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ملی ج.ا.ا در  ۀیابی راهبردی کتابخان و موقعیت SWOTتحلیل 
 «بازاریابی: محصول» قالب

  *3، فرزانه سهلی2، نادر نقشینه1گیوی محمد رضا اسمعیلی
 12/8/1394: تاریخ پذیرش     10/3/1394: تاریخ دریافت

 چکیده
 ۀو ارائا « محصاو   - بازاریاابی »ملی ج.ا.ا در قالب  ۀوضع کنونی کتابخان راهبردیتحلیل  هدف، هدف:

 است.   swotپیشنهادی مبتنی بر ماتریس ی راهبردها
روش تحلیال   کااربرد کتابخانا  و   متخصا   کارمندان از نفر 13با  ۀابتدا با استفاده از مصاحب در روش:

هاا و باا    لف ؤبندی م . سپس با استفاده از ابزار پرسشنام  و رتب شدنداستخراج  SWOTهای  محتوا، مؤلف 
تعیای  و   ،محصاو   ۀملی ج.ا.ا در مقولا  ۀ، وضعیت کتابخانراهبردیابی موقعیت یاستفاده از ماتریس ارز

 .  ندا شدهارائ   WT، و SO ،ST ،WOراهبردهای 
اسات. بریای راهبردهاای    ، تهاامیی  محصاو   ۀقولا م ملی ج.ا.ا در ۀکتابخان موقعیت راهبردیها:  یافته

ساازی قادرم محتاوایی، یادماتی،      سازی فضاای مموزشای کتابخانا ، بهینا      بهین از:  پیشنهادی عبارتند
هاای تعااملی و    تر از فرصت مطلوب ۀهای کیفی یدمام، استفاد رقومی و نوع دسترسی، تقویت قابلیت

ساازی   های مجیوعا   های انتشاراتی، استفاده از شیوه قابلیتت یهای پردازش، تقو قانونی، تقویت قابلیت
های دیگر، استفاده از فیلترهاای   کتابخان در مسیر مموزش  های بازاریابی، حرکت متنوع، استفاده از کیپی 

ملای ج.ا.ا و   ۀمنظور تشخی  پژوهشگران، هیکاری و فعالیات مشاترآ مرشایو و کتابخانا     تر ب  منطقی
 یدمام. ۀارائ برایبیشتر و ماهرتر استفاده از نیروهای 

و شفاف شدن نقاش متیاایز    ج.ا.ا ملی ۀومودی کتابخان ۀ: ای  پژوهش سبب مرور مجدد فلسفاصالت
 شود. پژوهشی کشور می سایتار من در

 .یابی راهبردی موقعیت ،محصو ، کتابخانۀ ملی ج.ا.ا، SWOTتحلیل بازاریابی،  :های کلیدی واژه
  
 دانشگاه تهران استادیار ها، سیستم مدیریت دکتری. 1
 شناسی دانشگاه تهران استادیار دانشکدۀ علوم اطالعام و دانش. 2
 شناسی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعام و دانش. 3
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 قدمهم
هالای   بالر رالرکت   بازاریابی برای هرگونه حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار امروز ضرورت دارد. عالوو  

هالا و ناادهالای دویتالی و نرال       هالا، دانگالها    هالای یررانتفالاعی از یلرالو مالوز      سسهؤتجاری و بازار انتفاعی، م
. هسالتند ارتلالا  بالا مالرد      ۀدر زمرنال  یرثؤعنوان راهکار م بازاریابی به ۀها، نرازمند استفاد  از آمرخت کتابخانه

رالراییی باله    چنالر   در کتابالداران  ،اند همواج امکانات و بودجه کملود با پرش از برش ها امروز  کتابخانه
. کننالد  تضالمر   را در عصالر االوعالات   هالا  کتابخاناله  یو بقالا  حفظ دارند تانراز های نوی   استفاد  از ررو 

انالد.   خوانالد   ها را به چایش و ریابت فرا اند و کتابخانه آمد  کار االوعات پدید و کسبهای جدید  ررکت
 .  دنلال اصول بازاریابی مدرن بارند ها باید به دیهر، کتابخانه یمنظور بقا و پرش افتادن از ریلا بنابرای ، به
. دنال گذار ثرر میأکاربران ت در ذه  کتابخانه تصویر بر دارد که مواردی بستهیبه  کتابخانه یک یبقا
بایفعالو   و بالایقو   نرازهالای  و هالا  خواسالته  برنالی  پالرش  توانایی خدمات، و اثربخگی کرفرت ۀنترج تصویر ای 

 یابالد  ف دسالت مالی  اهدا ای  به آن الریق از است که کتابخانه اب اری بازاریابیاست؛ آن  تحقق و کاربران
 هالای  در سالازمان بازاریالابی،   اصالول  کاله  تأکرالد رالد  اسالت    1970 اوایالو سالال   از(. 2008، 1)مدهوسدهان

 از میلالو   پاسخ آوردن دست یررانتفاعی به های سازمان از بازاریابی هدف یررانتفاعی اجراردنی هستند.
 و هالدف  بازار تحلرو و تج یه و تعریف یررانتفاعی، رامو بازاریابی راهلرد یک هدف و توسعۀ بازارهای
دیهر توجه به ایال  نکتاله ماالس اسالت کاله      از سوی (. 2004، 2بازاریابی است )ادیوی  آمرختۀ حفظ و ایجاد
خالدمات خالود، بالا توجاله باله رالرای         های موفق به اتخاذ راهلردهای مناسب برای کسب و کالار و  سازمان

 منالاب   و اهداف ها، فرصت ها، مویعرت به توجه با باید سازمانی هر .(2012، 3حجی پردازند )آل موجود می
 تمرکال   کالانون . انتخالا  کنالد   درازمالدت  ررد و بقا برای را برنامه باتری  است، رو روبه آن با که خاصی
 هالای  توانالایی  و اهالداف  بالر   همخالوانی راهلالردی   حفالظ  و ایجالاد  فرایند اینجاست؛ ری ی راهلردی برنامه
 هالای  ریال ی  برناماله  دیهر برای ای پایه ری ی راهلردی، برنامه. بازاریابی تغررر حال در های فرصت و سازمان
 راهلردی کتابخاناله بالر   ری ی برنامه در ای  مران موفقرت (.38: 2012، 4سترانگاست )کایتر و آرم ررکت
اعتلالار   نرالاز کالاربر   یایب در بازار های اساس وایعرت بر سازمانی ملتنی است که رهلر انداز چگس به دسترابی

 ارتلالا   مگالتریان  بالا  ارتلاالالات،  و هالا  تاکترالک  بالر  ملتنالی  بازاریابی از الریق توانند می کارمندان که یابد می
 .5(2011استفنون،  -کنند )جرمنو و استرچ  بریرار
منالد رالرای     گرالری اسالت و ایلالب بالرای تحلرالو نظالا        اب ار مامی در امر تصالمرس   6راهلرد سُوات 

رود. از الریالق تج یاله و تحلرالو     کار می راهلردی و رناسایی عوامو داخلی و خارجی محر  سازمان به
هالای   کند و سپس به توسعه و تیلرالق راهلالرد   منفی خود را رناسایی می سُوات، سازمان عوامو مثلت و

هالا در حالال حاضالر     کتابخاناله  .7(2011پردازد )گائو و پنگ،  سازی ای  عوامو می منظور مناسب خود به
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ها تلدیو رد   ری ی راهلردی هستند و تج یه و تحلرو سُوات به عاملی حراتی در کتابخانه درگرر برنامه
در ای  بر  (. 2013، 8ال ساس خود را در اهداف و نتایج سازمانی نگان داد  است )مپوالنهاالور فع و به

 جمعرالت  رامو )که جاانی های چایش به پرداخت  برای راهلردها را باتری  باید ها نر  کتابخانه مدیران
ررنالد  اسالت( در نظالر به   ارائاله  و انتگالار خالدمات   االوعالات،  ایجالاد  جدیالد  مرزهالای  کاربران، از متنوع
 هالدف  و اصاللی  هالا، نقالش   هالا و تغررالرات فالراوان در کتابخاناله     ایلته با توجه به چایش(. 2008، 9)آالرد
آوری، حفاظالت، در   هالای ملالی، جمال     مانالد  اسالت. بالرای کتابخاناله     بایی تغررر بدون های ملی کتابخانه

 و کگالف  زمرنۀدر  راروندان توانمندسازی ها، برای دسترس یرار دادن انتگارات کگور در همۀ فرمت
، 10رالود )ود   عنوان یک وظرفه حفالظ مالی   ها و حمایت از آموزش و تحقرق، به مجموعه از بردن یذت
پرگالرفت فرهنالگ علمالی، اجتمالاعی و فرهنالگ       و توسالعه  از ملی هر کگور راخصی کتابخانۀ(. 2012

  و خالدمات ایال    هالا، منالاب   تصویر رورالنی از یابلرالت   تا کرد توش بنابرای  باید آید، می رمار میایعه به
 در توجاله  رایان راهکارهای از. یابد اف ایش ناادها ای  از استفادۀ صحرح ها ارائه رود و مر ان کتابخانه

کتابخانۀ ملی ج.ا.ا دارای مناب  جایب توجاله   .آنااست در بازاریابی اصول و راهلردها اعمال زمرنه، ای 
پالذیر   راحتالی امکالان   وجوگران و مخااللالان باله   فردی است که دسترسی به آناا برای جست و منحصر به

های اویره را بالرای اجالرای بازاریالابی االوعالات بردارالته و تگالکروت اداری        نرست و ای  کتابخانه گا 
ها حاکی از آن اسالت کاله مرالان عناصالر      ای  نکات، یافته مرتل  با ای  بخش ایجاد رد  است. با وجود

(. 1388 عنوان آمرختۀ بازاریالابی وجالود نالدارد )ب رگالی و نصالرری،      بازاریابی هرچ ترکرب منسجمی به
علت اباالا  اذهالان عمالومی     (، ملر  ای  مسئله است که به1391ب رگی ) و زاد  همچنر  پژوهش محمد
انۀ ملی، ای  کتابخانه در مسرری خوف رسالایت اصاللی خالود    های اصلی کتابخ جامعه در مورد رسایت

های  ها و ضعف خانۀ اعضا تلدیو رد  است. بنابرای  تعرر  یوت در حال حرکت بود  و برگتر به یرائت
سازمانی از سوی دیهر و تالدوی  راهلردهالای    ها و تادیدهای برون سازمانی از یک سو و فرصت درون

وجود، به رفاف ردن رسایت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و معرفی محصالوالت و  بازاریابی با توجه به ررای  م
خدمات آن به مخااللان هدف و تثلرت جایها  انکارناپذیر آن در جامعه و تلدیو آن به عنصر فرهنهی 

کرد  و ارائۀ راهکارهای اجراردنی و متناسب در چالارچو    ویژ  یگر تحصرو مامی در بر  مرد  و به
 کند. های اصلی کتابخانه کمک می منظور رف  موان  موجود در مسرر رسایت هآمرختۀ بازاریابی ب

و  13«یرمالت »، 12«مکالان »، 11«محصالول »بازاریابی بود  که رامو  4pیکی از ایهوهای بازاریابی، 
 ... و پوسالتر  رنرداری، دیداری مواد نگریه، کتا ، از اعس کاالها تمامی ل،محصواست.  14«ترویج»
 رالد   ارائه ... و مرج  خدمات گ ینگی، االوعات ۀاراع مدرك، تحویو امانت، از اعس خدمات و

 از اعالس  کتابخاناله  باله  دسترسالی  هالای  را  و مجاری ه همۀب ،مکانرود.  محسو  می کتابخانه توس 
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 رفتاله  کار به خدمات و کاال ۀارائ محو فرتوصی برا  رهمچن. ارار  دارد یررحضوری یا حضوری
 ۀارائال  بالرای  کتابخاناله  وسالرلۀ  باله  ه ینه افتیدر سررمستقری و سرمستقی مجار تمامی به ،متری .است

 منظور به کتابخانه یک که است هایی فعایرترامو  جیترو .ارار  دارد کاربران از کاالها و خدمات

 باسالواد  کارمندان عمومی، رواب  تللرغات، مثو ،بندد می کار به را آناا کاربران، برگتر چه هر جذ 
متمالای   ی االوعالات  مراکال   ریسالا  از را آن کاله ) کتابخاناله  ممتالاز ی ها یژگیو تمامی به  رهمچن... .  و
  ارار  دارد که در ای  پژوهش به بررسی اویر  پی بازاریابی )محصول( پرداخته رد  است. (کند یم

 پژوهش ۀپیشین
 در فراگرالر  صالورت  باله  سُالوات  هالای  پالژوهش  که است نمایان داخلی های پرگرنه در مجموع با توجه به

 ایالران  در کالاربردی  صالورت  باله  بازاریالابی  باله  مربالو   های پژوهش ندارند. همچنر  کاربرد ها کتابخانه
 مربالو  باله   هالای  جنلاله  برخی از یا بازاریابی آمرختۀ عناصر کاربرد به ها پژوهش برگتر و هستند محدود
 کالاربرد  محالدودیت  دهنالدۀ  نگالان  برخی که اند پرداخته در تارنماها بازاریابی فنون مانند تللرغ، و ترویج
 مرال ان  اهمرالت  ملالر   داخلالی  هالای  پرگرنه حاضر، پژوهش منظر از. هستند ها کتابخانه در ها تکنرک ای 

 ریالالومی و فر یکالالی محتالالوای و منالالاب  ،(کارآمالالد انسالالانی نرالالروی) کارمنالالدان تحصالالروت و هالالا ماالالارت
 بودجاله،  مالایی،  ررای  ارتلاالی، و االوعاتی های فناوری زیرساخت همکاری، و مگارکت ها، کتابخانه
رسالانی   االالوع  خالدمات  مراکال   و هالا  کتابخانه برای پگترلانی امکانات و ریابتی محر  فضا، و تساروت
 مسالئله  ایال   سالوات باله   از اسالتفاد   بالدون  مالوارد مالرتل  در عمالو    نرال   خارجی های پژوهش در. هستند
پرداخته رد   ها کتابخانه برای بازاریابی های راهلرد عۀتوس اهمرت به در ای  مران همچنر  و اند پرداخته
 و  مانند اجتماعی های رسانه اهمرت به برگتر نر  دانگهاهی های کتابخانه با مرتل  های پژوهش. است
 تللرالغ  و تالرویج  در را هالا  رسانه ای  اهمرت و اند اختصاص یافته ها کتابخانه بازاریابی در بوك فرس و 2

 یالک  عنالوان  باله  هنالوز  هالا  رسالانه  ایال   کالاربرد  کاله  انالد  بران کرد  همچنر . اند جلو  داد  رنگ پر و ماس
 و بازاریالابی  مفاالو   از کتابالداران  متنالوع  بردارالت  همچنالر  . نرست میرح ها کتابخانه برای توانمندساز
 هالای  یافتاله  از نر  یک معنای واحد تحت و کاربردی صورت به و ها کتابخانه در آن کاربرد محدودیت
 برای بسراری از عوامو اهمرت ملر  خارجی های پرگرنه نر  در مجموع. هستند گرفته انجا  های پژوهش
ارالار    عوامالو ذیالو   باله  آناالا  تالری   ماس از توان می که رسانی هستند االوع خدمات مراک  و ها کتابخانه
 فضاسالازی،  امنرتالی،  مسالائو  معمالاری،  جغرافرالایی،  مویعرالت  بنالدی،  بودجه راهلردی، ری ی برنامه: کرد
 آموزرالی،  زیرسالاخت  خالدماتی،  زیرسالاخت  دیجرتالال،  االوعات رلکۀ مناب ، مجموعۀ انسانی، نرروی
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 تجارالال ات، مگالالارکت، و همکالالاری فناورانالاله، امکانالالات انتگالالاراتی، زیرسالالاخت پژوهگالالی، زیرسالالاخت
 .خارجی زاریابیبا رواب  و مرج  آنوی  خدمات تللرغاتی، های راهلرد اجتماعی، های رلکه و ها رسانه

 ای دانگالکد   و مرکال ی  هالای  خالود در کتابخاناله   پرمایگی پژوهش در( 1387) جارمی بصرریان
 در بازاریالابی  اصالول  کالارگرری  باله  و پالذیرش  کاله  بران کالرد  اسالت   تاران رار دویتی های دانگها 
 افال ایش  همچنالر   محالر ،  هالر چاله برگالتر    ریابتی رالدن  با توجه به رسانی االوع مراک  و ها کتابخانه
 ویالژ  و  توجاله  کاله  تلدیو رالد   حاضر عصر در ناگ یری امر به مراک  ای  بودجۀ کاهش و ها ه ینه

 . کند ضروری می به ای  موضوع را االوعاتی مدیران و برش از پرش کتابداران
ملالی   کتابخانالۀ  کاله  کنالد  بران مالی  خود توصرفی پرمایگی پژوهش در( 1388) ب رگی و نصرری

ای   با مرتل  اداری تگکروت و است بردارته االوعات بازاریابی اجرای را برای اویره های ج.ا.ا گا 
عناصر بازاریالابی   مران که است حاکی از آن ها یافته نکات، ای  با وجود اما است، ایجاد رد  بخش
 . وجود ندارد بازاریابی آمرختۀ عنوان     به منسجمی ترکرب هرچ

 ابعاد مران از کند که میرح می خود کاربردی و توصرفی – پرمایگی پژوهش در( 1389) عربلو
 تاالران  تحقرقالات  و علالو   واحالد  اسالومی  آزاد دانگالها   هالای  کتابخاناله  در مورد بررسالی  چاارگانۀ

 ترویجی های برنامه کارگرری به مکانی، مویعرت االوعاتی، مناب  حجس و خدمات تنوع بعد ترترب به
 کمتالر  ابعاد، بقرۀ در ترفر  بعد از یرر همچنر . هستند چاار  تا اول های رتله دارای( ه ینه) یرمت و
 . کنند کسب می هر بعد را امتراز برش از حد متوس  ها مؤیفه درصد 50 از

 هالای  تکنرک استفاد  از که اند گفته خود تحلرلی -پرمایگی  پژوهش در( 1390) ضرایی و فرد نورر 
 کالارگرری  به مر ان. نرست باالیی سیح در ایران های دانگها  مرک ی های کتابخانه های تارنما در بازاریابی
 .  دارد یرردویتی های دانگها  نسلت به تری مناسب وضعرت دویتی های دانگها  در ها تکنرک

 کتابخانالۀ  برندسالازی  هالای  یابلرت رناسایی به( در پژوهش خود 1393گروی ) سالی و اسمعرلی
 برتالر  جایهالا  » و« فالرد  باله  منحصالر  وایعرالت  و هویالت »اند.  پرداخته چاار پی لمد بر اساس ا.ا.ج ملی

از  بازاریالابی،  آمرختالۀ  هالای  مؤیفاله  از میلالو   منالدی  باالر  . اند پژوهش محوری های مؤیفه« کگوری
 های فرصت مندی از بار  همچنر . است کگوری برتر برند رسردن به منظور به پژوهش علّی ررای 
دویتالی   هالای  انونها و ی پویایی بازار االوعات و سراست و گر، مداخله عامو عنوان به بدیو بی یانونی

  اند. رد  پژوهش میرح ای  ای در عنوان عوامو زمرنه به
 انالد  پرداختاله  هالا  کتابخاناله  در سُالوات  تحلرو کاربرد به که زیر های پژوهش به برخی توان می همچنر 
 دانگالها   هالای  کتابخاناله  تادیالدهای  و ها فرصت ضعف، یوّت، نقا  تحلرو به( 1390) سارلی :ارار  کرد

 و مگالارکت  ،یانسالان  یرورن .پرداخته است ها کتابخانه ای  برای مناسب راهلردی راهلردهای ارائۀ و رازی
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 فضالا،  و وترتسالا  ،یوضالعرت مالای   ،یارتلالاال  وی االوعالات  فنالاوری  یهالا  رساختیز مجموعه، ،یهمکار
 رالامو  دهایال تاد .رالوند  محسالو  مالی   پالژوهش  ۀجامعال  ضالعف  و یالوّت  نقالا   از ،هالا  نهرش و کردهایرو

 و میلالو   کرفرالت  بالا ی اف ارهالا  سالخت  از اسالتفاد   عالد   موجالود، ی هالا  رسالاخت یز ازی لانرپگت مگکوت
 امکانعد   بودجه، کملود ،یخصوص بخش به خدماتی برخی واگذار امکانعد   د،یجدی اف ارها نر 

 مالورد ی ها تخصص با و جوانی انسانی رورنوجود  رامو ها فرصتو  یومرکنسرس دیخر روش از استفاد 
و ی کال رایکترون مناب  سمت بهی چاپ مناب  از ویتما ها، ینوآور از تیحما ،کار یرورن متری بودن کس از،رن

 سالنجی   امکالان  به که( 1391) پور جلرو و هستند. اسدنرا کتابخانه نقش با رابیه در انیدانگجو مثلت نهرش
 انالد، نترجالاله گرفتنالد کالاله   پرداختالاله سالوات  تحلرالو  از اسالالتفاد  بالا  عمالالومی هالای  کتابخانالاله سالازی  خصوصالی 
 یلله بالر  یادر به رو پرش های فرصت از استفاد  با و یوّت دارای درونی عوامو از نظر عمومی های کتابخانه
 کودکالان  فکری پروش کانون های کتابخانه عملکرد که( 1392) اباذری و هستند. ذاکر رارك تادیدها

 هالای  حوز  بر  تعامو و ارتلا  اند، سنجرد  سوات راهلردی تحلرو روش بر اساس را ایران در نوجوانان و
 زبالان  بالا  کارکنالان  آرالنایی  مرال ان . داننالد  مالی  را کس کانون مرج  کتابخانۀ با نوجوانان و کودکان مختلف
 برگالتر . دارنالد  آرنایی خارجی های زبان سایر با آناا از کمی بسرار درصد است و متوس  حد در خارجی
( در 1393محمالد اسالماعرو و یربالانی )   . هسالتند  خود کاربران برای خارجی مناب  فاید کانون های کتابخانه

از را  پالردازش کتابخانالۀ ملالی ج.ا.ا    کالو  ۀادارپژوهش خود که به روش تحلرو سوات انجا  گرفته است، 
پرگناادی پژوهش علارت از تقویت دورکاری، . راهلردهای اند دانستهیحاظ راهلردی در موض  تااجمی 

های مالادی و معنالوی در    برنی مگوق کو فناوری و ارتلاالات، بازبرنی روال فرپا، پرش ۀهماهنهی برگتر ادار
گالو و همالاهنهی بالا سالایر ادارات     و جایی کاررناسان و بریالراری گفالت   هحد امکانات، دیت برگتر در جاب

 .سازمان است
 در دانگهاهی های کتابخانه بازاریابی های فرصت و ها چایش به( 2006) 15«ونگ اسپایدینگ و»
برالان   و انالد  پرداختاله  جاالانی  برنامالۀ  با آمریکا دانگهاهی های کتابخانه تجربۀ آمریکا، متحدۀ ایاالت
 کالاربران  و هسالتند  تالر  موفالق  خود های توش از حمایت، دست آوردن به در ها کتابخانه که اند کرد 

 پژوهگالی  و علمالی  اهداف به رسردن برای دسترسی به آناا و خدمات از باتر استفادۀ در ها کتابخانه
 . ترند موفق خود

پرداخته  نرجریه اکپرا در مرگو دانگها  کگاورزی کتابخانۀ سوات تج یه و تحلرو به( 2007) 16یوگا 
. ارالار  کالرد   صالوحرت با  کارمندان و تجار ات و ها مجموعه توان به می ها یوّت از که بران کرد  است و

 و بنالدی  اللقاله  و نویسی فارست عد  کتابخانه، کاربردی و مناسب فارست کتابخانه نلود ای  عمدۀ ضعف
 به ها فرصت از. است کارکنان و کاربران برای فضا کملود صحافی، واحد در ضعف مجوت، سازی نمایه
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 و داخالو  در اسالتفاد   بالرای  چکرالد   خالدمات  و سالازی  نمایه کتابخانه، های مجله انتگار پژوهش، آموزش،
 مگکوت به توان می تادیدها از. کند ارار  می کتا  صحافی کایج و های فعایرت اسناد دانگها ، از خارج
 .ارار  کرد کاربران و کارکنان، مجموعه، کتابخانه، ساختمان مربو  به مسائو و امنرتی و ایمنی
ی دانگالهاه ی ها کتابخانه راهلردی ورتحل و هیتج  ندیافر»خود با عنوان  پژوهش در (2012)حجی  ال
 کتابخانالۀ  تادیالدهای  و هالا  فرصت ضعف، یوّت، نقا  دهندگان، پاسخ همۀ که بران کرد  است« عمان در
 مالایی،  منالاب   انسالانی،  منالاب   اداری، پگالترلانی  االوعالاتی،  منالاب  : داننالد  مالی  زیالر  عامالو  چند یا یکی را خود

 در موضالوع  هر اهمرت و اویویت حال، ای  با. ارتلا  و همکاری و تجار ات و امکانات فضا، و ساختمان
 .  متفاوت است دانگها  هر تاریخ و انداز  با توجه به دیهر مؤسسۀ به مؤسسه یک از هر کتابخانه

 اسالتفاد   مالورد  تللرغالاتی  و بازاریابی های راهلرد: سُوات تحلرو و تج یه» به( 2012) 17«ادزان و هازیدا»
 جاالان،  بالا  رالدن  همها  منظور به کتابخانه ای  که اند نترجه گرفته اند و پرداخته «ماالیا دانگها  کتابخانۀ در

 ماننالالد اجتمالالاعی هالالای رسالالانه. در نظالالر دارد را 18کوتالالا  پرالالا  سرسالالتس و 2 و  ماننالالد جدیالالد هالالای فنالالاوری
از  تعامالو  بالرای  فعلالی  نسو که های کاربردی هستند برنامه اجتماعی، های رلکه دیهر تویرتر و بوك، فرس

 .  کنند آناا استفاد  می
 سالوات  ورال تحل ک: یال کالراال  دری دانگالهاه ی هالا  کتابخاناله »بالا عنالوان    (2012) 19کومالار  پالژوهش  در
 امکانالات  و خاص های مجموعه ررای ، واجد و باتجربه کارکنان کتابخانه، جغرافرایی مویعرت« یابیبازار

 بالرای  ناکالافی  گالذاری  سالرمایه  کارکنالان،  کملالود . هسالتند  رالد   میرح های یوّت از...  و فناوری االوعات
 منالاب   علمالی،  برنامۀ. روند محسو  می ضعف نقا  از...  و دانگهاهی کتابدار فضا، نلود مگکو کتابخانه،
 متنالاو   دهنالدگان  ارائاله  و هالا  فرصت از سازی وفناوری مجموعه در کنسرسرو  و همکاری بودجه، جدید

 .هستند رد  میرح ماس تادیدهای از االوعات، و فناوری االوعات حوزۀ در تتغرررا نرخ االوعات،
 و خالدمات ی  یال ر برناماله  سالوات  ورال تحل و هیال تج »در پژوهش خود با عنالوان  ( 2013) مپوالنها

 «یمالاالو دانگالها    راهلردیی ها برنامهمیایعۀ  ی:دانگهاهی ها کتابخانه دری رسان االوعی ها ستسرس
 و اجتمالاعی  ایتصالادی  سراسالی،  نرروهالای  راهلالردی،  های برنامه تدوی  وجودبا  که بران کرد  است

نگالان   باله  موفق راهلردی های برنامه همچنر . دارند منفی تأثرر ها برنامه اجرای بر خارجی، و داخلی
 . اند نگد  محریی زیست مناسب مکان یک عنوان به کتابخانه های خواسته دادن

: زیرنالد  موارد نر  رامو ها کتابخانه بازاریابی زمرنۀ راهلردهای در گرفته صورت های از پژوهش برخی
« سالومت  ایکترونرکالی  ملالی  کتابخانالۀ » بالرای  راهلردی تللرغالاتی  توسعۀ به 20(2004) روزن و ویکی، ترنر،

 دسترسالی  مگالارکتی،  رویکالرد  ایال  . کنالد  کار مالی  دیجرتال کتابخانۀ رلکۀ الریق از عمدتاً که اند پرداخته
 گرالری  جاالت  باله  21(2009)کلرالو   و اسالتفنس  رالوا ،  فعال کرد  است. بازاریابی های فعایرت را برای برگتر
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 هالا  کتابخاناله  متفالاوت  های نهرش دهندۀ نگان ها تج یه و تحلرو. اند پرداخته ملی های کتابخانه در بازاریابی
نرالاز   برالرون  به داخو سمت از دیدگا  در تغررر به بازاریابی، برای توسعه زمرنۀ در. است بازاریابی نسلت به
 با تارنمای معرفی و دیجرتال مناب  از باتر استفادۀ رامو الراحی تارنما زمرنۀ در رد  ارائه های توصره. است
 در خالارجی  بازاریابی رواب  میلو  تأثرر به پژوهش خود در( 2012) 22است. وید 2.0 و  های ویژگی
. ارالار  دارد  اسالکاتلند  ملی کتابخانۀ در خدمات و ها مجموعه از استفاد  گسترش و کتابخانه نقش ترویج
 تخصصالی  هالای  کتابخاناله  در بازاریالابی  راهلردهالای  تصالویب  از حمایت به تحقرق خود در( 2014) 23انفو

 .  پرداخته است
هالای   گرفتاله در زمرنالۀ بازاریالابی کتابخاناله     هالای صالورت   تالوان باله برخالی از پالژوهش     همچنر  مالی 

 24رالود: مدهوسالدهان   باله بعالد( ارالار  مالی     2008از آناالا )از سالال   دانگهاهی ارار  کرد که باله برخالی   
 فنالاوری  به بالود خدمات برای کاربران تحت تأثرر 25گوا دانگها  ( در میایعۀ خود در کتابخانۀ2008)

هالای دانگالهاهی در    به ضالعف کتابخاناله   2009) 26ارار  دارد. کور بازاریابی رویکرد اتخاذ و االوعات
( باله اهمرالت بازاریالابی خالدمات     2009) 27کنالد. ییالا   های و  در بازاریابی ارالار  مالی   یابلرتاستفاد  از 

( در پالژوهش خالود ارالار     2012) 28پالردازد. گروفلالو و دیهالران    بوك مالی  های فرس کتابخانه در گرو 
 و درك در درازی را  هنالوز  آناالا  امالا  هسالتند،  بازاریالابی  اهمرالت  متوجاله  کتابداران دارند که اکثریت

( بالاله مالالؤثرتر بالالودن 2012) 29دارنالالد. چالالان رو پالالرش خالالدمات تالالدارکات در بازاریالالابی مفالالاهرس پالالذیرش
پرداخته است.  سنتی های روش بوك نسلت به فرس اجتماعی های ویژگی بر ملتنی تللرغاتی های راهلرد
در پالالژوهش خالالود بالاله بردارالالت متنالالوع کتابالالداران دانگالالهاهی از   30(2013کاسالاللند ) مالالک و الج یالالی،
 برای بازاریابی ( در پژوهش خود به راهلردهای2013اند. کومار ) های مؤثر بازاریابی ارار  کرد  روش

 از کالاربران  از کمالی  تعالداد  که تناا تسا  و بران کرد  تسا کراال پرداخته در دانگهاهی های کتابخانه
( در 2013)  31دارنالد. بالامرهلوال   نرالاز  تللرغالاتی  مؤثر راهلردهای به اند و آگا  ا دانگه کتابخانۀ خدمات

: دیجرتالال  االوعالاتی  خالدمات  بالرای  بازاریالابی  آمرختالۀ  و بازاریابی راهلردهای پژوهش خود به کاربرد
 ایکترونرالک  منالاب   نکتالۀ  تالری   نرجریه پرداختاله و برالان کالرد  اسالت کاله ماالس       دانگهاهی های کتابخانه
 کتالالا  اینترنالالت، در وجالالو جسالالت مرجالال ، آنویالال  خالالدمات سالالی دی را ،، اپالالک: رالالامو هالالا کتابخانالاله

 بالا  آرالنایی : مانند بازاریابی های راهلرد. است آزمایگها  رایانه و های ایکترونرکی یورنال ایکترونرکی،
 عالوو  . اسالت   رد ارائه کتابخانه و تارنمای ایمرو، ارسال رفاهی، تللرغ آموزری، های برنامه کتابخانه،

  .اند رایهان دیجرتال رسانی االوع محصوالت و خدمات از بسراری ای ، بر

 سؤاالت پژوهش
 . محر  داخلی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چهونه است؟1
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 ؟. محر  خارجی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چهونه است2
 محصول چرست؟ . مویعرت راهلردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ3

 . راهلردهای بازاریابی ملتنی بر ماتریس سوات کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول چرست؟4

 اهداف پژوهش
 . تحلرو محر  داخلی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول.1
 . تحلرو محر  خارجی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول.2
 .ج.ا.ا در مقویۀ محصول. تعرر  مویعرت راهلردی کتابخانۀ ملی 3
 . ارائۀ راهلردهای بازاریابی ملتنی بر ماتریس سُوات. 4

 روش پژوهش
)کالاپون،   32اسالت. کالاپون  « تحلرالو محتالوا  » نالا   باله  روش از خاصال   نوع روش پژوهش در بخش کرفی،

هالا،   داد یک ف  پژوهگی اسالت کاله بالا اسالتفاد  از     »کند:  گونه تعریف می ( تحلرو محتوا را ای 21: 1964
(. 207: 1389)پالاول،  « آورد عمالو مالی   های معتلر و تکرارپالذیری در مالورد زمرناله و مفالاد آناالا باله       استنتاج
، نالوعی  33گرالری هدفمنالد   نموناله  .انجالا  گرفالت   هدفمنالد  صالورت  به پژوهش بخش کرفی در گرری نمونه
گرالرد   وهش انجا  مالی است که انتخا  نمونه تناا بر اساس رناخت فرد از جامعه و اهداف پژ گرری نمونه
اسالت. اراللاع یعنالی     رالد   هالا اسالتفاد    منظور پایان دادن به مصاحله به 34( و از اصو ارلاع95: 1389)پاول، 

آمالاری   ۀجامعال  رود. های یللی اضافه نمی یفهؤهای جدید، به م جدیدی الی مصاحله ۀیفؤگونه م اینکه هرچ
ت علمالی و  أملی ج.ا.ا )دو نفالر عضالو هرال    ۀکتابخانت علمی و کارمندان اررد أهر یاعضا نفر از 13رامو 
هالا، از   یفاله ؤمنظالور تکمرالو م   ایال  باله   بالر  های مختلف کتابخانه( اسالت. عالوو    نفر کارمند اررد بخش 11

)کاله در فارسالت منالاب  ذکالر     ملالی ج.ا.ا   ۀپژوهش فارسی مربالو  باله مرکال  اسالناد و کتابخانال      16 محتوای
پالژوهش   21و محتالوای   انو مگالاهدات رخصالی پژوهگالهر    سازمان تارنمای و همچنر  بررسیاند(  رد 

 کیال  بخش، 5 در پرسگنامه پژوهش،ی فرک بخش اجرای از بعد خارجی مرتل  با موضوع بار  برد  رد.
 چاالار پالی   باله  مربالو  ی هالا  مؤیفه بخش چاار و سؤال، 5 در وی رناخت ترجمع االوعات به مربو  بخش
 سرتنظال  سالؤال  86 در و سالوات  یهالا  کردن مؤیفه میرح منظور  به یسمت، چاار در بخش هر کهی ابیبازار
  .ردندتادید( میرح  5 و فرصت 10 ضعف، 7 ،یوّت 7) محوری ۀیفؤم 29 محصول، ۀکه در مقوی رد

 و انسالانی  منالاب   مالدیریت  بخالش  یاعضالا  از نفالر  چند با مگورت از بعد پژوهش، ای  یکمّ بخش در
 اختصالاص  بر تصمرس پژوهش، ۀجامع نوع مورد در کتابخانه اجرایی ۀسابق با و متخصص یاعضا از برخی
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 ۀجامعال  بنالابرای   .یالرار گرفالت  ( کتابخانه معاونت و پژوهش معاونت) سازمان معاونت دو بر آماری ۀجامع
 علمالی  توان مر ان همه از تر ماس و مناصب تحصروت، مر ان کار، ۀسابق عوامو ۀمجموع اساس بر آماری

 ۀبقرال  و اسالت  عامو تری  ماس پژوهش ای  در که) پژوهش االتؤس به ثرؤم پاسخهویی در آناا اجرایی و
 کاله  اسالت  کتابخاناله  معاونالت  و پژوهش معاونت کارمندان از نفر 80 رامو( ددا یرار تأثرر تحت را عوامو
ها،  ها، ضعف یوّتتری   پس از تعرر  ماس .رد داد  عودت کامو صورت به پرسگنامه 65 تعداد ناایت در

 هالای  ملالی در مقویاله   ۀکتابخانال راهلالردی  ، مویعرالت  ج.ا.ا ملالی  ۀها و تادیدهای پرش روی کتابخان فرصت
 هالای  یفاله ؤم دهالی  وزن باله  ملالی،  ۀکتابخانال  راهلالردی  مویعرت تعرر  منظور رد. بهتعرر   یابیبازار چاار پی
 االوعالات  علس و ملی ۀکتابخان خلرگان از نفر 8 توس  ناایت در که بودنراز ( مذکور ۀپرسگنام) بازاریابی

 سالوات بازاریالابی از مالاتریس    ۀهمچنالر  بالرای تالدوی  راهلردهالای توسالع      .رسالرد  انجا  به رناسی دانش و
هالا و تادیالدها و    هالا، فرصالت   هالا، ضالعف   یالوّت استفاد  رد. در ای  ماتریس، با استفاد  از چاالار فارسالت   

 . رد تدوی  WTو  SO ،ST ،WO ۀزوجی آناا، راهلردهای چاارگان ۀمقایس
ت أهر یاعضادو نفر از تأیرد رد  به  تنظرس ۀهای پرسگنامه، پرسگنام یفهؤمنظور تعرر  روایی م به

ملی ج.ا.ا رسرد و همچنر  در گا  ناالایی، یالک نفالر از     ۀعلمی دانگکد  و دو نفر از مدیران کتابخان
 ۀهالای پرسگالنام   یفاله ؤناالایی م اصوح  رایب هاییپرگنااد ،رؤسای ادارات و دو نفر از کاررناسان نر 

 ۀتاره و بالر  جامعال   ،پرسگنامه 30پژوهش، تعداد  ۀمنظور تعرر  پایایی پرسگنام . بهر ارائه کردندم بو
/. 73و آیفالای کرونلالاخ   رالد   SPSS 17افال ار   پرسگالنامه وارد نالر    30. االوعات ردپژوهش توزی  

 .نگان داردپرسگنامه میلو  که از پایایی  دست آمد به

 ها  یافته

 شناختی بررسی اطالعات جمعیت

کاله   صورت کامو بازگگت داد  رالد  پرسگنامه به 65 نفر است که 80حاضر پژوهش ۀجامع کو تعداد
دهنالدگان باله    بنالابرای  تعالداد برگالتر پاسالخ     نفر را مردان تگالکرو دادنالد.   17نفر آناا را زنان و  48تعداد 

دادنالالد. برگالالتر  مالالیدهنالالدگان را تگالالکرو  پاسالالخ درصالالد از 74هالالا بودنالالد کالاله حالالدود  هالالا، زن پرسگالالنامه
 ۀسال برگتری  رد 45 –41سال بودند و بعد از آن  35 – 30سنی ۀها، در رد دهندگان به پرسگنامه پاسخ

دهنالدگان، در سالمت کاررالناس فعایرالت      برگالتر پاسالخ   .دهندگان را به خالود اختصالاص داد   سنی پاسخ
مدیر کو برگتری   پس از آنرئرس ادار  و سپس کاررناس مسئول و  مقا های بعد،  . در رد کردند می

سالال   10تالا    6 ۀهالا، دارای سالابق   دهندگان به پرسگنامه برگتر پاسخ ند.ها را به خود اختصاص داددرصد
و بالاالتر از   15 تالا  11 ۀو افراد با سابق سابقه در رتلۀ بعد جای دارتندسال  20تا  16افراد دارای بودند و 
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کاررناسی ها، دارای تحصروت  دهندگان به پرسگنامه . برگتر پاسخرتندتعداد مساوی دا اًتقریل سال 20
 ند.گتری  درصد را به خود اختصاص دادبر کاررناسیو  یدکتر مدركسپس  ؛بودند اررد

 سواتهای  لفهؤبررسی م

سالازمان و بررسالی متالون فارسالی و انهلرسالی مالرتل  بالا موضالوع و          تارنمالای الی مصاحله و بررسی 
ایلته  ،کلی ۀیفؤم 7گرفته، در ناایت  های صورت کدگذاری مکررو بررسی  انپژوهگهر اتمگاهد

یفاله بالرای ضالعف    ؤم 7درونالی،   یوّتی برای یبا حذف موارد تکراری و مگابه و یررضروری و ج 
 های در جدول دست آمد که هب یفه برای تادید بررونیؤم 5یفه برای فرصت بررونی و ؤم 10درونی، 
 .روند د  میید (2 و 1 های ولجدزیر )

 و ضعف قوت/ محصولهای  لفهؤم .1 جدول

 قوّت  -محصول 
برنایان،  کس و برای نابرنایان کگور ۀرسانی ویژ االوع مراک  ماس از زیرساخت خدماتی میلو  )خدمات مرج  مجازی، یکی

 میایعه سای  ۀپژوهگهران، ارائ فرزندان به خدمات ۀارائ کودك و نوجوان برای پژوهگهران و امکان ۀدر کتابخان رد  خدمات ارائه
 کتابخانه و ...( فضای کامو پورش با وایریس رب، اینترنت، ررفت در عمومی ۀکتابخان مناب  و

 ند جاانعظرمی از مرراث مستند کگور و بخگی از مرراث مست ۀگردآوری و ایجاد مجموع
 تسارو و ساویت دسترسی به مرراث مستند کگور رایسمت ریومی ردن ب حرکت به

 ایمعارفۀترویجی، انتگار دایر –علمی  ۀپژوهگی و یک نگری - علمی ۀزیرساخت انتگاراتی میلو  )از الریق: انتگار دو نگری
 های پردازش و ...( آخری  تصمرس رسانی، االوع و کتابداری

 و توصرف مرراث مستند کگور اللق استانداردها پردازش، تنظرس
 دسترسی سری ، بدون واسیه و ساد  به مرراث مستند ۀواسی ایجاد سرعت و ساویت در تحقرق و پژوهش به

 زیرساخت آموزری میلو  کتابخانه
 ضعف -محصول 

 دیجرتایی( االوعاتی دیجرتال کتابخانه با توجه به محتوای کتابخانه )محتوای ۀناکافی بودن رلک
های دویتی  های دانگها  نامه علت عد  ضل  کامو مرراث مکتو  کگور مانند ضعف در دریافت پایان مناب  به ۀضعف در مجموع

 صورت کامو، عد  ارترك مجوت علمی خارجی هب
خدمات االوعاتی مانند تحویو  ۀرد  در اساسنامه به علو: ضعف در ارائ برنی کتابخانه با اهداف پرش ۀرد میابقت کس خدمات ارائه

رنرداری برای  - اندازی تاالر دیداری رسانی ضعرف به ایگار خاص، عد  را  نویسی، االوع گ ینگی االوعات، چکرد  ۀمدرك، اراع
 و ... کگور تنوع زبانی، فرهنهی و یومی در های کاربران با توجه به خدمات میلو  به گرو  ۀرنرداری، ارائ -استفاد  از مناب  دیداری 

 سازمان یکپارچه عنوان یک هبج.ا.ا ملی ج.ا.ا و آرررو ملی  ۀعد  فعایرت کتابخان
 رد  عد  تیابق انتظارات کاربران و استنلا  کارکنان از کرفرت خدمات ارائه

 خدمات ۀاز محدودیت مقاال  تحصرلی در ارائ ۀاستفاد در نترجهضعف در تگخرص پژوهگهران وایعی و 
حجس مناب  ارسایی در خدمات مرج  مجازی، محدودیت در سرعت در  علت محدودیت خدمات مرج  مجازی بهمحدودیت 

 علت محدودیت نررو خدمات مرج  مجازی به اجرای
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 / فرصت و تهدیدمحصولهای  لفهؤم .2جدول 

 فرصت  -محصول 
رسانی  خدمات االوع ۀمرراث مستند و رلک های هپذیرتری  گنجرن تری  و دسترس تری ، ایم  تری ، ب رگ یکی از ینی

 مرراث مستند در کگور
 مندی از یانون واسپاری بار 

 های دویتی برای نهاداری آثار و اسناد فرصت یانونی تعامو با دستها 
 های نگر، فرپا، راپا( تاز  ۀارائ واسپاری، ۀرمار ۀارائ تعامو گسترد  با نارران داخلی)از الریق:

 سازمان )برخورداری از برند برتر کگوری( ایملل  بر  و مل  یرررسم  و رسم  جایها 
 پگترلانی از خدمات کتابداری در سیح ملی

االوعاتی مجوت مانند مهرران،  یها ها )از الریق: ارتراك پایها  سازمان مندی از محتوای االوعاتی دیهر امکان بار 
 نما مت  و ...، پایها  ارتراکی بانک االوعات نسخ خیی(

 اداری کگور ۀساماندهی حافظ ای و آررروی و امکان سراستهذاری و نظارت بر خدمات کتابخانه
 متویی مدیریت مرراث مستند کگور

 رد  است(منجر های ایکترونرکی  تحوالت فناورانه )که به ررد نگریات ایکترونرکی و کتا 
 تادید -محصول 

 یانون واسپاری منسجس برای مناب  دیجرتال و یرردیجرتال نلود

ملی ج.ا.ا در جات مخایف رسایت  ۀاصلی کتابخانه و در نترجه حرکت کتابخان های مورد رسایت اباا  اذهان جامعه در
 اصلی آن )تلدیو ردن کتابخانه به سای  میایعه(

 تویرد مناب  چاپی و ... ۀها، گران ردن مواد اویر ها، هدفمندی یارانه علت تحریس خرید و ارتراك مناب  به دیت درمحدو

ای  منیقه ۀکتابخان داك، ایران ۀاالوعاتی مانند: پژوهگکد یخی االوعات و امکانات پژوهگی توس  ریلابر ۀارائ
 ۀمرعگی یس، کتابخان ۀآستان یدس رضوی، کتابخان ۀمرک ی دانگها  تاران، کتابخان ۀفارس، مرک  اسناد و کتابخان

 های ایران رسانی کتابخانه مجلس و پایها  االوع

 در برگتر مراک  االوعاتی دیهر آموختهان دانشهای دانگجویان و  خدمات به تما  گرو  ۀارائ

 محصول ۀر مقولد ی ج.ا.امل ۀکتابخان راهبردی ماتریس ارزیابی موقعیت
ملی ج.ا.ا، از ماتریس ارزیابی عوامو درونی و ماتریس ارزیالابی   ۀکتابخان راهلردیبرای تعرر  مویعرت 
عوامو درونی و بررونی کاله جداگاناله    است. در ستون اول ماتریس ارزیابی رد  عوامو بررونی استفاد 

 ،. در سالتون دو  رد درجها و تادیدها  ، فرصتها ضعف، ها یوّتحرث  ، عنوان عوامو ازترسرس ردند
کاله بالرای    آنجالایی  . ازرالود  یالد  مالی  پالژوهش( در هالر مؤیفاله د    ۀحسالب پرسگالنام   ها )بر مرانهر  پاسخ

هالا   یافته، مرانهر  پاسخ در پرسگنامه اختصاص 3های معمویی عدد  یوّتو برای  4های ماس عدد  یوّت
هالای   و بالرای ضالعف   1هالای ماالس عالدد     ضالعف و از آنجا که بالرای   است 4و  3ها بر  عدد  یوّتبرای 

. یرار دارد 2و  1ها بر  عدد  ها برای ضعف یافته، مرانهر  پاسخ در پرسگنامه اختصاص 2معمویی عدد 
 ،یافالت  در پرسگنامه اختصالاص  3های معمویی عدد  و برای فرصت 4های ماس عدد  برای فرصت چون
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و برای  1که برای تادیدهای ماس عدد  آنجا و از است 4و  3ها بر  عدد  ها برای فرصت مرانهر  پاسخ
ها برای تادیدها بر  عدد  است، مرانهر  پاسخ یافته در پرسگنامه اختصاص 2تادیدهای معمویی عدد 

رالد کاله مجمالوع     ای تعرالر   گوناله  ضرایب اهمرت هر یک از موارد به ،. در ستون سو یرار دارد 2و  1
رالود.   1عوامو بررونی برابر عدد  مجموع ضرایب اهمرت و 1برابر عدد  عوامو درونی ضرایب اهمرت

رالوند.   ی مگالخص یناا هایاند تا امتراز رد  هس ضر  در ستون چاار  ماتریس، ستون دو  و سو  در
 دسالت  هی ماتریس عوامو بال یتا امتراز ناا   ردندر  ستون چاار ، امترازات حاصو با یکدیهر جمیدر پا

سالت کاله   اباله ایال  معن   ،بارالد  5/2برگالتر از   ارزیابی عوامالو درونالی   سی ماترییآید. اگر جم  امتراز ناا
 ،بارالد  5/2د و اگالر امترالاز کمتالر از    ندار های آن یلله ملی ج.ا.ا بر ضعف ۀروی کتابخان های پرش یوّت
برگتر از  ارزیابی عوامو بررونی ی ماتریسی. اگر جم  امتراز نااستها یوّتها بر  ضعف ۀیلل ۀدهند نگان
د و امتراز کمتر از ندار ملی ج.ا.ا بر تادیدهای آن یلله ۀروی کتابخان های پرش فرصت یعنی ،بارد 5/2
 .خواهد بودها  تادیدها بر فرصت ۀیلل ۀدهند نگان ،5/2

 عوامل درونی -محصول  ۀملی در مقول ۀکتابخان راهبردی ارزیابی موقعیتجدول  .3جدول

 قوّت  - محصول
میانگین 

 ها پاسخ
وزن 
 اهمیت

 امتیاز نهایی

 مراک  ماس از زیرساخت خدماتی میلو  )خدمات مرج  مجازی، یکی
 ۀرد  در کتابخان برنایان، خدمات ارائه کس و برای نابرنایان کگور ۀرسانی ویژ االوع

 فرزندان به خدمات ۀارائ کودك و نوجوان برای پژوهگهران و امکان
 رب، اینترنت، ررفت در عمومی ۀکتابخان مناب  و میایعه سای  ائۀپژوهگهران، ار

 کتابخانه و ...( فضای کامو پورش با وایریس

90/3  1/0 39/0 

عظرمی از مرراث مستند کگور و بخگی از مرراث  ۀگردآوری و ایجاد مجموع
 مستند جاان

87/3  1/0 387/0 

تسارو و ساویت دسترسی به مرراث مستند  رایسمت ریومی ردن ب حرکت به
 کگور

84/3  1/0 384/0 

پژوهگی و یک  - علمی ۀزیرساخت انتگاراتی میلو  )از الریق: انتگار دو نگری
آخری   رسانی، االوع و کتابداری ایمعارفۀترویجی، انتگار دایر –علمی  ۀنگری

 های پردازش و ...( تصمرس
83/3  025/0 0957/0 

80/3 پردازش، تنظرس و توصرف مرراث مستند کگور اللق استانداردها  1/0 38/0 

دسترسی سری ، بدون  ۀواسی ایجاد سرعت و ساویت در تحقرق و پژوهش به
 واسیه و ساد  به مرراث مستند

78/3  075/0 2835/0 

72/3 زیرساخت آموزری میلو  کتابخانه  025/0 093/0 

ناکافی بودن رلکۀ االوعاتی دیجرتال کتابخانه با توجه به محتوای کتابخانه 
 )محتوای دیجرتایی(

2/1  1/0 12/0 
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 عوامل درونی -کتابخانۀ ملی در مقولۀ محصول  راهبردی ارزیابی موقعیت. جدول 3جدولادامۀ 

 ضعف - محصول
مرانهر  
 ها پاسخ

وزن 
 اهمیت

 امتراز ناایی
علت عد  ضل  کامو مرراث مکتو  کگور مانند  ضعف در مجموعۀ مناب  به
صورت کامو، عد   بههای دویتی  های دانگها  نامه ضعف در دریافت پایان

 ارترك مجوت علمی خارجی
21/1  1/0 121/0 

رد  در اساسنامه به علو:  برنی ردۀ کتابخانه با اهداف پرش میابقت کس خدمات ارائه
ضعف در ارائۀ خدمات االوعاتی مانند تحویو مدرك، اراعۀ گ ینگی االوعات، 

دازی تاالر دیداری ان رسانی ضعرف به ایگار خاص، عد  را  نویسی، االوع چکرد 
رنرداری، ارائۀ خدمات میلو  به  -رنرداری برای استفاد  از مناب  دیداری  -

 و ... کگور تنوع زبانی، فرهنهی و یومی در های کاربران با توجه به گرو 

29/1  075/0 09675/0 

3/1 عنوان یک سازمان یکپارچه عد  فعایرت کتابخانۀ ملی ج.ا.ا و آرررو ملی ج.ا.ا به  1/0 13/0 

3/1 رد  عد  تیابق انتظارات کاربران و استنلا  کارکنان از کرفرت خدمات ارائه  025/0 0325/0 

ضعف در تگخرص پژوهگهران وایعی و در نترجه استفاد  از محدودیت مقاال  
 تحصرلی در ارائۀ خدمات

33/1  025/0 03325/0 

مناب  ارسایی در علت محدودیت در حجس  محدودیت خدمات مرج  مجازی به
خدمات مرج  مجازی، محدودیت در سرعت اجرای خدمات مرج  مجازی 

 دیرو محدودیت نررو به
36/1  05/0 068/0 

  1 6147/2 

 

 کاله  دهالد  نگالان مالی   ایال   و است 5/2 از برگتر درونی، عوامو ارزیابی ماتریس ییناا امتراز جم 
 .دارند یلله آن های ضعف بر ا.ا.ج ملی ۀکتابخان روی پرش های یوّت

 عوامل بیرونی -محصول  ۀملی در مقول ۀکتابخان راهبردی ارزیابی موقعیت .4 جدول

 ها مرانهر  پاسخ فرصت  -محصول 
وزن 
 اهمرت

 امتراز ناایی

 های هپذیرتری  گنجرن تری  و دسترس تری ، ایم  تری ، ب رگ یکی از ینی
 در کگوررسانی مرراث مستند  خدمات االوع ۀمرراث مستند و رلک

87/3 05/0 1935/0 

 2895/0 075/0 86/3 مندی از یانون واسپاری بار 

 386/0 1/0 86/3 های دویتی برای نهاداری آثار و اسناد فرصت یانونی تعامو با دستها 

های  تاز  ۀارائ واسپاری، ۀرمار ۀارائ تعامو گسترد  با نارران داخلی)از الریق
 نگر، فرپا، راپا(

84/3 075/0 288/0 

سازمان )برخورداری از برند برتر  ایملل  بر  و مل  یرررسم  و رسم  جایها 
 کگوری(

81/3 05/0 1905/0 

 095/0 025/0 80/3 پگترلانی از خدمات کتابداری در سیح ملی
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 عوامل بیرونی -کتابخانۀ ملی در مقولۀ محصول  راهبردی ارزیابی موقعیت. 4جدول ادامۀ 

ها )از الریق ارتراك  محتوای االوعاتی دیهرسازمان مندی از امکان بار 
االوعاتی مجوت مانند مهرران، نما مت  و ...، پایها  ارتراکی  یها پایها 

 بانک االوعات نسخ خیی(
80/3 025/0 095/0 

ای و آررروی و ساماندهی  امکان سراستهذاری و نظارت بر خدمات کتابخانه
 اداری کگور ۀحافظ

78/3 1/0 378/0 

 376/0 1/0 76/3 متویی مدیریت مرراث مستند کگور

رد  منجر های ایکترونرکی  تحوالت فناورانه )که به ررد نگریات و کتا 
 است(

66/3 05/0 183/0 

 

 ها میانگین پاسخ تهدید -محصول 
وزن 
 اهمرت

 امتیاز نهایی
 116/0 1/0 16/1 نلود یانون واسپاری منسجس برای مناب  دیجرتال و یرردیجرتال

های اصلی کتابخانه و در نترجه حرکت  اباا  اذهان جامعه در مورد رسایت
کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در جات مخایف رسایت اصلی آن )تلدیو ردن کتابخانه 

 به سای  میایعه(

18/1 1/0 118/0 

ها،  ها، هدفمندی یارانه علت تحریس محدودیت در خرید و ارتراك مناب  به
 ۀ تویرد مناب  چاپی و ...گران ردن مواد اویر

23/1 1/0 123/0 

ارائۀ برخی االوعات و امکانات پژوهگی توس  ریلای االوعاتی مانند 
ای فارس، مرک  اسناد و کتابخانۀ  داك، کتابخانۀ منیقه پژوهگکدۀ ایران

مرک ی دانگها  تاران، کتابخانۀ آستان یدس رضوی، کتابخانۀ مرعگی یس، 
 های ایران رسانی کتابخانه پایها  االوعکتابخانۀ مجلس، و 

27/1 025/0 03175/0 

های دانگجویان و دانگجوآموختهان در برگتر  ارائۀ خدمات به تما  گرو 
 مراک  االوعاتی دیهر

35/1 025/0 03375/0 

  1 897/2 

 

دهالد   نگالان مالی  کاله   اسالت  5/2 از برگالتر  مالاتریس ارزیالابی عوامالو بررونالی،     ییناالا  امترالاز  جم 
 دارند. یلله بر تادیدهای آن ملی ج.ا.ا ۀکتابخان روی پرش های فرصت
در  محصول ۀدر حال حاضر در مقوی ج.ا.ا ملی ۀرد ، کتابخان بر اساس ماتریس ارزیابی ارائه     

توان به تدوی  راهلردهایی بالرای   رد  می . بنابرای  با توجه به موارد ذکرمویعرت تااجمی یرار دارد
هالای هالر یالک از     کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در مقویۀ محصول و بر اساس ماتریس سوات پرداخت )رمار 

 ب ترترب آناا در مت  است(.ها برحس مؤیفه
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 محصول ۀی ج.ا.ا در مقولمل ۀکتابخان راهبردیماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام  .1شکل

 SO –های محصول  . راهبرد5جدول 

SO8اداری کگور از الرق: جذ  دانگجوی کتابداری  ۀساماندهی حافظ برایسازی فضای آموزری کتابخانه  : بارنه
 ت علمی آموزری مناسبأهر یها و استخدا  اعضا همکاری سایر دانگها صورت مستقو یا با  هب

S3O1؛S6O1سمت تلدیو ردن به  سازی یدرت محتوایی، خدماتی، ریومی و نوع دسترسی در مسررحرکت به : بارنه
در  رسانی خدمات االوع ۀمرراث مستند و رلک ۀپذیرتری  گنجرن تری  و دسترس تری ، ایم  تری ، ب رگ یکی از  ینی

 کگور و خاورمرانه
S5O6حمایت باتر از خدمات کتابداری در سیح ملی برایهای ساماندهی و پردازش کتابخانه  : تقویت یابلرت 
S2O2  وS2O3تقویت محتوای خدماتی و االوعاتی  منظور بههای تعاملی و یانونی  تر از فرصت میلو  ۀ: استفاد

 کتابخانه
S4O8؛S4O9؛S4O6انتگاراتی کتابخانههای  : تقویت یابلرت 

 ST –های محصول  . راهبرد6جدول 
S2T3؛S1T3 سازی متنوع و مقتضی با ررای  در جات کاهش اثر محدودیت در خرید و  های مجموعه : استفاد  از ررو

 ارتراك مناب 
S7T4االوعاتی یکاهش اثر یدرت ریلا برایسازی فضای آموزری کتابخانه  : بارنه 

S2T4  وS1T4االوعاتی یکاهش اثر یدرت ریلا منظور ، بهتر از محتوای االوعاتی و خدماتی موجود میلو  ۀ: استفاد 
S1T2; S2T2 مورد مناب  و ماهرت کتابخانه منظور اف ایش آگاهی کاربران در های بازاریابی به : استفاد  از کمپر 

S7T2اصلی خود ۀوظرفدادن ور انجا  منظ های عمومی و دانگهاهی به : حرکت در مسرر آموزش و تلرر  کتابخانه 
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 WO –های محصول  . راهبرد7جدول 

W2O2؛W2O4؛W3O2؛W3O4های یانونی خدماتی کتابخانه با استفاد  از فرصت - های محتوایی : پورش گپ 
W1O10های نوی  خدماتی ریومی کتابخانه با استفاد  از فناوری -های محتوایی  : پورش گپ 
W2O7; W3O7رسانی دیهر خدماتی کتابخانه از الریق مگارکت با مراک  االوع -محتوای های  : پورش گپ 

 WT –های محصول  . راهبرد8جدول 
W2T3  وW3T3 ۀرسانی و ارائ االوع زمرنۀای در  کتابخانه های بر  تحت و  در مسرر ایجاد همکاری ۀسامان یکاندازی  : را 

 خدمات برگتر
W6T5: منظور کگف و تگخرص کاربران و پژوهگهران وایعی کتابخانه بهتر  استفاد  از فرلترهای منیقی 

W5T4 مناب  و خدمات ۀاالوعاتی در ارائ یهای کرفی خدمات کتابخانه از الریق ایهوگرری از برخی ریلا  ظرفرت: تقویت 
W1T3 کاهش اثر محدودیت در خرید و ارتراك مناب  برای: تقویت محتوای دیجرتایی 

W4T3سازمانباتر بر مگکوت ایتصادی  ۀیلل منظور بهملی ج.ا.ا  ۀو کتابخان ج.ا.ا مگترك آرررو ملی : همکاری و فعایرت 
W5T4؛W7T5 و  آموختهان دانشهای برگتری از دانگجویان و  خدمات به گرو  ۀارائ با هدف: استفاد  از نرروهای برگتر و ماهرتر

 االوعاتی یکاهش اثر ریلا
W7T4 کسب منظور  کتابخانه در مسرر انتقال نامحدود االوعات و همچنر  استفاد  از ای  فرصت به: تقویت خدمات مرج  مجازی

 درآمد

 

 گیری نتیجه حث وب
در  محصالول  ۀدر حالال حاضالر در مقویال    ج.ا.ا ملالی  ۀرالد ، کتابخانال   بر اساس ماتریس ارزیالابی ارائاله  
 ممکال   رالرای   باتالری   در سالازمان  کاله  دهد می نگان ،تااجمی راهلردمویعرت تااجمی یرار دارد. 

 نقالا   ،کنالد  می را استفاد  حداکثر موجود های فرصت از خود، یوّت نقا  از استفاد  با و دارد یرار
حقرقالت هالر    در .خواهد گرفت را خارجی تادیدهای جلوی و خواهد کرد برالرف را خود ضعف

هالا و   گرری از توانمنالدی  است که همرگه در ای  مویعرت یرار دارته بارد تا بار  مند هسازمانی عوی
و در است سازمان از یدرت ریابتی خوبی برخوردار  ،در ای  حایت ؛ها را به حداکثر برساند فرصت

 . روست هباتری  وضعرت و برتری یرار دارد و با نوسان محریی محدود روب
راهلرد  5ها،  یفهؤزوجی م ۀاستفاد  از ماتریس سوات و مقایس های ای  مقویه، با یفهؤمجموع م از
SO ،5   راهلالردST ،3  راهلالرد WO  راهلالرد  7و  WT        ارائاله رالد  اسالت کاله برگالتر راهلردهالای
سمت ریومی ردن و  خصوص حرکت به سازی به های مجموعه ها و سراست زیرساخت» هرد  ب ارائه

سازی  رسانی دیهر در مجموعه سمت مگارکت با مراک  االوع تقویت محتوای دیجرتال و حرکت به
 منظالور حرکالت در   باله  و  تحت ۀسامان یک اندازی را مورد مناب  خارجی و امکان  در خصوص هب
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دارد که در نوع خود باله رفال  مگالکوت ایتصالادی     ارار  « ای کتابخانه بر  های همکاری ایجاد مسرر
یدرت محتالوایی، خالدماتی، ریالومی و نالوع دسترسالی در      بارنه سازی » کنند. کتابخانه نر  کمک می

پذیرتری   تری  و دسترس تری ، ایم  تری ، ب رگ مت تلدیو ردن به یکی از ینیحرکت به س مسرر
تر از  میلو  ۀ، به استفاد«رسانی در کگور و خاورمرانه خدمات االوع ۀمرراث مستند و رلک ۀگنجرن

گوناله برالان    دارد که راید بتالوان ایال   ارار  ملی ج.ا.ا  ۀظرفرت محتوای االوعاتی و خدماتی کتابخان
کند کاله   های پژوهگی خود استفاد  می ر از حدایو ظرفرتضحا حال در ج.ا.ا ملی ۀکه کتابخان کرد
 ۀاسالتفاد » های پژوهگی خالود گالا  بالردارد.    تر از تما  ظرفرت میلو  ۀنترجه باید در مسرر استفاد در

، «تقویالت محتالوای خالدماتی و االوعالاتی کتابخاناله      بالرای های تعاملی و یانونی  تر از فرصت میلو 
هالای   باله فرصالت  « هالای یالانونی   خدماتی کتابخانه با استفاد  از فرصت - های محتوایی پورش گپ»

و کتابخاناله   نالد نظرر که در نوع خالود در کگالور بالی    کند ارار  میملی ج.ا.ا  ۀبدیو کتابخان بی ییانون
تقویالت محتالوای    راییانون واسپاری( ناایت استفاد  را ب ویژ  ه)ب ها از ای  فرصت یابد که امکان می

 برایسازی متنوع و مقتضی با ررای   های مجموعه از ررو  استفاد . »بکنداالوعاتی و خدماتی خود 
 اثالر  کالاهش  منظالور  به دیجرتایی محتوای تقویت»، «کاهش اثر محدودیت در خرید و ارتراك مناب 

 ۀکتابخانال  و اج.ا. ملالی  آررالرو  مگالترك  فعایرت و همکاری»، «مناب  ارتراك و خرید در محدودیت
سازی متنوع  های مجموعه تقویت محتوای کتابخانه از الریق استفاد  از ررو »منظور  نر  به« ا.ا.ج ملی

 پورالش » ارائاله رالد  اسالت.   « ایتصالادی کتابخاناله   مگالکوت  بالر  باتالر  ۀیللال  برایو مقتضی با ررای  
 اندازی را »و « دیهر رسانی االوع مراک  با مگارکت الریق از کتابخانه خدماتی - ییمحتوا های گپ
 ۀارائال  و رسانی االوع راستای در ای کتابخانه بر  های همکاری ایجاد مسرر در و  تحت ۀسامان یک

سالازی   هالای مجموعاله   منظالور کالاهش محالدودیت    سازی به های مجموعه ررو  ، نر  به«برگتر خدمات
پالژوهش   و خالاص  هالای  مجموعاله  باله ( 2012) کومار پژوهش حاضر، پژوهش زمرنۀدر  .ارار  دارد

 هالا  مجموعه به( 2007) پژوهش یوگا  و االوعاتی مناب  حجس و خدمات تنوع بعد به( 1389) عربلو
 است و دارته بران را ارتلا  و همکاری و االوعاتی مناب  عامو نر ( 2012) حجی اند. ال دارتهارار  
 بازاریالابی  هالای  فعایرت هب برگتر دسترسی منظور هب مگارکتی رویکرد به( 2004) روزن و ویکی ،ترنر
سمت ریالومی رالدن و خالروج از حایالت      حرکت به ویژ  ههای نوی  ب استفاد  از فناوری .دندارارار  

 هالای  فنالاوری  از اسالتفاد   با کتابخانه ریومی خدماتی - محتوایی های گپ پورش»سنتی، در راهلرد 
( 2013) بالامرهلوال  و( 2004) روزن و ویکالی  ،ترنالر  زمرناله در ایال    کاله  نمود پردا کرد  اسالت « نوی 
همچنر  مالواردی   .اند کرد  میرح را ها کتابخانه ایکترونرک مناب  و دیجرتال ۀکتابخان ۀرلک اهمرت
الالرق جالذ     اداری کگالور از  ۀسالاماندهی حافظال   بالرای سازی فضای آموزری کتابخانه  بارنه»مانند 
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ت علمی أهر یها و استخدا  اعضا صورت مستقو یا با همکاری سایر دانگها  هدانگجوی کتابداری ب
 کالاربران  آمالوزش  و آگالاهی  اف ایش منظور به بازاریابی های کمپر  از استفاد و آموزری مناسب، ال 
تر از  میلو  ۀمنظور استفاد هس به ،به زیرساخت آموزری کتابخانه« کتابخانه ماهرت و مناب  مورد در

منظالور حرکالت کتابخاناله در مسالرر      و هس باله  ها منظور تقویت برخی یابلرت امکانات موجود و هس به
 آموزرالی  های برنامه»نر  ( 2013)بامرهلوال  پژوهش های یافته از رود. ماهرت اصلی خود مربو  می

 است. «بازاریابی های راهلرد عنوان به
 کملالود  مربالو  باله   هالای  ضالعف  باله ( 2012) پژوهش کومالار  پژوهش حاضر، زمرنۀهمچنر  در 

 یوگالا   پژوهش در میرح موارد از نر  کتابخانه های مجله انتگار دارد.ارار   ها کتابخانه در کارکنان
 و بنالالدی اللقالاله و نویسالالی فارسالالت عوامالالو بالاله( 2007) همچنالالر  یوگالالا  .رالالود محسالالو  مالالی( 2007)

 نقالا   عنالوان  باله  سالازی  نمایاله  و نویسالی  فارست او پژوهش در ایلته کهاست  دارته ارار  سازی نمایه
هر چه  ردن ریابتی به خود پژوهش در نر ( 1387) جارمی بصرریان اند. رد  میرح کتابخانه ضعف
 اجتمالاعی  و ایتصالادی،  سراسی، نرروهای( 2013) مپوالنها .داردارار   ها کتابخانه برای محر  برگتر
 االوعالات  وریافن و االوعات ۀحوز در تغرررات است. نرخ دانسته مامی عامو را خارجی و داخلی

 عنوان به حاضر در پژوهش ایلته که هستند( 2012) کومار پژوهش در رد  میرح ماس تادیدهای از
 اند. رد  بران فرصت

 و هالا  فرصالت  ، ضالعف، یالوّت  نقالا   رناسالایی  ارزیالابی را  ایال   دسالتاورد  تالری   ماالس  راید بتالوان 
 هدانسالت کال  « محصول - بازاریابی» ۀراهلردی آن در مقوی ملی ج.ا.ا و وضعرت ۀکتابخان تادیدهای

 ۀپژوهگالی کتابخانال   ۀمنظور نمایاندن چار ملی ج.ا.ا، به ۀبه ترسرس مل ومات درونی و بررونی کتابخان
و  کند میکمک سازمان  ۀعایر اهداف ملی ج.ا.ا و حرکت آن در مسرر رسایت اصلی خود و کسب

، )محصالالول(خدماتی - محتالالوایی هالالای بازاریالالابی کالاله رالالامو یابلرالالت ۀهالالای آمرختالال اینکالاله مجموعالاله
ترویجالی هسالتند و    هالای  درآمالدی و یابلرالت   - ه یناله  هالای  مکالانی، یابلرالت   - تالوزیعی  هالای  تیابلر

عوامالو   ای از مجموعه گرری رکو برای الز  ها، ررای  رد  در یایب ای  مجموعه راهلردهای ارائه
 در و یابنالد  مالی  و تکامالو  ررالد  زمالان،  مرور به ها یابلرت ای . کنند را فراهس می برندسازی رایمؤثر ب
ملالی ج.ا.ا   ۀکتابخانال  برنالد  باله  و جایها  برتر کگالوری را  مگخص و منسجس هویت یکدیهر با تعامو
 . بخگند می

 در سالایر  گررنالد،  میانجا  سوات  ماتریس چارچو  در که ها پژوهش نوع ای  رود پرگنااد می
 ، ضالعف، یالوّت  نقالا   تگالخرص  هالای عمالومی، بالا هالدف     کتابخاناله  ویالژ   هها بال  و سازمان ها کتابخانه
منظالالور حرکالالت در مسالالرر صالالحرح   راهلردهالالای مالالؤثر بالاله آناالالا و تالالدوی  تادیالالدهای هالالا و فرصالالت
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 اهداف نرو به برای مؤثری های گا  ،ها پژوهش ای  نتایج است بدیای. پذیرند گان انجا های رسایت
 .خواهد بود آناا هر چه باتر فرایندها و وظایف اجرای و مدیریت بالود و ها سازمان ۀعایر

 نوشت پی
1. Madhusudhan  

2. Adeyoyin  
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4. Kotler & Armstrong  
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