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برابر پیشامدها و تهدیدهای احتمالی آینده توانمند می سازد.  چکیده: مدیریت راهبردی، کتابخانه ها را در 
تحلیل SWOT، به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت راهبردی می تواند برای کتابخانه ها بسیار کارامد باشد. هدف 
این مقاله چگونگی تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه ها با استفاده از این تحلیل است. این مقاله با استفاده 
از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب و الکترونیکی انجام شده است. کتابخانه ها باید بر حفظ نقاط قّوت 
و فرصت های موجود توانا بوده و نقاط ضعف و تهدیدهای موجود را با تحلیل موقعیت، به نقاط قّوت و فرصت 
تبدیل کنند. با توّجه به این که به نظر می رسد کتابخانه ها تا حدودی نسبت به امر مدیریت راهبردی و تدوین 
برنامه های راهبردی بی تفاوت بوده اند، به-کارگیری تحلیل SWOT می تواند برای آن ها بسیار کارآمد و نقطه 
شروعی برای وارد شدن به مسایل مدیریت راهبردی و تحلیل محیط کتابخانه ای با استفاده از این تحلیل باشد.

واژه های کلیدی: مدیریت راهبردی، برنامه ریزی راهبردی، تحلیل SWOT، کتابخانه.
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مقدمه
برنامه ریزی مختّص سازمان های بزرگ یا مؤّسسه های خاص نیست. هر نهاد، فرد، مؤّسسه یا سازمانی که 
کتابخانه ها،  بین،  این  در  برنامه ریزی می نماید.  تدوین  به  اقدام  باشد  را متصّور  آینده خویش هدفی  برای 
به عنوان نهادهای اطالع رسانی، نیازمند چنین راهبردهایی هستند. کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی به جهت 
دارا بودن روند حرکت شتابان جوامع به سمت جامعه اطالعاتی نقش شایان توّجهی خواهند داشت. از این 
رو، نیاز است که در این مراکز توّجه بسیاری در امر تدوین مدیریت راهبردی صورت پذیرد )پاکدامن نائینی، 

ضیایی و اصنافی، 1393(.
همه سازمان ها - خصوصی، عمومی، تولیدی، خدماتی، انتفاعی و غیرانتفاعی- از مدیریت راهبردی به منظور 
مقاومت در مقابل رقابت شدید بازار به طور گسترده استفاده می کنند )خورشید و رنجبر، 1389(. در این 
راستا، می یر1  )1991( می نویسد: »مدیریت راهبردی می تواند به وسیله تأکیدهایش روی شناسایی، توضیح، و 
پیش بینی عملکردهای تعیین کننده سازمان از سایر علوم سازمانی متمایز شود )کتچن جر و جیانی پرو2، 2004(. 
راهبرد  ارزیابی   .3 و  راهبرد،  به کارگیری   .2 راهبرد،  تدوین   .1 است:  مرحله  راهبردی شامل سه  مدیریت 
)چانگ و هانگ3 ، 2006(. تدوین راهبرد، اولین مؤلفه مدیریت راهبردی است. برای تدوین راهبرد مناسب 
ابتدا باید تحلیل کاملی از محیط درونی و برونی سازمان ها انجام گیرد. شناخت محیط مورد عمل کتابخانه 
فرایند  اساسی  قرار می دهد، جنبه  تأثیر  را تحت  پیشرفت آن  احتماالً  و  با آن مواجه است  و مسایلی که 
برنامه ریزی ]راهبردی[ است )کورال4 ، 1380(. در نمودار زیر عناصر اصلی فرایند برنامه ریزی و مدیریت 

راهبردی نشان داده شده است:

از آنجا که هیچ سیستمی قادر به ادامه حیات نیست مگر اینکه ارتباط و تعادل الزم و مستمر را با محیطش 
مدیریت  ابزارهای  از  یکی  به عنوان   ،SWOT تحلیل  جهت،  همین  به   )1383 )علی احمدی،  کند  برقرار 
راهبردی می تواند بسیار کارامد باشد. این تحلیل، امکان می دهد عوامل را به عنوان عوامل درونی )قّوت و 
ضعف( و عوامل برونی )تهدید و فرصت( در رابطه با یک تصمیم مشخص طبقه بندی کنند و آن ها را به 

مقایسه فرصت ها و تهدیدها با قّوت ها و ضعف ها قادر  سازند )خورشید و رنجبر، 1389(.

1 . Meyer
2 . Ketchen Jr and Giunipero
3 . Chang and Huang
4 . Corral
5 . Hunger and Wheelen

عناصر اصلی فرایند برنامه ریزی و مدیریت راهبردی )هانگر و ویلن5 ، 1384(

ارزیابی و کنترلاجرای راهبردتدوین راهبردبررسی محیطی
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تحلیل SWOT ارزشیابی عینی را از اینکه آیا کتابخانه قادر به تعامل با محیط است ارایه می دهد. نقطه 
قّوت، 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 می شود. فرصت، هر نوع وضعیت مطلوب و سودمند در محیط خارجی کتابخانه است که به سازمان 
اجازه افزایش یا بهبود وضعیتش را می دهد و یک تهدید از سوی دیگر، وضعیتی نامطلوب است که برای 
کتابخانه می تواند موجب بروز مشکالتی در روند مطلوب و روان فّعالّیت های کتابخانه شود )کومار1 ، 2012(.

کتابخانه ها باید بر حفظ نقاط قّوت و فرصت های موجود توانا بوده و نقاط ضعف و تهدیدهای موجود را با 
تحلیل موقعیت به نقاط قّوت و فرصت تبدیل کنند. در این راستا، مدیران کتابخانه ها باید یک سری مسایل 

زیر را تحلیل کنند:
• کتابخانه ها می خواهند به کدام اهداف برسند و در چه مسیری از این جریان قرار دارند؟

• کتابخانه ها برای شناسایی نقاط قّوت و ضعف و فرصت ها و تهدید های موجود از کدام طرح های برنامه ریزی 
استفاده کرده اند؟

• کتابخانه ها در راستای شناسایی نقاط قّوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود به نیازهای آینده 
مشتریان و کارکنان کتابخانه تا چه حد پرداخته اند؟

بنابراین، مدیریت راهبردی، کتابخانه ها را در برابر پیشامدها و تهدیدهای احتمالی آینده، توانمند می سازد. 
به عالوه، تحّقق توسعه  و پیشرفت در کتابخانه ها با به کارگیری برنامه ریزی راهبردی و شناسایی نقاط قّوت، 

ضعف، فرصت ها، و تهدیدها در راستای دستیابی به اهداف بلند مّدت میسر است.
با استفاده از  به همین جهت، در این مقاله، سعی می شود چگونگی تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه ها 

تحلیل SWOT مورد توّجه قرار گیرد.

SWOT تحلیل
تحلیل SWOT، کوتاه سازی شده قّوت، ضعف، فرصت، تهدید2 است  )هاال3 ، 2007(. روش ها و تکنیک های 
زیادی برای تحلیل موارد راهبردی در فرایند مدیریت راهبردی می تواند به کار برده شود که در این میان 
تحلیل SWOT که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قّوت و ضعف را ارزیابی می کند متداول ترین است )هانگر و 
ویلن، 1384(. کتابخانه ها نیز می توانند از تحلیل SWOT برای شناسایی نقاط ضعف و تهدید و تبدیل آن ها 

به نقاط قّوت و فرصت پس از تحلیل موقعیت استفاده کنند.

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

نمودار 1 رابطه عوامل داخلی )قّوت و ضـعف( و عوامل خارجی )فرصـت و تهدید( و شیـوه تدوین راهبردی های 
مورد نظر را نشان می دهد.

برای تحلیل نظام مند مسایل راهبردی  تحلیل SWOT یک ابزار مهم در امر تصمیم گیری است و عموماً 
و شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط سازمان ها به کار می رود. از طریق تحلیل SWOT، سازمان ها 
می توانند عوامل مثبت و منفی خود را شناسایی کنند و سپس به توسعه و تطبیق راهبرد های خود به منظور 
مناسب سازی این عوامل بپردازند )گائو و پنگ2 ، 2011(. به همین جهت، به کارگیری فرصت ها و تهدیدهای 
خارجی و هم چنین قّوت ها و ضعف های داخلی تحلیل SWOT، برای شکل گیری و توسعه راهبردی مهم 
است )چانگ و هانگ، 2006(. گذشته از این، تحلیل SWOT را نه تنها در مرحله سنجش وضعیت، بلکه 
هم چنین می توان در مرحله تدوین راهبرد نیز مورد استفاده قرار داد. این تحلیل به صورت تفصیلی در قالب 
ابزاری   :SWOT مقاله ای کالسیک در سال 1982 میالدی توسط هاینز وی ریچ3  تحت عنوان »ماتریس
برای سنجش وضعیت« معّرفی گردید. با وجود این، سابقه شکل گیری آن به بیش از تاریخ انتشار مقاله مزبور 
بر می گردد و افراد و جریانات متعّددی در تدوین و تکامل آن نقش داشته اند. بنا به گفته آلبرت هامفری4 ، 
این تحلیل از درون پژوهش های سال های 1960 تا 1970 میالدی مؤّسسه تحقیقات استنفورد5 ریشه گرفته 
است. هامفری در مقاله ای تحت عنوان »سرچشمه های مدل تحلیلی6SWOT« شکل گیری این تکنیک را 
نتیجه تالش جامعه برنامه ریزان شرکتی در راستای کشف علل ناکامی شیوه برنامه ریزی شرکتی در دوران 

مزبور و چاره جویی برای مشکالت آن معّرفی می نماید )گلکار، 1385(.

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

ضعفقوت

فرصت

راهبرد های رقابتی/ 
)SO( تهاجمی 

راهبردهای بازنگری 
)WO(

راهبردهای تدافعی 
)WT(

 راهبردهای تنّوع 
)ST(

تهدید
نمودار 1. ابعاد چهارگانه تحلیل SWOT )هریسون و جان1 ، 1382(
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تحلیل SWOT می تواند یک مرحله اولیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارایه و اتّخاذ سیاست های الزم برای 
تناسب میان عوامل داخلی و خارجی باشد. وقتی این تحلیل کاماًل به کار رود می تواند 

پایه ای مناسب را برای فرمول بندی سیاست و خط مشی ارایه دهد )مافی و سقایی، 1388(. در قالب این تحلیل، 
سازمان با استفاده از نقاط قّوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند و با بهره گیری از نقاط 
قّوت، فرصت ها را به حداکثر برساند. معموالً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از راهبردهای بازنگری 
تا بدان جا برسند که بتوانند  )WO(، راهبرد های تنّوع )ST( و راهبرد های تدافعی )WT( استفاده می کنند 
از راهبرد های رقابتی/ تهاجمی )SO( استفاده نمایند  )صائمیان و ارغنده، 1386(. برای حصول به این منظور، 
سازمان نیاز به بررسی محیط1  داخلی و خارجی خود دارد. محیط بیرونی یا خارجی شامل متغّیرهایی )فرصت ها 
و تهدیدها( است که خارج از سازمان قرار دارند و از حیطه کنترل پیوسته مدیران خارج است، این متغّیرها فضا 
و بافتی را به وجود می آورند که سازمان یا مجموعه در آن وجود دارد و فّعالّیت می کند. محیط داخلی شامل 
متغّیرهایی )قّوت ها و ضعف ها( است که درون خود مجموعه وجود دارند و معموالً در حیطه کنترل مستمر و 
بلند مّدت مدیران قرار دارند. این متغّیرها بافتی را تشکیل می دهند که در آن بافت یا محیط کار انجام می شود 

)نوحه گر و حسین زاده، 1388(.
و ضعف  قّوت  نقاط  و  محیطی  تهدیدهای  و  فرصت ها  با  احتماالً  موقعیت،  تحلیل  از  پس  سازمان ها  بنابراین، 
داخلی سازمان مواجه می شوند )منتی و یاورگهر، 1383(. از این رو، سازمان ها از جمله انواع کتابخانه ها، در سیر 
فّعالّیت های خود، به دلیل تغییرات سریع، با چالش های فراوان محیطی روبه رو هستند و الزمه بقا و حیات آینده 
آن ها با توّجه به متغّیرهای محیطی، نقاط قّوت و ضعف، و فرصت ها و تهدیدها، اتّخاذ تصمیم ها و سیاست های 

ویژه است )امیری، حیدری و وکیلی مفرد، 1390(. 
در تحلیل SWOT در رابطه با محیط کتابخانه ای پرسش های زیر مطرح می شود:

1. چه فرصت های محیطی عمده ای برای کتابخانه ها وجود دارد؟
2. کتابخانه ها با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستند؟

3. نقاط قّوت عمده داخلی کتابخانه ها چه مواردی هستند؟
4. ضعف های عمده داخلی کتابخانه ها چه مواردی هستند؟

در تحلیل SWOT عوامل مؤثر بر محیط کتابخانه ای به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا 
داخلی تقسیم می شود:

الف( عوامل بیرونی یا خارجی
عوامل بیرونی خارج از سازمان کتابخانه ها بوده و بر فّعالّیت های سازمان تأثیر دارند، اّما در اختیار سازمان نبوده 
و هیچ گونه تأثیری بر آن ها ندارند. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی است 
که می تواند به کتابخانه ها سود رسانده یا تهدیداتی است که باید از آن ها اجتناب شود. عوامل بیرونی خود به 

دو دسته عوامل تقسیم می شوند:
فرصت ها: موقعیت های مهم و مطلوب در محیط کتابخانه را فرصت می نامند.

تهدیدها: موقعیت های نامطلوب اّما مهم در محیط کتابخانه اند که موانعی اساسی برای موفقّیت جاری یا آینده 
مورد نظر کتابخانه ایجاد می کنند.

1 . بررسی محیطی عبارت است از: نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات مربوط به محیط های داخلی و خارجی یک مجموعه )نوحه گر و حسین زاده، 1388(.
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ب( عوامل درونی یا داخلی
نقاط قّوت: وجود یک منبع مهارت و یا مزیت نسبت به رقبا در محیطی که کتابخانه در آن فّعالّیت می کند و 

یا پیش بینی می کند که در آینده در آن فّعالّیت کند.
نقاط ضعف: محدودیت ها یا عدم کارایی در استفاده از منابع، مهارت ها و توانایی ها که موانعی جّدی برای 

عملکرد موفقیت آمیز یک کتابخانه در محیط رقابت ایجاد می کند با عنوان ضعف شناخته می شوند.
به طور کلی ، چارچوب تحلیل SWOT در نمودار 2 مشخص است :

SWOT ماتریس
ماتریس SWOT یکی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قّوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای 
برون سازمانی است. تحلیل SWOT، روش نظام مندی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب راهبردی که 
بهترین تطابق بین آن ها را ایجاد نماید ارایه می دهد. این الگو یک راهبرد مناسب است که قّوت ها و ضعف ها 

را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل می رساند )قاسمی، 1386(.
برای ساخت ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط قّوت در محیط کتابخانه ای باید هشت مرحله زیر 

را طی کرد: 
• فهرستی از فرصت های عمده ای 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 قّوت داخلی و عمده سازمان کتابخانه تهیه کنید.
• فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان کتابخانه تهیه کنید.

• نقاط قّوت داخلی و فرصت های خارجی محیط کتابخانه را با هم مقایسه کنید و نتیجه را در خانه مربوط 
در گروه »راهبرد های SO« بنویسید. 

 نمودار 2. چارچوب تحلیل SWOT )محّمدی  ده چشمه و زنگی آبادی ، 1387(

آمایش محیطی

SWOT ماتریس

تحلیل بیرونیتحلیل درونی

تهدیدهافرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
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13. Merriam-Webster

SWOT جدول 1. نواحی چهارگانه تحلیل

• نقاط ضعف داخلی را با فرصت های موجود در خارج سازمان کتابخانه مقایسه کنید و نتیجه را در گروه 
»راهبرد های WO« بنویسید.

• نقاط قّوت داخلی با تهدیدهای خارجی محیط کتابخانه را مقایسه کنید و نتیجه را در گروه »راهبردهای 
ST« بنویسید.

• نقاط ضعف داخلی را با تهدیدهای خارجی محیط کتابخانه مقایسه کنید و نتیجه را در گروه »راهبرد های 
WT« بنویسید.

قبل از اینکه یک سازمان بتواند مرحله تدوین ]راهبرد[ را آغاز کند، باید محیط بیرونی خود را بررسی کند تا 
بتواند فرصت ها و تهدیدهای بالقّوه را کشف کند، هم چنین باید محیط داخلی را کاوش کند تا بتواند به نقاط 
قّوت و ضعف خود پی ببرد )هانگر و ویلن، 1384(. در تحلیل محیط بیرونی، باید عوامل اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، فن آورانه، و زیست محیطی مورد توّجه کتابخانه ها قرار گیرد تا بتوان با تحلیل و پیش بینی چنین 

عواملی، راحت تر به مدیریت راهبردی کتابخانه ها و به کارگیری تحلیل SWOT روی آورد. 
نواحی  از  بُعدی است که هر یک  از یک جدول مختصاتی دو  SWOT در حالت معمولی متشّکل  تحلیل 
بر کتابخانه هاست. در جدول 1، نواحی چهارگانه  تأثیر گذار  از عوامل  چهارگانه آن نشان دهنده یک دسته 

تحلیل SWOT نشان داده شده است.

پس از تهیه جدول 1، به هر یک از عوامل به صورت جداگانه و با استفاده از یکی از روش های معمول وزن دهی، 
وزن خاّصی داده خواهد شد، که این وزن نشان دهنده اهّمّیت و میزان تأثیر گذاری هر عامل بر کتابخانه ها را 

نشان می دهد که در اینجا تنها جدول مربوط به تحلیل عوامل داخلی به عنوان نمونه آورده می شود.

عوامل بیرونیعوامل درونی

)W( فهرست ضعف ها)S( فهرست قّوت ها)T( فهرست تهدید ها)O( فهرست فرصت ها

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...



نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم ، تابستان 94

54

* شایان ذکر است که جمع وزن عوامل بدون توّجه به تعداد عوامل، عدد 1 است.

• در ستون 1 )عوامل داخلی(، مهم ترین نقاط قّوت و ضعف کتابخانه ها را نام ببرید.
• در ستون 2 )وزن(، با توّجه به اثر محتمل بر موقعیت راهبردی فعلی کتابخانه ها به هر یک از عوامل وزنی 

از 1 )با اهّمّیت ترین( تا صفر )بی اهّمّیت ترین( بدهید.
• در ستون 3 )درجه بندی(، به هر یک از عوامل و با توّجه به نحوه واکنش سازمان کتابخانه  به آن عامل، 

امتیازی از 5 )بسیار خوب( تا 1 )ضعیف( بدهید.
• در ستون 4 )امتیاز وزنی(، که از حاصل ضرب وزن در درجه هر عامل به دست می آید، نشان دهنده امتیاز 

وزنی آن عامل است. به این ترتیب، هر عامل امتیازی از 5 )بسیار خوب( تا 1 )ضعیف( می گیرد. 
برنامه ریزان  از عوامل به ما نشان می دهد.  اهّمّیت هر یک  به  با توّجه  تأثیر گذار داخلی را  جدول 2 عوامل 
کتابخانه ها می توانند با استفاده از وزن و اهّمّیت هر یک از عوامل و هم چنین با توّجه به عوامل خارجی و 
اهّمّیت آن ها به تدوین برنامه های راهبردی بپردازند. این راهبردها باید در راستای کاهش نقاط ضعف، افزایش 
نقاط قّوت، استفاده حداکثری از فرصت ها و کاهش اثر تهدید ها بر کتابخانه ها باشد. در ادامه، نحوه وزن دهی 

به معیارها تشریح می گردد.

جدول 2. تحلیل عوامل داخلی

توضیحاتامتیاز وزنیدرجه بندیوزنعوامل داخلی

قّوت ها

-1
-2
...

ضعف+ها

-1
-2
...

1*جمع
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وزن دهی به معیارها
از مشکالت رایج تصمیم گیری چند معیاره ، اهّمّیت متفاوت معیار ها و زیرمعیار ها برای تصمیم گیران است. 
از این رو، اطالعاتی در مورد اهّمّیت نسبی هر یک از این معیار ها و زیرمعیار ها نسبت به هم دیگر مورد نیاز 
است. استخراج و تعیین وزن ، گامی مهم در استخراج معیار های مهّم تصمیم گیری است. وزن داده شده به 
صورت یک عدد در ارزیابی دخالت داده می شود که این عدد بیانگر اهّمّیت نسبی آن معیار نسبت به سایر 
معیار هاست. برای وزن دهی به معیارها روش های مختلفی وجود دارد که در این جا به سه روش سلسله مراتبی 

) 1AHP(، منطق فازی، و روش رتبه ای اشاره می شود.
روش سلسله مراتبی )AHP(: این روش بر اساس نحوه تحلیل انسان از مسایل فازی توسط توماس2 
ساتی  در دهه 0791 ابداع گردید. این روش اساساً نظریه عمومی سنجش است که بر اساس پاره ای از اصول 
روان شناسی و ریاضی بنا شده که توانایی حل مسایل پیچیده را در زمینه های مختلف کّمی و کیفی داراست. 
قابلّیت باالی این تکنیک در حل و بررسی مسایل گوناگون سبب شده تا در زمینه های مختلفی مانند سیاست 

و برنامه ریزی شهری، تخصیص منابع، رتبه بندی 
انتخاب ها، پیش بینی و به طور کلی در امر تصمیم گیری 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 
مقایسه ای و ترکیب اولویت ها می باشد. اصل تجزیه نیاز به تجزیه مسایل تصمیم گیری به عناصر مختلف به 
صورت سلسله مراتبی دارد؛ یعنی مرحله اول، ایجاد ساختار درختی برای معیارها و زیر معیارهاست. اصل 
قضاوت مقایسه ای نیز به مقایسه دوتایی عناصر موجود در یک سطح ساختار سلسله مراتبی اشاره دارد. به این 
ترتیب که عناصر هر سطح نسبت به عناصر همان سطح به صورت دوتایی مقایسه شده و اهّمّیت نسبی آن ها 

محاسبه می شود )موحد و زارعی، 1390(.
منطق فازی: ابهام در داده  ها، نبود داده ها و اطالعات کافي، آمار اندک و دانش محدود در زمینه روابط بین 
متغّیرها از دالیل توّجه به منطق فازي اند )سعادت، 1387(. ریاضیات فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی 
است که بر مفهوم درستی نسبی داللت می کند. منطق کالسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتایی 
نشان می دهد )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 می دهد. مثاًل اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد یک 

نشان دهیم، آن گاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صفر خواهد بود )دانشنامه رشد، 1390(.
اساس  بر  رتبه بندی آن ها  و  معیار ها ، مرتب سازی  ارزیابی وزن دهی  برای  روش رتبه ای: ساده ترین روش 
اهّمّیت و اولویت های تصمیم گیرنده است. در این روش، رتبه بندی به دو صورت امکان پذیر است: رتبه بندی 
صعودی )اهّمّیت برتر 1، اهّمّیت دوم 2، تا آخر( و رتبه بندی معکوس)کم اهّمّیت ترین 1، کم اهّمّیت ترین بعدی 
2، تا آخر( می باشد. این رتبه بندی جهت انجام تحلیل های بعدی مناسب نبوده و الزم است که برای هر معیار، 
یک وزن عددی نرمال تعلّق گیرد. در روش رتبه ای، برای تبدیل رتبه بندی به وزن عددی نرمال، روش های 
مختلفی وجود دارد که یکی از روش ها، روش همبستگی آماری جهت محاسبه بردار وزن دار است. در این 
روش، از نظرات کارشناسان برای رتبه بندی پارامترها استفاده می شود. بدین صورت که از چندین کارشناس 
خواسته می شود معیار-های مورد نظر را مطابق با دانش خود ، دوباره رتبه بندی نمایند ، سپس، با جمع بندی 

1 . Analytical Hierarchy process  
2 . Thomas Saaty 
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نظر تمام کارشناسان، ماتریس تشکیل می شود که در آن aij بیانگر درصدی از کارشناسان است که به پارامتر 
i رتبه j ام داده اند. سپس، این ماتریس در رتبه بندی اولیه ضرب شده و وزن نهایی معیار ها به دست می آید 

)موحد و زارعی، 1390(.

تحلیل عوامل راهبردی در کتابخانه ها
مهم ترین  آن ها،   ترکیب  و  خارجی  و  داخلی  عوامل  تحلیل  جدول های  از  استفاده  SWOT،  با  تحلیل  در 
عوامل راهبردی در کتابخانه ها ارایه می گردد. در واقع، با تحلیل عوامل راهبردی، برنامه ریزانی که تصمیم های 
راهبردی را در مورد کتابخانه ها اتّخاذ می کنند، می توانند نقاط قّوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها را به تعداد 
کم تری از عوامل محدود کنند.  اینک، با تداخل هر یک از عوامل بر یک دیگر، به تدوین راهبردهای مختلف 

رقابتی/ تهاجمی )SO(، تنّوع )ST(، بازنگری )WO(  و راهبردهای تدافعی )WT( پرداخته می شود.

تدوین راهبردها در کتابخانه ها
راهبردهای رقابتی/ تهاجمی )SO( : در این راهبردها، تمرکز بر نقاط قّوت درونی و فرصت های بیرونی سازمان 

کتابخانه استوار است.
راهبردهای تنّوع )ST( : در این راهبردها، بر تنّوع بخشی بر نقاط قّوت درونی و تهدیدهای بیرونی سازمان 

کتابخانه متمرکز است.
راهبردهای بازنگری )WO( : این راهبردها، ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی سعی بر بهره گیری از فرصت های 

بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف فرا روی سازمان کتابخانه دارد.
راهبردهای تدافعی )WT( : این راهبردها بر رفع آسیب پذیری سازمان کتابخانه تأکید دارند.

پس از آگاهی از اهّمّیت هر یک از عوامل و اثر احتمالی آن ها بر کتابخانه ها می توانیم به تدوین راهبرد های 
مورد نیاز بپردازیم و راهبردهای تدوین شده را در ماتریسی جداگانه بیاوریم. این ماتریس کمک می کند تا 
تصویری واضح از راهبرد های تدوین شده به دست آید. در نتیجه، از به دست  آمدن هر راهبردی با تداخل هر 
کدام از عوامل آگاهی حاصل می شود. در جدول 3 ماتریس راهبرد های تدوین شده برای کتابخانه ها نشان 

داده شده است.
جدول 3. ماتریس راهبرد های تدوین شده برای کتابخانه ها

          

راهبردهای تنّوع )ST(راهبرد های رقابتی/ تهاجمی )SO(نقاط قّوت

راهبردهای تدافعی )WT(راهبردهای بازنگری )WO(نقاط ضعف

فرصت هاعوامل بیرونی
-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

-1
-2
...

تهدیدها

عوامل درونی
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نتیجه گیری
تحلیل SWOT یک ابزار مهّم در امر تصمیم گیری است و عموماً برای تحلیل نظام مند مسایل راهبردی و 
شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط سازمان ها به کار می رود. این تحلیل قادر به ارایه چارچوبی مشخص 
از عوامل داخلی )قّوت و ضعف( و عوامل خارجی )فرصت و تهدید( تأثیر گذار بر سازمان کتابخانه است، که 
برنامه ریزان را برای تدوین راهبرد هایی مناسب برای کاهش ضعف ها و   تهدید ها و افزایش قّوت ها و فرصت ها 
توانا می سازد. البّته، باید به این نکته توّجه کرد آن چه که از نگاِه یک برنامه ریِز راهبردی ممکن است فرصت 

به نظر آید از نگاه برنامه ریِز راهبردی دیگر ممکن است به-عنوان تهدید تلقی شود. 
احتمالی  تهدیدهای  و  پیشامدها  برابر  در  را  کتابخانه ها  راهبردی،  مدیریت  شد،  اشاره  پیش تر  همچنان که 
آینده توانمند می سازد. به عالوه، تحّقق توسعه  و پیشرفت در کتابخانه ها با به کارگیری برنامه ریزی  راهبردی 
و شناسایی نقاط قّوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در راستای دستیابی به اهداف بلند مّدت میسر است. به 
همین جهت، در این مقاله، چگونگی تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه ها با استفاده از تحلیل SWOT مورد 
امر مدیریت  به  تا حدودی نسبت  به نظر می رسد کتابخانه ها  این که  به  توّجه  با  توّجه قرار گرفت. هم چنین، 
راهبردی و تدوین برنامه های راهبردی بی تفاوت بوده اند، به-کارگیری تحلیل SWOT می تواند برای آن ها 
بسیار کارامد و نقطه شروعی برای وارد شدن به مسایل مدیریت راهبردی و تحلیل محیط کتابخانه ای با استفاده 

از این تحلیل باشد.
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