمانی عویهمند است که همرگه در ای مویعرت یرار دارته بارد تا بار گرری از توانمنالدیهالا و
فرصتها را به حداکثر برساند؛ در ای حایت ،سازمان از یدرت ریابتی خوبی برخوردار است و در
باتری وضعرت و برتری یرار دارد و با نوسان محریی محدود روبهروست .
از مجموع مؤیفههای ای مقویه ،با استفاد از ماتریس سوات و مقایسۀ زوجی مؤیفهها 5 ،راهلرد
 5 ،SOراهلالرد  3 ،STراهلالرد  WOو  7راهلالرد  WTارائاله رالد اسالت کاله برگالتر راهلردهالای
ارائهرد به «زیرساختها و سراستهای مجموعهسازی بهخصوص حرکت بهسمت ریومی ردن و
تقویت محتوای دیجرتال و حرکت بهسمت مگارکت با مراک االوعرسانی دیهر در مجموعهسازی
بهخصوص در مورد مناب خارجی و امکان را اندازی یک سامانۀ تحت و بالهمنظالور حرکالت در
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مسرر ایجاد همکاریهای بر کتابخانهای» ارار دارد که در نوع خود باله رفال مگالکوت ایتصالادی
کتابخانه نر کمک میکنند« .بارنه سازی یدرت محتالوایی ،خالدماتی ،ریالومی و نالوع دسترسالی در
مسرر حرکت به سمت تلدیو ردن به یکی از ینیتری  ،ب رگتری  ،ایم تری و دسترسپذیرتری
گنجرنۀ مرراث مستند و رلکۀ خدمات االوعرسانی در کگور و خاورمرانه» ،به استفادۀ میلو تر از
ظرفرت محتوای االوعاتی و خدماتی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا ارار دارد که راید بتالوان ایال گوناله برالان
کرد که کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در حال حاضر از حدایو ظرفرتهای پژوهگی خود استفاد میکند کاله
در نترجه باید در مسرر استفادۀ میلو تر از تما ظرفرتهای پژوهگی خالود گالا بالردارد« .اسالتفادۀ
میلو تر از فرصتهای تعاملی و یانونی بالرای تقویالت محتالوای خالدماتی و االوعالاتی کتابخاناله»،
«پورش گپهای محتوایی  -خدماتی کتابخانه با استفاد از فرصتهالای یالانونی» باله فرصالتهالای
یانونی بیبدیو کتابخانۀ ملی ج.ا.ا ارار میکند که در نوع خالود در کگالور بالینظررنالد و کتابخاناله
امکان مییابد که از ای فرصتها (بهویژ یانون واسپاری) ناایت استفاد را برای تقویالت محتالوای
االوعاتی و خدماتی خود بکند« .استفاد از ررو های مجموعهسازی متنوع و مقتضی با ررای برای
کاهش اثر محدودیت در خرید و ارتراك مناب »« ،تقویت محتوای دیجرتایی بهمنظالور کالاهش اثالر
محدودیت در خرید و ارتراك مناب »« ،همکاری و فعایرت مگالترك آررالرو ملالی ج.ا.ا و کتابخانالۀ
ملی ج.ا.ا» نر بهمنظور «تقویت محتوای کتابخانه از الریق استفاد از ررو های مجموعهسازی متنوع
و مقتضی با ررای برای یللالۀ باتالر بالر مگالکوت ایتصالادی کتابخاناله» ارائاله رالد اسالت« .پورالش
گپهای محتوایی  -خدماتی کتابخانه از الریق مگارکت با مراک االوعرسانی دیهر» و «را اندازی
یک سامانۀ تحت و در مسرر ایجاد همکاریهای بر کتابخانهای در راستای االوعرسانی و ارائالۀ
خدمات برگتر» ،نر به ررو های مجموعهسازی بهمنظالور کالاهش محالدودیتهالای مجموعالهسالازی
ارار دارد .در زمرنۀ پژوهش حاضر ،پژوهش کومار ( )2012باله مجموعالههالای خالاص و پالژوهش
عربلو ( )1389به بعد تنوع خدمات و حجس مناب االوعاتی و پژوهش یوگا ( )2007به مجموعههالا
ارار دارتهاند .الحجی ( )2012نر عامو مناب االوعاتی و همکاری و ارتلا را بران دارته است و
ترنر ،ویکی و روزن ( )2004به رویکرد مگارکتی بهمنظور دسترسی برگتر به فعایرتهالای بازاریالابی
ارار دارند .استفاد از فناوریهای نوی بهویژ حرکت بهسمت ریالومی رالدن و خالروج از حایالت
سنتی ،در راهلرد «پورش گپهای محتوایی  -خدماتی ریومی کتابخانه با اسالتفاد از فنالاوریهالای
نوی » نمود پردا کرد اسالت کاله در ایال زمرناله ترنالر ،ویکالی و روزن ( )2004و بالامرهلوال ()2013
اهمرت رلکۀ کتابخانۀ دیجرتال و مناب ایکترونرک کتابخانهها را میرح کرد اند .همچنر مالواردی
مانند «بارنهسازی فضای آموزری کتابخانه بالرای سالاماندهی حافظالۀ اداری کگالور از الالرق جالذ
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دانگجوی کتابداری بهصورت مستقو یا با همکاری سایر دانگها ها و استخدا اعضای هرأت علمی
ال آموزری مناسب ،و استفاد از کمپر های بازاریابی بهمنظور اف ایش آگالاهی و آمالوزش کالاربران
در مورد مناب و ماهرت کتابخانه» به زیرساخت آموزری کتابخانه ،هس بهمنظور استفادۀ میلو تر از
امکانات موجود و هس بهمنظور تقویت برخی یابلرتها و هس بالهمنظالور حرکالت کتابخاناله در مسالرر
ماهرت اصلی خود مربو میرود .از یافتههای پژوهش بامرهلوال ( )2013نر «برنامههای آموزرالی
بهعنوان راهلردهای بازاریابی» است.
همچنر در زمرنۀ پژوهش حاضر ،پژوهش کومالار ( )2012باله ضالعفهالای مربالو باله کملالود
کارکنان در کتابخانهها ارار دارد .انتگار مجلههای کتابخانه نر از موارد میرح در پژوهش یوگالا
( )2007محسالالو مالالیرالالود .همچنالالر یوگالالا ( )2007بالاله عوامالالو فارسالالتنویسالالی و اللقالالهبنالالدی و
نمایهسازی ارار دارته است که ایلته در پژوهش او فارستنویسالی و نمایالهسالازی بالهعنالوان نقالا
ضعف کتابخانه میرح رد اند .بصرریان جارمی ( )1387نر در پژوهش خود به ریابتی ردن هر چه
برگتر محر برای کتابخانهها ارار دارد .مپوالنها ( )2013نرروهای سراسی ،ایتصالادی ،و اجتمالاعی
داخلی و خارجی را عامو مامی دانسته است .نرخ تغرررات در حوزۀ االوعات و فناوری االوعالات
از تادیدهای ماس میرحرد در پژوهش کومار ( )2012هستند که ایلته در پژوهش حاضر بهعنوان
فرصت بران رد اند.
راید بتالوان ماالستالری دسالتاورد ایال ارزیالابی را رناسالایی نقالا یالوّت ،ضالعف ،فرصالتهالا و
تادیدهای کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و وضعرت راهلردی آن در مقویۀ «بازاریابی  -محصول» دانسالت کاله
به ترسرس مل ومات درونی و بررونی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا ،بهمنظور نمایاندن چارۀ پژوهگالی کتابخانالۀ
ملی ج.ا.ا و حرکت آن در مسرر رسایت اصلی خود و کسب اهداف عایرۀ سازمان کمک میکند و
اینکالاله مجموعالالههالالای آمرخت الۀ بازاریالالابی کالاله رالالامو یابلرالالتهالالای محتالالوایی  -خدماتی(محصالالول)،
یابلرتهالای تالوزیعی  -مکالانی ،یابلرالتهالای ه یناله  -درآمالدی و یابلرالتهالای ترویجالی هسالتند و
راهلردهای ارائهرد در یایب ای مجموعهها ،ررای الز برای رکوگرری مجموعهای از عوامالو
مؤثر برای برندسازی را فراهس میکنند .ای یابلرتها بهمرور زمالان ،ررالد و تکامالو مالییابنالد و در
تعامو با یکدیهر هویت منسجس و مگخص و جایها برتر کگالوری را باله برنالد کتابخانالۀ ملالی ج.ا.ا
میبخگند.
پرگنااد میرود ای نوع پژوهشها که در چارچو ماتریس سوات انجا میگررنالد ،در سالایر
کتابخانهها و سازمانها بالهویالژ کتابخانالههالای عمالومی ،بالا هالدف تگالخرص نقالا یالوّت ،ضالعف،
فرصالالتهالالا و تادیالالدهای آناالالا و تالالدوی راهلردهالالای مالالؤثر بالالهمنظالالور حرکالالت در مسالالرر صالالحرح
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رسایت هایگان انجا پذیرند .بدیای است نتایج ای پژوهشها ،گا های مؤثری برای نرو به اهداف
عایرۀ سازمانها و بالود مدیریت و اجرای هر چه باتر فرایندها و وظایف آناا خواهد بود.

پینوشت
18. SMS
19. Kumar
20. Turner; Wilkie & Rosen
& 21. Schwamm, H., Stephens, D.,
Cleeve
22. Wade
23. Anafo
24. Madhusudhan
25. Goa
26. Kaur
27. Xia
28. Garoufallou
29. Chan
30. Yi , Lodge & Mc Causla
31. Bamigbola
32. Kaplan
33. Purposive Sample
34. Principle of Saturation

1. Madhusudhan
2. Adeyoyin
3. Al Hijji
4. Kotler & Armstrong
5. Germano & Stretch-Stephenson
6. SWOT(Strengths, Weaknesses,
)Opportunities, Threats
7. Gao & Peng
8. Mapulanga
9. Allard
10. Wade
11. Production
12. Place
13. Price
14. Promotion
15. Spalding & Wang
16. Ugah
17. Hazidah & Edzan

منابع
 .1احمدی فصرح ،صدیقه ( .)1382مسائو و مگکوت نگریات ادواری فارسی موجالود در بخالش
نگریات ادواری کتابخانۀ ملی جماوری اسومی ایران .میایعات ملالی کتابالداری و سالازماندهی
االوعات48 - 35 :)53( 14 ،
 .2اسدنرا ،ابوایفضو و جلروپور ،پرمان ( .)1391امکانسنجی خصوصیسازی کتابخانههالای عمالومی بالا
استفاد از تحلرو  .SWOTتحقرقات االوعرسانی و کتابخانههای عمومی233 - 213 :)2( 19 ،
 .3افگار زنجانی ،ابراهرس ( .)1387نقش کتابخانۀ ملی ایران در تویرالد دانالش .کتالا مالا کلرالات،
55 - 52 :133

 .4امر ایرعایا ،رویا ( .)1386سازماندهی مناب یررکتابی کتابخانۀ ملی ایران .فصلنامۀ میایعات ملی
کتابداری و سازماندهی االوعات156 - 137 :)4( 18،

74

تحلیل  SWOTو موقعیتیابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در ...

 .5بابازاد  ،راو ( .)1387کتابخانۀ کودکان و نوجوانان :خالدمات ویالژ در کتابخانالۀ ملالی ایالران.
کتا ما کلرات81 - 78 :133 ،
 .6ب رگی ،اررفایسادات و نصرری ،سمره ( .)1388امکانسنجی اجرایی ردن اصول بازاریابی در

کتابخانۀ ملی ایران و ارائۀ مدل پرگناادی .فصلنامۀ دانشرناسی (علو کتابداری و االوعرسانی
و فناوری االوعات)10 - 1 :)6( 2 ،

 .7بصرریان جارمی ،رضا ( .)1387امکانسنجی اجرایی ردن اصول بازاریالابی در کتابخانالههالای
مرک ی و دانگکد ای دانگالها هالای دویتالی رالار تاالران از دیالد سرپرسالتان ایال کتابخانالههالا
.پایاننامۀ کاررناسی اررد دانگها تاران .دانگکدۀ روانگناسی .ررتۀ کتابداری و االوعرسانی.
 .8پاول ،روناید ( .)1389روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران .ترجمۀ نجو حریالری .تاالران:
آثار نفرس.
 .9خسروی ،سمررا و خسروی ،فریلالرز ( .)1389بررسالی وضالعرت کتابخانالۀ تخصصالی نابرنایالان و

کسبرنایان کتابخانۀ ملی ایران و راهکارهایی برای بالود وضالعرت آن .فصاللنامۀ میایعالات ملالی
کتابداری و سازماندهی االوعات76 - 63 :)1( 21 ،
 .10درودی ،فریلرز ( .)1387کتابخانۀ نابرنایان و کسبرنایان :خدمات ویالژ در کتابخانالۀ ملالی ایالران.
کتا ما کلرات77 - 70 :133 ،
 .11ذاکر رارك ،مرنا؛ اباذری ،پرمان ( .)1392ارزیابی عملکرد کتابخانههای کانون پرورش فکری

کودکان و نوجوانان در ایران بر اساس روش تحلرو راهلردی  .SWOTفصلنامۀ میایعالات ملالی
کتابداری و سازماندهی االوعات25 - 6 :)3( 24 ،
 .12سالی ،فرزانه و اسمعرلیگروی ،محمد رضالا ( .)1393یابلرالتهالای برندسالازی مراکال خالدمات
االوعاتی و دانگی با استفاد از نظریۀ داد بنراد .تحقرقات کتابداری و االوعرسانی دانگالهاهی.
241 - 201 :)2( 48
 .13سارلی ،فرامرز ( .)1390تحلرالو نقالا یالوّت ،ضالعف ،فرصالت هالا و تادیالدهای کتابخاناله هالای

دانگها رازی و ارائۀ راهلردهای استراتژیک مناسب برای ای کتابخانه ها .تحقرقات کتابالداری
و االوعرسانی دانگهاهی95 - 73 :)1( 45 .

75

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1394

 .14عربلالالو ،حمرالالد ( .)1389بررسالالی کالالاربرد اصالالول بازاریالالابی در ارائالالۀ خالالدمات االوعالالاتی در
کتابخانههای دانگها آزاد اسومی واحد علو و تحقرقات تاران .پایالاننامالۀ کاررناسالی اررالد
کتابداری واالوعرسانی دانگها آزاد اسومی واحد همدان.
 .15یاسمی ،رحرس؛ خسروی ،رحرس ( .)1391آیا کتالا هالای گرانقرمالت هالس واسالپاری مالیرالوند؟
وضعرت اجرای یانون واسپاری مناب کتالابی در کتابخانالۀ ملالی الالی سالالهالای . 1390 - 1381
فصلنامۀ میایعات ملی کتابداری و سازماندهی االوعات21 - 6 :)2( 24 ،

 .16کسایی ،علی ( .)1381مناب خارجی کتابخانۀ ملی جماوری اسومی ایالران .فصاللنامۀ میایعالات
ملی کتابداری و سازماندهی االوعات41 – 32 :)49( 13 ،
 .17کگاورز مررزا محمدی ،فتحاهلل( .)1387نسخۀ خیی در کتابخانۀ ملی ایران .کتا مالا کلرالات،
87 - 82 :133
 .18محمالد اسالماعرو ،صالدیقه؛ یربالانی ،محلوباله ( .)1393ارزیالابی راهلالردی ادارۀ کالو پالردازش و

سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ج.ا.ا .بر اساس ماتریس .S.W.O.Tفصاللنامۀ میایعالات
ملی کتابداری و سازماندهی االوعات179 - 163 :)3( 25 .
 .19محمدزاد  ،هاجر؛ ب رگی ،اررفایسادات ( .)1391استفاد کنندگان از کتابخانالۀ ملالی ایالران و
ررو های بار گرری آنان از مناب و خدمات کتابخانۀ ملی :همخوان یا نالاهمخوان بالا اساسالنامه.
فصلنامۀ میایعات ملی کتابداری و سازماندهی االوعات39 - 22 :)4( 23 ،
 .20نگا  ،نرگس ،دهقانی ،مژد ( .)1390مر ان همخوانی انتظارات کاربران و استنلا کارکنان از
کرفرت خدمات ارائهرد در کتابخانۀ ملی .تحقرقات کتابداری و االوعرسالانی دانگالهاهی45 ،
(118 - 97 :)5

 .21نصرری ،سمره ( .)1388امکانسنجی برنامههای بازاریابی االوعات در کتابخانۀ ملالی جماالوری
اسومی ایران و ارائۀ مدل پرگناادی .پایالاننامالۀ کاررناسالی اررالد کتابالداری و االالوعرسالانی،
دانگها آزاد ،واحد تاران رمال.
 .22نورر فرد ،فاالمه؛ ضرایی ،ثریا ( .)1390آمرختۀ بازاریابی در و سایت کتابخانههالای مرکال ی
دانگها های ایران .تحقرقات کتابداری و االوعرسانی دانگهاهی96 - 77 :)56( 45 ،
23. Adeyoyin, S.O. (2004).Strategic planning for marketing library services. Library
management, 26(8/9): 494-507

76

... ا در.ا. و موقعیتیابی راهبردی کتابخانۀ ملی جSWOT تحلیل
24. Al Hijji, K. (2012). Strategic analysis process at academic libraries in Oman.
Library Management, 33(4/5): 307-323
25. Allard, S. (2008). Library managers and information in World 2.0. Library
26. Management, 30(1/2): 57-68
27. Anafo, P. (2014). Marketing Strategies for Information Services: a Case Study of
the Institute of Chartered Accountants (Ghana) Library and Information
Services. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1033:1-24
28. Bamigbola, A.A. (2013). Application of Marketing Strategies and Mix to Digital
Information Services (DIS): Nigerian University Libraries Perspectives. Library
Philosophy and Practice (e-journal), 1-21
29. Chan, C. (2012). Marketing the academic library with online social network
advertising. Library Management, 33(8/9): 479-489
30. Gao, C. Y., & Peng, D. H. (2011). Consolidating SWOT analysis with
nonhomogeneous uncertain preference information. Knowledge-Based
Systems, 24(6): 796-808
31. Garoufallou, E., Zafeiriou, G., Siatri, R., & Balapanidou, E. (2012). Marketing
applications in Greek academic library services. Library Management, 34(8/9):
632-649
32. Germano, M. A., & Stretch-Stephenson, S. M. (2011). Strategic value planning
for
libraries. Bottom Line: Managing Library Finances, 25(2): 71-88
33. Hazidah, N.A., & Edzan, N.N. (2012). The SWOT analysis: marketing and
promotional strategies used at the University of Malaya Library. In International
Conference on GenNEXT Libraries, 8-10 October 2012, Universiti Brunei
Darussalam.1-6 Kaplan, (1964). The Conduct of Inquiry: Methodology for
Behavioral Science.
34. SanFrancisco: Chandler Publishing
35. Kaur, K. (2009). Marketing the academic library on the web. Library
Management, 30(6/7):454-468
36. Kotler, P & Armstrong, G (2012). Principles of Marketing (14th ed.).New Jersey:
Pearson Prentice Hall
37. Kumar, P.K. (2012). University Libraries in Kerala: A SWOT Analysis for
Marketing. Library Philosophy and Practice,1-12
38. Kumar, P.K. (2013). Marketing Strategies for the University Libraries in Kerala.
Library & Information Technology, 33(5): 399-404
39. Madhusudhan, M. (2008). Marketing of Library and Information Services and
Products in University Libraries: a Case Study of Goa University Library.
Library Philosophy and Practice,1-6
40. Mapulanga, P. (2013). SWOT analysis in the planning of information services
and systems in university libraries The case of the University of Malawi
strategic plans. The Bottom Line, 26 (2):70-84
41. Schwamm, H., Stephens, D., & Cleeve, M.(2009).Marketing orientation of
national libraries. Libri, 59(4): 259-274

77

1394  بهار،1  شمارة،49  دورة،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
42. Spalding, H. H., & Wang, J. (2006). The challenges and opportunities of
marketing academic libraries in the USA: experiences of US academic libraries
with global application. Library management, 27(6/7): 494-504
43. Turner, A., Wilkie, F., & Rosen, N. (2004). Virtual but visible: developing a
promotion strategy for an electronic library. New Library World, 105(7/8):
262-268
44. Ugah, A. D. (2007). A SWOT Analysis of the University Library of Michael
Okpara
University of Agriculture Library, Umudike, Nigeria.. Library
Philosophy and
Practice, 1-7
45. Wade, M. (2012). The role of strategic planning, marketing and external
relations, and
shared services at the National Library of Scotland. Library
Review, 62(1/2): 59-66
46. Xia , Z.D. (2009). Marketing library services through Facebook groups. Library
Management, 30(6/7): 469-478
47. Yi, Z., Lodge, D., & McCausland, S. (2013). Australian academic
librarians’perceptions of marketing
services
and
resources.
Library
Management, 34(8/9): 585-602

78

