
  سخن سردبير
  

  كنقشه راه يا برنامه ريزي استراتژي
برنامه . ريزي و راهبردي بر كسي پوشيده نيست اهميت نقشه راه با برنامه

 ،هاي سازمان استراتژيك آن است كه در مدت تقريبا قابل قبولي برنامه و سياست
كه براي رسيدن  كند ميمعين اساس  نايكند و بر  موسسه و نهاد را مشخص مي

هاي  اين برنامه با برنامه .شودبه مقصود از چه ابزارها و وسائلي بايد استفاده 
انجامد كامال  مي ترين شكل آن به روزمرگي و كوتاه مدت كه در نازل مقطعي

كوششي سازمان يافته براي اخذ  ،راهبري به معناي ستراتژيا. متفاوت است
نوع فعاليت ها و موضع آن را در  ،زمانكه موجوديت سا تهاي اساسي اس تصميم

سازد تا هم تهديدها  كند و بستري را فراهم مي ها مشخص مي برابر تصميم گيري
در اين رابطه . ها حداكثر استفاده را بنمايد را برطرف كند و هم از فرصت

اي از آن  سون نمونهيهاي فراواني صورت گرفته است كه از جمله مدل برا كوشش
 ذينفعان،ليل حت ،ظايفو ،تعيين ،توافق اوليه( ،ونيسس مدل برابر اسا .است

شرح  ،ها استراتژيتعيين  ،تعيين موضوعات ،شناخت محيط سازمان ،هانييتنظيم ب
 ،)ده و برنامه عملياتي ساالنهنسازمان براي آي دورنمايتنظيم  ،ها و اقدامات حطر

سناريوهاي مختلف را در  ،و خارجي توجه كند داخليسازمان بايد به محيط 
اگر چه . بنگرد آن ها و كيفيت و خروجي فعاليت مستمر به ،مدنظر داشته باشد

هاي آموزشي هم  اما در برنامه ؛اين مدل و انواع آن مربوط به سازمان است
 طهاي آموزشي هم توس تواند مورد توجه قرار بگيرد زيرا كه برنامه مي

  . شود استراتژيك خاص تنظيم ميهاي زيربط با اهداف  سازمان
كشور در اين رساني كه عمري بيش از چهل و چند سال  كتابداري و اطالع

توجه به نيازهاي  ندارد اگر به تاريخ خود بنگرد مالحظه خواهد كرد كه در عي
به لحاظ كيفي تقريبا حالتي يك نواخت را طي كرده و  ،كشور از نظر كمي
تغييرات انجام  و ين منظر در آن صورت نگرفته استاي از ا هظتغييرات قابل مالح
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باال،  شده عمدتا بيش از آنكه از درون صورت گيرد موضوعي بوده است كه از
هاي آموزشي ابالغ شده  ع تحت عنوان لزوم بازنگري برنامهومتبت يعني وزار

ست ديرات يبه تغ ،ها به ناگزير در اجراي مصوبات مقامات مافوق است و گروه
ضرورت وجود  ،يرشود كه بحث فايده رشته كتابدا از اين رو مالحظه مي. ندا زده

بعضي كه . و فراز روبرو بوده است و ضعف و نشيب تدش آن در گذشته با
را در اين حوزه  ينهاي نو اند و حضور فناوري دستي از دور بر آتش داشته

شدن حوزه  تر پررنگ معناياند و آن را به  اند بر اهميت اين رشته تاكيد كرده ديده
شيفته  از درون مطلع بوده وكه بعضي ديگر . اند هتنسكتابداري و اطالع رساني دا

هاي پيشرفته ترديد  اطالع رسانياند به ضرورت وجود آن را در برابر  فناوري شده
از اين رو داشتن . اند بردهاند و اهميت آن را به نفع محيط ديجيتال زير سوال  كرده

تژيك براي اين حوزه با اين قدمت كه نسبت به بسياري از ابرنامه استر
ها مخصوصا در علوم اجتماعي و انساني است به شدت  ترين رشته پرسابقه

   .تضروري اس
ي و رنكته اساسي در اين جا اين است كه اوال الزم است تعريف حوزه كتابدا

 ،آن مشخصرساني هم به معناي خاص آن و هم به معاني جامع و فراگير  اطالع
 حرفهثانيا محدود انگاشتن حوزه و تقليل آن به . تقويت و مورد اجماع قرار گيرد

اتفاقي بر روي آن  تااست كه مهمي تعريف از جمله مسائل . گذاشته شود وا
بلكه به عنوان حوزه صرف ي را نه به عنوان حرفه رد و كتابدارگيصورت ن

حرفه و رفع نيازهاي جامعه آموزشي علمي و پژوهشي كه از تبعات آن وجود 
حوزه كتابداري و  و دامنه هموضوع محدود. است كاري از پيش نخواهد رفت

به عنوان نقشه راه از مسائل بسيار پراهميتي  ،داشتن برنامه كالنو اطالع رساني 
را كوچك  همحدود. ر استثمو بسيارحوزه  ناست كه در تقويت و هدايت اي

هر رشته موضوعي به اندك  متوليانو چنانچه نيست  انفعالچيزي جز نستن دا
اي  خانه نشين شدن ثمره حطالصبه ا و ها عتراضجز دريافت ا اي چارهاكتفا كنند 

قطعا اين حداقل  ،اگر شما به حداقل اكتفا كنيد ،ديگر نبه بيا. نخواهد داشت
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فته خواهد شد و چنانچه افق ديد را وسيع كنيد رتوسط دنياي پر رقابت از شما گ
و هاي مرتبط را دريابيد و ارتباط آن را با رشته و حوزه مشخص كنيد  و حوزه
تنها كم خواهد شد بلكه رقيبان را نه الت حمه آن باشيد قطعا اين ردار ادا داعيه

ضمن توجه به  ،هاي علمي گسترش حوزه. به موضع دفاعي خواهد انداخت
كند و اين  شناور ميها را نيز لغزنده و  در عين حال تعريف حوزه ،ها تخصص

و عدم درك اي  بحث ميان رشته. انجامد ل رشته ميالحبه اضم هگاشناوري 
اي به معناي تعامل و تداخل و  ميان رشته. كند نيز اين امر را تاييد ميدرست از آن 

يا ترابط رشته ها با يكديگر است اما بايد به جد اين مسئله را در نظر گرفت كه 
رقابت با پر ه نتا بتوان در صح دري قطعي و مسلم باشماصل و هويت آن بايد ا

نقشه راه و برنامه استراتژيك از اين  .به تعامل پرداخت ها ها و رشته ساير حوزه
معيت و مانعيت حوزه و رسيدن به اهداف بلند مدت را جامنظر اهميت دارد كه 

هاي مختلف ري براي رسيدن به آن از ابزامكند و مديران اجرايي و عل تعريف مي
كنند تا در مقاطع زماني گوناگون بر  ده ميابا توجه به شرايط زمان و مكان استف

  . طبق برنامه به آن اهداف برسند
تواند مطرح باشد گاه صرفا  هاي گوناگون مي از اين رو نقشه راه به لحاظ

ه راه به لحاظ بازار كار و توليد براي رفع مشكل اشتغال مطرح است كه به مبرنا
عمده برنامه استراتژيك اين ميت آن تاكنون اهداف هرسد ضمن اذعان به ا ظر مين

توجه صرف به بازار كار كمترين توانايي را براي . حوزه متوجه اين امر بوده است
هاي تحميل  ه به همراه داشته است و با توجه به محدوديتفتصدي حداقلي وظي

هاي  براي دورهدرسي واحد  يشده از طرف وزارت علوم در قالب تعداد معدود
. اند حداقلي از نظر كيفي توجه داشتهنيروي بيت گوناگون ناگزير مجريان نيز به تر

د براي نتژيك بايد در مورد تربيت نيروي انساني توانماترسبرنامه ا ،از نظر ديگر
م گيرد كه به نظر يها و موسسات علمي تصم در دانشگاه علميتصدي مشاغل 

نيروي انساني ماهر  .رفته شده باشدگر اين حوزه كاري صورت رسد تاكنون د نمي
است كه البته با مورد اول بي  يترين مسائل و توانا براي برآوردن نيازها از اساسي
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منحصر به تربيت نيروي حداقلي و فعاليت محدود  دامنهيعني وقتي  .رابطه نيست
  . براي مشاغل حداقل باشد تربيت نيرو نيز تابع آن خواهد بود

و با  هاي درسي باشد بردي بايد در حوزه تدوين كتابهنظر سوم برنامه راماز 
د توجه هر چه بيشتر تاليف و رهاي مو توجه به تعريف و دامنه كار بايد كتاب

هاي جديد انتشار  نقد قرار گيرد و ويرايش هاي موجود مورد ترجمه شود و كتاب
ان و يا مفته باشد و سازرتاكنون چنين كاري صورت گ درس كه به نظر نمي ،يابد

ي اقدام كرده باشد و يا حتي بحث آن مطرح رشته به چنين امرن ياي در ا موسسه
استادي كتابي را تدوين  ،يقه و عالقه شخصيلگاهي بر حسب س هراز. شده باشد

كنند  شر ميتهاي ناشر و از جمله سمت آن را من و سازمان كند ميرجمه تو يا 
نمونه آن . شود ها و نقدها گفتگو نمي ها و يا بازنگري ولي هيچ جائي از ضرورت

بازنگري در هاست كه  مدت ياينكه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ
حوزه كتابداري و اطالع كند ولي از  و اجتماعي فعاليت مي يكتابهاي علوم انسان
  .رساني خبري نيست

باشد كه  تعامليوف به دامنه و حوزه كار و طنظر ديگر نقشه راه بايد معماز 
هايي چون آرشيو  رشته. ها داشته باشد تواند با ساير رشته اين حوزه كار مي

 زي ارفناوري اطالعات و بسيا ،دانشنامه نگاري ،نسخه خطي ،)ها يادمانه(
اخيرا كميته . رساني است ديگر مرتبط با حوزه كتابداري و اطالعهاي  رشته
به اين  علوم، تحقيقات و فناوريت ري و اطالع رساني در وزارريزي كتابدا برنامه

 ،دانشنامه نگاري ،يطنسخ خ و،ي مانند آرشيهاي موضوع توجه كرده است و رشته
ويب كرده است و اني با چهار گرايش و علم سنجي را تصسي و اطالع رركتابدا
اما اين نه براساس وجود برنامه راهبردي از قبل است . شرف تصويب استيا در 

هاي رسيده بوده است كه در عين مفيد بودن كافي  درخواست اسبلكه بيشتر براس
دقت مسئله مورد توجه قرار گيرد نمونه اخيري كه ه نيست و بايد در اين زمينه ب

ش اييرو صويب دوره كارشناسي ارشد پردازش ودر بريده جرايد مالحظه كردم ت
ا هماني است كه در برنامه دانشنامه نگاري تاصطالحات بود كه محتوي آن عمد



 11   ________________________ ________________________________    رسخن سردبي

تي دست اخبر از يكديگر به چنين اقدام ها بي تصويب شده است و ظاهرا كميته
   .زنند مي

اخالق علمي و سياست اطالعاتي از جمله مسائل راهبردي است كه در اين 
م گران هيريزي مشخص داشته باشد تا د بايد مورد توجه قرار گيرد و برنامه حوزه

ديگري است كه براي آن كاري انجام وله آفريني مقحوزه كار. از آن استفاده كنند
  . نشده است

برنامه استراتژيك و يا نقشه راه توجه به همه موارد باال و شايد  رسد ميبنظر 
تواند بسياري از  نگاه كلي و فراگير مي. ست باشدموارد ديگري كه از قلم افتاده ا

 ءريزان و صاحبنظران حوزه با اتفاق آرا آنكه برنامهبر مسائل را حل كند مشروط 
هاي حوزه را ترسيم و بر آن اتفاق نظر كنند و  افق ،و پرهيز از پراكنده كاري

د پيشنها. ها را به صورتي تدوين كنند تا پوشش موضوعي كامل شود برنامه
 ،ريزان دانشگاهي و گروههاي آموزشي شود از اين پس با مديريت كامل برنامه مي

ها براساس  تاليف كتاب ،ها ها و رساله تدوين پايان نامه ،نگارش مقاالت
اي از آغاز عالئق  وه و دانشكدهراز اين پس در هر گ .هاي موضوعي باشد حوزه

 ،استاد بيتشكل گيرد و به ترهاي موضوعي  دانشجويان و استادان براساس حوزه
. موضوعي اهتمام شود تنگارش كتب و مقاالت و حتي مجال ،ها تدوين رساله

مديريت  ،اقتصاد اطالعات و دانش: هاي موضوعي پيشنهادي عبارتند از حوزه اهم
 ش،دانو اطالعات  تامني ،دانشاطالعات و سازماندهي  ،دانشاطالعات و 

حقوقي اطالعات و  لدانش مسائو فناوري اطالعات  ،دانشو وري اطالعات  بهره
  .دانشهاي فرهنگي و تاريخي اطالعات و  بهجن ش،دان

با دانشكده كتابداري و اطالع رساني با اين هدف تشكيل شده است تا بتواند 
هاي مرتبط  اجرايي بخشي از اين اهداف را برآورده كند و رشته ،پشتوانه علمي
  .دطلب ي ميريا از خداي بزرگرد و را گرد هم آو با اين حوزه


