
ڪلیدواژه ها 

 SWOT كتابخانه  های كودكان و نوجوانان، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، ارزیابی عملكرد، روش

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 

SWOT ایران براساس روش تحلیل راهربدی
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چڪیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجـوانان براساس روش تحلیل راهربدی 

SWOT است.
روش/ رویكرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی- تحلیلی و تلفیقی 
از روش مطالعات اسنادی و میدانی است و به منظور شناسایی 
نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کتابخانه های کانون، مطالعه 
بر روی کارکنان و کاربران فعلی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اعم از نویسندگان، مرتجامن، تصویرگران و دیگر 
دست  اندرکاران حوزه ادبیات کودک و نوجوان، مدیران کتابخانه های 
کانون مراکز استان ها و همچنین معاونان و مدیران عالی کانون انجام 
شد و با به کارگیری روش های آماری برای توصیف اطالعات گردآوری 
شده از مطالعه میدانی و تحلیل داده های کیفِی به دست آمده براساس 
مصاحبه حضوری ساختاریافته، براساس ماتریس SWOT  نقاط قوت، 

ضعف، فرصت و تهدید استخراج شد. 
یافته  ها: ارتباط و تعامل بین حوزه های مختلف کودکان و نوجوانان 
با کتابخانه مرجع کانون کم است. کتابخانه مرجع کانون تنها به طور 
مستقیم با کارگزار بین  املللی در ارتباط است. میزان آشنایی کارکنان با 
زبان خارجی در حد متوسط است و درصد بسیار کمی از آنها با سایر 
زبان  های خارجی آشنایی دارند. اکرث کتابخانه های کانون فاقد منابع 

خارجی برای کاربران خود هستند.
نتیجه  گیـری: براسـاس ماتریسSWOT، مجمـوع امتیازات کانون 
از لحاظ عوامل داخلی برابر 1/96 از حداکرث 4 امتیاز ممکن است. 
بنابراین درمجموع، کانون از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است، اما 
در واکنش به عوامل خارجی کانون با امتیاز 2/34 در وضعیت میانه 

قرار دارد.
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مقدمه
کتابخانه از نشانه های بارز بالندگی فرهنگ و تمدن و مایه گسترش دانش ها، قوام آیین ها و 
استحکام باور ملت هاست و به منزله نهادی که در عصر انفجار دانش بیشترین بار رسالت 
سنگین اطالع  رسانی را به دوش می کشد، نیازمند اداره خوب، کارآ و اثربخش است )اوانز، 

.)1387
کتابخانه از نظر وظیفه اطالع رسانی، آموزشی و پژوهشی ای که برعهده دارد باید در 
جامعه مطرح باشد. ادامه زندگی بالنده کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی جز از راه مدیریت 

صحیح میسر نیست  )خالوئی، 1386(.
ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهم ترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء 
پاسخ گویی، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می کند. ارزیابی به عنوان 
یکی از فعالیت های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می رود و ابزاری است کارآمد 
که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی می برند و با ریشه یابی آنها 

اقدامات اصالحی برای بهبود عملکرد را انجام می دهند ) فاتحی فوالدی، 1386(.
تـجـزیـه و تـحـلیـل راهـبـردی، مـرحـله بـسیار مهمی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 
مـحـسـوب مـی  شود. در این مرحله موقعیت سازمان برحسب قوت  ها و ضعف  هایی که در 
محیط درونـی خـود دارد و فـرصـت هـا و تهدیدهایی که در محیط بیرونی با آن مواجه است، 

 1 . دکرتی علم اطالعات و دانش  شناسی 

)نویسنده مسئول(

 minazaker@gmail.com

2.  دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شامل

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در ایران

SWOT براساس روش تحلیل راهربدی

مینا ذاكر شهرک1|  زهرا اباذری2

دریافت:  1390/12/21        پذیرش: 1391/3/3
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مورد ارزیابی قرار می گیرد. راهبردها حرکت دهنده توانایی های سازمان و تعیین کننده راه های 
رسیدن از وضع موجود به وضـع مـطـلوب را بـیـان مـی  کـنـنـد. راهـبردها درواقع چیستی، 
چرایی و چگونگی اقدامات اسـاسـی سـازمـان را مشخص می سازند و بر فضای فکری، کاری 

و فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری آن احاطه کامل دارند )احمدی، 1386(.
پرورش ذوقی قوه تفکر و خالقیت در کودکان و نوجوانان تنها از طریق حضور در کالس 
و انجام دادن تکالیف تکراری یا حتی موفقیت در آزمون ها میسر نمی شود، بلکه آنها نیاز دارند که 
به ژرفای هر نکته بیاندیشند و  کتابخانه می تواند بخش مهمی از این نیاز را برآورده کند. بنابراین 
وجود کتابخانه کودك نیز یک ضرورت محسوب می شود چرا که کتابخانه ها وسیله ای برای 

تقویِت خواندن،  ترویج سواد و باال رفتن فرهنگ به حساب می آیند )باب  الحوائجی، 1378(.
کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سابقه ای 46 ساله، در حال 
حاضر مهم ترین مرکز ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان در ایران به  شمار می  روند که 
همواره در تالش  اند به سوی تعالی گام بردارند، اما تاکنون این فرصت فراهم نشده که 
عملکرد آنها به  صورت ملی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که آرمان این کتابخانه ها این 
است که روز  به  روز بر کیفیت عملکرد خود بیافزایند،  ابتدا باید با بررسی وضعیت حاضر 
عملکرد این کتابخانه ها،  میزان دوری یا نزدیکی آنها از شرایط آرمانی مشخص شود تا پس از 
آن با آگاهی از ضعف ها و قوت های خود،  برای برداشتن گام های الزم در راه رشد و تعالی 
برنامه ریزی کنند. بنابراین در این پژوهش عملکرد کتابخانه های کانون با رویکرد تحلیل 

ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الگوی  اهمیت کتابخانه ها به عنـوان سازمان های خدمات عمـومی، اهمیت کاربرد 
بهینه سازی فعالیت های کتابخانه و فرآیند عملکرد آن در دنیا، مدیران را ملزم به تفکر و 
تغییر سیستم، فرهنگ سازمانی و نگرش کیفیت گرا کرده است. مدیریِت کیفیت، بر خدمات 
کاربران، ارزیابی دقیق، توسعه پایدار و مداوم، روابط کاری براساس اطمینان، کارگروهی و 

ارائه سرویس های باکیفیت مبتنی است )مشهدی تفرشی، 1385(.
ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک 
است و ابزار مناسبی برای ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان به  حساب می آید. درصورتی که 
مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی 
از مسائل و مشکالت سازمان را شناسایی و در جهت حل آنها راهکارهای عملی ارائه 
کند. مدیریِت عملکرد، نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمان دارد و با ساز و کارهایی 
مشخص، بین عملکرد فردی و سازمانی سینرژی ایجاد می کند )غریب، 1383(. از این رو 

می توان گفت مسئله اساسی تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون است.

مینا ذاكر شهرک
زهرا اباذری
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مروری بر مقاالت منتشر شده در کشور در سال های گذشته نشان می  دهد که مطالعات 
گسترده  ای در حوزه برنامه ریزی راهبردها به  طور عام و برنامه  ریزی راهبردیSWOT  به  طور 
خاص انجام نشده است. از عمده مقاالت و پژوهش  های انجام شده در حوزه برنامه  ریزی 
راهبردی می  توان به تحقیقات مدهوشی و تاری )1386( در حوزه راهبرد صادرات غیرنفتی، 
امینی و خباز باویل )1388( در صنعت خودرو، حسنقلی  پور و آقازاده )1384( برای شرکت  های 
متوسط و کوچک، صنعتی و نورایی )1381( در پژوهش زیست فناوری کشور، بهزادفر و 
زمانیان )1387( در صنعت گردشگری، و صحت و پریزادی )1388( در صنعت بیمه اشاره 
کرد. با مروری بر مطالعات انجام شده می توان بیان کرد که با وجود اهمیت بسیار باالی 
برنامه ریزی راهبردی در توسعه و شکوفایی کشور در عصر دانایی محور، تا به حال مطالعاتی 
در حوزه برنامه ریزی راهبردی  در حوزه کتابخانه های کودکان و نوجوانان انجام نشده است. 
از همین رو باتوجه به خأل موجود در این حوزه، ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در ایران براساس روش تحلیل راهبردی SWOT انجام شد. 

روش پژوهش
روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی است که تلفیقی از روش مطالعات اسنادی و میدانی است، و 
به  منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کتابخانه های کانون، مطالعه گسترده ای 
بر روی کارکنان و کاربران فعلی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اعم از نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و دیگر دست  اندرکاران حوزه ادبیات کودك و 
نوجوان، مدیران کتابخانه های کانون مراکز استان ها و همچنین معاونان و مدیران عالی کانون 
انجام گرفت و با به کارگیری روش های آماری برای توصیف اطالعاِت گردآوری شده از 
مطالعه میدانی و تحلیل داده های کیفِی به دست آمده براساس مصاحبه حضوری ساختاریافته 

و ماتریس SWOT،  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استخراج شد.

یافته ها
در این بخش خالصه یافته های تحقیق به تفکیک هر یک از گروه های مورد مطالعه در قالب 

جداول و نمودارها ارائه می شود.
پرسش اول: وضع موجود کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

چگونه است؟
در پاسـخ به پرسـش اول  پژوهـش، در جـدول 1 وضعیت کتابخـانه مرجـع، از لحاظ 

شاخص های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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وضعیت3ویژگی ها

آیا کتابخانه دارای خط مشی مکتوب برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت است؟

آیا اهداف و وظایف كتابخانه كاربران بالقوه و بالفعل را تعریف می كند؟

آیا اهداف و وظایف كتابخانه شاخص ها و معیارهای قابل اندازه گیری برای تعیین میزان كارآیی را مشخص كرده است؟

آیا اهداف و وظایف كتابخانه كمّیت مجموعه و منابع اطالعاتی برای برآوردن نیازهای جاری و آتی كاربران كتابخانه ذكر شده است؟

آیا اهداف و وظایف كتابخانه در فواصل زمانی مناسب بازنگری می شود؟

آیا فرآیند تقسیم کار، سلسله مراتب, اختیارات و مسئولیت ها و چگونگی ارتباط بین بخش های کتابخانه کامالً مشخص است؟

آیا كتابخانه به صورت مستقل اداره می شود؟

آیا كتابخانه های مختلف کانون در رسارس کشور با کتابخانه مرجع ارتباط دارند؟

آیا درصورت انجام همكاری آیا چگونگی ارتباط بین كتابخانه ها و نحوه همكاری آنها به دقت و روشنی توصیف شده است؟

آیا كمیته مشورتی برای سیاستگذاری، ارائه نظر و تصمیم  گیری برای بودجه، خط مشی و... در مورد كتابخانه وجود دارد؟

آیا مقررات كاری برای كتابخانه تدوین شده است؟

آیا حوزه وظایف، مسئولیت ها و اختیارات رئیس كتابخانه كامالً مشخص، معّین، تعریف شده و مدون است؟

آیا کارکنان کتابخانه دارای رشح وظایف روشن و مرشوح هستند؟

آیا كتابخانه برنامه  ای برای ارزیابی مستمر كارمندان كتابخانه دارد؟

آیا در کتابخانه شام افرادی كه تحصیالت دانشگاهی مرتبط ندارند، در بخش های مختلف کتابخانه مشغولند؟

آیا كتابخانه به منظور پیشگیری از آسیب دیدن احتاملی مدارك مهم مجموعه، نسخه پشتیبان تهیه می كند؟

آیا کتابخانه دارای بودجه مستقل است؟

آیا كتابخانه برای استفاده از شبكه های بین املللی امكانات الزم را داراست؟

آیا با ایجاد شبکه اطالع رسانی میان کتابخانه های کانون موافقید؟

آیا مجموعه كتابخانه مرتباً با استفاده از فهرست نارشان، منابع كتابشناختی موضوعی، فهرست هایاستاندارد مورد سنجش قرار می گیرد؟

آیا كتابخانه خط مشی و راهكارهای مناسب و مكتوب برای گزینش و گسرتش منابع و مجموعه خود دارد؟

آیا كتابخانه سیاست مدّون و مكتوبی درخصوص مجموعه  سازی )انتخاب و تهیه( دارد؟  بررسی ویژگی های کتابخانه مرجع

جدول  1

    3.  شاخص هایی که با عالمت

مشخص شده نشان می دهد که 

کتابخانه دارای آن ویژگی است و 

شاخص هایی که با عالمت   مشخص 

شده اند نشان  دهنده عدم دارا بودن 

ویژگی هستند.

مینا ذاكر شهرک
زهرا اباذری
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یافته های پژوهش در جدول 1 نشان می دهد کتابخانه مرجع به صورت مستقل اداره 
نمی شود، هر چند که دارای بودجه مستقل است. کتابخانه مرجع درحال حاضر دارای 
خط مشی مکتوب برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت نیست و اهداف و وظایف 
کتابخانه شاخص ها و معیارهای قابل اندازه گیری برای تعیین میزان کارآیی را مشخص 
نمی کند و در آن کمیّت مجموعه و منابع اطالعاتی برای برآوردن نیازهای جاری و آتی 

کاربران کتابخانه ذکر نشده است.
در تحلیل اطالعاِت گردآوری شده در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، میزان رضایت 

کاربران از خدمات کتابخانه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است.
به منظور بررسی تحلیلی درخصوص یکسان بودن میزان رضایت کاربران از خدمات 

کتابخانه مرجع، از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده است.

پرسش دوم: نیازها و انتظارات کاربران کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان چگونه است؟

نتایج آزمون نشان داد که چون سطح معناداری آزمون )0/000(، از سطح آزمون 
)α =0/50( کوچک تر است، لذا فرض یکسان بودن میزان رضایت کاربران با 95 درصد 

اطمینان رد می شود. 

پرسش سوم: وضع موجود کتابخانه های کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در ایران چگونه است؟

در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، خدمات ارائه شده در کتابخانه های کانون مراکز 
استان ها مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل داده های گردآوری شده از نظرات مدیران کتابخانه های استانی نشان داد که 
در حال حاضر امانت مواد چاپی و غیرچاپی در 75 درصد کتابخانه ها، تحقیق در زمینه 
کودکان در 67/9 درصد کتابخانه ها، آموزش به کاربران برای استفاده از منابع در 57/1 

58تعداد پاسخ گویان

278/876آماره آزمون کای دو

11درجه آزادی

0/000سطح معناداری آزمون

نتایج ازمون فریدمن درخصوص

 یکسان بودن میزان رضایت

 کاربران از خدمات کتابخانه

جدول  2

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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درصد کتابخانه ها، و معرفی تازه ها و منابع تحقیقات در 50 درصد کتابخانه ها انجام می شود 
و درمقابل خدماتی نظیر بانک های اطالع رسانی تخصصی، انتشاراتی، کتابخانه دیجیتال و 
پورتال و تولید و انتشار اطالعات بسیار کم انجام می شود. در جدول 3 توزیع فراوانی سایر 
خدمات  ارائه شده آمده است. نکته قابل ذکر و توجه این است که امانت بین  کتابخانه ای 
در 28/6 درصد، و خدمات مرجع در 42/9 درصد کتابخانه ها انجام می شود که این مقدار 

شرایط نامطلوبی را برای کتابخانه های استانی نشان می دهد. 
درصد فراوانیفراوانیخدمات

2175/0امانت مواد چاپی و غیرچاپی

1967/9تحقیق در زمینه كودكان

1657/1آموزش به کاربران برای استفاده از منابع

1450/0معرفی تازه های منابع و تحقیقات

1242/9خدمات مرجع

1139/3مدیریت منابع اطالعاتی

1139/3ذخیره و بازیابی

1139/3ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری

1139/3ارتباط و همکاری های بین سازمانی و برون  سازمانی

1035/7سازماندهی و منایه سازی

1035/7اطالع  رسانی منابع الکرتونیکی

828/6اطالع رسانی منابع چاپی

828/6امانت بین کتابخانه ای

828/6تهیه فهرست های موضوعی دستی یا کامپیوتری

725/0اشاعه گزینشی اطالعات

621/4تهیه کپی و تکثیر منابع

517/9سفارشات و گردآوری منابع

517/9چکیده  نویسی و منایه سازی

414/3تولید و انتشار اطالعات

310/7کتابخانه دیجیتالی و پورتال

13/6خدمات انتشاراتی

13/6بانک های اطالع رسانی تخصصی
 توزیع فراوانی خدمات ارائه شده در 

کتابخانه های کانون مراکز استان ها

جدول  3

مینا ذاكر شهرک
زهرا اباذری
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پرسش چهارم: نقاط قوت و ضعف، فرصت، تهدید استخراج شده کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان براساس ماتریس SWOT چگونه است؟

در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، به  طور کلی طبق مصاحبه های به  عمل آمده با مدیران 
ارشد کانون، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای فعالیت کانون شامل موارد زیر است:

گویه هاردیف

داشنت حوزه های مختلف و تنوع فعالیت1

نقاط قوت

دسرتسی به منابع ارزشمند2

دارا بودن رابط با مراکز تحقیقاتی3

بهره مندی از نیروهای مجرب4

در سطح انتظار بودن تعامل با سایر کتابخانه ها5

نیاز به بازنگری مجدد و اصالح اساسنامه کتابخانه6

نقاط ضعف

نبود بودجه کافی7

نبود ساختامن مناسب8

عدم مدیریت واحد برای برنامه ریزی9

ضعف چارت سازمانی10

عدم همدلی کارکنان11

همکاری و همیاری نهادهای مشابه در داخل و خارج کشور12

فرصت ها

اعتبار عمومی کانون13

برخورداری از آوازه و شهرت در داخل و خارج کشور14

برخورداری از حامیت های دولت15

برخورداری از اعتبار مردمی16

ارتباط با وزارت آموزش و پرورش17

ارتباط با یونیسف18

ارتباط با رایزن های فرهنگی کشورهای صاحب سبک19

نبود رقیب برای کانون20

تحریم ها و تبلیغات منفی علیه ایران21

تهدیدات تخصیص ندادن اعتبارات الزم22

جمع  بندی نظرات مدیران ارشد کانونکم بها دادن به امور فرهنگی کودکان و نوجوانان از طرف مسئوالن23

جدول  4

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، پس از شناخت و ارزیابی و طبقه  بندی عوامل داخلی 
و خارجی براساس تحلیل داده ها و همچنین نظرات مدیران ارشد کانون، کتابخانه های 
استانی و مدیر کتابخانه  مرجع، با استفاده از روش SWOT استراتژی های مناسب هر یک 
از بخش های WT، SO، WO، ST را پیشنهاد می  کنیم. بدین منظور در ابتدا نظرات هر یک از 
گروه ها به تفکیک ارائه می شود و سپس در ادامه با تلفیق نظرات، ماتریسSWOT تشکیل 

می شود.

ت مدیر 
نظرا

کتابخانه مرجع

آشــنایی کافی کارکنــان کتابخانه  های 

ت
اســتانی بــا رایانــه و اینرتن

کتابخانــه دارای بودجــه مســتقل و 

ت.
ت كاری تدویــن شــده اســ

مقــررا

كتابخانــه برنامــه ای معّیــن بــرای 

ارزیابــی مســتمر كارمنــدان خــود 

دارد.

کتابخانــه مرجــع کانــون، بــرای 

اســتفاده از شــبكه های بین املللــی 

ت.
الزم اســ

ت 
دارای امكانــا

تهیــه منابــع خارجــی )غیرفارســی( تا 

ت نظام منــد انجــام 
صــور

حــدودی به  

می شــود.

ب بــرای 
ط  مشــی مکتــو

خ
دارای 

ت و 
ف بلندمــد

رســیدن بــه اهــدا

ت
کوتاه  مــد

عدم آشنایی کارکنان با سایر زبان های خارجی؛

ف کودکان و 
ط و تعامل بین حوزه  های مختل

ارتبا

ت؛
نوجوانان با کتابخانه مرجع کانون کم اس

ک های اطالعاتی؛
ط با بان

عدم امکان ارتبا

ت؛ 
مشکل دسرتسی به اینرتن

مشکل به روز نبودن منابع موجود در کتابخانه و 

روزآمد کردن منابع؛

عدم وجود کامپیوتر کافی برای استفاده کاربران؛

رض از 
نیروی انسانی کتابخانه مرجع در حال حا

ت در سطح بین املللی 
ط الزم برای ارائه خدما

رشای

ت؛
برخوردار نیس

ت مستقل اداره منی شود؛
صور

كتابخانه مرجع به  

 نبود وجود منابع خارجی جدید و به  روز نبودن 

منابع؛ 

عدم بودجه کافی برای خرید منابع خارجی؛ 

ک و 
ت کود

ط با ادبیا
نبود منابع کافی در ارتبا

نوجوان؛

کامل و به  روز نبودن منابع مرجع؛

ت از ایجاد شبکه
امی

ح

 اطالع رسانی میان

 کتابخانه های کانون؛

ب های التین 
ت و کتا

رشیا
مشکل خرید ن

طریق کارگزاران بین املللی به دلیل 
از 

صادی؛
تحریم اقت

کمبود بودجه؛

ص در این زمینه؛
ص

نبودن نیروی متخ

ناتوانی در اطالع  رسانی؛

ب به موقع؛
ت و کت

رشیا
نرسیدن ن

ت 
عل

ب به 
کت

و 
ت 

رشیا
نرسیدن ن

ت مالی؛
مشکال

ب های 
ت التین و کتا

رشیا
ت ن

سفارشا

ت تحریم کشور؛
التین برگزیده به عل

ک منابع به دلیل 
ت متدید اشرتا

مشکال

کمبود بودجه؛

نبود پایگاه اطالعاتی آنالین؛

ت
ط قو

نقا
ف

ط ضع
نقا

ت
فرص

تهدید

لیست نقاط قوت و ضعف، فرصت، 

تهدید استخراج شده از  نتایج مطالعه کّمی

جدول  5

مینا ذاكر شهرک
زهرا اباذری
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ت
ط قو

نقا
ف

ط ضع
نقا

ت
فرص

تهدید

کاربران کتابخانه 

مرجع

ت 
ت کمی از خدما

62/7 درصد کاربران کتابخانه مرجع رضای

کتابخانه دارند.

ط نیاز اطالعاتی کاربران از 
 برآورده شدن کمرت از حد متوس

منابع فارسی و خارجی موجود در کتابخانه

ک به کاربران 
ت و توانایی کتابداران در کم

67/6 درصد، مهار

کتابخانه را در حد کم ارزیابی كرده  اند.

حدود 70 درصد کاربران عالقه زیادی به استفاده از منابع 

اطالعاتی حوزه کودکان و نوجوانان سایر کشورها دارند.

77/3 درصد کاربران ترجیح می دهند که از طریق کتابخانه 

مرجع منابع مورد نیازشان را تهیه کنند.

91 درصد ایجاد کتابخانه بین املللی کودکان و نوجوانان را بسیار 

رضوری دانسته اند.
الزم و 

مدیران استانی

ط رو به 
ت کارکنان تا حد متوس

اکرثی

باالیی با رایانه آشنا هستند.

ت 
اکرث کارکنان تا حد متوسطی با اینرتن

آشنایی دارند.

ط با کتابداری هستند 
ت مرتب

صیال
کمی از کارکنان دارای تح

ت قراردادی در کتابخانه های کانون 
صور

ت کارکنان به 
و اکرثی

مشغول کار هستند.

درصد بسیار کمی از کارکنان با سایر زبان های خارجی آشنایی 

دارند. 

ب مستقل نیستند.
ب و خرید کتا

کتابخانه های کانون در انتخا

60/7 درصد کتابخانه ها دارای بودجه مستقل بوده و برای 

ت الزم هستند.
استفاده از شبکه های بین  املللی دارای امکانا

ت ایجاد کتابخانه بین  املللی را 
رضور

100 درصد مدیران استانی 

در حد زیاد ارزیایی كرده  اند.

80 درصد کتابخانه ها فاقد منابع خارجی 

برای استفاده کاربران خود بوده  اند.

 لیست نقاط قوت و ضعف، فرصت، تهدید 

استخراج شده از  نتایج مطالعه کّمی

ادامه جدول  5

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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در پایان این بخش، براساس میزان اهمیت هر یک از عوامل داخلی و بیرونی بر شمرده 
شده از یک  سو و میزان جدی بودن فرصت یا تهدید یا میزان قوی و ضعیف بودن کانون از 

سوی دیگر، در امتیاز دهی به شاخص ها به صورت زیر عمل شد:
برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها، به هر عامل یکی از شاخص های 
ضریب وزنِی بین 1 تا 5 را اختصاص دادیم، سپس با تقسیم امتیاز هر شاخص بر کل 
امتیازات،  ضریب وزنِی نرمالیزه شده محاسبه شد که مجموع امتیازات نرمالیزه شده برابر 1 
است. در مرحله بعد به هر یک از عوامل امتیازی بین 1 تا 4 برحسب میزان تطابق کانون با 
فرصت ها و تهدیدها یا میزان قوی و ضعیف بودن کانون ارائه و سپس حاصل ضرب ضریب 
اهمیت نرمالیزه شده در امتیاز وضع موجود کانون، امتیاز معیار محاسبه شد. جمع امتیاز وزن 
دار کانون حداقل 1 و حداکثر 4، و امتیاز متوسط برای سازمان ها ، 2/5 است که اگر اگر نمره 
نهایی سازمان کمتر از 2/5 باشد یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی درکل دچار ضعف است 
و اگر نمره نهایی بیشتر از 2/5 باشد ، بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی درکل 
دارای قوت است. همچنین در مورد فرصت ها و تهدیدها، امتیاز 4 نشان می دهد که سازمان 
در میان نهادهای مشابه دارای موقعیتی برجسته، و امتیاز 1 هم نشان می دهد که سازمان با 

تهدیدات قابل توجه جدی مواجه است. 
در جداول زیر جزئیات مربوط به عوامِل مورد بررسی، ارائه شده است. در امتیازدهی 

به هر یک از عوامل، از نظرات کارشناسان کانون بهره گرفته شده است. 

قوی
خیلی 

قوی
نقاط قوت

بسیار 

مهم
تا حدودیمهم

کم 

اهمیت

بسیار کم 

اهمیت

بی 

اهمیت

امتیاز

 معیار

5432100/03داشنت مقررات كاری تدوین شده34

34
داشنت برنامه ای معین برای ارزیابی 

مستمر كارمندان كتابخانه مرجع
5432100/05

5432100/05دارا بودن رابطه با مراکز تحقیقاتی34

34
در سطح انتظار بودن تعامل با

 سایر کتابخانه ها
5432100/05

34
فراهم بودن بسرت و آمادگی برای 

ایجاد کتابخانه بین  املللی  
5432100/07

34
کتابخانه  کارکنان  کافی  آشنایی 

مرجع با رایانه و اینرتنت
5432100/07  محاسبه امتیاز کانون از 

لحاظ عوامل داخلی

جدول  6 

مینا ذاكر شهرک
زهرا اباذری
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قوی
خیلی 

قوی
نقاط قوت

بسیار 

مهم
تا حدودیمهم

کم 

اهمیت

بسیار کم 

اهمیت

بی 

اهمیت

امتیاز

 معیار

34
ــرای  ــوب ب ــی مکت دارای خط  مش

رســیدن بــه اهــداف بلندمــدت و 

کوتاه  مــدت

5432100/07

34
اکــرث کارکنــان تــا حد متوســطی با 

اینرتنــت آشــنایی دارند
5432100/07

5432100/07بهره مندی از نیروهای مجرب34

34
دارا بودن بودجه مستقل کتابخانه 

مرجع
5432100/09

5432100/09تنوع فعالیت؛34

34
تهیه منابع خارجی )غیرفارسی( تا 

حدودی به  صورت نظام مند
5432100/09

34
اکرثیــت کارکنــان کتابخانه  هــای 

ــه  ــا حــد متوســط رو ب اســتانی ت

ــا رایانــه آشــنا هســتند ــاال ب ب

5432100/09

34
داشنت امكانات الزم برای استفاده 

از شبكه های بین املللی
5432100/12

5432100/12دسرتسی به منابع ارزشمند؛34

خیلی 

ضعیف
نقاط ضعفضعیف

بسیار 

مهم
تا حدودیمهم

کم 

اهمیت

بسیار کم 

اهمیت

بی 

اهمیت

12
عــدم وجــود کامپیوتر کافــی برای 

اســتفاده کاربران
5432100/02

12
ــا ســایر  ــان ب عــدم آشــنایی کارکن

زبان هــای خارجــی
5432100/02

12
بانک  های  با  ارتباط  امکان  عدم 

اطالعاتی
5432100/02

12
عدم بودجه کافی برای خرید منابع 

خارجی
5432100/02

12

ــارت و  ــران، مه 67/6 درصــد کارب

توانایــی کتابــداران در کمــک بــه 

کاربــران کتابخانــه را در حــد کــم 

ارزیابــی كرده  انــد.

5432100/05
 محاسبه امتیاز کانون از 

لحاظ عوامل داخلی

ادامه جدول  6

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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خیلی 

ضعیف
نقاط ضعفضعیف

بسیار 

مهم
تا حدودیمهم

کم 

اهمیت

بسیار کم 

اهمیت

بی 

اهمیت

12

کمـــی از کارکنـــان دارای تحصیالت 

مرتبـــط بـــا کتابـــداری هســـتند 

ــورت  ــان به  صـ ــت کارکنـ و اکرثیـ

کتابخانه هـــای  در  قـــراردادی 

کانـــون مشـــغول کار هســـتند.

5432100/05

کتابخانه  های کانون در انتخاب و 

خرید کتاب مستقل نیستند.
0/05

5432100/05عدم همدلی کارکنان12

12
ارتبــاط و تعامــل بیــن حوزه هــای 

مختلــف کــودکان و نوجوانــان بــا 

کتابخانــه مرجــع کانون کم  اســت.

5432100/03

5432100/03مشکل دسرتسی به اینرتنت12

12
مشکل به روز نبودن منابع موجود 

در کتابخانه و روزآمد کردن منابع
5432100/03

12

نیــروی انســانی کتابخانــه مرجــع 

درحــال حــارض از رشایــط الزم 

ــطح  ــات در س ــه خدم ــرای ارائ ب

بین املللــی برخــوردار نیســت.

5432100/03

12
كتابخانه مرجع به  صورت مستقل 

اداره منی شود.
5432100/03

12
نبود وجود منابع خارجی جدید و 

به  روز نبودن منابع
5432100/03

12 
نبــود منابــع کافــی در ارتبــاط بــا 

ــات کــودک و نوجــوان ادبی
5432100/03

5432100/03کامل و به روز نبودن منابع مرجع12

12
62/7 درصــد کاربــران کتابخانــه 

مرجــع رضایــت کمــی از خدمــات 

کتابخانــه دارنــد.

5432100/03

12

حــد  از  کمــرت  شــدن  بــرآورده 

متوســط نیــاز اطالعاتــی کاربــران 

خارجــی  و  فارســی  منابــع  از 

کتابخانــه در  موجــود 

5432100/03
 محاسبه امتیاز کانون از 

لحاظ عوامل داخلی

 ادامه جدول  6 

مینا ذاكر شهرک
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خیلی 

ضعیف
نقاط ضعفضعیف

بسیار 

مهم
تا حدودیمهم

کم 

اهمیت

بسیار کم 

اهمیت

بی 

اهمیت

12
نیاز به بازنگری مجدد و 

اصالح اساسنامه کتابخانه
5432100/03

5432100/03نبود بودجه کافی12

12
عدم مدیریت واحد

 برای برنامه ریزی
5432100/03

5432100/03ضعف چارت سازمانی12

12
عــدم تــالش جــدی در زمینــه 

راه انــدازی کتابخانــه بین املللــی
5432100/03

5432100/06نبود ساختامن مناسب12

12
کتابخانه های کانون در انتخاب و 

خرید کتاب مستقل نیستند.
5432100/06

1/95 مجموع امتیازات کانون

قوی
خیلی 

قوی
فرصت ها

بسیار 

مهم
مهم

تا 

حدودی

کم 

اهمیت

بسیار 

کم اهمیت
بی  اهمیت

امتیا ز

معیار

5432100/05نبود رقیب برای کانون34

34
100 درصد مدیران استانی رضورت ایجاد 

کتابخانه بین  املللی را زیاد ارزیایی كرده  اند.
5432100/08

5432100/08برخورداری از اعتبار مردمی34

5432100/08ارتباط با وزارت آموزش و پرورش34

34
60/7 درصـد، کتابخــانه ها دارای بودجـه 

مستقل بوده و برای استفاده از شبکه های 

بین  املللی دارای امکانات الزم هستند.
5432100/10

34
91 درصـــد ایجـــاد کتابخانـــه بین املللـــی 

کـــودکان و نوجوانـــان را بســـیار الزم و 

دانســـته اند. رضوری 
5432100/10

34
ـــل  ـــهرت در داخ ـــورداری از آوازه و ش برخ

ـــور ـــارج کش و خ
5432100/10

34
حامیت از ایجاد شبکه اطالع رسانی میان 

کتابخانه های کانون
5432100/14

34
77/3 درصد کاربران ترجیح می دهند که از 

طریق کتابخانه مرجع منابع مورد نیازشان 

را تهیه کنند.
5432100/14

34
همکاری و همیاری نهادهای مشابه در 

داخل و خارج کشور
5432100/14

5432100/14برخورداری از حامیت  های دولت34

5432100/14ارتباط با یونیسف34

 محاسبه امتیاز کانون از 

لحاظ عوامل داخلی

ادامه جدول  6

محاسبه امتیاز کانون از 

لحاظ عوامل خارجی

جدول  7

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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34
ارتبـاط بـا رایزن های فرهنگی کشـورهای 

صاحب سـبک
5432100/14

34
حـدود 70 درصد کاربران عالقـه زیادی به 

اسـتفاده از منابع اطالعاتی حوزه کودکان 

و نوجوانان سـایر کشورها دارند.
5432100/17

5432100/17اعتبار عمومی کانون34

فرصت هاخیلی قویقوی
بسیار 

مهم
مهم

تا 

حدودی

کم 

اهمیت

بسیار 

کم اهمیت
بی  اهمیت

امتیا ز

معیار

خیلی 

ضعیف
تهدیدهاضعیف

بسیار 

مهم
مهم

تا 

حدودی

کم 

اهمیت

بسیار کم 

اهمیت
0/00بی  اهمیت

5432100/05نرسیدن به  موقع نرشیات و کتب12

5432100/03ناتوانی در اطالع  رسانی12

5432100/03نبود پایگاه اطالعاتی آنالین12

5432100/07کمبود بودجه12

12
مشکل خرید نرشیات و کتاب های التین 

از طریق کارگزاران بین املللی به دلیل تحریم 

اقتصادی
5432100/04

5432100/04نبودن نیروی متخصص12

12
نرسیدن نرشیات و کتب به علت مشکالت 

مالی
5432100/04

12
سفارشات نرشیات التین و کتاب های التین 

برگزیده به علت تحریم کشور
5432100/04

12
به دلیل  منابع  اشرتاک  متدید  مشکالت 

کمبود بودجه
5432100/04

12
80 درصد کتابخانه های استانی فاقد منابع 

خارجی برای استفاده کاربران خود بوده  اند.
5432100/04

5432100/04تحریم  ها و تبلیغات منفی علیه ایران12

5432100/04تخصیص ندادن اعتبارات الزم12

12
کم بها دادن به امور فرهنگی کودکان و 

نوجوانان از طرف مسئوالن
5432100/04

2/34مجموع امتیازات کانون  محاسبه امتیاز کانون از 

لحاظ عوامل  خارجی

 ادامه جدول  7
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فرصت ها و تهدیدها

نقاط قوت و ضعف

ــه  ــادی ب ــه زی ــران عالق حــدود 70 درصــد کارب

اســتفاده از منابــع اطالعاتــی حــوزه کــودکان و 

نوجوانــان ســایر کشــورها دارنــد.

کمبــود بودجــه و تخصیــص نــدادن 

الزم اعتبــارات 

نرسیدن به موقع نرشیات و کتباعتبار عمومی کانون

ــان  ــانی می ــبکه اطالع رس ــاد ش ــت از ایج حامی

ــون ــای کان کتابخانه ه

مشــکل خریــد نرشیــات و کتاب هــای 

التیــن از طریــق کارگــزاران بین  املللــی 

بــه دلیــل تحریــم اقتصــادی

ــع از  ــه مناب ــران در تهی ــت کارب ــح اکرثی ترجی

ــع ــه مرج ــق کتابخان طری
نبود پایگاه اطالعاتی آنالین

همــکاری و همیــاری نهادهای مشــابه در داخل 

و خارج کشــور

نرســیدن نرشیــات و کتــب بــه علــت 

مشــکالت مالــی

برخورداری از حامیت های دولت
سفارشـات نرشیات التیـن و کتا ب های 

التیـن برگزیده به علت تحریم کشـور

ارتباط با یونیسف
مشـکالت متدید اشـرتاک منابع به دلیل 

بودجه کمبود 

ارتبــاط بــا رایزن هــای فرهنگــی کشــورهای 

ــبک ــب س صاح

80 درصــد کتابخانه هــای اســتانی فاقد 

منابــع خارجــی بــرای اســتفاده کاربران 

ــد. خــود بوده  ان

رضورت باالی ایجاد کتابخانه بین املللی کودکان 

و نوجوانان 

تحریم هــا و تبلیغــات منفــی علیــه 

ــران ای

60/7 درصـد کتابخانه هـا دارای بودجه مسـتقل 

بـوده و بـرای اسـتفاده از شـبکه های بین  املللی 

دارای امکانات الزم هسـتند.

کـم بها دادن به امـور فرهنگی کودکان 

و نوجوانان از طرف مسـئوالن

برخــورداری از آوازه و شــهرت در داخــل و خارج 

کشور
ناتوانی در اطالع رسانی

ــاد  ــتانی رضورت ایج ــران اس ــد مدی 100 درص

کتابخانــه بین  املللــی را زیــاد ارزیایــی كرده  انــد.

برخورداری از اعتبار مردمی

ارتباط با وزارت آموزش و پرورش

 استراتژی های استخراج شدهنبود رقیب برای کانون

جدول  8

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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نتیجه  گیری
نتایج بررسی ها در جداول 1 - 8 نشان می دهد که مجموع امتیازات کانون از لحاظ عوامل 
داخلی برابر 1/96 امتیاز و از حداکثرِ 4 امتیاز، ممکن است. بر این اساس می توان گفت 

ــتفاده از  ــرای اس ــات الزم ب ــنت امكان داش

بین املللــی  شــبكه های 

تدوین برنامه اسرتاتژیک و جامع توسعه 

فعالیت های کانون

ایجـــاد شـــبکه داخلـــی بیـــن کلیـــه 

در  اســـتان ها  کانـــون  کتابخانه هـــای 

رسارس کشـــور و اشـــرتاک  گذاری منابـــع 

خارجـــی از طریـــق ایـــن شـــبکه

اجرای برنامه تحول اداری در کانون

فنـاوری  توسـعه  گسـرتش  بـر  مترکـز 

اطالعـات و ارتباطـات  به منظور تأمین 

برخـی از کمبودهـا از ایـن طریق مترکز 

بر گسـرتش منابع کتابخانه های استانی 

بـا اسـتفاده از منابـع داخلی

دسرتسی به منابع ارزشمند؛

دارا بــودن بودجــه مســتقل کتابخانــه 

ــع  مرج

تنوع فعالیت؛

ــا  ــی( ت ــی )غیرفارس ــع خارج ــه مناب تهی

نظام منــد به  صــورت  حــدودی 

اکرثیــت کارکنــان کتابخانه  هــای اســتانی 

ــنا  ــه آش ــا رایان ــر از حــد متوســط ب باالت

هســتند.

آشــنایی کافــی کارکنــان کتابخانــه مرجــع 

بــا رایانــه و اینرتنــت

دارای خط مشــی مکتــوب بــرای رســیدن 

بــه اهــداف بلندمــدت و کوتاه  مــدت

اکــرث کارکنــان تــا حــد متوســطی بــا 

دارنــد. آشــنایی  اینرتنــت 

آمادگی برای ایجاد کتابخانه بین  املللی؛

بهره  مندی از نیروهای مجرب

ــی  ــرای ارزیاب ــن ب ــه ای معّی داشــنت برنام

ــه مرجــع ــدان كتابخان مســتمر كارمن

دارا بودن رابطه با مراکز تحقیقاتی

در ســطح انتظــار بــودن تعامــل بــا ســایر 

ــا کتابخانه ه

داشنت مقررات كاری تدوین شده استراتژی های استخراج شده

 ادامه جدول  8

مینا ذاكر شهرک
زهرا اباذری
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که درمجموع، کانون از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است، اما در واکنش به عوامل 
خارجی کانون با امتیاز 2/34 در وضعیت میانه قرار دارد. یافته  های پژوهش درمورد کارکنان 
کتابخانه  های کانون نشان می  دهد که میزان آشنایی کارکنان با زبان خارجی در حد متوسطی 

است و درصد بسیار کمی از آنها با سایر زبان  های خارجی آشنایی دارند. 
یافته های دیگر پژوهش حاضر نشان می  دهد که ارتباط و تعامل بین کتابخانه های 
کانون با کتابخانه مرجع کم است درصورتی که ارتباط بین کتابخانه ها بسیار ضروری به 
نظر می  رسد، چون کتابخانه مرجع می تواند از طریق تعامل با دیگر کتابخانه های کانون، 

ارزش  های به دست آورده را به کودکان و نوجوانان در تمامی شهرهای ایران انتقال دهد.
همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر کتابخانه های کانون فاقد منابع خارجی 
برای کاربران خود بوده  اند، بنابراین برای آشنایی کودکان و نوجوانان از منابع خواندنی دیگر 
کشورها، باید امکانات دسترسی آنان به منابع خارجی فراهم شود و این امر با راه اندازی 

کتابخانه دیجیتالی میسر می  شود.
یافته  های پژوهش حاضر نشان مـی  دهد که کتابخانه مرجع کانون به دلیل تحریم 
اقتصادی و کمبود بودجه با مشکالتی نظیر خرید نشریات و کتاب های التین از طریق 
کارگزاران بین المللی مواجه است. بنابراین با توجیه طـرح برای مدیران ارشد، مسئوالن و 
کارشناسان کانون و معرفی خألهای موجود، تجارب سایر کشورها و مزایای حاصله برای 
آنها و ارائه برآوردی از بودجه و امکانات مورد نیاز ، می توان منابع مورد نیاز کتابخانه را 

فراهم کرد.
موارد زیر به عنوان راهکار و برای  بررسی های آتی پیشنهاد می شود: 

- پژوهـش و مطالعه برای احـداث و راه انـدازی کتابخـانه بین المللـی برای کودکان 
و نوجوانان در سطح کشور؛

- پژوهش و مطالعه برای ایجاد شبکـه اطالع رسـانی بین کتابخانه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان؛

- پژوهش و مطالعه برای بررسی نحوه تعامل و مشارکت کتابخانه  ها با یکدیگر ازجمله 
متمرکز یا غیرمتمرکز؛

- پژوهش و مطالعه  درباره نحوه تعامل کتابخانه بین المللی با کتابخانه های کانون در 
سراسر کشور؛

-  پژوهش و مطالعه برای انتخاب نرم  افزارهای مناسبی به منظور الکترونیکی کردن منابع 
موجود در کتابخانه مرجع با رعایت حق مؤلف؛

-  مطالعه تطبیقی ادبیات کودکان و نوجوانان کشورهای مختلف دنیا؛

ارزیابی عملکرد کتابخانه های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در ایران براساس ...
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-  پژوهش و مطالعه درمورد خدمات قابل ارائه به گروه های سنی پیش از دبستان از 
طریق کتابخانه بین المللی؛

-  برگزاری دوره  های آموزشی زبان  های مختلف به کارکنان؛ و
-  برگزاری دوره  های آموزشی برای افزایش مهارت های مربیان و کتابداران و چگونگی 

برقراری ارتباط آنان با کودکان و نوجوانان.
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