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چڪیده

هدف :یکی از رویکردهای نوین برنامهریزی ،برنامهریزی راهربدی است
كه بیشرت سازمانها به آن گرایش پیدا كردهاند .هدف این مقاله تبیین
مبانی برنامهریزی راهربدی و بررسی دالیل رضورت استفاده از این نوع
برنامهریزی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی است.
روش/رویكرد پژوهش :این مقاله با استفاده از روش كتابخانهای و مطالعه
منابعمكتوبوالكرتونیكیانجامشدهاست.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد كه کتابخانهها و مراكز اطالعرسانی با
مشكالتی از قبیل كمبود بودجه ،تغییرات محیطی ناشی از عوامل مختلف
علمیوفناورانه،اجتامعیـفرهنگی،سیاسی،واقتصادیروبهروهستند.
نتیجهگیری :کتابخانهها بهعنوان یک سازمان ،بهشدت از تحوالت شتابان
در زمینههای مختلف علمی ،اجتامعی ،اقتصادی ،و سیاسی متأثر هستند
و همواره با چالشهای زیادی مواجه میشوند كه ناشی از این تحوالت
است .کتابخانهها باید بتوانند خود را با تغییرات مداوم هامهنگ کنند و از
آنجا که برنامهریزی سنتی چنین قابلیتی ندارد ،یعنی انعطافپذیر نیست
و بدون در نظر گرفنت تغییرات آینده و با توجه به رشایط فعلی طراحی
شده منیتواند چندان مؤثر واقع شود ،باید توجه خود را به برنامهریزی
راهربدیمعطوفمنایند.

ڪلیدواژهها
مدیریت ،برنامهریزی ،راهربد ،برنامهریزی راهربدی ،کتابخانه ها ،مراکز اطالعرسانی
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دریافت 1388/2/20 :پذیرش1388/5/31 :

مقدمه

از برجستهترين ويژگيهاي كشورهاي توسعهيافته ،توجه به دانش مديريت بهعنوان يكي از
ضروريات بالمنازع پيشرفت و توسعه پایدار همهجانبه در ابعاد فردی و سازمانی است .تا آنجا
كه مدیریت عامل مهمی در حیات ،رشد ،و بالندگی و یا مرگ سازمانها بهحساب میآید.
مديريت شامل فرايندها و فعاليتهاي مختلفي است .فايول 4برنامهريزي ،سازماندهي،
هدايت ،كنترل ،و هماهنگي را مهمترین این فعالیتها میداند .دانشمندان ،فرايندها و وظايف
ديگري را نیز براي مديريت برشمردهاند؛ اما در تمامی نظريههاي مديريت و تقسيمبنديهاي
مربوط به وظايف مديريتي ،برنامهريزي از اهميت خاصي برخوردار است ،تا بدانجا كه در
هر موقعيت جديد اولين مقولهاي كه مورد توجه قرار ميگيرد ،برنامهريزي است (اوانز،
 ،1377ص ،)186از این رو ،برنامهريزي را پايه و اساس ،و از اولين و مهمترين وظايف مدير
بهحساب آوردهاند (بردسال ،1997 ،5ص ،)2بهطوریکه بدون برنامهريزي دقيق ،سازمانها
قادر به ادامه حيات خود نيستند.
برنامهريزي مختص یک فرد یا سازمان خاص نیست .هر فرد ،گروه يا سازماني كه
براي آينده خود هدفي را دنبال ميكند ،مسلم ًا به برنامهريزي نياز دارد .کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی هم عالوه بر اينكه در سازمانها بهعنوان مراكز مديريت دانش مدون و مضبوط،
با تهيه و دسترسپذير ساختن اطالعات الزم ،زمينه برنامهريزي مناسب را براي سازمانها و
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افراد فراهم ميكنند ،خود نيز براي بهبود وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب به
برنامهريزي نياز دارند .سؤالي كه در اينجا ميتوان مطرح كرد اين است كه آيا اَشكال سنتي
برنامهريزي قادر است کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی را در روزآمد شدن و رسيدن به
وضعيت مطلوب در محيط پرتالطم جهان کنونی ياري كند يا برنامهريزي نويني (از جمله
برنامهريزي راهبردی )6الزم است؟ در ادامه ،عالوه بر آنکه سعی شده پاسخی برای اين سؤال
فراهم گردد ،با توجه به اهميت برنامهريزي راهبردی برای کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی،
ت اين نوع برنامهريزي مورد بررسی قرار میگیرد.
ماهيت و ضرور 

برنامهریزی و رویكردهای آن

6. Strategic planning
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برنامهريزي «دورانديشي سازمانيافته براي ارتباط دادن حال به آينده از طريق پيشبيني مسائل
و اولويتبندي اهداف و فراهم كردن وسائل تحقق آنها در چارچوب زماني مشخص و
معين» است (فخيمي ،1379 ،ص .)42برنامهريزي فرايندي است كه سازمانها در قالب
آن ،همه فعاليتها و تالشهاي خود را در مورد وضعيت مورد انتظار ،راه رسيدن به آن و
چگونگي طي مسير ،در يكديگر تركيب و ادغام ميكنند (معصومي ،1385 ،ص.)23
ضرورتبرنامهريزيدرفرايندمديريتبركسيپوشيدهنيست.مهمترينفوائدبرنامهريزي
عبارتاند از:
• برنامهريزيمديررادرتصميمگيريياريميرساندوازتصميمهايآنيوتصادفيميكاهد،
• برنامهريزي از آشفتگي و سردرگمي سازمان در دنياي پر تالطم امروز جلوگيري ميكند،
• برنامهريزي باعث تسهيل ارتباطات است (توماس ،1378 ،ص  ،)158و
• برنامهریزینظامپویاییایجادمیکند،منابعبهطورمنظممشخصمیشوند،كوششهايي
براي استفاده از اين منابع بهطور منظم سازماندهي میشود و سرانجام نتايج بهدست آمده با اهداف
برنامهريزي شده از طريق بازخورد و ارزيابي منظم مقايسه ميشوند (سينق ،1373 ،ص.)54
در برنامهريزي دو رويكرد مهم وجود دارد :رويكرد سنتي و رويكرد راهبردي .برنامهريزي
با رويكرد سنتي ،كه در گذشته و گاهي اكنون به آن توجه میشود ،بر اصل ثبات نسبي در
روند تحوالت محيط پيرامون ،چشمپوشي از نقش مالحظات سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
و اجتماعي ،و همچنين اعتبار نسبي روشهاي پيشبيني شده در محدوده كاربرد آنها استوار
است (مشبكي ،1378 ،ص .)4در رويكرد سنتي برنامهها به انواع کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت تقسیمبندی شده است .برنامهريزي كوتاهمدت ،بيشتر بر عمليات تمركز دارد و
شيوه كار و فعاليت در روزهاي جاري و آينده ترسيم میشود و حداكثر مدت زمان اين نوع
برنامه يك سال ميباشد .برنامهريزي بلند مدت افق زماني طوالنيتري را مد نظر قرار ميدهد
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(بيش از پنج سال) و بيشتر بر فلسفه وجودي و رسالت سازمان و اهداف آن تأكيد دارد (كونو،
 ،1378ص .)1برنامههاي بين يك تا پنج سال در زمره برنامهريزي ميانمدت قرار ميگيرد.
در گذشته ،تغييرات و تحوالت به شتاب و گستردگي امروز نبوده است و مديران
ميتوانستند اهداف آينده را ب ر اساس گذشته تنظيم نمايند (الواني ،1385 ،ص .)56اما اصولي
ِ
شتاب سرسامآورِ تغييرات كنوني
كه برنامهريزي در گذشته بر آنها استوار بود ،در رويارویي با
بهشدت متزلزل شده است و بهدليل عدم سازگاري عملكرد فعلي با برنامههاي آتي ،بهطور
حتم نميتوان هيچ برنامهاي را دائمي تلقي كرد و به شيوه سنتي اقدام به برنامهريزي بلندمدت
كرد .زيرا در شيوه سنتي برنامهريزي ،آينده پيشبيني شده و اهداف مشخص و راههاي رسيدن
به آن تعيين میشود و با تحقق اهداف تعيين شده در برنامه ،برنامهريزي پايان مييابد.
در عصر حاضر ،كه بعضي آن را عصر تغيير ناميدهاند ،سازمانها بايد بر مسائل غيرقابل
پيشبينيِ ناشي از تغييرات و تحوالت محيط بيروني فائق آيند .براي اين كار بايد تفكر سيستمي
داشت و انعطافپذيري و سرعت پاسخگويي سازمان را نسبت به تحوالت جديد افزايش
داد .پيدايش اين ديدگاه منجر به شكلگيري رويكرد جديدي به برنامهريزي شده است كه
«برنامهريزي راهبردی» نام دارد و در آن استراتژيها يا راهكارها طوري تنظيم ميشوند كه با
موقعيت و شرايط آينده متناسب باشند .در ادامه به بحث برنامهريزي راهبردي و ضرورت آن
در کتابخانهها و مراكز اطالعرساني پرداخته میشود.

راهربد

مفهوم راهبرد یا استراتژي در طول تاریخ 2600ساله خود کاربردهای متنوعی یافته ،بهطوریکه
امروزه تقريب ًا در همه زمينهها از آن استفاده ميكنند .اما اکنون مهمترين كاربرد آن در علم
مديريت و ،بهويژه در بحث برنامهريزي است .سابقه كاربرد این اصطالح به حدود  600سال
قبل از ميالد ميرسد ،یعنی زمانی كه يك افسر نظامی چيني به نام «سون تسو» 8آن را در
قالب حرفه نظامي و به معناي هنر و فن طرحريزي و تركيب و تلفيق عمليات نظامي براي
رسيدن به اهداف جنگي مشخص بهكار برد .این واژه از كلمه يوناني « ،»STRATEGOمركب
از« »STRATASبه معناي« ارتش» ،و « »EGOبه معناي «رهبر» گرفته شده است (كياني،1381،
ص49؛ متيوز ،1387 ،ص.)1
در برنامهريزي ،مفهوم واژه «راهبرد يا استراتژي» ،در بستر تحوالت ،دو رويكرد را شامل
میشود :رويكرد سنتي و رويكرد نوين (خداداد حسيني و عزيزي ،1385 ،ص .)15در مفهوم
سنتي همان چيزي است كه در برنامهريزي با رويكرد سنتي وجود دارد و در آن ،آنچه كه
برنامهريزي شده است ،راهبرد خوانده میشود .اما در رويكرد نوين ،با توجه به چالشهاي
7

7. Strategy
8. Sun Tzu
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فراوان محيطي كه در مقابل سازمانها وجود دارد ،راهبرد را به مفهوم رويدادي قلمداد ميكنند
كه در عالم واقعيت رخ ميدهد ،نه صرف ًا آنچه كه برنامهريزي شده است .به عبارتي ،راهبرد،
انتخاب بهترين روش يا راهي است كه ما را به جلو ببرد و به اهداف سازمان نزديك سازد.
غفوريان (غفوريان ،1386 ،ص ،)31راهبرد را رويكردي ميداند كه سازمان را بهمنظور بهترين
پاسخگويي ممكن به عوامل محيطي (فرصتها و تهديدها) هدايت ميكند كه حاصل اين
رويكرد خلق مزيت رقابتي براي سازمان است .متيوز (متيوز ،1387 ،ص ،)3راهبرد را به
عنوان طرحی از مقاصد ،سیاستها ،برنامهها ،اقدامات ،تصمیمات ،و تخصیص منابع ميداند
که روشن میکند که یک سازمان چیست ،چه کار میکند ،و چرا.

برنامهریزی راهربدی و رضورت آن در کتابخانهها و مراكز اطالعرسانی

9. Vazanthi
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کتابخانهها و مراكز اطالعرساني سازمانهايي هستند كه همچون سازمانهاي ديگر ،براي ارتباط
با آينده ،به برنامهريزي نياز دارند .برنامهریزی موفق ،جهتگیری صحیحی را برای فعالیتهای
کتابخانه فراهم میآورد و موقعیت آرمانی موقعیتی است که در آن همه فعالیتها و واحدها در
یک جهت مشترک کار کنند (اوانز ،1377 ،ص .)184برنامهریزی ،شرايط همگرايي به سمت
اهداف مشترك را فراهم ميكند.
کتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،از يك طرف ،با توجه به غيرانتفاعي بودن و هزينهبري
آنها ،منابع مالي زيادي را براي سرمايهگذاري در نظام كتابخانهاي كشور نياز دارد و شكست
در اين سرمايهگذاريها و تحقق نيافتن اهدافي كه براي کتابخانهها و مراكز اطالعرساني تعيين
شده است ،هزينههاي هنگفتي را براي دولت و ملت بهبار خواهد آورد؛ و از طرف ديگر ،با
توجه به ماهيت غيرانتفاعي آن ،همواره با كاهش بودجه مواجه است و چالشهاي ديگري از
قبيل افزايش تعداد و قيمت پايگاههاي اطالعاتی و مجالت و منابع مختلف اطالعات ،تغييرات
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،علمي و فناورانه ،افزايش انتظارات مراجعهكنندگان و
تحول نقش کتابخانهها ،فرا روي کتابخانهها قرار گرفته است .اين چالشها ،کتابخانهها را
واميدارد كه همواره دارای برنامهاي منسجم باشند؛ چنانچه وازانثي ،1383( 9ص )226تأكيد
ميكند كه بايد يك گروه برنامهريزي در هر كتابخانه ايجاد شود و گروه ضربت مشورتي هم
براي همكاري نزديك با گروه برنامهريزي تشكيل گردد تا فعالیتهای کتابخانه ،بهمنظور نیل به
اهداف از پیش تعییین شده ،هماهنگي الزم را داشته باشد.
در گذشته ،نقش کتابخانهها نقشي سنتي بوده و حتي امروزه هم بسياري از مراجعهكنندگان
به كتابخانه ،نسبت به كتابخانه و خدمات آن بينش سنتي دارند .اين بينش سنتي ،ممكن است
باعث شود مراجعهكنندگان خدمات كتابخانه را براساس شاخصهايي غير از شاخصهاي
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واقعينظيرميزانهمگاميباپيشرفتهايالكترونيكي،خدماتالكترونيكي ،ميزاندسترسپذير
ساختن اطالعات در هر شرايطي ،و مانند آن ارزيابي كنند (سومان .)2004 ،10اما واقعيت اين
است كه شرايط نسبت ًا با ثبات گذشته تغيير كرده و کتابخانهها عالوه بر نقشهاي يكنواخت
سنتي ،در محيطي قرار گرفتهاند كه همواره احتمال تغيير نقشها و نحوه عملكرد آنها و شيوه
انجام دادن فعاليتها ،تحت تأثير عوامل محيطي مختلفي قرار دارد .اين عوامل عبارتاند از:
عوامل علمی و فناورانه ،عوامل اجتماعي ـ فرهنگي ،و عوامل سياسي و اقتصادي.
عوامل علمی و فناورانه .کتابخانهها و مراكز اطالعرساني متأثر از دگرگونيهاي علمي
ميباشند .بهدنبال پيشرفتهاي علمي ،در فناوريهاي مختلف ،دگرگونيهاي شگرفي بهوقوع
پيوسته كه بر همه جوانب زندگي افراد و سازمانها تأثير زيادي برجاي گذاشته است .فناوري
رايانه و ارتباطات و الكترونيك بر کتابخانهها هم تأثير گذاشته و کتابخانههاي سنتي و ايستا را
به عرصههاي جديدي از همكاريهاي بینالمللی و حضور در شبكهها ميكشاند (زيائوتونگ،
 ،1376ص )323و در اين عرصه ،كتابداران با توجه به رسالت کتابخانهها ،تالش ميكنند كه
ابزارها و فناوريهايي را در كتابخانه بهكار ببرند كه ميانبرهايي را براي يافتن اطالعات فراهم
كند (رابينسون ،1994 ،11ص.)423
در گذشته ،با توجه به اينكه تغييرات در فناوريها در مدت زمان طوالنيتري رخ ميداد،
ِ
فناوري مورد استفاده تا مدتهاي زيادي مشخص ميشد .اما
در برنامهريزي ،روشها و نوع
امروزه ،اگر برنامهريزي بر اساس فناوريهاي موجود و با فرض ثبات نسبي آنها انجام گيرد،
شكي نيست كه کتابخانهها پويايي خود را از دست داده و فاصله خود را با پيشرفتها بيشتر
كرده و قطع ًا رو به اضمحالل خواهند رفت.
عوامل اجتامعی ـ فرهنگی .تغييرات جمعيتشناختي ،سطح سواد ،ارزشها ،نگرشهاي
اجتماعي ،چگونگي ارتباطات اجتماعي ،منزلت علم ،و اقبال به دانشاندوزي از دسته عوامل
ي فرهنگياي هستند كه بر کتابخانهها و سياستهاي آنها تأثير ميگذارند .نتيجه
اجتماع 
تغييرات فوق ،ظهور نوعي پلوراليسم اجتماعي و فرهنگي (زيائوتونگ ،1376 ،ص)321
است كه باعث شده کتابخانهها در محيطي قرارگيرند كه تنوع فرهنگي و اجتماعي بر آن حاكم
است و در عين حال همواره درحال تغيير ميباشد .اين عوامل باعث ظهور نيازها و انتظارات
جديد از سوي مخاطبان میشود.
فناوريهاياطالعاتي،عالوهبراينكهخوددرحالتغييرهستند -باتوجهبهاينكهارتباطات
فرهنگي را در سطح جهان تسهيل كردهاند -باعث تغييرات سريع در فرهنگهاي اجتماعات
مختلف ميشوند و حتي در بين افراد جامعه نوعي شكاف ديجيتالي بهوجود آوردهاند كه باعث
ايجاد شكلهاي جديد محروميت در متن جامعه شده است (موديمان ،2000 ،12ص.)6

10. Summann
11. Robinson
12. Muddiman
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عوام��ل سیاس��ی .کتابخانهها از تغيير رويكردهاي سياسي دولتهاي حاكم بسيا تأثير
ميپذيرند .تغيير رويكردهاي سياسي داخلي از يكطرف و تغيير در رويكردهاي سياسي
كشورهاي ديگر نسبت به كشور از طرف ديگر ،کتابخانهها را با چالشهاي مختلفي از جمله
عدم توانايي برنامهريزي با رويكرد سنتي ،براي تهيه منابع اطالعاتي مورد نياز جامعه و ارائه
خدمات كتابخانهاي ،مواجه كرده است.
عوامل اقتص��ادی .از آنجاكه کتابخانهها سازمانهايی غيرانتفاعي هستند و بودجه آنها
توسط دولت تأمين میشود ،وابستگي شديدي به منابع تأمين بودجه خود دارند و هرگونه
تغيير در اقتصاد منبع تأمين مالي کتابخانهها كه حتي ممكن است ناشي از تغييرات سياسي هم
باشد ،ميتواند مانعي بر سر راه تحقق برنامههاي كتابخانه براي رسيدن به اهداف خود باشد.
مهمترين عوامل اقتصادي مؤثر بر کتابخانهها افزايش قيمت منابع اطالعاتي و فناوريهاي
اطالعاتي و تغيير در سطح اقتصادي جامعه است كه منجر به تغيير رويكرد نسبت به ارائه
خدمات توسط كتابخانه و تغيير سطح مطالعه توسط مراجعهكنندگان میشود.
برنامهريزي راهبردي ،كه امروزه سازمانها آن را بهمنظور دستيابي به اهداف بلندمدت و
حياتي سازمان در محيط در حال تغيير و رقابتي بهكار ميگيرند ،نوعي برنامهريزي نوين است
كه در آن براي رسيدن به هدف برنامه ،راهكارهاي مشخصي اتحاذ نمیشود ،بلكه در زمان
انجام كار ،با توجه به شرايط موجود ،بهترين راهكار انتخاب میشود .منظور از راهبردي بودن
اين نوع برنامه اين است كه بهترين روشهاي ممكن براي پاسخگويي به تغييرات محيطي
سازمان ،با توجه به اهداف تعيين شده و منابع موجود سازمان در نظر گرفته شود (رضايي
شريفآبادي و غيبيزاد ،1385 ،ص .)53هدف برنامهريزي راهبردی اين است كه به سازمان
كمك كند كه كار را بهتر انجام دهد و سمت و سوي سازمان را در پاسخ به محيط در حال
تغيير ارزيابي و تنظيم كند.
اساس برنامهريزي راهبردي«تغيير» است و سازمانها از جمله انواع کتابخانهها و مراكز
اطالعرساني ،در سير فعاليتهاي خود ،به دليل تغييرات سريع ،با چالشهاي فراوان محيطي
روبهرو هستند و الزمه بقا و حيات آتي آنها ،با توجه به متغيرهاي محيطي ،نقاط قوت و
ضعف ،و فرصتها و تهديدها ( ،)SWOTاتخاذ تصميمها و سياستهاي ويژه است .اين نوع
تصميمهاي ويژه ،در قالب تفكر راهبردي و برنامهريزي راهبردي قابل اتخاذ است.
برنامهريزي راهبردي از عناصر و گامهاي متوالي تشكيل شده است كه اين عناصر عبارتاند از:
 .1وضعیت موجود :در كجا هستيم،
 .2هدف یا وضعیت مطلوب :پيشبيني جايي كه ميخواهيم برسيم،
 .3راهربد :پيشبيني راهكارهاي رسيدن به هدف،
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 .4زمان :پيشبيني زمان رسيدن به هدف،
 .5بودجه :پيشبيني هزينه مورد نياز براي رسيدن به هدف ،و
 .6ارزیابی :چگونه ميتوانيم بدانيم كه به هدف رسيدهايم.
کتابخانهها بسيار تحت تأثير عوامل علمی و فناورانه ،عوامل اجتماعي ـ فرهنگي ،سياسي
و اقتصادي قرار دارند .از نظر علمي و فناورانه ،کتابخانهها با توسعه علوم ،ايجاد رشتههاي
جديد علمي و توسعه فناوريهاي نرمافزاري و سختافزاري ،خود را در مواجهه با نيازهاي
جديدمراجعهكنندگانوفناوريهايمختلفاطالعاتيميبينند.برنامهريزيراهبردی،درمورد
فناوريهاي اطالعات ،كمك ميكند كه کتابخانهها ضمن شناخت زيرساختهاي اطالعاتي
و قابليتهاي اصلي خود و آشكار شدن نياز به ارتقاي شبكه و فناوريهاي اطالعاتي در
كتابخانه (متيوز ،1387 ،ص ،)91از يكطرف به فناوريهاي مختلف و كاربرد آنها در زمان
مورد نظر و با توجه به شرايط ،براي كتابخانه توجه كنند و راهبردهايي كه در قالب فناوريها
براي رسيدن به هدف مورد توجه قرار ميگيرد ،بهدرستي انتخاب نمايند؛ و از طرف ديگر،
باعث میشود كه از توجه صرف به اين فناوريها بهعنوان يك هدف جلوگيري كرده و به آنها
تنها بهصورت ابزاري براي رسيدن به اهداف نهايي كتابخانه نگاه كنند ( رضايي شريفآبادي
و غيبيزاد ،1385 ،ص.)53
از بُعد فرهنگي ،ما با نوعي پلوراليسم فرهنگي ،و از بُعد اجتماعي با انزواي اجتماعي
و شكلهاي جديد محروميت در متن جامعه  -در نتيجه ورود به عصر ديجيتال -روبهرو
هستيم .در نتيجه سهولت و گسترش ارتباطات فرهنگي در سطح جهاني ،فرهنگها به شدت
در حال تغيير و دگرگوني هستند و با هر تغييري نيازهاي اطالعاتي جديدي را مطرح ميسازد.
اين تغييرات ميتواند اهداف جديدي را پيشروي كتابخان ه قرار دهد.
ورود به عصر ديجيتال و شكلگيري جامعه ديجيتالي ،باعث افزايش شكاف ديجيتالي و،
درنتيجه ،عدم دسترسي بخشي از جامعه به اطالعات مورد نياز و انزواي اجتماعي بخش ديگر
جامعه خواهد شد .بهمنظور مقابله با اين چالشها و برقراري عدالت اطالعاتي ،کتابخانهها
به فراخور زمان و شرايط ميتوانند نقشهاي جديدي را بپذيرند و اهداف خود را مطابق با
نيازهاي جديد تغيير دهند .رويارويي با اين چالشها و پاسخگويي به نيازهاي جديد و زدودن
محروميتهاي جديد جامعه ديجيتالي ،جز در سايه برنامهريزي راهبردی امكانپذير نخواهد
بود .برنامهاي كه حتي در صورت لزوم بتواند اهداف و نقشهاي جديدي را براي كتابخانه در
زمانها و شرايط مختلف تعريف نمايد.
ماهيت برنامهريزي راهبردی تحت تأثير محلي است كه سازمان مورد نظر در آن واقع
شده است (فرگوسن ،1373 ،ص .)72زيرا سازمانها ،عالوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگي،
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تحت تأثير عوامل سياسي هم قرار دارند .ممكن است با تغيير رويكردهاي سياسي داخلي و
خارجي ،تغييراتي در مجموعهگستري ،بهويژه در تهيه پايگاههاي اطالعاتي رخ دهد .از اينرو،
براي پاسخگويي به تغييرات در رويكردهاي سياسي و جلوگيري از آسيبهاي مالي ناشي
از اين تغييرات ،مديران کتابخانهها بايد توجه خود را به سمت برنامهريزي راهبردي و اتخاذ
تصميمهاي مقتضي در زمان خاص معطوف دارند.
در دنياي مادي امروز ،بيشتر سازمانها توجه خود را به اين امر معطوف ميكنند كه تا
حد ممكن بتوانند از نظر مالي مستقل باشند و به بودجه دولتي متكي نباشند .کتابخانهها از
سازمانهايي هستند كه از لحاظ مالي به شدت به دولت متكياند .كاهش بودجه در سالهاي
اخير ،در بيشتر کتابخانهها ،بسياري از آنها را به سمت انتفاعي شدن سوق داده است .تحقيقات
زيادي هم مشكالت اقتصادي خانوادهها را در كاهش مطالعه و كتابخواني تأييد ميكند .از
اينرو ،در شرايط مختلف اقتصادي ،کتابخانهها بايد بتوانند هم بر مشكالت مالي خود فائق آيند
و هم بايد بتوانند عدالت اطالعاتي را در مورد همه اقشار جامعه برقرار كنند .اين امر تنها با اتخاذ
تصميمهاي مقتضي در زمان و شرايط ويژه يا همان برنامهريزي راهبردي امكانپذير است.
يكي از ويژگيهاي برنامهريزي راهبردي ،اتخاذ بهترين روش براي اجراي برنامه است
و براي انتخاب بهترين روش همواره بايد از متخصصاني براي ارزيابي و بررسي اين روشها
استفاده شود كه اين ويژگي باعث میشود در شرايطي كه بسياري از کتابخانهها از مديران
متخصص بيبهرهاند ،در انتخاب راهبرد به روش كارساز برخورد شده و تقريب ًا از نتايج برنامه
اطمينان حاصل شود.
برنامهريزي راهبردي به امر مشاركت ،كلگرايي ،و واقعنگري توجه ويژه دارد .اعضای
یک سازمان با مشارکت در برنامهریزی تعاملی رشد میکنند و درک درستی از سازمان
بهدست میآورند .افراد بیشتر تمایل دارند برنامههایی را اجرا کنند که خود در آن دستی
داشتهاند .كتابخانه چندين نقطه ارتباطي با مراجعهكنندگان خود دارد كه مسئوالن هر كدام از
اين نقاط چالشهاي خاص خود را دارند .برنامهريزي راهبردي باعث مشاركت اين افراد در
حل مسائل كلي و واقعي همه بخشهاي كتابخان ه میشود.
چنانچه گفته شد با توجه به بينش سنتي مراجعهكنندگان ،خدمات كتابخانه ممكن است
براساس شاخصهاي غيرواقعي ارزيابي شود .اما برنامهريزي راهبردی مبنايي را فراهم ميكند
كه از طريق آن ميتوان پيشرفت كتابخانه را براساس شاخصهاي واقعي اندازهگيري كرد و
مكانيسمي را ايجاد مينمايد كه درصورت نياز تغييرات به اطالع رسانده شود (مك نامارا،13
.)1977
کانون توجه برنامهریزی راهبردی معطوف به مشتری است .اين ويژگي برنامهريزي
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راهبردي عامل مهمي در افزايش مراجعهكنندگان به كتابخانه خواهد بود و مراجعهكنندگان از
خدمات كتابخانه ،چه در درون كتابخانه و چه از راه دور ارائه شود ،رضايت بيشتري خواهند
داشت (متيوز ،1387 ،ص.)90

بحث و نتیجهگیری

امروزه ،شاهد وقوع تحوالت در زمینههای مختلف علمي ،اجتماعي ،اقتصادي ،و سياسي
هستیم .کتابخانهها نیز بهعنوان یک سازمان ،نميتوانند متأثر از اين تغييرات نباشند و همواره با
چالشهاي زيادي مواجه ميباشند كه در نتيجه كاهش بودجه و تغييرات گسترده در زمينههاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي بهوجود آمده است .از اين رو ،باید بتوانند خود را با تغییرات
مداوم هماهنگ کنند .از آنجا که برنامهریزی سنتی چنین قابلیتی ندارد ،یعنی انعطافپذیر
نیست و بدون در نظرگرفتن تغییرات آینده و با توجه به شرایط فعلی طراحی شده و نمیتواند
چندان مؤثر واقع شود ،برنامهریزی راهبردی است که با در نظر گرفتن تغییرات محیط پیرامون،
میتواند کتابخانه را در نیل بسوی اهداف یاری کند و آن را به موفقیت برساند .برنامهریزی
راهبردی در کتابخانه ،هدف کلی تأسیس کتابخانه همراه با نیازهای فرهنگی ،اجتماعی ،و
اقتصادی جامعه را برای سالهای طوالنی و برای جمعیتی که قرار است در آینده از آن استفاده
نمایند مدّ نظر قرار میدهد ،با توجه به اینکه فرايند برنامهریزی راهبردی در تعامل با محیط
داخلی و خارجی کتابخانه است.
اين نوع برنامهريزي چارچوبي را براي مديران بهوجود ميآورد كه از طريق آن ميتوانند
عوامل سياسي ،اقتصادي ،فناورانه ،اجتماعي ،و فرهنگي محيط خارج و همچنين نقاط ضعف
و قوت محيط داخلي را ارزيابي كنند و آنها را كنار يكديگر قرار دهند تا به بهترين شيوه
اهداف سازمان را تحقق بخشند.
راهبردهای کتابخانهها و کتابداران برای آینده ،عالوه بر اینکه باید بر توانمند ساختن آنها
بهمنظور تطبیق و هماهنگی با تغییرات تأکید داشته باشند ،باید آنها را برای شرایط آینده و
اجرای مناسب نقش خود آماده کنند ،آینده مورد نظر را ممکن سازند ،و حتی آن را بسازند.
باید دانست که برنامهریزی راهبردی منافع زیادی به همراه خواهد داشت .برای مثال ،با
توجه به آهنگ سریع تغییرات ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی میتوانند از دید مشترکی که
نسبت به اهداف و مسیر حرکت کتابخانهها بهوجود میآید ،حداکثر استفاده را بهعمل آورند
(متيوز ،1387 ،ص .)87بهعالوه ،همخوان نمودن هرچه بیشتر خدمات کتابخانه با نیازهای
استفادهکنندگان ،اثربخشی بیشتری بهدنبال خواهد داشت.
مزايايي كه براي برنامهريزي راهبردی وجود دارد و چالشهايي كه كتابخانه در اثر تغييرات
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محمدرضا امیری
غالمرضاحیدری|حسینوکیلیفرد

محيطي با آن روبهروست باعث شده كه بسياري از افراد از جمله مك كالمروچ،2001( 14
ص )372برنامهريزي راهبردی براي کتابخانهها را يك امر ضروري بدانند.
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