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چكيده
هدف :هیعاى کبضثست ػٌبغط پٌحگبًِ هسیطیت ضاّجطزی کبلسٍل ٍ اسپیٌکع زض کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ
ًَخَاًبى ضْط تْطاى است.
روش پژوهش :پژٍّص اظ ًَع کبضثطزی است ٍ ثِ ضٍش پیوبیطی  -تحلیلی است .ثطای ایي هٌظَض پطسصًبهِای هحقق سبذتِ ثط
اسبس هؤلفِّبی پٌحگبًِ هسل ،عطاحی ٍ ثیي کلیِ کبضکٌبى لیسبًس ثِ ثبال کِ تؼساز آًْب ً 167فط ثَز تَظیغ ضس .ضٍایی ٍ پبیبیی
پطسصًبهِ اظ عطیق اضائِ ًظطّبی هترػػبى ػلن اعالػبت ٍ زاًصضٌبسی ٍ آلفبی کطًٍجبخ  0/95ثِ زست آهس کِ پبیبیی ثبال ٍ ذَثی
ضا ًتیدِ هیزّس .زض تحلیل زازُّب اظ آهبضّبی تَغیفی ،تحلیلی ٍ آظهَى  tتک ًوًَِای هستقل ٍ ،آظهَى ّوجستگی استفبزُ گطزیس.
یافتهها :اظ پٌح ػٌػط هسیطیت ضاّجطزی کبلسٍل ٍ اسپیٌکع ،تَخِ ثِ تجبزل اعالػبت زض هطتجِ ًرست ٍ تَخِ ثِ فطایٌسّبی
تَاًوٌسسبظ کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى زض هطتجِ آذط قطاض زاضز .گطچِ ثِ ًظط هیضسیس کِ هوکي است ثیي
ضضتِ تحػیلی هسیطاى ٍ ًظطضبى زض هَضز ثِکبضگیطی ػٌبغط هسیطیت ضاّجطزی تفبٍتی ٍخَز زاضتِ ثبضس ،اهب یبفتِّب ًطبى زاز کِ ثیي
ًظط هسیطاًی کِ زض ضضتِّبی کتبثساضی ٍ غیطکتبثساضی ٍ حتی هسیطیت تحػیل کطزُاًس زض ضٍیکطز آًْب ًسجت ثِ ػٌبغط هسیطیت
ضاّجطزی تفبٍت هؼٌیزاضی ٍخَز ًساضز.
نتيجهگيزی :کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى ضْط تْطاى ػٌبغط پٌحگبًِ هسیطیت ضاّجطزی ضا زض حس ظیبز
ضػبیت هیکٌٌس ٍ ایي ػٌبغط ثیي  68/5تب  75/7زضغس تحقق زاضتِ است .ثب ایي حبل ،ثطای ضسیسى ثِ ٍضؼیت هغلَة ٍ تحقق
غسزضغس ّط یک اظ ػٌبغط ثِ ٍیژُ ،تَخِ ثِ فطایٌسّبی تَاًوٌسسبظ کتبثربًِّب تَخِ ثیطتطی ضا هیعلجس.
واژههای کليدی :هسیطیت ضاّجطزی ،کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى ،هسل کبلسٍل ٍ اسپیٌکع.

هیساى کاربست عناصر پنجگانه هذیریت راهبردی کالذول و اسپینکس در...

اًسکی ثطای ظهبى ٍ اقساهبت ػولی ثطای ثطًبهِضیعی ضاّجطزی

مقدمه
زض هیبى پیططفتّبی زاًص هسیطیت زض زِّّبی گصضتِ ،هی

تحت ایي ضطایظ قبئلٌس .ثطذی زیگط ًیع کِ ثِ تبظگی قبثلیت

تَاى ثِ پیسایص خٌجطی تبظُ ثِ ًبم هسیطیت ضاّجطزی اضبضُ

ّبی ذَز ضا زض ایي حَظُ ثیطتط کطزُاًس اظ ایي کِ ًتَاًستِاًس

کطز .ایي خٌجص کِ زض اغل ثستط کَضصّبی پط ضقبثت

ضاّجطزی ثطای سبظهبى ذَز عطاحی کٌٌس ثب ًَػی احسبس گٌبُ

تدبضت قطاض زاضتّ ،ن اکٌَى ضاُ ضسبیی ضا زض زیگط ظهیٌِّبی

ضٍ ثِ ضٍ ثَزُاًس .اهب ،زض هطکع ایي تالعن ٍ ػسم قغؼیت ٍ

هسیطیت زض پیص گطفتِ است ٍ ثِ زلیل تَاًوٌسی اغَل ٍ

تطزیس ٍ احسبس گٌبُ ،سطاًدبم هسیطاى ٍ ضّجطاى سبظهبًی ثبیس

هَاظیي آى تَاًستِ خبی هٌبسجی ضا ثطای ذَز ثگطبیس ٍ ثب

سبظهبىّبی ذَز ضا زض خبیگبّی قطاض هیزازًس کِ هَفقیت ضا

پصیطش ّوگبًی ضٍ ثِ ضٍ گطزز .ایي اهط ًیبظ ثِ استفبزُ اظ

ثِ اضهغبى آٍضز؛ چَى هبّیت اغلی کبض آىّب چٌیي ایدبة

هسیطیت ضاّجطزی ٍ تَخِ ثِ آى ضا اهطی ضطٍضی ٍ اختٌبة

هیکطز.
ثط ایي اسبس ،کبلسٍل ٍ اسپیٌکع ( )1992اثتسا هسلی ضا

ًبپصیط سبذتِ ٍ تَخِ فعایٌسُ ًسجت ثِ تأثیط ػَاهل زاذلی ٍ

4

ذبضخی ثط هسیطیت کل سبظهبىّب سجت تَسؼِ آى ضسُ است

هغطح سبذتٌس کِ ثط اسبس یبفتِّبی ثَیسَت تسٍیي ضسُ

(گبلٍَی)1990 ،1

ثَز .آىّب ثیبى زاضتٌس کِ قبعؼیتّبی هَضز ًیبظ ثطای ّسایت ٍ

عی زّۀ گصضتِ ،هسیطاى هطاکع فطٌّگی ٍ آهَظضی هبًٌس

ضّجطی هطاکع فطٌّگی ٍ تطثیتی کَزکبى ضبهل هَاضز ظیط است:

سبیط ّوتبیبى زض ثرص ذػَغی یب ػوَهی ،سطهبیِ ،ظهبى ٍ

 )1کٌبضّن قطاض زازى ضًٍسّب ،هَضَعّب ،تْسیسّب ٍ فطغت

تالشّبی ذَز ضا غطف عطاحی ثطًبهِی ضاّجطزی کطزُاًس .

ّب زض هقیبسّبی ذطز ٍ کالى (هحیظ آهَظضی ٍ خبهؼِ ،کطَض

اًدبم یک کبض هَفقیتآهیع ثط اسبس یک ثطًبهِ سبالًِ کبفی ثِ

ٍ خْبى) ،ضٌبسبیی ضًٍسّب ٍ پیصثیٌی تأثیطّبی آًْب ثط آهَظش

ًظط هیضسیس ٍ کبفی ّن ثَز؛ اهب ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ثب

ٍ هطاکع فطٌّگی ثِ عَض کلی ٍ ثط هسضسِ ثِ عَض ذبظ؛  )2ثِ

ضٍیکطزی هقبضى ضس کِ ًیطٍّبی هؤثط ثط سبظهبىّبی آهَظضی

اضتطاکگصاضی زاًص ذَز ثب زیگطاى زض اختوبع آهَظضی ٍ

ضا تدعیِ ٍ تحلیل هیکطز ٍ هَاضز استفبزُ هتؼسز یبفت .زض ایي

تطثیتی ٍ هحیظّبی شیضثظ ٍ تطَیق هسیطاى ثِ استفبزُ اظ آى

ظهبى ثَز کِ  2SWOTیؼٌی ضٌبسبیی قَتّب ،ضؼفّب ،فطغت

زض ظهیٌِّبی هَضز ػالقِضبى؛  )3تؼییي سبذتبضّب ٍ ضًٍسّبیی

ّب ٍ تْسیسّب هغطح گطزیس .ثب ٍضٍز ًظبمّبی ضایبًِای،

کِ هحیظ فطٌّگی ٍ آهَظضی ضا زض اٍلَیتثٌسی ٍ تؼییي

هسیطیت سیستنّبی اعالػبتی تقَیت ضس .زض زِّ  1990م،.

ضاّجطزّب یبضی زّس تب ثتَاًس اّساف ذَز ضا هحقق سبذتِ یب

ثطًبهِضیعیّبی  3سبلِ ثطای زستیبثی ثِ اّساف سبظهبًی هَضز

احتوبل ضسیسى ثِ آىّب ضا ثیطتط سبظز؛  )4اعویٌبى اظ ایٌکِ

تَخِ قطاض گطفت (کبلسٍل ٍ اسپیٌکع .)19983

تَخِ ثِ ًظبم آهَظضی ثِ هَضَعّبی هْن ضاّجطزی است؛ )5

زض پبیبى زِّی  90هیالزی ،عطاحی ثطًبهِّبی ضاّجطزی

پبیص ضًٍسّبی اخطایی ضاّجطزّب ٍ هَضَعّبی خسیس زض

ثسیبض زضَاضتط اظ ّط ثطًبهِ زیگطی ثِ ًظط هیضسیس؛ ظیطا ایي

هحیظ گستطزُتط ٍ تسْیل ضًٍسّبی ثطضسی آًْب (کبلسٍل ٍ

ثطًبهِّب ثبیس زض فضب ٍ هحیغی هتالعن ٍ زض ضطایظ ػسم

اسپیٌکع .)1998

قغؼیت ػول کٌٌس .چٌیي استٌجبط هیضس کِ زض ایي ػطغِی
پیچیسُ ٍ فضبی ػسم قغؼیت ثطذی ضّجطاى آهَظضی ،اّویت

 Boisot .4پطٍفسَض ضضتِ هسیطیت ضاّجطزی زاًطگبُ ثبضسلًَب ٍ زستیبض
اضضس هَسسِ هغبلؼبتی هسیطیتی زض زاًطگبُ کوجطیح استٍ .ی پبسدّبی

1

هسیطیتی زض ثِ کبضگیطی ضّجطی ضاّجطزی ضا زض  4زستِ عجقِثٌسی کطزُ

2

است :ضاّجطز زض حبل ظَْض ،ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ،کبضآفطیٌی ،هقبغس

. Galloway
. Strength Weakness Opportunity Threat
3
. Caldwell & Spinks

ضاّجطزی.
.
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ثسیْی است زض پطتَی هسیطیت ٍ ثطًبهِضیعی ضاّجطزی،
خْتگیطی آیٌسُ هطاکع فطٌّگی ٍ آهَظضی ثِ زضستی تجییي

ثطًبهِای ذبظ ثطای استفبزُی هٌبست اظ فٌبٍضی اعالػبت
ثیص اظ ثیص احسبس هیضَز.

ضسُ ٍ ثب فطاّن کطزى ظهیٌِ هٌبست ثطای تفکط ضاّجطزی زض

زضٍزی ( )1387ثِ هغبلؼِ ٍضؼیت کبضثطز فٌبٍضیّبی

هیبى هسیطاى ،اتربش تػوینّبیی ثط هجٌبی تَسؼِی خبهغ ٍ

اعالػبتی زض کتبثربًِّبی زاًطگبُّبی زٍلتی ایطاى ثِ هٌظَض

هستوط اًدبم ذَاّس ضس کِ ایي اهط ایدبز ثػیطت زض ًَاحی

تسٍیي ثطًبهِ ضاّجطزی هٌبست ٍ اثطثرص فٌبٍضی اعالػبت

تحت کٌتطل ٍ ثْجَز ػولکطزّب ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاضت.

تَسظ ایي کتبثربًِّب پطزاذت ٍ ًطبى زاز کِ زض هدوَع حسٍز

هؤسسبت فطٌّگی ،آهَظضی ٍ پژٍّطی اظ هفبّین ،اغَل ٍ

 90زضغس اظ ایي کتبثربًِّب فبقس ثطًبهِ ضاّجطزی فٌبٍضی

ضٍشّبی هسیطیت ضاّجطزی استفبزُ هیکٌٌس تب ثتَاًٌس ضوي

اعالػبت ّستٌسٍ .ی ّوچٌیي ًطبى زاز کِ ضاثغِ هؼٌبزاضی

آهبزگی ثطای هَاخِْ ثب تغییطات آیٌسُ ،زض خْت اّساف ٍ

هیبى هسضک تحػیلی هطتجظ هسیطاى ٍ ٍخَز ثطًبهِ ضاّجطزی

ثطًبهِّبی ذَز ٍ زض ضاستبی چطناًساظ تؼطیف ضسُ حطکت

فٌبٍضی ٍخَز ًساضز.

ًوبیٌس (گطیک ً ،1987قل زض ضحیویخؼفطی .)1389

زضٍیطیچبزگبًی ( )1390هیعاى کبضثست ػٌبغط هسیطیت

ثب تَخ ِ ثِ اّویت ایي هَضَع ٍ ًعزیکی هسل کبلسٍل ٍ

ضاّجطزی زض کتبثربًِّبی زاًطگبُّبی اغفْبى ،غٌؼتی اغفْبى

اسپیٌکع ثِ هطاکع فطٌّگی ٍ تطثیتی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى

ٍ ػلَم پعضکی اغفْبى ضا هسًظط قطاض زاز ٍ ًطبى زاز کِ کِ اظ

ضطٍضت ثطضسی ٍ چگًَگی ثِکبضگیطی ػٌبغط پٌحگبًِ آى ،ثِ

پٌح هؤلفِی هسیطیت ضاّجطزی ،هیعاى تَخِ ثِ اهکبًبت،

ٍیژُ زض کتبثربًِّبی کبًَى ثٍِخَز آهس.

هحسٍزیتّب ٍ پیبهسّبی ذسهبتی؛ تجبزل اعالػبت هیبى هسیطاى

لصا پژٍّص حبضط ثب توطکع ثط پٌح هؤلفِی اغلی هسیطیت

ٍ کتبثساضاى کتبثربًِّبی زاًطگبّی؛ تَخِ ثِ فطایٌسّبی

ضاّجطزی ٍ ثطگطفتِ اظ هسل کبلسٍل ٍ اسپیٌکع ضبهل )1 :تجبزل

تطریع ٍ اٍلَیتثٌسی ضاّجطزّب؛ ٍ کٌتطل ثط اخطای ضاّجطزّب،

اعالػبت هیبى هسیطاى کتبثربًِّبی کبًَى ٍ کبضکٌبى؛ )2تَخِ

ثیص اظ حس هتَسظ ٍ هطاقجت ٍ اعویٌبى زاضتي ًسجت ثِ تَخِ

هسیطاى ٍ کبضکٌبى کتبثربًِّبی کبًَى ثِ اهکبًبت ،هحسٍزیتّب

ثِ اهَض ضاّجطزی زض کتبثربًِّبی زاًطگبّی اغفْبى کوتط اظ

ٍ پیبهسّب؛  )3تَخِ ثِ فطایٌسّب ثطای تَاًوٌسسبظی کتبثربًِّبی

حس هتَسظ ثَزُ است.

کبًَى ثِ هٌظَض تطریع ٍ اٍلَیتثٌسی ضاّجطزّبی کتبثربًِ؛

شاکطضْطک (ً )1391یع ػولکطز کبًَى پطٍضش فکطی

)4هطاقجت ٍ اعویٌبى اظ تَخِ هسیطاى کتبثربًِّبی کبًَى ٍ

کَزکبى ٍ ًَخَاًبى ایطاى ضا ثب استفبزُ اظ هسل تؼبلی ثٌیبز

کبضکٌبى ثِ اهَض ضاّجطزی؛ ٍ  )5کٌتطل ثط اخطای ثطًبهِّب ٍ

کیفیت اضٍپب ( )EFQMهَضز اضظیبثی قطاض زاز ٍ ایدبز کتبثربًِ

ظَْض پیبهسّبی آى هسًظط قطاض گطفت.

ثیي الوللی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى ضا پیطٌْبز زاز .یبفتِّبی ٍی

الجتِ زض ظهیٌِ هسیطیت ضاّجطزی زض کتبثربًِّب ٍ یب اضظیبثی

ًطبى زاز کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى اهتیبظ

ػولکطز کتبثربًِّبی کبًَى پیصتط پژٍّصّبی هتؼسزی اًدبم

 278/15ضا اظ کل  1000اهتیبظ هوکي کست ًوَزُ است ٍ ثب

گطفتِ است کِ اػن آًْب ضبهل هَاضز ظیط است:

تأهیي اقساهبت الظم ،اهکبى ایدبز کتبثربًِ ثیيالوللی کَزکبى ٍ

ضضبییضطیفآثبزی ٍ غیجیظازُ ( )1385ثِ ثطضسی اّساف،

ًَخَاًبى زض ایطاى ٍخَز زاضز.

ضٍشّب ٍ ػَاهل هؤثط زض ثطًبهِّبی ضاّجطزی ثطای استفبزُ اظ

ّوچٌیي شاکط ضْطک ثب ّوکبضی اثبشضی ( )1392زض

فٌبٍضی اعالػبت زض کتبثربًِّب پطزاذتِ ٍ سبذتبض کلی ایي

پژٍّطی زیگط ،ػولکطز کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ

ثطًبهِّب ضا تططیح کطزُاًس ٍ ًطبى زازُاًس کِ فٌبٍضی اعالػبت

ًَخَاًبى ضا ثط اسبس هسل  SWOTاضظیبثی کطزُ ٍ ثِ ایي

ثِ یکی اظ اثعاضّبی هْن ٍ اسبسی ثطای زستیبثی ثِ اّساف

ًتیدِ ضسیسُاًس کِ کبًَى اظ ًظط ػَاهل زاذلی زچبض ضؼف

سبظهبىّب اظ خولِ کتبثربًِّب تجسیل ضسُ است ٍ لعٍم عطاحی

دانطگاه آزاد اسالهی واحذ تهراى ضوال ،سال نهن ،ضواره  ،35زهستاى 1395

73

هیساى کاربست عناصر پنجگانه هذیریت راهبردی کالذول و اسپینکس در...

است ،اهب زض ٍاکٌص ثِ ػَاهل ذبضخی زض ٍضؼیت هیبًِ قطاض

ثِ هغبلؼِ سِ کتبثربًِ ػوَهی ٍ زاًطگبّی زض کبلیفطًیب ٍ

زاضز.

هیطیگبى پطزاذت تب اٍلَیتّبی ثطًبهِای آًبى ضا زض ضطایظ

فطجپْلَ )1994(1زض ضسبلِی زکتطای ذَز ثِ ثطضسی هؤلفِ-

ضکَز اقتػبزی هؼلَم کٌس .تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب ًطبى هیزّس

ّبی ثطًبهِ ضاّجطزی زض کتبثربًِ زاًطگبّی استطالیب پطزاذتِ

کِ ازاضُکٌٌسگبى ایي کتبثربًِّب کِ ضّجطی ٍ هسیطیت کبض

استٍ .ی ًطبى زاز کِ کتبثربًِ زاًطگبّی استطالیب اظ ًظط

ّطضٍظضبى است ،اٍلَیتّبی ضاّجطزی ضا ثطای ثطًبهِضیعی ٍ

فطایٌس کبضی ثب هؤلفِّبی هسیطیت ضاّجطزی سبظگبض است .اهب

تػوینگیطی هَضز استفبزُ قطاض هیزٌّس.

زض فؼبلیتّبی ذَزکبضسبظی ثِ زلیل ّعیٌِ ٍ قیوت ثبال ثْتط

هطٍض ایي پیطیٌِّب حبکی اظ آى است کِ ػلیضغن پیًَس ٍ

است کِ عجق ثطًبهِضیعی اًدبم گیطزّ .وچٌیي ًطبى زازُ ضس

ًعزیکی هسل کبلسٍل ٍ اسپیٌکع ثِ هطاکع آهَظضی ٍ تطثیتی

کِ ثطذَضزّبی ضفتبضی هسیطاى سیستن ٍ کتبثساضاى زاًطگبّی

کَزکبى ٍ استفبزُ اظ آى زض هساضس ٍ زاًطگبُّب ٍ زض ثؼضی

زض ثِ ثوط ضسیسى اّساف حبئع اّویت است .ػالٍُ ثط ایي،

کتبثربًِّبی زاًطگبّی ،تبکٌَى ایي هسل زض کتبثربًِّبی کبًَى

ًتبیح ایي ضسبلِ یب کتبثربًِّبی زیگط ٍ سیستنّبی ذَزکبض زض

هَضز ثْطُثطزاضی قطاض ًگطفتِ است .ثب تَخِ ثِ اّویت هسیطیت

ًیَظلٌس ًیع هقبیسِ گطزیس ٍ ًطبى زازُ ضس کِ کتبثربًِّبی

زض ایيگًَِ سبظهبىّبی فطٌّگی ،کبضثطز هؤلفِّبی هرتلف

زاًطگبّی استطالیب زضغس ثبالتطی اظ هَاظیي هسیطیت ضاّجطزی

هسیطیت ضاّجطزی ثطای ثطًبهِضیعیّبی ذطز ٍ کالى زض آًْب ٍ

ضا ضػبیت کطزُاًس.

ثط اسبس ًیبظّبی ػلوی ٍ فطٌّگی خبهؼِ ٍ عطاحی چطن-

افطبض )2000(2زض ضسبلِی زکتطای ذَز ثب استفبزُ اظ هؤلفِ-

اًساظّبی ػقالًی ٍ َّضوٌساًِ ،پژٍّص حبضط ثِ ایي هَضَع

ّبی هسیطیت ضاّجطزی ثِ ثطضسی ضضس هدوَػِ تک ًگبضت-

پطزاذتِ ٍ زض غسز ثطآهس تب ثِ ایي سؤال اسبسی پبسد زّس:

ّبی کتبثربًِ هطخغ ( )GRLاظ کتبثربًِ ایبلتی ًیَسبٍتٍلع ،ثب

کتبثربًِّبی کبًَى تب چِ حس ػٌبغط پٌحگبًِ هسیطیت ضاّجطزی

ّسف تَسؼِ هدوَػِ کتبثربًِ پطزاذت .ایي کتبثربًِ ،پیصتط

ضبهل )1 :تَخِ زاضتي ثِ ثِکبضگیطی اهکبًبت ،هحسٍزیتّب ٍ

زض سبل  1988م ثطًبهِای ضا تحت ػٌَاى ( )SLNSWثِ ػٌَاى

پیبهسّبی آى زض ذسهبت؛  )2اّویت زازى ثِ تجبزل اعّالػبت ٍ

ثرطی اظ ثطًبهِضیعی ضاّجطزی پیبزُسبظی کطزُ ثَز .لصا

خوغآٍضی ًظطات؛ )3قبئل ثَزى ثِ تَاًوٌسسبظی کتبثربًِ ثطای

پژٍّص افطبض ،هؤلفِّب ٍ الگَّبی هفیس تػوینگیطی کِ ثط

تطریع ٍ تؼییي اٍلَیّتّبی ذَز؛  )4هطاقجت ٍ اعویٌبى اظ

ضضس ٍ تَسؼِ هدوَػِ تأثیطگصاض است ضا ًطبى زازُ است.

اهَض ضاّجطزی؛  )5کٌتطل ثط اخطای ضاّجطزّب ٍ ًتبیح آى ضا

هحوَز ،حیسض ٍ حبهسً )2005( 3یع چگًَگی زضآهسظایی

ضػبیت هیکٌٌس ،ثب ایي فطضیِ کِ ثِ ًظط هیضسس ،ثیي ضضتِ

کتبثربًِّبی پبکستبًی ضا هَضز کٌکبش قطاض زازُ ٍ ًطبى زازًس

تحػیلی هسیطاى اظ ًظط ضضتِ کتبثساضی ٍ غیط کتبثساضی ثب ثِ

کِ کتبثساضاى پبکستبًی ثبیس ثیص اظ پیص ،اظ توبهی فطغتّب ٍ

کبضگیطی هؤلفِّبی هسیطیت ضاّجطزی تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز

ًقبط قَت ذَز زض خْت زضآهسظایی کتبثربًِّب استفبزُ کٌٌس ٍ

زاضز.

زض ضاستبی کٌتطل آىّب قسم ثطزاضًس.
کیسی )2011(4زض ضسبلِ زکتطی ذَز تحت ػٌَاى "اٍلَیت
ّبی ضاّجطزی ٍ تغییط زض کتبثربًِّبی زاًطگبّی" ،ثطای ثِ
کبضگیطی اٍلَیتّبی ضاّجطزی زض تػوینگیطیّبی کتبثربًِّب
1

. FaraJpahlou
. Afshar
3
. Mahmood, Hameed & Haider
4
.Casey

روش پژوهش
5

ثطای اًدبم پژٍّص حبضط اظ ضٍش پیوبیطی استفبزُ ضس.
خبهؼِ آهبضی ضا کلیِ کبضکٌبى  38کتبثربًِ کبًَى پطٍضش فکطی
کَزکبى ٍ ًَخَاًبى زض سغح ضْط تْطاى کِ اظ لیسبًس ثِ ثبال
تحػیالت زاضتِاًس ٍ تؼساز آىّب ً 167فط ثَز تطکیل زاز .ثب

2
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تَخِ ثِ لعٍم خبهؼیت زازُّب ٍ هحسٍز ثَزى تؼساز کبضکٌبى،

تجبزل اعالػبت ،تَخِ ثِ فطایٌسّب خْت تَاًوٌسسبظی کتبثربًِ

ًوًَِگیطی اًدبم ًطس .زض هدوَعً 128 ،فط ثِ پطسصًبهِّب

ثِ هٌظَض تطریع ٍ اٍلَیتثٌسی ضاّجطزّب ،هطاقجت ٍ اعویٌبى

پبسد زازُاًس کِ زض خسٍل  1هطرع ضسُ است.

اظ تَخِ ثِ اهَض ضاّجطزی ،کٌتطل ثط اخطای ضاّجطزّب ٍ
پیبهسّبی آى) هَضز سٌدص قطاض گطفت .ضٍایی پطسصًبهِ

جذيل  .1تًزیع فراياوی ي درصذ مذرک تحصیلی
پاسخگًیان

ضٍایی هحتَایی ٍ غَضی ثَزُ کِ اظ عطیق اضائِ ًظطّبی
هترػػبى ػلن اعالػبت ٍ زاًصضٌبسی کِ تدطثِ ثیطتطی زض

هسضک تحػیلی

فطاٍاًی

زضغس

هجحث هَضز ًظط زاضتٌس ،ثسست آهس ٍ ثب تأییس استبز ضاٌّوب

کبضضٌبسی

95

74/2

اخطا ضس .پبیبیی ثِ زست آهسُ اظ عطیق آلفبی کطًٍجبخ  0/95ثِ

کبضضٌبسی اضضس

33

25/8

زست آهس کِ پبیبیی ثبال ٍ ذَثی ضا ًتیدِ هیزّس .زض تحلیل

زکتطی

0

0

خوغ

128

100/0

زازُّب اظ آهبضّبی تَغیفی ،تحلیلی ٍ آظهَى  tتک ًوًَِای
هستقل ٍ آظهَى ّوجستگی استفبزُ گطزیس.

اثعاض اًساظُگیطی ،پطسصًبهِ هحقق سبذتِ ثَز کِ ثط اسبس
هسل کبلسٍل ٍ اسپیٌکع ،ثط حست عیف پٌح زضخِای لیکطت

یافتههای پژوهش

ثب  40سؤال تٌظین گطزیس کِ اظ عطیق آى پٌح هؤلفِی هسیطیت

ػٌػط اٍل :تَخِ ثِ اهکبًبت ،هحسٍزیتّب ٍ پیبهسّبی آى

ضاّجطزی (تَخِ ثِ اهکبًبت ،هحسٍزیتّب ٍ پیبهسّبی ذسهبتی،
جذيل  .1شاخصَای تًصیفی مربًط بٍ مؤلفٍ تًجٍ بٍ امکاوات ،محذيدیتَا ي پیامذَای آن در خذمت دَی کتابخاوٍَای کاوًن
گَیِّبی هَضز ثطضسی
تب چِ حس اظ ًیطٍی اًسبًی کبضآهس زض اًدبم اهَض کتبثربًِ استفبزُ هیضَز؟
ثطای ّوبٌّگ سبظی ثطًبهِّبی ضاّجطزی ثب سبذتبض فطٌّگی کبًَى تب چِ
حس تالش هیگطزز؟
ثطای خلَگیطی اظ تساذل ٍ تؼبضؼ ثطًبهِّب تب چِ حس ثطًبهِّبی زض حبل
اخطا ثِ-عَض هستوط ثطضسی هیضَز؟
ظهیٌِ ثطٍظ ذالقیت کبضکٌبى تب چِ حس فطاّن ضسُ است؟
ثطای ایدبز اهکبًبت ٍ تسْیالت زض کتبثربًِ تب چِ حس ثطًبهِ ضیعی غَضت
هیگیطز؟
تب چِ حس ظهیٌِ پبسدگَیی ثِ ًیبظّبی اعالػبتی کبضثطاى زض کتبثربًِ فطاّن
ضسُ است؟
تب چِ حس عطاحی ٍ تَسؼِ ثطًبهِّبی آهَظش ضوي ذسهت کتبثساضاى زض
اٍلَیت قطاض زاضز؟
تب چِ حس اظ ًظطات هطاخؼِ کٌٌسگبى ثطای ثْجَز فؼبلیتّبی ذسهبتی
کتبثربًِ استفبزُ هیضَز؟
ثطای اضائِ ذسهبت ثِ کبضثطاى تب چِ حس اظ فٌبٍضیّبی ًَیي اعالػبتی
استفبزُ هیضَز؟
ًوطُ کل تَخِ ثِ اهکبًبت ،هحسٍزیتّب ٍ پیبهسّبی ذسهبتی
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تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

ٍاضیبًس

128

3/93

0/815

0/664

128

3/79

0/820

0/672

128

3/74

0/890

0/791

128

3/64

0/867

0/752

128

3/64

1/017

1/035

128

3/55

0/904

0/817

128

3/42

0/969

0/939

128

3/23

1/008

1/016

128

3/12

0/838

0/703

128

32/06

5/287

27/949
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ّوبىگًَِ کِ زض خسٍل ً 1طبى زازُ هیضَز هیبًگیي اهتیبظّبی

ًَیي اعالػبتی ثطای اضائِ ذسهبت ثب هیبًگیي  3/12زض آذطیي

اذتػبظ زازُ ضسُ اظ سَی کبضکٌبى کتبثربًِ زض پبسد ثِ

هطتجِ قطاض گطفتِ است .ضوي ایٌکِ هیبًگیي کل کبضثست ایي

ضبذعّبی هطثَط ثِ کبضثست ػٌػط اٍل (تَخِ ثِ اهکبًبت،

هؤلفِ زض کتبثربًِّبی کبًَى ًیع  32/06هحبسجِ ضسُ است.
ػٌػط زٍم :اّویت ثِ تجبزل اعالػبت ٍ خوغآٍضی ًظطات

هحسٍزیتّب ٍ پیبهسّبی آى) ،استفبزُ اظ ًیطٍی اًسبًی کبضآهس
ثب هیبًگیي  3/93زض ثبالتطیي هطتجِ ٍ استفبزُ اظ فٌبٍضیّبی

جذيل  .2شاخصَای تًصیفی مربًط بٍ مؤلفٍ تبادل اطالعات در کتابخاوٍَای کاوًن
گَیِّبی هَضز ثطضسی
تب چِ حس ضٍاثظ زٍستبًِ ٍ خَ غویوی هیبى کبضکٌبى ٍخَز
زاضز؟
حسٍز ٍظبیف ٍ حیغِ کبضی کتبثساضاى تب چِ حس ثِ عَض
ضفبف اضائِ ضسُ ٍ زض کتبثربًِ هطَْز است؟
تب چِ حس ثِ اًتظبضات ٍ تقبضبی هٌغقی هطاخؼبى کتبثربًِ
تَخِ هیگطزز؟
تب چِ حس زض ازاضُ کتبثربًِ اظ هسیطیت هطبضکتی استفبزُ
هیگطزز؟
تب چِ حس ثِ پیطٌْبزّبی هفیس ٍ سبظًسُ کتبثساضاى ثسٍى زض
ًظط گطفتي اضائِکٌٌسُ آى تَخِ هیگطزز؟

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

ٍاضیبًس

128

4/24

0/801

0/642

128

3/92

0/893

0/797

128

3/90

0/812

0/659

128

3/84

1/007

1/015

128

3/73

0/874

0/764

تب چِ حس ضیَُّبی غحیح اعالع ضسبًی ثِ هطاخؼبى ٍ
کبضثطاى زض ذػَظ ضطایظ ٍ تغییطات هحیغی زض کتبثربًِ

128

3/62

0/888

0/789

ٍخَز زاضز؟
تب چِ حس ثطای اًدبم ثْتط ٍظبیف ثِ کتبثساضاى ًظطّب ٍ
پیطٌْبزّبی کبضثطزی اضائِ هیگطزز؟
تب چِ حس ثطای اٍلَیت ثٌسی اّساف ٍ ثطًبهِّبی کتبثربًِ
سؼی هیضَز کِ تَافق کتبثساضاى خلت ضَز؟
ًوطُ کل تجبزل اعالػبت

128

3/56

0/885

0/783

128

3/45

0/868

0/754

128

30/27

4/771

22/767

ثب تَخِ ثِ هیبًگیي اهتیبظّبی اذتػبظ زازُ ضسُ اظ سَی

ثٌسی اّساف ثب هیبًگیي  3/45زض ضتجِآذط قطاض گطفتِ است.

کبضکٌبى زض پبسد ثِ ضبذعّبی هطثَط ثِ کبضثست ػٌػط زٍم

ضوي ایٌکِ اهتیبظ کل کبضثست ایي هؤلفِ زض کتبثربًِّبی

(تجبزل اعالػبت) زض خسٍل  2هطرع گطزیس کِ کبضثست

کبًَى ثب هیبًگیي  30/27هحبسجِ ضسُ است.

ضٍاثظ زٍستبًِ ٍ ایدبز خَ غویوی هیبى کبضکٌبى ثب هیبًگیي

ػٌػط سَم .تطریع ٍ اٍلَیتثٌسی هسبئل ضاّجطزی

 4/24زض ضتجِ ًرست ٍ خلت تَافق کتبثساضاى ثطای اٍلَیت-
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جذيل  .3شاخصَای تًصیفی مربًط بٍ مؤلفٍ تًجٍ بٍ فرایىذَا جُت تًاومىذسازی کتابخاوٍ بٍ مىظًر تشخیص ي ايلًیتبىذی
راَبردَا در کتابخاوٍَای کاوًن
گَیِّبی هَضز ثطضسی
تب چِ حس اظ حساکثط تَاى ٍ هؼلَهبت کتبثساضاى زض تسٍیي
اٍلَیتّبی کتبثربًِ استفبزُ هیگطزز؟
ثطای ثطقطاضی ًظبم ذَزگطزاًی زض کبضّب ٍ فؼبلیتّبی
کتبثربًِّبی کبًَى تب چِ حس تالش هیگطزز؟
تب چِ حس اظ اضظضیبثی هٌظن ػولکطز کتبثساضاى ثطای ثطضسی
هیعاى تحقق اّساف کتبثربًِّبی کبًَى استفبزُ هیگطزز؟
ثب اًتقبزّبی احتوبلی کبضثطاى تب چِ حس ثطذَضز هٌبست ٍ
ػقالیی هیضَز؟
ثطًبهِّبی ضاّجطزی کتبثربًِ پس اظ هطبّسُ پیبهسّب تب چِ حس
هَضز ثبظًگطی ٍ اغالح قطاض هیگیطز؟
تب چِ حس زض تْیِ اعالػبت ٍ هٌبثغ کبفی ثطای تٌظین ٍ
اٍلَیتثٌسی ثطًبهِّبی کتبثربًِ خسیت ٍ پطتکبض ٍخَز زاضز؟
ثطای کطف ػلل هطکالت هَخَز تب چِ حس اظ کتبثساضاى زض
خوغ آٍضی اعالػبت ٍ تحلیل آًْب استفبزُ هیضَز؟
ثب اًتقبزّبی احتوبلی کتبثساضاى زض ظهیٌِّبی هرتلف کبضی تب
چِ حس ثطذَضز هٌبست ٍ ػقالًی هیضَز؟
اهکبى زستطسی ثِ هٌبثغ اعالػبتی ٍ تحقیقبتی زض کتبثربًِ تب
چِ حس فطاّن است؟

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

ٍاضیبًس

128

3/61

0/966

0/933

128

3/57

0/945

0/893

128

3/55

0/904

0/817

128

3/55

0/912

0/832

128

3/48

0/887

0/787

128

3/47

0/904

0/818

128

3/40

1/014

1/029

128

3/30

0/993

0/985

128

3/19

1/002

1/004

تب چِ حس اظ فٌبٍضیْبی پیططفتِ اعالػبتی ٍ اضتجبعی زض خْت
ثْیٌِ سبظی ضاّجطزّبی کتبثربًِ ٍ اٍلَیت ثٌسی آًْب استفبزُ

128

3/14

0/911

0/830

هیضَز؟
ًوطُ کل تَخِ ثِ فطایٌسّب خْت تَاًوٌسسبظی کتبثربًِ ثِ
هٌظَض تطریع ٍ اٍلَیت ثٌسی ضاّجطزّب

128

/26
34

6/551

42/917

زازُّب زض خسٍل ً 3طبى زاز کِ هیبًگیي اهتیبظّبی

فٌبٍضیّبی پیططفتِ اعالػبتی ٍ اضتجبعی ثطای ثْیٌِسبظی

اذتػبظ زازُ ضسُ اظ سَی کبضکٌبى زض پبسد ثِ ضبذعّبی

ضاّجطزّب ٍ اٍلَیتثٌسی آًْب ثب هیبًگیي  3/14زض پبییيتطیي

هطثَط ثِ کبضثست ػٌػطسَم (تَخِ ثِ فطایٌسّب خْت

هطتجِ قطاض زاضز .اهتیبظ کل هطثَط ثِ کبضثست ایي هؤلفِ زض

تَاًوٌسسبظی کتبثربًِ ثِ هٌظَض تطریع ٍ اٍلَیتثٌسی

کتبثربًِّبی کبًَى ثب هیبًگیي  34/26هحبسجِ ضسُ است.

ضاّجطزّب) ،استفبزُ اظ حساکثط تَاى ٍ هؼلَهبت کتبثساضاى زض

ػٌػط چْبضم :هطاقجت ٍ اعویٌبى اظ اهَض ضاّجطزی

تسٍیي اٍلَیتّب ثب هیبًگیي  3/61زض هطتجِ ًرست ٍ استفبزُ اظ
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خسٍل  .4هیعاى تَخِ ثِ هطاقجت اظ اهَض ضاّجطزی زض کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى
گَیِّبی هَضز ثطضسی
ثطای ضفغ اذتالفّبی احتوبلی کبضکٌبى ٍ ایدبز فضبی تفبّن ٍ
خلت ًظطات سَزهٌس کتبثساضاى تب چِ حس تالش هیگطزز؟
تب چِ حس اّساف ٍ اٍلَیتّبی کتبثربًِ ثِ عَض هکطض ثطای
کبضکٌبى تَضیح زازُ هیضَز؟
ثطای ثْجَز هستوط کیفیت ذسهبت کتبثربًِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح
حبغل اظ اضظیبثی ثطًبهِّبی ضاّجطزی ،تب چِ حس تالش هیگطزز؟
تب چِ حس ثطای اخطای الَیتّب ،ظهبىثٌسی هطرع تؼییي ضسُ
است؟
تب چِ حس زض اًدبم کبضّب ،ثِ تَافق ّوگبًی تَخِ هیضَز ٍ ًِ
اػوبل ًظط ضرػی؟
ثِ هٌظَض ایدبز تؼْس کبضی ،تب چِ حس زض ٍاگصاضی اذتیبض ٍ
هسئَلیتْب ثِ کتبثساضاى اًؼغبفپصیطی ٍخَز زاضز؟

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

ٍاضیبًس

128

3/65

0/977

0/954

128

3/64

0/911

0/830

128

3/64

0/914

0/830

128

3/64

0/978

0/956

128

3/56

0/954

0/909

128

3/52

0/947

0/897

زض خلسبت ثحث ٍ گفتگَ ضاخغ ثِ تػوینگیطیّبی
کتبثربًِّبی کبًَى ،کتبثساضاى تب چِ حس حضَض فؼبل ٍ هستوط

128

3/38

0/923

0/852

زاضًس؟
کبضّبی هَفق کتبثساضاى تب چِ حس هَضز قسضزاًی ٍ تطَیق قطاض
هیگیطز؟
ًوطُ کل هطاقجت ٍ اعویٌبى اظ تَخِّ ثِ اهَض ضاّجطزی

128

3/20

1/053

1/108

128

28/24

5/189

26/925

هیبًگیي اهتیبظّبی اذتػبظ زازُ ضسُ اظ سَی کبضکٌبى زض

ثب تَخِ ثِ هیبًگیيّبی اذػبظ یبفتِ اظ سَی کبضکٌبى

پبسد ثِ ضبذعّبی هطثَط ثِ کبضثست ػٌػط چْبضم (هطاقجت

کتبثربًِ زض پبسد ثِ ضبذعّبی هطثَط ثِ کبضثست ػٌػط

ٍ اعویٌبى اظ اهَض ضاّجطزی) زض خسٍل ً 4طبى زاز کِ تالش

پٌدن (کٌتطل اخطای ضاّجطزّب ٍ پیبهسّبی آى) زض خسٍل ،5

ثطای ضفغ اذتالفّبی احتوبلی کبضکٌبى ٍ ایدبز فضبی تفبّن

هیتَاى گفت کِ ظهیٌِ ّوکبضی هیبى کتبثساضاى ثب هیبًگیي 3/92

ثب هیبًگیي  3/65زض هطتجِ ًرست ٍ قسضزاًی اظ کبضّبی هَفق

زض ضتجِ ًرست ٍ خلسبت ثحث ٍ گفتگَ زض هَضز ًتبیح

ثب هیبًگیي  3/20زض هطتجِ آذط قطاض گطفتِ است ٍ هیبًگیي کل

ثطًبهِّبی ضاّجطزی کتبثربًِ ثب کتبثساضاى ثب هیبًگیي  3/40زض

کبضثست ایي هؤلفِ زض کتبثربًِّبی کبًَى  28/24هحبسجِ ضسُ

هطتجِ آذط قطاض گطفتِ است ٍ هیبًگیي کل کبضثست ایي هؤلفِ

است.

زض کتبثربًِّبی کبًَى ًیع ثطاثط ثب  17/95هحبسجِ ضسُ است.

ػٌػط پٌدن :کٌتطل اخطای ضاّجطزّب ٍ پیبهسّبی آى
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جذيل  .5شاخصَای تًصیفی مربًط بٍ مؤلفٍ کىترل بر اجرای راَبردَا ي پیامذَای آن در کتابخاوٍَای کاوًن
گَیِّبی هَضز ثطضسی
ثطای زستیبثی ثِ ػولکطز هغلَة تب چِ حس ظهیٌِ ّوکبضی ثیي
کتبثساضاى ٍخَز زاضز؟
ثْطُگیطی اظ فٌبٍضیْبی ًَیي اعالػبتی ثطای اضائِ ذسهبت تب
چِ حس ثب استقجبل کتبثساضاى هَاخِ هیگطزز؟
ثِ هٌظَض اضظیبثی هیعاى هَفقیت ،تب چِ حس ًتبیح ثطًبهِّبی
ضاّجطزی کتبثربًِ ثِ عَض هستوط پیگیطی هیضَز؟
تب چِ حس اظ اضظضیبثی هساٍم کتبثساضاى ثطای کٌتطل اثطثرطی
ثطًبهِّبی ضاّجطزی کتبثربًِ استفبزُ هیضَز؟
تب چِ حس خلسبت ثحث ٍ گفتگَ زض هَضز ًتبیح ثطًبهِّبی
ضاّجطزی کتبثربًِ ثب کتبثساضاى ٍخَز زاضز؟
ًوطُ کل کٌتطل ثط اخطای ضاّجطزّب ٍ پیبهسّبی آى

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

ٍاضیبًس

128

3/92

0/857

0/734

128

3/79

1/025

1/050

128

3/42

0/902

0/813

128

3/41

0/944

0/890

128

3/40

1/007

1/013

128

17/95

3/683

13/564

هیعاى ّنسَیی کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى
ٍ ًَخَاًبى ثب ػٌبغط پٌحگبًِ هسیطیت ضاّجطزی
جذيل  .6میسان َمسًیی کتابخاوٍَای کاوًن پريرش فکری کًدکان ي وًجًاوان با عىاصر پىجگاوٍ مذیریت راَبردی
ضبذع
ًوطُ کل
ػٌبغط پٌحگبًِ

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

هیبًگیي هقبیسِضسُ

هقساض t

زضخِ آظازی

سغح هؼٌیزاضی

128

142/78

22/21

120

11/6

127

000

ثب تَخِ ثِ ایي کِ هقساض  tهثجت ٍ هؼٌیزاض است ،هطرع

ثطای آًکِ ثتَاى هطرع کطز کِ ّط یک اظ هؤلفِّبی

هیضَز کِ زض کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ

پٌحگبًِ ثِ عَض هدعا ٍ ًسجت ثِ یکسیگط زض چِ سغحی

ًَخَاًبى ثِ عَض هؼٌیزاضی زض حس ظیبز ػٌبغط پٌحگبًِ

ضػبیت هیضًَس اظ خسٍل  7استفبزُ ضس.

هسیطیت ضاّجطزی ضػبیت هیضَز.
جذيل  .7رتبٍبىذی عىاصر پىجگاوٍ مذیریت راَبردی کالذيل ي اسپیىکس در کتابخاوٍَای کاوًن
تؼساز

هدوَع ًوطات کست ضسُ

هیبًگیي

هدوَع ًوطات قبثل کست

زضغس تحقق ػٌبغط

هؤلفِ زٍ

128

3875

30/27

5120

75/68

هؤلفِ پٌح

128

2297

17/95

3200

71/78

هؤلفِ یک

128

4104

32/06

5760

71/25

هؤلفِ چْبض

128

3815

28/24

5120

70/61

هؤلفِ سِ

128

4385

34/26

6400

68/52
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زازُّبی خسٍل ً 7طبى هیزّس کِ هؤلفِ زٍم (تجبزل

اظ تَخِ ثِ اهَض ضاّجطزی) ثب زضغس تحقق  70/61زض ضتجِ

اعالػبت) ثب زضغس تحقق  ، 75/68زض ضتجِ ًرست قطاض زاضتِ

چْبضم ٍ هؤلفِ سَم (تَخِ ثِ فطایٌسّب خْت تَاًوٌسسبظی

است .هؤلفِ پٌدن (کٌتطل ثط اخطای ضاّجطزّب ٍ پیبهسّبی آى) ثب

کتبثربًِ ثطای تطریع ٍ اٍلَیتثٌسی ضاّجطزّب) زض ضتجِ آذط

زضغس تحقق  71/68زض ضتجِ زٍّم ٍ هؤلفِ اٍل (تَخِ ثِ

قطاض گطفتِ است.

اهکبًبت ،هحسٍزیتّب ٍ پیبهسّبی ذسهبتی) ثب زضغس تحقق
ػٌبغط  71/25زض ضتجِ سَم ٍ هؤلفِ چْبضم (هطاقجت ٍ اعویٌبى

آیب ضضتِ تحػیلی هسیطاى ثط ًقغِ ًظطّبی آًْب زض هَضز
کبضثست ػٌبغط پٌحگبًِ هسیطیت ضاّجطزی هؤثط ثَزُ است؟

جذيل  .8آزمًن  tگريٌَای مستقل برای تعییه تفايت بیه میسان کاربست عىاصر پىجگاوٍ ي رشتٍ تحصیلی مذیران
هَلفِّب

تؼساز

هیبًگیي

هؤلفِ

کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی

8

30/13

4/155

یک

سبیط ضضتِّب

32

32/69

4/822

هؤلفِ زٍ

کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی

8

30/88

4/970

سبیط ضضتِّب

32

31/31

4/154

کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی

8

32/88

6/686

سبیط ضضتِّب

32

35/09

5/503

کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی

8

27/38

4/868

سبیط ضضتِّب

32

28/84

4/349

هؤلفِ

کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی

8

18/00

3/117

پٌح

سبیط ضضتِّب

32

18/31

3/345

هؤلفِ سِ
هؤلفِ
چْبض

ضضتِ تحػیلی

اًحطاف
استبًساضز

زض ایي ثرص ،فطضیِ پژٍّص هجٌی ثط ایٌکِ ثِ ًظط هیضسس

هقساض t

زضخِ
آظازی

سغح هؼٌی
زاضی

-1/377

38

0/176

-0/256

38

0/799

-0/978

38

0/334

-0/835

38

0/409

-0/239

38

0/812

ًتیدِ
تفبٍت هؼٌیزاض
ًیست
تفبٍت هؼٌیزاض
ًیست
تفبٍت هؼٌیزاض
ًیست
تفبٍت هؼٌیزاض
ًیست
تفبٍت هؼٌیزاض
ًیست

بحث و نتيجه گيزی

تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي ضضتِ تحػیلی (کتبثساضی ٍ غیط

اهطٍظُ هیتَاى ثب هسیطیت ضاّجطزی اهکبًبت ثبلقَُ کتبثربًِ

کتبثساضی) هسیطاى ٍ ًقغِ ًظطّبی آًْب زض کبضثست ػٌبغط

ّب اظ خولِ هٌبثغ اًسبًی ،هٌبثغ فیعیکی ،هٌبثغ زاًص ٍ یبزگیطی،

هسیطیت ضاّجطزی هَضز آظهَى قطاض گطفتّ .وبىعَض کِ زض

هسیطیت هٌبثغ اعالػبتی ،استفبزُ اظ فٌبٍضیّب ٍ غیطُ ثْطٍُضی

خسٍل  8هطَْز است ،سغح هؼٌبزاضی آظهَى ثطای ّط پٌح

حطفِای ضا افعایص زاز ٍ ثِ ًتبیح هغلَثی زض ثبظزُ ٍ ثطًٍساز

هؤلفِ ثیطتط اظ  0/05هحبسجِ ضسُ ،لصا آظهَى ثطای ّیچکسام اظ

سبظهبًی زست یبفتً .تبیح پژٍّص حبضط ًطبى زاز استفبزُ اظ

هؤلفِّبی پٌحگبًِ هؼٌیزاض ًیست ٍ فطؼ ٍخَز تفبٍت هؼٌب

ًیطٍی اًسبًی کبضآهس زض ثبالتطیي هطتجِ ٍ زض هقبثل ،تَخِ ثِ

زاض ثیي ًظط هسیطاًی کِ زض ضضتِ کتبثساضی تحػیل کطزُاًس ثب

استفبزُ اظ فٌبٍضیّبیًَیي اعالػبتی ثطای ذسهتضسبًی ثِ

آًْبیی کِ زض سبیط ضضتِّب تحػیل کطزُاًس ،زض کبضثست ػٌبغط

کبضثطاى زض پبییيتطیي سغح ذَز قطاض زاضتِ است .زض پژٍّص

هسیطیت ضاّجطی ٍخَز ًساضز.

شاکطضْطک ٍ اثبشضی (ً )1392یع ًطبى زازُ ضسُ ثَز کِ
کتبثربًِّبی کبًَى اظ ًظط ػَاهل زاذلی زچبض ضؼف است ،اهب
زض ٍاکٌص ثِ ػَاهل ذبضخی زض ٍضؼیت هیبًِ قطاض زاضز .الجتِ
هسلّب ٍ ػٌبغط ثِ کبض ضفتِ زض پژٍّص حبضط ٍ پژٍّص شاکط
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ضْطک ٍ اثبشضی هتفبٍت ثَزُ است ٍ ضبیس اذتالف اًسک

ضاّجطزّب ٍ اٍلَیتثٌسی آًْب زض پبییيتطیي هطتجِ قطاض گطفتِ

آهبضّبی هطبّسُ ضسُ ًیع ثِ ّویي زلیل ثبضس.

است.

اظ آىخبیی کِ ضاّجطزّب هؼوَالً ثب کل سبظهبى سطٍکبض زاضًس

تحقق اّساف کتبثربًِّب هٌَط ثِ ضاّجطزی غحیح ،ػلوی ٍ

ثٌبثطایيّ ،وِی افطاز ٍ ٍاحسّبی سبظهبىّ ،ن زض ثرص ثطًبهِ

هٌبست است .تفبّن ٍ تؼْس ثیطتط هیبى هسیطاى ،کبضکٌبى ،زست

ضیعی ٍ ّن زض ثرص اخطا ثبیس هطبضکت زاضتِ ثبضٌس ٍ ٌّط

اًسضکبضاى ٍ کبضثطاى هَخت هیضَز تب آًبى ثتَاًٌس سبظهبًی ضا

هسیطاى ًیع ایي است کِ چگًَِ افطاز ٍ ٍاحسّب ضا زض اخطای

کِ زض آى کبض هیکٌٌس زضک ًوبیٌس ،ثِ ػلت کبض ذَز پیثجطًس،

ضاّجطزّب زذبلت زٌّسّ .ط قسض کِ افطاز ثیطتط زض خطیبى ثطًبهِ

ذَز ضا خعئی اظ سبظهبى ثِ حسبة آٍضًس ،ثطای کوک کطزى

ّب قطاض زاضتِ ثبضٌس ثْتط هیتَاًٌس ثِ اخطای آىّب کوک کٌٌس.

ثِ آى ذَز ضا هتؼْس ثساًٌس ٍ ثطًبهِّب ضا زض فبغلِ ظهبًی تؼییي

ثِ عَضی کِ زض پژٍّص فطجپْلَ (ً )1994یع ًطبى زازُ ضسُ

ضسُ اخطا کٌٌسّ .وچٌیي ضٌبذت ٍ آگبّی اظ اًگیعُ کتبثساضاى

ثَز کِ ثطذَضزّبی ضفتبضی هسیطاى سیستن ٍ کتبثساضاى زض ثِ

زض اخطای ضاّجطزّب ،تطَیق ٍ قسضضٌبسی ثِ هَقغ اظ هَفقیت

ثوط ضسیسى اّساف حبئع اّویت است .ذَضجرتبًِ ًتبیح

ّبی کتبثساضاى ّوگی هیتَاًس هٌدط ثِ ًتبیح ثْتط ٍ هطاقجت اظ

پژٍّص حبضط ًطبى زاز کِ زض کتبثربًِّبی کبًَى ثِ تجبزل

اهَض ضاّجطزی گطزز .ثِ عَضی کِ افطبض (ً )2000یع زض

اعالػبت ثیص اظ سبیط ػٌبغط تَخِ هیگطزز.

پژٍّص ذَز ثیبى زاضت کِ استفبزُ اظ ایي هؤلفِ ٍ الگَّبی

زض ضاستبی اّویت ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ثطای زستیبثی ثِ
اّساف کالى سبظهبًی ،ازاضُکٌٌسگبى کتبثربًِ ثِ ذَثی هیزاًٌس

هفیس ضایح زض ایي ظهیٌِ هیتَاًس ثط ضضس ٍ تػوینگیطی
هدوَػِ کتبثربًِّب تبثیطگصاض ثبضس.

کِ اٍلَیتّب یک چبضچَة هطتطک ثِ زست هیزٌّس ٍ ثب

ّوچٌیي ًتبیح ًطبى زاز کِ ظهیٌِ ّوکبضی هیبى کتبثساضاى

تَخِ ثِ ضسبلت سبظهبى تؼییي ضسُاًس کِ تحت ػٌَاى ضاّجطز

ثب هیبًگیي  3/92زض ضتجِ ًرست اهب خلسبت ثحث ٍ گفتگَ زض

اظ آى یبز هیضَز" ،سبظهبى ثسٍى ضاّجطز ثِ هثبثِ کطتی ثسٍى

هَضز ًتبیح ثطًبهِّبی ضاّجطزی کتبثربًِ ثب کتبثساضاى ثب هیبًگیي

ضازاض است" ٍ هجٌبی آى ثیٌص هسیطاى است .لصا هسیطاى ثبیس

 3/40زض هطتجِ آذط قطاض گطفتِ است .زض حبلی کِ ّوبًغَض کِ

ثساًٌس زض غَضت اٍلَیتثٌسی ثطًبهِّبی کتبثربًِ ثط اسبس

زض پژٍّص هحوَز ،حیسض ٍ حبهس (ً )2005یع ًطبى زازُ ضسُ

اّساف ،اضظشّب ٍ ضسبلت کتبثربًِ هیتَاًٌس تَاًوٌسی ضقبثت

است کتبثربًِّب ثبیس ثیص اظ پیص اظ توبهی فطغتّب ٍ ًقبط

ثب تغییطات ٍ ًیبظّبی هتغیط ٍ پیچیسُ ضا زاضتِ ٍ ذسهبتی اضائِ

قَت ذَز استفبزُ کٌٌس ٍ زض ضاستبی کٌتطل آىّب اقسام ًوبیٌس.

کٌٌس کِ ّسفهٌس ثَزُ ٍ ضضبیت کبضثطاى ذَز ضا هَخت

ثٌبثطایي ،هسیطاى کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ

ضًَس .ثِ عَضی کِ کیسی (ً )2011یع زض پژٍّص ذَز ًطبى

ًَخَاًبى ثب تَخِ ثِ ثبظذَضز فؼبلیت حبغل اظ اخطای ضاّجطز

زاز کِ ازاضُ کٌٌسگبى کتبثربًِّب ضٍشّبی تؼییي ضاّجطز ضا

زض هحیظ کتبثربًِ ثبیس پیَستِ ػولکطز ضاّجطزی ضا اضظیبثی

هؼطفی ٍ اٍلَیتّب ضا ثطای ثطًبهِضیعی ٍ تػوینگیطیهَضز

کطزُ ٍ ًظبضت کبفی ٍ غحیح ثط اخطای ثطًبهِّب ٍ پیبهسّبی

استفبزُ قطاض هیزٌّس.

حبغل اظ آى زاضتِ ثبضٌس ٍ زض غَضت هطبّسُ ّط گًَِ ًقػی

اهب ًتبیح ثطضسی ػٌػط سَم هَضز اضبضُ کبلسٍل ٍ اسپیٌکع

پیبهسّبی آى ضا ًیع هَضز تَخِ قطاض زٌّس ،چطا کِ هوکي است

یؼٌی تَخِ ثِ تَاًوٌسسبظی کتبثربًِّبی کبًَى خْت تطریع

ًتبیح ثِ زست آهسُ ثِ اغالح ،تغییط یب تکویل ثطًبهِّبی

ٍ اٍلَیتثٌسی هسبئل ضاّجطزی کتبثربًِّبی کبًَى ،ثیبىگط ایي

ضاّجطزی خسیس هٌدط ضَز.

است کِ گطچِ استفبزُ اظ حساکثط تَاى ٍ هؼلَهبت کتبثساضاى زض

ػلیضغن ایٌکِ یبفتِّب ًطبى زاز کِ ػٌبغط پٌحگبًِ زض هطاتت

تسٍیي اٍلَیتّب زض هطتجِ ًرست قطاض زاضز ،استفبزُ اظ

هرتلف قطاض زاضًس ،اهب آظهَىّبی آهبضی ٍ هقساض  tهحبسجِ

فٌبٍضیّبی پیططفتِ اعالػبتی ٍ اضتجبعی ثطای ثْیٌِ سبظی

ضسُ حبکی اظ تَخِ ظیبز ثِ ّطیک اظ ػٌبغط پٌحگبًِ هسیطیت
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ضاّجطزی ٍ کبضثست آى زض کتبثربًِّبی کبًَى ثَزُ است.

ًطبى زازى کتبثربًِ هَفق زض ظهیٌِ هسیطیت ضاّجطزی

چٌیي ثِ ًظط هیضسس کِ هسیطاى ثبیس اظ هسضک تحػیلی هطتجظ

ًیع هیتَاًس هفیس ثبضس.

ثطذَضزاض ثبضٌس تب ثتَاًٌس ثِ اهَض ضاّجطزی ثْتط ثپطزاظًس ،لصا زض
ایي ظهیٌِ ثیي ضضتِ تحػیلی هسیطاى ٍ ًقغِ ًظطضبى زض هَضز

منابع

ػٌبغط هسیطیت ضاّجطزی هَضز آظهَى قطاض گطفت ٍ ًتبیح ًطبى

زضٍزی ،ف .)1387( .ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ثطای ثْطُگیطی کبضآهس اظ

زاز کِ ثب تَخِ ثِ هقساض هیبًگیي ٍ  tهحبسجِ ضسُ ثیي ًظط

فٌبٍضیّبی اعالػبتی زض کتبثربًِّبی زاًطگبُّبی زٍلتی ایطاى

هسیطاًی کِ زض ضضتِّبی کتبثساضی ٍ غیط کتبثساضی ٍ حتی

(هطاکع استبًی) .پبیبىًبهِ زکتطی .کتبثساضی ٍ اعالعضسبًی.

هسیطیت تحػیل کطزُاًس زض کبضثست ػٌبغط هسیطیت ضاّجطزی

زاًطگبُ آظاز اسالهیٍ ،احس ػلَم تحقیقبت .تْطاى.

تفبٍت هؼٌیزاضی زیسُ ًویضَزّ .وبىگًَِ کِ زضٍزی ()1387
ًیع زض پژٍّص ذَز زضیبفتِ ثَز کِ ثیي هسضک تحػیلی هطتجظ
هسیطاى ٍ ٍخَز ثطًبهِضیعی ضاّجطزی فٌبٍضی اضتجبط هؼٌبزاضی
ٍخَز ًساضز.
ثب تَخِ ثِ هَاضز پیصگفتِ ٍ پیطٌْبزّبی کتبثساضاى

زضٍیطیچبزگبًی ،م .)1390( .ثطضسی هیعاى ثِکبضگیطی هَلفِّبی
هسیطیّت ضاّجطزی زض کتبثربًِّبی زاًطگبّی اغفْبى .پبیبىًبهِ
کبضضٌبسی اضضس کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی ،زاًطگبُ پیبم ًَض
هطْس.

شاکطضْطک ،م .)1391( .اضظیبثی ػولکطز کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش
فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى زض ایطاى خْت اضائِ الگَی ایدبز

کتبثربًِّبی کبًَى زض هَضز سؤال ثبظ پطسصًبهِ پیطٌْبزّبی

کتبثربًِ ثیيالوللی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى .پبیبىًبهِ کبضضٌبسی

ظیط ثطای کتبثربًِّبی کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ

اضضس کتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ػلَم

ًَخَاًبى ایطاى قبثل تأهل است:

ٍ تحقیقبت تْطاى.

-

ثطًبهِضیعیّب ٍ تػوینگیطیّبی ضاّجطزی زض حَظُ
کتبثساضی ثػَضت غیط هتوطکع؛

-

ثطگعاضی خلسِّبی ثحث ٍ گفتگَ زض ذػَظ
تسٍیي ثطًبهِّبی ضاّجطزی؛

-

اضظیبثی ًتبیح ثطًبهِّب ثؼس اظ اتوبم ّط ثطًبهِ هسٍى زض
ظهبى تؼییي ضسُ؛

-

اضظیبثی هٌظن ػولکطز کتبثساضاى ،فؼبلیتّبی ذسهبتی
کتبثربًِ ٍ هطاخؼِ کٌٌسگبى ثِ کتبثربًِ ٍ زض غَضت
لعٍم ثِ تغییط ،اغالح یب تکویل ثطًبهِّبی ضاّجطزی؛

-

-

ثطگعاضی زٍضُّب ٍ کبضگبُّبی آهَظضی ترػػی

شاکطضْطک ،م.؛ اثبشضی ،ظ .)1392( .ثطضسی اضظیبثی ػولکطز کبًَى
پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى زض ایطاى ثط اسبس ضٍش

تحلیل ضاّجطزی  .swotهغبلؼبت هلی کتبثساضی ٍ سبظهبًسّی
اعالػبت،

.)95(24

قبثل

http://journals.nlai.ir/faslname

زستطسی

زض

(زستطسی

زض

.)93/04/15

ضحیویخؼفطی ،ع .)1389( .ضٌبسبیی هَاًغ ثطًبهِ استطاتژیک ٍظاضت
ػلَم ٍ تحقیقبت ٍ فٌبٍضی زض ضاستبی تحقیق اّساف سٌس چطن
اًساظ ایطاى  .1404پبیبىًبهِ کبضضٌبسیاضضس هسیطیت آهَظضی،
زاًطگبُ سوٌبى.
ضضبیی ضطیفآثبزی ،س.؛ غیجیظازُ ،آ ( .)1385ثطًبهِضیعی ضاّجطزی

«ثطًبهِضیعی ضاّجطزی» ثطای هسیطاى ضبغل؛

(استطاتژیک) ثطای استفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبت زض کتبثربًِّب.

اعالػبت الظم ثطای ثطًبهِضیعیّبی کالى ،ثرطی ٍ

هغبلؼبت هلی کتبثساضی ٍ سبظهبًسّی اعالػبت .)3(17 ،قبثل

فطاثرطی خْت پطتیجبًی ٍ تقَیت هٌبثغ کبًَى زض

زستطسی زض ( http://www.magiran.comزستطسی زض

اذتیبض هسیطاى ثطًبهِضیعی کطَض قطاض گیطز؛

.)93/02/5

زض ضاستبی تطَیق ٍ تطغیت کتبثربًِّبی کبًَى ایدبز
یب اًتربة «کتبثربًِّبی ًوًَِ» زض هٌبعق هرتلف ثطای

Afshar, E. (2000). Strategic Planning for
Collection Development: Application to a
Monograph Collection at the State Library of
New South Wales .A thesis submitted
in fulfillment of the requirements for the degree
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