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چڪیده

هدف: تحلیل راهربدی وضع کنونی کتابخانه ملی ایران در قالب "بازاریابی- قیمت و مکان" 
و ارائه راهربدهای پیشنهادی مبتنی بر ماتریس سوات است.

روش/ رویکرد پژوهش: از نوع پژوهش های آمیخته است. با مصاحبه با ۱۳ نفر از کارمندان 
باسابقه و متخصص کتابخانه و استفاده از روش تحلیل محتوا، مؤلفه های سوات استخراج 

گردید. سپس به وسیله پرسشنامه و رتبه بندی مؤلفه ها و با استفاده از ماتریس ارزیابی 

موقعیت راهربدی، وضعیت راهربدی کتابخانه در مقوله های قیمت و مکان تعیین و 

راهربدهای "قوت – فرصت"، "قوت – تهدید"، "ضعف – فرصت"، و "ضعف – تهدید" 

ارائه  شد.

یافته ها: کتابخانه ملی ایران در مقوله قیمت، در موقعیت رقابتی و در مقوله مکان در 
موقعیت تهاجمی قرار دارد. 

درآمدی  ظرفیت های  ارتقای  از:  عبارت اند  ارائه شده  راهربدهای  مهم ترین  نتیجه گیری: 
کتابخانه، افزایش قابلیت های تجاری سازی تولیدات کتابخانه، مناسب سازی برنامه ریزی های 

مالی و بودجه ای، ترسیم درست قوانین حق مؤلف، تقویت محتوای برخط، تقویت نظام 

اطالع رسانی، ارتقای خدمات و کانال های تعاملی، غنی کردن فضای اطراف کتابخانه از مراکز 

علمی، تقویت چهره پژوهشی، ارائه همکاری های اطالعاتی و خدماتی برخط، تقویت 

قابلیت های فضاسازی، و اتخاذ تدابیر امنیتی در اطراف کتابخانه.
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مقدمه
بازاریابى4 براى هرگونه حرکت آگاهانه و هدف مند در بازار امروز ضرورت دارد. عالوه 
بر شرکت هاى تجارى و بازار انتفاعى، مؤسسه هاى غیرانتفاعى از قبیل موزه ها، دانشگاه ها، 
نهادهاى دولتى، و کتابخانه ها نیازمند استفاده از آمیخته بازاریابى به عنوان راهکارى مؤثر در 
زمینه ارتباط با مردم هستند. امروزه، کتابخانه ها بیش از پیش با کمبود بودجه و امکانات 
مواجه هستند؛ کتابداران در چنین شرایطى نیاز به استفاده از شیوه هاى نوین دارند تا حفظ و 
بقاى کتابخانه ها را در عصر اطالعات تضمین کنند. شرکت هاى جدید کسب وکار اطالعات 
پدید آمده اند و کتابخانه ها را به چالش و رقابت فراخوانده اند. بنابراین، به منظور بقا و پیش 

افتادن از رقباى دیگر، کتابخانه ها باید به دنبال اصول بازاریابى مدرن باشند.
توجیه ضرورت وجود کتابخانه و نشان دادن اینکه کارى که انجام مى شود مفید و 
براى موفقیت یک سازمان در محیط رقابتى امروز ضرورى است، قابلیت هاى باالیى در 
فهرست اولویت هاى مدیران کتابخانه ها و واحدهاى اطالعاتى دارد و مدیران باید طرح هاى 
راهبردى5 اتخاذ کنند که در به دست آوردن همه عوامل مؤثر بر بقاى خود تأثیرگذار باشند 
(انفو6، 2014). همچنین بقاى یک کتابخانه بستگى به چیزهایى دارد که بر روى تصویر 
کتابخانه در ذهن کاربران تأثیر مى گذارد. این تصویر نتیجه کیفیت و اثربخشى خدمات، 
توانایى پیش بینى خواسته ها و نیازهاى بالقوه و بالفعل کاربران و تحقق آنهاست و بازاریابى 
ابزارى است که کتابخانه از طریق آن مى تواند به این اهداف برسد (مدهوسدهان7، 2008). 
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کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: 

قیمت و مکان

از دیگر سو، آنچه در تعاریف مختلف بازاریابى مشاهده مى شود همه به برآوردن نیاز 
مشترى در طول فرایند تبادل اطالعات اشاره دارد که در آن اهداف هر دو طرف برآورده 
مى شود و هر دو طرف راضى هستند. حال سؤال این است که چگونه و با چه وسیله اى 
ممکن است پاسخگویى به نیازهاى مشتریان صورت گیرد. براى این کار، سازمان از عواملى 
استفاده مى کند که مى تواند موارد مورد اشارة باال را کنترل کند. کاتلر1 این عوامل را "آمیخته 
بازاریابى"2 مى داند که مجموعه اى از ابزارهاست که مدیریت مى تواند براى تأثیر در فروش 
استفاده نماید (کاظمى، منصورى مؤید، و نقشینه3، 2009). در حقیقت، بازاریابان به منظور 
دریافت پاسخ هاى مطلوب از بازارهاى هدف خود از ابزارهاى زیادى استفاده مى کنند. 
این ابزارها یک آمیخته بازاریابى را تشکیل مى دهند. در مفهومى ساده، آمیخته بازاریابى 
بازاریابى خود  اهداف  رسیدن به  آنها براى  از  از ابزارهاست که مؤسسات  مجموعه اى 
در بازارهاى هدف استفاده مى کنند. "آمیخته بازاریابى" بسته اى مدون از اجزایى است که 
محصول ارائه شده - کاال یا خدمات- به بازار را شکل مى دهد و به هدف پشتیبانى از 
خدمات یک سازمان در جهت دستیابى به اهداف و مأموریت هایش طراحى و اجرا مى شود 

(بصیریان جهرمى و عرفان منش، 1387؛ الودارى، 1383، ص 212). 
در این میان، کتابخانۀ ملى هر کشور مى تواند به عنوان شاخصى از توسعه و پیشرفت 
فرهنگ علمى، فرهنگ اجتماعى، و فرهنگ مطالعه به شمار آید؛ بنابراین، باید تالش نمود 
تا تصویرى روشن از قابلیت ها، منابع، و خدمات این کتابخانه ها ارائه داد و میزان استفاده 
صحیح از این نهادها را افزایش داد. کتابخانه ملى ایران داراى منابع قابل توجه و منحصر 
به فردى است که دسترسى به آنها براى جستجوگران و مخاطبان به راحتى امکان پذیر نیست و 
این کتابخانه گام هاى اولیه را در جهت اجراى بازاریابى اطالعات برداشته است و تشکیالت 
ادارى مرتبط با این بخش ایجاد شده است. با وجود این نکات، یافته ها حاکى از آن است که 
میان عناصر بازاریابى هیچ ترکیب منسجمى به عنوان آمیخته بازاریابى وجود ندارد (بزرگى 
و نصیرى، 1388). همچنین شواهد به دست آمده از مشاهدات پژوهشگران و نیز پژوهش 
محمدزاده و بزرگى (1391)، مبین این مسئله است که به علت ابهام اذهان عمومى جامعه 
در مورد رسالت هاى اصلى کتابخانه ملى ایران، این کتابخانه در مسیرى خالف رسالت هاى 
اصلى خود در حال حرکت است و بیشتر به قرائت خانه اعضا تبدیل شده است. بنابراین، 
تعیین نقاط قوت و ضعف درون سازمانى از یک سو و فرصت ها و تهدیدهاى برون سازمانى 
از سوى دیگر (تحلیل سوات)4، و تدوین راهبردهاى بازاریابى با توجه به امکانات موجود 
مى تواند به شفاف شدن رسالت هاى کتابخانه ملى و معرفى محصوالت و خدمات آن به 
مخاطبان هدف و تثبیت جایگاه غیرقابل  انکار آن در جامعه و تبدیل آن به عنوان یک عنصر 
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فرهنگى مهم در بین مردم و به خصوص قشر تحصیلکرده و ارائه راهکارهاى قابل اجرا و 
متناسب در چارچوب آمیخته بازاریابى به منظور رفع موانع موجود در مسیر رسالت هاى 
ارزش  کردن  روشن  حاضر  پژوهش  نهایى  هدف  واقع،  در  کند.  کمک  کتابخانه  اصلى 
اطالعاتى و خدماتى کتابخانه ملى ایران و مرور مجدد فلسفه وجودى این سازمان ملى و 

شفاف شدن نقش متمایز آن در بافت و ساختار پژوهشى کشور است.
 یکى از مدل هاى بازاریابى، 4p بازاریابى است که شامل چهار عنصر محصول1، مکان2، 
قیمت3، و ترویج4 است که پژوهشگران به بررسى تمام مؤلفه هاى این 4p در قالب تحلیل 
سوات پرداخته اند، اما به علت حجم باالى محتواى پژوهش، در پژوهش حاضر به بررسى 
محیط درونى و بیرونى کتابخانه ملى ایران در دو بُعد قیمت و مکان پرداخته شده است. 
به عبارت دیگر، هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردى وضع کنونى کتابخانه ملى ایران 
در قالب "بازاریابى- قیمت و مکان" و ارائه راهبردهاى پیشنهادى مبتنى بر ماتریس سوات 
است. قیمت، مقدار پولى است که مشترى باید براى به دست آوردن محصول بپردازد؛ مکان، 
شامل مجموعه فعالیت هاى سازمان براى در دسترس قرار دادن کاالها براى مشترى هدف 
است (کاتلر و آرمسترانگ5، 2012، ص 12). تصمیم گیرى در مورد نظام توزیع در مراکز 
اطالعات، بدان معنى است که چگونه یک کتابخانه یا مرکز اطالعات مى تواند محصوالت و 
خدمات موجود را به مشتریان خود برساند. بنابراین، با ایجاد خدمات در  دسترس در زمان 
و مکان مناسب و توزیع آن ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد (کاظمى، منصورى مؤید، و 

نقشینه6، 2009). 
بصیریان جهرمى (1387) در پژوهش خود بیان داشته است که پذیرش و به کارگیرى 
اصول بازاریابى در کتابخانه هاى دانشگاهى با توجه به رقابتى شدن هر چه بیشتر محیط، 
همچنین افزایش هزینه ها و کاهش بودجه این مراکز به امرى ناگزیر در عصر حاضر تبدیل 
شده است که توجه ویژه کتابداران و مدیران اطالعاتى را به این موضوع بیش از پیش 
ضرورى مى سازد. نصیرى (1388) در پژوهشى اظهار داشت که کتابخانه ملى ایران گام هاى 
اولیه را در جهت اجراى بازاریابى اطالعات برداشته و تشکیالت ادارى مرتبط با این بخش 
را ایجاد کرده است؛ با این حال، میان عناصر بازاریابى هیچ ترکیب منسجمى به عنوان آمیخته 

بازاریابى وجود نداشت. 
عربلو (1389) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که از میان ابعاد چهارگانه مورد 
بررسى در کتابخانه هاى دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقیقات تهران، به ترتیب بُعد 
تنوع خدمات و حجم منابع اطالعاتى، موقعیت مکانى، به کارگیرى برنامه هاى ترویجى، و 
قیمت (هزینه) داراى رتبه اول تا چهارم هستند. همچنین به غیر از بُعد ترفیع در بقیه ابعاد، 
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کمتر از 50 درصد مؤلفه ها توانسته اند بیش از حد متوسط امتیاز هر بُعد را کسب کنند. 
نوشین فرد و ضیایى (1390) در پژوهشى به این نتیجه رسیدند که استفاده از فنون بازاریابى 
در وب سایت هاى کتابخانه هاى مرکزى دانشگاه هاى ایران در سطح باالیى نیست؛ میزان 
به کارگیرى این فنون در دانشگاه هاى دولتى وضعیت مناسب ترى نسبت به دانشگاه هاى 

غیردولتى دارد. 
سهلى و اسمعیلى گیوى (1393) با محور قرار دادن مؤلفه هاى "هویت و واقعیت منحصر 
به فرد" و "جایگاه برتر کشورى" در پژوهشى به شناسایى قابلیت هاى برندسازى کتابخانه 
ملى ایران براساس مدل 4p  پرداخته اند. بهره مندى مطلوب از مؤلفه هاى آمیخته بازاریابى، 
شرایط عّلى پژوهش به منظور رسیدن به برند برتر کشورى است. از طرفى، بهره مندى از 
فرصت هاى قانونى بى بدیل به عنوان عامل مداخله گر و پویایى بازار اطالعات و سیاست ها و 

قوانین دولتى به عنوان عوامل زمینه اى در این پژوهش مطرح  شده اند. 
عالوه بر این پژوهش ها، مطالعاتى به کاربرد تحلیل سوات در کتابخانه ها پرداخته اند. 
به  طور مثال، سهیلى (1390) که به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدهاى 
کتابخانه هاى دانشگاه رازى و ارائه راهبردهاى مناسب براى این کتابخانه ها پرداخته است به 
این نتیجه رسید که نیروى انسانى، مشارکت و همکارى، مجموعه، زیرساخت هاى فناورى 
اطالعاتى و ارتباطى، وضعیت مالى، تسهیالت و فضا، و رویکردها و نگرش ها، از نقاط 
قوت و ضعف جامعه پژوهش است. تهدیدها شامل مشکالت پشتیبانى از زیرساخت هاى 
موجود، عدم استفاده از سخت افزارهاى با کیفیت مطلوب و نرم افزارهاى جدید، عدم امکان 
واگذارى برخى خدمات به بخش خصوصى، کمبود بودجه، عدم امکان استفاده از روش 
خرید کنسرسیومى؛ و فرصت ها شامل وجود نیروى انسانى جوان و با تخصص هاى مورد 
نیاز، پایین بودن قیمت نیروى کار، حمایت از نوآورى ها، تمایل از منابع چاپى به سمت منابع 

الکترونیکى، و نگرش مثبت دانشجویان در رابطه با نقش کتابخانه است. 
اسدنیا و جلیل پور (1391) در بررسى امکان سنجى خصوصى  سازى کتابخانه هاى عمومى 
با استفاده از تحلیل سوات بیان داشته اند که کتابخانه هاى عمومى از نظر عوامل درونى داراى 
قوت هستند و با استفاده از فرصت هاى پیش رو قادر به غلبه بر تهدیدها هستند. ذاکرشهرك 
و اباذرى (1392) با سنجش عملکرد کتابخانه هاى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
در ایران براساس روش تحلیل راهبردى سوات دریافتند که ارتباط و تعامل بین حوزه هاى 
مختلف کودکان و نوجوانان با کتابخانه مرجع کانون کم است؛ میزان آشنایى کارکنان با زبان 
خارجى در حد متوسط است؛ درصد بسیار کمى از آنها با سایر زبان هاى خارجى آشنایى 
دارند؛ و بیشتر کتابخانه هاى کانون، منابع خارجى براى کاربران خود ندارند. محمداسماعیل و 
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قربانى (1393) در پژوهشى با روش تحلیل سوات به این نتیجه رسیدند که اداره کل پردازش 
کتابخانه ملى ایران از لحاظ راهبردى در موضع تهاجمى است. راهبردهاى پیشنهادى پژوهش 
آنها عبارت بود از تقویت دورکارى، هماهنگى بیشتر اداره کل فناورى و ارتباطات، بازبینى 
روال فیپا، پیش بینى مشوق هاى مادى و معنوى در حد امکانات، دقت بیشتر در جابجایى 

کارشناسان، و برقرارى گفتگو و هماهنگى با سایر ادارات سازمان.
اسپالدینگ و ونگ1 (2006) در بررسى چالش ها و فرصت هاى بازاریابى کتابخانه هاى 
دانشگاهى در ایاالت متحده امریکا بیان داشتند که کتابخانه ها مى توانند با استفاده از تالش هاى 
خود حمایت بیشترى جذب کنند و کاربران کتابخانه ها به موفقیت بیشترى در استفاده از 

خدمات و دسترسى به آنها براى رسیدن به اهداف علمى و پژوهشى خود برسند. 
یوگاه2 (2007) به تجزیه و تحلیل سوات کتابخانه کشاورزى دانشگاه میشل اکپرا3 نیجریه 
پرداخته و بیان داشته است که مى توان به مجموعه ها، تجهیزات، و کارمندان باصالحیت 
و  نامناسب  فهرست نویسى  کتابخانه  این  عمدة  ضعف  کرد.  اشاره  قوت  نقاط  به عنوان 
نمایه سازى نکردن مجالت، ضعف در واحد صحافى؛ و کمبود فضا براى کاربران و کارکنان 
است. فرصت هاى پیش روى این کتابخانه، آموزش، پژوهش، انتشار نشریات، نمایه سازى و 
خدمات چکیده نویسى براى استفاده در داخل و خارج از دانشگاه، و صحافى کتاب است. 
مشکالت ایمنى و امنیتى و مسائل مربوط به ساختمان کتابخانه، مجموعه، کارکنان، و کاربران 

مواردى است که این کتابخانه را تهدید مى کند. 
ال حجى4 (2012) در بررسى فرایند تجزیه و تحلیل راهبردى کتابخانه هاى دانشگاهى 
در عمان به این نتیجه رسید که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدهاى کتابخانه از نگاه 
پاسخ دهندگان بیشتر از این دسته عوامل بود: منابع اطالعاتى، پشتیبانى ادارى، منابع انسانى، 
منابع مالى، ساختمان و فضا، امکانات و تجهیزات، و همکارى و ارتباط. با این حال، اولویت 
و اهمیت هر موضوع در هر کتابخانه از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر با توجه به اندازه و 

تاریخ هر دانشگاه متفاوت است. 
هازیدا و ادزان5 (2012) راهبردهاى بازاریابى و تبلیغاتى مورد استفاده در کتابخانه 
دانشگاه ماالیا را با استفاده از سوات تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که این کتابخانه براى 
همگام شدن با جهان، فناورى هاى نوینى مانند وب 2 و سامانه پیام کوتاه6 را مد نظر قرار 
داده؛ رسانه هاى اجتماعى مانند فیسبوك، توییتر، و دیگر شبکه هاى اجتماعى، برنامه هاى 

کاربردى اى هستند که نسل فعلى براى تعامل استفاده مى کنند. 
کتابخانه هاى  روى  بر  بازاریابى  سوات  تحلیل  با  که   (2012) کومار7  پژوهش  در 
دانشگاهى در کراال انجام شد، موقعیت جغرافیایى کتابخانه، کارکنان باتجربه و واجد شرایط، 
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مجموعه هاى خاص و امکانات فناورى اطالعات از قوت ها؛ کمبود کارکنان، سرمایه گذارى 
ناکافى براى کتابخانه، مشکل فضا، نبود کتابدار دانشگاهى از نقاط ضعف؛ برنامه علمى، 
منابع جدید بودجه، همکارى و کنسرسیوم در مجموعه سازى و فناورى از فرصت ها؛ 
ارائه دهندگان متناوب اطالعات و نرخ تغییرات در حوزه اطالعات و فناورى اطالعات از 

تهدیدهاى مهم مطرح  شده بودند.
مپوالنگا1 (2013) با مطالعه برنامه هاى راهبردى دانشگاه ماالوى به این نتیجه رسید که 
با وجود تدوین این برنامه ها، نیروهاى سیاسى، اقتصادى، و اجتماعى داخلى و خارجى 
تأثیر منفى بر اجراى برنامه ها دارند. همچنین این برنامه ها موفق به نشان دادن خواسته هاى 

کتابخانه به عنوان یک مکان مناسب زیست محیطى نشده است.
برخى پژوهش هاى صورت گرفته در زمینه راهبردهاى بازاریابى کتابخانه ها شامل موارد 
زیر هستند: تورنر، ویکى، و روزن2 (2004) به توسعه یک راهبرد تبلیغاتى براى "کتابخانه 
ملى الکترونیکى سالمت" پرداخته اند که به طور عمده، از طریق شبکه کتابخانه دیجیتال کار 
مى کند. این رویکرد مشارکتى، دسترسى بیشتر براى فعالیت هاى بازاریابى را فعال کرده 
است. اسچوامم، استفنس، و کلیو (2009)3 به جهت گیرى بازاریابى در کتابخانه هاى ملى 
پرداختند و نشان دادند که این کتابخانه ها هر یک نگرش هاى متفاوتى نسبت به بازاریابى 
دارند. توصیه ها بیشتر در زمینه طراحى وب سایت و استفاده بهتر از منابع دیجیتال و استفاده 
از ویژگى هاى وب 2 بوده است. همچنین وده4 (2012) به تأثیر مطلوب روابط بازاریابى 
خارجى در ترویج نقش کتابخانه و گسترش استفاده از مجموعه ها و خدمات در کتابخانه 
ملى اسکاتلند اشاره داشته است؛ و انفو5 (2014) در مطالعه خود به حمایت از تصویب 

راهبردهاى بازاریابى در کتابخانه هاى تخصصى پرداخته است.
پیشینه هاى داخلى نشان مى دهد که پژوهش هاى سوات به صورت فراگیر در کتابخانه ها 
کاربرد ندارد. همچنین پژوهش هاى مربوط به بازاریابى به صورت کاربردى در ایران محدود 
هستند و بیشتر پژوهش ها به کاربرد عناصر آمیخته بازاریابى و یا برخى جنبه هاى مربوط به 
ترویج و تبلیغ مانند فنون بازاریابى در وب سایت ها پرداخته اند که نشان دهندة محدودیت 
کاربرد این فنون در کتابخانه ها هستند. پژوهش هاى خارج از کشور که به کاربرد راهبردهاى 

بازاریابى در کتابخانه ها پرداخته اند  نیز در عمل بدون استفاده از سوات بوده است.

روش شناسى
ابزار گردآورى اطالعات در بخش کیفى پژوهش مصاحبه، بررسى وب سایت سازمان، و 
مشاهدات شخصى پژوهشگران است و از روش تحلیل محتوا به منظور استخراج مؤلفه هاى 

1. Mapulanga
2. Turner, Wilkie, & Rosen
3. Schwamm, H., Stephens, 

D., & Cleeve
4. Wade
5. Anafo



۹۶
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

محمدرضا اسمعیلی گیوی
نادر نقشینه، فرزانه سهلی

کلیدى پژوهش استفاده شد. نمونه گیرى به صورت هدفمند انجام شد و از "اصل اشباع"1 
به منظور پایان دادن به مصاحبه ها استفاده شد. اشباع یعنى اینکه هیچ گونه مؤلفه جدیدى 
طى مصاحبه هاى جدید، به مؤلفه هاى قبلى اضافه نمى شود. جامعه آمارى شامل 13 نفر از 
اعضاى هیأت علمى و کارمندان ارشد کتابخانه ملى ایران (دو نفر عضو هیأت علمى و 11 

نفر کارمند ارشد بخش هاى مختلف کتابخانه) است. 
بعد از انجام بخش کیفى پژوهش، پرسشنامه در 5 بخش، یک بخش مربوط به اطالعات 
جمعیت شناختى (5 سؤال) و چهار بخش مؤلفه هاى مربوط به 4p بازاریابى که هر بخش در 
چهار قسمت، به منظور مطرح کردن مؤلفه هاى سوات در 86 سؤال تنظیم شد که در مقوله 
قیمت، در 3 قوت، 2 ضعف، 3 فرصت، و 4 تهدید و در مقوله مکان، در 6 قوت، 3 ضعف، 
3 فرصت، و 4 تهدید دسته بندى گردید. در بخش کّمى این پژوهش، جامعه آمارى براساس 
مجموعه عوامل سابقه کار، میزان تحصیالت، ِسمت ها، و مهم تر از همه میزان توان علمى و 
اجرایى آنها در پاسخگویى مؤثر به سؤاالت، شامل 80 نفر از کارمندان معاونت پژوهش و 
معاونت کتابخانه هستند که در نهایت، تعداد 65 پرسشنامه به صورت کامل عودت داده شد. 
پس از تعیین مهم ترین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، و تهدیدهاى پیش روى کتابخانه 
ملى ایران، موقعیت هاى راهبردى کتابخانه ملى در مقوله هاى "بازاریابى: قیمت و مکان" 
ترسیم شد. به منظور تعیین موقعیت راهبردى کتابخانه ملى، نیاز به وزن دهى مؤلفه هاى 
بازاریابى (پرسشنامه مذکور) بود که در نهایت، توسط 8 نفر از خبرگان کتابخانه ملى ایران 
و علم اطالعات و دانش شناسى به انجام رسید. همچنین براى تدوین راهبردهاى توسعه 

بازاریابى از ماتریس سوات استفاده شد. 
به منظور تعیین روایى ابزار، پرسشنامه تنظیم شده به اصالح و تأیید دو نفر از اعضاى هیأت 
علمى دانشکده، دو نفر از مدیران کتابخانه ملى ایران، یک نفر از رؤساى ادارات، و دو نفر 
از کارشناسان مسئول کتابخانه ملى ایران رسید. به منظور تعیین پایایى پرسشنامه، تعداد 30 
 SPSS پرسشنامه تهیه و بین جامعه پژوهش توزیع گردید. اطالعات 30 پرسشنامه وارد نرم افزار

17 شد و آلفاى کرونباخ 0/73 محاسبه گردید که نشان از پایایى مطلوب پرسشنامه است.

یافته ها 
طى مصاحبه و بررسى وب سایت سازمان و بررسى متون فارسى و انگلیسى مرتبط با موضوع 
و مشاهدات پژوهشگران و بررسى چندین باره کدگذارى هاى صورت گرفته، در نهایت تعداد 
3 مؤلفه براى قوت درونى، 2 مؤلفه براى ضعف درونى، 3 مؤلفه براى فرصت بیرونى، و 4 
مؤلفه براى تهدید بیرونى براى قیمت به دست آمد که در جدول هاى 1 و 2 آورده شده است. 1. Principle of saturation
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جدول 1. مؤلفه هاى قیمت/ قوت و ضعف
قیمت- قوت

رصفه جویی در هزینه های کاربران به علت محتوای غنی کتابخانه و باال بودن تنوع منابع و قالب های ارائه آن

پرداخت هزینه ناچیز از جانب کاربران برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

ارائه تخفیف در هزینه های دریافتی از کاربران با رشایط خاص

قیمت- ضعف
 هزینه های جانبی مستقیم و غیرمستقیم ارائه منابع و خدمات به کاربران (اتالف وقت، هزینه های حمل و
نقل و حضور فیزیکی در کتابخانه - منظور هزینه های برخط نبودن منابع و خدمات برای کاربران است.)

جدول 2. مؤلفه هاى قیمت/ فرصت و تهدید
قیمت- فرصت

درآمدهای غیرمستقیم کتابخانه از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی کتابخانه ای به مراکز کتابداری 
کشور، امحاء منابع، و مبادالت منابع 

کسب درآمد از ناحیه امکانات و ظرفیت های سازمان مانند:
برگزاری کارگاه های آموزشی برای افراد خارج سازمان
چاپ مقاالت پژوهشی پژوهشگران در مجالت پژوهشی خود
اجاره دادن سالن های هامیش و سخرنانی ها
ارائه خدمات دیجیتال به متقاضیان

امکان تجاری سازی تولیدات كتابخانه ای

قیمت- تهدید
برخورداری از مشکالت اقتصادی به علت ثبات نسبی بودجه در مقابل هزینه های فزاینده خدمات و منابع، 

بی ثباتی اقتصاد کشور، و افزایش هزینه های ارائه خدمات به کاربران

و  بودجه  با  آن  تطابق  عدم  و  نسخ خطی)  (مانند  منابع خاص  به خصوص  منابع  تهیه  هزینه های  بودن  باال 
درآمدهای سازمان

عدم تدوین قوانین حق مؤلف منسجم برای فروش منابع پژوهشی

نبود فرهنگ ارائه هزینه منابع اطالعاتی در جامعه

براى تعیین موقعیت راهبردى کتابخانه ملى ایران، از ماتریس ارزیابى عوامل درونى و 
ماتریس ارزیابى عوامل بیرونى استفاده شده است. در ستون اول ماتریس، ارزیابى عوامل 
ضعف ها،  قوت ها،  حیث  از  عوامل  عنوان  شدند،  ترسیم  جداگانه  که  بیرونى  و  درونى 
فرصت ها، و تهدیدها درج گردید. در ستون دوم، میانگین پاسخ ها (برحسب پرسشنامه 
پژوهش) در هر مؤلفه درج گردید. از آنجایى که براى قوت ها و فرصت هاى مهم، عدد 4 و 



۹۸
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

محمدرضا اسمعیلی گیوی
نادر نقشینه، فرزانه سهلی

براى قوت ها و فرصت هاى معمولى، عدد 3 در پرسشنامه اختصاص یافته، میانگین پاسخ ها 
براى قوت ها و فرصت ها بین عدد 3 و 4 است و از آنجایى که براى ضعف ها و تهدیدهاى 
مهم، عدد 1 و براى ضعف ها و تهدیدهاى معمولى، عدد 2 در پرسشنامه اختصاص یافته، 
میانگین پاسخ ها براى ضعف ها و تهدیدها بین عدد 1 و 2 است. در ستون سوم ضرایب 
اهمیت هر یک از موارد به گونه اى تعیین شد که مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونى برابر 
عدد 1 و مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونى برابر عدد 1 شود. در ستون چهارم ماتریس، 
ستون دوم و سوم در هم ضرب شده  است تا امتیازهاى نهایى مشخص شود. در پایین ستون 
چهارم، امتیازات حاصل با یکدیگر جمع شد تا امتیاز نهایى ماتریس عوامل به دست آید. اگر 
جمع امتیاز نهایى ماتریس، ارزیابى عوامل بیشتر از 2/5 باشد به این معنى است که قوت هاى 
پیش روى کتابخانه ملى ایران بر ضعف هاى آن و فرصت ها بر تهدیدهاى آن غلبه دارد و اگر 
امتیاز کمتر از 2/5 باشد نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت هاست. 

جدول 3. ارزیابى موقعیت و اقدام راهبردى کتابخانه ملى ایران در مقوله قیمت/ عوامل درونى

 میانگینقیمت- قوت
پاسخ ها

 وزن
امتیاز نهاییاهمیت

 رصفه جویی در هزینه های کاربران به علت محتوای غنی کتابخانه و
باال بودن تنوع منابع و قالب های ارائه آن

۳/۷۵۰/۲۵۰/۹۳۷۵

از استفاده  برای  کاربران  جانب  از  ناچیز  هزینه   پرداخت 
منابع و خدمات کتابخانه

۳/۷۳۰/۲۰/۷۴۶

 ارائه تخفیف در هزینه های دریافتی از کاربران با رشایط
خاص

۳/۷۲۰/۱۵۰/۵۵۸

 میانگینقیمت- ضعف
امتیاز نهاییپاسخ ها

 هزینه های جانبی مستقیم و غیرمستقیم ارائه منابع و خدمات
نقل و حضور و  (اتالف وقت، هزینه های حمل  کاربران   به 
 فیزیکی در کتابخانه - منظور هزینه های برخط نبودن منابع و

خدمات برای کاربران است)

۱/۲۱۰/۳۰/۳۶۳

 هزینه های ناشی از عدم جامعیت نظام اطالع رسانی
(اطالع رسانی ضعیف در مورد منابع و خدمات کتابخانه)

۱/۲۱۰/۱۰/۱۲۱

۱۲/۷۲۵۵
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تحلیل سوات و موقعیت یابی راهربدی 
کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: 

قیمت و مکان

جمع امتیاز نهایى ماتریس ارزیابى عوامل درونى، بیشتر از 2/5 است و این اشاره به این 
نکته دارد که در مقوله قیمت، قوت هاى پیش روى کتابخانه ملى ایران بر ضعف هاى آن 

غلبه دارد.

جدول 4. ارزیابى موقعیت و اقدام راهبردى کتابخانه ملى ایران در مقوله قیمت/ عوامل بیرونى

میانگین قیمت- فرصت
امتیاز نهاییوزن اهمیتپاسخ ها

ارائه خدمات  طریق  از  کتابخانه  غیرمستقیم  درآمدهای 
کتابداری  مراکز  به  کتابخانه ای  تخصصی  و  مشاوره ای 

کشور، امحاء منابع، مبادالت منابع و ...
۳/۷۶۰/۰۵۰/۱۸۸

کسب درآمد از ناحیه امکانات و ظرفیت های سازمان مانند:
برگزاری کارگاه های آموزشی برای افراد خارج سازمان
 مجالت در  پژوهشگران  پژوهشی  مقاالت  چاپ 

پژوهشی خود
اجاره دادن سالن های هامیش و سخرنانی ها
ارائه خدمات دیجیتال به متقاضیان

۳/۶۶۰/۱۵۰/۵۴۹

۳/۶۹۰/۱۰/۳۶۹امکان تجاری سازی تولیدات كتابخانه ای

میانگین قیمت- تهدید
امتیاز نهاییپاسخ ها

نسبی  ثبات  به علت:  اقتصادی  مشکالت  از  برخورداری 
منابع،  و  خدمات  فزاینده  هزینه های  مقابل  در  بودجه 
بی ثباتی اقتصاد کشور و افزایش هزینه های ارائه خدمات 

به کاربران

۱/۱۲۰/۲۰/۲۲۴

منابع  به خصوص  منابع  تهیه  هزینه های  بودن  باال 
خاص (مانند نسخ خطی) و عدم تطابق آن با بودجه و 

درآمدهای سازمان
۱/۱۳۰/۲۰/۲۲۶

عدم تدوین قوانین حق مؤلف منسجم برای فروش منابع پژوهشی
۱/۱۸

۰/۲۰/۲۳۶

۱/۲۰/۱۰/۱۲نبود فرهنگ ارائه هزینه منابع اطالعاتی در جامعه

۱۱/۹۱۲
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محمدرضا اسمعیلی گیوی
نادر نقشینه، فرزانه سهلی

جمع امتیاز نهایى ماتریس ارزیابى عوامل بیرونى، کمتر از 2/5 است و این اشاره به این 
نکته دارد که در مقوله قیمت، تهدیدهاى پیش روى کتابخانه ملى ایران بر فرصت هاى آن 

غلبه دارد.

شکل 1. ماتریس ارزیابى موقعیت و اقدام راهبردى کتابخانه ملى ایران در مقوله قیمت

براساس ماتریس ارزیابى ارائه شده، کتابخانه ملى ایران در حال حاضر در مقوله قیمت 
در موقعیت رقابتى قرار دارد. بنابراین با توجه به موارد ذکرشده در باال مى توان به تدوین 
راهبردهایى براى کتابخانه ملى ایران در مقوله قیمت، براساس ماتریس سوات پرداخت 

(شماره مؤلفه ها برحسب ترتیب ارائه آنها در متن است) (جدول هاى 5- 8).

 SO - جدول 5. راهبردهاى قیمت
S1O1اتخاذ تدابیر کاربردی تر به منظور بهره مندی از درآمدهای غیرمستقیم

S2O2ارتقای درآمدهای کتابخانه با استفاده از ظرفیت های فضایی- مکانی سازمان

S2O3افزایش قابلیت های تجاری سازی تولیدات کتابخانه ای

 ST - جدول 6. راهبردهاى قیمت

S2T4
 اتخاذ تدابیر کاربردی و مقتضی به منظور فرهنگ سازی در جهت ارائه هزینه منابع

و خدمات

S2T2 و S2T1اتخاذ برنامه ریزی های مالی و بودجه ای مناسب با رشایط اقتصادی حارض

S2T3
 اتخاذ تدابیر کاربردی و مقتضی در جهت ترسیم درست قوانین حق مؤلف به منظور

فروش منابع اطالعاتی
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تحلیل سوات و موقعیت یابی راهربدی 
کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: 

قیمت و مکان

 WO - جدول 7. راهبردهاى قیمت

W1O3
ــش ــان و افزای ــای مراجع ــش هزینه ه ــت کاه ــه در جه ــط کتابخان ــوای برخ ــت محت  تقوی

ــازمان ــای س درآمده

W2O2
 تقویــت نظــام اطالع رســانی در جهــت کاهــش هزینه هــای مراجعــان و افزایــش درآمدهــای

سازمان

 WT - جدول 8. راهبردهاى قیمت

W1T2
 تدوین خط مشی مناسب و برنامه ریزی دقیق بودجه بندی برای گردآوری اطالعات و منابع

طبق اساسنامه و در جهت کاهش هزینه های کاربران

و  فارسى  متون  بررسى  و  سازمان  وب سایت  بررسى  و  مصاحبه  طى  همچنین 
انگلیسى مرتبط با موضوع و مشاهدات پژوهشگران و بررسى چندین باره کدگذارى هاى 
صورت گرفته، در نهایت تعداد 6 مؤلفه براى قوت درونى، 3 مؤلفه براى ضعف درونى، 3 
مؤلفه براى فرصت بیرونى، و 4 مؤلفه براى تهدید بیرونى در مقوله مکان به دست آمد که در 

جدول هاى 9 و10 آورده شده است. 

جدول 9. مؤلفه هاى مکان/ قوت و ضعف
- قوت مکان

فضاسازی مناسب کتابخانه و وجود امکانات رفاهی در آن مطابق با استانداردها

طراحی ساختامن کتابخانه با استانداردهای باال

ارائه چند نوع خدمات در یک محیط جغرافیایی

ایستگاه های کامپیوتری جستجوی منابع در بخش پذیرش

 ایجاد بسرتی مناسب در کتابخانه و خارج از آن به منظور استفاده از محتوای دیجیتال (مانند ثبت نام و
 جستجوی برخط برای کتابخانه دیجیتال در خارج از کتابخانه، و ارائه برخط منابع و خدمات در کتابخانه و

به صورت حضوری)

 ایجاد کانال های تعاملی مطلوب با کاربران از طریق وجود خط تلفن برای پاسخگویی به سؤاالت و مشکالت
افراد، استفاده از پیام کوتاه و ایمیل برای ارسال اخبار جدید

- ضعف مکان
محدودیت فضا برای پژوهشگران به علت کم رنگ شدن چهره پژوهشی کتابخانه

 تعامل غیرحضوری ضعیف با کاربران به علت عدم امکان دانلود و مشاهده منت کامل نسخ خطی به صورت
 برخط، فعال نبودن برخی از امکانات اپک کتابخانه مانند امکان رزرو و عدم امکان استفاده از محتوای

دیجیتال در خارج از کتابخانه و ...

عدم مرکزیت کتابخانه ملی ایران در موقعیت جغرافیایی شهر
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محمدرضا اسمعیلی گیوی
نادر نقشینه، فرزانه سهلی

جدول 10. مؤلفه هاى مکان/ فرصت و تهدید
مکان- فرصت

 قرارگرفنت در یک موقعیت راهربدی مناسب (از جهت نزدیک بودن به فرهنگستان های مختلف و مجتمع بودن
بخش های مختلف کتابخانه و مرکز اسناد)

جایگاه ملی و بین املللی کتابخانه از نظر مشارکت با سازمان ها و مراکز پژوهشی

 دسرتسی نسبتاً راحت به کتابخانه به علت دسرتسی به حمل و نقل عمومی، خارج از طرح ترافیک بودن، محیط
متیز و دور از آلودگی وسط شهر و ...

مکان- تهدید
سطح پایین امنیت در فضای اطراف کتابخانه

روی گسل بودن ساختامن کتابخانه و مرکز اسناد

فضای محدود برای منابع جدید به علت حجم باالی تولید منابع با قالب های مختلف در کشور

 محدودیت در تعامل مقتضی با کاربران از جهت دور بودن از بیشرت مراکز آموزشی شهر مثل دانشگاه های
 دولتی و درجه یک، عدم همجواری با مکان ها و مؤسسات آموزش عالی و کتابخانه های دیگر، دور بودن از

وسط شهر و مکان های پر رفت و آمد

براى تعیین موقعیت راهبردى کتابخانه ملى ایران، همانند آنچه در مورد قیمت ذکر شد از 
ماتریس ارزیابى عوامل درونى و ماتریس ارزیابى عوامل بیرونى استفاده شده است. 

جدول 11. ارزیابى موقعیت و اقدام راهبردى کتابخانه ملى ایران در مقوله مکان/ عوامل درونى

امتیاز نهاییوزن اهمیتمیانگین پاسخ ها- قوت مکان
 فضاسازی مناسب کتابخانه و وجود امکانات رفاهی

در آن مطابق با استانداردها
۳/۸۹۰/۰۷۵۰/۲۹۱۷۵

۳/۸۷۰/۰۷۵۰/۲۹۰۲۵طراحی ساختامن کتابخانه با استانداردهای باال

۳/۸۷۰/۰۷۵۰/۲۹۰۲۵ارائه چند نوع خدمات در یک محیط جغرافیایی

بخش در  منابع  جستجوی  کامپیوتری   ایستگاه های 
پذیرش

۳/۸۶۰/۰۵۰/۱۹۳

آن از  خارج  و  کتابخانه  در  مناسب  بسرتی   ایجاد 
(مانند دیجیتال  محتوای  از  استفاده   به منظور 
 ثبت نام و جستجوی برخط برای کتابخانه دیجیتال
 در خارج از کتابخانه، و ارائه برخط منابع و خدمات

در کتابخانه و به صورت حضوری)

۳/۸۳۰/۳۱/۱۴۹

 ایجاد کانال های تعاملی مطلوب با کاربران از طریق
و سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  تلفن  خط   وجود 
 مشکالت افراد، استفاده از پیام کوتاه و ایمیل برای

ارسال اخبار جدید

۳/۶۹۰/۰۵۰/۱۸۴۵
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تحلیل سوات و موقعیت یابی راهربدی 
کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: 

قیمت و مکان

امتیاز نهاییمیانگین پاسخ هامکان- ضعف
 محدودیت فضا برای پژوهشگران به علت کم رنگ

شدن چهره پژوهشی کتابخانه
۱/۲۰/۰۷۵۰/۰۹

به علت عدم با کاربران   تعامل غیرحضوری ضعیف 
خطی نسخ  کامل  منت  مشاهده  و  دانلود   امکان 
 به صورت برخط، فعال نبودن برخی از امکانات اپک
 کتابخانه مانند امکان رزرو و عدم امکان استفاده از

محتوای دیجیتال در خارج از کتابخانه و ...

۱/۲۰/۲۰/۲۴

موقعیت در  ایران  ملی  کتابخانه  مرکزیت   عدم 
جغرافیایی شهر

۱/۲۷۰/۱۰/۱۲۷

۱۲/۸۵۵۷۵

جمع امتیاز نهایى ماتریس ارزیابى عوامل درونى، بیشتر از 2/5 است و این اشاره به 
این نکته دارد که در مقوله مکان، قوت هاى پیش روى کتابخانه ملى ایران بر ضعف هاى آن 

غلبه دارد.

جدول 12. ارزیابى موقعیت و اقدام راهبردى کتابخانه ملى ایران در مقوله مکان/ عوامل بیرونى
امتیاز نهاییوزن اهمیتمیانگین پاسخ هامكان- فرصت

 قرار گرفنت در یک موقعیت راهربدی مناسب (از جهت:
 نزدیک بودن به فرهنگستان های مختلف، مجتمع بودن

بخش های مختلف کتابخانه و مرکز اسناد)
۳/۸۹۰/۲۰/۷۷۸

 جایگاه ملی و بین املللی کتابخانه از نظر مشارکت
با سازمان ها و مراکز پژوهشی

۳/۸۶۰/۲۰/۷۷۲

 دسرتسی نسبتاً راحت به کتابخانه به علت دسرتسی
ترافیک طرح  از  خارج  عمومی،  نقل  و  حمل   با 
بودن، محیط متیز و دور از آلودگی وسط شهر و ...

۳/۶۶۰/۱۵۰/۵۴۹

امتیاز نهاییمیانگین پاسخ هامكان- تهدید
۱/۲۶۰/۰۵۰/۰۶۳سطح پایین امنیت در فضای اطراف کتابخانه

۱/۳۰/۱۵۰/۱۹۵روی گسل بودن ساختامن کتابخانه و مرکز اسناد

 فضای محدود برای منابع جدید به علت حجم باالی
تولید منابع با قالب های مختلف در کشور

۱/۳۰/۱۰/۱۳

 محدودیت در تعامل مقتضی با کاربران از جهت دور
 بودن از بیشرت مراکز آموزشی شهر مثل دانشگاه های
و مکان ها  با  همجواری  عدم  یک،  درجه  و   دولتی 
دور دیگر،  کتابخانه های  و  عالی  آموزش   مؤسسات 

بودن از وسط شهر و مکان های پر رفت و آمد

۱/۳۰/۱۵۰/۱۹۵

۱۲/۶۸۲
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محمدرضا اسمعیلی گیوی
نادر نقشینه، فرزانه سهلی

جمع امتیاز نهایى ماتریس ارزیابى عوامل بیرونى، بیشتر از 2/5 است و این اشاره به 
این نکته دارد که در مقوله مکان، فرصت هاى پیش روى کتابخانه ملى ایران بر تهدیدهاى 

آن غلبه دارد.

شکل 2. ماتریس ارزیابى موقعیت و اقدام راهبردى کتابخانه ملى ایران در مقوله مکان

براساس ماتریس ارزیابى ارائه شده، کتابخانه ملى ایران در حال حاضر در مقوله مکان 
در موقعیت تهاجمى قرار دارد. بنابراین با توجه به موارد ذکرشده در باال مى توان به تدوین 
راهبردهایى براى کتابخانه ملى ایران در مقوله نوع ارائه و مکان ارائه منابع و خدمات براساس 

ماتریس سوات پرداخت. 

 SO - جدول 13. راهبردهاى مکان
S3O1ارائه خدمات متنوع تر در یک موقعیت راهربدی مناسب

S6O2
و ملــی  جایــگاه  ارتقــای  به منظــور  متنوع تــر  و  مطلوب تــر  تعاملــی  کانال هــای   ارتقــای 

کتابخانــه بین املللــی 

 ST - جدول 14. راهبردهاى مکان

S4T4, S5T4, S6T4
 تقویــت بســرتهای ارائــه خدمــات و منابــع کتابخانــه بــه کاربــران در جهت

کاهــش ضعــف محدودیت هــای موجــود در تعامــل مقتضــی بــا کاربــران

S1T3 و S2T3
 تقویــت قابلیت هــای فضاســازی مطلــوب به منظــور فائــق آمــدن بــر

ــی ــت مکان ــه محدودی ــوط ب ــکالت مرب مش
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 WO - جدول 15. راهبردهاى مکان
W3O1حرکت در جهت غنی کردن فضای اطراف کتابخانه از مراکز علمی- پژوهشی

W1O2تقویت چهره پژوهشی کتابخانه

 WT - جدول 16. راهبردهاى مکان

W3T4 و W3T3
 ارائــه همکاری هــای اطالعاتــی و خدماتــی برخــط بیــن کتابخانــه ملــی ایــران و

ســایر مراکــز علمــی – پژوهشــی

W3T1اتخاذ تدابیر امنیتی در اطراف کتابخانه

بحث و نتیجه گیرى
براساس ماتریس ارزیابى ارائه شده، کتابخانه ملى ایران در مقوله قیمت در موقعیت رقابتى 
قرار دارد. در این حالت، موقعیت سازمان مانند موقعیت تهاجمى است با این تفاوت که 
محیط از ثبات الزم برخوردار نیست. بنابراین باید راهبردهایى اتخاذ نماید که در مسیر 
استفاده، حداکثر از قوت ها و فرصت هاى موجود در جهت غلبه بر ضعف ها و تهدیدهاى 
مطرح شده باشد. با توجه به یافته هاى ارائه شده، بیشتر راهبردها مانند راهبردهاى "ارتقاى 
درآمدهاى کتابخانه با استفاده از ظرفیت هاى فضایى- مکانى سازمان"، "افزایش قابلیت هاى 
تجارى سازى تولیدات کتابخانه اى"، "تقویت محتواى برخط کتابخانه در جهت کاهش 
هزینه هاى مراجعان و افزایش درآمدهاى سازمان"، و "تقویت نظام اطالع رسانى" در جهت 
حرکت دادن کتابخانه در مسیر کسب درآمد با استفاده از ظرفیت هاى موجود کتابخانه است. 
همچنین، از آنجایى که کتابخانه ملى ایران به علت ثبات نسبى بودجه در مقابل هزینه هاى 
فزاینده منابع و خدمات، بى ثباتى اقتصادى کشور، و افزایش هزینه هاى ارائه خدمات به 
کاربران با مشکالت اقتصادى روبروست، بنابراین "تدوین خط مشى مناسب و برنامه ریزى 
دقیق بودجه بندى براى گردآورى اطالعات و منابع طبق اساسنامه"، و "اتخاذ برنامه ریزى هاى 
مالى و بودجه اى مناسب با شرایط اقتصادى حاضر" از راهبردهاى مهم پژوهش به منظور 
فائق آمدن بر این مشکالت است. در راستاى پژوهش حاضر، افزایش هزینه ها و کاهش 
بودجه از یافته هاى پژوهش سهیلى (1390) و بصیریان جهرمى (1387) است. راهبرد "اتخاذ 
تدابیر کاربردى و مقتضى در جهت ترسیم درست قوانین حق مؤلف به منظور فروش منابع 

اطالعاتى" نیز در مسیر فائق آمدن بر همین مشکالت اقتصادى کتابخانه ارائه شده است. 
همچنین، براساس ماتریس ارزیابى ارائه شده، کتابخانه ملى ایران در مقوله مکان در 
موقعیت تهاجمى قرار دارد. در حقیقت، هر سازمانى عالقه مند است که همیشه در این 



۱۰۶
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

محمدرضا اسمعیلی گیوی
نادر نقشینه، فرزانه سهلی

موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند بهره گیرى از توانمندى ها و فرصت ها را به حداکثر برساند 
و در این حالت، سازمان از قدرت رقابتى خوبى برخوردار بوده و در بهترین وضعیت و 
برترى قرار دارد و با نوسان محیطى محدود روبرو است. برخى از راهبردهاى ارائه شده 
به کانال هاى تعاملى کتابخانه و تقویت آنها مربوط است، مانند "ارتقاى کانال هاى تعاملى 
مطلوب تر و متنوع تر به منظور ارتقاى جایگاه ملى و بین المللى کتابخانه" و "تقویت بسترهاى 
ارائه خدمات و منابع کتابخانه به کاربران" که در جهت تقویت کانال هاى ارائه منابع و توزیع 

خدمات و کاهش محدودیت هاى موجود در تعامل مطلوب با کاربران است. 
راهبرد "ارائه همکارى هاى اطالعاتى و خدماتى برخط بین کتابخانه ملى و سایر مراکز 
علمى- پژوهشى" عالوه بر اینکه به سیاست هاى مجموعه سازى کتابخانه مربوط مى شود، در 
پاسخ به مسائل و مشکالت مربوط به "عدم مرکزیت کتابخانه در موقعیت جغرافیایى شهر"، 
"فضاى محدود براى منابع جدید به علت حجم باالى تولید منابع"، و "تعامل غیرحضورى 
ضعیف با کاربران به علت برخط نبودن بسیارى از خدمات و منابع کتابخانه" ارائه شده 
است، به خصوص تعامل غیرحضورى ضعیف با کاربران که مشکالت بسیارى را از نظر 
رفت وآمدى به ویژه براى کاربران غیرتهرانى موجب مى شود. راهبرد "حرکت در جهت غنى 
کردن فضاى اطراف کتابخانه از مراکز علمى- پژوهشى" نیز در پاسخ به "عدم مرکزیت 
کتابخانه در موقعیت جغرافیایى شهر" و استفاده مقتضى از فرصت "موقعیت راهبردى 
مناسب کتابخانه از جهت نزدیک بودن به فرهنگستان هاى مختلف و مجتمع بودن بخش هاى 

مختلف کتابخانه و مرکز اسناد" ارائه شده است. 
در راستاى پژوهش حاضر، عربلو (1389) موقعیت مکانى را عامل مهمى در پژوهش 
خود دانسته است. موقعیت جغرافیایى کتابخانه نیز در پژوهش کومار1 (2012) به عنوان قوت 
مطرح شده است. مشکل فضا از نکات بارز پژوهش کومار (2012) و یوگاه2 (2007) است. 
همچنین ساختمان و فضا از نکات مهم پژوهش ال حجى3 (2012) است. "تقویت چهره 
پژوهشى کتابخانه" از راهبردهاى بسیار مهم این پژوهش است که در پاسخ به "محدودیت 
فضا براى پژوهشگران به علت کم رنگ شدن چهره پژوهشى کتابخانه" ارائه شده، چرا که 
کتابخانه ملى ایران به قرائت خانه اعضا تبدیل شده است و به اشتباه به عنوان سالن مطالعه 
استفاده مى شود. همچنین از نکات مهم پژوهش حاضر مشکالت امنیتى در اطراف کتابخانه 
است که "اتخاذ تدابیر امنیتى در اطراف کتابخانه" راهبردى مهم براى آن محسوب مى شود. 

در این راستا، در پژوهش یوگاه (2007) نیز به مشکالت ایمنى و امنیتى اشاره مى شود.
ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  شناسایى  را  ارزیابى  این  دستاورد  مهم ترین  بتوان  شاید 
فرصت ها، و تهدیدهاى کتابخانه ملى ایران و موقعیت راهبردى آن در مقوله هاى بازاریابى 

1. Kumar
2. Ugah
3. Al Hijji
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دانست که کمک به ترسیم ملزومات درونى و بیرونى کتابخانه ملى ایران، به منظور نمایاندن 
چهره پژوهشى این کتابخانه و حرکت آن در مسیر رسالت هاى اصلى خود و کسب اهداف 
عالیه سازمان مى کند. از دیگر نتایج این ارزیابى این است که مجموعه هاى آمیخته بازاریابى 
درآمدى (قیمت)،  هزینه-  مکانى،  توزیعى-  خدماتى،  محتوایى-  قابلیت هاى  شامل  که 
و ترویجى هستند و راهبردهاى ارائه شده در قالب این مجموعه ها، شرایط الزم جهت 
شکل گیرى مجموعه اى از عوامل مؤثر به منظور برندسازى را فراهم مى کند. این قابلیت ها به 
مرور زمان، رشد و تکامل مى یابد و در تعامل با یکدیگر هویت منسجم و مشخص و جایگاه 

برتر کشورى را به برند کتابخانه ملى ایران مى بخشد. 
مهم ترین راهبردهاى اجرایى این پژوهش ارتقاى ظرفیت هاى درآمدى کتابخانه، افزایش 
قابلیت هاى تجارى سازى تولیدات کتابخانه، مناسب سازى برنامه ریزى هاى مالى و بودجه اى 
مناسب با شرایط اقتصادى حاضر، ترسیم درست قوانین حق مؤلف، تقویت محتواى برخط 
کتابخانه، تقویت نظام اطالع رسانى، ارتقاى خدمات و کانال هاى تعاملى، غنى کردن فضاى 
اطراف کتابخانه از مراکز علمى- پژوهشى، تقویت چهره پژوهشى کتابخانه، ارائه همکارى هاى 
اطالعاتى و خدماتى برخط بین کتابخانه ملى ایران و سایر مراکز علمى- پژوهشى، تقویت 

قابلیت هاى فضاسازى کتابخانه، و اتخاذ تدابیر امنیتى در اطراف کتابخانه است.
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