
Purpose: To conduct an SWOT analysis for the National Archives of Iran, evaluate its 
strategic position, and to provide suggestions for further improvements.
Method and Research Design: A questionnaire was designed to evaluate strengths, 
weaknesses, opportunities and threats. The validity of the questionnaire was assessed by 
seven archive experts. The questionnaire was answered by 20 employees in the National 
Archives. The strategic position of the organization was studied using Internal and 
External Factors Evaluation Matrix.
Findings and Conclusion: The strengths of the organization are more than its weak-
nesses. The organization can control threats and improve weaknesses. Besides, it can 
make new decisions and improve its services.
Some of the provided suggestions are: developing digital services and accessibility, up-
dating regulations regarding coding of different kinds of documents, closer coordina-
tion with other organizations, employing new specialists, more training courses for the 
staff, launching a web database, defining procedures and codes for collecting archival 
records.
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چڪیده:

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسالمی ایران 
SWOT براساس مدل

1. دانشــجوی کارشناســــی ارشــد علــــم 

ــرا  ــگاه الزه ــی دانش ــات و دانش شناس اطالع

)نویســندۀ مســئول(

soleimanik88@gmail.com 

2.  دانشــیار علــم اطالعــات و دانش شناســی 
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ــم اطالعــات و دانش شناســی  3. دانشــیار عل

ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی ایــران 

fkh510@gmail.com

هدف: اجرای تحلیل SWOT و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران و 

تهدیدهای و فرصت های پیش روی آن و تببین موقعیت راهبردی این سازمان، و عرضۀ رهنمودهای 

مناسب برای آن.

روش: پرسش نامه ای برای تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های آرشیو ملی جمهوری اسالمی 

ایران طراحی و برای تعیین روایی در اختیار 7 نفر از متخصصاِن حوزۀ آرشیو قرار گرفت.  پرسشنامه به 

بیست نفر از افراد شاغل در این سازمان ارائه شد. موقعیت راهبردی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران، 

با ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی بررسی شد.

یافته هاو نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد قوت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران 

بر ضعف های آن و فرصت های پیش رو بر تهدیدها غلبه دارد. سازمان می تواند با تکیه  بر نقاط قوت و 

بهره برداری از فرصت های موجود نقاط ضعف را کمرنگ و تهدیدهای محیطی را کنترل کند؛ همچنین با 

اتخاذ راهبردهای مؤثر هم وضع موجود را بهبود ببخشد و هم با اقدامات جدید، خدماتش را ارتقا دهد. 

مهم ترین راهبردهای عرضه شدۀ پژوهش عبارت اند از: بهینه سازی خدمات رقومی و دسترس پذیری آن، 

اصالح قانون برای ایجاد تنوع محتوایی در اسناد در اشکال مختلف آن؛ تعامل و مشارکِت محتوایی-

خدماتی آرشیوی با مراکز اطالع رسانی دیگر؛ جذب نیروی انسانی جوان و متخصص، تشکیل دوره های 

آموزشی برای نیروهای موجود، راه اندازی سامانۀ آرشیوی تحت وب؛ تعیین خط مشی و قوانین مناسب 

برای گردآوری اطالعات و منابع.

ڪلیدواژه ها: 

آرشیو ملی جمهوری اسالمی ایران؛ تحلیل SWOT؛ برنامه ریزی راهربدی.
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مقدمه
سازمان ها پیوسته درحال تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند ازاین رو الزم است برای هرگونه 
تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی1 در سازمان برای شناخت وضع موجود ازطریق بررسی 
عوامل محیط درونی و بیرونی اقدام شود. این وظیفه برعهدۀ تحلیلگران محیطی است که برای 
شناسایی فرصت ها و تهدیدها، به دقت اثر متغیرهای محیطی بر تمام بخش ها و ارکان سازمان 
را بررسی کنند؛ به عبارت دیگر ازطریق تحلیل محیطی است که فرصت ها و تهدیدهای محیط 
مشخص می شود و براساس آن و باتوجه به شناسایی قبلی نقطه های قوت و ضعف درونی 
سازمان، هدف ها را تعیین می کنند و رویه ها و سیاست های سازمانی را مشخص می کنند. 
این امر مدیریت را یاری می کند در مقابله با فرصت ها و تهدیدهای محیط بیرونی رویه ای 

هماهنگ و یکپارچه اتخاذ کند و به شکل شایسته ای به اهداف خود دست یابد.
برنامه ریزی راهبردی برای تضمین خدمات آیندۀ آرشیوی برای کاربران یک ضرورت 
است که اگر به درستی انجام شود، مجموعه ای از هدف های قابل اندازه گیری واقع بینانه را 
عرضه می کند و در کارکنان برای رسیدن به این هدف ها انگیزه ایجاد می کند. آرشیو، 
مکانی برای تدوین برنامه ها و کاربری نظام های اطالعاتی است تا بتواند به صورت، مرکزی 
مؤثر در تبیین راهبردهای سودمند، در عرصۀ اطالع رسانی به عرضۀ خدمت بپردازد. در 
این راستا به بهره گیری از ساختار برنامه ریزی مدون راهبردی نیازمند است تا از تمامی 
ظرفیت های موجود خود به صورت بهینه و اثربخش استفاده کند. این فعالیت های عمده، 
در برنامه ریزی راهبردی همواره به صورت یکپارچه و همسو اجرا می شوند و ساختاری 

کلی از برنامۀ سازمانی عرضه می کند.
امروزه در عصر اطالعات، آرشیو جزء سرمایه های اصلی جامعه شمرده می شود و 
به عنوان مقوله ای نو، گستره و کاربردی وسیع تر از گذشته پیدا کرده است. سال هاست که 
همۀ کشورهای پیشرفته به سابقۀ تاریخی کشور و ملت خویش توجه شایان کرده اند. 
چراکه به معنای واقعی، گذشته چراغ راه آینده است. غفلت از لحظه ها و حادثه هاِی گذشته 
چه درزمینۀ زندگی فرد، چه درزمینۀ خانوادگی و چه نهادها و سازمان های اداری و حتی 

دولت ها و ملت ها به معنای مخدوش کردن آیینۀ تمام نمای شخصیت و عملکرد آنهاست.
دراین میان راهبرد SWOT ابزاری مهم برای تصمیم گیری است و عموماً برای تحلیل 
نظام مند شرایط راهبردی و شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط سازمان به کار می رود. 
ازطریق تجزیه وتحلیل SWOT، سازمان می تواند عوامل مثبت و منفی خود را شناسایی کند 
و سپس به توسعه و تطبیق راهبردهای خود برای مناسب سازی این عوامل بپردازد )گاو و 

پنگ، 2011(2.
1- Strategic Planning

2. Gao & Peng
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آرشیوها هم از این امر مستثنا نیستند. به خصوص آرشیوهای مّلی که مرکزهای علمی مهمی 
در جامعه هستند و به قشرهای تحصیل کرده جامعه خدمات می دهند و از مهم ترین کانون های 
فرهنگی، اجتماعی و علمی جوامع پیشرفتۀ امروز به شمار می روند. همچنین باتوجه به وسعت 
مخاطبان آن ها که قشرهای تحصیل کردۀ جامعه را هم شامل می شوند، این مرکزها نقشی زیربنایی 
در توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع برعهده دارند و از ارکان تحوالت بنیادی جوامع 
به شمار می روند و به خصوص که با افزایش دانشگاه ها، دانش آموختگان و دانشجویان، به این 
نوع مرکزهای اطالعاتی بیشتر نیاز است؛ بنابراین منابع و خدمات عرضه شده و نحوۀ عرضۀ آن 

خدمات و همچنین نوع اطالع رسانی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
بنابراین طی این پژوهش، عملکرد آرشیو مّلی با رویکرد تحلیل ماتریس SWOT، و 
نقطه های قوت و ضعف داخلی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای خارج از آن مشخص 
و تصویر روشنی از آن در اختیار مسئوالن و کارمندان آرشیو مّلی گذاشته می شود. ازسوی 
دیگر راهبردهای تدوین شده باتوجه به تحلیل ماتریس سوات می تواند الگویی کاربردی 

برای آرشیو مّلی در شرایط کنونی و با نگاهی به آینده باشد.
درحقیقت هدف از این پژوهش موارد زیر است:

1. تحلیل SWOT آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران؛
2. تبیین موقعیت راهبردی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران؛

3. عرضۀ رهنمودهای مناسب برای آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران.

روش پژوهش
ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامۀ محقق ساخته ای است که شامل تمام گویه های مربوط 
به عوامل درونی و بیرونی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران دربارۀ نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها، و تهدیدها است. این پرسش نامه ازطریق مطالعات آرشیوی این حوزه و مطالعۀ 
پیشینه و مشاهدۀ پژوهشگر تدوین  شد و درپایان با اعمالِ نظر متخصصان، و استادان راهنما 

و مشاور، پرسش نامۀ نهایی شکل گرفت.
در پرسش نامۀ نهایی 57 پرسش تنظیم شد. بدین صورت که 23 مؤلفه برای قّوت 
درونی، 12 مؤلفه برای ضعف درونی، 13 مؤلفه برای فرصت بیرونی و 9 مؤلفه برای تهدید 
بیرونی مطرح شد. همچنین برای تعیین موقعیت راهبردی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی 
ایران به وزن دهی مؤلفه های پرسش نامۀ مذکور نیاز بود که درپایان به وسیلۀ 7 نفر از خبرگان 
آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران براساس مجموعه عوامل سابقۀ کار، میزان تحصیالت، 

سمت ها، و مهم تر از همه میزان توان علمی و اجرایی آن ها انجام شد.

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
جمهوری اسالمی ایران براساس...
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برای تعیین روایی )اعتبار یا Validity( پرسش نامه، پرسش نامۀ تنظیم شده برای اصالح 
و تأیید، در اختیار 7 نفر از متخصصاِن حوزۀ آرشیو قرار گرفت. برای تعیین پایایی )قابلیت 
اعتماد یا Reliability( پرسش نامه، 20 پرسش نامه تهیه و بین جامعۀ پژوهش )آرشیو مّلی 
جمهوری اسالمی ایران( توزیع شد که درپایان 19 پرسش نامه برگردانده شد و نتایج 
آن به وسیلۀ نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. براین اساس، ضریب آلفای کرونباخ برای 

پرسش ها 0/921 به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسش نامه است.

پیشینۀ پژوهش
ازمنظر پژوهش حاضر، پیشینه های داخلی بیانگر اهمیت موارد زیر هستند: میزان مهارت ها 
رقومی  و  فیزیکی  محتوای  و  منابع  کارآمد(؛  انسانی  )نیروی  کارمندان  تحصیالت  و 
کتابخانه ها؛ مشارکت و همکاری؛ زیرساخت فنّاوری های اّطالعاتی و ارتباطی؛ شرایط 
مالی؛ بودجه؛ تسهیالت و فضا؛ محیط رقابتی؛ و امکانات پشتیبانی برای کتابخانه ها و مراکز 

خدمات اّطالع رسانی.
برای  آن  زیاد  اهمیت  باوجودِ   SWOT پژوهش های  نیز  خارجی  پژوهش های  در 
برنامه ریزی های آیندۀ سازمان، محدود است که این نشان دهندۀ غفلت از این موضوع مهم است.
درمجموع نیز پیشینه های خارجی بیانگر اهمیت بسیاری از عوامل برای کتابخانه ها و 
مراکز خدمات اّطالع رسانی هستند که می توان از مهم ترین آن ها به عوامل زیر اشاره کرد: 
برنامه ریزی راهبردی؛ بودجه بندی؛ موقعیّت جغرافیایی؛ معماری؛ مسائل امنیتی؛ فضاسازی؛ 
نیروی انسانی؛ مجموعۀ منابع؛ شبکۀ اّطالعات دیجیتال؛ زیرساخت خدماتی؛ زیرساخت 
آموزشی؛ زیرساخت پژوهشی؛ زیرساخت انتشاراتی؛ امکانات فناورانه (IT)؛ همکاری و 
مشارکت؛ تجهیزات، رسانه ها و شبکه های اجتماعی؛ استراتژی های تبلیغاتی؛ خدمات 

آنالین مرجع؛ عرضه کنندگان متناوب اّطالعات؛ و روابط بازاریابی خارجی.
سهلی وایقان )1393( در پژوهش خود به تحلیل SWOT و موقعیت یابی راهبردی 
مراکز خدمات اطالعاتی براساس مدل دیوید در چارچوب P 4 بازاریابی پرداخته است. 
جمهوری  مّلی  کتابخانۀ  ارائه شده،  استراتژیِک  موقعیِت  ارزیابِی  ماتریس های  براساس 
اسالمی ایران در مقوله های محصول )با 7 قوت، 7 ضعف، 10 فرصت و 5 تهدید( و مکان 
)با 6 قوت، 3 ضعف، 3 فرصت و 4 تهدید( در موقعیت تهاجمی؛ در مقولۀ قیمت )با 3 
قوت، 2 ضعف، 3 فرصت و 4 تهدید( در موقعیت رقابتی؛ و در مقولۀ ترویج )با 6 قوت، 

14 ضعف، 6 فرصت و 3 تهدید( در موقعیت محافظه کار قرار دارد.
یکی از فرصت های آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران بایگانی راکد کل کشور است 

زهرا سلیمانی 
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و همچنین یکی از تهدیدهای آن موقعیت مکانی نامطلوب به دلیل قرارگرفتن روی گسل 
است. سهلی وایقان نیز در پژوهش خود کتابخانۀ مّلی جمهوری اسالمی را یکی از غنی ترین، 
بزرگ ترین، ایمن ترین و دسترس پذیرترین گنجینۀ میراث مستند و شبکۀ خدمات اطالع رسانی 
میراث مستند در کشور می داند؛ ولی به قرارگرفتن این ساختمان روی گسل هم اشاره می کند.
نقاط قوت و  محمداسماعیل و قربانی )1393( در پژوهش خود نشان دادند که 
مّلی جمهوری  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  سازمان دهی  و  پردازش  اداره کل  فرصت های 
اسالمی ایران بر نقاط ضعف و تهدیدهای آن برتری نسبی دارد. باتوجه به نتایج ارزیابی 
عوامل داخلی و خارجی، وضعیت استراتژیک اداره کل، تهاجمی تشخیص داده شد. در 
راهبردهای پیشنهادی قوت-فرصت )SO( برای مدیریت پردازش و سازمان دهی، نه تنها 
روزآمدی سازمان دهی منابع کتابخانه مدنظر قرارگرفته، بلکه ارتقای کیفیت پایگاه های 
کتابشناسی و مستندات و انتقال تجربیات تخصصی در حوزۀ پردازش و سازمان دهی با 
برگزاری نشست های تخصصی با کتابداران سایر کتابخانه ها و... نیز مدنظر قرار گرفته است. 
توان  از حداکثر ظرفیت ها و  استفاده   )WO( پیشنهادی ضعف-فرصت در راهبردهای 
تخصص های آن ها در سایر ادارات سازمان برای رفع آثار نقاط ضعف اداره کل پیشنهاد 
شده است. راهبردهای قوت-تهدید )ST( به منظور استفاده از نقاط قوت برای کنترل و 
تقلیل تبعات تهدیدهای محیطی -نظیر مدیریت دورکاری، هماهنگی با اداره کل فناوری و 
ارتباطات و بازبینی روال فیپا و...- پیشنهاد شده است. راهبردهای ضعف-تهدید )WT( با 
هدف کنترل و کاهش اثرات ضعف ها و تهدیدهای اداره کل و بیشتر برای حفظ و تعدیل 
شرایط پیشنهاد شده است. شاید بتوان مهم ترین دستاوردهای این ارزیابی را -که می تواند 
در اجرای برنامه های استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانۀ مّلی و اجرای مأموریت های مهم 
آن و کسب اهداف عالی سازمان موثر باشد- موارد زیر دانست: کسب نگاه استراتژیک؛ 
استخراج نقاط قوت؛ نقاط ضعف؛ فرصت ها و تهدیدهای مدیریت پردازش و سازمان دهی؛ 
شناسایی وضعیت استراتژیک این اداره کل و آشنایی با روش تحلیل SWOT برای ارزیابی 

استراتژیک آن در مدیریت این حوزه.
یکی از ضعف های آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران ناهماهنگی آموزش های ضمن 
خدمت با نیازهای کارکنان است. پژوهش انجام شده به وسیلۀ محمداسماعیل و قربانی به 

ناهماهنگی آموزش های ضمن خدمت با نیازهای کارکنان اشاره دارد.
در پژوهش محمداسماعیل و قربانی از فرصت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری 
اسالمی ایران به موارد زیر اشاره شده است: امکان برنامه ریزی و هماهنگی برای مبادلۀ 
اطالعات آرشیوی با مراکز اسنادی داخل و خارج ازکشور و ایجاد زمینه های بهره مندی 

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
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همکاران از اطالعات آرشیوی روزآمد دنیا؛ و ایجاد و توسعۀ زمینه های ارتباط با جامعه 
به ویژه مراکز علمی و آموزشی و اجرای پروژه های مشترک با سایر مراکز آرشیوی در داخل 

و خارج ازکشور.
ذاکر شهرک و اباذری )1392( -که عملکرد کتابخانه های کانون پروش فکری کودکان 
و نوجوانان در ایران را براساس روش تحلیل راهبردی SWOT سنجیده اند- بیان کرده اند 
که: ارتباط و تعامل بین حوزه های مختلف کودکان و نوجوانان با کتابخانۀ مرجع کانون کم 
است؛ میزان آشنایی کارکنان با زبان انگلیسی در حد متوسط است و بیشتر کتابخانه های 

کانون منابع خارجی برای کاربران خود ندارند.
اسدنیا و جلیل پور )1392( به امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های عمومی با 
استفاده از تحلیل SWOT پرداخته اند و بیان داشته اند که کتابخانه های عمومی ازنظر عوامل 
درونی دارای قوت هستند و با استفاده از فرصت های پیِش رو قادر به غلبه بر تهدیدها هستند.
سهیلی )1390( به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کتابخانه های 
دانشگاه رازی و ارائۀ راهبردهای استراتژیک مناسب برای این کتابخانه ها پرداخته است. او در 
پژوهش خود بیان کرد که: نیروی انسانی، مشارکت و همکاری، مجموعه، زیرساخت های 
فن آوری اطالعاتی و ارتباطی، وضعیت مالی، تسهیالت و فضا، رویکردها و نگرش ها 
از  پشتیبانی  مشکالت  شامل  تهدیدها  است.  پژوهش  جامعۀ  و ضعف  قوت  نقاط  از 
زیرساخت های موجود، استفاده نکردن از سخت افزارهایی با کیفیت مطلوب و نرم افزارهایی 
جدید، و کمبود بودجه است و فرصت ها: وجود نیروی انسانی جوان و با تخصص های 
ضروری، پایین بودن قیمت نیروی کار، حمایت از نوآوری ها، تمایل از منابع چاپی به سمت 

منابع الکترونیکی، و نگرش مثبت دانشجویان دربارۀ نقش کتابخانه است.
یکی از ضعف های آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران مشکالت مالی است. پژوهش 

انجام شده به وسیلۀ سهیلی نیز، به مشکالت مالی کتابخانۀ رازی اشاره دارد.
از فرصت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران، امکان جذب نیروی 
انسانی جوان و تحصیل کرده با تخصص های ضروری و توسعۀ مهارت های حرفه ای و 
به کارگیری مهارت های جدید است. در پژوهش سهیلی نیز به نیروی انسانی جوان و با 

تخصص های ضروری اشاره شده است.
مپوالنگا1 )2013( در مقالۀ »تجزیه وتحلیل SWOT برنامه ریزی خدمات و سیستم های 
اطالع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی: برنامه های راهبردی ماالوی« بیان داشته است که: 
برنامه های راهبردی، بودجه بندی و تأمین مالی، ازجمله برنامه ریزی خدمات و سیستم های 
اّطالع رسانی، کتابخانۀ دانشگاه ماالوی را هدایت می کند؛ بااین حال، نیروهای سیاسی،  1- Malanga
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دارند. همچنین  برنامه ها  اجراِی  بر  منفی  تأثیر  داخلی و خارجی  اجتماعی،  اقتصادی، 
مناسب  مکان  یک  به عنوان  کتابخانه  نشان دادن خواسته های  برای  راهبردی  برنامه های 

زیست محیطی موفق نشده است.
زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات مطلوب برای منابع، و زیرساخت مشارکت 
و همکاری از قوت های آرشیو مّلی است. مپوالنگا نیز مشارکت و همکاری و همچنین 

فن آوری اطالعات و ارتباطات مطلوب را مطرح کرده است.
بازاریابی   SWOT به تحلیل کومار1 )2012( در کتابخانه های دانشگاهی در کراال: 
پرداخته و بیان داشته است که موقعیّت جغرافیایی کتابخانه، کارکنان باتجربه و دارای شرایط، 
مجموعه های خاص و امکانات آی تی و... از قوت های مطرح شده هستند. کمبود کارکنان، 
سرمایه گذاری ناکافی برای کتابخانه، مشکل فضا، نبود کتابدار دانشگاهی و... از نقاط ضعف 
هستند. برنامۀ علمی، منابع جدید بودجه، همکاری و کنسرسیوم در مجموعه سازی و 
تکنولوژی از فرصت ها هستند و ارائه دهندگان متناوب اّطالعات، میزان تغییرات در حوزۀ 

اّطالعات و فنّاوری اّطالعات از تهدیدهای مهم مطرح شده هستند.
کمونی و نگلوبه2 )2007( به سوابق و قانونگذاری آرشیو در کنیا و مدیریت سوابق 
بخش عمومی: روش تجزیه وتحلیل SWOT پرداخته اند. یافته هایشان نشان دهندۀ این است که 
قانون موجود چه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و همچنین تهدیدی دربارۀ مدیریت در بخش 
عمومی آرشیو در کنیا دارد و همچنین نشان داد که قانون موجود به طورمؤثر در مدیریت 
پرونده های عمومی و ضروری دسترسی به برخی از نسخه ها را تسهیل نمی کند. بااین حال 
قانون موجود باید اصالح شود و اطمینان حاصل شود که مسئولیت نگهداری سوابق بین 

سازمان های عمومی و آرشیو ملی کنیا و خدمات مستندات به اشتراک گذاشته شود.
از تهدیدهای پیش روی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران، کهنه بودن قوانین است. 
کمونی و نگلوبه نیز در پژوهش خود دربارۀ آرشیو در کنیا به این موضوع اشاره کرده اند و 

راه حل آن را اصالح قانون می دانند.

یافته ها
طی بررسی وب سایت سازمان و بررسی متون فارسی مرتبط با موضوع و مشاهدۀ پژوهشگر 
و بررسی چندین بارۀ کدگذاری های صورت گرفته، درپایان با حذف موارد تکراری و مشابه 
و غیرضروری و جزئی، تعداد 22 مؤلفه برای قّوت درونی، 7 مؤلفه برای ضعف درونی، 
13 مؤلفه برای فرصت بیرونی و 8 مؤلفه برای تهدید بیرونی استخراج شد که در جدول 

1و2 آورده شده اند.
1. Kumar

2.  Kemoni & Ngulube
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برای تعیین موقعیت راهبردی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران، از ماتریس ارزیابی 
عوامل درونی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی استفاده شد. در ستون اول ماتریس ارزیابی 
رتبه  دوم،  ستون  در  درج شد.  و ضعف ها  قوت ها  ازحیث  عوامل  نام  درونی،  عوامل 
)برحسب پرسش نامۀ پژوهش( در هر مؤلفه درج شد. ازآنجاکه برای قوت ها و ضعف های 
مهم )کاماًل موافق( عدد 5 و برای قوت ها و ضعف های معمولی )موافق( عدد 4 در 
پرسش نامه اختصاص یافته است، بنابراین رتبه برای قوت ها و ضعف ها بین عدد 4 و 5 در 
نظر گرفته شده است و مابقی پرسش ها که کارکنان به آن ها پاسخ مثبت داده اند از این دو 
عدد کمتر بوده اند و حذف شده اند. در ستون سوم ضرایب اهمیت هریک از موارد تعیین 
شد. در ستون چهارم ماتریس، ستون دوم و سوم در هم ضرب شد تا امتیاز نهائی هریک 
از قوت ها و ضعف ها مشخص شود. در پائین ستون چهارم، امتیازهای حاصل با یکدیگر 
جمع شد تا امتیاز نهائی ماتریس عوامل درونی به دست آید. اگر جمع امتیاز نهائی ماتریس 
قوت ها بیشتر باشد به این معنی است که قوت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری 
اسالمی ایران بر ضعف های آن غلبه دارد، اگر جمع امتیاز نهائی ماتریس ضعف ها بیشتر 
باشد نشان دهندۀ غلبۀ ضعف ها بر قوت ها است. اگر جمع امتیاز نهائی ماتریس فرصت ها 
بیشتر باشد به این معنی است که فرصت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی 
ایران بر تهدیدهای آن غلبه دارد و اگر جمع امتیاز نهائی ماتریس تهدیدها بیشتر باشد 

نشان دهندۀ غلبۀ تهدیدها بر فرصت ها است.

   

جدول 1
ارزیابی عوامل درونی )قوت و ضعف( آرشیو 
مّلی جمهوری اسالمی ایران

قوت
میانۀ پاسخ ها 

)رتبه(

وزن 

اهمیت
امتیاز نهایی

50/914/55مجموعۀ غنی از اسناد دولتی و غیردولتی ارزشمند

روش های مجموعه سازی مناسب برای تأمین محتوای اطالعاتی  سازمان اسناد 

مانند شناسایی و خرید مجموعه های شخصی و خانوادگی
40/783/12

تنوع محتوایی اسناد در اشکال مختلف اسناد (مانند اسناد نوشتاری (طومارها، 

مکاتبات اداری)، ترسیمی (نقشه ها)، دیداری و شنیداری (عکس، اسالید، انواع 

نوارهای صوتی و تصویری))

50/874/35

فهرست نویسی، تنظیم و توصیف اسناد براساس استانداردهای جهانی آرشیو 

و تنظیم و توصیف اسناد با لحاظ کردن ویژگی های فرهنگی و تاریخی و زبان 

فارسی و...

40/883/52

زیرساخت خدماتی مطلوب آرشیوی (مانند ارزشیابی اسناد و تعیین عمر مفید 

اسناد و امحای اوراق زائد)
40/843/36
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ادامۀ جدول 1
ارزیابی عوامل درونی )قوت و ضعف( آرشیو 

مّلی جمهوری اسالمی ایران

قوت
میانۀ پاسخ ها 

)رتبه(

وزن 

اهمیت
امتیاز نهایی

خدمات مشاوره ای برای تهیۀ جدول های تعیین عمر مفید اسناد برای خود و 

سازمان های دیگر
40/813/24

عرضۀ خدمات مشاوره ای درزمینه های آسیب شناسی، آسیب زدایی و مرمت اسناد
40/823/28

برگزاری کارگاه ها و هامیش ها (مانند برگزاری کارگاه های آموزشی به وسیلۀ 

پژوهشکدۀ اسناد)
4/500/723/24

40/672/68حضور اعضای پژوهشکدۀ اسناد در سمینارها

40/923/68منحرصبه فردبودن سازمان ازلحاظ تحویل اسناد دولتی

زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات مطلوب برای منابع (مانند دیجیتال سازی 

اسناد و کتب)
40/753

فن آوری مناسب و به روز ازطریق وجود پیوندهای مناسب و کارآمد در وب سایت 

سازمان و وجود امکان جستجو در سایت برای جستجوی سند و مناسب بودن 

تجهیزات سازمان ازلحاظ سخت افزاری

40/803/20

عرضۀ امکانات پژوهشی (مانند عرضۀ آنالین گزیدۀ فیلم های آرشیو تاریخ 

شفاهی و کتابخانۀ تخصصی پژوهشکدۀ اسناد به عنوان مجموعه ای تخصصی در 

حوزۀ مطالعات آرشیوی و...)

40/622/48

امکاناتی که آرشیو در اختیار کاربران قرار می دهد (شامل امکان عضویت 

موقت آرشیو ملی برای پژوهشگران مقطع لیسانس و خدمات دهی به مراجعان 

به صورت سیستم باز)

40/783/12

50/753/75داشنت گروه های آسیب شناسی و مرمت

رویکردها و روش های حفاظت و مرمت مطلوب (مانند تهیه و به کارگیری 

نسخه های پشتیبانی دیجیتال و میکروفیلِم دیجیتال، برطرف کردن الحاقات اضافی 

سند و مرمت های غیراصولی)

40/783/12

رویکردهای نظام مند برای ارزیابی خدمات، مجموعه و تسهیالت برای استفاده از 

مدل های مختلف خدماتی و برنامه های منسجم کوتاه مدت و بلندمدت
40/712/84

ساختامن با اصول مهندسی باال (مانند مقاومت ساختامن در مقابل لرزش های 

ناگهانی و زلزله)
40/843/24
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قوت
میانۀ پاسخ ها 

)رتبه(

وزن 

اهمیت
امتیاز نهایی

طراحی درونی مطلوب سازمان (مانند: تقسیم فضای درونی ساختامن براساس 

نیاز کاربران به سه بخش 1. فضاهای حفظ و نگهداری اسناد، 2. فضاهای عمومی 

و اطالع رسانی، 3. فضاهای اختصاصی)

50/753/75

زیرساخت انتشاراتی مطلوب (مانند: تهیۀ دستورالعمل های اجرائی، انتشار چندین 

کتاب و انجام چندین تحقیق به وسیلۀ سازمان اسناد)
40/843/36

زیرساخت مشارکت و همکاری به دلیل توانایی تفویض اختیار به مدیران و 

همکاری با دیگر سازمان ها و آرشیوها
40/702/80

دراختیارداشنت تخصص های متنوع و ایده های متفاوت کارکنان درزمینه های 

گوناگون به دلیل وجود نیروهای متخصص تاریخ و توانایی باالبردن بهره وری از 

نیروی انسانی آرشیو با برگزاری دوره های ضمن خدمت مرتبط با رشح شغل

40/783/12

72/8جمع امتیازهای نقاط قوت

ضعف
میانۀ پاسخ ها 

)رتبه(

وزن 

اهمیت
امتیاز نهایی

40/813/24مشکل در ایجاد قوانین جدید و جدانبودن قوانین اسناد

خودداری بعضی از سازمان ها از تحویل اسنادشان به آرشیو ملی (مانند وزارت 

امور خارجه، وزارت دفاع و...)
40/813/24

40/471/88ناهامهنگی آموزش های ضمن خدمت با نیازهای کارکنان

وجود فرسودگی شغلی در کارکنان (مانند تحصیالت پایین اعضای رسمی سازمان 

و مطابق نبودن رشته های تحصیلی برخی از کارمندان با کارشان و...)
40/582/32

40/602/40کافی نبودن تجهیزات فن آوری درصورت مراجعۀ کاربران زیاد

مشکالت مالی در تأمین خدمات برای افراد (مانند بودجۀ ناکافی برای تأمین 

منابع و خدمات و کاهش بودجۀ خرید)
40/813/24

مشکالت مالی در تأمین رفاه برای افراد (شامل: هزینۀ باالی خرید منابع آرشیوی 

و هزینۀ استخدام نیروی جدید و افزایش هزینۀ مواد)
40/823/28

19/6جمع امتیازهای نقاط ضعف
   

ادامۀ جدول 1
ارزیابی عوامل درونی )قوت و ضعف( آرشیو 
مّلی جمهوری اسالمی ایران

جمع امتیاز نهائی ماتریس ارزیابی قوت ها، بیشتر است و نشان دهندۀ این نکته است 
که قوت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران بر ضعف های آن غلبه دارد.

زهرا سلیمانی 
امیر غائبی | فریبرز خسروی



119
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  109

فرصت
میانۀ پاسخ ها 

)رتبه(
امتیاز نهاییوزن اهمیت

40/722/88بایگانی راکد کل کشور

40/803/20اعتبار بین املللی و موقعیت جغرافیایی

امــکان بررســی زمینه هــا و عرضــۀ پیشــنهاد همــکاری بــا ســازمان های 

بین املللــی اســناد و مراکز اســنادی داخــل و خارج ازکشــور و اقــدام الزم 

بــرای تهیــۀ پیش نویــس تفاهم نامه هــای آرشــیوی

50/814/05

40/753امکان پیشنهاد طرح های مشرتک با دستگاه ها و مؤسسات

امــکان مشــارکت پژوهشــگران در انجــام طرح هــای پژوهشــی رضوری 

ســازمان و پژوهشکده
40/773/08

امکان برنامه ریزی و هامهنگی برای مبادلۀ اطالعات آرشیوی با مراکز 

اسنادی داخل و خارج ازکشور و ایجاد زمینه های بهره مندی همکاران از 

اطالعات آرشیوی روزآمد دنیا

40/783/12

ایجــاد و توســعۀ زمینه هــای ارتبــاط بــا جامعــه به ویــژه مراکــز علمــی 

و آموزشــی و اجــرای پروژه هــای مشــرتک بــا ســایر مراکــز آرشــیوی در 

داخــل و خارج ازکشــور

40/722/88

امــکان کســب درآمــد ازطریــق روش هــای مختلــف آمــوزش ازطریــق 

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی به وســیلۀ پژوهشــکدۀ اســناد و امــکان 

کســب درآمــد ازطریــق مرمــت آثــار ســازمان های دیگــر

40/572/28

توانایی رصفه جویی در هزینه های اضافی و جانبی ترشیفاتی و توانایی 

هدایت بودجه های اعطایی به سمت بازدهی بیشرت
40/612/44

امــکان جــذب نیــروی انســانی جــوان و تحصیل کــرده بــا تخصص هــای 

ــای  ــری مهارت ه ــه ای و به کارگی ــای حرف ــعۀ مهارت ه رضوری و توس

جدید

40/773/08

امکان شناسایی و فراهم آوری مجموعه های دیجیتالی و دسرتسی 

مناسب تر و جایگزین های اینرتنتی برای خدمات آرشیو
40/702/80

40/542/16امکان تصویب مقررات جدید برای اسناد جدید به وجودآمده

40/522/08امکان توسعه و تغییر کاربری فضاهای ساختامن آرشیوی

   37/05جمع امتیازهای نقاط فرصت

جدول 2
ارزیابی عوامل بیرونی )فرصت و تهدید( 

آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
جمهوری اسالمی ایران براساس...
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تهدید
میانۀ پاسخ ها 

)رتبه(
امتیاز نهاییوزن اهمیت

40/783/12ناکامی برای جذب تسهیالت برای شناساندن آرشیو

مشــکالت شناســاندن آرشــیو، نبــود اســتقالل، کم اطالعی مســئوالن 

40/773/08و نداشــنت درک صحیــح از موقعیــت

کهنه بــودن قوانیــن به علــت ناآشــنایی تصویب کننــدگان نهایــی و 

تصمیم گیــران بــا مشــکالت اساســی در قوانیــن آرشــیو و ازبین رفــنت 

ــناد جدید اس
40/742/96

موقعیــت مکانــی نامطلــوب به دلیل قرارداشــنت ســاختامن ســازمان 

ــناد روی گسل 40/722/88اس

ــاه ســخت افزارها و  ــر کوت ــن آوری (شــامل: طــول عم مشــکالت ف

ــاوری و  ــع فن ــرات رسی ــا تغیی نرم افزارهــا و مشــکالت همگامــی ب

ــا) ــتیبانی از فناوری ه ــکالت پش مش
40/773/08

مشــکالت کارکنــان بــرای همگام شــدن بــا تغییــرات درزمینه هــای 

اطالعاتــی و فنــاوری اطالعــات و مدیریــت منابــع الکرتونیــک
40/823/28

ــای اطالعاتــی داخلــی و خارجــی و  مشــکالت رقابتــی (ماننــد رقب

ــکان اســناد) ــا مال ــاط مســتقیم واســطه ها ب 40/732/92ارتب

40/903/60ناهامهنگی مؤسسه های اسنادی و آرشیوی

24/92جمع امتیازهای نقاط تهدید
   

ادامۀ جدول 2
ارزیابی عوامل بیرونی )فرصت و تهدید( 
آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران 

جمع امتیاز نهائی ماتریس فرصت ها بیشتر است و این نشان دهندۀ این نکته است که 
فرصت های پیش روی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران بر تهدیدهای آن غلبه دارند.

SWOT راهربدهای پیشنهادی براساس نتایج تحلیل
باتوجه به نکته های ذکرشدۀ پیشین می توان به تدوین رهنمودهای راهبردی برای آرشیو مّلی 
جمهوری اسالمی ایران براساس ماتریس SWOT پرداخت. در این ماتریس، با استفاده از 
چهار فهرست قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، و تهدیدها و مقایسۀ زوجی آن ها، راهبردهای 
چهارگانۀ SO)قوت-فرصت(، ST)قوت-تهدید(، WO)ضعف-فرصت(، و WT)ضعف- 
تهدید( تدوین می شود. از مجموع مؤلفه های این مقوله، با استفاده از ماتریس سوات، 
تعداد 8 راهبرد SO)قوت-فرصت(، 6 راهبرد ST )قوت-تهدید(، 7 راهبرد WO)ضعف-
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فرصت(، و 8 راهبرد WT)ضعف- تهدید( عرضه شده است. جدول های 3، 4، 5، و 6 به 
عرضۀ این راهبرد می پردازند.

(S) قوت

1. مجموعۀ غنی از اسناد دولتی و غیردولتی ارزشمند

2. روش های مجموعه سازی مناسب برای تأمین محتوای اطالعاتی سازمان اسناد مانند شناسایی و خرید مجموعه های شخصی و خانوادگی

3. تنوع محتوایی اسناد در اشکال مختلف اسناد (مانند اسناد نوشتاری (طومارها، مکاتبات اداری)، ترسیمی (نقشه ها)، دیداری و شنیداری 

(عکس، اسالید، انواع نوارهای صوتی و تصویری))

4. فهرست نویسی، تنظیم و توصیف اسناد براساس استانداردهای جهانی آرشیو و تنظیم و توصیف اسناد با لحاظ کردن ویژگی های فرهنگی و 

تاریخی و زبان فارسی و...

5. زیرساخت خدماتی مطلوب آرشیوی (مانند ارزشیابی اسناد و تعیین عمر مفید اسناد و امحای اوراق زائد)

6. خدمات مشاوره ای برای تهیۀ جدول های تعیین عمر مفید اسناد برای خود و سازمان های دیگر

7. عرضۀ خدمات مشاوره ای درزمینه های آسیب شناسی، آسیب زدایی و مرمت اسناد

8. برگزاری کارگاه ها و هامیش ها (مانند برگزاری کارگاه های آموزشی به وسیلۀ پژوهشکدۀ اسناد)

9. حضور اعضای پژوهشکدۀ اسناد در سمینارها

10. منحرصبه فردبودن سازمان ازلحاظ تحویل اسناد دولتی

11. زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات مطلوب برای منابع (مانند دیجیتال سازی اسناد و کتب)

12. فن آوری مناسب و به روز ازطریق وجود پیوندهای مناسب و کارآمد در وب سایت سازمان و وجود امکان جستجو در سایت برای 

جستجوی سند و مناسب بودن تجهیزات سازمان ازلحاظ سخت افزاری

13. عرضۀ امکانات پژوهشی (مانند عرضۀ آنالین گزیدۀ فیلم های آرشیو تاریخ شفاهی و کتابخانۀ تخصصی پژوهشکدۀ اسناد به عنوان 

مجموعه ای تخصصی در حوزۀ مطالعات آرشیوی و ...)

14. امکاناتی که آرشیو در اختیار کاربران قرار می دهد (شامل امکان عضویت موقت آرشیو ملّی برای پژوهشگران مقطع لیسانس و 

خدمات دهی به مراجعان به صورت سیستم باز)

15. داشنت گروه های آسیب شناسی و مرمت

16. رویکردها و روش های حفاظت و مرمت مطلوب (مانند تهیه و به کارگیری نسخه های پشتیبانی دیجیتال و میکروفیلِم دیجیتال، 

برطرف کردن الحاقات اضافی سند و مرمت های غیراصولی)

   

جدول 3

راهربدهای SO)قوت-فرصت(

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
جمهوری اسالمی ایران براساس...
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17. رویکردهای نظام مند برای ارزیابی خدمات، مجموعه و تسهیالت برای استفاده از مدل های مختلف خدماتی و برنامه های منسجم 

کوتاه مدت و بلندمدت

18. ساختامن با اصول مهندسی باال (مانند مقاومت ساختامن در مقابل لرزش های ناگهانی و زلزله)

19. طراحی درونی مطلوب سازمان (مانند: تقسیم فضای درونی ساختامن براساس نیاز کاربران به سه بخش 1. فضاهای حفظ و نگهداری 

اسناد، 2. فضاهای عمومی و اطالع رسانی،3. فضاهای اختصاصی)

20. زیرساخت انتشاراتی مطلوب (مانند: تهیۀ دستورالعمل های اجرائی، انتشار چندین کتاب و انجام چندین تحقیق به وسیلۀ سازمان اسناد)

21. زیرساخت مشارکت و همکاری به دلیل توانایی تفویض اختیار به مدیران و همکاری با دیگر سازمان ها و آرشیوها

22. دراختیارداشنت تخصص های متنوع و ایده های متفاوت کارکنان درزمینه های گوناگون به دلیل وجود نیروهای متخصص تاریخ و توانایی 

باالبردن بهره وری از نیروی انسانی آرشیو با برگزاری دوره های ضمن خدمت مرتبط با رشح شغل

(O) فرصتSO راهربدهای

1. بایگانی راکد کل کشور
بهینه سازی قدرت خدماتی، 

رقومی و نوع دسرتسی در 

مسیر حرکت به سمت 

تبدیل شدن به یکی از 

غنی ترین، بزرگ ترین، 

ایمن ترین و دسرتس پذیرترین 

گنجینۀ اسناد و شبکۀ خدمات 

اطالع رسانی در کشور

  بهینه سازی فضای 

آموزشی آرشیوی برای 

ساماندهی حافظۀ اداری 

کشور ازطریق: ایجاد و توسعۀ 

زمینه های ارتباط با جامعه 

به ویژه مراکز علمی و آموزشی 

و اجرای پروژه های مشرتک با 

سایر مراکز آرشیوی در داخل و 

خارج ازکشور

  ارتقاِی امکانات 

پژوهشی برای ارتقاِی اعتبار 

بین املللی

 استفاده از 

تخصص های متنوع و ایده های 

متفاوت کارکنان درزمینه های

2. اعتبار بین املللی و موقعیت جغرافیایی

3. امکان بررسی زمینه ها و دادن پیشنهاد همکاری با سازمان های بین املللی اسناد و مراکز اسنادی داخل و 

خارج ازکشور و اقدام الزم برای تهیۀ پیش نویس تفاهم نامه های آرشیوی

4. امکان پیشنهاد طرح های مشرتک با دستگاه ها و مؤسسات

5. امکان مشارکت پژوهشگران در انجام طرح های پژوهشی رضوری سازمان و پژوهشکده

ــل و  ــنادی داخ ــز اس ــا مراک ــیوی ب ــات آرش ــۀ اطالع ــرای مبادل ــی ب ــزی و هامهنگ ــکان برنامه ری 6. ام

خارج ازکشــور و ایجــاد زمینه هــای بهره منــدی همــکاران از اطالعــات آرشــیوی روزآمــد دنیــا

7. ایجاد و توسعۀ زمینه های ارتباط با جامعه به ویژه مراکز علمی و آموزشی و اجرای پروژه های مشرتک با 

سایر مراکز آرشیوی در داخل و خارج ازکشور

8. امــکان کســب درآمــد ازطریــق روش هــای مختلــف آمــوزش ازطریــق برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 

به وســیلۀ پژوهشــکدۀ اســناد و امــکان کســب درآمــد ازطریــق مرمــت آثــار ســازمان های دیگــر

9. توانایی رصفه جویی در هزینه های اضافی و جانبی ترشیفاتی و توانایی هدایت بودجه های اعطایی به 

سمت بازدهی بیشرت

10. امــکان جــذب نیــروی انســانی جــوان و تحصیل کرده بــا تخصص هــای رضوری و توســعۀ مهارت های 

حرفــه ای و به کارگیــری مهارت هــای جدیــد

(S) قوت

   

ادامۀ جدول 3

راهربدهای SO)قوت-فرصت(

زهرا سلیمانی 
امیر غائبی | فریبرز خسروی



123
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  109

11. امــکان شناســایی و فراهــم آوری مجموعه هــای دیجیتالــی و دسرتســی مناســب تر و جایگزین هــای 

اینرتنتــی بــرای خدمات آرشــیو

گوناگون برای بهره مندی از 

تخصص های آن ها

  بهره مندی از 

فن آوری مناسب و به روز برای 

استفاده از مهارت های آرشیوی

سازمان دهی و   

فهرست نویسی اسناد جدید 

آرشیوی

برگزاری دوره ها و کارگاه های 

آموزشی تخصصی در حوزه های 

مختلف آرشیوی

12. امکان تصویب مقررات جدید برای اسناد جدید به وجودآمده

13. امکان توسعه و تغییر کاربری فضاهای ساختامن آرشیوی

(O) فرصتSO راهربدهای

   

   

ادامۀ جدول 3

جدول 4

راهربدهای SO)قوت-فرصت(

راهربدهای ST)قوت- تهدید(

(S) قوت

1. مجموعۀ غنی از اسناد دولتی و غیردولتی ارزشمند

2. روش های مجموعه سازی مناسب برای تأمین محتوای اطالعاتی سازمان اسناد مانند شناسایی و خریداری مجموعه های شخصی و خانوادگی

3. تنوع محتوایی اسناد در اشکال مختلف اسناد (مانند اسناد نوشتاری (طومارها، مکاتبات اداری)، ترسیمی (نقشه ها)، دیداری و شنیداری 

(عکس، اسالید، انواع نوارهای صوتی و تصویری))

4. فهرست نویسی، تنظیم و توصیف اسناد براساس استانداردهای جهانی آرشیو و تنظیم و توصیف اسناد با لحاظ کردن ویژگی های فرهنگی و 

تاریخی و زبان فارسی و...

5. زیرساخت خدماتی مطلوب آرشیوی (مانند ارزشیابی اسناد و تعیین عمر مفید اسناد و امحای اوراق زائد)

6. خدمات مشاوره ای برای تهیۀ جدول های تعیین عمر مفید اسناد برای خود و سازمان های دیگر

7. عرضۀ خدمات مشاوره ای درزمینه های آسیب شناسی، آسیب زدایی و مرمت اسناد

8. برگزاری کارگاه ها و هامیش ها (مانند برگزاری کارگاه های آموزشی به وسیلۀ پژوهشکدۀ اسناد)

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
جمهوری اسالمی ایران براساس...
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9. حضور اعضای پژوهشکدۀ اسناد در سمینارها

10. منحرصبه فردبودن فرد بودن سازمان ازلحاظ تحویل اسناد دولتی

11. زیرساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات مطلوب برای منابع (مانند دیجیتال سازی اسناد و کتب)

12. فن آوری مناسب و به روز ازطریق وجود پیوندهای مناسب و کارآمد در وب سایت سازمان و وجود امکان جستجو در سایت برای 

جستجوی سند و مناسب بودن تجهیزات سازمان ازلحاظ سخت افزاری

13. عرضۀ امکانات پژوهشی (مانند عرضۀ آنالین گزیدۀ فیلم های آرشیو تاریخ شفاهی و کتابخانۀ تخصصی پژوهشکدۀ اسناد به عنوان 

مجموعه ای تخصصی در حوزۀ مطالعات آرشیوی و ...)

14. امکاناتی که آرشیو در اختیار کاربران قرار می دهد (شامل امکان عضویت موقت آرشیو ملّی برای پژوهشگران مقطع لیسانس و 

خدمات دهی به مراجعان به صورت سیستم باز)

15. داشنت گروه های آسیب شناسی و مرمت

16. رویکردها و روش های حفاظت و مرمت مطلوب (مانند تهیه و به کارگیری نسخه های پشتیبانی دیجیتال و میکروفیلِم دیجیتال، 

برطرف کردن الحاقات اضافی سند و مرمت های غیراصولی)

17. رویکردهای نظام مند برای ارزیابی خدمات، مجموعه و تسهیالت برای استفاده از مدل های مختلف خدماتی و برنامه های منسجم 

کوتاه مدت و بلندمدت

18. ساختامن با اصول مهندسی باال (مانند مقاومت ساختامن در مقابل لرزش های ناگهانی و زلزله)

19. طراحی درونی مطلوب سازمان (مانند: تقسیم فضای درونی ساختامن براساس نیاز کاربران به سه بخش 1. فضاهای حفظ و نگهداری 

اسناد، 2. فضاهای عمومی و اطالع رسانی،3. فضاهای اختصاصی)

20. زیرساخت انتشاراتی مطلوب (مانند: تهیۀ دستورالعمل های اجرائی، انتشار چندین کتاب و انجام چندین تحقیق به وسیلۀ سازمان اسناد)

21. زیرساخت مشارکت و همکاری به دلیل توانایی تفویض اختیار به مدیران و همکاری با دیگر سازمان ها و آرشیوها

22. دراختیارداشنت تخصص های متنوع و ایده های متفاوت کارکنان درزمینه های گوناگون به دلیل وجود نیروهای متخصص تاریخ و توانایی 

باالبردن بهره وری از نیروی انسانی آرشیو با برگزاری دوره های ضمن خدمت مرتبط با رشح شغل

)S( قوت

   

ادامۀ جدول 4

راهربدهای ST)قوت- تهدید(

زهرا سلیمانی 
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)T( تهدیدST راهربدهای

1. ناکامی برای جذب تسهیالت برای شناساندن آرشیو
تقویت قابلیت انتشاراتی برای جذب 

تسهیالت برای شناساندن آرشیو

بهینه سازی فضای آموزشی 

آرشیوی برای کاهش اثر قدرت رقبای اطالعاتی

از  مطلوب تــر  اســتفادۀ 

ــرای  ــی موجــود ب ــی و خدمات ــوای اطالعات محت

ــی ــای اطالعات ــدرت رقب ــر ق ــش اث کاه

طراحــی  قابلیت هــای  تقویــت 

درونــی مطلــوب ســازمان بــرای فائق آمــدن 

ــی  ــت مکان ــه موقعی ــوط ب ــکالت مرب ــر مش ب

نامطلــوب

ــی  ــوع محتوای ــرای تن ــون ب  اصــالح قان

ــف آن ــکال مختل ــناد در اش اس

استفاده از کارشناسان متخصص و 

نیروهای متخصص در سازمان برای شناساندن 

آرشیو

2. مشکالت شناساندن آرشیو، نبود استقالل، کم اطالعی مسئوالن و نداشنت درک صحیح 
از موقعیت

3. کهنه بودن قوانین به علت ناآشنایی تصویب کنندگان نهایی و تصمیم گیران با 
مشکالت اساسی در قوانین آرشیو و ازبین رفنت اسناد جدید

4. موقعیت مکانی نامطلوب به دلیل قرارداشنت ساختامن سازمان اسناد روی گسل

5. مشکالت فن آوری (شامل: طول عمر کوتاه سخت افزارها و نرم افزارها و مشکالت 
همگامی با تغییرات رسیع فناوری و مشکالت پشتیبانی از فناوری ها)

6. مشکالت کارکنان برای همگام شدن با تغییرات درزمینه های اطالعاتی و فناوری 
اطالعات و مدیریت منابع الکرتونیک

7. مشکالت رقابتی (مانند رقبای اطالعاتی داخلی و خارجی و ارتباط مستقیم واسطه ها 
با مالکان اسناد)

8. ناهامهنگی مؤسسه های اسنادی و آرشیوی
   

   

ادامۀ جدول 4

جدول  5 

راهربدهای ST)قوت- تهدید(

راهربدهای WO)ضعف- فرصت(

)W( ضعف

1. مشکل در ایجاد قوانین جدید و جدانبودن قوانین اسناد

2. خودداری بعضی از سازمان ها از تحویل اسنادشان به آرشیو ملی (مانند وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و...)

3. ناهامهنگی آموزش های ضمن خدمت با نیازهای کارکنان

4. وجود فرسودگی شغلی در کارکنان (مانند تحصیالت پایین اعضای رسمی سازمان و مطابق نبودن رشته های تحصیلی برخی از کارمندان با 

کارشان و...)

5. کافی نبودن تجهیزات فن آوری درصورت مراجعۀ کاربران زیاد

 6. مشکالت مالی در تأمین خدمات برای افراد (مانند بودجۀ ناکافی برای تأمین منابع و خدمات و کاهش بودجۀ خرید)

7. مشکالت مالی در تأمین رفاه برای افراد (شامل: هزینۀ باالی خرید منابع آرشیوی و هزینۀ استخدام نیروی جدید و افزایش هزینۀ مواد)

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
جمهوری اسالمی ایران براساس...
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)O( فرصتWO راهربدهای

1. بایگانی راکد کل کشور
  امکان گفتگوهای محتوایی–

خدماتی با استفاده از فرصت های قانونی 

تصویب مقررات جدید برای اسناد جدید 

به وجودآمده

  امکان گفتگوهای محتوایی– 

خدماتی رقومی آرشیوی با استفاده از 

فناوری های نوین (تحوالت فناورانه)

   امکان گفتگوهای 

محتوایی–خدماتی آرشیوی ازطریق مشارکت با 

مراکز اطالع رسانی دیگر

  تقویت سیستم 

اطالع رسانی برای افزایش درآمدهای سازمان

 امکان جذب نیروی انسانی جوان و 

تحصیل کرده با تخصص های رضوری و توسعۀ 

مهارت های حرفه ای و به کارگیری مهارت های 

جدید و تشکیل دوره های آموزش آکادمیک 

و تکمیلی برای کاهش فرسودگی شغلی در 

کارکنان

2. اعتبار بین املللی و موقعیت جغرافیایی

3. امکان بررسی زمینه ها و دادن پیشنهاد همکاری با سازمان های بین املللی اسناد 
و مراکز اسنادی داخل و خارج ازکشور و اقدام الزم درخصوص تهیۀ پیش نویس 

تفاهم نامه های آرشیوی

4. امکان پیشنهاد طرح های مشرتک با دستگاه ها و مؤسسات

5. امکان مشارکت پژوهشگران در انجام طرح های پژوهشی رضوری سازمان و 
پژوهشکده

6. امکان برنامه ریزی و هامهنگی برای مبادلۀ اطالعات آرشیوی با مراکز اسنادی 
داخل و خارج ازکشور و ایجاد زمینه های بهره مندی همکاران از اطالعات آرشیوی 

روزآمد دنیا

7. ایجاد و توسعۀ زمینه های ارتباط با جامعه به ویژه مراکز علمی و آموزشی و اجرای 
پروژه های مشرتک با سایر مراکز آرشیوی در داخل و خارج ازکشور

8. امکان کسب درآمد ازطریق روش های مختلف آموزش ازطریق برگزاری کارگاه های 
آموزشی به وسیلۀ پژوهشکدۀ اسناد و امکان کسب درآمد ازطریق مرمت آثار 

سازمان های دیگر

9. توانایی رصفه جویی در هزینه های اضافی و جانبی ترشیفاتی و توانایی هدایت 
بودجه های اعطایی به سمت بازدهی بیشرت

10. امکان جذب نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده با تخصص های رضوری و 
توسعۀ مهارت های حرفه ای و به کارگیری مهارت های جدید

11. امکان شناسایی و فراهم آوری مجموعه های دیجیتالی و دسرتسی مناسب تر و 
جایگزین های اینرتنتی برای خدمات آرشیو

12. امکان تصویب مقررات جدید برای اسناد جدید به وجودآمده

13. امکان توسعه و تغییر کاربری فضاهای ساختامن آرشیوی
   

ادامۀ جدول 5

راهربدهای WO)ضعف- فرصت(

زهرا سلیمانی 
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)W( ضعف

1. مشکل در ایجاد قوانین جدید و جدانبودن قوانین اسناد

2. خودداری بعضی از سازمان ها از تحویل اسنادشان به آرشیو ملی (مانند وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و...)

3. ناهامهنگی آموزش های ضمن خدمت با نیازهای کارکنان

4. وجود فرسودگی شغلی در کارکنان (مانند تحصیالت پایین اعضای رسمی سازمان و مطابق نبودن رشته های تحصیلی برخی از 

کارمندان با کارشان و...)

5. کافی نبودن تجهیزات فن آوری درصورت مراجعۀ کاربران زیاد

6. مشکالت مالی در تأمین خدمات برای افراد (مانند بودجۀ ناکافی برای تأمین منابع و خدمات و کاهش بودجۀ خرید)

7. مشکالت مالی در تأمین رفاه برای افراد (شامل: هزینۀ باالی خرید منابع آرشیوی و هزینۀ استخدام نیروی جدید و افزایش هزینۀ 

مواد)

(T) تهدیدWT راهربدهای

W:8T2 راه اندازی یک سامانۀ تحت وب در 1. ناکامی برای جذب تسهیالت برای شناساندن آرشیو

مسیر ایجاد همکاری های بین آرشیوی در راستای 

اطالع رسانی و عرضۀ خدمات بیشرت

W:7T5 تقویــت قابلیت هــای کیفــی خدمــات 

آرشــیوی ازطریــق الگوگیــری از برخــی رقبــای 

اطالعاتــی در عرضــۀ منابــع و خدمــات؛

تقویــت خدمــات مرجع مجازی آرشــیوی در مســیر 

انتقــال نامحــدود اطالعــات و همچنین اســتفاده از 

ایــن فرصــت به منظــور کســب درآمــد

 1T6W ؛W:1T7 تقویت محتوای دیجیتالی برای 

کاهش اثر محدودیت در خرید و اشرتاک منابع

W:6T4 استفاده از نیروهای بیشرت و ماهرتر برای 

عرضۀ خدمات به گروه های بیشرت و کاهش اثر 

رقبای اطالعاتی؛ پشتیبانی و ارتقاِی نیروی انسانی 

آرشیوی در مسیر خالقیت، یادگیری و انگیزش بیشرت

W:3T1 تعیین خط مشی مناسب قوانین برای 

گردآوری اطالعات و منابع

 W:5T4 برگزاری جلسات بحث و گفت وگوی 

مدیران با کارکنان برای رفع مشکالت

2. مشکالت شناساندن آرشیو، نبود استقالل، کم اطالعی مسئوالن و نداشنت 

درک صحیح از موقعیت

3. کهنه بودن قوانین به علت ناآشنایی تصویب کنندگان نهایی و تصمیم گیران با 

مشکالت اساسی در قوانین آرشیو و ازبین رفنت اسناد جدید

4. موقعیت مکانی نامطلوب به علت قرارداشنت ساختامن مرکز اسناد روی 

گسل

5. مشکالت فن آوری (شامل: طول عمر کوتاه سخت افزارها و نرم افزارها 

و مشکالت همگامی با تغییرات رسیع فناوری و مشکالت پشتیبانی از 

فناوری ها)

6. مشکالت کارکنان برای همگام شدن با تغییرات درزمینه های اطالعاتی و 

فناوری اطالعات و مدیریت منابع الکرتونیک

7. مشکالت رقابتی (مانند رقبای اطالعاتی داخلی و خارجی و ارتباط مستقیم 

واسطه ها با مالکان اسناد)

8. ناهامهنگی مؤسسه های اسنادی و آرشیوی
   

جدول  6 

راهربدهای WT)ضعف- تهدید(

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی 
جمهوری اسالمی ایران براساس...
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نتیجه گیری و پیشنهادها
براساس دستاوردهای این پژوهش مشخص شد که قوت های پیش روی آرشیو مّلی 
جمهوری اسالمی ایران بر ضعف های آن غلبه دارد و فرصت های پیش روی آرشیو مّلی 
جمهوری اسالمی ایران بر تهدیدهای آن غلبه دارد. به این معنی که سازمان می تواند با 
تکیه بر نقاط قوت و بهره برداری از فرصت های موجود نقاط ضعف را کمرنگ و تهدیدهای 
محیطی را کنترل کند و با اتخاذ راهبردهای مؤثر عالوه بر بهبود وضع موجود، به اقدامات 

فراتر و ایجاد ارزش افزوده در عرضۀ خدمات خود بیندیشد.
مهم ترین راهبردهای عرضه شدۀ پژوهش عبارت اند از: بهینه سازی قدرت خدماتی، 
غنی ترین،  از  یکی  به  تبدیل شدن  به سمت  مسیر حرکت  در  نوع دسترسی  و  رقومی 
بزرگ ترین، ایمن ترین و دسترس پذیرترین گنجینۀ اسناد و شبکۀ خدمات اطالع رسانی در 
کشور؛ استفادۀ مطلوب تر از محتوای اطالعاتی و خدماتی موجود برای کاهش اثر قدرت 
رقبای اطالعاتی؛ اصالح قانون برای ایجاد تنوع محتوایی در اسناد در اشکال مختلف 
آن؛ امکان گفتگوهای محتوایی-خدماتی آرشیوی ازطریق مشارکت با مراکز اطالع رسانی 
دیگر؛ امکان جذب نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده با تخصص های ضروری و توسعۀ 
مهارت های حرفه ای و به کارگیری مهارت های جدید و تشکیل دوره های آموزش آکادمیک 
و تکمیلی برای کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان؛ راه اندازی سامانه ای تحت وب در 
مسیر ایجاد همکاری های بین آرشیوی در راستای اطالع رسانی و عرضۀ خدمات بیشتر؛ 

تعیین خط مشی مناسب قوانین برای گردآوری اطالعات و منابع.
شاید بتوان مهم ترین دستاورد این ارزیابی را شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، 
فرصت ها و تهدیدهای آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران و موقعیت راهبردی آن دانست 
که به ترسیم ملزومات درونی و بیرونی آرشیو مّلی جمهوری اسالمی ایران، به منظور 
نمایاندن چهرۀ پژوهشی اش و حرکت آن در مسیر رسالت اصلی خود و کسب اهداف 

عالی سازمان می انجامد.
در راهبردهای پیشنهادی قوت- فرصت، بهینه سازی قدرت خدماتی، رقومی و نوع 
دسترسی در مسیر حرکت به سمت تبدیل شدن به یکی از غنی ترین، بزرگ ترین، ایمن ترین 
و دسترس پذیرترین گنجینۀ اسناد و شبکۀ خدمات اطالع رسانی در کشور برای سازمان 
مدنظر قرار گرفته است. در راهبردهای پیشنهادی ضعف- فرصت، امکان جذب نیروی 
انسانی جوان و تحصیل کرده با تخصص های ضروری و توسعۀ مهارت های حرفه ای و 
به کارگیری مهارت های جدید و تشکیل دوره های آموزش آکادمیک و تکمیلی برای کاهش 

فرسودگی شغلی در کارکنان پیشنهاد شده است.
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در راهبردهای قوت-تهدید، اصالح قانون برای ایجاد تنوع محتوایی در اسناد در 
اشکال مختلف آن پیشنهاد شده است. در راهبردهای ضعف-تهدید، راه اندازی سامانه ای 
تحت وب در مسیر ایجاد همکاری های بین آرشیوی در راستای اطالع رسانی و عرضۀ 

خدمات بیشتر پیشنهاد شده است.
پیشنهاد می شود این نوع پژوهش ها که در چارچوب ماتریس SWOT انجام می شوند 
در سایر آرشیوها و سازمان ها، با هدف تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهای آن ها و تدوین راهبردهای مؤثر برای حرکت در مسیر صحیح رساالتشان 
انجام شود. بدیهی است نتایج این پژوهش ها گام های مؤثری برای رسیدن به اهداف عالی 

سازمان ها و بهبود مدیریت و انجام هرچه بهتر فرآیندها و وظایف آن ها خواهد بود.
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