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 ایران پزشکی علوم های دانشگاه هایکتابخانه در راهبردی ریزیبرنامه به کمک برای اولیه راهنمای

 4الهی عبداالحد نبی، 3شهرام صدقی ،  2حسین قالوند ،  1پناهیسیروس  
 
 

  چكيده
 در راهبردی یزیر برنامه بر تاثیرگذار عوامل شناسایی به نسبت پژوهش این در. دارد آنها هایفعالیت مختلف ابعاد شناسایی نیازمند ها کتابخانه در راهبردی ریزیبرنامه مقدمه:

 ..شد اقدام ایران پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه

 مطالعه این در. بودند ایران پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه معاونان و مدیران، کتابداران شامل کنندگانمشارکت. است محتوا تحلیل نوع از و کیفی پژوهش این :بررسيروش 

 شدند تحلیل تماتیک روش به و گردآوری نفر 12 با ساختاریافتهنیمه مصاحبه از استفاده با هاداده. شد استفاده برفی گلوله و هدفمند گیرینمونه از

 فعلی وضعیت و باالدست هایسازمان هایرسالت، مراجعین انتظارات. بودند هاکتابخانه راهبردی امکانات جمله از متخصص انسانی نیروی وضعیت و اطالعاتی منابع مجموعه ها:يافته

 اخالق اصول هب توجه و داشت هاکتابخانه اندازهایچشم تدوین در مهمی نقش کتابخانه در موجود خدمات و امکانات. هستند هاکتابخانه هایرسالت تدوین برای عامل سه نیز عملکرد

 داشتن صورت در انکتابدار و اثرگذارند راهبردی اهداف تعیین در خدمات بودن روز به. شوند استفاده هاکتابخانه هایارزش ترسیم برای توانندمی کاربران نظرات و کتابداران ایحرفه

، ارتباطاتی و اطالعاتی نوین هایفناوری به توانمی هاکتابخانه راهبردی ریزیبرنامه بر تاثیرگذار محیطی عوامل جمله از. بنویسند هاکتابخانه برای بهتری اهداف توانندمی کافی اختیارات

 .کرد اشاره کتابدار انسانی نیروی کمبود و پژوهشی و آموزشی هایبرنامه در مشارکت نحوه، کتابداران انگیزش عدم

 استفاده مورد ایران کیپزش علوم هایدانشگاه هایکتابخانه راهبردی ریزیبرنامه تسهیل جهت اولیه راهنمای عنوان به تواندمی مطالعه این در شده شناسایی عوامل به توجه گيري:نتيجه

 .گیرد قرار

 ایران ؛هادانشگاه؛راهبردی ریزیبرنامه ها؛ کتابخانه هاي کليدي:واژه
 

 این شناسایی. دارد ابستهو مختلفی عوامل به اجتماعی و اقتصادی، علمی مختلف تحوالت و تغییرات با مواجه برای ابزاری عنوان به هاکتابخانه در راهبردی برنامه تدوین پيام کليدي:

 .باشد داشته بدنبال را اولیه راهبردی ریزیبرنامه تسهیل هاهزینه و زمان در جوییصرفه با تواندمی عوامل

 
 21/2/2442: انتشارتاریخ  21/2/2442پذیرش مقاله: 16/22/2444 مقاله: دریافت

 زشکیپ علوم های دانشگاه هایکتابخانه در راهبردی ریزیبرنامه به کمک برای اولیه راهنمای .عبداالحد الهی نبی ، صدقی شهرام ،سیروس پناهی ، قالوند حسین ارجاع:

 .44-49 (:1) 19؛ 1401مدیریت اطالعات سالمت  .ایران

 

 مقدمه
 آموزش به نیاز همراه به رقابتی شرایط آمدن بوجود و جدید هایچالش ایجاد

(. 4-1) است داده افزایش را راهبردی ریزیبرنامه اهمیت یادگیری، در سرعت و
 اهبردهایر ترین مناسب انتخاب نیازمند شرایط این در آنها توسعه و سازمانها بقای

 اهداف، که هستند هاییبرنامه یا هامدل راهبردها، حقیقت در(. 4)است عملیاتی
 که دارد می بیان و( 5) سازند می یکپارچه را هاسازمان اقدامات و ها سیاست
 هاتوانمندی ها،رسالت اساس بر آینده محیط با را خود توانندمی هاسازمان چگونه

 تاکید نظران صاحب از بسیاری راستا همین در(. 6) کنند سازگار هایشانضعف و
 نی،سازما ساختارهای از جدید تعریفی بایستمی رقابت افزایش برای که دارند

 (.7)شود ارائه روابط و هانقش ها،فرهنگ ها،سیستم
 ختلفم تحوالت و تغییرات از متاثر نیز پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه

 رب تاثیرگذار عوامل گذشته متون در. باشند می اجتماعی و اقتصادی علمی،
, 6) ستا نگرفته قرار بررسی مورد هاکتابخانه نوع این برای راهبردی ریزیبرنامه

 رب تاثیرگذار مختلف عوامل گرفتن نظر در به توجه با پژوهش این در(. 8-10
 هاوشر دادن قرار نظر مد با و پزشکی علوم های دانشگاه هایکتابخانه هایفعالیت

 جهت اولیه راهنمای ها، دانشگاه در راهبردی ریزیبرنامه جاری رویکردهای و

 مختلف هایجنبه راهنما این. است شده ارائه آنها در راهبردی برنامه تدوین
 در رگمداخله عوامل همچنین و داده نشان را هاکتابخانه هایفعالیت بر تاثیرگذار

 .است کرده مشخص را هاکتابخانه فراروی جایگاه تعیین
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 در ردیراهب ریزیبرنامه برای مناسبی  اولیه راهنمای تواندمی پژوهش این نتایج 
 راهبردی هایبرنامه اولین ارائه برای پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه

 .شد خواهد نیز هاهزینه و زمان در جوییصرفه موجب

 روش بررسی
 با هاهداد. گرفت انجام محتوا تحلیل روش با و کیفی رویکرد با حاضر پژوهش

 افراد انتخاب برای. شد آوریجمع نفر 11 با ساختاریافتهنیمه مصاحبه انجام از استفاده
 افراد اب هماهنگی از پس و استفاده برفی گلوله نوع از هدفمند گیرینمونه روش از

 اابتد. شدند مشخص بعدی هایمصاحبه مکان و زمان اول مصاحبه در شده معرفی
 سئواالت صدا، ضبط جهت اجازه کسب و پژوهش معرفی ضمن هامصاحبه شروع در

 تگرف قرار شوندگانمصاحبه اختیار در مفاهیم و پژوهش موضوع اهداف، ، مصاحبه
 یادهپ کاغذ روی شده ضبط هامصاحبه تمامی کیفی هایداده دقیق ثبت منظور به و

 ازب کدگذاری روش با تماتیک تحلیل روش از ها حبهمصا تحلیل برای. شد سازی
 همصاحب برای اقدام از قبل و سازی پیاده از پس مصاحبه هر هایداده. شد استفاده
 19 مصاحبه از و کتابداران از نفر 11 با ها مصاحبه انجام از پس. شد کدگذاری بعدی

 برای .نداشت ضرورتی هامصاحبه ادامه بنابراین و رسید تکرار به مفاهیم بعد، به
 .شد استفاده دا کیو مکس افزار نرم افزار نرم از هامصاحبه محتوی تحلیل

 ازیس پیاده از پس متون بازبینی روش دو از هامصاحبه پایایی بررسی برای
 در .شد استفاده دوکدگذار موضوعی درون توافق روش و شوندگانمصاحبه توسط
 داده تبرگش کنندهمشارکت افراد به سازی پیاده از پس هامصاحبه متن نخست روش

 مینهز در که همکاران از یکی از دوم قسمت در. شد اصالح یا تایید ایشان توسط و
 به ات شد درخواست بود تالیفی مقاالت دارای هاکتابخانه در راهبردی ریزی برنامه
 از هرکدام در ها، مصاحبه %40مجدد کدگذاری با. نماید مشارکت کدگذار عنوان

 و قتواف عنوان با بودند، مشابه هم با نفرکدگذار دو نظر از که کدهایی هامصاحبه
 دوکدگذار بین پایایی نهایت در. شدند مشخص توافق عدم عنوان با مشابه غیر کدهای

 هایولهمق آخر در. شد تایید هاکدگذاری اعتماد قابلیت بنابراین و بود درصد 84 برابر
 ،هاالترس راهبردی، امکانات شامل اصلی مقوله نه از یکی زیر در شده استخراج فرعی
 هایچالش ،بیرونی محیطی هایفرصت راهبردی، اهداف ها،ارزش ،اندازهاچشم

 .دندش داده قرار هاکتابخانه داخلی ضعف نقاط و داخلی قوت نقاط بیرونی، محیطی
 مامیت در. گردید اقدام پژوهش اخالق گواهی دریافت به نسبت پژوهش انجام از پیش

 .شد نگهداری محرمانه بصورت کنندگانمشارکت فردی اطالعات پژوهش مراحل
 ار خود تمایل که ایشونده مصاحبه افرادی برای مصاحبه، انجام حین در همچنین

 .رسید اتمام به مصاحبه نمودند، ابراز مصاحبه از خروج جهت

 هايافته
 جمعیت اطالعات 1 شماره جدول. شد انجام نفر 11 مشارکت با مطالعه این
  .داد نشان را مطالعه این در کنندهمشارکت افراد شناختی

 ایه دانشگاه هایکتابخانه در راهبردی ریزیبرنامه برای توجه مورد امکانات
 انسانی نیروی الکترونیک، و چاپی منابع شامل دسته پنج در ایران پزشکی علوم

 پژوهشی امکانات و آموزشی امکانات اطالعات، فناوری هایزیرساخت متخصص،
 راهبردهای بین اصلی تمایز وجه شوندگانمصاحبه نظر از. گرفتند قرار

 ارکردهایک کنندگانمشارکت. باشد امکانات همین از ناشی تواندمی هایکتابخانه
 ستهدان کتابخانه هر در متفاوتی وضعیت دارای را فرعی های مقوله این از کدام هر
 وندگان،شمصاحبه. کردند ذکر مهم را آنها کیفی و کمی ارتقاء برای گذاریسرمایه و

 و هاکتابخانه در موجود وضعیت بین که شکافی و آموزشی امکانات روزآمدی عدم

 رگذارتاثی عوامل. دانستند مهم نگرانی یک را دارد وجود کاربران اطالعاتی نیازهای
 یها سازمان های رسالت شامل دسته شش در هاکتابخانه هایرسالت تدوین بر

 ضعیتو کتابخانه، عملکرد فعلی وضعیت آمده، بوجود اطالعاتی نیازهای باالدست،
 مراجعین انتظارات و کتابداری دانش در تحول و تغییر اطالعاتی، منابع به دسترسی

 عاتیاطال نیازهای رفع و مراجعین انتظارات بین، این در. شوند می بندی تقسیم
 نتدوی چند هر شوندگانمصاحبه. داشت هامصاحبه در را تکرار بیشترین آنها

 در هک بودند معتقد اما دانستند اهمیت دارای را هاکتابخانه برای جدید هایرسالت
 نسبت بایدن نیست، مناسب وریبهره دارای کتابخانه جاری هایفعالیت که وضعیتی

 وندگانشمصاحبه مطالعه این در چند هر. کرد اقدام ایکلیشه هایرسالت تعریف به
 اکیدت آموزشی هایرسالت تدوین بر آن نقش و کتابداران مداوم آموزش اهمیت به

 بدارانکتا آموزشی هایدوره برگزاری کیفیت به نسبت آنها از خیلی اما داشتند
 .کردند نگرانی ابراز دانشگاهی

 به مطالعه در کننده شرکت افراد شناختی جمعیت اطالعات: 1 جدول
 کار سابقه و سازمانی پست، تحصیالت، جنسیت تفکیک

 شناختی جمعیت اطالعات تعداد درصد

 زن 14 9/61

 مرد 8 1/48 تیجنس

 جمع  11 100

 کارشناس 4 19

 التیتحص
 کارشناس ارشد 15 4/71

 دکترا 1 57/9

 جمع 11 100

 کتابخانه مسئول 4 05/19

 یپست سازمان
 معاون کتابخانه 10 61/47

 کتابدار 7 44/44

 جمع  11 100

05/19 4 10-0 

 کار سابقه
66/66 14 10-11 
19/14 4 40-11 

 جمع 11 100

 
 کیپزش علوم هایدانشگاه هایکتابخانه اندازهایچشم تدوین بر تاثیرگذار عومل

 موجود، خدمات و امکانات کتابخانه، در گذاریسرمایه میزان شامل مقوله پنج در ایران
 قبلی هایامهبرن موفقیت سابقه و دانشگاه ایتوسعه هایبرنامه مخاطبین، رضایت وضعیت

 قتصادیا گذاریسرمایه میزان بر مطالعه این در شوندگانمصاحبه اکثر. شدند بندیدسته
 توجه دمع افراد این. کردند اشاره خدمات و منابع داشتن نگه روزآمد روش تریناصلی بعنوان

 از را خانهکتاب طرف از پیشنهادی هایبرنامه کردن اجرایی به نسبت باالدست مسئولین
 دازهایانچشم تدوین جهت کتابخانه پرسنل شد خواهد باعث که دانستند عواملی جمله

 شده تدوین اندازهایچشم مطالعه این شوندگانمصاحبه. باشند مناسبی انگیزه فاقد مناسب،
 برای داومم تالش که اند کرده ذکر و دانسته کتابخانه به تسری قابل را دست باال

  .ودش محسوب دائم اندازچشم یک تواندمی هافعالیت شدن ترتخصصی و توسعه
 اثیرت تحت ایران پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه هایارزش نگارش

 اجتماعی، و فرهنگی هایارزش ای،حرفه اخالق اصول شامل عوامل دسته پنج
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 قرار رانکارب نظرات و کارکنان رفتاری وضعیت باالدست، ابالغی مقررات و قوانین
 کاربران نظرات و ایحرفه اخالق اصول به مربوط هایمقوله پژوهش این در. دارد

 کمتر. تندداش کتابخانه هایارزش عنوان به را کدها فراوانی بیشترین مشترک بطور
 اتخدم از مراجعین رضایت میزان به پژوهش این در شوندگانمصاحبه از نیمی از

 اشاره خانهکتاب هایارزش بر تاثیرگذار اصلی عوامل از یکی بعنوان کتابخانه فعلی
 تاثیر تحت نیز کتابخانه هایفعالیت از رضایت میزان که نمودند بیان و کردند
 و کاربران نظرات دریافت به توانمی آنها جمله از که دارد قرار متفاوتی عوامل
  کرد. اشاره آنها پیشنهادات از برخی کردن اجرایی
 و هایکاستی شامل مقوله شش هاکتابخانه راهبردی اهداف تدوین در
 وادس کتابخانه، بودن استاندارد کتابخانه، انسانی نیروی موجود، هایپتانسیل

 توانیم را خدمات بودن روز به و کتابخانه از اساتید استفاده دانشجویان، اطالعاتی
 واملیع جمله از دانشگاه سطح در کتابخانه جایگاه بین این در. داد قرار توجه مورد
 ینیب پیش برای تاثیرگذار عوامل جزء شوندگانمصاحبه اکثر دیدگاه از که بود

 برخی وجود از شوندگانمصاحبه اینکه عالرغم. شد محسوب کتابخانه اهداف
 اما ردندک صحبت هاکتابخانه در متخصص انسانی نیروی مثل تاثیرگذاری عوامل

 از خارج هایمسئولیت واگذاری مانند هایی محدودیت به آنها از برخی بیان در
 که شد رهاشا  کتابخانه به غیرمتخصص افراد انتقال یا و کتابداران به کتابخانه

 .شوند می محسوب عوامل این از مندی بهره برای مانعی
 رشنگ دانشگاه، از خارج مراکز با تعامل کتابداران، دانش نوین، هایفناوری

 بر گذارتاثیر بیرونی فرصت پنج اقماری هایکتابخانه و باالدست مدیران مثبت
 به را اصلی مقوله 10 شوندگانمصاحبه. بودند هاکتابخانه راهبردی ریزیبرنامه
 جمه زا که بردند نام راهبردی ریزیبرنامه بر تاثیرگذار بیرونی هایچالش عنوان

 دمع کافی، بودجه تخصیص عدم کتابداران، ارتباطی مشکالت به توانمی آنها
 ها مصاحبه در شده بیان هایچالش بر عالوه.  کرد اشاره بخشی عملکرد ارزیابی

 زا نفر چند دارد، اشاره فناوری مداوم تغییرات و انسانی نیروی بودجه، به که

 است شده ثباع هاکتابخانه مدیران مداوم تغییر که داشتند تاکید شوندگانمصاحبه
. گردد اقدام جدید ریزیبرنامه به نسبت و شده رها کاره نیمه قبلی هایبرنامه که

 موفقیت عدم مهم هایچالش از یکی خود بخودی موضوع همین رسدمی بنظر
  باشد. کتابخانه در راهبردی هایبرنامه

 جپن در هاکتابخانه راهبردی ریزیبرنامه برای توجه مورد داخلی قوت نقاط
 کتابخانه، در موجود هایفناوری پژوهشی، و آموزشی هایمشارکت شامل مقوله

 بندیستهد دیگر هایکتابخانه با تعامل و مخاطب نیاز از بودن آگاه اختیار، تفویض
 دیرانم و خود دانش بر تکیه با کتابداران که شد اشاره هامصاحبه برخی در. شدند

 بهتر ردهایراهب تدوین در توانندمی کتابخانه مدیران به اختیار تفویض با باالدست
 رسنلپ میان همدلی ایجاد و نزدیک ارتباط برقراری خصوص این در. باشند موفق

 شوندگانمصاحبه. شود بهتری عملکرد باعث تواندمی باالدست مدیران و کتابخانه
 دهآم بوجود اطالعاتی نیازهای با خود هایکتابخانه فعلی وضعیت مقایسه با

 بیش شدر کنار در اینترنت و مجازی فضای از گیریبهره که کردند بیان مخاطبین،
 قبل هب نسبت دانشجویان یابی اطالع رفتارهای که است شده باعث محتوا اندازه از

 .کنند مراجعه کتابخانه به کمتر و کرده تغییر
 اخالل نامناسب، و ناکافی فیزیکی فضای شامل فرعی مقوله پنج باالخره و

 تابدارانک ضعیف ارتباطات انسانی، نیروی و منابع کمبود مخاطبین، نیاز تامین در
 بر ارتاثیرگذ داخلی ضعف نقاط عنوان به تغییر به نسبت کارکنان مقاومت و

 وینیر و منابع کمبود دسته این در. دارد وجود هاکتابخانه راهبردی ریزیبرنامه
 در را وجودم وضعیت شوندگانمصاحبه اغلب اما. داشتند را تکرار بیشترین انسانی

 انسانی روینی و منابع کمبود که اندداشته بیان و نداسته مناسب خود هایکتابخانه
 حوزه که شوندمی باعث باشد می کتابخانه ضعف نقاط از یکی خود اینکه بر عالوه
 .گردد ضعیف نیز کتابخانه خدمات دیگر های

ها در این پژوهش شامل نه مقوله اصلی نتایج تحلیل مصاحبه 1جدول شماره 
 مقوله فرعی را نشان داده است. 54و 

 های علوم پزشکی ايرانهای دانشگاهکتابخانهريزی راهبردی در : عوامل تاثیرگذار بر برنامه2 جدول

عنوان مقوله 

 اصلی
 مقوله زیر عنوان

فراوانی 

 کد

تعداد 

 افراد
 نمونه مصاحبه ها

امکانات راهبردی 
 کتابخانه

 11 15 منابع چاپی و الکترونیک

امکانات استراتژیک در حقیقت همان امکانات اولیه ایست که مجال این را به کتابخانه داد که  -
 (8 توان کرد؟ )م شمثال وقتی که منابع جدید به کتابخانه تزریق نشود چکار میخدمت رسانی کند.

قطعا نیروی انسانی مهمترین امکانات است که خوب برای این نیروی انسانی بحث پاالیش و  -
 (11بازنگری و توانمندیشون رو هم در نظر می گیریم. )م ش 

 10 11 نیروی انسانی متخصص

 وریازیرساخت های فن
 اطالعات

11 9 

 11 14 آموزشی امکانات

 10 14 پژوهشی امکانات

های رسالت
 کتابخانه

های سازمان های رسالت
 باالدست

8 7 

ما باید خودمان را با تغییرات سازگار کنیم آن هم به سرعت وگرنه روال فعلی همچنان ادامه دارد  -
 (17گیرد. )م ش  و مخاطب روز به روز از ما فاصله می

سالتی تواند رتواند پاسخ گویی مناسبی داشته باشد مگر میکتابخانه ای که در حال حاضر نمی -
 (11بغیر از اصالح وضعیت موجود برای خود تعریف کند. )م ش 

 

 10 11 نیازهای اطالعاتی بوجود آمده
 7 8 وضعیت فعلی عملکرد کتابخانه

وضعیت دسترسی به منابع 
 اطالعاتی

11 11 

تغییر و تحول در دانش 
 کتابداری

14 10 

 16 17 انتظارات مراجعین
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عنوان مقوله 

 اصلی
 مقوله زیر عنوان

فراوانی 

 کد

تعداد 

 افراد
 نمونه مصاحبه ها

 اندازچشم
 کتابخانه

گذاری فعلی در کتابخانه است. اگر با صرف هزینه های ریزی برای آینده در گرو سرمایهبرنامه - 15 16 گذاری در کتابخانهمیزان سرمایه
تواند برای ما معنی کتابخانه اضافه نشود چشم اندازی هم نمیالزم امکانات و خدمات جدید به 

 (6)م ش  داشته باشد.

های های پیشنهادی ما برای رشد کتابخانه نادیده گرفته می شود. وقتی به برنامهخیلی از برنامه -
 (6توانیم برای آینده چشم انداز تعریف کنیم.)م ش ما توجه نمی شود چگونه می

 17 19 موجودامکانات و خدمات 
 9 11 وضعیت رضایت مخاطبین

 6 8 ای دانشگاههای توسعهبرنامه
 5 6 یهای قبلموفقیت برنامهسابقه 

 
های ارزش

 کتابخانه

 8 11 اصول اخالق حرفه ای
شنیدن نظرات و پیشنهادات انتقادی برای کتابخانه خیلی مهم است. اگر می خواهیم رشد داشته  -

 چنین موارد مطرح شده ای ارزش قائل باشیم و گر نه داریم به بیراهه می رویم.باشیم باید برای 

 (5)م ش 

های دانشگاه برای کتابخانه هم ارزش هستند. اصال نیازی به تعریف خیلی از موارد تمام ارزش -
 (9های تازه بخصوص مواردی که جنبه عمومی دارند بنظرم نمی باشد.)م ش ارزش

 4 4 جتماعیهای فرهنگی و اارزش
قوانین و مقررات ابالغی 

 باالدست
8 6 

 6 7 وضعیت رفتاری کارکنان
 9 11 نظرات کاربران

اهداف راهبردی 
 کتابخانه

 و پتانسیل های کاستی های
 موجود

5 5 
ریزی می شود پایه و اساسش همین تجارب و ایده های آنچه برای آینده یک کتابخانه برنامه -

 (11هستند. اگر متخصص و صاحب نظر باشند خوب است. )م ش شاغلین فعلی 

قدیمی است مثال دنبال استفاده هر چه بیشتر از  ]دانشجویان[برخی از خدمات ما نیز از نظر آنها  -
فن آوری های جدید مثل اینترنت هستند و ما باید در کتابخانه مرکزی برای انها اینترنت رایگان 

 (17فراهم کنیم. )م ش 

 15 16 ی انسانی کتابخانهنیرو
 10 10 بودن کتابخانه استاندارد

 10 11 سواد اطالعاتی دانشجویان
 5 6 استفاده اساتید از کتابخانه

 16 17 به روز بودن خدمات

 هایفرصت
محیطی بیرونی 

 کتابخانه

 14 16 های نوینفناوری
بر دانش خود و استفاده از فن آوری های ها را خود کتابداران باید ایجاد کنند با تکیه فرصت -

های جدید پیشرو باشیم نگرش مدیران نیز نسبت به ما تغییر خواهد مدرن. اگر ما در ارائه برنامه
 (8)م ش  کرد.

هایش در واقع دیدگاه و نگرش متولیان و سیاست گذاران خود اون مجموعه و ریاست فرصت -
 (1اون نیست.)م ش  دانشگاه و معاونت هاست و بهر حال بغیر از

 11 14 دانش کتابداران

 8 10 مراکز خارج از دانشگاهتعامل با 

 9 9 باالدستمثبت مدیران  نگرش

 9 11 اقماری هایکتابخانه

های چالش
محیطی بیرونی 

 کتابخانه

 11 14 کتابداران مشکالت ارتباطی

فقط یکبار دارای تحصیالت  طی چند سال اخیر رئیس کتابخانه چند بار عوض شده است که -
ریزی انجام داده است اما همین که رفته کتابداری بوده است. هر کسی که آمده برنامه

 (8هایش نیز رفته اند.)م ش برنامه

قبال برای گرفتن جزوه و کتاب به کتابخانه بیشتر می آمدند اما االن از طریق اینترنت و فضای  -
 (9ل می کنند.)م ش مجازی مطالب را بین خودشان رد و بد

 11 15 عدم تخصیص بودجه کافی
 4 6 بخشیعدم ارزیابی عملکرد 

منع استخدام نیروی انسانی 
 جدید

14 11 

 14 17 عدم انگیزش کارکنان
 6 8 تغییرات مداوم فن آوری

 9 14 فضای مجازیاینترنت و 
 11 14 رشد بیش از اندازه محتوا

راهبردی به وابستگی برنامه 
 افراد

4 4 

 4 4 تغییر مداوم مدیریت

نقاط قوت 
 داخلی کتابخانه

آموزشی و های  مشارکت
 پژوهشی

19 17 

در بعضی از موارد رئیس کتابخانه به ما اختیاراتی داد که بخش خودمان را چطور مدیریت کنیم  -
 (10اما در بسیاری از موارد هم ما کاره ای نیستیم.)م ش 

ها و نیازهای مخاطبین بد نیست و تالشمان این است که در کمترین زمان خواسته شناخت ما از -
 (10گو باشیم.)م ش ممکن پاسخ

 8 9 موجود در کتابخانه هایفناوری
 11 11 تفویض اختیار

 14 16 آگاه بودن از نیاز مخاطب

 11 11 های دیگرتعامل با کتابخانه

 های علوم پزشکی ايران)ادامه(های دانشگاهريزی راهبردی در کتابخانه: عوامل تاثیرگذار بر برنامه2 جدول
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 بحث
 و متخصص انسانی نیروی وجود که داد نشان مطالعه این هاییافته
 امکانات عنوان به هامصاحبه در پرتکرار مورد دو مناسب فناوری هایزیرساخت
 کتابدار انیانس نیروی جایگاه بر تاکید ضمن نیز غفاری. بودند هاکتابخانه راهبردی

 موضوعی متخصص کتابدار حضور که کندمی بیان، کتابخانه هایبرنامه پیشبرد در
 هایتهداش مهمترین از یکی همواره فناوری حوزه مناسب هایزیرساخت کنار در

 همکاران و نامداری پژوهش هاییافته(. 11)بود خواهد ایکتابخانه هر راهبردی
 دانشگاهی هایدرکتابخانه، کتابداران و مدیران دیدگاه از که داد نشان نیز

 برخی از آگاهی میزان و شودنمی اجرا مطلوبی سطح در راهبردی ریزیبرنامه
 در دارانکتاب و مدیران بین در شواهد بر مبتنی کتابداری مانند کتابداران وظایف
 هنوز کتابداران حالیکه در پژوهش این در(. 11) باشدنمی بخشی رضایت سطح
 شگرای و منابع این از استقبال عدم اما دانندمی اهمیت دارای را چاپی منابع وجود

 بلیق مطالعات. کردند بیان مشهود نیز را الکترونیکی منابع سمت به کاربران
 هایروش از یکی عنوان به را ایکتابخانه بین امانت و منابع از مشترک گیریبهره

 (.14, 14) اندکرده ذکر مهم جدید فضاهای در منابع تامین
 اثیرت تحت هاکتابخانه هایرسالت تدوین مطالعه این هاییافته اساس بر 
، هکتابخان عملکرد، کاربران اطالعاتی نیازهای، باالدست های سازمان هایرسالت

 مراجعین انتظارات و کتابداری دانش در تحول و تغییر، اطالعاتی منابع به دسترسی
. اشتد هامصاحبه در را فراوانی بیشترین مراجعین انتظارات بین این در. دارد قرار

 ریزیرنامهب و اطالعاتی منابع به دسترسی وضعیت بررسی که شد تاکید همچنین
 زا یکی تواندمی شاغل کتابداران تخصصی دانش داشتن نگه روزآمد برای

 تاکید یزن قبلی مطالعات نتایج راستا همین در. باشد هاکتابخانه دائمی هایرسالت
 برای روشی تواندمی همواره کاربران انتظارات و نظرات بررسی که است کرده

 ضعیتو تعیین در و باشد کتابخانه فضاهای و منابع، خدمات، ها زیرساخت ارزیابی
 یادیز کاربرد دارای راهبردی ریزیبرنامه در پیشرفت برای مسیر تعیین و موجود
 .)17-15) است

 اهکتابخانه راهبردی اهداف تدوین در که داد نشان پژوهش این هاییافته
 استاندارد ،کتابخانه انسانی نیروی، موجود هایپتانسیل و هایکاستی مانند عواملی

 ایجنت. اثرگذارند غیره و دانشجویان اطالعاتی سواد، کتابخانه نبودن یا بودن
 اهدانشگ هایکتابخانه هدف تریناصلی که داد نشان همکاران و مطلبی پژوهش

 دانکارمن و دانشجویان، اساتید نیاز مورد اطالعاتی منابع ارائه بهشتی شهید
 گیفرهن و آموزشی، پژوهشی هایفعالیت ارتقای. است بهشتی شهید دانشگاه
 ارمندانک و دانشجویان، اساتید تخصصی دانش ارتقای و بهشتی شهید دانشگاه
 کتابخانه ،بنابراین. دارند قرار سوم و دوم هایاولویت در نیز بهشتی شهید دانشگاه

 دهد رارق نظر مد را متنوعی اصلی راهبرد،  پیشنهادی راهبردی برنامه براساس باید
(18). Corral گذشته عوقای تفسیر نیازمند را کتابخانه در راهبردی ریزیبرنامه نیز 
 هک دارد تاکید و است دانسته اینده مسیرهای تعیین بمنظور جاری روندهای و

 .)19) باشد مرتبط دانشگاه اهداف با بایستمی هاکتابخانه راهبردی اهداف
 و هافرصت از وسیعی طیف که است آن از حاکی مطالعه این کیفی نتایج

 علوم هایدانشگاه هایکتابخانه ریزیبرنامه در توانندمی محیطی هایچالش
 به را ارتکر بیشترین مطالعه این در که موضوعی. گیرد قرار توجه مورد پزشکی
 هایریفناو وضعیت، داشت مطالعه مورد هایکتابخانه برای بیرونی فرصت عنوان
 نمایش هب منجر کتابداران فعال حضور شدکه بیان همچنین. بود مراکز این در نوین

 نیز McKay .شد خواهد دست باال مدیران نزد هاکتابخانه از موثرتر ایچهره
 از ار نوین هایفناوری از استفاده های قابلیت و منابع مجموعه توسعه، کارکنان

 اشتهد قرار ویژه توجه مورد بایستمی راهبردها تدوین در که داندمی مسائلی جمله
 نیروی استخدام منع و کافی بودجه تخصیص عدم حاضر پژوهش در(. 10) باشند

 در. بود هاکتابخانه بیرونی هایچالش مهمترین از مورد دو، جدید متخصص
 در زمال انگیزه وجود عدم و کتابخانه مدیریت مداوم تغییر شدکه بیان نیز مواردی

 بر یزن قبلی هایپژوهش در. باشند راهبردی هاییچالش توانندمی کتابداران بین
 و نهاآ انگیزه ارتقاء برای ابزاری عنوان به کتابداران برای شغلی رضایت ایجاد

 در موجود هایچالش از بسیاری همچنین(. 10)است شده تاکید امور تسهیل
 اهداف بین ارتباط، اداری هایبرنامه در کارکنان مشارکت نحوه با کتابخانه
 موارد ینا در کتابداران بودن فعال و دارند ارتباط دست باال هایسازمان با کتابخانه

 (.11)است موثر کتابخانه هایچالش شدن کم در
 رد که داد نشان همکاران و مطلبی پژوهش با همراستا مطالعه این نتایج

 یشترب فرصتها خارجی محیط در و بیشتر ضعف نقاط از قوت نقاط، داخلی محیط
 تعیین ضمن مخاطب نیاز از آگاهی با گفت توانمی و( 18) هستند تهدیدها از

 بهبود به منجر هاکتابخانه خدمات کیفیت رشد در موجود هایپتانسل و هاکاستی
 انشگاهد های کتابخانه قوت نقاط مهمترین نیز مطلبی. شد خواهد عملکرد ارزیابی

 هتج بخانهکتا مختلف هایبخش بازمهندسی را بهشتی شهید پزشکی علوم
 اطالعاتی هایپایگاه از زیادی تعداد اشتراک، مجموعه روزآمدی و پذیری انعطاف

 بودن هفرسود و قدیمی و داند می الکترونیک هایکتاب و التین و فارسی معتبر
 این فضع نقطعه را فیزیکی فضای کمبود همراه به کتابخانه مختلف هایبخش

  (.18) است دانسته هاکتابخانه
 بوجود هاینیاز تمامی به تواندنمی ایکتابخانه هیچ پژوهش این هاییافته مبنای بر

 راه وانبعن مالی منابع تخصیص در کاربران های درخواست بندی اولویت و دهد پاسخ آمده
 آینده یازهاین بینیپیش قدرت بایستمی کتابداران مبنا همین بر. است شده پیشنهاد حل

 ناکارامدی موارد از بسیاری در(. 11)باشند داشته ایخالقانه هایطرح آنها برای و داشته را
 رد پژوهشی امور پیشبرد برای الزم های بودجه تخصیص عدم و پژوهشی ساختارهای

 و بردیراه های ریزیبرنامه در شده ثبت انتظارات میان زیادی بسیار شکاف هاکتابخانه
 و فناوری از ناشی محیطی تغییرات نیز امیری(. 14)است کرده ایجاد جاری هایفعالیت
 که ادد پیشنهاد  و کرده ذکر هاکتابخانه فراروی هایچالش مهمترین جزء را بودجه کمبود

. ندده انجام ای جداگانه ریزیبرنامه هاچالش این با شدن روبهرو برای باید هاکتابخانه
 صمتخص و کرده تحصیل نیروهای حضور که داد نشان نیز همکاران و خسروی تحقیق

 ساختمان ودننب استاندارد و فضا کمبود و هاکتابخانه قوت نقطه مهمترین تجربه با مدیران و
 به کلی رشنگ نبود و قدیمی منابع وجین برای مناسب کار و ساز نبود، هاکتابخانه از برخی

 (.8)شود می محسوب هاکتابخانه ضعف نقطه مهمترین پژوهش ضرورت
 زا مختلف بدلیل افراد برخی، اول. است بوده هاییمحدودیت دارای پژوهش این

 دگاننویسن دعوت، سازمانی باالدست مقام با هماهنگی لزوم یا کاریمشغله جمله
 تمایلی انکنندگمشارکت از بسیاری، دوم. نپذیرفتند را مطالعه این در شرکت برای

 سیارب زمان نویسندگان و نداشتند مطالعه در مشارکت جهت جدید افراد معرفی به
 از فرن سه با مصاحبه، سوم. کردند صرف بعدی هاینمونه شناسایی برای زیادی

 رعیف هایمقوله از برخی، چهارم. نشد انجام، مکرر افتادن تعویق به بدلیل افراد
 هایمقوله در را اآنه که گرفتند تصمیم نویسندگان و بودند بعدی چند شده شناسایی

 .کنند تکرار مختلف اصلی
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 گیرینتیجه
 شترکیم گرمداخله عوامل دارد تاکید نکته این بر پژوهش این از حاصل نتایج

 یرگذارتاث ایران پزشکی علوم هایدانشگاه هایکتابخانه راهبردی ریزیبرنامه بر
 وضعیت بین شکاف دهنده نشان تواندمی عوامل این از کدام هر بررسی. است

 کردن رپ. باشد دانشگاهی هایکتابخانه برای انتظار مورد و آلایده شرایط با موجود
 انبعنو تواندمی هاتوانایی بهبود و هاکاستی تقویت مبنای بر شکاف این

 .شود گرفته نظر در کتابخانه راهبردهای ترینابتدایی

 پیشنهادها
 برای و است برزمان فرایند یک راهبردی هایبرنامه تدوین اینکه به توجه با
 طالعهم این، شود صرف زیادی اقتصادی و فکری های هزینه بایستمی آن تدوین

، راهبردی ریزیبرنامه جهت فعالیت هرگونه شروع از قبل کتابداران کندمی پیشنهاد
 اقدام ودخ شرایط اولیه ارزیابی به نسبت شده شناسایی مشترک عوامل بررسی با

 یمعیارها تواندمی خود عوامل این بررسی از حاصل نتایج مجموع واقع در. نمایند
 پزشکی معلو هایدانشگاه در هاکتابخانه اولیه راهبردی برنامه تدوین برای مناسبی

 .شود محسوب ایران
 

 تشکر و قدردانی
 به اخالق کد با و ایران پزشکی علوم دانشگاه مالی حمایت تحت مقاله این

 زیست هایپژوهش در اخالق ملی کمیته از شده اخذ 94-04-146-17001شماره
 هاصاحبهم در کنندهشرکت افراد تمامی از نویسندگان. است گرفته انجام پزشکی

 .آورندمی بعمل قدردانی و تشکر

 تضاد منافع
.داننداشته منافعی تضاد گونههیچ نویسندگان، حاضر پژوهش انجام در
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Abstract 
Introduction: Developing strategic planning in libraries depends on identifying different dimensions of activities and services. In 

this study, we proposing a lens for strategic planning in libraries of Iran’s universities of medical sciences. 

Methods: After adopting a qualitative survey design, 21 academic library managers were interviewed. Snowball sampling method 

was employed to select the samples and the data analysis was done through the thematic analysis method by MAXQDA 10. 

Results: The study revealed nine main themes and over 54 sub-themes. Resources and librarian specialists identified as an important 

property of libraries. Customer expectations, The Mission of Upstream Organizations and the status quo of Library Performance 

were identified as three factors influencing the formulation of library missions. In libraries, for drawing up perspectives, the most 

important issue was the available facilities and services. Considering the librarians' professional ethics and user feedback from most 

interviewees, it was raised as a value for the library. The majority of interviewees considered up-to-date services as an important 

strategic goals and stated that if they had the necessary delegation of responsibility, they would be able to formulate better goals. 

The most important environmental factors affecting strategic planning referred to modern information and communication 

technologies, lack of librarian’s motivation, participate in educational and research programs and lack of human resources in 

libraries. 

Conclusion: Strategic planning for each library was different from others. However, attention to the Common influential factors 

and use of proposed integrated framework in this study can strategic planning.   
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