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Abstract 

Objective: Stakeholders of the organization as those who influence and are affected by it have 

an important role in the policy-making and planning of the organization. However, not all 

stakeholders have the same level of interest and power in relation to the organization. So it is 

necessary to rank them according to these two factors and determine the organization's priority 

in dealing with them. The purpose of this study is to identify and rank the stakeholders of Iran 

public libraries and to determine how to interact appropriately with each of them. 

Methodology: This study is applied in terms of purpose and quantitative and exploratory in 

terms of approach. Two methods of documentary analysis and survey have been used to conduct 

research. First, the potential stakeholders of public libraries were identified by referring to the 

relevant texts. Experts were then consulted to prioritize the stakeholders. The research 

community was 50 experts in the field of public library. 41 of the identified experts completed a 

questionnaire on the interest/power of public library stakeholders. Cronbach's alpha was used to 

assess the reliability of this instrument. The result of this test was 0.926 and as a result, the 

reliability of the questionnaire was confirmed. After collecting the questionnaires, the findings 

were analyzed using descriptive statistics and finally a discussion and conclusion was made. 

Findings: Among the 24 identified stakeholders, the Board of Trustees of the Public Libraries 

Foundation, staff managers, librarians, provincial managers, staff experts, donors, and public 

library associations in the provinces and counties, were identified as key stakeholders with high 

interest and low power. Members and patrons, residents of the public library service area, 

scientific or trade associations, and sellers of library equipment were identified as high-interest, 

low-power stakeholders. The government and the legislature, municipalities and rural offices, 
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the public media and cyberspace were identified as stakeholders with the high power and low 

interest. Other stakeholders, including librarian training universities, publishers, digital and 

audio book platforms, authors of works collected in public libraries, schools, the National 

Library, mosques, and bookstores, were placed in the fourth category with low power and 

interest. 

Conclusion: Iran Public Libraries Foundation, as the director of public libraries in this country, 

can interact with each of the stakeholders in proportion to the position of it in the interest/power 

matrix, in a way that brings the most benefit and the least harm. Because key stakeholders have 

high power and interest, they must be carefully managed and interacted with seriously and 

effectively. However, the interaction of public libraries with stakeholders should not be limited 

to key stakeholders, and appropriate strategies are needed for optimal interaction with other 

stakeholders. Informing stakeholders about the activities of public libraries, involving 

stakeholders in the affairs of public libraries, and satisfying high-powered stakeholders are some 

of the strategies that public libraries can use in interaction with other groups of stakeholders. 
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 چکیده

های سازمان دارند. با  ریزی ها و برنامه گذاری مشی پذیرند نقش مهمی در خط گذارند و از آن اثر می که بر آن اثر میعنوان کسانی   نفعان سازمان به ذی :هدف
بندی  ها را با توجه به این دو عامل دسته لحاظ عالقه و قدرتی که در ارتباط با سازمان دارند در یک سطح نیستند و الزم است آن  نفعان به وجود این، همه ذی

های عمومی ایران و تعیین نوع تعامل  نفعان کتابخانه بندی ذی ها را مشخص نمود. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت و اولویت سازمان در تعامل با آن کرد
 هاست. متناسب با آن

 است. شده استفاده پژوهش انجام برای پیمایشی و اسنادی روش دو از است. اکتشافی و کمی رویکرد لحاظ  به و کاربردی هدف لحاظ  به پژوهش این ش:رو
 های کتابخانه نفعان ذی عالقه/قدرت میزان نامه پرسش نفر 14 ،شده ییشناسا خبره 05 میان از که بودند عمومی کتابخانه حوزه خبرگان ،پژوهش جامعه

 آمار از استفاده با ها یافته ها،  نامه پرسش گردآوری از پس سید.ر تأیید به 629/5 میزان به کرونباخ آلفای آزمون توسط ابزار این پایایی کردند. تکمیل را عمومی
  آمد. عمل به گیری نتیجه نهایت در و شدند تحلیل توصیفی

های عمومی، مدیران ستادی و استانی، کتابداران، کارشناسان ستادی، خیرین و  ی نهاد کتابخانهامنا  ئتیه، شده ییشناسانفع  ذی 21از میان  :ها یافته
 و یعلم یها ، انجمننفعان کلیدی دارای بیشترین قدرت و عالقه تعیین شدند. اعضاء، ساکنان محدوده خدمت ذی عنوان  بههای عمومی  های کتابخانه انجمن

های عمومی  ا، رسانهه گذار، شهرداری نفعانی دارای عالقه زیاد و قدرت کم تعیین شدند. دولت و دستگاه قانون ذی عنوان  بهای  فروشندگان تجهیزات کتابخانه
نفعان نیز در دسته چهارم که از قدرت و عالقه  نفعانی که دارای بیشترین قدرت و عالقه کمتر هستند شناسایی شدند. بقیه ذی ذی عنوان  بهو فضای مجازی 

 گرفتند. کمتری برخوردارند جای
نفع در ماتریس  های ذی تواند متناسب با جایگاه گروه عمومی در ایران، می های عنوان متولی کتابخانه  های عمومی کشور به نهاد کتابخانه گیری: نتیجه

کند، گروه سوم را   رسانی ها مشارکت دهد، به گروه دوم اطالع گیری ها بپردازد، بدین ترتیب که گروه اول را در تصمیم عالقه/قدرت، به تعامل با هر یک از آن
 مترین تالش را صرف کند.نفعان گروه چهارم ک راضی نگه دارد و برای ذی

 

 نفعان.  ایران، ماتریس عالقه/قدرت، نظریه ذی عمومی های ابخانهتک، نفعان ذی، تحلیل ادوارد فریمن ها: کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

ای، یا ملی و یا دیگر  ، منطقهوسیله جامعه از طریق حکومت محلی  کتابخانه عمومی سازمانی است که به

ها دسترسی به دانش،  شود. این نوع از کتابخانه های اجتماعی تأسیس و پشتیبانی و تأمین مالی می سازمان

کنند و  العمر را توسط طیفی از منابع و خدمات فراهم می اطالعات، آثار تخیلی و امکان یادگیری مادام

صورت برابر برای عموم مردم و بدون توجه به نژاد، ملیت، سن،   هپذیرسازی این منابع و خدمات را ب دسترس

، 1دهند )ایفال جنسیت، مذهب، زبان، معلولیت، پایگاه اقتصادی، وضعیت شغلی و سطح تحصیلی انجام می

های عمومی باید به تحلیل وضعیت موجود، هدفگذاری برای رسیدن به وضعیت  (. مدیران کتابخانه1911

گیری صحیح برای مدیریت مخاطبان و در مجموع  ها، تصمیم ه بهتر وظایف و فعالیتمطلوب، اجرای هرچ

ها اهتمام داشته باشند. اجرای این امور مستلزم شناسایی و تعامل با همه  توسعه کمّی و کیفی خدمات و برنامه

ها  کنند، به آن ها استفاده می های عمومی از خدمات کتابخانه کتابخانه 2نفعان کسانی است که به عنوان ذی

ها  ها در قبال آن ها متصورند و کتابخانه عالقه دارند و برای خود حقوقی )قانونی یا اخالقی( در کتابخانه

 (. 2112، 4دارند )هارلند، استوارت و بروس 9مسئولیتِ اجتماعی

د، دو رویکرد شان مسئولیتِ اخالقی دار ها تعامل و در قبال ی در مورد کسانی که سازمان با آنطورکل  به

های سازمان سود و منفعتِ  که از فعالیت 5وجود دارد. در رویکرد سنتی بر تعداد اندکی از مدیران و سهامداران

امروزه این رویکرد به دلیل  ،اما ؛گیرند ها چندان مورد توجه قرار نمی شود و سایر گروه برند، تمرکز می مادی می

کنندگان با سازمان، اعتبار سابق خود را در  م و اصناف تعاملنگری و پوشش ندادن همه اقسا فقدان جامع

های دولتی و نیز نهادهای عمومی کمتر  های خصوصی، سازمان های مدیریتی از دست داده و در شرکت نظام

های رویکرد سنتی در پیش گرفته شده و  گیرد. در رویکرد دوم که برای رفع کاستی مورد استفاده قرار می

با سازمان سروکار دارند و  ماًیمستقهای معدودی که  ی توجه به گروهجا  بهرواج دارد، امروزه بیشتر 

تری در  ت، پایدار و گستردهبلندمدشود، منافع  ها انجام می های سازمان صرفاً با هدف تأمین منافع آن فعالیت

شوند، مورد توجه  خوانده می)و نه صرفاً سهامدار( « نفع ذی»کنندگان که  تری از تعامل ارتباط با اقشار وسیع

های  در واقع باید برای این گروه رانشانیمدها و  گیرد. ایده اساسی در این رویکرد این است که سازمان قرار می
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نفعان ارتباط داشت و  تری از ذی الزم است با طیف وسیع رو  نیا ازکنند.  1آفرینی کنندگان ارزش ترِ تعامل وسیع

 (.2112، 2دیریت کرد )فریمن، هریسون و ویکسها را به نحو مناسب م آن

ها  توانند بر این کتابخانه های عمومی تعامل دارند که می های مختلفی با کتابخانه در جامعه، افراد و گروه

توان به  ها یا افراد را می این گروه .(2112، 9)الرسُن بپذیرند یا از آن اثربگذارند و   عنوان یک سازمان اثر  به

مهم در  یها نظریهنفعان یکی از  ذی های عمومی دانست. نظریه نفعان کتابخانه ( ذی1124) منیرفتعبیر 

 نظریه گذار هیعنوان پا  فریمن به توسط ادواردمؤسسه تحقیقات استنفورد در بار  اولینت که اس مدیریت سازمان

« نفعان ردی با رویکرد ذیمدیریت راهب» عنوانبا  یا مقاله 1124. وی در سال شد مطرحنفعان  تحلیل ذی

 نفعان در مدیریت راهبردی پرداخت در آن به ارائه الگو و بررسی چگونگی واردکردن تحلیل ذی وکرد  منتشر

های اجتماعی سازمان و در تقابل با نظریه  را در بحث از مسئولیت« نفعان ذی»(. فریمن نظریه 1914)کمالی، 

( مطرح شده 1121) 4پرداز مشهور، میلتون فریدمن توسط نظریهمطرح کرد. نظریه سهامداران « سهامداران»

نظریه »داند. در مقابل، فریمن در  بود. فریدمن مسئولیت سازمان را صرفاً حداکثرکردنِ سود سهامداران می

که سازمان با طیف  نفع هستند، حال آن های ذی کند که سهامداران تنها یکی از گروه تأکید می« نفعان ذی

ها مسئول است.  از اشخاص حقیقی و حقوقی تعامل )اثرگذاری و اثرپذیری( دارد و در قبال آن ای گسترده

نفع باید خلقِ ارزش کند و در خدمت تأمین  های ذی سازمان نه فقط برای سهامداران، بلکه برای همه گروه

ها را بر  نیست که این گروهنفعان به این معنا  کند که توجه به همه ذی ها باشد. فریمن تأکید می منافع همه آن

ها عالیق و منافع مشترکی دارند و در  این گروه»کرسی مدیریت سازمان بنشانیم، بلکه به این معناست که 

ن، سویهر من،یفر« )شود نفعان خلق می آفرینی باید توجه داشت که این ارزش چگونه برای همه ذی ارزش

 (. 2111، 6و دوکُل 5، پارمارکسیو

 ندیدارند در فرآ اریکه در اخت یخود و با نفوذ و قدرت یافتگی سازمان تینفع با ماه ذی یها گروه

نظرات و منافع خود  ،یدولت یها حکومت و سازمان ،یروکراسوا با اعمال نفوذ در به ثرگذارند. آنا یگذار یمش خط

 یها یریگ میتصم و در کنند یم لیآن تحم یابیاجرا و ارز یو حت یمش خط بیو تصو نیتدو ندیرا در فرآ

دارای بُعد « عقالنی». از این منظر، سازمان عالوه بر بُعد (1922 پور، ی)قل دنماین ینفوذ م گذاران اعمال قانون

نفعان استراتژیک و  نفعان، و به ویژه ذی ای است که در آن، ذی نیز هست، بدین معنا که سازمان عرصه« سیاسی»
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کننده برای  نفعان به امری مهم و تعیین رو مدیریت کردن ذی  . از اینقدرتمند، در پی تحقق منافع خود هستند

که ی فرایندهایی است و اجرا نینفع تدو ذی یها گروه تیریمدهدف از  (.1912شود )رابینز،  سازمان بدل می

های عملکردی  عنوان یکی از شاخص  نفعان به ذی تیرضا که چرا نفعان کلیدی را تضمین کنند، رضایت ذی

ادغام روابط و منافع سهامداران، کارکنان،  ،فرآیند نیدر ا مهمترین کار. دیآ یحساب م  مان بهساز

درازمدت بنگاه را  تیاست که موفق ای شیوهها به  گروه گریو د یکنندگان، جوامع محل کنندگان، عرضه مصرف

  (.1916، یسوته و معظم پور یقل ،یریکند )گلدار، ام نیتضم

های  ها، شرط موفقیت کتابخانه همچون سایر سازمانتدای این بخش اشاره شد، طور که در اب همان

ی خود لحاظ کنند. ها یگذار یمش خطها و  ریزی نفعان را در برنامه عمومی نیز این است که عالئق و منافع ذی

عالقه دارند های عمومی  نفعانی است که به کتابخانه بندی ذی این امر در درجه اول مستلزم شناسایی و اولویت

مند و قدرتمند  نفعان عالقه ها نیز برخوردارند. بدون شناسایی ذی گذاری آن مشی و از قدرت اثرگذاری بر خط

شان برای اثرگذاری  ها بر اساس میزان قدرت و عالقه بندی آن های عمومی و اولویت در حوزه فعالیت کتابخانه

های عمومی و  ای بین کتابخانه داشت که تعامل مثبت و سازنده توان انتظار ها، نمی های این کتابخانه بر فعالیت

 نفع رخ دهد.  های مختلف ذی گروه

است.  1ماتریس عالقه/قدرتمند در سازمان،  نفعان قدرتمند و عالقه ها برای شناسایی ذی یکی از تکنیک

اراتی که از سازمان نفعان برحسب انتظ توان مشخص کرد که هر گروه از ذی به کمک ماتریس عالقه/قدرت می

های آن دخالت کنند و ثانیاً تا چه حد قدرت چنین  گیری مند هستند که اوالً در تصمیم دارند تا چه حد عالقه

شود تا با  نفعان در ماتریس عالقه/قدرت اقدام می دخالتی را دارند؟ بر مبنای این دو عامل، به جانمایی ذی

های  گیری ها برای ورود یافتن به تصمیم عالقه و قدرت آننفعان و میزان  های مختلف ذی شناخت گروه

سازمان، رفتار مناسب با هر یک در دستور کار سازمان قرار گیرد. بر این اساس، مسئله پژوهش حاضر 

و تعیین نوع  های عمومی ایران با استفاده از ماتریس عالقه/قدرت نفعان کتابخانه ذیبندی  شناسایی و اولویت

 شان در این ماتریس است. ها بر مبنای جایگاه ا هر گروه از آنتعامل مناسب ب

 

 پیشینه پژوهش

شناسی این است که کتابخانه نهادی اجتماعی برای  ای در علم اطالعات و دانش گرچه یکی از اصول حرفه

دارد که ها حکایت از آن  نفعانِ کتابخانه است، لیکن مرور پیشینه خدمت به طیف وسیعی از افراد به عنوان ذی

 
1. Intrest/Power Matrix 
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حضور پررنگی ندارد و کمتر به آن پرداخته شده « نفعان نظریه ذی»شده در این رشته،  های انجام در پژوهش

شده در داخل ایران بیشتر مشهود است. در تنها پژوهشی که در حوزه  است. این امر در متون فارسی نگاشته

بگلو، فتاحی و  اشاره شده است )رجبعلی« اننفع ذی»شناسی ایران یافتیم که در آن به  علم اطالعات و دانش

نفعان مورد  به کار رفته و بدون پشتوانه قرار دادنِ نظریه ذی« مشتری»(، این واژه معادل 1912پریرخ، 

هایی غیر از علم  ها در حوزه استفاده قرار گرفته است. به همین دلیل نویسندگان ناچار شدند به مرور پیشینه

نفعان  بپردازند تا از این طریق پیوند این پژوهش با دانش موجود در زمینه تحلیل ذیشناسی  اطالعات و دانش

 آشکار شود.

 چارچوب مفهومی یطراح»( در پژوهش خود با عنوان 1916ی )معظمو  پور سوته یقلی، ریامدار،  گل

رای تحقق ب نفعان ذی درگیرسازی و مشارکت راهکارهای« یعموم یگذار یمش نفعان در خط ذی یرسازیدرگ

گذاری عمومی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که  مشی اهداف سازمانی در حوزه خط

نفعان و  بندی ذی نفعان، اولویت نفعان، تحلیل ذی نفعان شامل چهار مرحله شناسایی ذی فرآیند مدیریت ذی

روند. الزامات  نفعان به شمار می مشارکت ذی ها در نفعان است که از مهمترین مؤلفه تدوین راهبرد تعامل با ذی

نفعان و ابزارهای ارتباطی،  های ذی های مدیریتی، ویژگی گیری، نظام قانونی، بستر سازمانی، فرآیندهای تصمیم

 های سازمان هستند.    نفعان در فعالیت های مؤثر بر مشارکت ذی از دیگر مؤلفه

و کاربرد آن در  فعانن ذی لیتحل یشناس روش نییتب»( در پژوهش خود با عنوان 1914کمالی )

گذاری  مشی عنوان روشی برای تعیین عوامل مؤثر بر خط  نفعان را به تحلیل ذی« یعموم یگذار یمش خط

 گذاری یمش محیط خطهای  یچیدگیعمومی مورد بررسی قرار داده است. وی بر این مسئله تأکید دارد که پ

ها به  مش ها و خط تحلیلگران سیاستکند که  ایجاب می این حوزه اننفع یا ذی عمومی و تعدد بازیگران

تواند از طریق  هاست که می از جمله این روشنفعان  یذ تحلیل د.باشن مجهز ی مناسبختشنا ویکردهای روشر

گیری، اجرای  ها، نقشی مهم در ارتقاء فرآیند تصمیم نفعان و نحوه تعامل با آن بندی ذی شناسایی و دسته

های  و تقویت همکاری بین سازمان بخشی به مسائل مورد نظر های مصوب، مشروعیت ها و طرح  شیم خط

 دولتی و جامعه ایفا کند. 

 لیتحل»( در پژوهش خود با عنوان 1914ی )فروشان یابطحو  خوشنواپور، فرصتکار ابطحی فروشانی،

منطقه پارس  نیادیم توسعهی اه طرح )مطالعه موردی:عالقه/قدرت  سیبا استفاده از ماتر یدیکل عاننف ذی

بندی و  پذیر نیست، الزم است به اولویت نفعان امکان معتقدند که چون برآوردن انتظارات همه ذی «یجنوب

آنان بر  نفعان و تأثیر ر از چگونگی ارتباط بین ذیبهت تصویرینفعان پروژه پرداخت تا  بندی ذی همچنین دسته

های توسعه میادین منطقه  نفعان مرتبط با طرح ها به شناسایی ذی منظور آن  نبه دست آید. بدیپروژه اجرای  
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نفع را شناسایی کردند و در نهایت با استفاده از ماتریس عالقه/قدرت به  ذی 52پارس جنوبی پرداختند و 

ده تمرکز ش نفعان کلیدی شناسایی ها این است که مدیران بر ذی نفعان پرداختند. پیشنهاد آن بندی ذی اولویت

ها را جلب کنند تا اجرای پروژه  نفعان رضایت آن ها و انتظارات این ذی داشته باشند و با در نظر گرفتن خواسته

 ها مواجه شود.  با موانع کمتری از جانب آن

نفعان  های ذی نگرش»( با عنوان 2112توان به پژوهش الرسُن ) های خارجی مقاله حاضر می از پیشینه

 1ها برای گردآوری بازخوردهای هایی به مدیران کتابخانه اشاره کرد که در آن، توصیه« اوری جدیدکتابخانه و فن

ها، چه  گیری دهد که برای بهبود تصمیم کند و نشان می ارائه می 2نفعان، با تمرکز بر فناوری آر.اف.آی.دی ذی

ش پیمایشی استفاده کرده و توان از این بازخوردها آموخت. الرسُن در این پژوهش از رو هایی می درس

ی عمومی در ناحیه ها کتابخانهنفعان کلیدی  نفر از عموم مردم به عنوان ذی 914ای را برای  نامه پرسش

 های جدید با تمرکز بر فناوری آر.اف.آی.دی ی فناوریریکارگ  بهها را درباره  ارسال کرد تا نظرات آن 9میدوست

نفعان را در استقرار  ها نظرخواهی از ذی اد که بسیاری از کتابخانههای پژوهش نشان د شناسایی کند. یافته 

کنندگان در پژوهش،  که به عقیده مشارکت است یحالاین در  ؛دهند قرار می غفلتهای جدید، مورد  فناوری

های ابتکاری کتابخانه کمک کند.  ها و برنامه تواند به موفقیت طرح نفعان محلی می گردآوری اطالعات از ذی

ها را رقم بزنند،  تواند به کتابداران کمک کند تا پیشرفت برنامه نفعان می های ذی فتگوهای مستمر با گروهگ

 مسائل و مشکالت را شناسایی کنند و راهبردهای مناسبی در پاسخ به آنها طراحی کنند.

ی به تضمین ربط کتابخانه دانشگاه»( در پژوهش خود با عنوان 2112هارلند، استوارت و بروس )

پردازند که در بحبوحه تغییرات سریع فناورانه و  به بررسی این مسئله می« نفعان: نقش مدیر کتابخانه ذی

نفعان داخلی و  های دانشگاهی برای ایجاد ارتباط بین کتابخانه دانشگاهی و ذی آموزشی، مدیران کتابخانه

های  استفاده کردند تا داده 4نگر نظریه دادهها از روش  توانند ایفا کنند. بدین منظور آن خارجی چه نقشی می

های دولتی را تحلیل کنند.  های دانشگاه نفر از مدیران کتابخانه 12ساختاریافته با  های نیمه حاصل از مصاحبه

ها برای حل مشکالت ناشی از  های پژوهش حاکی از این است که یکی از راهبردهای مدیران کتابخانه یافته

ها باید متفکرانی  نفعان است. بر این اساس مدیران کتابخانه انه و آموزشی، تعامل با ذیتغییرات سریع فناور

انداز دانشگاه  انداز کتابخانه را با چشم ای انجام دهند که چشم گونه ریزی راهبردی را به راهبردی باشند و برنامه

 نفعان در تعامل است. ذیبا  کامالًراستا سازد و کتابخانه را به سازمانی چابک تبدیل کند که  هم

 
1. Feedbacks 

2. Radio Frequency Identification (RFID) 

3. Midwest 

4. Grounded theory 
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به بررسی نقش « نفعان در ارزیابی عملکرد اهمیت ذی»( در پژوهشی با عنوان 2115) 1هارر و کول

ها در های دانشگاهی پرداختند. آن های کتابخانه در ارزیابی کیفیت خدمات و برنامه نفعان یذهای  دیدگاه

توانند به  های عملکرد کیفی را که می م و شاخصپژوهش خود از روش دلفی استفاده کردند تا فرآیندهای مه

های دانشگاهی به کار روند، با استفاده از آراء خبرگان علم  عنوان چارچوبی برای ارزیابی کیفی کتابخانه

دهد که تمرکز بر دانشجویان، اعضای  های پژوهش نشان می ی شناسایی کنند. یافتهشناس دانشاطالعات و 

توانند  های دانشگاهی هستند که می ها و خدمات کتابخانه های برنامه جنبه نیترممهنفعان  ی و ذیعلم ئتیه

نفعان یکی از عوامل  ها تعامل با ذی برای تضمین کیفیت خدمات و برنامه واقع درها را تضمین کند. کیفیت آن

 شود. کلیدی محسوب می

نفعان و  بندی ذی سایی و اولویتها، شنا شده در باال حاکی از آن هستند که در سازمان های یاد پیشینه

گیری، و اجرای پروژها حیاتی است. با  ریزی، تصمیم نفعان کلیدی، برای برنامه تعیین نحوه تعامل مناسب با ذی

های عمومی ایران  نفعان کتابخانه هیچ پژوهشی به بررسی، شناسایی و تحلیل ذی حال  به تاوجود این، 

توان نتیجه  اظ نوآورانه و بدیع است. همچنین از تحلیل پیشینه مینپرداخته است و پژوهش حاضر از این لح

ها یکی از عوامل مهم در تضمین ها و تعیین نحوه تعامل با آنبندی آن نفعان، اولویت گرفت که شناسایی ذی

تواند عاملی اساسی برای بهبود  رود و می های عمومی به شمار می های جمله کتابخانه موفقیت خدمات و برنامه

 ها باشد.عملکرد آن

اهمیت  رغم  بهکه  بر این اساس، انجام این پژوهش از چند جهت ضرورت و اهمیت دارد. نخست این

نفعان در مباحث مدیریت، در متون علم اطالعات توجه چندانی به آن نشده و از آن برای بررسی و  تحلیل ذی

(. 1916، 2هره گرفته نشده است )بسنویرسانی به خوبی ب ها و مراکز اطالع حل مسائل مدیریتی کتابخانه

کردنِ  که این پژوهش با مشخص تواند گامی برای پر کردن این خأل در ایران باشد. دوم این پژوهش حاضر می

های عمومی کشور کمک  های عمومی ایران ارتباط دارند، به مدیران کتابخانه نفعانی که با کتابخانه همه ذی

و اداره  ها گیری ها، تصمیم یگذار یمش خطها را در سند و عالئق و منافع آنها را بشنا کند که این گروه می

نفع را بسته به  های ذی توان گروه که به کمک این پژوهش می های عمومی مدخلیت دهند. سوم این کتابخانه

 صورت بهکه نمود و به مدیران کمک  دبندی کر های عمومی اولویت شان در ارتباط با کتابخانه عالقه و قدرت

 . کنندنفعان کلیدی تعامل  تری با ذی فعاالنه

 

 
1. Harer & Cole 

2. Besnoy 
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 های پژوهش پرسش

 های زیر است:  مقاله حاضر درصدد پاسخ دادن به پرسش

 :؟ایران کیستند یعموم یها کتابخانه نفعان ذی پرسش اول  

 نفعان کلیدی با توجه به ماتریس عالقه/قدرت کیستند؟  پرسش دوم: ذی 

 چگونه باید تعامل کرد؟ گاهشانیجافعان متناسب با ن پرسش سوم: با هر یک از ذی 

 

 روش پژوهش

های پژوهش، از دو روش  متناسب با پرسش ،پژوهشاین در توصیفی است. -پژوهش حاضر از نوع پیمایشی

های عمومی از روش  نفع در کتابخانه های ذی استفاده شده است. در پاسخ به پرسش اول و برای شناسایی گروه

سپس . نفعان استخراج شد سندی( استفاده شد. بدین منظور با مطالعه متون مربوطه، سیاهه ذیای ) کتابخانه

ها، نفعان و نحوه مواجهه با آن های دوم و سوم، یعنی تعیین جایگاه هر یک از ذی برای پاسخ به پرسش

 (.1ل به گردآوری اطالعات اقدام شد )جدو نامه پرسشپیمایش صورت گرفت و با استفاده از ابزار 

 پژوهش برای استفاده مورد روش. 1جدول 

 خروجی نظریه ابزار روش  پرسش/ هدف

 نفعان شناسایی ذی  مقاالت علمیکتب و  ای کتابخانه  4

 نفعان بندی ذی اولویت نفعان نظریه تحلیل ذی نامه پرسش پیمایش  3و  2

 

به  در گام بعد شدند و شناسایی نفعان ذی سپس شد.یی و تعریف شناسا ه پژوهشمسئل به عنوان اولین گام،

هر یک های سیاستی متناسب با جایگاه  به عمل آمد و در نهایت روش ها دادهتحلیل در ادامه  ها پرداخته شد. داده گردآوری

 (.2نفعان پیشنهاد شد )شکل  از ذی

 
 نفعان ذی تحلیل های گام. 1شکل 
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 نفعان شناسایی ذی

ای است که  ها، روش کتابخانهتوان به کار گرفت. یکی از آن را می های مختلفی نفعان روش برای شناسایی ذی

و بندی  ها به طبقهنفعان استخراج و با استفاده از آن در آن با مطالعه و بررسی متون موجود، سیاهه ذی

(. در پژوهش حاضر نیز 2111، 2؛ چینیو و اولوموالیه2112، 1شود )کارلسن نفعان مبادرت می ذی بندی اولویت

های عمومی، مانند رهنمودها،  به این ترتیب که متون مهم مربوط به کتابخانه همین شیوه عمل شده است.به 

نفعان مورد اشاره  ها مطالعه شدند و بر مبنای تحلیل محتوای کیفی، ذیها، ضوابط اخالقی و نظایر آن درسنامه

 این متون استخراج شدند.  

ها بندی آن بندی کرد، برای مثال تقسیم ن به چند روش گروهتوا را می شده  ییشناسانفعانِ  همچنین ذی

بندی  نفعان در پژوهش حاضر بوده است. گروه بندی ذی نفعان داخلی و خارجی که مبنای اصلی گروه به ذی

 ه؛پروژ کیدر  نانآ یها تیمأمور ییها؛ شناسا آنباره گردآوری اطالعات درها؛  نفعان به شناسایی بهتر آن ذی

 یو اجرا نیتدو ها؛ و آن رفتار ینیب شیپ ؛ها آن یها یاستراتژ ییشناسا؛ ها ط قوت و ضعف آننقا نییتع

 (.2111چینیو و اولوموالیه، )کند  ایشان کمک می تیریمد یبرا یاستراتژ

 ها گردآوری داده

ه شد. در ساخت استفاد نامه پرسش، از ابزار ها بندی آن نفعان و اولویت ها درباره جایگاه ذی برای گردآوری داده

ها برخی از آنکه  استفاده کرد ی مختلفیها کیتکنو  ابزارهاتوان از  نفعان می تحلیل ذی منظور  به نامه پرسش

و غیره(  5تأثیر-عالقه/قدرت، شبکه قدرت یس)ماتر 4ذینفعان نگاشتِ نقشه ،9ذینفعان کاز: ارزیابی ریس ندعبارت

به کار گرفته شد که به  عالقه/قدرت ماتریسپژوهش این (. در 2112، 6؛ وسینگر1912و سودیان طهرانی  )نظری

 یها ستمیس یالملل نیب همایش نیدومو در مندلو ابداع  توسط در اصل ماتریس. این نیز شهرت دارد 2ماتریس مندلو

دانشگاه کمبریج ارائه شد و سپس توسط سایر پژوهشگران به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت  یاطالعات

 ( .2112، 2و ویتینگتون اسکولز، جانسون)

 

 
1. Karlsen 

2. Chinyio & Olomolaiye 

3. Stakeholder Risk Management 

4. Stakeholder Mapping 

5. Power/Influence Grid 

6. Wessinger 

7. Mendelow’s Matrix 

8. Johnson, Scholes & Whittington 
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 (122 .ص ،2442 ویتینگتون، و اسکولز جانسون،) عالقه -قدرت ماتریس .2شکل 

 در دو بخش اصلی طراحی شد: نامه پرسشبر اساس ماتریس باال، 

 نفعان سنجش عالقه ذی: بخش اول

 زانیلطفاً م»پرداخت:  پرسشگونه به طرح  متغیر است که این 24دارای یک گویه و  نامه پرسشاین بخش از 

نفع چه  در واقع هر ذییعنی . دیمشخص کن یرا به کتابخانه عموم رینفعانِ فهرست ز از ذی کی عالقه هر

 «. دهد؟ ینشان م تیتوجه و حساس مندی، عالقه ،یمقدار به مسائل حوزه کتابخانه عموم

 نفعان سنجش قدرت ذی: بخش دوم

 زانیلطفاً م»پرداخت:  سؤالگونه به طرح  متغیر است که این 24دارای یک گویه و  نامه پرسشن بخش از ای

. بر اساس شناخت شما، قدرت دیمشخص کن یرا به کتابخانه عموم رینفعانِ فهرست ز از ذی کیقدرت هر

 «. است؟ زانینفع چه م ( در هر ذیییو اجرا کیزماتیکار ،یمال ،ی)قانون

در  ینظران موضوعو صاحب دیاز مشاوره و مصاحبه با اسات نامه پرسشتأیید روایی محتوایی  منظور  به

مرتبط با  یها و پژوهش یمتون علم ا،ه هیاز نظر نیبهره گرفته شد. همچن یشناس رشته علم اطالعات و دانش

در  یون شده قبلآزم یها ابزار پژوهش، از پرسش ییباال بردن روا یشد برا یسعو  موضوع پژوهش استفاده

شده و در  صورت طیف لیکرت طراحی   به نامه پرسشکه  نظر به این مشابه و معتبر استفاده شود. یها پژوهش

های  ، برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظور دادهاستسنج  واقع از نوع نگرش

 قابل مشاهده است.  2نتیجه آزمون در جدول ، مورد محاسبه قرار گرفت کهنامه پرسش 41ها از  گویه

 

راضی نگهشان 
 دارید

 (  بازیگران کلیدی)
به دقت 

 مدیریتشان کنید

کمترین تالش 
مراقبشان )

 (باشید

مطلع نگهشان 
 دارید

  قدرت

  عالقه
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 پژوهش نامه پرسش ییایپا آزمون. 2جدول 

 آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیرها

 626/5 21 عالقه
629/5 

 637/5 21 قدرت

 

ین است و ا 2/1شود، مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همه موارد باالتر از  طور که مشاهده می همان

 های مورد ارزیابی است. دهنده تأیید شدن پایایی گویه نشان

( قرار گرفت تا در مورد میزان 9شده در اختیار خبرگان حوزه کتابخانه عمومی )جدول  تدوین نامه پرسش

ای لیکرت )از خیلی کم  گزینه نفعان در قبال کتابخانه عمومی، در قالب طیف پنج قدرت و عالقه هر یک از ذی

الکترونیکی و آنالین طراحی و برای  صورت  به نامه پرسش(  اعالم نظر کنند. این 5یلی زیاد = تا خ 1= 

 خبرگان ارسال شد.

 ها بندی خبرگان حوزه کتابخانه عمومی و فراوانی آن . دسته2 جدول

 فراوانی )نفر( گزینش دلیل نقش

 جامعه علمی
آموخته  که دانش بخانه عمومیو کتا یرسان اطالعتحقیقات  فصلنامه هیریتحراعضای هیئت 

 شناسی هستند. رشته علم اطالعات و دانش
8 

 8 های عمومی. کتابخانه انجمن علمی ارتقاء رهیمد ئتیه اعضای جامعه علمی

 جامعه علمی
 را« کتابخانه عمومی مطالعات» گرایشدروس تخصصی که  ها ی دانشگاهعلم ئتیهاعضای 

 .کنند تدریس می
1 

 جامعه علمی
عمومی  های کتابخانه بیشتری با ها که همکاری و ارتباطات علمی  ی دانشگاهعلم ئتیه اعضای

 ی قبلی(ها دسته)غیر از افراد مشمول  دارند
8 

 مندان حرفه
 نهاددر ستاد شناسی که  آموختگان یا دانشجویان  مقطع دکتری علم اطالعات و دانش دانش

 به کارند. مشغولهای عمومی  کتابخانه
42 

 مندان هحرف
ی عمومی که در رشته علم اطالعات و ها کتابخانهنهاد  فعلی و قبلی امنا ئتیهاعضای 

 اند. شناسی تحصیل کرده دانش
1 

 مندان حرفه

، ها کتابخانههای عمومی، معاونان فعلی و قبلی توسعه  کل فعلی و قبلی نهاد کتابخانه دبیران

های عمومی که  اد نهاد کتابخانهمدیران کل و معاونان مدیران کل فعلی و قبلی ست

 شناسی هستند. علم اطالعات و دانش آموخته دانش

42 

 مندان حرفه
شناسی  آموخته علم اطالعات و دانش های عمومی که دانش نهاد کتابخانه مدیران کل استانی

 هستند.
3 

 مندان حرفه
شناسی هستند.   آموخته علم اطالعات و دانش های عمومی بزرگ که دانش مدیران کتابخانه

 )انصار، حسینیه ارشاد، حضرت عبدالعظیم حسنی(
3 
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 در، 1ها های باال، به علت همپوشانی نقش شده برای خبرگان در دسته جایگاه شناسایی 62از مجموع 

 نفر شناسایی شدند. 51 مجموع

 ها تحلیل داده

هر متغیر میانگین گرفته شد  ، براینامه پرسشاول و دوم  های پرسشهای مستخرج از پاسخ خبرگان به  از داده

نفعان نسبت به  است و میزان عالقه/قدرتی را که خبرگان برای آن دسته از ذی 5تا  1که عددی بین 

با  یدر نمودار هبه دست آمد ییاعداد نها یگذار یبا جادهد.  اند نشان می های عمومی اعالم کرده کتابخانه

 از یخط دنیکش  باشود.  نفع در نمودار مشخص می لیه هر ذی، جایگاه او)قدرت( Y)عالقه( و محور  Xمحور 

 :شود می مینمودار به چهار بخش تقس ،یو عمود یصورت افق  از محورها، به کیهر  های میانگین داده

 ؛ ادیعالقه و قدرت ز یدارا عاننف اول: ذی ربع

 ؛و قدرت کم ادیعالقه ز یدارا عاننف دوم: ذی ربع

 ؛ وادیعالقه کم و قدرت ز یدارا عاننف سوم: ذی ربع

 (. 2111، 2)آکرمن و ادن عالقه و قدرت کم یدارا عاننف چهارم: ذی ربع

 طراحی راهبرد

شود و الزم  ها توصیه نمی نفعان شرایط خاصی دارند، رفتار یکسانی برای همه انواع آن هر یک از ذی که آنجا از

هر  که نیا. این راهبردها بسته به دنفعان در پیش گرفته شو است راهبرد خاصی برای رفتار با هر دسته از ذی

ربع اول این ماتریس، مربوط به شوند.  گیرد تجویز می عالقه قرار می-نفع در چه ربعی از ماتریس قدرت ذی

شوند.  نامیده می 9«بازیگران کلیدی»هستند و در متون مدیریت  ادیعالقه و قدرت ز یدارانفعانی است که  ذی

ها تعامل و مشارکت نمود.  ها را به دقت مدیریت کرد و با آن نفعان است و باید آن ترین گروه ذیاین گروه، مهم

هستند. راهبرد متناسب با این گروه،  و قدرت کم ادیعالقه ز یداراگیرند که  نفعانی جای می در ربع دوم ذی

شود. راهبرد  مربوط می ادیعالقه کم و قدرت ز یدارا نفعان یذسازی و جلب مشارکت است. ربع سوم به  آگاه

ده شود. ها برای پیشبرد اهداف سازمان استفا شان جلب و از قدرت آن متناسب با این گروه این است که رضایت

قرار دارند. راهبردی که برای این گروه مناسب است، توجه  عالقه و قدرت کم یدارا عاننف ذیدر ربع چهارم، 

 
آموخته رشته علم   دانش یِاستان کل رانیباشد، هم از مد یعموم یها انجمن ارتقاء کتابخانه رهیمد  ئتیه یهم از اعضا یمثال ممکن است فرد یبرا. 4

 . دانشگاه یعلم  ئتیه یو هم از اعضا یشناس اطالعات و دانش
2. Ackermann and Eden  

3. Key players 
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 یمطهر ی ونو قلعهی، بهادرستان؛ 2114 2؛ سالبا2114 1هاست )برایسون کمینه و صرف توان حداقلی برای آن

 (. 1912ی، مانیفر

 های پژوهش یافته

را تکمیل  نامه پرسشنفر  41شده،  خبره شناسایی 51دهد که از  ژوهش نشان میشناختی پ های جمعیت داده

سابقه دهد که  نشان می 4هاست. همچنین جدول  درصدی آن 22کردند که این میزان، نشانگر مشارکت 

های عمومی  ها با کتابخانه به میزان قابل قبولی حاکی از آشنایی آن یدر حوزه کتابخانه عمومخبرگان  تیفعال

 هاست. نیز سطح تحصیالت باالی آنو 

 ها آن یفراوانی و عموم کتابخانه حوزه در خبرگان تیفعال سابقه. 0جدول

 فراوانی سابقه فعالیت خبرگان در حوزه کتابخانه عمومی

 8 سال 0 تا 2بین 

 41 45تا  0بین 

 6 سال 40تا  45بین 

 45 سال 40بیش از 

 14 مجموع

 

 ها آن یفراوان و . مدرك تحصیلی خبرگان5جدول

 فراوانی مدرک تحصیلی خبرگان

 7 دانشجوی دکتری

 29 یدکتر

 8 کارشناسی ارشد

 14 مجموع

 پاسخ به پرسش اول

 «هستند؟ یچه کسان رانیا یعموم یها کتابخانه نفعان یذ»

ود. ش نفعان استخراج می با استفاده از متون موجود سیاهه ذیدر گام دوم از روش پژوهش ذکر شد که 

ها تهیه شد. سپس بر اساس همین سیاهه، ابتدا  کتابخانه همه انواع نفعان ای از ذی نظور ابتدا سیاههبدین م

های عمومی استخراج شدند. در  نفعان کتابخانه های تخصصی و آموزشگاهی حذف و فقط ذی نفعان کتابخانه ذی

 
1. Bryson 

2. Slabá 
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رجوع یا  : تغییر اربابمثالات تخصصی )برای ی بومی یا اصطالحها یژگیوادامه نیز برخی موارد، متناسب با 

به دست   6نفعان طبق جدول  سیاهه ذی تینها در( تغییر داده شدند. کنندگان مراجعهمشتریان، به اعضاء و 

شان نسبت به سازمان، به دو گروه داخلی و  لحاظ جایگاه  نفعان به شود، ذی که مشاهده می گونه همانآمد. 

کننده، حمایتگر، موازی و رقبا(  دسته )مخاطب، اداره 6های عمومی به  طه با کتابخانهلحاظ نوع راب  خارجی و به

 شوند. تقسیم می

 ها بندی آن های عمومی و دسته نفعان کتابخانه . ذی2جدول

 فعان کتابخانه عمومین ذی نوع وضعیت

 خارجی
 مخاطب

 کنندگان به کتابخانه اعضاء و مراجعه

 کتابخانه ساکنین محدوده خدمت خارجی

 داخلی

 کننده اداره

 های عمومی امنا نهاد کتابخانه هیئت

 های عمومی کارشناسان ستادی کتابخانه داخلی

 کتابداران کتابخانه عمومی داخلی

 ها های عمومی استان مدیران کل کتابخانه داخلی

 مدیران کتابخانه عمومی در ستاد مرکزی داخلی

 ی در استان، شهرستان و بخشانجمن کتابخانه عموم خارجی

 خارجی

 حمایتگر

 های علمی یا صنفی انجمن

 خیرین کتابخانه ساز خارجی

 گذار و نظارتی مرکزی و محلی گذاری؛ نهادهای مقررات دولت و دستگاه قانون خارجی

 شهرداری/دهداری مکانی که کتابخانه در آن واقع شده است خارجی

 خارجی

 کننده نیتأم

 کتابدار کننده تیربدانشگاه ت

 نآای و مواد مصرفی  فروشندگان تجهیزات کتابخانه خارجی

 ناشران خارجی

 ...( اثرهای مجموعه کتابخانه عمومی )نویسنده، مترجم و پدیدآورندگان خارجی

 خارجی

 موازی

 وپرورش )مدارس( آموزش

 کتابخانه ملی و شعب استانی خارجی

 مساجد خارجی

 خارجی

 رقبا

 ها فروشی کتاب

 ها شاپ کافی خارجی

 ، نشریات و...(مایعمومی )صداوس یها رسانه خارجی

 های دیجیتال و گویا )فیدیبو، نوار، طاقچه و...( کتاب یها پلتفرم خارجی

 ..(. ها و رسان پدیا، پیام فضای مجازی )گوگل، ویکی خارجی
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 پاسخ به پرسش دوم

 «کجاست؟ نفعان یذ لیتحل هیدر نظر رانیا یعموم یها ابخانهکت نفعان یاز ذ کیهر  گاهیجا»

مشخص  2نفعان طبق جدول  ، میزان عالقه و قدرت هر یک از ذینامه پرسشبر اساس نمرات مستخرج از 

 شود. می

 نفعان ذی قدرت و  عالقه . میزان2جدول 

  قدرت   عالقه  فعان کتابخانه عمومین ذی

 83/2 94/3 بخانهکنندگان به کتا اعضاء و مراجعه

 01/2 50/3 ساکنین محدوده خدمت کتابخانه

 32/1 04/3 های عمومی امنا نهاد کتابخانه  هیئت

 14/3 94/3 های عمومی کارشناسان ستادی کتابخانه

 40/3 88/3 کتابداران کتابخانه عمومی

 94/3 16/3 ها های عمومی استان مدیران کل کتابخانه

 65/3 09/3 ستاد مرکزی مدیران کتابخانه عمومی در

 25/3 25/3 انجمن کتابخانه عمومی در استان، شهرستان و بخش

 11/2 65/2 های علمی یا صنفی انجمن

 47/3 13/3 خیرین کتابخانه ساز

 40/1 21/2 گذار و نظارتی مرکزی و محلی گذاری؛ نهادهای مقررات دولت و دستگاه قانون

 14/3 16/2 در آن واقع شده استشهرداری/دهداری مکانی که کتابخانه 

 85/2 73/2 کتابدار کننده تیدانشگاه ترب

 40/2 68/2 نآای و مواد مصرفی  فروشندگان تجهیزات کتابخانه

 04/2 78/2 ناشران

 01/2 74/2 ...( اثرهای مجموعه کتابخانه عمومی  پدیدآورندگان)نویسنده، مترجم و

 80/2   40/2 پرورش )مدارس( و  آموزش

 74/2    27/2 تابخانه ملی و شعب استانیک

 05/2 45/2 مساجد

 40/2 36/2 ها فروشی کتاب

 83/4 78/4 ها شاپ کافی

 16/3 50/2 ...( ، نشریات ومایعمومی )صداوس یها رسانه

 65/2 36/2 ...( های دیجیتال و گویا )فیدیبو، نوار، طاقچه و کتاب یها پلتفرم

 27/3 31/2 ..(. ها و رسان پیام پدیا، فضای مجازی )گوگل، ویکی
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نفعان  ، جایگاه اولیه هر یک از ذی)قدرت( Y)عالقه( و محور  Xبا محور  ینموداربا بردن این مقادیر روی 

 شود. طبق ماتریس مندلو مشخص می

 
 قدرت -عالقه ماتریس در عمومی کتابخانه نفعان ذی جایگاه. 2شکل 

 

نفعانی  ذینفعان خارجی است.  نفعان داخلی و نقاط توپر نشانگر ذی اط توخالی نشانگر ذی، نق9در شکل 

امنای نهاد، مدیران ستادی، مدیران استانی، کارشناسان ستادی، انجمن کتابخانه عمومی،  مانند هیئت

برای اثرگذاری ها دارند و هم از قدرت زیاد  گیری و خیرین هم عالقه زیادی به دخالت در تصمیم کتابداران

نفعانی  گیرند. ذی های عمومی کشور در این گروه جای می نفعانی داخلی نهاد کتابخانه برخوردارند. همه ذی

و فروشندگان تجهیزات  های علمی و صنفی کنندگان، ساکنان محدوده خدمت، انجمن مانند اعضا و مراجعه

زیادی برای اثرگذاری بر  تی عمومی دارند، اما از قدرها ای گرچه عالقه زیادی در ارتباط با کتابخانه کتابخانه

ها،  ها و دهداری گذار، شهرداری های قانون نفعانی مانند دولت و دستگاه آن برخوردار نیستند. در مقابل، ذی

رغم داشتن قدرت اثرگذاری باال، عالقه اندکی برای مداخله در   های عمومی و فضای مجازی به رسانه

ها، مدارس، مساجد،  نفعانی همچون دانشگاه های عمومی دارند. نهایتاً ذی بخانههای کتا گیری تصمیم

ها را داریم که کمترین عالقه و قدرت برای مداخله در  شاپ ها و کافی پدیدآورندگان، ناشران، کتابفروشی

 . های عمومی را دارند های کتابخانه گیری تصمیم

 اعضاء و مراجعه کنندگان

 ساکنان محدوده خدمت  

 هیئت امناء نهاد 

 کارشناسان ستادی

 کتابداران

 مدیران استانی

 مدیران ستادی

 انجمن کتابخانه عمومی

انجمن های علمی یا 
 صنفی

 خیرین 

 دولت و دستگاه قانون گذار

 دهداری/شهرداری

 دانشگاه

 فروشندگان تجهیزات  

 ناشران 
 پدیدآورندگان

 مدارس
 کتابخانه ملی

 مساجد 

 کتابفروشی ها  

 کافی شاپ ها  

 رسانه های عمومی

 پلت فرم های
 کتاب دیجیتال 

 فضای مجازی

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

 قدرت

 عالقه
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 پاسخ به پرسش سوم

 «داشت؟ دیبا یا چه مواجهه گاهشانیاسب با جامتن نفعان یاز ذ کیبا هر »

چهار طبقه شده،  نفعان در گرو پاسخ به این پرسش است. بر اساس پژوهش انجام نتیجه نهایی تحلیل ذی

های عمومی،  نهاد کتابخانه یامنا هیئتمشخص شدند. نفعان متناسب با سطح عالقه و قدرتشان  کلی از ذی

های عمومی در  های کتابخانه ن استانی، کارشناسان ستادی، خیرین و انجمنمدیران ستادی، کتابداران، مدیرا

نفعان  این دسته از ذی. هستندنفعان کلیدی دارای بیشترین قدرت و عالقه  عنوان ذی  ها به استان و شهرستان

تعامل نهاد  ها مشارکت داده شوند. و اجرای برنامه ها ریزی ها، برنامه مشی ها، تدوین خط گیری باید در تصمیم

نفعان باید تا حد ممکن سازنده و مبتنی بر همیاری و مشارکت  های عمومی کشور با این دسته از ذی کتابخانه

 باشد. 

ی مرتبط با صنف ای یعلم یها انجمن، ساکنان محدوده خدمت کتابخانه عمومی، کنندگان اعضاء و مراجعه

نفعانی که دارای  عنوان ذی  بهای و مواد مصرفی آن  فروشندگان تجهیزات کتابخانه حوزه کتابخانه عمومی و

رسانی  صورت مستمر مورد اطالع  نفعان باید به این دسته از ذیتعیین شدند.  هستند، و قدرت کمزیاد عالقه 

های مختلفی را برای ارتباط با  های عمومی کشور باید روش توسط کتابخانه عمومی قرار گیرند و نهاد کتابخانه

های عمومی کشور باید متناسب با این  نهاد کتابخانه گاهمثال وب نفعان اختصاص دهد. برای  ذی این گروه از

جامعه هدف خود برای  نفعان بازطراحی شود و همچنین هر کتابخانه عمومی باید این گروه را دسته از ذی

های  های اینترنتی، شبکه سانر ها و خدمات خود قرار دهد. استفاده از ابزارهایی چون پیام برنامه رسانی اطالع

 رسانی موفق دارد. اجتماعی، پیامک و ... نیز سهم بسزایی در میزان اطالع

عنوان   های عمومی و فضای مجازی به ها، رسانه ها و دهداری گذار، شهرداری دولت و دستگاه قانون

ناسب با این دسته از . رفتار متنفعانی که دارای بیشترین قدرت و عالقه کمتر هستند شناسایی شدند ذی

های  ها توسط کتابخانه کافی مورد توجه سازمان قرار گیرند و رضایت آن اندازه  بهنفعان این است که  ذی

توانند برای  عمومی جلب شود، چرا که در صورت عدم جلب رضایتشان، به دلیل قدرت باالیی که دارند، می

 یجاد کنند.توسعه و پیشرفت و مسیر نیل به اهداف سازمان مشکل ا

نفعان را در خود جای  بیشترین میزان ذیدسته چهارم که از قدرت و عالقه کمتری برخوردارند در آخر، 

نوار،  بو،یدیهای دیجیتال و گویا )ف کتاب های فرم پلت ناشران، کتابدار، کننده تیدانشگاه تربداده است و شامل 

 پرورش و  آموزش، یمجموعه کتابخانه عموم یاثرها...(  مترجم و سنده،ی)نو دآورندگانیپد ،...( طاقچه و

است. بر اساس نظریه  ها شاپ یافک و ها فروشی کتاب، مساجد(، ی)و شعب استان یمل کتابخانه)مدارس(، 

ها در  دادن این گروه های عمومی کشور تالش زیادی را برای مشارکت نفعان، نیازی نیست که نهاد کتابخانه ذی
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نفعان  های عمومی از این گروه از ذی اشد. البته این بدان معنا  نیست که کتابخانههای خود داشته ب فعالیت

های عمومی برای جلب مشارکت و  های کتابخانه ها جزو اولویت غفلت کنند، بلکه صرفاً به این معناست که آن

خود را صرف تعامل  های عمومی امکانات محدود ها نیستند و بهتر است کتابخانه  مشی ها و خط موافقت با برنامه

 ای هستند. های کتابخانه نفعانی کند که دارای عالقه و قدرت بیشتری در قبال فعالیت با سایر ذی

 یریگ جهینتبحث و 

های  ها یعنی نهاد کتابخانه های عمومی در ایران و همچنین سازمان متولی آن های پژوهش، کتابخانه طبق یافته

و  ها، عالیق ، انتظارات، خواستهها ها نیاز رو است که هرکدام از آن وبهنفعان متعددی ر عمومی کشور، با ذی

نفعانی که درجات مختلفی از قدرت  قدرت متفاوتی دارد. برآورده ساختن این نیازها و انتظارات و تعامل با ذی

های  روههای عمومی باید گ ریزی دقیق است. کتابخانه گذاری و برنامه دارند، امری دشوار و مستلزم هدف

ها در ارتباط با محیط داخلی و خارجی  نفعان خود را شناسایی کنند و با تعیین جایگاه هریک از آن مختلف ذی

ها در  ها دارند، راه مناسبی برای تعامل با آن گیری خود و عالقه و قدرتی که برای اثرگذاری و مداخله در تصمیم

های  سزایی دارد. این نکته با یافتهب تیاهمنفعان  زیابی ذیبندی و ار پیش گیرند. در این راستا شناخت، اولویت

 هماهنگی دارد.  (1914) یکمالو  (1914) یفروشان یفروشانی، فرصتکار، خوشنواپور و ابطح یابطحپژوهش 

های عمومی باید  شود این است که نهاد کتابخانه نتیجه دیگری که از پژوهش حاضر استنباط می

ای طراحی  گونه  نفعان کلیدی به د را در ضمن مشارکت و همکاری و تعامل با ذیهای مدیریتی خو مشی خط

مدیران ستادی، ، امنا هیئتکند که بیشترین منفعت و کمترین ضرر را در پی داشته باشد. این سازمان باید 

و های عمومی در استان  های کتابخانه کتابداران، مدیران استانی، کارشناسان ستادی، خیرین و انجمن

ها  ... مشارکت دهد و با آن ها و مشی ها، تدوین خط گیری در تصمیمنفعان کلیدی  عنوان ذی  بهرا ها  شهرستان

باید  نفعان ذیاین ها تضمین شود.  ها و اجرای آن گذاری مشی تعامل جدی و مؤثر داشته باشد تا موفقیت خط

از آنان بهره گرفته شود و از نزدیک و  های سازمان مشی ها دخالت داده شوند، در تدوین خط گیری در تصمیم

 نفعان به علت داشتن عالقه و قدرت باال، زیاد است. این دسته از ذی یرگذاریدقت مدیریت شوند، چراکه تأث  به

هارلند، استوارت و ، (2112الرسُن )، (1916) یسوته و معظم پور یقل ،یریگلدار، اماین یافته با نتایج پژوهش 

توافق دارد. این امر مستلزم آن است که سبک مدیریتی نهاد  (2115ر و کول )هارو  (2112بروس )

آن است که هیئت امنای  ،های عمومی کشور از نوع مدیریت مشارکتی باشد. داللت دیگر این سخن کتابخانه

بلکه همه اعضای حقیقی و حقوقی  های عمومی کشور صرفاً در حد یک مجمع تشریفاتی نباشد نهاد کتابخانه

ها  گیری های عمومی اطالع یابند و در تصمیم  های کتابخانه و برنامه ن بتوانند از مسائل، مشکالت، اهدافآ
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ها نظارت نمایند. همچنین مدیران ستادی و استانی و کتابداران  مشی فعاالنه مشارکت کنند و بر اجرای خط

ای دبیرکل نهاد باشند، بلکه الزم است ه گیری ها و تصمیم های عمومی نباید صرفاً مجری بخشنامه کتابخانه

 های نهاد استقرار یابد.  گذاری مشی ها و خط گیری نظام انتقادات و پیشنهادات برای مشارکت آنان در تصمیم

نفعان،  های عمومی کشور با ذی های پژوهش حاکی از این است که تعامل نهاد کتابخانه همچنین یافته

صر شود و الزم است این نهاد راهبردهای مناسبی برای تعامل بهینه با سایر نفعان کلیدی منح فقط نباید به ذی

توان بر  می (2112هارلند، استوارت و بروس )های پژوهش  نفع در پیش گیرد. همسو با یافته های ذی گروه

کنندگان، ساکنان محدوده  اعضاء و مراجعههای عمومی در تعامل راهبردی با  نقش مدیران نهاد کتابخانه

فروشندگان تجهیزات  ی،عموم مرتبط با حوزه کتابخانه یصنف ای یعلم یها خدمت کتابخانه عمومی، انجمن

های سازمان آگاه شوند و در  نفعان باید از تصمیم این دسته از ذیتأکید کرد.  ای و مواد مصرفی آن کتابخانه

های عمومی  . مدیران نهاد کتابخانهکردها را جلب  های سازمان قرار گیرند تا بتوان مشارکت آن جریان فعالیت

رسانی و اقناع  تفاوت باشند، بلکه الزم است در راستای اطالع نفعان بی کشور نباید نسبت به این دسته از ذی

 ازهای عمومی قرار دهند.  های کتابخانه طور مستمر در جریان خدمات و برنامه  ها را به ها تالش کنند و آن آن

های عمومی متعلق به این دسته است، غفلت از اقناع و  گیرنده از کتابخانه دمتجمعیت اصلی خ که آنجا

های عمومی  های نهاد کتابخانه  مشی تواند مانعی جدی در اجرای خط نفعان می سازی این دسته از ذی همراه

این دسته از  های عمومی در ارتباط با و بازاریابی کتابخانه کشور باشد. همچنین اهتمام به برندسازی، تبلیغ

های  های الزم در زمینه مهارت های عمومی باید آموزش نفعان خارجی اهمیت دارد. کتابداران کتابخانه ذی

 نفعان داشته باشند.  روابط عمومی را دریافت کنند تا تعامل مناسبی با این دسته از ذی

دولت و دستگاه کشور باشند،  های عمومی نفعان که باید مورد توجه مدیران نهاد کتابخانه دسته دیگر ذی

نفعان  است. این گروه شامل ذی و فضای مجازی های عمومی ها، رسانه ها و دهداری گذار، شهرداری قانون

ها داشت تا بتوان پشتیبانی مالی و  آفرینی با آن مندی است که باید تعاملی هوشمندانه و به دور از تنشقدرت

توانند در پیشبرد  می ادینفعان به دلیل قدرت ز این دسته از ذیمین کرد. های عمومی را تض تقنینی از کتابخانه

شان در ها جلب شود تا قدرت مثبت یا منفی داشته باشند. به همین دلیل باید رضایت آن ریاهداف سازمان تأث

دسته از  آلود شدن روابط با این در صورت تنش به نفع سازمان جهت داده شود. ییامور اجرا ایها  سازی تصمیم

ها شود و  های عمومی و مانع از توسعه آن تواند باعث کارشکنی در کار کتابخانه ها می نفعان، قدرت زیاد آن ذی

عنوان یک نهاد عمومی   های عمومی کشور به ها را کند سازد. نهاد کتابخانه یا الاقل روند توسعه این کتابخانه

ند باید قوای مجریه و مقننه را نسبت به کارآمدی خود قانع ک غیردولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می

که باید سودمندی  های عمومی عالوه بر این های آن پشتیبانی نمایند. کتابخانه کند تا از اهداف و خط مشی
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کنندگان نشان دهند، الزم است کارآمدیِ خود را نیز برای  خود را در رفع نیازهای اجتماع به اعضا و مراجعه

ها بتوانند  گذار به اثبات برساند تا با جلب حمایت آن های قانون ان قدرتمندی همچون دولت و دستگاهنفع ذی

فروشانی، فرصتکار،  یابطحهای پژوهش  ها با یافته های خود را محقق سازند. این یافته اهداف و خط مشی

 ( همراستا است.1914ی )فروشان یو ابطح خوشنواپور

های دیجیتال و  های کتاب فرم ناشران، پلت کتابدار، کننده تیترب های دانشگاه نفعان شامل دسته چهارم ذی

و  ها یفروش ، مساجد، کتابیمدارس، کتابخانه مل ،)نویسندگان، مترجمان، و ...( دآورندگانیپد، گویا

ها در  گروه که دارند، نسبت به دیگر ای نفعان به دلیل قدرت و عالقه حداقلی است. این گروه از ذی ها شاپ یکاف

نفعان،  ذی هیبر اساس نظرگرچه ها نیست.  معرض توجه کمتری هستند، ولی این نکته به معنای غفلت از آن

نفعان مستلزم  دهند و در قیاس با سایر ذی این دسته اولویت آخر را در تعامالت سازمان به خود اختصاص می

می باید به نحو اقتضائی نحوه تعامل با این های عمو کمتری هستند، مدیران نهاد کتابخانهتالش و توجه 

هایی که ممکن است مستلزم همکاری با هر یک از  نفعان را مدیریت کنند؛ به این معنا که به اقتضای برنامه ذی

ها و  ریزی که جایگاهی راهبردی در برنامه آن  ها ارتباط و تعامل داشته باشند، بی نفعان باشد، با آن این ذی

 آن به خود اختصاص دهند.  های گذاری مشی خط

 پیشنهادهای كاربردی

 ها تر آن های عمومی به منظور شناخت دقیق نفعان کتابخانه ایجاد بانک اطالعات ذی -

 های عمومی  نفعان کتابخانه های مختلف ذی تدوین برنامه راهبردی تعامل با گروه -

منظور تسهیل مشارکت   باال به نفعان دارای قدرت و عالقه استقرار نظام پیشنهادات برای اخذ نظر ذی -

 های عمومی های کتابخانه گیری ها در تصمیم آن

نفعانی که دارای عالقه زیاد و قدرت کم  های خارج از کتابخانه برای جلب مشارکت ذی تقویت فعالیت -

های  های جامعه مدنی برای گسترش فعالیت نهاد و تشکل های مردم هستند، مانند ارتباط با سازمان

 های عمومی.  اقناعی کتابخانهتبلغی و 

نفعانی  منظور تعامل مؤثر با ذی  های عمومی کشور به تأسیس معاونت امور مجلس در نهاد کتابخانه -

 مانند قوه مقننه که قدرت باال و عالقه کم دارند. 
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 یسپاسگزار

 .شود یم یارپژوهش حاضر سپاسگز یدر اجرا یمعنو تیحما تهران برایدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش

پاسخ دادند  نامه پرسشهای عمومی کشور که به  کارکنان ستادی و استانی نهاد کتابخانهاز  همچنین

 .شود یم یاسگزارسپ

 منابع

با  یدیکل عانفن ذی لیتحل .(4361)ی، سید تقی فروشان یابطح ؛، نادرخوشنواپور ؛، احسانفرصتکار ؛السادات تنیزی، فروشان یابطح

، نفت و گاز دیاکتشاف و تول ،(یمنطقه پارس جنوب نیادیم توسعهی ها : طرحیقدرت )مطالعه مورد-عالقه سیتراستفاده از ما

427 ،32-36. 

کشور: چاپار  یعموم یاه افشار، مترجم(. تهران: نهاد کتابخانه می)ابراه ها هدر کتابخان یاخالق و درستکار. (4369)ال  یمای   ،یبسنو

                                                   . (2543 یان اصلانتشار اثر به زب خی)تار

احداث  یها در پروژه یدیکل نفعانیمدل انتظارات ذ ی(. طراح4367) مطهری فریمانی، ناصر ؛منصور نوی، قلعه ؛بهادرستانی، امیر

 .212-227 ،(4)05  .ریرکبیام عمران یمهندسنشریه مشهد.  یخطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهر

(. تهران: پور، مترجمان زاده و سکینه قاسم فاطمه پازوکی، مریم حسن)عمومی  هرهنمودهای ایفال: خدمت کتابخان(. 4366) ایفال

 (. 2545ی انتشار اثر به زبان اصل خیتار؛ اساطیر پارسی )چاپار

 فرد، مترجمان(. تهران: صفار. )سید مهدی الوانی و حسن دانایی انی(تئوری سازمان )ساختار و طرح سازم(. 4362رابینز، استیفن )

نفعان )کاربران، کتابداران و طراحان(  آفرینی مشترک میان ذی (. ارزش4368پریرخ، مهری ) ؛اهلل فتاحی، رحمت ؛بگلو، رضا رجبعلی

 . 265-294(، 4) 30، نامه پردازش و مدیریت اطالعات پژوهشافزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران.  نرم

 .. تهران: انتشارت سمتیعموم یگذار یو خط مش یسازمان یریگ میتصم(. 4363پور، رحمت اهلل. ) یقل

              ، فرآیند مدیریت و توسعه ،یعموم یگذار یمش و کاربرد آن در خط فعانن ذی لیتحل یشناس روش نییتب. (4361) ییحکمالی، ی

28(1 ،)3-35 . 

در  فعانن ذی یرسازیدرگ یچارچوب مفهوم یطراح .(4369) معظمی، منصور ؛اهلل پور سوته، رحمت قلی ؛تبیامیری، مج ؛دار، زهرا گل

 . 450-84، 99، یدانش حسابدار هینشر ،یگذاری عموم مشی خط

، ی: پروژه برون مرزینفعان، مطالعه مورد در حوزه ذی تیعدم قطع تیریمدل مد (.4362سودیان طهرانی، احسان ) ؛نظری، احد

 .94، شماره صفه یپژوهش-یمجله علم
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