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با استفاده از تحلیل  های دانشگاهیسازی کتابخانهسنجی خصوصیامکان

SWOT1اهواز های دانشگاه شهید چمران: مطالعه موردی کتابخانه 
 

 4، آتوسا کوچک3پور، پيمان جليل2ابوالفضل اسدنيا
 کیدهچ

ن يترمهمچنين ين نقاط قوّت و ضعف داخلی و همترمهمشناسايی  با هدف پژوهش حاضرهدف: 
اين که آيا و تعيين اين های دانشگاه شهيد چمران اهوازای خارج از کتابخانهو تهديده هافرصت

  انجام گرفت. ،سازی برخوردارندهای الزم برای خصوصیتاز قابليّها کتابخانه
و  ،وارسی ای، سياههمطالعات کتابخانه شامل ابزار گردآوری اطالعات روش پژوهش پيمايشی و روش:
 علم اطالعات و اعضای هيأت علمی گروه  ، دربرگيرندهپژوهشجامعه است.  همشاهد
 . بود اهواز های دانشگاه شهيد چمراندانشکدههای و مديران کتابخانه شناسیدانش
های دانشگاه شهيد جمع امتيازات وزنی نقاط قوّت و ضعف داخلی کتابخانهنتايج نشان داد که  ها:یافته

ها برابر و تهديدهای خارج از اين کتابخانه هافرصتو جمع امتيازات وزنی  04/4ا چمران اهواز برابر ب
ی دانشگاه شهيد هاکتابخانهبود. به اين ترتيب،  تربزرگ 5/2از عدد معيار  عدداست که هر دو  87/3با 

مقابله با  ی پيشِ رو، توانهافرصتچمران اهواز از نظر عوامل درونی دارای قوّت بوده و با استفاده از 
 تهديدها را دارا هستند.

الزم  هایتقابليّ از اهواز های دانشگاه شهيد چمرانکتابخانه که گويای اين بود نتايجاين  گیري:نتیجه
 باشند.میبرخوردار  برای واگذاری به بخش خصوصی

 .اهواز شهيد چمران دانشگاههای کتابخانه، SWOT، تحليل سازیخصوصی :هاكلیدواژه
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 مهمقد
ای از محور شدن بخش گستردهها و دانشآوریتغييرات شتابان ناشی از رشد سريع فن

ای برای های اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب پديد آمدن تقاضای فزايندهفعّاليّت
 تواند گزينه مناسبی باشد.سازی میکه در اين بين، خصوصی اندها شدهبازنگری نقش دولت

بسياری از کشورهای  در هاحقوقی است که دولت ی، مالی وييندی اجراافر ،1سازیخصوصی
آورند. واژه می نظام اداری کشور به اجرا در اقتصاد و جهان برای انجام اصالحات در

)سازمان  حکومت و بازار، به نفع بازار است ينتعادل ب در ييراز تغ یحاک یسازیخصوص
 يسممکان از اين رو، .(1387ريزی، پژوهش و برنامه عاونت پژوهشی مرکزم بازرسی کل کشور،

عوامل و  يیکارا يش، افزايدعوامل تول تريشکارگيری بهعرضه و تقاضا در بازار رقابتی، باعث ب
 گرددمی «هايمتکاهش ق» تر کاالها و خدمات و نهايتاًعو متنوّ تريشب يدتول يجهدر نت

 (.1389، )دريساوی بهمنشير
سازی اين است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، تفکّر خصوصیايده اصلی در 

سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی ها و واحدهای خصوصی را مجبور میبنگاه
سازی نيست که در سازی، اختصاصیداشته باشند. البتّه، بايد توجّه داشت منظور از خصوصی

 ،سازی، منظور از خصوصیبلکهبه يغما برده شود. ای خاص هآن اموال عمومی، به نفع عدّ
ی و وری منابع مادّکاستن از بار مالی دولتی و آزادسازی منابع عمومی، افزايش کارايی و بهره
های اقتصادی است انسانی، و در نهايت، تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعّاليّت

، های عملياتیزی، باعث کاهش هزينهسادر واقع، خصوصی (.1389سازی در ايران، )خصوصی
، و بهبود کيفی عملکرد نيروی انسانی درآمدزايیکاهش کمبود بودجه، افزايش کارايی، افزايش 

توان عاليق و نيازهای متنوّع و گوناگون جامعه سازی میجز اين موارد، با خصوصیشود. بهمی
کنند و انتظارات جامعه يير میهای ارائه خدمات تغهدف را در نظر گرفت. به تبع آن، روش

 يابد.هدف از خدمات دولتی کاهش می
خصوصی، عمومی، توليدی، خدماتی، انتفاعی و غيرانتفاعی از مديريت  هایسازمان همه
کنند می طور گسترده استفادهدر مقابل رقابت شديد بازار به تمبه منظور مقاو راهبردی

 تدوين راهبرد،  .1شامل سه مرحله است:  مديريت راهبردی. (1389)خورشيد و رنجبر، 
(. تدوين راهبرد، اولين 2006، 2. ارزيابی راهبرد )چانگ و هوانگ3کارگيری راهبرد، و . به2

                                                           
1. Privatization 

2. Chang and Huang 
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راهبردی است. برای تدوين راهبرد مناسب ابتدا بايد تحليل کاملی از محيط  مؤلفه مديريت
عمل کتابخانه و مسايلی که با آن ها انجام گيرد. شناخت محيط مورد درونی و برونی سازمان

ريزی دهد، جنبه اساسی فرايند برنامهمواجه است و احتماالً پيشرفت آن را تحت تأثير قرار می
 راهبردیريزی و مديريت يند برنامهادر نمودار زير عناصر اصلی فر (.1380، 1است )کورال

 نشان داده شده است:

 

 
 

 
 (1384، 2)هانگر و ويلن راهبردیريزی و مديريت مهيند برنااعناصر اصلی فر

 

از آنجا که هيچ سيستمی قادر به ادامه حيات نيست مگر اينکه ارتباط و تعادل الزم و 
تحليل سوات،  و در اين بين، (1383احمدی، مستمر را با محيط پيرامون خود برقرار کند )علی

تواند در اين خصوص بسيار کارامد باشد. یم راهبردی ريزیبرنامهعنوان يکی از ابزارهای به
عنوان عوامل درونی )قوّت و ضعف( و عوامل برونی دهد عوامل را بهاين تحليل، امکان می

ها را به مقايسه بندی نموده و سازمان)تهديد و فرصت( در رابطه با يک تصميم مشخص طبقه
 (.1389خورشيد و رنجبر، ) سازدمیها قادر ها و ضعفها و تهديدها با قوّتفرصت

ها با هدف کمک در امر های اصلی دانشگاهعنوان يکی از بخشهای دانشگاهی بهکتابخانه
اند. به آموزش و پژوهش برای اهداف علمی اعضای هيأت علمی و دانشجويان شکل گرفته

دن های دانشگاهی از جمله کمبود و ناکافی بودليل وجود و ظهور انواع مشکالت کتابخانه
اين بودجه، افزايش قيمت منابع اطالعاتی، کمبود نيروی انسانی، فضا، تجهيزات، و غيره، 

قانون اساسی کشور که به گسترش  44مندی از امتيازات اصل توانند با بهرهها نيز میکتابخانه
 ( در مورد 1383) 3سازی معطوف است، به اين امر مبادرت ورزند. رابينخصوصی
. جوامع معموالً بر مبنای اين ديدگاه 1شمرد: ها اين داليل را بر میتابخانهسازی در کخصوصی

ی ابتکار فردی که از طريق اقدامات رقابتی خصوصی حاصل سنّتی قرار دارند که آزادی و قوّه
. ورود دولت در 2اند. شوند، بهترين ابزار فراهم کردن توليدات و خدمات مورد نياز جامعهمی

                                                           
1. Corral 

2. Hunger and Wheelen 
3. Rubin 

 ارزيابی و کنترل اجرای راهبرد تدوين راهبرد بررسی محيطی
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آوری و توزيع گذاری بخش خصوصی در توليد، فراهمد تأثير منفی بر سرمايهتوانبازار می
های بازار برای شود در قابليّت. وقتی که دولت به بازار وارد می3اطالعات داشته باشد. 

. بخش 4کند، و اختصاص منابع جهت توليد بهترين کاالها و خدمات موانع ايجاد می
تواند به توزيع رقابتی دولت در بازار تهديد نشود، می خصوصی، اگر به وسيله تأثيرات ضدّ

 چنين اطالعات از ديگر منابع وسعت بخشد. اطالعات دولتی و هم
-وجود بخش دولتی، تأمين و توليد اثربخش خدمات و کاالها را با دشواری مواجه می

يت، ، مديراهدافسازد، در حالی که بخش خصوصی به دليل وجود رقابت و برخورداری از 
و نيروی انسانی کامالً متفاوت قادر است با کارايی بسيار باال به تأمين و توليد کاال و  ،ساختار

ها مورد توجّه سازی در کشور در تمام عرصهخدمات بپردازد. در حال حاضر، بحث خصوصی
ند. سازی توجّه کامل داشته باشتوانند به خصوصیهای دانشگاهی نيز میقرار گرفته و کتابخانه

 و ، دانشجويان،اعضای هيأت علمیهای اطالعاتی برای که استفاده از پايگاهبا توجّه به اين
ها به های دانشگاهی در اشتراک اين پايگاهگران بسيار اهمّيّت دارد و معموالً کتابخانهپژوهش

د توانمیسازی در اين راستا خصوصی ،با مشکالت مالی مواجه هستند آنانمنظور استفاده 
 ريزی راهبردی و تغيير نقش عالوه بر اين، با توجّه به اهمّيّت برنامه مؤثر باشد.بسيار 

محور،  -ها و مراکز اطالعاتی از ارائه خدمات رايگان اطالعاتی به ارائه خدمات هزينهکتابخانه
 های دانشگاهی آشکار است.سازی در کتابخانهلزوم پرداختن به خصوصی

بدون بررسی داخلی سازمان و محيط  سازیبه منظور خصوصی انتغيير شرايط يک سازم
، مديران، ابتدا، بايستی به بررسی نقاط قوّت و ضعف روباشد. از اين پذير نمیبيرونی آن امکان

های فراروی آن بپردازند. از مزايای داخلی سازمان و سپس به بررسی تهديدها و فرصت
از تصوير و موقعيت سازمان، اين است که مديريت  استفاده از تحليل سوات عالوه بر آگاهی

تواند تصميم بگيرد آيا سازمان برای ايجاد تغييرات از آمادگی و ظرفيت الزم برخوردار می
های يا کتابخانهآ»توان به اين سئوال پاسخ داد که است يا خير. بنابراين، با توجّه به اين مهم می

به . «يا خير ذاری به بخش خصوصی برخوردار هستندهای الزم برای واگدانشگاهی از ظرفيت
چنين ين نقاط قوّت و ضعف داخلی و همترمهم ،شودسعی میدر اين مقاله،  همين جهت،

شناسايی و  دانشگاه شهيد چمران اهوازهای و تهديدهای خارج از کتابخانه هافرصتين ترمهم
 تعيين شود. ،سازی برخوردارندی خصوصیهای الزم برااز قابليّت هااين کتابخانهکه آيا اين
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 روش پژوهش
برای تشکيل ماتريس سوات،  ،در اين پژوهش باشد.می از نوع پيمايشی پژوهش حاضر

شهيد  های دانشگاهها و تهديدهای پيش روی کتابخانهت و ضعف، فرصتنقاط قوّتعيين 
ای تفاده از مطالعات کتابخانهبا اسگران ، ابتدا پژوهشالزم است. برای اين منظور اهواز چمران

ت و ضعف داخلی، ترين نقاط قوّمهم را برای تعيين سياهه وارسیهای خود، ابزار و مشاهده
ه کرده و آن را برای بررسی در اختيار جامعه تهيّ هااين کتابخانه خارجی هایو تهديد هافرصت

علم اطالعات و گروه اعضای هيأت علمی  دربرگيرندهپژوهش قرار دادند. جامعه پژوهش 
های های دانشکدهمديران کتابخانهنيز و  (نفر 6)اهواز دانشگاه شهيد چمران  شناسیدانش

جامعه پژوهش و انجام جرح  ات. پس از دريافت نظربودنفر(  9) اهواز دانشگاه شهيد چمران
ضعف، فرصت و تهديدهای و  تنهايی نقاط قوّ سياهه وارسی ،های مورد نيازو تعديل
ا در قالب هر مقوله در جدول ه و به صورت مجزّتهيّ اهواز های دانشگاه شهيد چمرانکتابخانه

نظران به هر يک از و استفاده از نظر صاحب 1ایو سپس با استفاده از روش رتبه آورده شد 1
 ، پس از بررسی و تحليل عوامل و نيز برسرانجامها داده شد. عوامل، وزنی مطابق با اهمّيّت آن

های متناسب با موقعيت راهبرداساس اهمّيّت و وزنی که هر عامل به خود اختصاص داده بود، 
ها، و ها و فرصتبخش در راستای تقويت قوّتکنونی پژوهش، تدوين و راهبردهايی اثر

 ه گرديد.ئتهديدها ارا مقابله با ها وکاهش ضعف
 

ه شهید هاي دانشگاخانهسازي كتابتحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر خصوصی
 اهواز چمران
و چگونگی  عوامل داخلی و خارجیبرای تهيه و ساخت جدولی از طور کلی، به

مراحل زير انجام اهواز  شهيد چمران های دانشگاهسازی کتابخانهتأثيرگذاری آن بر خصوصی
 : گرفت

 ها و ها، فرصتها و ضعفترين قوّتدر ستون يک )عوامل خارجی و داخلی(، مهم
)وزن(، به هر يک از اين عوامل و بر و . در ستون دنام برده شد سازمانهای فرا روی تهديد

های حاصل از )بر اساس نتايج يافته سازمانفعلی  راهبردیها بر موقعيت اساس اثر احتمالی آن
هر . داده شدترين( اهمّيّتترين( تا صفر )بی)مهمک شناخت و تحليل وضع موجود( وزنی از ي

                                                           
1. Ranking method  
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)جمع د تر خواهد بوبيش نظامتر باشد، تأثير بر موقعيت کنونی و آينده آن چقدر وزن بيش
بندی(، به هر عامل و بر است(. در ستون سه )درجه 1، بدون توجّه به تعداد عوامل 2ستون 

 1)بسيار خوب( تا  5به آن عامل خاص، امتيازی از  سازماناساس اهمّيّت و موقعيت کنونی 
نگاه کنيد به ) داده شدهای حاصل از شناخت و تحليل وضع موجود بر اساس يافته ،)ضعيف(

چگونه به هر يک از عوامل خارجی پاسخ  سازمانکه  دهدبندی نشان میاين درجه(. 2جدول 
( 3ضرب در ستون  2)امتياز وزنی(، وزن در درجه هر عامل )ستون ر دهد. در ستون چهامی

ه اين ترتيب، برای هر عامل، يک امتياز ب دست آيد.تياز وزنی آن بهتا به اين وسيله ام شدضرب 
که  است 3طور متوسط )ميانگين( عدد . حدّ وسط اين امتياز بهآمددست به 5تا  1وزنی از 
سرانجام، امتياز وزنی تمام عوامل خارجی و  شود.در نظر گرفته می 1عنوان نقطه برشمعوالً به

امتياز وزنی  .محاسبه شد کل ديگر جمع و امتياز وزنیجداگانه با يکطور به 4داخلی در ستون 
چگونه به عوامل و نيروهای موجود و بالقوّه در محيط  سازماندهد که يک کل نشان می

 3در يک زمينه، عدد  سازماندهد. هميشه متوسط امتياز وزنی کل در يک اش پاسخ میبيرونی
تر باشد، بيش 5/2از دار سازمان جمع امتيازات وزن چه(. چنان1384است )هانگر و ويلن، 

داخلی و خارجی از سطح مطلوبی  عواملت که سازمان در مجموع از نظر اين اس نشان دهنده
 (.13، ص 1388برخوردار است )خوشزاد، 

 

 هادهی به معیاروزن
ها برای ها و زيرمعيار، اهمّيّت متفاوت معيارگيری چند معيارهاز مشکالت رايج تصميم

ها و گيران است. از اين رو، اطالعاتی در مورد اهمّيّت نسبی هر يک از اين معيارتصميم
، گامی مهم در استخراج ديگر مورد نياز است. استخراج و تعيين وزنها نسبت به همزيرمعيار

 گيری است. وزن داده شده به صورت يک عدد در ارزيابی دخالت دادهتصميم های مهمّمعيار
دهی های وزنهاست. روشاين عدد بيانگر اهمّيّت نسبی آن معيار نسبت به ساير معيار شود.می

ها در اصول نظری، دقّت، ها وجود دارد که تفاوت اين روشمختلفی جهت ارزيابی معيار
. (1390)موحد و زارعی،  باشدگيران میها برای تصميمسهولت، کاربرد و قابل فهم بودن آن

                                                           
1. cut point  
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با  اين روش .1ای استروش رتبه ،دهی که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهنروش وز
ها بر نظام بندی عوامل بر اساس ضريب اهمّيّت آننوع پژوهش که به رتبه توجّه به مقتضيات و

 شد.پردازد، مورد استفاده واقع می اهواز های دانشگاه شهيد چمرانکتابخانه

 ايروش رتبه
ها بر اساس بندی آنسازی و رتبه، مرتبهادهی معياروش برای ارزيابی وزنترين رساده

پذير بندی به دو صورت امکانگيرنده است. در اين روش، رتبههای تصميماهمّيّت و اولويت
 بندی معکوس ( و رتبهتا آخر ،2 =، اهمّيّت دوم1 =بندی صعودی )اهمّيّت برتررتبه: است
 هایتحليلبندی جهت انجام رتبهنوع . اين ، تا آخر(2ترين بعدی اهمّيّتکم ،1ترين اهمّيّت)کم

گيرد. در روش معيار، يک وزن عددی نرمال تعلّق  بعدی مناسب نبوده و الزم است که برای هر
های مختلفی وجود دارد که در اين بندی به وزن عددی نرمال، روشای، برای تبديل رتبهرتبه
. در اين روش، از دار استفاده شدستگی آماری جهت محاسبه بردار وزناز روش همب ،مقاله

رت که از چندين . بدين صوشودمیاستفاده  پارامترهابندی نظرات کارشناسان برای رتبه
، بندی نمايند، دوباره رتبههای مورد نظر را مطابق با دانش خودشود معيارمی کارشناس خواسته
بيانگر  aijشود که در آن ر تمام کارشناسان، ماتريس تشکيل میبندی نظدر ادامه، با جمع

 اند. در ادامه، اين ماتريس در ام داده jرتبه  iدرصدی از کارشناسان است که به پارامتر 
 .آيد )همان(دست میها بهبندی اوليه ضرب شده و وزن نهايی معياررتبه

، ابتدا نقاط قوّت و اهواز يد چمرانهای دانشگاه شهبرای تشکيل ماتريس سوات کتابخانه
ها و تهديدهای فرا روی آن با استفاده و سپس فرصت نشگاهاهای اين دضعف داخلی کتابخانه
 و ها های دانشکدهکتابخانه نظر اعضای هيأت علمی و مديرانای، از مطالعات کتابخانه

الب هر مقوله آورده به صورت مجزّا در ق 1گران شناسايی و در جدول پژوهش هایهمشاهد
و تهديدهای فرا  هاهای فرصتدهی عوامل خارجی در قالب مقولهبرای سازمان ،شد. سپس

بندی و با توجّه به اهمّيّت هر يک از با استفاده از عوامل درجه جامعه مورد بررسیروی 
سازی یها بر خصوصگذاری هر يک از آنبا توجّه به ميزان تأثير نيز ها و تهديدها وفرصت

 .تدوين گرديد 3و  2های و در جدول تعيين جامعه مورد بررسی

                                                           
دهی مختلفی برای معيارها وجود های وزناند، روش( نيز اشاره کرده1390که موحد و زارعی )چنان. هم1

( و منطق فازی AHPراتبی )توان به روش سلسله مای میها عالوه بر روش رتبهدارد که از جمله اين روش

 اشاره کرد.
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 اهواز های دانشگاه شهيد چمران. ماتريس سوات کتابخانه1جدول 
 موضوعات      

 
 تحلیل و توسعه

 هاي دانشگاه شهید چمرانكتابخانه ساختار و نظام
 اهواز ید چمرانهانشگاه شدهاي ساختار و نظام كتابخانه اهواز

عوامل 
 داخلی

 نقاط
 قوّت

(S) 

با تحصيالت علم اطالعات  . استفاده از مديران1
 ؛شناسیو دانش

علم اطالعات . استخدام کتابداران با تحصيالت 2
 ؛شناسیو دانش

گيری خدمات تحويل مدرک در کاربه. 3
 ؛هاکتابخانه

-برای تعامل بيش رايانامهو  گاه. استفاده از وب4

 ؛نهکتابخا مشتريانتر با 
 گرايانه کتابداران نسبت به ارايه. ديدگاه ارزش5

 ؛خدمات اطالعاتی
. ديدگاه کتابداران نسبت به دسترسی آزاد 6

 ؛به اطالعات مشتريان
ای در بين کتابداران . تعهد به اخالق حرفه7

 ؛کتابخانه
 ارياهو  شتريان. وجود فضای کافی برای م8

 ؛ وخدمات از سوی کتابداران

عوامل 
 خارجی

 هافرصت
(O) 

 ؛های دانشگاه. بازاريابی درونی برای خدمات کتابخانه1
 بيرون از محيط  مشتريان. بازاريابی برای 2

 ؛های دانشگاهکتابخانه
 . توسعه 3

 ؛های اطالعاتیآوریفن
 . برگزاری 4

 ز های آموزشی برای استفاده مطلوب اکارگاه
 ؛های اطالعاتی نوينآوریفن
 . استفاده از 5

 ؛های پيوستهنظام
 ؛. نياز شديد دانشجويان به کتب درسی6
 ؛مشتريانکتابخانه مرکزی برای تعامل بهتر با  گاه. وجود وب7
 . ايجاد 8

 ؛صی در هر دانشکدههای تخصّکتابخانه
 ؛ و. اشاعه گزينشی اطالعات9

های دانشگاهی رست کتابخانه. امکان دسترسی عمومی به فه10
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 موضوعات      
 

 تحلیل و توسعه

 هاي دانشگاه شهید چمرانكتابخانه ساختار و نظام
 اهواز ید چمرانهانشگاه شدهاي ساختار و نظام كتابخانه اهواز

 .(OPAC) .مدهای الکترونيکی کافی و کارايگاهااشتراک پ .9

 
 

نقاط 
 ضعف

(W) 

. عدم آگاهی دانشجويان از خدمات و 1
 ؛هامحصوالت کتابخانه

 ؛با مسئوالن دانشگاه ها. عدم تعامل کتابخانه2
 ؛ها. عدم خالقيت و نوآوری در کتابخانه3
 نفس و شناخت کتابداران از ه . عدم اعتماد ب4

 ؛های شغلی خودمهارت
صان متخصّ با عدم استفاده از مشاوره. 5

 ؛موضوعی
های تشويقی کعدم استفاده از عوامل و محرّ .6

 ؛و انگيزشی در بين کتابداران
 ؛مديريت اطالعات الکترونيکی نظام. فقدان 7
 ؛ريزی راهبردی. فقدان برنامه8
ای با استفاده از . عدم سنجش خدمات کتابخانه9

 ؛ وابزارهای کيفی
-های دانشکدهای محدود کتابخانه. وجود فض10

 .ای

 
 

 تهدیدها
(T) 

 ؛ه دهنده خدمات اطالعاتیئ. افزايش رقبای ارا1
 ؛م. افزايش تور2ّ
 ؛گيریثباتی مديريت در سطوح کالن تصميمبی. 3
 ؛ای. از بين رفتن و فرسودگی مواد کتابخانه4
 ؛. وجود فشارهای بيرون از محيط کتابخانه به مديران کتابخانه5
 ؛ایتی نسبت به استفاده رايگان از منابع کتابخانه. نگرش سن6ّ
 ؛های اطالعاتیافزون هزينه پايگاه. افزايش روز7
 ؛هاآوری در کتابخانهصان فن. عدم استفاده از متخص8ّ
 ؛ ومشی مناسب و مکتوب. فقدان خط9

 .. ساختاربندی نامناسب شبکه اينترنت10
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اين  شد.های دانشگاه شهيد چمران اهواز نشان داده ماتريس سوات کتابخانه 1در جدول 

های دانشگاه شهيد ها و تهديدهای پيش روی کتابخانهماتريس، نقاط قوّت و ضعف، فرصت

 داد.چمران اهواز را نشان 

 ها(. نتايج تحليل عوامل خارجی )فرصت2جدول 

 امتیاز وزنی بنديدرجه وزن هافرصت

 5/0 5 1/0 های دانشگاهريابی درونی برای خدمات کتابخانهزابا. 1

 35/0 5 07/0 بيرون از محيط دانشگاه مشتريانبازاريابی برای . 2

 35/0 5 07/0  صی در هر دانشکدههای تخصّايجاد کتابخانه .3

 24/0 4 06/0 نياز شديد دانشجويان به کتب درسی .4

کزی برای تعامل با کتابخانه مر گاهوجود وب .5

   مشتريان

05/0 4 20/0 

 09/0 3 03/0 های پيوستهاستفاده از نظام. 6

های آموزشی برای استفاده مطلوب برگزاری کارگاه .7

  های اطالعاتی نوينآوریاز فن

03/0 3 09/0 

 09/0 3 03/0 اشاعه گزينشی اطالعات. 8

 12/0 3 04/0 آوری اطالعاتتوسعه فن. 9

های کان دسترسی عموم به فهرست کتابخانهام. 10

 (OPACدانشگاهی )

03/0 3 09/0 

 12/2 - 51/0 جمع

های دانشگاه با بازاريابی درونی برای کاربران کتابخانه دهد،مینشان  2جدول چه چنان

و  بود اهواز های دانشگاه شهيد چمرانروی کتابخانه ترين فرصت پيشمهم 5/0امتياز وزنی 

صی در هر دانشکده های تخصّی برای کاربران بيرون از محيط دانشگاه و ايجاد کتابخانهبازارياب

 داشتند.های بعدی قرار در رتبه 35/0با امتياز وزنی 

ساختاربندی نامناسب شبکه اينترنت با امتياز وزنی  ميدهد،نشان  3جدول همانطور که 

چمران اهواز بود. فقدان خط مشی  های دانشگاه شهيدترين تهديد برای کتابخانهمهم 45/0
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ثباتی مديريت در سطح کالن با امتياز ، و بی35/0مناسب به صورت مکتوب با امتياز وزنی 

 های بعدی قرار داشتند.در رتبه 24/0وزنی 

 

 )تهديدها(. نتايج تحليل عوامل خارجی 3جدول 
 امتیاز وزنی بنديدرجه وزن تهدیدها

 45/0 5 09/0  ه اينترنتساختاربندی نامناسب شبک .1
مشی مناسب به صورت فقدان خط. 2

 مکتوب
07/0 5 35/0 

 24/0 4 06/0 ثباتی مديريت در سطح کالنبی. 3
ری در آونصان فعدم استفاده از متخصّ. 4

 هاکتابخانه
05/0 4 20/0 

های افزون هزينه پايگاهافزايش روز .5
 اطالعاتی

05/0 3 15/0 

ه دهنده خدمات ئراافزايش رقبای ا .6
 اطالعاتی

04/0 3 12/0 

 08/0 2 04/0 مافزايش تورّ .7
 08/0 2 04/0  از بين رفتن و فرسودگی مواد .8
تی نسبت به استفاده رايگان از نگرش سنّ. 9

 ایمنابع کتابخانه
03/0 2 06/0 

وجود فشارهای بيرون از محيط  .10
 هاها به مديران کتابخانهکتابخانه

02/0 1 02/0 

 75/1 - 49/0 جمع
 

 

 

بندی عوامل داخلی در دو مقوله نقاط قوّت و ضعف، به منظور دهی و طبقهبرای سازمان

به اين عوامل،  اهواز های دانشگاه شهيد چمرانآگاهی از روش مديريت و واکنش کتابخانه

و  4ی هاها به تفکيک جدولنقاط قوّت و ضعف مورد بررسی قرار گرفت و ضرايب تأثير آن

 تعيين گرديد.  5
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 . نتايج تحليل عوامل داخلی )نقاط قوّت(4جدول 

 امتیاز وزنی بنديدرجه وزن نقاط قوّت

-علم اطالعات و دانشاستفاده از مديران با تحصيالت . 1

 شناسی

07/0 5 35/0 

-علم اطالعات و دانشاستخدام کتابداران با تحصيالت . 2

 شناسی

06/0 5 30/0 

 25/0 5 05/0 ای در بين کتابداراناخالق حرفهتعهد به . 3

 20/0 4 05/0 مشتريانتر با برای تعامل بيش رايانامهو  گاهاستفاده از وب. 4

 16/0 4 04/0 مدهای الکترونيکی کافی و کاراايگاهاشتراک پ. 5

 16/0 4 04/0 هاکارگيری خدمات تحويل مدرک در کتابخانهبه. 6

خدمات از سوی  مشتريان و ارايهای وجود فضای کافی بر .7

 کتابداران

04/0 3 12/0 

خدمات  گرايانه کتابداران نسبت به ارايهديدگاه ارزش .8

 اطالعاتی

03/0 2 06/0 

به منابع  مشتريانديدگاه کتابداران نسبت به دسترسی آزاد  .9

 اطالعاتی

02/0 1 02/0 

 62/1 - 40/0 جمع
 

 

 اهواز های دانشگاه شهيد چمرانت کتابخانهقوّ طهنقترين که مهم دادنشان  4جدول 

. بود 35/0با امتياز وزنی  شناسیعلم اطالعات و دانشاستفاده از مديرانی با تحصيالت 

و تعهد به اخالق  ،30/0با وزن  شناسیعلم اطالعات و دانشاستخدام کتابدارانی با تحصيالت 

 داشتند.قرار های بعدی در رتبه 25/0ای در بين کتابداران با امتياز وزنی حرفه
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 . نتايج تحليل عوامل داخلی )نقاط ضعف(5جدول 

 امتیاز وزنی بنديدرجه وزن نقاط ضعف

عدم آگاهی دانشجويان از خدمات و . 1

 هامحصوالت کتابخانه

1/0 5 5/0 

 40/0 5 08/0 صان موضوعیمتخصّبا عدم استفاده از مشاوره . 2

و  های تشويقیکمل و محرّعدم استفاده از عوا. 3

 در بين کتابداران انگيزشی

07/0 4 35/0 

 24/0 4 06/0 ایهای دانشکدهفضای محدود کتابخانه. 4

 24/0 4 06/0 هات و نوآوری در کتابخانهعدم خالقيّ. 5

 12/0 3 04/0 فقدان سامانه مديريت اطالعات الکترونيک. 6

 12/0 3 04/0 انشگاهها با مسئوالن دعدم تعامل کتابخانه. 7

ای با استفاده از عدم سنجش خدمات کتابخانه. 8

 ابزارهای کيفی

05/0 3 15/0 

نفس و شناخت کتابداران از عدم اعتماد به. 9

 های شغلی خودمهارت

04/0 3 12/0 

 18/0 3 06/0 ريزی راهبردیفقدان برنامه .10

 42/2 - 60/0 جمع
 

 

 را نشان  اهواز های دانشگاه شهيد چمرانابخانهضريب تأثير نقاط ضعف کت 5جدول 

عدم  اهواز های دانشگاه شهيد چمرانترين نقطه ضعف کتابخانه. بر اساس اين جدول، مهمداد

. عدم بود 5/0های دانشگاه با امتياز وزنی آگاهی دانشجويان از خدمات و محصوالت کتابخانه

، و عدم استفاده از عوامل و 40/0از وزنی متخصّصان موضوعی با امتي با استفاده از مشاوره

های بعدی قرار در رتبه 35/0در بين کتابداران با امتياز وزنی  و انگيزشی های تشويقیمحرّک

 داشتند.
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ها و وزن امتيازات عوامل خارجی )فرصت جمع کلّ، 5تا  2با توجّه به نتايج جداول 

وزن امتيازات عوامل داخلی  ن، جمع کلّچنيبود. هم 87/3ها و امتياز وزنی آن 1تهديدها( 

 بود.  04/4ها و امتياز وزنی آن 1ضعف( نقاط )نقاط قوّت و 

 اهواز دانشگاه شهید چمرانهاي سازي كتابخانهدر خصوصی راهبرديتحلیل عوامل 

-ی تحليل عوامل داخلی و خارجی و ترکيب آنهاجدولبا استفاده از در تحليل سوات، 

ئه ارا اهواز دانشگاه شهيد چمرانی هاکتابخانهسازی در خصوصی راهبردیامل ترين عومهم ها،

را در مورد  راهبردیهای يمتصمريزانی که ، برنامهراهبردی. در واقع، با تحليل عوامل گرديد

توانند نقاط قوّت و ضعف، تهديدها یمکنند، اتّخاذ می دانشگاهیی هاکتابخانهسازی خصوصی

با تداخل هر يک از عوامل بر  بنابراين، تری از عوامل محدود کنند.تعداد کمرا به  هافرصتو 

و  ،(WO(، بازنگری )ST(، تنوّع )SOتهاجمی ) /ی مختلف رقابتیراهبردهاديگر، به تدوين يک

 شد.پرداخته ( WT) ی تدافعیراهبردها
 

 1زاهوا هاي دانشگاه شهید چمرانهاي راهبردي براي كتابخانهبرنامهتدوین 

ت درونی و تحليل نقاط قوّ هایوله به جدبا توجّ (:SOتهاجمی ) /راهبرد رقابتی

 شد،ترين راهبردهايی که  تدوين مهم ،اهواز های دانشگاه شهيد چمرانفرصت بيرونی کتابخانه

کرده برای استفاده از تحصيلان عبارتند از: ايجاد نگرش مثبت و ترغيب مديران و کتابدار

 کتابداران  وسيله هب مشتريانهای الکترونيکی به ريابی، آموزش استفاده از پايگاههای بازايتمز

محصوالت و در مورد  مشتريانبه رسانی برای آگاهی رايانامهو  گاهاستفاده از وبکرده، تحصيل

 .خدمات کتابخانه

ستفاده ا ،توان در اين بخش اشاره کردترين راهبردهايی که میاز مهم (:STع )راهبرد تنوّ
م، با تورّ مشی جهت رويارويیکرده برای تدوين خطز دانش مديران و کتابداران تحصيلا

 کيد بر نگرش تأفشارهای خارج از محيط کتابخانه، های الکترونيکی و پايگاهافزايش قيمت 

                                                           

 های دانشگاه شهيد چمران اهواز به های راهبردی برای کتابخانهگفتنی است، در تدوين برنامه .1

 های راهبردی ممکن خودداری شد.ها اشاره شد و از ذکر تمام برنامهترين آنمهم
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ه دهنده خدمات ائاطالعات صحيح برای غلبه بر ساير رقبای ار هائگرايانه کتابداران در ارارزش
تی استفاده رايگان از جهت تبليغات و کاهش نگرش سنّ رايانامهو  گاهطالعاتی، استفاده از وبا

فشرده برای کاهش  هایلوحهای الکترونيکی بر روی هايی از پايگاهه فايلای، تهيّمنابع کتابخانه
 از بار منفی قطع شدن شبکه اينترنت است.

 گاهطور ويژه وبهای نوين و بهیآورده از فناستفا (:WOراهبردهاي بازنگري )
 کتابخانه مرکزی جهت افزايش آگاهی دانشجويان از خدمات و محصوالت کتابخانه، استفاده از 

های مديريت اطالعات الکترونيک، ايجاد کتابخانه نظاماندازی جهت راههای نوين آوریفن
هبردهای بازنگری صان موضوعی از جمله رامتخصّ صی در هر دانشکده و مشاوره باتخصّ
 توان اشاره کرد.که می بودند

بر حفظ  تر اشاره شدپيشگونه که همان راهبردهای تدافعی (:WTراهبردهاي تدافعی )
های دانشگاه شهيد ترين راهبردهای تدافعی کتابخانهاز مهم .اشتندکيد دأوضعيت کنونی ت

مديريت، ثباتی بی ی کههش اثراتجهت کا یی راهبرديهاتدوين برنامه توان بهمی اهواز چمران
های اطالعاتی بر گاههای پايدهنده خدمات اطالعاتی و افزايش هزينه هئازايش رقبای ارم، افتورّ

 و انگيزشی ها و عوامل تشويقیاستفاده از محرّک ،چنيناشاره کرد. هم گذارد،می هاکتابخانه
ه دهنده خدمات جه برتری بر رقبای ارائن و در نتيت و نوآوری در کتابداراجهت افزايش خالقيّ

پذيری مديران سطوح کالن برای کاهش آسيباطالعاتی و بهبود خدمات، افزايش تعامل با 
ها در برابر تغييرات مديريت از جمله راهبردهای تدافعی برای حفظ وضعيت کنونی خانهکتاب

 بودند. اهواز های دانشگاه شهيد چمرانکتابخانه

 
 حثو ب گیرينتیجه

های دانشگاهی را در برابر پيشامدها و تهديدهای احتمالی ريزی راهبردی، کتابخانهبرنامه
 های دانشگاهی با سازی در کتابخانهسازد. از اين رو، تحقّق خصوصیآينده توانمند می

ها و تهديدها در ريزی راهبردی و شناسايی نقاط قوّت و ضعف، فرصتکارگيری برنامهبه
 ابی به اهداف بلند مدّت ميسّر است.راستای دستي

است  04/4نتايج پژوهش حاضر نشان داد که جمع امتيازات وزنی عوامل داخلی برابر با 

باشد که در تحليل سوات نشان دهنده اين است که تر میبزرگ 5/2 عدد معيار که اين عدد از

عيت مطلوبی برخوردارند. از نظر عوامل داخلی از وض اهواز های دانشگاه شهيد چمرانکتابخانه
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 5/2 عدد معيار است که اين عدد نيز از 87/3جمع امتيازات وزنی عوامل خارجی برابر با 

اگر جمع امتيازات عوامل داخلی و عوامل خارجی  ،تحليل سواتدر  بنابراين،باشد. تر میبزرگ

مطلوبی از نظر  سازمان در مجموع دارای وضعيتتر باشد، بزرگ 5/2 معيار يک سازمان از عدد

 در سازمان که در اين صورت انجام تغييراتگذار داخلی و خارجی است و در أثيرعوامل ت

 به بخش خصوصی  اهواز های دانشگاه شهيد چمرانواگذاری کتابخانه سنجیامکان نوشتار

، سازمان توانايی هماهنگی و تطبيق خود با موقعيت جديد و پيشرفت در اين بودنظر مدّ

 که  نتيجه گرفتتوان بيان شد مینچه ه به آبا توجّ بنابراين، باشد.را دارا می وضعيت

الزم برای واگذاری به بخش خصوصی  هایتقابليّهای دانشگاه شهيد چمران اهواز از کتابخانه

سازی قادر به حفظ و هستند و در وضعيت مطلوبی هستند و در صورت خصوصی برخوردار

 وضعيت جديد با حداقل آسيب هستند. جذب کاربران و تطابق با

های دانشگاه شهيد ترين راهبرد تهاجمی که کتابخانهپژوهش حاضر نشان داد که مهم

ترغيب مديران و کتابداران  قادر به استفاده از آن هستند ايجاد نگرش مثبت و اهواز چمران

يران و از دانش مد استفاده ،چنينبازاريابی است. هم ايایکرده برای استفاده از مزتحصيل

 م، افزايش قيمت مشی جهت رويارويی با تورّکرده برای تدوين خطکتابداران تحصيل

های نوين و آوریاستفاده از فن ؛های الکترونيکی و فشارهای خارج از محيط کتابخانهپايگاه

ت کتابخانه مرکزی جهت افزايش آگاهی دانشجويان از خدمات و محصوال گاهطور ويژه وببه

م، افزايش ثباتی مديريت، تورّهايی راهبردی جهت کاهش اثراتی که بیو تدوين برنامه ؛کتابخانه

ها های اطالعاتی بر کتابخانههای پايگاهه دهنده خدمات اطالعاتی و افزايش هزينهائرقبای ار

دانشگاه های ع، بازنگری و تدافعی در کتابخانهترين راهبردهای تنوّمهم ،به ترتيب ،گذاردمی

 هستند.  اهواز شهيد چمران

ها دخيل هستند که در اين سازی کتابخانهعوامل متعدّدی در خصوصی ،گفتنی است

ها به بخش خصوصی ها در جهت واگذاری آنهای ساختاری کتابخانهتپژوهش، تنها قابليّ

در به تغيير در هر سازمانی با توانايی و ظرفيت باال قاگذشته از اين،  مورد بررسی قرار گرفت.
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عنوان عاملی که کارکنان سازمان تغيير مورد نظر را بهساختار و گردش کار خود نيست؛ مگر اين

هايی درباره نگرش کتابداران برای رشد و شکوفايی سازمان بپذيرند. بنابراين، انجام پژوهش

 سازی ضروری است.های دانشگاهی نسبت به اجرای خصوصیکتابخانه
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