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چڪیده

هدف: ارزیابی وضعیت راهربدی اداره کل پردازش و سازماندهی و 
ارائه راهربدهایی به منظور نيل به اهداف راهربدی سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ايران. 
روش/رویکرد پژوهش: با روش پیامیشی- تحلیلی و با استفاده از 
پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مسئول، رؤسای گروه ها و مدیر 
کل پردازش و سازماندهی، و سایر متخصصان اداره کل، نقاط قوت، 
ضعف، فرصت ها، و تهدیدهای اداره کل شناسایی و رتبه بندی شد و 
سپس با استفاده از ابزار تحلیل SWOT وضعیت راهربدی اداره کل 
 -ST )فرصت- قوت( -SO )فرصت- ضعف( WO تعیین و راهربدهای

)قوت- تهديد(، و WT )ضعف- تهديد( ارائه شده است. 
است.  تهاجمی  موضع  در  راهربدی  لحاظ  از  کل  اداره  یافته ها: 
مدیریت و کارشناسان می توانند با تکیه بر نقاط قوت و بهره برداری 
از فرصت های موجود، نقاط ضعف را کمرنگ و تهدیدهای محیطی 
را کنرتل کنند. با مقایسه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدها 
در ماتریس SWOT راهربدهای پیشنهادی پژوهش عبارت است از 
تقویت دورکاری، هامهنگی بیشرت اداره کل فناوری و ارتباطات، بازبینی 
روال فیپا، پیش بینی مشوق های مادی و معنوی در حد امکانات، دقت 
بیشرت در جابه جایی کارشناسان، و برقراری گفتگو و هامهنگی با سایر 

ادارات سازمان است. 
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ارزیابی راهربدی اداره کل پردازش و سازماندهی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا.

 1 SWOT براساس ماتريس 

دریافت: 1392/04/23    پذیرش: 1392/11/26

مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها و نهادهای خدماتی با تکیه بر مزیت های رقابتی خود سعی 
در پیشی گرفتن از رقبایشان دارند. برای موفقیت در این رقابت، برنامه ریزی و داشتن نقشه 
راه به سوی اهداف از پیش تعیین شده اهمیت به سزایی دارد. با توجه به اینکه سازمان ها با 
رقابت های شدیدی مواجه هستند و همواره به پیروزی می اندیشند، نیازمند بهره گیری از 

برنامه ریزی راهبردی هستند . 
برنامه ریزی راهبردی قبل از آنکه یک روش و فن باشد، نحوه تلقی و باوری است که 
مدیران را به تعامل و تفکر بلندمدت و آینده نگری و پیش بینی افق های دور ترغیب می کند 

)کویین، 1376، نقل در شاه محمدی، 1389(.
سازمان ها برای تدوین برنامه راهبردی و آگاهی از شرایط نیازمند تحلیل و ارزیابی 
وضعیت خود هستند. یکی از ابزارهای این تحلیل و ارزیابی استفاده از ماتریس SWOT است. 
در این نوع تحلیل با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با متخصصان و مدیران هرحوزه، 
نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای هر سازمان شناسایی و براساس ماتریس 
SWOT با مقایسه دوبه-دوی هریک، راهبردهای مناسبی تحت عناوین راهبردهای قوت- 

فرصت، قوت – تهدید، ضعف- فرصت و ضعف – تهدید استخراج و پیشنهاد می شود.
پیام اصلی تحلیل راهبردی درونی و بیرونی4 سازمان، پیشرفت و حرکت رو به جلو 

صدیقه محمداسامعیل2| محبوبه قربانی3
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براساس قوت ها، به حداقل رساندن ضعف ها و فراهم  کردن زمینه های قابل بهبود، غنیمت 
شمردن فرصت ها و خنثی کردن تهدیدهاست )انصاری، رحیمی، یارمحمدیان، و یعقوبی، 

.)1388
کتابخانه  ها و مراکز اطالع رسانی برای ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت کاربران با 
چالش های متنوعی روبه رو هستند. آنها برای نیل به اهداف عالیه خود ناگزیر به حرکت از 
تفکر راهبردی به سوی اقدام راهبردی هستند. نخستین اقدام برای این حرکت شناسایی نقاط 

قوت و ضعف درونی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی است.
تحلیل SWOT ارزشیابی عینی از اینکه آیا کتابخانه قادر به تعامل با محیط است را ارائه 
می دهد. نقطه قوت، منبع یا قابلیتی است که سازمان ]کتابخانه[ برای نیل به اهداف خود 
داراست. نقطه ضعف، عدم توانایی، نقص یا محدودیتی در یک سازمان ]کتابخانه[ است 
که برای رسیدن آن به اهدافش مانع محسوب می شود. فرصت، هر نوع وضعیت مطلوب 
و سودمند در محیط خارجی سازمان ]کتابخانه[ است که به سازمان اجازه افزایش یا بهبود 
وضعیتش را می دهد و یک تهدید از سوی دیگر، وضعیتی نامطلوب است که برای سازمان 
]کتابخانه[ می تواند موجب بروز مشکالتی در روند مطلوب و روان فعالیت های کتابخانه 

شود. )کومار1 ، 2012(.
تحلیلSWOT در کتابخانه اهمیت زیادی دارد زیرا برای کتابخانه ها رویکرد بالینی تری 
نسبت به توسعه کتابخانه ، تقلیل آزمون و خطا در فرایندهای آن را ارائه می دهد )عثمان، بیدین 

و سنوسی2، 2004(.
در تحلیل راهبردی، به منظور تعیین موقعیت راهبردی سازمان، عوامل داخلی3 )نقاط 
قوت و ضعف(و عوامل خارجی4 )فرصت ها و تهدیدها(، رتبه بندی و امتیازگذاری شده و با 
مشخص کردن این امتیازها در محور مختصاتی )تصویر 1(، موقعیت راهبردی سازمان مشخص 
می شود. در این محور چهار ناحیه نشان دهنده چهار موقعیت راهبردی برای سازمان ها وجود 
دارد. در موقعیت تهاجمی )ناحیه یک محور مختصات( نقاط قوت و فرصت های سازمان 
امتیاز بیشتری از نقاط ضعف و تهدیدهای آن کسب نموده و سازمان می تواند با بهره گیری از 
نقاط قوت و فرصت های خود به تدوین راهبردهای بلندپروازانه و پیشرو برای نیل به اعداف 
عالی خود بپردازد. در موقعیت محافظه کارانه )ناحیه 2(، نقاط قوت سازمان بیشتر و قوی تر از 
فرصت ها ارزیابی شده و در این حالت سازمان بایستی با کمی احتیاط به تدوین راهبردهای 
مناسب برای پیشبرد مقاصد خود بپردازد. ناحیه سوم جدول )موقعیت تنوعی یا رقابتی( برای 
سازمان وجود دارد و می تواند برای حضور در حوزه رقابتی راهبردهای متنوعی تدوین نماید. 
در ناحیه چهار یعنی موقعیت تدافعی، سازمان باید برای حفظ وضع موجود و کمترین مواجهه 

1 . kumar

2. Osman, Bidin & Sanusi

3 . Internal Factor Evaluation

4 . External Factor Evaluation

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و 
سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه 
SWOT ملی ج.ا.ا. براساس ماتریس
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با آسیب ها تالش کند و به تدوین راهبردهای مناسب اقدام نماید.

تصویر1.   محور مختصات موقعیت راهربدی سازمان

در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )1391(، این سازمان 
وظیفه گردآوری، پردازش، اشاعه اطالعات و حفظ میراث مستند کشور شامل انتشارات 
مکتوب و غیرمکتوب، انتشارات ایرانیان خارج از کشور، انتشارات فارسی زبان و آثار مرتبط 
با اسالم و ایران و انقالب اسالمی را از سراسر دنیا عهده دار است. عالوه بر این، سازمان 
هرساله منابع علمی، مذهبی و فرهنگی ارزشمندی را از طریق خرید، اهدا و مبادله به مجموعه 
غنی خود می افزاید. بدیهی است که دسترسی به این منابع ارزشمند در سایه سازماندهی و 

پردازش به روز آنها میسر می شود.
پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای، به ویژه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 
یکی از فرایندهای مهم برای دسترس پذیری منابع کتابخانه ای و موفقیت کتابخانه در نیل به 
اهداف است. با فهرستنویسی و سازماندهی منابع کتابی و غیرکتابی، اطالعات این منابع که 
میراث مستند کشور محسوب می شود، برای همگان دسترس پذیر می شود و پایگاه جامعی از 
اطالعات کتابشناختی این منابع در دسترس کتابداران، پژوهشگران، دانشجویان و عالقه مندان 
قرار می گیرد. فهرستنویسی و نمایه سازی روزآمد منابع کتابی، غیرکتابی و پیایندهای موجود در 
کتابخانه ملی، تکمیل اطالعات کتابشناختی پایگاه کتابشناسی ملی و پایگاه مستندات، تدوین 
استانداردها و ابزارهای پردازش و سازماندهی، مشاوره به سایر کتابداران در حوزه پردازش و 
سازماندهی، فهرستنویسی پیش از انتشار )فیپا( از اهم وظایف اداره کل پردازش و سازماندهی 
است. این اداره  کل به منظور اجرای دقیق وظایف خود و غلبه بر مشکالت، نیازمند شناسایی 
عواملی چون نقاط قوت و فرصت ها برای غلبه بر نقاط ضعف و کاهش تهدیدهاست تا 
بتواند با تدوین و اجرای راهبردهای مناسب موانع پیش روی خود را رفع و از ظرفیت های 
خود در جهت افزایش بهره وری سود جوید. بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش، شناسایی 

صدیقه محمداسماعیل 
محبوبه قربانی
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این عوامل و ارائه راهبردهایی برای بهبود انجام امور اداره کل پردازش و سازماندهی است. 
در این راستا لزوم اجرای پژوهشی تحلیلی با استفاده از ابزار تحلیل راهبردیSWOT ضروری 
می نماید. با اجرای این تحلیل که براساس نظرات متخصصان و مسئولین اداره کل انجام شده 
است، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای آن شناسایی شده و با تطبیق و مقایسه 
آنها در جدول SWOT راهبردهای مناسب برای رفع نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و 
استفاده مناسب از نقاط قوت و فرصت ها تدوین و پیشنهاد شده است. به همین دلیل، پژوهش 

حاضر برآن است تا به پرسش های ذیل پاسخ دهد: 
1. اداره کل پردازش و سازماندهی از چه نقاط قوت و ضعف و چه فرصت ها و 

تهدیدهایی برخوردار است و راهبردهای پیشنهادی برای آنها کدام است؟
2. موقعیت راهبردی این اداره کل در کدام وضعیت تهاجمی، تنوعی، محافظه کارانه یا 

تدافعی قرار دارد؟
پژوهش های معدودی درخصوص ارزیابی و تحلیل راهبردی کتابخانه ها با استفاده 
از ابزار SWOT انجام شده است. ذاکرشهرک و اباذری )1392( در پژوهشی به ارزیابی 
عملکرد کتابخانه  های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از ابزار 
تحلیل راهبردی SWOT پرداخته است. یافته ها نشان داده است که امتیاز عوامل داخلی 
این کتابخانه ها ضعیف و در برخورد با عوامل خارجی در وضعیت میانه قرار دارند. 
پشوتنی زاده و فرج پهلو )1391( در ارزیابی و مقایسه کتابخانه های مرکزی و دانشکده  های 
دانشگاه شهید چمران اهواز، با استفاده از تحلیل SWOT برای تدوین برنامه های راهبردی 
و همکاری برای رفع نقاط ضعف و تهدیدها برای مدیران این کتابخانه ها راهنمایی هایی 
ارائه کرده است. این پژوهش نتایج جالبی را درزمینه نقاط قوت و ضعف کتابخانه ها در 
8 گروه کلی نیروی انسانی، مشارکت و همکاری، رویکردها و نگرش ها و فرصت ها و 
تهدیدها در4 گروه نیروی انسانی، بازاریابی و رقبای اطالعاتی، رویکردها و نگرش ها و 
وضعیت مالی نشان داد. ساالری )1390( به بررسی وضعیت پژوهش اداره مخطوطات 
آستان قدس رضوی با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید پرداخته است. برای نیل 
به این هدف نقاط ضعف و قوت، و فرصت ها و تهدیدهای محیط داخلی و خارجی و 
راهبردهای های این اداره از جنبه پژوهش شناسایی و توسط جداول مربوط مورد ارزیابی 
قرار گرفت. در ارزشیابی، موقعیت و جایگاه پژوهش این اداره مشخص شد و درنهایت 
اولویت راهبردهای پژوهشی این اداره تعیین شده است. کومار )2012( در پژوهشی به 
تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای کتابخانه های دانشگاهی در "کراالی1" 
Kerala .1هند، در فضای رقابتی تجاری با تمرکز بر مجموعه، زیرساخت ها، منابع انسانی و خدمات 
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 SWOT اطالعاتی کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این پژوهش با استفاده از ماتریس تحلیل
نشان داده است که کتابخانه های دانشگاهی کراالی هند می توانند با استفاده از نقاط قوت و 
فرصت هایشان، به آسانی بر تهدیدها و نقاط ضعف های خود با تدوین راهبردهای مناسب 
غلبه کنند. این امر تالشی متمرکز از سوی مدیران و کارکنان می طلبد. اوگا1 )2007( 
وضعیت زیرساخت، مدیریت، کارکنان، مجموعه و خدمات ارائه شده به کاربران کتابخانه 
کشاورزی دانشگاه مایکل اُکپارا2  در ایفای نقش حمایتی آن از برنامه آموزشی و تحقیقاتی 
 SWOTدانشگاه با تمرکز بر نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها را با استفاده از ابزار
تحلیل و ارزیابی کرده است. مجموعه غنی، تجهیزات و کارمندان حرفه ای این کتابخانه نقاط 
قوت، فقدان فهرست برگه به دلیل عدم فهرست نویسی کتاب ها، کمبود فضای مناسب برای 
مراجعان و کتابداران از نقاط ضعف این کتابخانه برشمرده شده است. فرصت های پیش 
روی این کتابخانه امکان ارائه برنامه های کوتاه مدت آموزشی فهرست نویسی، نمایه سازی و 
چکیده نویسی و فناوری اطالعات و ارتباطات و اجرای پژوهش های حوزه علم اطالعات 
و دانش شناسی و مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص مجموعه، ساختمان و کارمندان از 
مهم ترین تهدیدات این کتابخانه محسوب شده است. عثمان، بیدین و سنوسی )2004( 
برای مقابله با مسائل و چالش های روبه روی با قرن بیست  ویکم با استفاده از ابزار SWOT به 
تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های کتابخانه ها با استفاده از نظرات مدیران 
کتابخانه ها و کتابدارن ارشد پرداخته است. در این تحلیل نقاط قوت کتابخانه ها مجموعه 
غنی و متنوع، اعتبار و جایگاه کتابخانه و برنامه های آموزشی نحوه جستجو و بازیابی 
اطالعات به کاربران و ناروزآمدی منابع کتابخانه ای، کم توجهی به نیازهای جدید کاربران 
نقاط ضعف کتابخانه ها ذکر شده است. فناوری نوآورانه، آموزش دائمی، مدیریت دانش 
و اهداف سیاست های ملی فرصت  ها و کثرت ارائه کنندگان اطالعات و جهانی شدن از 
تهدیدهای پیش روی کتابخانه ها شمرده شده است. یافته های پژوهش های فوق بیانگر این 
واقعیت است که تحلیل راهبردی SWOT در بررسی و کشف عوامل مؤثر بر فعالیت های 
کتابخانه ها و نیل به اهداف آن کارآیی زیادی دارد. مجموعه غنی، امکانات و نیروی 
متخصص نقاط قوت کتابخانه و کاستی های فناوری و ناروزآمدی مجموعه و امکانات 
کتابخانه ها از نقاط ضعف آنها محسوب می شود. فرصت های پیش روی کتابخانه ها نظیر 
شرایط اجتماعی و امکانات بیرونی محیط کتابخانه ها، فناوری های نوین در عین حال 
که فرصت های مناسبی را در اختیار کتابخانه ها قرار می دهد می تواند درصورت اعمال 

مدیریت ضعیف باعث تهدید کتابخانه ها شود.
1. Ugah

2. Micheal Okpara University
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روش پژوهش 
پژوهش حاضر با روش پیمایشی – تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان 
مسئول، رؤسای گروه ها و مدیر کل پردازش و سازماندهی و سایر متخصصان اداره  کل نقاط 
قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای اداره کل شناسایی و رتبه بندی شد و سپس با استفاده 
از ابزار تحلیل SWOT وضعیت راهبردی اداره  کل تعیین و راهبردهایWO )فرصت- ضعف( 

SO- )فرصت- قوت( ST- )قوت- تهدید( وWT )ضعف- تهدید( ارائه شد. 

یافته ها 
جدول 1 نقاط قوت و ضعف اداره کل پردازش و سازماندهی را نشان می دهد:

جدول1. نقاط قوت و نقاط ضعف اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا.

فرصت هاو تهدیدهای محیط بیرونی اداره کل پردازش و سازماندهی در جدول 2 نمایان 
است.

نقاط ضعفردیفنقاط قوتردیف

1
بهره مندی از کارشناسان و متخصصان باتجربه و 

تحصیلكرده در حوزه سازماندهی منابع کتابخانه ای
1

محدودیت نیروی انسانی متخصص و باتجربه در 

حوزه سازماندهی منابع کتابخانه ای

2
فهرستنویسی بنیادی منابع کتابخانه ای در اداره کل 

پردازش وسازماندهی
گردش نیروهای متخصص در گروه ها2

3
فهرستنویسی و مستندسازی الکرتونیکی منابع 

کتابخانه ای
3

طوالنی بودن دوره مهارت آموزی و کسب تجربه 

برای هر کارشناس

4

توانایی تدوین استانداردها و دستنامه های حوزه 

پردازش و سازماندهی توسط متخصصان مدیریت 

پردازش و سازماندهی

4

رشایط کارشناسان خانم که بیش از 90 درصد 

کارشناسان مدیریت را شامل می شوند )شامل 

مسئولیت های ایشان در خانواده و رشایط جسمی 

و روحی خانم ها(

5
توانایی تدوین نظام های موضوعی از قبیل

 رسعنوان های موضوعی و اصطالحنامه های تخصصی
زمانرب بودن پردازش وسازماندهی منابع کتابخانه ای5

6
دسرتسی به ابزارهای روزآمد و جدید پردازش و 

سازماندهی منابع کتابخانه ای )چاپی و برخط(
6

تعداد نیروی متخصص آشنا به زبان هایی مانند 

آملانی، روسی و...

-کیفیت پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای7

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و 
سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه 
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جدول2. فرصت ها و تهدیدهای اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا.

برای تعیین موقعیت راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی، با ارزیابی عوامل داخلی 
و خارجی و محاسبه امتیازهای هریک، موقعیت راهبردی اداره کل تعیین شده است. در 
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به طور جداگانه انجام شده است، به نقاط قوت و فرصت 
با اهمیت بیشتر رتبه 4 و به نقاط قوت و فرصت دارای اهمیت کمتر رتبه 3 اختصاص یافت. 
همچنین به نقاط ضعف و تهدید دارای اهمیت کمتر رتبه 2 و به نقاط ضعف دارای اهمیت 
بیشتر رتبه 1 اختصاص یافت. پس از رتبه بندی، وزن اهمیت نیز به هریک از عوامل به گونه ای 
اختصاص یافت که مجموعه وزن های اختصاص یافته به عوامل عدد 1 حاصل شود. با ضرب 
رتبه و وزن هر عامل، امتیاز نهایی آن مشخص شد. حاصل جمع امتیازهای نهایی هریک 
از عوامل بیانگر موقعیت راهبردی اداره  کل پردازش و سازماندهی است. عدد بیش از 2/5 
نشان  دهنده غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف و فرصت ها بر تهدیدهای اداره کل و عدد کمتر 

تهدیدهاردیففرصت هارديف

1
جایگاه تخصصی مدیریت پردازش 

و سازماندهی در سازمان
حجم ورودی منابع به کتابخانه ملی1

2
واسپاری منابع کتابی و غیرکتابی 

در داخل کشور به سازمان
منابع مالی سازمان2

3
طرح فیپا به عنوان فرصتی برای فهرستنویسی پیش از 

انتشار کتب منترشه در داخل
شبکه اینرتنت3

پشتیبانی نرم افزار رسا4دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و سازماندهی4

5
امکان استفاده و رشکت کارشناسان در دوره های 

تخصصی مركز آموزش سازمان
محدودیت استخدام نیروی انسانی5

6
اهمیت پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ملی از 

دیدگاه مسئوالن سازمان
هامهنگی سایر ادارات با مدیریت6

7
امکان برون سپاری پردازش و سازماندهی منابع 

کتابخانه ای
دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و سازماندهی7

8

استفاده کتابداران ساير کتابخانه ها از اطالعات 

تولیدشده در قالب کتابشناسی ملی و بانک های 

مستندات و...

مهلت صدور فیپا )فهرستنویسی پیش از انتشار(8

9
اهمیت رصفه جویی در زمان و هزینه سازماندهی 

منابع در کتابخانه های کشور
دسرتسی مقطعی به منابع تخصصی9

10
بهره مندی از تجربیات و مشاوره پیشکسوتان حوزه 

سازماندهی
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از 2/5 نشان  دهنده برجسته بودن نقاط ضعف بر نقاط قوت و تهدیدها نسبت به فرصت های 
اداره  کل است. نتایج این ارزیابی ها در جداول 3 و 4 نشان داده شده است.

)IFE( جدول 3. ارزیابی عوامل داخلی

با توجه به اینکه جمع امتیازهاي عوامل داخلی 2/523 یعنی کمی بیش از 2/5 حاصل 
شده است، می توان گفت که نقاط قوت اداره  کل پردازش و سازماندهی نسبت به نقاط قوت 

آن دارای غلبه نسبی است.

ف
رتبهنقاط قوتردی

وزن 

اهمیت
امتیاز 
نهایی

40/0940/0376بهره مندی از کارشناسان و متخصصان باتجربه و تحصیلكرده در حوزه سازماندهی منابع کتابخانه ای1

30/0880/264فهرست نویسی بنیادی منابع کتابخانه ای در اداره کل پردازش و سازماندهی2

40/0910/364فهرست نویسی و مستندسازی الکرتونیکی منابع کتابخانه ای3

4
توانایی تدوین استانداردها و دستنامه های حوزه پردازش و سازماندهی توسط متخصصان مدیریت 

پردازش و سازماندهی
30/0860/258

30/0840/252توانایی تدوین نظام های موضوعی از قبیل رسعنوان های موضوعی و اصطالحنامه های تخصصی5

30/0820/246دسرتسی به ابزارهای روزآمد و جدید پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای )چاپی و برخط(6

30/080/240کیفیت پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای7

0/6052جمع امتیازهای نقاط قوت

ف
رتبهضعف هاردی

وزن 

اهمیت

امتیاز 

نهایی

20/0760/152گردش نیروهای متخصص در گروه ها1

20/0520/104طوالنی بودن دوره مهارت آموزی و کسب تجربه برای هر کارشناس2

10/0780/078محدودیت نیروی انسانی متخصص و باتجربه در حوزه سازماندهی منابع کتابخانه ای3

4
رشایط کارشناسان خانم که بیش از 90 درصد کارشناسان مدیریت را شامل می شوند )شامل 

مسئولیت های ایشان در خانواده و رشایط جسمی و روحی خانم ها(
10/0650/065

10/0670/067زمانرب بودن پردازش وسازماندهی منابع کتابخانه ای5

6
تعداد نیروی متخصص آشنا به 

زبان هایی مانند آملانی، روسی و...
10/0570/057

0/3950/523جمع امتیازهای نقاط ضعف

12/523جمع امتیازهای عوامل داخلی

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و 
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EFE جدول 4. ارزیابی عوامل خارجی

 

ف
رتبهفرصت هاردي

وزن 

اهميت
امتياز 
نهايی

40/0740/296جایگاه تخصصی مدیریت پردازش و سازماندهی در سازمان1

40/0550/22واسپاری منابع کتابی و غیرکتابی در داخل کشور به سازمان2

40/0520/208طرح فیپا به عنوان فرصتی برای فهرست نویسی پیش از انتشار کتب منترشه در داخل3

40/0530/212دورکاری کارشناسان اداره  کل پردازش و سازماندهی4

40/0560/224اهمیت پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ملی از دیدگاه مسئوالن سازمان5

6
استفاده کتابداران ساير کتابخانه ها از اطالعات تولید شده در قالب کتابشناسی ملی و بانک های

 مستندات و...
40/0470/188

40/0540/216بهره مندی از تجربیات و مشاوره پیشکسوتان حوزه سازماندهی7

30/0450/135امکان برون سپاری پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای8

30/0360/108اهمیت رصفه جویی در زمان و هزینه سازماندهی منابع در کتابخانه های کشور9

30/0480/144امکان استفاده و رشکت کارشناسان در دوره های تخصصی مركز آموزش سازمان10

0/521/951جمع امتیاز فرصت ها

ف
تهدیدهاردی

20/0860/172حجم ورودی منابع به کتابخانه ملی1

20/0840/168منابع مالی سازمان2

20/0540/108شبکه اینرتنت3

20/0610/122پشتیبانی نرم افزار رسا4

20/0430/086مهلت صدور فیپا )فهرست نویسی پیش از انتشار(5

20/0270/054دسرتسی مقطعی به منابع تخصصی6

10/0750/075محدودیت استخدام نیروی انسانی7

10/0380/038هامهنگی سایر ادارات با مدیریت8

10/0120/012دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و سازماندهی9

0/480/835جمع امتیازهای تهدیدها

2/786امتیاز  نهایی عوامل خارجی
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با توجه به اینکه امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی 2/786 یعنی بیش از 2/5 حاصل 
شده است، می توان گفت که فرصت های اداره کل پردازش و سازماندهی بر تهدیدهای آن 
برتری نسبی دارد. پس از تعیین امتیاز حاصل از ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی 
اداره کل پردازش و سازماندهی، بر روی یک محور مختصات، امتیاز عوامل داخلی بر روی 
محور افقی و امتیاز عوامل خارجی بر روی محور عمودی مشخص شد. مرکز محور به عدد 
2/5 اختصاص یافته است. این محور دارای چهار ناحیه است که محل تالقی امتیازهای نهایی 

عوامل داخلی و خارجی در هریک از نواحی بیانگر وضعیت راهبردی اداره کل است. 
تصویر 2 نواحی چهارگانه وضعیت راهبردی و موقعیت اداره  کل پردازش و سازماندهی 
را نشان می دهد. با توجه به اینکه امتیازهای عوامل داخلی و خارجی از 2/5 بیشتر شده 
است، موقعیت راهبردی اداره کل در ناحیه تهاجمی ارزیابی می شود. به این معنی که اداره 
 کل پردازش می تواند با استفاده از نقاط قوت خود بر نقاط ضعف خود غلبه نموده و از 

فرصت های پیش رو برای رویارویی و کاهش اثرات تهدیدها استفاده کند. 

 

تصویر2. نواحی چهارگانه و موقعیت راهربدی اداره کل پردازش و سازماندهی

این موقعیت نشانگر وضعیت نسبتاً خوب این اداره  کل است که عملکرد این اداره  کل 
نیز حاکی از این وضعیت است. با وجود تمام نقاط ضعف، نقاط قوت و فرصت های اداره کل 
موجب شده است که کتابخانه ملی بتواند وظایف خود را در راستای پردازش و سازماندهی 
منابع با ورودی چندین هزار جلد کتاب و پاسخگویی به درخواست های9000 ناشر برای 
گرفتن فیپا و انجام اموری نظیر تدوین دستنامه ها و استانداردها و ابزارهای سازماندهی و 
پژوهش هایی برای روزآمدسازی فرایندها به انجام برساند. با این شرایط، اداره کل پردازش و 
سازماندهی می تواند با نگاهی نوآورانه به سوی درنوردیدن افق های پیش رو و انجام وظایف 

خود بیاندیشد.

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و 
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SWOT راهربدهای پیشنهادی براساس نتایج تحلیل
پس از تعیین و رتبه بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اداره کل پردازش و 
سازماندهی و تعیین وضعیت راهبردی اداره  کل، با مقایسه دوبه دوی قوت ها با فرصت ها و 
تهدیدها و همچنین مقایسه دو به دوی قوت ها و ضعف  ها با تهدیدها راهبردهای قوت- 
فرصت، قوت- تهدید، ضعف- فرصت و ضعف– تهدید در قالب جداول 5 و 6 ارائه شده 

است. 
راهبردهایی که با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها برای رسیدن به سطحی مطلوب 

پیشنهاد شده است در جدول 5 نمایان است.      

جدول 5. راهربدهای قوت – فرصت

نقاط قوتفرصت ها
راهربدهای قوت – فرصت

SO

جایگاه تخصصی مدیریت پردازش و سازماندهی در سازمان

بهره مندی از کارشناسان و متخصصان 

باتجربه و تحصيلكرده در حوزه 

سازماندهی منابع کتابخانه ای

سازماندهی و فهرست نویسی روزآمد 

منابع کتابخانه ای

فهرست نویسی بنیادی منابع کتابخانه ای واسپاری منابع کتابی و غیرکتابی در داخل کشور به سازمان

در اداره کل پردازش وسازماندهی

ویرایش و بازبینی پیشینه های 

کتابشناختی پایگاه کتابشناسی 

به منظور افزایش کیفیت آن

طرح فیپا به عنوان فرصتی برای فهرست نویسی پیش از 

انتشار کتب منترشه در داخل

فهرست نویسی و مستندسازی 

الکرتونیکی منابع کتابخانه ای

ویرایش و بازبینی پیشینه های بانک 

مستندات به منظور افزایش کیفیت آن

دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و سازماندهی

توانایی تدوین استانداردها و دستنامه های 

حوزه پردازش و سازماندهی توسط 

متخصصان مدیریت پردازش و 

سازماندهی

برگزاری نشست های تخصصی با 

کتابداران سایر کتابخانه ها در حوزه 

سازماندهی به منظور تبادل و انتقال 

تجربیات

امکان استفاده و رشکت کارشناسان در دوره های تخصصی 

مركز آموزش سازمان

توانایی تدوین نظام های موضوعی 

از قبیل رسعنوان های موضوعی و 

اصطالحنامه های تخصصی

تدوین و انتشار دستنامه های تخصصی 

پردازش و سازماندهی

اهمیت پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ملی از 

دیدگاه مسئوالن سازمان

دسرتسی به ابزارهای روزآمد و جدید 

پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای 

)چاپي و برخط(

تدوین و انتشار ویرایش های روزآمد 

رسعنوان ها و اصطالحنامه های 

موضوعی

امکان برون سپاری پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای

کیفیت پردازش و سازماندهی منابع 

کتابخانه ای

برگزاری دوره ها و کارگاه های 

آموزشی تخصصی در حوزه پردازش و 

سازماندهی

استفاده کتابداران ساير کتابخانه ها از اطالعات تولیدشده 

در قالب کتابشناسی ملی و بانک های مستندات و... 

اهمیت رصفه جویی در زمان و هزینه سازماندهی منابع در 

کتابخانه های کشور

صدیقه محمداسماعیل 
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راهبردهایی که در جهت بهبود ضعف ها با استفاده از فرصت ها پیشنهاد شده است، در 
جدول 6 آمده است:

جدول 6. راهربدهای ضعف – فرصت

نقاط ضعففرصت ها
راهربدهای ضعف- فرصت

ST

جایگاه تخصصی مدیریت پردازش و سازماندهی 

در سازمان

محدودیت نیروی انسانی متخصص 

و باتجربه در حوزه سازماندهی 

منابع کتابخانه ای

استفاده از حداکرث ظرفیت کارشناسان متخصص و 

با تجربه برای جربان کمبود نیروی متخصص

واسپاری منابع کتابی و غیرکتابی در داخل کشور 

به سازمان

گردش نیروهای متخصص در 

گروه ها

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی 

توسط کارشناسان متخصص و باتجربه برای 

کاهش دوره مهارت آموزشی

طرح فیپا به عنوان فرصتی برای فهرست نویسی پیش 

از انتشار کتب منترشه در داخل

طوالنی بودن دوره مهارت آموزی و 

کسب تجربه برای هر کارشناس

افزایش کارشناسان دورکار اداره کل به منظور 

افزایش بهره وری کارشناسان متخصص و باتجربه و 

بهبود رشایط کاری ایشان

رشایط کارشناسان خانم که دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و سازماندهی

بیش از 90 درصد کارشناسان 

مدیریت را شامل می شوند )شامل 

مسئولیت های ایشان در خانواده و 

رشایط جسمی و روحی (

ایجاد متهیداتی برای برون سپاری بخشی از 

فعالیت های تخصصی اداره کل به منظور جربان 

کمبود نیروی انسانی با نظارت و رشایط اداره کل امکان استفاده و رشکت کارشناسان در دوره های 

تخصصی مركز آموزش سازمان

اهمیت پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ملی از 

دیدگاه مسئوالن سازمان

زمانرب بودن پردازش وسازماندهی 

منابع کتابخانه ای

استفاده از توانایی ها و تخصص کارشناسان 

متخصص سایر زبان های سایر ادارات با هامهنگی 

مدیران آنها

امکان برون سپاری پردازش و سازماندهی منابع 

کتابخانه ای

تعداد نیروی متخصص آشنا به 

زبان هایی مانند آملانی، روسی و...
استفاده از توانایی ها و ظرفیت های کتابداران 

سایر کتابخانه ها و مراکز استانی در حوزه پردازش 

و سازماندهی

استفاده کتابداران ساير کتابخانه ها از اطالعات 

تولیدشده در قالب کتابشناسی ملی و بانک های 

مستندات

برخورداری از کارشناسان سایر زبان ها در سایر ادارات سازمان

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و 
سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه 
SWOT ملی ج.ا.ا. براساس ماتریس
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برای استفاده از نقاط قوت به منظور کاهش اثرات تهدیدهای محیط خارجی راهبردهای 
زیر پیشنهاد می شود )جدول 7(:

جدول 7. راهربدهای قوت – تهدید 

همچنین راهبردهای پیشنهادی نقاط ضعف- تهدیدهای )WT( اداره کل پردازش و 

نقاط قوتتهدیدها
راهربدهای قوت – تهدید

ST

حجم ورودی منابع به کتابخانه ملی
بهره مندی از کارشناسان و متخصصان 

باتجربه و تحصيلكرده در حوزه 

سازماندهی منابع کتابخانه ای

استفاده از طرفیت ها و توانایی های 

کارشناسان متخصص و باتجربه با مشوق های 

مختلف معنوی برای افزایش بازدهی
منابع مالی سازمان

شبکه اینرتنت

فهرست نویسی بنیادی منابع 

کتابخانه ای در اداره کل پردازش 

وسازماندهی

برنامهریزی و مدیریت دورکاری به منظور 

کاهش اثرات منفی آن

پشتیبانی نرم افزار رسا
فهرست نویسی و مستندسازی 

الکرتونیکی منابع کتابخانه ای

هامهنگی بیشرت با اداره کل فناوری سازمان 

برای رفع محدودیت های شبکه و برنامه رسا

محدودیت استخدام نیروی انسانی

توانایی تدوین استانداردها و 

دستنامه های حوزه پردازش و 

سازماندهی

برنامه ریزی و بازبینی روال فیپا به منظور 

مدیریت صدور آن در مهلت مقرر

هامهنگی سایر ادارات با مدیریت
توانایی تدوین نظام های موضوعی 

)رسعنوان های موضوعی و 

اصطالحنامه های تخصصی( دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و 

سازماندهی

مهلت صدور فیپا )فهرست نویسی

دسرتسی به ابزارهای روزآمد و جدید  پیش از انتشار(

پردازش و سازماندهی منابع کتابخانه ای 

)چاپی و برخط(
دسرتسی مقطعی به منابع تخصصی

کیفیت پردازش و سازماندهی منابع 

کتابخانه ای
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سازماندهی به منظور کاهش اثرات نقاط ضعف و تهدیدهای محیط خارجی به شرح ذیل 
پیشنهاد شده است )جدول 8(:

جدول 8. راهربدهای تهدید- ضعف 

نتیجه گیری
پردازش و سازماندهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار 
است. به منظور اجرای وظایف این اداره کل، آگاهی از موقعیت راهبردی و بررسی نقاط قوت، 
نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آن بسیار مثمرثمر خواهد بود. بر اساس دستاوردهای این 
ارزیابی مشخص شد که نقاط قوت و فرصت های این اداره کل بر نقاط ضعف و تهدیدهای آن 
برتری نسبی دارد. با توجه به نتایج ارزیابی عوامل داخلی و خارجی وضعیت راهبردی اداره کل 
تهاجمی تعیین شد. به این معنی که مدیریت و کارشناسان آن می توانند با تکیه بر نقاط قوت و 
بهره برداری از فرصت های موجود نقاط ضعف را کمرنگ نموده و تهدیدهای محیطی را کنترل 

نقاط ضعفتهدیدها
راهربدهای ضعف- تهدید

WT

حجم ورودی منابع به کتابخانه ملی

محدودیت نیروی انسانی متخصص 

و باتجربه در حوزه سازماندهی منابع 

کتابخانه ای

افزایش انگیزه کارشناسان متخصص اداره 

کل برای افزایش بازدهی با مشوق های 

مادی و معنوی متناسب با امکانات 

سازمان

گردش نیروهای متخصص در گروه هامنابع مالی سازمان
اتخاذ تصمیامت مناسب برای جابه جایی 

کارشناسان متخصص

شبکه اینرتنت
طوالنی بودن دوره مهارت آموزی و کسب 

تجربه برای هر کارشناس

برگزاری جلسات بحث و گفت وگوی 

مدیران با کارشناسان برای رفع مشکالت

پشتیبانی نرم افزار رسا

رشایط کارشناسان خانم که بیش از 

90 درصد کارشناسان مدیریت را شامل 

می شوند )شامل مسئولیت های ایشان 

در خانواده و رشایط جسمی و روحی 

خانم ها(

برگزاری جلسات مختلف با سایر ادارات 

سازمان برای هامهنگی بیشرت و استفاده 

از ظرفیت های همکاری آنها

محدودیت استخدام نیروی انسانی
زمانرب بودن پردازش وسازماندهی منابع 

کتابخانه ای

هامهنگی سایر ادارات با مدیریت
تعداد نیروی متخصص آشنا به زبان هایی 

مانند آملانی، روسی و...

دورکاری کارشناسان اداره کل پردازش و سازماندهی

مهلت صدور فیپا )فهرست نویسی پیش از انتشار(

دسرتسی مقطعی به منابع تخصصی

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و 
سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه 
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نمایند و با اتخاذ راهبردهای مؤثر عالوه بر بهبود وضع موجود، به اقدامات فراتر و ایجاد ارزش 
افزوده در ارائه خدمات خود بیاندیشند. حاصل این تحلیل راهبردهایی است که برای اداره کل 

پردازش و سازماندهی استخراج و پیشنهاد شده است. 
در راهبردهای پیشنهادی قوت- فرصت برای مدیریت پردازش و سازماندهی، نه تنها 
پایگاه های  ارتقاء کیفیت  روزآمدی سازماندهی منابع کتابخانه مّد نظر قرار گرفته بلکه 
با  انتقال تجربیات تخصصی در حوزه پردازش و سازماندهی  کتابشناسی و مستندات، 
برگزاری نشست های تخصصی با کتابداران سایر کتابخانه ها و تدوین دستنامه ها و ابزارها 
و استانداردهای تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی به منظور تثبیت جایگاه تخصصی 
این اداره کل در سازمان و جامعه کتابداری مّد نظر قرار گرفته است. در راهبردهای پیشنهادی 
ضعف- فرصت استفاده از حداکثر ظرفیت ها و توان تخصصی کارشناسان اداره  کل و تقویت 
دورکاری و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و استفاده از تخصص های زبان در سایر 

ادارت سازمان برای رفع آثار نقاط ضعف اداره کل پیشنهاد شده است. 
راهبردهای قوت- تهدید به منظور استفاده از نقاط قوت براي کنترل و تقلیل تبعات 
از  استفاده  با  بازدهي  افزایش  براي  کارشناسان  تقویت انگیزه  نظیر  محیطي  تهدیدهاي 
مشوق هاي معنوي، مدیریت دورکاری، هماهنگی با اداره  کل فناوری و ارتباطات و بازبینی 
روال فیپا پیشنهاد شده است. راهبردهای ضعف- تهدید با هدف کنترل و کاهش اثرات 
ضعف ها و تهدیدهای اداره کل و بیشتر به منظور حفظ و تعدیل شرایط پیشنهاد شده 
است. مواردی مانند مشوق های مادی و معنوی در حد امکانات، مدیریت جابه جایی های 
کارشناسان، تالش در رفع مشکالت کارشناسان با برگزاری جلسات گفت وگو و هماهنگی 
با سایر ادارات برای استفاده از ظرفیت های همکاری آنها ازجمله این موارد بوده است. شاید 
بتوان مهم ترین دستاوردهای این ارزیابی را کسب نگاه راهبردی، استخراج نقاط قوت، نقاط 
ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مدیریت پردازش وسازماندهی، شناسایی وضعیت راهبردی 
این اداره  کل و آشنایی با روش تحلیل SWOT برای ارزیابی راهبردی آن در مدیریت این 
حوزه دانست که می تواند در اجرای برنامه های راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اجرای 

مأموریت های مهم آن و کسب اهداف عالیه سازمان مؤثر باشد. 
پیشنهاد می شود این نوع پژوهش که در چارچوب ماتریس SWOT انجام می شود در 
سایر ادارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نظارت اداره کل برنامه ریزی و توسعه سازمان و 
با هدف تشخیص نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای هر یک تدوین و راهبردهای 
موثر پیشنهاد شود. بدیهی است نتایج این تحلیل  ها گام مؤثری برای نیل به اهداف عالیه 
سازمان و بهبود مدیریت و انجام فرایندهای هر یک از ادارات خواهد بود. همچنین، پیشنهاد 
می  شود این ارزیابی در سطح هریک از معاونت  های سازمان با هماهنگی اداره کل برنامه ریزی 
و مشارکت کارشناسان هر حوزه انجام گیرد تا بتوان از نتایج آن در بهبود امور و بازشناسی 
موقعیت هریک از حوزه ها استفاده شود. تعیین و شناسایی موقعیت راهبردی هر اداره  کل و 
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معاونت به عنوان مقیاسی برای مقایسه وضعیت هرحوزه نیز اثربخش خواهد بود.
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