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تدوین برنامه راهبردی در کتابخانهها با استفاده از تحلیل SWOT
ابوالفضل اسدنیا
پیمان جلیل پور
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چکیده :مدیریت راهبردی ،کتابخانهها را در برابر پیشامدها و تهدیدهای احتمالی آینده توانمند میسازد.
تحلیل  ،SWOTبهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت راهبردی میتواند برای کتابخانهها بسیار کارامد باشد .هدف
این مقاله چگونگی تدوین برنامه راهبردی در کتابخانهها با استفاده از این تحلیل است .این مقاله با استفاده
از روش کتابخانهای و مطالعه منابع مکتوب و الکترونیکی انجام شده است .کتابخانهها باید بر حفظ نقاط ق ّوت
و فرصتهای موجود توانا بوده و نقاط ضعف و تهدیدهای موجود را با تحلیل موقعیت ،به نقاط ق ّوت و فرصت
توجه به اینکه به نظر میرسد کتابخانهها تا حدودی نسبت به امر مدیریت راهبردی و تدوین
تبدیل کنند .با ّ
برنامههای راهبردی بیتفاوت بودهاند ،به-کارگیری تحلیل  SWOTمیتواند برای آنها بسیار کارآمد و نقطه
شروعی برای وارد شدن به مسایل مدیریت راهبردی و تحلیل محیط کتابخانهای با استفاده از این تحلیل باشد.

واژههای کلیدی :مدیریت راهبردی ،برنامهریزی راهبردی ،تحلیل  ،SWOTکتابخانه.

 . 2کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز،
 . 3کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز،

1 . Strength‚ Weakness‚ Opportunity‚ Threat
Abolfazlasadnia@yahoo.com
peyman.Jalilpour@gmail.com
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مقدمه

مؤسسه یا سازمانی که
برنامهریزی
ّ
مؤسسههای خاص نیست .هر نهاد ،فردّ ،
مختص سازمانهای بزرگ یا ّ
برای آینده خویش هدفی را متص ّور باشد اقدام به تدوین برنامهریزی مینماید .در این بین ،کتابخانهها،
بهعنوان نهادهای اطالعرسانی ،نیازمند چنین راهبردهایی هستند .کتابخانهها و مراکز اطالعاتی به جهت
توجهی خواهند داشت .از این
دارا بودن روند حرکت شتابان جوامع به سمت جامعه اطالعاتی نقش شایان ّ
توجه بسیاری در امر تدوین مدیریت راهبردی صورت پذیرد (پاکدامن نائینی،
رو ،نیاز است که در این مراکز ّ
ضیایی و اصنافی.)1393 ،
همه سازمانها  -خصوصی ،عمومی ،تولیدی ،خدماتی ،انتفاعی و غیرانتفاعی -از مدیریت راهبردی به منظور
مقاومت در مقابل رقابت شدید بازار بهطور گسترده استفاده میکنند (خورشید و رنجبر .)1389 ،در این
راستا ،مییر )1991( 1مینویسد« :مدیریت راهبردی میتواند به وسیله تأکیدهایش روی شناسایی ،توضیح ،و
پیشبینی عملکردهای تعیین کننده سازمان از سایر علوم سازمانی متمایز شود (کتچن جر و جیانیپرو.)2004 ،2
مدیریت راهبردی شامل سه مرحله است .1 :تدوین راهبرد .2 ،بهکارگیری راهبرد ،و  .3ارزیابی راهبرد
(چانگ و هانگ .)2006 ، 3تدوین راهبرد ،اولین مؤلفه مدیریت راهبردی است .برای تدوین راهبرد مناسب
ابتدا باید تحلیل کاملی از محیط درونی و برونی سازمانها انجام گیرد .شناخت محیط مورد عمل کتابخانه
و مسایلی که با آن مواجه است و احتماالً پیشرفت آن را تحت تأثیر قرار میدهد ،جنبه اساسی فرایند
برنامهریزی [راهبردی] است (کورال .)1380 ، 4در نمودار زیر عناصر اصلی فرایند برنامهریزی و مدیریت
راهبردی نشان داده شده است:
بررسی محیطی

تدوین راهبرد

ارزیابی و کنترل

اجرای راهبرد

عناصر اصلی فرایند برنامهریزی و مدیریت راهبردی (هانگر و ویلن)1384 ، 5

از آنجا که هیچ سیستمی قادر به ادامه حیات نیست مگر اینکه ارتباط و تعادل الزم و مستمر را با محیطش
برقرار کند (علیاحمدی )1383 ،به همین جهت ،تحلیل  ،SWOTبهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت
راهبردی میتواند بسیار کارامد باشد .این تحلیل ،امکان میدهد عوامل را بهعنوان عوامل درونی (ق ّوت و
ضعف) و عوامل برونی (تهدید و فرصت) در رابطه با یک تصمیم مشخص طبقهبندی کنند و آنها را به
مقایسه فرصتها و تهدیدها با ق ّوتها و ضعفها قادرسازند (خورشید و رنجبر.)1389 ،
1 . Meyer
2 . Ketchen Jr and Giunipero
3 . Chang and Huang
4 . Corral
5 . Hunger and Wheelen
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تحلیل  SWOTارزشیابی عینی را از اینکه آیا کتابخانه قادر به تعامل با محیط است ارایه میدهد .نقطه
ق ّوت ،منبع یا قابلیتی است که کتابخانه برای رسیدن به اهداف خود داراست.
نقطه ضعف ،عدم توانایی ،نقص یا محدودیتی در یک کتابخانه است که برای رسیدن آن به اهدافش مانع
محسوب میشود .فرصت ،هر نوع وضعیت مطلوب و سودمند در محیط خارجی کتابخانه است که به سازمان
اجازه افزایش یا بهبود وضعیتش را میدهد و یک تهدید از سوی دیگر ،وضعیتی نامطلوب است که برای
الیتهای کتابخانه شود (کومار.)2012 ، 1
کتابخانه میتواند موجب بروز مشکالتی در روند مطلوب و روان ف ّع ّ
کتابخانهها باید بر حفظ نقاط ق ّوت و فرصتهای موجود توانا بوده و نقاط ضعف و تهدیدهای موجود را با
تحلیل موقعیت به نقاط ق ّوت و فرصت تبدیل کنند .در این راستا ،مدیران کتابخانهها باید یک سری مسایل
زیر را تحلیل کنند:
• کتابخانهها میخواهند به کدام اهداف برسند و در چه مسیری از این جریان قرار دارند؟
• کتابخانهها برای شناسایی نقاط ق ّوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موجود از کدام طرحهای برنامهریزی
استفاده کردهاند؟
• کتابخانهها در راستای شناسایی نقاط ق ّوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موجود به نیازهای آینده
مشتریان و کارکنان کتابخانه تا چه حد پرداختهاند؟
بنابراین ،مدیریت راهبردی ،کتابخانهها را در برابر پیشامدها و تهدیدهای احتمالی آینده ،توانمند میسازد.
به عالوه ،تحقّق توسع ه و پیشرفت در کتابخانهها با بهکارگیری برنامهریزی راهبردی و شناسایی نقاط ق ّوت،
مدت میسر است.
ضعف ،فرصتها ،و تهدیدها در راستای دستیابی به اهداف بلند ّ
به همین جهت ،در این مقاله ،سعی میشود چگونگی تدوین برنامه راهبردی در کتابخانهها با استفاده از
توجه قرار گیرد.
تحلیل  SWOTمورد ّ

تحلیل SWOT

تحلیل  ،SWOTکوتاهسازی شده ق ّوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید است(هاال  .)2007 ،روشها و تکنیکهای
زیادی برای تحلیل موارد راهبردی در فرایند مدیریت راهبردی میتواند بهکار برده شود که در این میان
تحلیل  SWOTکه فرصتها ،تهدیدها ،نقاط ق ّوت و ضعف را ارزیابی میکند متداولترین است (هانگر و
ویلن .)1384 ،کتابخانهها نیز میتوانند از تحلیل  SWOTبرای شناسایی نقاط ضعف و تهدید و تبدیل آنها
به نقاط ق ّوت و فرصت پس از تحلیل موقعیت استفاده کنند.
2

3

1 . Kumar
2 . Strength‚ Weakness‚ Opportunity‚ Threat
3 . Halla
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ابعاد چهارگانه تحلیل  SWOTدر نمودار  1مشخص است:

فرصت
قوت

راهبردهای رقابتی/
تهاجمی ()SO

راهبردهای بازنگری
()WO

راهبردهای تن ّوع
()ST

راهبردهای تدافعی
()WT

ضعف

تهدید
نمودار  .1ابعاد چهارگانه تحلیل ( SWOTهریسون و جان)1382 ، 1

نمودار  1رابطه عوامل داخلی (ق ّوت و ضـعف) و عوامل خارجی (فرصـت و تهدید) و شیـوه تدوین راهبردیهای
مورد نظر را نشان میدهد.
ً
تحلیل  SWOTیک ابزار مهم در امر تصمیمگیری است و عموما برای تحلیل نظاممند مسایل راهبردی
و شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط سازمانها بهکار میرود .از طریق تحلیل  ،SWOTسازمانها
میتوانند عوامل مثبت و منفی خود را شناسایی کنند و سپس به توسعه و تطبیق راهبردهای خود به منظور
مناسبسازی این عوامل بپردازند (گائو و پنگ .)2011 ، 2به همین جهت ،بهکارگیری فرصتها و تهدیدهای
خارجی و همچنین ق ّوتها و ضعفهای داخلی تحلیل  ،SWOTبرای شکلگیری و توسعه راهبردی مهم
است (چانگ و هانگ .)2006 ،گذشته از این ،تحلیل  SWOTرا نه تنها در مرحله سنجش وضعیت ،بلکه
همچنین میتوان در مرحله تدوین راهبرد نیز مورد استفاده قرار داد .این تحلیل به صورت تفصیلی در قالب
مقالهای کالسیک در سال  1982میالدی توسط هاینز ویریچ 3تحت عنوان «ماتریس  :SWOTابزاری
معرفی گردید .با وجود این ،سابقه شکلگیری آن به بیش از تاریخ انتشار مقاله مزبور
برای سنجش وضعیت» ّ
4
متعددی در تدوین و تکامل آن نقش داشتهاند .بنا به گفته آلبرت هامفری ،
بر میگردد و افراد و جریانات
ّ
5
مؤسسه تحقیقات استنفورد ریشه گرفته
این تحلیل از درون پژوهشهای سالهای  1960تا  1970میالدی ّ
6
است .هامفری در مقالهای تحت عنوان «سرچشمههای مدل تحلیلی » SWOTشکلگیری این تکنیک را
نتیجه تالش جامعه برنامهریزان شرکتی در راستای کشف علل ناکامی شیوه برنامهریزی شرکتی در دوران
معرفی مینماید (گلکار.)1385 ،
مزبور و چارهجویی برای مشکالت آن ّ

1 . Harison and John

2 . Gao and Peng
3 . Heinz Weihrich
4 . Albert Humphry
5 . Stanford Research Institute
6 . The origins of The SOWT ANALYSIS MODEL
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تحلیل  SWOTمیتواند یک مرحله اولیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارایه و اتّخاذ سیاستهای الزم برای
تناسب میان عوامل داخلی و خارجی باشد .وقتی این تحلیل کام ً
ال بهکار رود میتواند
پایهای مناسب را برای فرمولبندی سیاست و خطمشی ارایه دهد (مافی و سقایی .)1388 ،در قالب این تحلیل،
سازمان با استفاده از نقاط ق ّوت داخلی میکوشد از فرصتهای خارجی بهرهبرداری کند و با بهرهگیری از نقاط
ق ّوت ،فرصتها را به حداکثر برساند .معموالً سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی از راهبردهای بازنگری
( ،)WOراهبردهای تن ّوع ( )STو راهبردهای تدافعی ( )WTاستفاده میکنند تا بدانجا برسند که بتوانند
از راهبردهای رقابتی /تهاجمی ( )SOاستفاده نمایند (صائمیان و ارغنده .)1386 ،برای حصول به این منظور،
1
متغیرهایی (فرصتها
سازمان نیاز به بررسی محیط داخلی و خارجی خود دارد .محیط بیرونی یا خارجی شامل ّ
متغیرها فضا
و تهدیدها) است که خارج از سازمان قرار دارند و از حیطه کنترل پیوسته مدیران خارج است ،این ّ
الیت میکند .محیط داخلی شامل
و بافتی را بهوجود میآورند که سازمان یا مجموعه در آن وجود دارد و ف ّع ّ
متغیرهایی (ق ّوتها و ضعفها) است که درون خود مجموعه وجود دارند و معموالً در حیطه کنترل مستمر و
ّ
متغیرها بافتی را تشکیل میدهند که در آن بافت یا محیط کار انجام میشود
این
دارند.
قرار
مدیران
ت
مد
بلند
ّ
ّ
(نوحهگر و حسینزاده.)1388 ،
بنابراین ،سازمانها پس از تحلیل موقعیت ،احتماالً با فرصتها و تهدیدهای محیطی و نقاط ق ّوت و ضعف
داخلی سازمان مواجه میشوند (منتی و یاورگهر .)1383 ،از این رو ،سازمانها از جمله انواع کتابخانهها ،در سیر
الیتهای خود ،به دلیل تغییرات سریع ،با چالشهای فراوان محیطی روبهرو هستند و الزمه بقا و حیات آینده
ف ّع ّ
متغیرهای محیطی ،نقاط ق ّوت و ضعف ،و فرصتها و تهدیدها ،اتّخاذ تصمیمها و سیاستهای
توجه به
آنها با ّ
ّ
ویژه است (امیری ،حیدری و وکیلیمفرد.)1390 ،
در تحلیل  SWOTدر رابطه با محیط کتابخانهای پرسشهای زیر مطرح میشود:
 .1چه فرصتهای محیطی عمدهای برای کتابخانهها وجود دارد؟
 .2کتابخانهها با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستند؟
 .3نقاط ق ّوت عمده داخلی کتابخانهها چه مواردی هستند؟
 .4ضعفهای عمده داخلی کتابخانهها چه مواردی هستند؟
در تحلیل  SWOTعوامل مؤثر بر محیط کتابخانهای به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا
داخلی تقسیم میشود:
الف) عوامل بیرونی یا خارجی
الیتهای سازمان تأثیر دارند ،ا ّما در اختیار سازمان نبوده
عوامل بیرونی خارج از سازمان کتابخانهها بوده و بر ف ّع ّ
و هیچ گونه تأثیری بر آنها ندارند .هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصتهایی است
که میتواند به کتابخانهها سود رسانده یا تهدیداتی است که باید از آنها اجتناب شود .عوامل بیرونی خود به
دو دسته عوامل تقسیم میشوند:
فرصتها :موقعیتهای مهم و مطلوب در محیط کتابخانه را فرصت مینامند.
موفقیت جاری یا آینده
تهدیدها :موقعیتهای نامطلوب ا ّما مهم در محیط کتابخانهاند که موانعی اساسی برای
ّ
مورد نظر کتابخانه ایجاد میکنند.
 . 1بررسی محیطی عبارت است از :نظارت ،ارزیابی و نشر اطالعات مربوط به محیطهای داخلی و خارجی یک مجموعه (نوحهگر و حسینزاده.)1388 ،
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ب) عوامل درونی یا داخلی
الیت میکند و
نقاط ق ّوت :وجود یک منبع مهارت و یا مزیت نسبت به رقبا در محیطی که کتابخانه در آن ف ّع ّ
الیت کند.
یا پیشبینی میکند که در آینده در آن ف ّع ّ
جدی برای
نقاط ضعف :محدودیتها یا عدم کارایی در استفاده از منابع ،مهارتها و تواناییها که موانعی ّ
عملکرد موفقیتآمیز یک کتابخانه در محیط رقابت ایجاد میکند با عنوان ضعف شناخته میشوند.
بهطور کلی ،چارچوب تحلیل  SWOTدر نمودار  2مشخص است:
آمایش محیطی

تحلیل درونی

نقاط قوت

تحلیل بیرونی

نقاط ضعف

فرصت ها

تهدیدها

ماتریس SWOT
(محمدیده چشمه و زنگی آبادی)1387 ،
نمودار  .2چارچوب تحلیل SWOT
ّ

ماتریس SWOT

ماتریس  SWOTیکی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط ق ّوت و ضعف درون سازمانی با فرصتها و تهدیدهای
برون سازمانی است .تحلیل  ،SWOTروش نظاممندی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب راهبردی که
بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارایه میدهد .این الگو یک راهبرد مناسب است که ق ّوتها و ضعفها
را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل میرساند (قاسمی.)1386 ،
برای ساخت ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط ضعف ،نقاط ق ّوت در محیط کتابخانهای باید هشت مرحله زیر
را طی کرد:
• فهرستی از فرصتهای عمدهای که در محیط خارجی سازمان کتابخانه وجود دارد ،تهیه کنید.
• فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط خارج سازمان کتابخانه تهیه کنید.
• فهرستی از نقاط ق ّوت داخلی و عمده سازمان کتابخانه تهیه کنید.
• فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان کتابخانه تهیه کنید.
• نقاط ق ّوت داخلی و فرصتهای خارجی محیط کتابخانه را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در خانه مربوط
در گروه «راهبردهای  »SOبنویسید.
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• نقاط ضعف داخلی را با فرصتهای موجود در خارج سازمان کتابخانه مقایسه کنید و نتیجه را در گروه
«راهبردهای  »WOبنویسید.
• نقاط ق ّوت داخلی با تهدیدهای خارجی محیط کتابخانه را مقایسه کنید و نتیجه را در گروه «راهبردهای
 »STبنویسید.
• نقاط ضعف داخلی را با تهدیدهای خارجی محیط کتابخانه مقایسه کنید و نتیجه را در گروه «راهبردهای
 »WTبنویسید.
قبل از اینکه یک سازمان بتواند مرحله تدوین [راهبرد] را آغاز کند ،باید محیط بیرونی خود را بررسی کند تا
بتواند فرصتها و تهدیدهای بالق ّوه را کشف کند ،همچنین باید محیط داخلی را کاوش کند تا بتواند به نقاط
ق ّوت و ضعف خود پی ببرد (هانگر و ویلن .)1384 ،در تحلیل محیط بیرونی ،باید عوامل اقتصادی ،اجتماعی،
توجه کتابخانهها قرار گیرد تا بتوان با تحلیل و پیشبینی چنین
سیاسی ،فنآورانه ،و زیست محیطی مورد ّ
عواملی ،راحتتر به مدیریت راهبردی کتابخانهها و بهکارگیری تحلیل  SWOTروی آورد.
تحلیل  SWOTدر حالت معمولی متش ّکل از یک جدول مختصاتی دو بُعدی است که هر یک از نواحی
چهارگانه آن نشان دهنده یک دسته از عوامل تأثیرگذار بر کتابخانههاست .در جدول  ،1نواحی چهارگانه
تحلیل  SWOTنشان داده شده است.
جدول  .1نواحی چهارگانه تحلیل SWOT

عوامل درونی
فهرست ضعفها ()W
-1
-2
...

فهرست ق ّوتها ()S
-1
-2
...

عوامل بیرونی
فهرست تهدیدها ()T
-1
-2
...

فهرست فرصتها ()O
-1
-2
...

پس از تهیه جدول  ،1به هر یک از عوامل به صورت جداگانه و با استفاده از یکی از روشهای معمول وزندهی،
اهم ّیت و میزان تأثیرگذاری هر عامل بر کتابخانهها را
وزن ّ
خاصی داده خواهد شد ،که این وزن نشان دهنده ّ
نشان میدهد که در اینجا تنها جدول مربوط به تحلیل عوامل داخلی بهعنوان نمونه آورده میشود.

13. Merriam-Webster
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جدول  .2تحلیل عوامل داخلی

عوامل داخلی

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

توضیحات

ق ّوتها
-1
-2
...
ضعف+ها
-1
-2
...
جمع

1

*

توجه به تعداد عوامل ،عدد  1است.
* شایان ذکر است که جمع وزن عوامل بدون ّ
• در ستون ( 1عوامل داخلی) ،مهمترین نقاط ق ّوت و ضعف کتابخانهها را نام ببرید.
توجه به اثر محتمل بر موقعیت راهبردی فعلی کتابخانهها به هر یک از عوامل وزنی
• در ستون ( 2وزن) ،با ّ
اهم ّیتترین) بدهید.
اهم ّیتترین) تا صفر (بی ّ
از ( 1با ّ
توجه به نحوه واکنش سازمان کتابخانه به آن عامل،
• در ستون ( 3درجهبندی) ،به هر یک از عوامل و با ّ
امتیازی از ( 5بسیار خوب) تا ( 1ضعیف) بدهید.
• در ستون ( 4امتیاز وزنی) ،که از حاصل ضرب وزن در درجه هر عامل بهدست میآید ،نشان دهنده امتیاز
وزنی آن عامل است .به این ترتیب ،هر عامل امتیازی از ( 5بسیار خوب) تا ( 1ضعیف) میگیرد.
اهم ّیت هر یک از عوامل به ما نشان میدهد .برنامهریزان
جدول  2عوامل تأثیرگذار داخلی را با ّ
توجه به ّ
توجه به عوامل خارجی و
اهم ّیت هر یک از عوامل و همچنین با ّ
کتابخانهها میتوانند با استفاده از وزن و ّ
اهم ّیت آنها به تدوین برنامههای راهبردی بپردازند .این راهبردها باید در راستای کاهش نقاط ضعف ،افزایش
ّ
نقاط ق ّوت ،استفاده حداکثری از فرصتها و کاهش اثر تهدیدها بر کتابخانهها باشد .در ادامه ،نحوه وزندهی
به معیارها تشریح میگردد.
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وزن دهی به معیارها

اهم ّیت متفاوت معیارها و زیرمعیارها برای تصمیمگیران است.
از مشکالت رایج تصمیمگیری چند معیارهّ ،
اهم ّیت نسبی هر یک از این معیارها و زیرمعیارها نسبت به همدیگر مورد نیاز
از این رو ،اطالعاتی در مورد ّ
مهم تصمیمگیری است .وزن داده شده به
است .استخراج و تعیین وزن ،گامی مهم در استخراج معیارهای ّ
اهم ّیت نسبی آن معیار نسبت به سایر
صورت یک عدد در ارزیابی دخالت داده میشود که این عدد بیانگر ّ
معیارهاست .برای وزندهی به معیارها روشهای مختلفی وجود دارد که در اینجا به سه روش سلسله مراتبی
(  ،)1AHPمنطق فازی ،و روش رتبهای اشاره میشود.
2
روش سلسله مراتبی ( :)AHPاین روش بر اساس نحوه تحلیل انسان از مسایل فازی توسط توماس
ساتی در دهه  0791ابداع گردید .این روش اساساً نظریه عمومی سنجش است که بر اساس پارهای از اصول
کمی و کیفی داراست.
روانشناسی و ریاضی بنا شده که توانایی حل مسایل پیچیده را در زمینههای مختلف ّ
قابلیت باالی این تکنیک در حل و بررسی مسایل گوناگون سبب شده تا در زمینههای مختلفی مانند سیاست
ّ
و برنامهریزی شهری ،تخصیص منابع ،رتبهبندی
انتخابها ،پیشبینی و بهطور کلی در امر تصمیمگیری از این تکنیک به میزان زیادی استفاده شود (کتابی،
انصاری و ناصری طاهری .) 1384 ،روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر سه اصل تجزیه ،قضاوت
مقایسهای و ترکیب اولویتها میباشد .اصل تجزیه نیاز به تجزیه مسایل تصمیمگیری به عناصر مختلف به
صورت سلسله مراتبی دارد؛ یعنی مرحله اول ،ایجاد ساختار درختی برای معیارها و زیر معیارهاست .اصل
قضاوت مقایسهای نیز به مقایسه دوتایی عناصر موجود در یک سطح ساختار سلسله مراتبی اشاره دارد .به این
اهم ّیت نسبی آنها
ترتیب که عناصر هر سطح نسبت به عناصر همان سطح به صورت دوتایی مقایسه شده و ّ
محاسبه میشود (موحد و زارعی.)1390 ،
منطق فازی :ابهام در دادهها ،نبود دادهها و اطالعات كافي ،آمار اندك و دانش محدود در زمينه روابط بين
توجه به منطق فازياند (سعادت .)1387 ،ریاضیات فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی
متغيرها از داليل ّ
ّ
است که بر مفهوم درستی نسبی داللت میکند .منطق کالسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتایی
نشان میدهد (درست یا غلط ،صفر یا یک ،سفید یا سیاه) ،ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد
که مقدار آن بین صفر و یک است ،نشان میدهد .مث ً
ال اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد یک
نشان دهیم ،آنگاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صفر خواهد بود (دانشنامه رشد.)1390 ،
روش رتبهای :سادهترین روش برای ارزیابی وزندهی معیارها ،مرتبسازی و رتبهبندی آنها بر اساس
اهم ّیت و اولویتهای تصمیمگیرنده است .در این روش ،رتبهبندی به دو صورت امکانپذیر است :رتبهبندی
ّ
اهم ّیتترین بعدی
م
ک
،1
ترین
ت
ی
اهم
م
معکوس(ک
بندی
ه
رتب
و
آخر)
تا
،2
دوم
ت
ی
اهم
،1
برتر
ت
ی
(اهم
صعودی
ّ
ّّ
ّّ
ّّ
 ،2تا آخر) میباشد .این رتبهبندی جهت انجام تحلیلهای بعدی مناسب نبوده و الزم است که برای هر معیار،
یک وزن عددی نرمال تعلّق گیرد .در روش رتبهای ،برای تبدیل رتبهبندی به وزن عددی نرمال ،روشهای
مختلفی وجود دارد که یکی از روشها ،روش همبستگی آماری جهت محاسبه بردار وزندار است .در این
روش ،از نظرات کارشناسان برای رتبهبندی پارامترها استفاده میشود .بدین صورت که از چندین کارشناس
خواسته میشود معیار-های مورد نظر را مطابق با دانش خود ،دوباره رتبهبندی نمایند ،سپس ،با جمعبندی
1 . Analytical Hierarchy process
2 . Thomas Saaty
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نظر تمام کارشناسان ،ماتریس تشکیل میشود که در آن  aijبیانگر درصدی از کارشناسان است که به پارامتر
 iرتبه  jام دادهاند .سپس ،این ماتریس در رتبهبندی اولیه ضرب شده و وزن نهایی معیارها بهدست میآید
(موحد و زارعی.)1390 ،

تحلیل عوامل راهبردی در کتابخانهها

در تحلیل  ،SWOTبا استفاده از جدولهای تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آنها ،مهمترین
عوامل راهبردی در کتابخانهها ارایه میگردد .در واقع ،با تحلیل عوامل راهبردی ،برنامهریزانی که تصمیمهای
راهبردی را در مورد کتابخانهها اتّخاذ میکنند ،میتوانند نقاط ق ّوت و ضعف ،تهدیدها و فرصتها را به تعداد
کمتری از عوامل محدود کنند .اینک ،با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر ،به تدوین راهبردهای مختلف
رقابتی /تهاجمی ( ،)SOتن ّوع ( ،)STبازنگری ( ) WOو راهبردهای تدافعی ( )WTپرداخته میشود.

تدوین راهبردها در کتابخانهها

راهبردهای رقابتی /تهاجمی ( : )SOدر این راهبردها ،تمرکز بر نقاط ق ّوت درونی و فرصتهای بیرونی سازمان
کتابخانه استوار است.
راهبردهای تن ّوع ( : )STدر این راهبردها ،بر تن ّوعبخشی بر نقاط ق ّوت درونی و تهدیدهای بیرونی سازمان
کتابخانه متمرکز است.
راهبردهای بازنگری ( : )WOاین راهبردها ،ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی سعی بر بهرهگیری از فرصتهای
بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف فرا روی سازمان کتابخانه دارد.
راهبردهای تدافعی ( : )WTاین راهبردها بر رفع آسیبپذیری سازمان کتابخانه تأکید دارند.
اهم ّیت هر یک از عوامل و اثر احتمالی آنها بر کتابخانهها میتوانیم به تدوین راهبردهای
پس از آگاهی از ّ
مورد نیاز بپردازیم و راهبردهای تدوین شده را در ماتریسی جداگانه بیاوریم .این ماتریس کمک میکند تا
ت آمدن هر راهبردی با تداخل هر
تصویری واضح از راهبردهای تدوین شده بهدست آید .در نتیجه ،از بهدس 
کدام از عوامل آگاهی حاصل میشود .در جدول  3ماتریس راهبردهای تدوین شده برای کتابخانهها نشان
داده شده است.
جدول  .3ماتریس راهبردهای تدوین شده برای کتابخانهها

عوامل بیرونی
عوامل درونی
نقاط ق ّوت

-1
-2
...

-1
-2
...

فرصت ها

راهبردهای رقابتی /تهاجمی ()SO

-1
-2
...
نقاط ضعف

-1
-2
...

راهبردهای تن ّوع ()ST

-1
-2
...

راهبردهای بازنگری ()WO

-1
-2
...
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تهدیدها

راهبردهای تدافعی ()WT

-1
-2
...
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نتیجهگیری

مهم در امر تصمیمگیری است و عموماً برای تحلیل نظاممند مسایل راهبردی و
تحلیل  SWOTیک ابزار ّ
شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط سازمانها بهکار میرود .این تحلیل قادر به ارایه چارچوبی مشخص
از عوامل داخلی (ق ّوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر سازمان کتابخانه است ،که
برنامهریزان را برای تدوین راهبردهایی مناسب برای کاهش ضعفها و تهدیدها و افزایش ق ّوتها و فرصتها
توجه کرد آنچه که از نگا ِه یک برنامهری ِز راهبردی ممکن است فرصت
توانا میسازد .الب ّته ،باید به این نکته ّ
بهنظر آید از نگاه برنامهری ِز راهبردی دیگر ممکن است به-عنوان تهدید تلقی شود.
همچنانکه پیشتر اشاره شد ،مدیریت راهبردی ،کتابخانهها را در برابر پیشامدها و تهدیدهای احتمالی
آینده توانمند میسازد .بهعالوه ،تحقّق توسعه و پیشرفت در کتابخانهها با بهکارگیری برنامهریزی راهبردی
مدت میسر است .به
و شناسایی نقاط ق ّوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها در راستای دستیابی به اهداف بلند ّ
همین جهت ،در این مقاله ،چگونگی تدوین برنامه راهبردی در کتابخانهها با استفاده از تحلیل  SWOTمورد
توجه به اینکه بهنظر میرسد کتابخانهها تا حدودی نسبت به امر مدیریت
توجه قرار گرفت .همچنین ،با ّ
ّ
راهبردی و تدوین برنامههای راهبردی بیتفاوت بودهاند ،به-کارگیری تحلیل  SWOTمیتواند برای آنها
بسیار کارامد و نقطه شروعی برای وارد شدن به مسایل مدیریت راهبردی و تحلیل محیط کتابخانهای با استفاده
از این تحلیل باشد.
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