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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسايی مهمترين نقاط قوّت و ضعف داخلی و همچنين مهمترين
فرصتها و تهديدهای خارج از کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز و تعيين اينکه آيا اين
کتابخانهها از قابليّتهای الزم برای خصوصیسازی برخوردارند ،انجام گرفت.
روش :روش پژوهش پيمايشی و ابزار گردآوری اطالعات شامل مطالعات کتابخانهای ،سياهه وارسی ،و
مشاهده است .جامعه پژوهش ،دربرگيرنده اعضای هيأت علمی گروه علم اطالعات و
دانششناسی و مديران کتابخانههای دانشکدههای دانشگاه شهيد چمران اهواز بود.
یافتهها :نتايج نشان داد که جمع امتيازات وزنی نقاط قوّت و ضعف داخلی کتابخانههای دانشگاه شهيد
چمران اهواز برابر با  4/04و جمع امتيازات وزنی فرصتها و تهديدهای خارج از اين کتابخانهها برابر
با  3/87است که هر دو عدد از عدد معيار  2/5بزرگتر بود .به اين ترتيب ،کتابخانههای دانشگاه شهيد
چمران اهواز از نظر عوامل درونی دارای قوّت بوده و با استفاده از فرصتهای پيشِ رو ،توان مقابله با
تهديدها را دارا هستند.
نتیجهگیري :اين نتايج گويای اين بود که کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز از قابليّتهای الزم
برای واگذاری به بخش خصوصی برخوردار میباشند.
كلیدواژهها :خصوصیسازی ،تحليل  ،SWOTکتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 .1در متن مقاله ،به جای واژه انگليسی  ،SWOTاز تلفّظ فارسی آن؛ يعنی سوات استفاده شده است.
 .2کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی از دانشگاه شهيد چمران اهواز
()Abolfazlasadnia@yahoo.com
 .3کتابدار کتابخانه عمومی شمس تبريزی شهرستان نير (اردبيل) ،و کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی
از دانشگاه شهيد چمران اهواز ()Peyman.Jalilpour@gmail.com
 .4دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی کتابخانه دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهيد چمران
اهواز ()Atoosakoo@yahoo.com
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مقدمه
تغييرات شتابان ناشی از رشد سريع فنآوریها و دانشمحور شدن بخش گستردهای از
فعّاليّتهای اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب پديد آمدن تقاضای فزايندهای برای
بازنگری نقش دولتها شدهاند که در اين بين ،خصوصیسازی میتواند گزينه مناسبی باشد.
خصوصیسازی ،1فرايندی اجرايی ،مالی و حقوقی است که دولتها در بسياری از کشورهای
جهان برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در میآورند .واژه
خصوصیسازی حاکی از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار ،به نفع بازار است (سازمان
بازرسی کل کشور ،معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و برنامهريزی .)1387 ،از اين رو ،مکانيسم
عرضه و تقاضا در بازار رقابتی ،باعث بهکارگيری بيشتر عوامل توليد ،افزايش کارايی عوامل و
در نتيجه توليد بيشتر و متنوّعتر کاالها و خدمات و نهايتاً «کاهش قيمتها» میگردد
(دريساوی بهمنشير.)1389 ،
ايده اصلی در تفکّر خصوصیسازی اين است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار،
بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور میسازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی
داشته باشند .البتّه ،بايد توجّه داشت منظور از خصوصیسازی ،اختصاصیسازی نيست که در
آن اموال عمومی ،به نفع عدّهای خاص به يغما برده شود .بلکه ،منظور از خصوصیسازی،
کاستن از بار مالی دولتی و آزادسازی منابع عمومی ،افزايش کارايی و بهرهوری منابع مادّی و
انسانی ،و در نهايت ،تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعّاليّتهای اقتصادی است
(خصوصیسازی در ايران .)1389 ،در واقع ،خصوصیسازی ،باعث کاهش هزينههای عملياتی،
کاهش کمبود بودجه ،افزايش کارايی ،افزايش درآمدزايی ،و بهبود کيفی عملکرد نيروی انسانی
میشود .بهجز اين موارد ،با خصوصیسازی میتوان عاليق و نيازهای متنوّع و گوناگون جامعه
هدف را در نظر گرفت .به تبع آن ،روشهای ارائه خدمات تغيير میکنند و انتظارات جامعه
هدف از خدمات دولتی کاهش میيابد.
همه سازمانهای خصوصی ،عمومی ،توليدی ،خدماتی ،انتفاعی و غيرانتفاعی از مديريت
راهبردی به منظور مقاومت در مقابل رقابت شديد بازار بهطور گسترده استفاده میکنند
(خورشيد و رنجبر .)1389 ،مديريت راهبردی شامل سه مرحله است .1 :تدوين راهبرد،
 .2بهکارگيری راهبرد ،و  .3ارزيابی راهبرد (چانگ و هوانگ .)2006 ،2تدوين راهبرد ،اولين
1. Privatization
2. Chang and Huang
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مؤلفه مديريت راهبردی است .برای تدوين راهبرد مناسب ابتدا بايد تحليل کاملی از محيط
درونی و برونی سازمانها انجام گيرد .شناخت محيط مورد عمل کتابخانه و مسايلی که با آن
مواجه است و احتماالً پيشرفت آن را تحت تأثير قرار میدهد ،جنبه اساسی فرايند برنامهريزی
است (کورال .)1380 ،1در نمودار زير عناصر اصلی فرايند برنامهريزی و مديريت راهبردی
نشان داده شده است:

بررسی محيطی

تدوين راهبرد

اجرای راهبرد

ارزيابی و کنترل

عناصر اصلی فرايند برنامهريزی و مديريت راهبردی (هانگر و ويلن)1384 ،2

از آنجا که هيچ سيستمی قادر به ادامه حيات نيست مگر اينکه ارتباط و تعادل الزم و
مستمر را با محيط پيرامون خود برقرار کند (علیاحمدی )1383 ،و در اين بين ،تحليل سوات،
بهعنوان يکی از ابزارهای برنامهريزی راهبردی میتواند در اين خصوص بسيار کارامد باشد.
اين تحليل ،امکان میدهد عوامل را بهعنوان عوامل درونی (قوّت و ضعف) و عوامل برونی
(تهديد و فرصت) در رابطه با يک تصميم مشخص طبقهبندی نموده و سازمانها را به مقايسه
فرصتها و تهديدها با قوّتها و ضعفها قادر میسازد (خورشيد و رنجبر.)1389 ،
کتابخانههای دانشگاهی بهعنوان يکی از بخشهای اصلی دانشگاهها با هدف کمک در امر
آموزش و پژوهش برای اهداف علمی اعضای هيأت علمی و دانشجويان شکل گرفتهاند .به
دليل وجود و ظهور انواع مشکالت کتابخانههای دانشگاهی از جمله کمبود و ناکافی بودن
بودجه ،افزايش قيمت منابع اطالعاتی ،کمبود نيروی انسانی ،فضا ،تجهيزات ،و غيره ،اين
کتابخانهها نيز میتوانند با بهرهمندی از امتيازات اصل  44قانون اساسی کشور که به گسترش
خصوصیسازی معطوف است ،به اين امر مبادرت ورزند .رابين )1383( 3در مورد
خصوصیسازی در کتابخانهها اين داليل را بر میشمرد .1 :جوامع معموالً بر مبنای اين ديدگاه
سنّتی قرار دارند که آزادی و قوّهی ابتکار فردی که از طريق اقدامات رقابتی خصوصی حاصل
میشوند ،بهترين ابزار فراهم کردن توليدات و خدمات مورد نياز جامعهاند .2 .ورود دولت در
1. Corral
2. Hunger and Wheelen
3. Rubin
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بازار میتواند تأثير منفی بر سرمايهگذاری بخش خصوصی در توليد ،فراهمآوری و توزيع
اطالعات داشته باشد .3 .وقتی که دولت به بازار وارد میشود در قابليّتهای بازار برای
اختصاص منابع جهت توليد بهترين کاالها و خدمات موانع ايجاد میکند ،و  .4بخش
خصوصی ،اگر به وسيله تأثيرات ضدّ رقابتی دولت در بازار تهديد نشود ،میتواند به توزيع
اطالعات دولتی و همچنين اطالعات از ديگر منابع وسعت بخشد.

وجود بخش دولتی ،تأمين و توليد اثربخش خدمات و کاالها را با دشواری مواجه می-

سازد ،در حالی که بخش خصوصی به دليل وجود رقابت و برخورداری از اهداف ،مديريت،
ساختار ،و نيروی انسانی کامالً متفاوت قادر است با کارايی بسيار باال به تأمين و توليد کاال و
خدمات بپردازد .در حال حاضر ،بحث خصوصیسازی در کشور در تمام عرصهها مورد توجّه
قرار گرفته و کتابخانههای دانشگاهی نيز میتوانند به خصوصیسازی توجّه کامل داشته باشند.
با توجّه به اينکه استفاده از پايگاههای اطالعاتی برای اعضای هيأت علمی ،دانشجويان ،و
پژوهشگران بسيار اهمّيّت دارد و معموالً کتابخانههای دانشگاهی در اشتراک اين پايگاهها به
منظور استفاده آنان با مشکالت مالی مواجه هستند ،خصوصیسازی در اين راستا میتواند
بسيار مؤثر باشد .عالوه بر اين ،با توجّه به اهمّيّت برنامهريزی راهبردی و تغيير نقش
کتابخانهها و مراکز اطالعاتی از ارائه خدمات رايگان اطالعاتی به ارائه خدمات هزينه -محور،
لزوم پرداختن به خصوصیسازی در کتابخانههای دانشگاهی آشکار است.
تغيير شرايط يک سازمان به منظور خصوصیسازی بدون بررسی داخلی سازمان و محيط
بيرونی آن امکانپذير نمیباشد .از اين رو  ،مديران ،ابتدا ،بايستی به بررسی نقاط قوّت و ضعف
داخلی سازمان و سپس به بررسی تهديدها و فرصتهای فراروی آن بپردازند .از مزايای
استفاده از تحليل سوات عالوه بر آگاهی از تصوير و موقعيت سازمان ،اين است که مديريت
می تواند تصميم بگيرد آيا سازمان برای ايجاد تغييرات از آمادگی و ظرفيت الزم برخوردار
است يا خير .بنابراين ،با توجّه به اين مهم میتوان به اين سئوال پاسخ داد که «آيا کتابخانههای
دانشگاهی از ظرفيتهای الزم برای واگذاری به بخش خصوصی برخوردار هستند يا خير» .به
همين جهت ،در اين مقاله ،سعی میشود ،مهمترين نقاط قوّت و ضعف داخلی و همچنين
مهمترين فرصتها و تهديدهای خارج از کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز شناسايی و
اينکه آيا اين کتابخانهها از قابليّتهای الزم برای خصوصیسازی برخوردارند ،تعيين شود.

امکانسنجی خصوصیسازي كتابخانههاي دانشگاهی با استفاده از تحلیل ....

149

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پيمايشی میباشد .در اين پژوهش ،برای تشکيل ماتريس سوات،
تعيين نقاط قوّت و ضعف ،فرصتها و تهديدهای پيش روی کتابخانههای دانشگاه شهيد
چمران اهواز الزم است .برای اين منظور ،ابتدا پژوهشگران با استفاده از مطالعات کتابخانهای
و مشاهدههای خود ،ابزار سياهه وارسی را برای تعيين مهمترين نقاط قوّت و ضعف داخلی،
فرصتها و تهديدهای خارجی اين کتابخانهها تهيّه کرده و آن را برای بررسی در اختيار جامعه
پژوهش قرار دادند .جامعه پژوهش دربرگيرنده اعضای هيأت علمی گروه علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 6نفر) و نيز مديران کتابخانههای دانشکدههای
دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 9نفر) بود .پس از دريافت نظرات جامعه پژوهش و انجام جرح
و تعديلهای مورد نياز ،سياهه وارسی نهايی نقاط قوّت و ضعف ،فرصت و تهديدهای
کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز تهيّه و به صورت مجزّا در قالب هر مقوله در جدول
 1آورده شد و سپس با استفاده از روش رتبهای 1و استفاده از نظر صاحبنظران به هر يک از
عوامل ،وزنی مطابق با اهمّيّت آنها داده شد .سرانجام ،پس از بررسی و تحليل عوامل و نيز بر
اساس اهمّيّت و وزنی که هر عامل به خود اختصاص داده بود ،راهبردهای متناسب با موقعيت
کنونی پژوهش ،تدوين و راهبردهايی اثربخش در راستای تقويت قوّتها و فرصتها ،و
کاهش ضعفها و مقابله با تهديدها ارائه گرديد.

تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر خصوصیسازي كتابخانههاي دانشگاه شهید
چمران اهواز
بهطور کلی ،برای تهيه و ساخت جدولی از عوامل داخلی و خارجی و چگونگی
تأثيرگذاری آن بر خصوصیسازی کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز مراحل زير انجام
گرفت:
در ستون يک (عوامل خارجی و داخلی) ،مهمترين قوّتها و ضعفها ،فرصتها و
تهديدهای فرا روی سازمان نام برده شد .در ستون دو (وزن) ،به هر يک از اين عوامل و بر
اساس اثر احتمالی آنها بر موقعيت راهبردی فعلی سازمان (بر اساس نتايج يافتههای حاصل از
شناخت و تحليل وضع موجود) وزنی از يک (مهمترين) تا صفر (بیاهمّيّتترين) داده شد .هر
1. Ranking method
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چقدر وزن بيشتر باشد ،تأثير بر موقعيت کنونی و آينده آن نظام بيشتر خواهد بود (جمع
ستون  2بدون توجّه به تعداد عوامل 1 ،است) .در ستون سه (درجهبندی) ،به هر عامل و بر
اساس اهمّيّت و موقعيت کنونی سازمان به آن عامل خاص ،امتيازی از ( 5بسيار خوب) تا 1
(ضعيف) ،بر اساس يافتههای حاصل از شناخت و تحليل وضع موجود داده شد (نگاه کنيد به
جدول  .)2اين درجهبندی نشان میدهد که سازمان چگونه به هر يک از عوامل خارجی پاسخ
میدهد .در ستون چهار (امتياز وزنی) ،وزن در درجه هر عامل (ستون  2ضرب در ستون )3
ضرب شد تا به اين وسيله امتياز وزنی آن بهدست آيد .به اين ترتيب ،برای هر عامل ،يک امتياز
وزنی از  1تا  5بهدست آمد .حدّ وسط اين امتياز بهطور متوسط (ميانگين) عدد  3است که
معوالً بهعنوان نقطه برش 1در نظر گرفته میشود .سرانجام ،امتياز وزنی تمام عوامل خارجی و
داخلی در ستون  4بهطور جداگانه با يکديگر جمع و امتياز وزنی کل محاسبه شد .امتياز وزنی
کل نشان میدهد که يک سازمان چگونه به عوامل و نيروهای موجود و بالقوّه در محيط
بيرونیاش پاسخ میدهد .هميشه متوسط امتياز وزنی کل در يک سازمان در يک زمينه ،عدد 3
است (هانگر و ويلن .)1384 ،چنانچه جمع امتيازات وزندار سازمان از  2/5بيشتر باشد،
نشان دهنده اين است که سازمان در مجموع از نظر عوامل داخلی و خارجی از سطح مطلوبی
برخوردار است (خوشزاد ،1388 ،ص .)13

وزندهی به معیارها
از مشکالت رايج تصميمگيری چند معياره ،اهمّيّت متفاوت معيارها و زيرمعيارها برای
تصميمگيران است .از اين رو ،اطالعاتی در مورد اهمّيّت نسبی هر يک از اين معيارها و
زيرمعيارها نسبت به همديگر مورد نياز است .استخراج و تعيين وزن ،گامی مهم در استخراج
معيارهای مهمّ تصميمگيری است .وزن داده شده به صورت يک عدد در ارزيابی دخالت داده
میشود .اين عدد بيانگر اهمّيّت نسبی آن معيار نسبت به ساير معيارهاست .روشهای وزندهی
مختلفی جهت ارزيابی معيارها وجود دارد که تفاوت اين روشها در اصول نظری ،دقّت،
سهولت ،کاربرد و قابل فهم بودن آنها برای تصميمگيران میباشد (موحد و زارعی.)1390 ،

1. cut point
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روش وزندهی که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ،روش رتبهای است .1اين روش با
توجّه به مقتضيات و نوع پژوهش که به رتبهبندی عوامل بر اساس ضريب اهمّيّت آنها بر نظام
کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز میپردازد ،مورد استفاده واقع شد.

روش رتبهاي
سادهترين روش برای ارزيابی وزندهی معيارها ،مرتبسازی و رتبهبندی آنها بر اساس
اهمّيّت و اولويتهای تصميمگيرنده است .در اين روش ،رتبهبندی به دو صورت امکانپذير
است :رتبهبندی صعودی (اهمّيّت برتر=  ،1اهمّيّت دوم=  ،2تا آخر) و رتبهبندی معکوس
(کماهمّيّتترين  ،1کماهمّيّتترين بعدی  ،2تا آخر) .اين نوع رتبهبندی جهت انجام تحليلهای
بعدی مناسب نبوده و الزم است که برای هر معيار ،يک وزن عددی نرمال تعلّق گيرد .در روش
رتبهای ،برای تبديل رتبهبندی به وزن عددی نرمال ،روشهای مختلفی وجود دارد که در اين
مقاله ،از روش همبستگی آماری جهت محاسبه بردار وزندار استفاده شد .در اين روش ،از
نظرات کارشناسان برای رتبهبندی پارامترها استفاده میشود .بدين صورت که از چندين
کارشناس خواسته میشود معيارهای مورد نظر را مطابق با دانش خود ،دوباره رتبهبندی نمايند،
در ادامه ،با جمعبندی نظر تمام کارشناسان ،ماتريس تشکيل میشود که در آن  aijبيانگر
درصدی از کارشناسان است که به پارامتر  iرتبه  jام دادهاند .در ادامه ،اين ماتريس در
رتبهبندی اوليه ضرب شده و وزن نهايی معيارها بهدست میآيد (همان).
برای تشکيل ماتريس سوات کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ابتدا نقاط قوّت و
ضعف داخلی کتابخانههای اين دانشگاه و سپس فرصتها و تهديدهای فرا روی آن با استفاده
از مطالعات کتابخانهای ،نظر اعضای هيأت علمی و مديران کتابخانههای دانشکدهها و
مشاهدههای پژوهشگران شناسايی و در جدول  1به صورت مجزّا در قالب هر مقوله آورده
شد .سپس ،برای سازماندهی عوامل خارجی در قالب مقولههای فرصتها و تهديدهای فرا
روی جامعه مورد بررسی با استفاده از عوامل درجهبندی و با توجّه به اهمّيّت هر يک از
فرصتها و تهديدها و نيز با توجّه به ميزان تأثيرگذاری هر يک از آنها بر خصوصیسازی
جامعه مورد بررسی تعيين و در جدولهای  2و  3تدوين گرديد.
 .1همچنانکه موحد و زارعی ( )1390نيز اشاره کردهاند ،روشهای وزندهی مختلفی برای معيارها وجود
دارد که از جمله اين روشها عالوه بر روش رتبهای میتوان به روش سلسله مراتبی ( )AHPو منطق فازی
اشاره کرد.
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جدول  .1ماتريس سوات کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز
موضوعات
تحلیل و توسعه

عوامل
داخلی

نقاط
قوّت
()S

ساختار و نظام كتابخانههاي دانشگاه شهید چمران
اهواز

 .1استفاده از مديران با تحصيالت علم اطالعات
و دانششناسی؛
 .2استخدام کتابداران با تحصيالت علم اطالعات
و دانششناسی؛
 .3بهکارگيری خدمات تحويل مدرک در
کتابخانهها؛
 .4استفاده از وبگاه و رايانامه برای تعامل بيش-
تر با مشتريان کتابخانه؛
 .5ديدگاه ارزشگرايانه کتابداران نسبت به ارايه
خدمات اطالعاتی؛
 .6ديدگاه کتابداران نسبت به دسترسی آزاد
مشتريان به اطالعات؛
 .7تعهد به اخالق حرفهای در بين کتابداران
کتابخانه؛
 .8وجود فضای کافی برای مشتريان و ارياه
خدمات از سوی کتابداران؛ و

ساختار و نظام كتابخانههاي دانشگاه شهید چمران اهواز

عوامل
خارجی

فرصتها
()O

 .1بازاريابی درونی برای خدمات کتابخانههای دانشگاه؛
 .2بازاريابی برای مشتريان بيرون از محيط
کتابخانههای دانشگاه؛
 .3توسعه
فنآوریهای اطالعاتی؛
 .4برگزاری
کارگاههای آموزشی برای استفاده مطلوب از
فنآوریهای اطالعاتی نوين؛
 .5استفاده از
نظامهای پيوسته؛
 .6نياز شديد دانشجويان به کتب درسی؛
 .7وجود وبگاه کتابخانه مرکزی برای تعامل بهتر با مشتريان؛
 .8ايجاد
کتابخانههای تخصّصی در هر دانشکده؛
 .9اشاعه گزينشی اطالعات؛ و
 .10امکان دسترسی عمومی به فهرست کتابخانههای دانشگاهی

امکانسنجی خصوصیسازي كتابخانههاي دانشگاهی با استفاده از تحلیل
موضوعات
تحلیل و توسعه

نقاط
ضعف
()W
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ساختار و نظام كتابخانههاي دانشگاه شهید چمران
اهواز

ساختار و نظام كتابخانههاي دانشگاه شهید چمران اهواز

 .9اشتراک پايگاههای الکترونيکی کافی و کارامد.

(.)OPAC

 .1عدم آگاهی دانشجويان از خدمات و
محصوالت کتابخانهها؛
 .2عدم تعامل کتابخانهها با مسئوالن دانشگاه؛
 .3عدم خالقيت و نوآوری در کتابخانهها؛
 .4عدم اعتماد به نفس و شناخت کتابداران از
مهارتهای شغلی خود؛
 .5عدم استفاده از مشاوره با متخصّصان
موضوعی؛
 .6عدم استفاده از عوامل و محرّکهای تشويقی
و انگيزشی در بين کتابداران؛
 .7فقدان نظام مديريت اطالعات الکترونيکی؛
 .8فقدان برنامهريزی راهبردی؛
 .9عدم سنجش خدمات کتابخانهای با استفاده از
ابزارهای کيفی؛ و
 .10وجود فضای محدود کتابخانههای دانشکده-
ای.

 .1افزايش رقبای ارائه دهنده خدمات اطالعاتی؛
 .2افزايش تورّم؛
 .3بیثباتی مديريت در سطوح کالن تصميمگيری؛
 .4از بين رفتن و فرسودگی مواد کتابخانهای؛
 .5وجود فشارهای بيرون از محيط کتابخانه به مديران کتابخانه؛
 .6نگرش سنّتی نسبت به استفاده رايگان از منابع کتابخانهای؛
 .7افزايش روزافزون هزينه پايگاههای اطالعاتی؛
 .8عدم استفاده از متخصّصان فنآوری در کتابخانهها؛
 .9فقدان خطمشی مناسب و مکتوب؛ و
 .10ساختاربندی نامناسب شبکه اينترنت.

تهدیدها
()T
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در جدول  1ماتريس سوات کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز نشان داده شد .اين
ماتريس ،نقاط قوّت و ضعف ،فرصتها و تهديدهای پيش روی کتابخانههای دانشگاه شهيد
چمران اهواز را نشان داد.
جدول  .2نتايج تحليل عوامل خارجی (فرصتها)
فرصتها

وزن

درجهبندي

امتیاز وزنی

 .1بازاريابی درونی برای خدمات کتابخانههای دانشگاه

0/1

5

0/5

 .2بازاريابی برای مشتريان بيرون از محيط دانشگاه

0/07

5

0/35

 .3ايجاد کتابخانههای تخصّصی در هر دانشکده

0/07

5

0/35

 .4نياز شديد دانشجويان به کتب درسی

0/06

4

0/24

 .5وجود وبگاه کتابخانه مرکزی برای تعامل با

0/05

4

0/20

مشتريان
 .6استفاده از نظامهای پيوسته

0/03

3

0/09

 .7برگزاری کارگاههای آموزشی برای استفاده مطلوب

0/03

3

0/09

از فنآوریهای اطالعاتی نوين
 .8اشاعه گزينشی اطالعات

0/03

3

0/09

 .9توسعه فنآوری اطالعات

0/04

3

0/12

 .10امکان دسترسی عموم به فهرست کتابخانههای

0/03

3

0/09

دانشگاهی ()OPAC
جمع

0/51

-

2/12

چنانچه جدول  2نشان میدهد ،بازاريابی درونی برای کاربران کتابخانههای دانشگاه با
امتياز وزنی  0/5مهمترين فرصت پيش روی کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز بود و
بازاريابی برای کاربران بيرون از محيط دانشگاه و ايجاد کتابخانههای تخصّصی در هر دانشکده
با امتياز وزنی  0/35در رتبههای بعدی قرار داشتند.
همانطور که جدول  3نشان ميدهد ،ساختاربندی نامناسب شبکه اينترنت با امتياز وزنی
 0/45مهمترين تهديد برای کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز بود .فقدان خط مشی
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مناسب به صورت مکتوب با امتياز وزنی  ،0/35و بیثباتی مديريت در سطح کالن با امتياز
وزنی  0/24در رتبههای بعدی قرار داشتند.
جدول  .3نتايج تحليل عوامل خارجی (تهديدها)
وزن

درجهبندي

امتیاز وزنی

تهدیدها

 .1ساختاربندی نامناسب شبکه اينترنت

0/09

5

0/45

 .2فقدان خطمشی مناسب به صورت

0/07

5

0/35

مکتوب
 .3بیثباتی مديريت در سطح کالن

0/06

4

0/24

 .4عدم استفاده از متخصّصان فنآوری در

0/05

4

0/20

کتابخانهها
 .5افزايش روزافزون هزينه پايگاههای
اطالعاتی

0/05

3

0/15

 .6افزايش رقبای ارائه دهنده خدمات
اطالعاتی

0/04

3

0/12

 .7افزايش تورّم

0/04

2

0/08

 .8از بين رفتن و فرسودگی مواد

0/04

2

0/08

 .9نگرش سنّتی نسبت به استفاده رايگان از
منابع کتابخانهای

0/03

2

0/06

 .10وجود فشارهای بيرون از محيط

0/02

1

0/02

کتابخانهها به مديران کتابخانهها
جمع

0/49

-

1/75

برای سازماندهی و طبقهبندی عوامل داخلی در دو مقوله نقاط قوّت و ضعف ،به منظور
آگاهی از روش مديريت و واکنش کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز به اين عوامل،
نقاط قوّت و ضعف مورد بررسی قرار گرفت و ضرايب تأثير آنها به تفکيک جدولهای  4و
 5تعيين گرديد.
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جدول  .4نتايج تحليل عوامل داخلی (نقاط قوّت)
نقاط قوّت

وزن

درجهبندي

امتیاز وزنی

 .1استفاده از مديران با تحصيالت علم اطالعات و دانش-

0/07

5

0/35

شناسی
 .2استخدام کتابداران با تحصيالت علم اطالعات و دانش-

0/06

5

0/30

شناسی
 .3تعهد به اخالق حرفهای در بين کتابداران

0/05

5

0/25

 .4استفاده از وبگاه و رايانامه برای تعامل بيشتر با مشتريان

0/05

4

0/20

 .5اشتراک پايگاههای الکترونيکی کافی و کارامد

0/04

4

0/16

 .6بهکارگيری خدمات تحويل مدرک در کتابخانهها

0/04

4

0/16

 .7وجود فضای کافی برای مشتريان و ارايه خدمات از سوی

0/04

3

0/12

کتابداران
 .8ديدگاه ارزشگرايانه کتابداران نسبت به ارايه خدمات

0/03

2

0/06

اطالعاتی
 .9ديدگاه کتابداران نسبت به دسترسی آزاد مشتريان به منابع

0/02

1

0/02

اطالعاتی
جمع

0/40

-

1/62

جدول  4نشان داد که مهمترين نقطه قوّت کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز
استفاده از مديرانی با تحصيالت علم اطالعات و دانششناسی با امتياز وزنی  0/35بود.
استخدام کتابدارانی با تحصيالت علم اطالعات و دانششناسی با وزن  ،0/30و تعهد به اخالق
حرفهای در بين کتابداران با امتياز وزنی  0/25در رتبههای بعدی قرار داشتند.
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جدول  .5نتايج تحليل عوامل داخلی (نقاط ضعف)
نقاط ضعف

وزن

درجهبندي

امتیاز وزنی

 .1عدم آگاهی دانشجويان از خدمات و

0/1

5

0/5

محصوالت کتابخانهها
 .2عدم استفاده از مشاوره با متخصّصان موضوعی

0/08

5

0/40

 .3عدم استفاده از عوامل و محرّکهای تشويقی و

0/07

4

0/35

انگيزشی در بين کتابداران
 .4فضای محدود کتابخانههای دانشکدهای

0/06

4

0/24

 .5عدم خالقيّت و نوآوری در کتابخانهها

0/06

4

0/24

 .6فقدان سامانه مديريت اطالعات الکترونيک

0/04

3

0/12

 .7عدم تعامل کتابخانهها با مسئوالن دانشگاه

0/04

3

0/12

 .8عدم سنجش خدمات کتابخانهای با استفاده از

0/05

3

0/15

ابزارهای کيفی
 .9عدم اعتماد بهنفس و شناخت کتابداران از

0/04

3

0/12

مهارتهای شغلی خود
 .10فقدان برنامهريزی راهبردی
جمع

0/06

3

0/18

0/60

-

2/42

جدول  5ضريب تأثير نقاط ضعف کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز را نشان
داد .بر اساس اين جدول ،مهمترين نقطه ضعف کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز عدم
آگاهی دانشجويان از خدمات و محصوالت کتابخانههای دانشگاه با امتياز وزنی  0/5بود .عدم
استفاده از مشاوره با متخصّصان موضوعی با امتياز وزنی  ،0/40و عدم استفاده از عوامل و
محرّکهای تشويقی و انگيزشی در بين کتابداران با امتياز وزنی  0/35در رتبههای بعدی قرار
داشتند.
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با توجّه به نتايج جداول  2تا  ،5جمع کلّ وزن امتيازات عوامل خارجی (فرصتها و
تهديدها)  1و امتياز وزنی آنها  3/87بود .همچنين ،جمع کلّ وزن امتيازات عوامل داخلی
(نقاط قوّت و نقاط ضعف)  1و امتياز وزنی آنها  4/04بود.

تحلیل عوامل راهبردي در خصوصیسازي كتابخانههاي دانشگاه شهید چمران اهواز
در تحليل سوات ،با استفاده از جدولهای تحليل عوامل داخلی و خارجی و ترکيب آن-
ها ،مهمترين عوامل راهبردی در خصوصیسازی کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز ارائه
گرديد .در واقع ،با تحليل عوامل راهبردی ،برنامهريزانی که تصميمهای راهبردی را در مورد
خصوصیسازی کتابخانههای دانشگاهی اتّخاذ میکنند ،میتوانند نقاط قوّت و ضعف ،تهديدها
و فرصتها را به تعداد کمتری از عوامل محدود کنند .بنابراين ،با تداخل هر يک از عوامل بر
يکديگر ،به تدوين راهبردهای مختلف رقابتی /تهاجمی ( ،)SOتنوّع ( ،)STبازنگری ( ،)WOو
راهبردهای تدافعی ( )WTپرداخته شد.

تدوین برنامههاي راهبردي براي كتابخانههاي دانشگاه شهید چمران اهواز

1

راهبرد رقابتی /تهاجمی ( :)SOبا توجّه به جدولهای تحليل نقاط قوّت درونی و
فرصت بيرونی کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز ،مهمترين راهبردهايی که تدوين شد،
عبارتند از :ايجاد نگرش مثبت و ترغيب مديران و کتابداران تحصيلکرده برای استفاده از
مزيتهای بازاريابی ،آموزش استفاده از پايگاههای الکترونيکی به مشتريان به وسيله کتابداران
تحصيلکرده ،استفاده از وبگاه و رايانامه برای آگاهیرسانی به مشتريان در مورد محصوالت و
خدمات کتابخانه.
راهبرد تنوّع ( :)STاز مهمترين راهبردهايی که میتوان در اين بخش اشاره کرد ،استفاده
از دانش مديران و کتابداران تحصيلکرده برای تدوين خطمشی جهت رويارويی با تورّم،
افزايش قيمت پايگاههای الکترونيکی و فشارهای خارج از محيط کتابخانه ،تأکيد بر نگرش
 .1گفتنی است ،در تدوين برنامههای راهبردی برای کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز به
مهمترين آنها اشاره شد و از ذکر تمام برنامههای راهبردی ممکن خودداری شد.
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ارزشگرايانه کتابداران در ارائه اطالعات صحيح برای غلبه بر ساير رقبای ارائه دهنده خدمات
اطالعاتی ،استفاده از وبگاه و رايانامه جهت تبليغات و کاهش نگرش سنّتی استفاده رايگان از
منابع کتابخانهای ،تهيّه فايلهايی از پايگاههای الکترونيکی بر روی لوحهای فشرده برای کاهش
از بار منفی قطع شدن شبکه اينترنت است.
راهبردهاي بازنگري ( :)WOاستفاده از فنآوریهای نوين و بهطور ويژه وبگاه
کتابخانه مرکزی جهت افزايش آگاهی دانشجويان از خدمات و محصوالت کتابخانه ،استفاده از
فنآوریهای نوين جهت راهاندازی نظام مديريت اطالعات الکترونيک ،ايجاد کتابخانههای
تخصّصی در هر دانشکده و مشاوره با متخصّصان موضوعی از جمله راهبردهای بازنگری
بودند که میتوان اشاره کرد.
راهبردهاي تدافعی ( :)WTراهبردهای تدافعی همانگونه که پيشتر اشاره شد بر حفظ
وضعيت کنونی تأکيد داشتند .از مهمترين راهبردهای تدافعی کتابخانههای دانشگاه شهيد
چمران اهواز میتوان به تدوين برنامههايی راهبردی جهت کاهش اثراتی که بیثباتی مديريت،
تورّم ،افزايش رقبای ارائه دهنده خدمات اطالعاتی و افزايش هزينههای پايگاههای اطالعاتی بر
کتابخانهها میگذارد ،اشاره کرد .همچنين ،استفاده از محرّکها و عوامل تشويقی و انگيزشی
جهت افزايش خالقيّت و نوآوری در کتابداران و در نتيجه برتری بر رقبای ارائه دهنده خدمات
اطالعاتی و بهبود خدمات ،افزايش تعامل با مديران سطوح کالن برای کاهش آسيبپذيری
کتابخانهها در برابر تغييرات مديريت از جمله راهبردهای تدافعی برای حفظ وضعيت کنونی
کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز بودند.

نتیجهگیري و بحث
برنامهريزی راهبردی ،کتابخانههای دانشگاهی را در برابر پيشامدها و تهديدهای احتمالی
آينده توانمند میسازد .از اين رو ،تحقّق خصوصیسازی در کتابخانههای دانشگاهی با
بهکارگيری برنامهريزی راهبردی و شناسايی نقاط قوّت و ضعف ،فرصتها و تهديدها در
راستای دستيابی به اهداف بلند مدّت ميسّر است.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که جمع امتيازات وزنی عوامل داخلی برابر با  4/04است
که اين عدد از عدد معيار  2/5بزرگتر میباشد که در تحليل سوات نشان دهنده اين است که
کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز از نظر عوامل داخلی از وضعيت مطلوبی برخوردارند.
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جمع امتيازات وزنی عوامل خارجی برابر با  3/87است که اين عدد نيز از عدد معيار 2/5
بزرگتر میباشد .بنابراين ،در تحليل سوات ،اگر جمع امتيازات عوامل داخلی و عوامل خارجی
يک سازمان از عدد معيار  2/5بزرگتر باشد ،سازمان در مجموع دارای وضعيت مطلوبی از نظر
عوامل تأثيرگذار داخلی و خارجی است و در صورت انجام تغييرات در سازمان که در اين
نوشتار امکانسنجی واگذاری کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز به بخش خصوصی
مدّنظر بود ،سازمان توانايی هماهنگی و تطبيق خود با موقعيت جديد و پيشرفت در اين
وضعيت را دارا میباشد .بنابراين ،با توجّه به آنچه بيان شد میتوان نتيجه گرفت که
کتابخانههای دانشگاه شهيد چمران اهواز از قابليّتهای الزم برای واگذاری به بخش خصوصی
برخوردار هستند و در وضعيت مطلوبی هستند و در صورت خصوصیسازی قادر به حفظ و
جذب کاربران و تطابق با وضعيت جديد با حداقل آسيب هستند.
پژوهش حاضر نشان داد که مهمترين راهبرد تهاجمی که کتابخانههای دانشگاه شهيد
چمران اهواز قادر به استفاده از آن هستند ايجاد نگرش مثبت و ترغيب مديران و کتابداران
تحصيلکرده برای استفاده از مزايای بازاريابی است .همچنين ،استفاده از دانش مديران و
کتابداران تحصيلکرده برای تدوين خطمشی جهت رويارويی با تورّم ،افزايش قيمت
پايگاههای الکترونيکی و فشارهای خارج از محيط کتابخانه؛ استفاده از فنآوریهای نوين و
بهطور ويژه وبگاه کتابخانه مرکزی جهت افزايش آگاهی دانشجويان از خدمات و محصوالت
کتابخانه؛ و تدوين برنامههايی راهبردی جهت کاهش اثراتی که بیثباتی مديريت ،تورّم ،افزايش
رقبای ارائه دهنده خدمات اطالعاتی و افزايش هزينههای پايگاههای اطالعاتی بر کتابخانهها
میگذارد ،به ترتيب ،مهمترين راهبردهای تنوّع ،بازنگری و تدافعی در کتابخانههای دانشگاه
شهيد چمران اهواز هستند.
گفتنی است ،عوامل متعدّدی در خصوصیسازی کتابخانهها دخيل هستند که در اين
پژوهش ،تنها قابليّتهای ساختاری کتابخانهها در جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی
مورد بررسی قرار گرفت .گذشته از اين ،هر سازمانی با توانايی و ظرفيت باال قادر به تغيير در
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ساختار و گردش کار خود نيست؛ مگر اينکه کارکنان سازمان تغيير مورد نظر را بهعنوان عاملی
برای رشد و شکوفايی سازمان بپذيرند .بنابراين ،انجام پژوهشهايی درباره نگرش کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی نسبت به اجرای خصوصیسازی ضروری است.
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