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پیوند ادبیات کودک و جامعه شناسی با تکیه بر تأثیر 
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سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین دو سیاست از سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی 
در الگوی سایبرنتیک است. ابتدا مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک با تحلیل و بررسی پژوهش های 
مرتبط شناسایی شد، سپس با توجه به اهداف و وظایف نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منزلة یک 
سازمان آموزشی و دو محور کلیدی سیاست های هشت گانة آن، امکان به کارگیری الگوی مدیریت 
سایبرنتیک در این نهاد بررسی شد. این دو محور کلیدی کتابخانه محوری و کتابدارمحوری است که در 
این پژوهش به تطبیق آن ها با مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک پرداخته می شود. روش پژوهش 
تحلیل مفهومی بود. نتایج پژوهش نشان داد که این دو محور هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های 
الگوی سایبرنتیک دارد. در پایان پژوهش نیز، براساس نتایج تطبیق صورت گرفته، پیشنهادهایی ارائه 

شده است.

واژه های کلیدی
Arcالگوی سایبرنتیک، سیاست هشت گانه، نهاد کتابخانه های عمومی
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مقدمه
عصر حاضر، عصر تغییر و تحوالت فزاینده است. تحوالت گسترده ای که در دوران کنونی رخ 
داده و در حال رخ دادن است، سازمان های مختلف را با چالش های متفاوتی از جمله افزایش فرایندها و 
تغییرات سازمانی روبه رو کرده است. در پی این تحوالت، سازمان ها و مدیران شاغل در آن ها ناگزیرند 
شیوه های سنتی مدیریت و رهبری را کنار گذارند. هم اکنون، تکیه بر شیوه های سنتی مدیریت فاقد کارایی 
و اثربخشی الزم است. سازمان نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز از این تغییرات در امان نبوده و ناگزیر 
است جهت تداوم، پویایی، و بقای خود، همچنین داشتن توانایی رؤیایی الزم با برخی از تغییرات، از 

شیوه های نوین مدیریتی بهره مند شود.
الوانی )1387( جهان امروز را همانند سیستمی می داند که ما در آن به عنوان اجزای تشکیل دهندة 
آن، خودآگاه یا ناخودآگاه، ایفای نقش می کنیم؛ درنتیجه، نگرشی الزم است تا از طریق آن بتوان اجزا، 
ارتباط بین اجزا، و وابستگی متقابل و تعامل پیچیده و پویایی که بین آن ها وجود دارد به خوبی درک کرد. 
یکی از نگرش ها و نظریه هایی که در این رابطه وجود دارد، نظریة عمومی سیستم هاست که لودویگ 
فون برتاالنفی1 )1901 تا 1972(، زیست شناس برجستة آلمانی، به صورت مدون و علمی ارائه کرده است. 
نگرش سیستمی از جمله رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می شود و مبتنی بر این تفکر 
است که باید سازمان را به منزلة یک کل نظام یافته در نظر گرفت. بر مبنای این نظریه، از تحلیل داده ها برای 
حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده می شود )رضائیان، 1388(. یکی از ویژگی خاص نگرش سیستمی توجه 
به کل یا کل گرایی است. قسمت زیادی از مفاهیم مطرح شده در نگرش سیستمی، به شناخت سازمان ها 
و درک صحیح موقعیت و اداره کردن کارهای پیچیده و مرکب مربوط است )هیچینز2، 1376(. نگرش 
سیستمی همة مدیران را ترغیب می کند محیطی را که بر فعالیت های سیستم آن ها تأثیر می گذارد مشخص 
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کنند و آن  را بشناسند. همچنین به مدیران کمک می کند تا سازمان ها را به منزلة الگو های باثبات همراه با 
مرزهای مشخص ببینند و در خصوص اینکه چرا سازمان ها در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می دهند، 
اطالعاتی به دست آورند؛ و درنهایت اینکه توجه مدیران را به داده های مختلف پردازش داده ها به صورتی 

گوناگون به منظور رسیدن به اهداف هدایت می کند )رابینز3، 1376(.
بائوم4 )2004( نُه نظریه را در تئوری سیستم ها ارائه می دهد که از بین آن ها، نظریة نهم آن 

مربوط به سایبرنتیک است. 
بسیاری از مفاهیمی که در نظریة سیستم ها مطرح شده از جمله اطالعات، کنترل، بازخورد، و 
ارتباطات با مؤلفه های مطرح شده در علم سایبرنتیک ارتباط نزدیکی دارند )هالیجن5، 1993(. اما از طرف 
دیگر، نظریة سیستم ها بیشتر بر ساختار سیستم ها متمرکز است؛ در حالی  که سایبرنتیک بر چگونگی 

عملکرد سیستم ها تأکید دارد )بنگ6، 2010(.
هدف پژوهش حاضر تبیین برخی سیاست های هشت گانة ارائه شده از سوی نهاد کتابخانه های 
عمومی در الگوی مدیریت سایبرنتیک است. در ابتدا، تعریفی از سایبرنتیک و مدیریت سایبرنتیکی 
ارائه شده و مؤلفه های مدیریت سایبرنتیک براساس بررسی پژوهش های مختلِف ارائه شده در داخل 
و خارج از کشور معرفی و هریک از مؤلفه ها تعریف شده است. در ادامه، ماهیت نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور تشریح و امکان کاربرد مؤلفه های مختلف مدیریت سایبرنتیک در آن بررسی و سپس 
سیاست های هشت گانه ، که از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی معرفی شده، تحلیل شده است. 
در انتها نیز، یک مطالعة تطبیقی بین سیاست های نهاد و مؤلفه های مدیریت سایبرنتیک انجام گرفته و 

براساس آن پیشنهادهایی ارائه شده است.
سؤال هایی که پژوهش در پی پاسخ به آن هاست عبارت اند از:

1. سایبرنتیک چیست و مدیریت سایبرنتیکی چه ویژگی هایی دارد؟
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2. نهاد کتابخانه های عمومی چه سازمانی است و چه الگوی مدیریتی را می پذیرد؟
3. مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک کدام اند؟

4. سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی کشور کدام است؟
5. دو محور کتابخانه محوری و کتابدارمحوری در سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های 

عمومی تا چه اندازه با مؤلفه های سایبرنتیکی هم پوشانی دارند؟
• سایبرنتیک چیست و مدیریت سایبرنتیکی چه ویژگی هایی دارد؟

یونانی  کلمة  از  سایبرنتیک  اصطالح  است.  شده  ارائه  سایبرنتیک  از  متعددی  تعاریف 
Kubernetes، که به معنای سکاندار است، مشتق شده است. نخستین بار، نوربرت وینر7، ریاضیدان 
امریکایی، در سال 1949 سایبرنتیک را با عنوان »سایبرنتیک یا کنترل و ارتباط ماشین و حیوان« در 
کتابش به کار برد. پس از تعریفی که وینر از سایبرنتیک ارائه داد، و به سایبرنتیک اولیه معروف شد، 
دانشمندان حوزه های مختلف سایبرنتیک را برای کنترل بازخورد توسعه دادند؛ تا جایی که حوزه های 
بسیاری را مانند نظریة سیستم ها، نظریة اطالعات و ارتباطات، خودسازماندهی، و نظریة بازی دربرگرفت. 
عالوه بر این، با گذشت زمان، بسیاری از مقاالت و پژوهش های علمی از سایبرنتیک به عنوان دانشی 
که به مطالعة اطالعات و کنترل در سازمان ها می پردازد، استفاده کردند )زندی روان؛ آزاد، 1385(. در 
این دانش، با بینش و روش سیستمی پویش های کنترل و تنظیم، که در نظام های پیچیده از نظر تبادل 
انرژی با محیط تقریباً بسته و از نظر تبادل اطالعات بین عناصر تشکیل دهندة نظام تقریباً بازند، بررسی 
می شود. اصلی ترین هدف سایبرنتیک یافتن سریع ترین، مناسب ترین، و مؤثرترین شیوة کنترل و تنظیم 

در سازمان های پیچیده است )میرزایی، 1988(.
بتسون اصطالح سایبرنتیک را برای ارجاع به همة این حوزه ها استفاده  و عنوان می کند:

سایبرنتیک بزرگ ترین گازی است که نوع بشر از میوة درخت دانش در طی 2000 سال 
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گرفته است )دونالدسون8، 1992(.
الگوی مدیریت سایبرنتیک

برای مدیریت و ادارة سازمان ها با اهداف فرهنگی و آموزشی الگوهای متعددی ارائه شده است. 
بیرن بائوم )2004( در پژوهش خود پنج الگو برای ادارة سازمان های مختلف ارائه کرده است:

1. الگوی مشارکتی9؛
2. الگوی بوروکراتیک10؛

3. الگوی سیاسی11؛
4. الگوی هرج و مرج طلب12؛

5. الگوی سایبرنتیک13.
الگوها  با دیگر  الگوهای مطرح شده عالوه بر ویژگی های مخصوص به خود،  از  هریک 
تفاوت ها و شباهت هایی نیز دارند. بائوم بر این باور است که سازماندهی و مدیریت مؤثر فعالیت های 
صورت گرفته در سازمان هایی که اهداف آموزشی دارند به دلیل اینکه از نظام اجتماعی پیچیده ای 
برخوردارند با تکیه بر نظارت های سایبرنتیک امکان پذیر است. یکی از مؤلفه های مهم سایبرنتیک 
خوداِصالحی و خودکنترلی است که می تواند بر کارکردهای سازمانی نظارت کند؛ درنتیجه، نه تنها 
فرد، به عنوان تصمیم گیرندة نهایی، در این سیستم عمل نمی کند، بلکه فعالیت های مستمری برای 
اصالح بخش های مختلف سازمان صورت می پذیرد. بنابراین، انتظار می رود استفادة گسترده از الگوی 
سایبرنتیک بتواند کارکردهای سازمانی و اثربخشی سازمان را بهبود بخشد )بذرافشان مقدم؛ صباغیان؛ 

آراسته؛ شعبانی ورکی، 1386(
• نهاد کتابخانه های عمومی چه سازمانی است و چه الگوی مدیریتی را می پذیرد؟

مطابق مادة 2 قانون تأسیس و ادارة کتابخانه های عمومی کشور، نهاد کتابخانه های عمومی 
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نهادی فرهنگی است که با مجموعه ای منظم از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به منظور 
برآورده کردن نیازهای اطالعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی، و غنی سازی اوقات فراغت 
عموم افراد جامعه صرف نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یا موقعیت اجتماعی آن ها، 
به ارائة خدمات کتابداری و اطالع رسانی می پردازد )نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ادارة کل امور 
کتابخانه ها، 1390(. بر اساس این تعریف می توان به این نتیجه رسید که نهاد کتابخانه های عمومی نهادی 
فرهنگی با اهداف آموزشی و پژوهشی است که باید به دنبال پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی، علمی، 

پژوهشی، آموزشی، و حتی تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه باشد.
بنابراین، در پاسخ به این پرسش که آیا می توان از الگوی مدیریت سایبرنتیک در نهاد 
کتابخانه های عمومی استفاده کرد؟ می توان نهاد کتابخانه های عمومی را سازمانی آموزشی و پژوهشی 
دانست و در نتیجه می توان همچون بسیاری از سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها، از الگوی 
سایبرنتیک برای ادارة آن استفاده کرد. همچنین، از آنجا که براساس رویکرد سایبرنتیکی کتابخانه 
یک نظام باز است و سیستمی متشکل از اجزایی همچون کتابدار، مراجعه کننده، و منابع محسوب 
می شود که با یکدیگر تعامل  و در بستر جامعه قرار دارند )زندی روان 1385(، می توان امکان استفاده از 
مدیریت سایبرنتیکی در نهادی همچون نهاد کتابخانه های عمومی کشور را رویکردی محتمل و درست 
دانست، چون بدنة اصلی این نهاد را کتابخانه ها تشکیل می دهند و کتابخانه ها برای ماندگاری باید قوانین 

سازگاری را به کار گیرند.
• مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک کدام اند؟

با بررسی تحلیلی پژوهش های انجام شده در این زمینه مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک 
انتخاب شد. در ادامه، ابتدا به تعاریف موجود پرداخته و سپس مؤلفه های موجود تشریح خواهند شد.

تعریف اول: شیوه و الگوی رهبری سایبرنتیک درحقیقت علم هدایت و نظارت سازمان با تکیه بر 
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بازخوردهای مناسب و پیوندهای سست و سخت، زمینة توسعة ارتباطات و تعامالت با محیط و واحدهای 
درون سازمانی را به منظور خودتنظیمی آن فراهم می کند )اسچوانینگر14، 2010(. براساس این تعریف، 
الگوی مدیریتی سایبرنتیک شش مؤلفه دارد: »نظارت و کنترل«، »پیوند سست و سخت«، »نظارت«، 

»تعامالت«، »سلسله مراتب«، و »رهبری«.
• نظارت یا کنترل: نظارت های سایبرنتیکی کمک می کنند سیستم های اجتماعی بزرگ و پیچیده، مانند 
سازمان، فعالیت های خود را نظم بخشند. بدین معنی که سازمان ها سازوکارهای خوداصالحی به اعضا 
می دهند تا هنگامی که اتفاقی روی داد و سازمان به جهت نامطلوبی سوق پیدا کرد، سیستم ها بازخورد 
منفی و خطاها را شناسایی کنند و سازمان را به مسیر اصلی خود بازگرداند و سازمان به طور خودکار 

شروع به فعالیت کند )دادخواه، 1390(.
• پیوندهای سخت و سست: پیوند سخت به وجود عناصر و اجزای مشترک زیاد و مهم در زیر 
سیستم ها اشاره دارد؛ به گونه ای که تغییر در یک زیرسیستم موجب بروز تغییراتی در بقیه خواهد شد. 
پیوند سست بدین معنی است که تغییرات در یک واحد یا برنامه احتماالً بر سایر واحدها یا برنامه ها 
تأثیر نمی گذارد و نقطة مقابل آن پیوند سخت است که تغییرات در یک واحد یا برنامه بر سایر واحدها 
یا برنامه ها تأثیر می گذارد. عالوه بر این، سازمان مبتنی بر الگوی سایبرنتیک چنان پیچیده است که 
احتماالً برخی از بخش های آن سازمان، مسئولیت شناسایی چنین رویدادهای نامطلوب و علل آن را به 
هنگام وقوع بر عهده دارند و ملزم به گزارش آن به سطوح باالتر سازمانی اند. سازوکارهای بازخوردی 

هر بخش، در هریک از سطوح باالتر سازمان نیز وجود دارد )بذرافشان و همکاران، 1386(
• سیستم سلسله مراتبی: سازمان سایبرنتیک را می توان به منزلة سیستمی تقسیم شده و سلسله مراتبی در نظر 
گرفت. شناخت اینکه یک سازمان چگونه کار می کند، به مشاهدة سیستم های فرعی آن و چگونگی 

تشکیل سیستم های بزرگ تر با ترکیب آن ها بستگی دارد )بذرافشان و همکاران، 1386(.
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• تصمیم گیری: ویژگی های تصمیم گیری در الگوی سایبرنتیک از دیدگاه بائوم )2004( عبارت اند 
از وجود منابع و مراجع تصمیم گیری، تصمیم گیری های تدریجی یا مرحله ای، تعیین محدوده یا طیف 
مشخصی به عنوان معیار درستِی فعالیت ها، و پرهیز از اقدام سریع و تکانشی )بذرافشان و همکاران، 

.)1386
• تعامل: همکاری و ارتباط واحدهای سازمان با یکدیگر و سازمان با جامعه و سایر سازمان ها )هاشم بیک؛ 

سیادت؛ هویدا، 1391(.
• رهبری: برخی ویژگی های رهبری در سازمان سایبرنتیک آگاهی به اهمیت تغییر و اصالحات و 
پویایی در سازمان، شناخت سازمان و فعالیت های سازمان، حمایت از مجموعه فعالیت های سازمان، 
مشارکت دادن سایر اعضا در مدیریت و رهبری سازمان، مداخله های هوشمندانه به جای مشارکت 
در تالش های فراوان برای ایجاد تغییر در کارکردهای سازمانی، پرهیز از تغییرات بنیادی، تأکید بر 

مدیریت موردی و ایجاد سیستم های ارتباطی است )بائوم، 1998(.
تعریف دوم: همان گونه که در عنوان کتاب وینر نیز مشخص است، دو شاخصة مهم سایبرنتیک کنترل 
و ارتباط است. مدیریت سایبرنتیکی به دنبال این است که ساختار درونی به گونه ای سازماندهی کند 
تا به هدف سیستم های سایبرنتیک که همان خودکنترلی و خوداصالحی است دست یابد. بدین وسیله 

است که ساختار سنتی و ناکارآمد از بین خواهد رفت )قربانی زاده؛ اسدپور، 1389(.
توجه مدیریت سایبرنتیک بر مسائل درون سازمانی است و موضوعاتی چون تصمیم گیری 
مشارکتی، تعهد سازمانی، عدالت در پرداخت، ساختارهای مسطح، جریان صحیح اطالعات، توسعة حس 

مالکیت، و آموزش کارکنان را مورد توجه قرار می دهد.
1. تصمیم گیری مشارکتی

درگیر کردن کارمندان در تصمیم گیری را که گاهی به آن تصمیم گیری مشارکتی گویند: به 
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معنای اشتراک تصمیم گیری توسط کارمندان سطوح مختلف در محیط کاری است )بارینگر15، 1999( 
و به میزانی که کارمندان در فعالیت های برنامه ریزی راهبردی سازمان مشارکت دارند، بستگی دارد. در 
سازمان هایی که در آن ها بروکراسی حاکم است، تصمیم ها در سطح های باالی سازمان بدون در نظر 
گرفتن ایده ها و نظریات کارمندان گرفته و اجرا می شود. با توجه به خروجی های نامناسب این روش، 
بحث تصمیم گیری مشارکتی در سازمان قوت گرفت. در این روش، کارمندان سطوح پایین سازمان در 
تصمیم گیری مشارکت دارند و مشتاقانه آن ها را می پذیرند. عالوه بر این، به دلیل تنوع ایده ها در روش 

مشارکتی تصمیم های بهتر و باکیفیت تری گرفته می شود و اعتماد کارمندان افزایش می یابد.
2. تعهد

تعهد سازمانی یک مفهوم جدید است و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. 
استفاده از روش مشارکتی در تصمیم گیری و فرایندهای سازمانی به فراهم کردن تعهد اعضا و مقید 

کردن آن ها به سازمان کمک خواهد کرد )مکنزی16، 1991(.
3. عدالت در پرداخت

عدالت سازمانی به رفتارهای اخالقی و منصفانه نسبت به افراد در سازمان اشاره دارد. عدالت 
سازمانی به دلیل ارتباط با فرایندهای مهمی همچون تعهد، رضایت شغلی، و عملکرد نقش حائز اهمیتی 
را در سازمان ایفا می کند. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنان در قبال سرمایه گذاری زمان و انرژی 
خود در سازمان انتظار دارند )ایبرلین17، 2005(. سیستم پاداش در سازمان باید به گونه ای باشد که اعضای 
سازمان چنین بپندارند که تالش و کار آن ها به صورتی دقیق ارزیابی می شود و میزان پاداش یا دریافتِی 
آنان متناسب با کارشان است. سبک در پرداخت ها، عدالت را به دقت رعایت کرده؛ به نحوی که 
عالوه بر افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد، باعث افزایش میزان انگیزش در میان کارکنان نیز 

خواهد شد )رودریگز18، 2007(.
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4. ساختار مسطح
این امر با پیشرفت های بسیار در فناوری ارتباطات، به گونه ای که پیتر دراکر خاطرنشان کرده 
است، مدیران را در برقرار کردن ارتباط با حیطة گسترده تری از افراد، که در گذشته امکان پذیر نبوده، 

قادر می سازد )میرزایی، 1988(.
5. جریان صحیح اطالعات

در سازمان هایی که از مدیریت سایبرنتیک بهره می برند، به طبقه بندی و سازماندهی اطالعات 
توجه زیادی می شود. کلود شانون ظرفیت انتقال اطالعات از طریق یک کانال ارتباطی را باعث کاهش 
عدم اطمینان می داند. درحقیقت، اگر اطالعاتی دربارة حالت سیستم موجود باشد، این اطالعات عدم 
اطمینان از آن حالت سیستم را کاهش می دهد. عدم اطمینان حاصل از تغییرات سریع محیطی و تقسیم 

اطالعات وسیع، فردگرایی در سازمان را به تالش های گروهی تبدیل می کند )رودریگز، 2007(.
6. توسعة حس مالکیت

تحقق  مانع  اغلب  و  می کنند  پیدا  پرورش  رسمی  سازمان های  در  رسمی  غیر  گروه های 
استراتژی های سازمان می شوند و میزان انسجام سازمان را کاهش می دهند. در محیطی که کار گروهی 
وجود دارد، به دلیل فرهنگ سازمانی مشارکتی، افراد تمایلی به پیوستن به گروه های غیر رسمی از 
خود نشان نمی دهند و فقط اهداف سازمانی را، که با اهداف فردی همخوانی دارد، دنبال می کنند. 
فراهم آوردن محیط گروهی و مشارکتی، تشویق اعضا به بیان آزادانة ایده ها، غنی سازی شغلی برای 
رفع خستگی، و...، تمایل افراد را از پیوستن به گروه های غیر رسمی از بین می برد و افراد نیز نیازی به 

پیوستن به گروه های غیر رسمی احساس نمی کنند )رودریگز، 2007(.
7. آموزش

منظور از آموزش کارکنان کلیة تالش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، 
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مهارت های فنی حرفه ای و شغلی و ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان یک سازمان انجام می شود و 
آنان را آمادة انجام دادن وظایف و مسئولیت های شغلی خود می کند. آموزش نه تنها در دستیابی به 
سطوح مختلف دانش فنی مورد نیاز است، بلکه برای ارتقای الگوی ذهنی افراد در یادگیری نیز مهم و 

اساسی است.
با مشخص شدن مؤلفه ها در ادامه به تعریف سیاست های هشت گانة نهاد پرداخته می شود.

• سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی کشور کدام است؟
سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی که در تاریخ مهرماه 1393 توسط دبیر کل 

نهاد کتابخانه های عمومی طرح شده، بدین شرح است:
1. کتابخانه محوری نه اداره و نهادمحوری؛

2. کتابدارمحوری به  طوری  که کتابدار مهم ترین عامل فعالیت در نهاد شود؛
3. اولویت ادارات کل استانی یا ادارات شهرستان در خدمت کتابخانه و کتابدار بودن؛

4. دسترسی آسان و سریع کتابدار به مدیران در کلیة سطوح نهاد؛
5. تالش برای رفع دغدغه ها و تنگناها؛

6. حاکمیت اصول اخالقی، ضابطه مندی، و قانون گرایی؛
7. پرهیز از آمارسازی ها در اعالم تعداد اعضا، کتب کتابخانه های عمومی؛

8. پرهیز از پرداختن به امور غیر مرتبط به کتابخانه.
• سیاست هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی تا چه اندازه با مؤلفه های سایبرنتیکی هم پوشانی 

دارد؟
پژوهشگران در این پژوهش با اتکا به این مفروضة اصلی که نهاد کتابخانه های عمومی یک 
سازمان با اهداف آموزشی است و امکان استفاده از الگوی مدیریت سایبرنتیک در آن وجود دارد، 
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مؤلفه های الگوی سایبرنتیک را استخراج کرده و با دو محور کتابخانه محوری و کتابدارمحوری از میان 
سیاست های هشت گانه نهاد، که در مهر 1393 توسط دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی معرفی شد، 

مورد تطبیق قرار دادند.

کتابخانه محوری نه اداره و نهادمحوری
بولین19 )1989( مدرسه محوری را این گونه تعریف می کند: تواناسازی در مدرسه یعنی واگذار 
کردن قدرت و اختیار به طور قانونی و رسمی به دیگران. وقتی از مدرسه محوری صحبت می شود، 
صریحاً به تفویض اختیار به طور رسمی و قدرت ناشی از آن اشاره می کنیم و به عبارت دیگر، قدرت 
تصمیم گیری برای هدایت فعالیت ها و اعمال آن در مدارس را از انحصار مدیران خارج و آن را به 
سایر اعضای مدرسه و مردم تقسیم می کنیم. حال کتابخانه محوری چیست؟ اگر تعریف ها و نظریه های 
مختلفی را که در باب مدرسه محوری گفته شد به کتابخانه محوری تسری دهیم، کتابخانه محوری یک 
راهبرد برای اصالح نهاد کتابخانه های عمومی از طریق انتقال قدرت تصمیم گیری از ستاد به اداره های 
مختلف و از اداره به کتابخانه است. کتابخانه محوری تمرکززدایی از اختیار تصمیم گیری و انتقال آن به 
کتابخانه است )اسوالد20، 1995(. کتابخانه محوری، مدیر کتابخانه، کتابدار، و کاربران کتابخانه را بسیج 
کرده و مسئولیت تصمیم گیری را به آنان واگذار می کند. کتابخانه محوری باعث افزایش ارتباطات بین 

همة ذی نفعان خواهد شد.
هدف از ایجاد اداره های مختلف در نهاد کتابخانه های عمومی این است که مکانی جهت 
تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدایت، و پشتیبانی از امور کتابخانه ها صورت گیرد تا کتابداران و کتابخانه ها 
را برای رسیدن به اهداف خود یاری رسانند. این مورد با مؤلفه هایی همچون تعامل، تصمیم گیری، و 
مشارکت تطابق دارد؛ یعنی زمانی که کتابخانه به منزلة عنصر اصلی سازمان در نظر گرفته شود درنتیجه 
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تصمیم های مهم سازمان براساس نیازهای کتابخانه صورت گرفته و تعامالت بین کتابخانه و ستاد 
افزایش یافته و درنتیجه این مشارکت است که بسیاری از ضعف های سازمان مشخص شده و درنتیجه 
برنامه ریزی های دقیق تر و کارآمدتر صورت خواهد گرفت. این ستادها هستند که باید همة توان خود 
را در خدمت کتابخانه ها قرار دهند تا با ایجاد آرامش و امنیت در کتابخانه ها، محیطی مطلوب برای 
کتابداران در خدمت رسانی به مردم فراهم شود؛ خدمتی که گسترش رویکرد به کتاب و کتابخوانی را 

در پی دارد.

تصویر1. کتابخانه محوری و مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک

کتابخانه محوری

توسعة حس 
مالکیت

تعامل

ساختار
 مسطح

پیوند 
سست 
و سخت

نظارت و کنترل 

تصمیمگیری

سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


مه فـصلنــا
تحلیــــــلی 
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

بهار 94   شماره 16
89 

چنانچه کتابخانه مرکز فعالیت های نهاد قرار بگیرد، حس مالکیت افزایش و درنتیجه ایجاد 
گروه های غیر رسمی کاهش می یابد. این امر افراد را تشویق به ارائة ایده ها و مشارکت در تصمیم گیری 

می کند و سازمان را در پیشبرد اهداف خود یاری می دهد.
تصویر1 تطبیق مؤلفه های مختلف مدیریت الگوی سایبرنتیک را در ارتباط با کتابخانه محوری 

نشان می دهد:
 کتابدارمحوری به  طوری  که کتابدار مهم ترین عامل فعالیت در نهاد شود.

در این سیاست، به نظر می رسد کتابدار به منزلة عامل اجرایی در کتابخانه ها، از بسیاری از امور 
آگاهی داشته و بسیاری از ضعف ها و قوت ها را تجربه می کند و درنتیجه می تواند در تصمیم گیری 
نقش محوری داشته باشد. دخالت دادن کتابداران در تصمیم گیری های سازمان و به کارگیری مؤلفة 
تصمیم گیری مشارکتی باعث می شود نشاط بین کتابداران و محیط کاری آنان افزایش یابد و تعهد 
کاری و اشتیاق به کار در آنان باالتر رود. یکی از دستاوردهای مهم کتابدارمحوری و دخالت آن در 
تصمیم گیری ها باعث ایجاد ایده ها و پیشنهادهای بهتر خواهد شد و سازمان را در راستای رسیدن به 

اهداف خود کارآمدتر خواهد کرد.
دیگر مؤلفه های سایبرنتیکی که می تواند در این سیاست جای  گیرد عبارت اند از:

آموزش: ارتقای سطح دانش و آگاهی و افزایش مهارت های فنی حرفه ای و شغلی باعث ایجاد 
رفتارهای مطلوب در کتابداران می شود و آنان را جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود آماده 
می کند. آموزش های مداوم و ضمن خدمت از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی 
است و نه تنها عملکرد کتابداران و سازمان را باال می برد، بلکه بهبود مهارت های مدیران و افزایش 
رضایت کارکنان و کاربران را نیز در پی خواهد داشت. تحوالت سریع در فناوری های نوین اطالعات 
و ارتباطات از یک سو و وابستگی تنگاتنگ این حوزه با این فناوری ها از سوی دیگر لزوم آموزش 
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مجدد و دانش افزایی مداوم را برای کتابداران به امری انکارناپذیر تبدیل کرده است.
عدالت در پرداخت: عدالت و رفتار منصفانه چیزی است که کارکنان در قبال سرمایه گذاری 
زمان و انرژی خود در سازمان انتظار دارند. در بسیاری از سازمان ها از جمله سازمان آموزش و پرورش، 
دبیران، و معلمان شاغل در آن براساس رتبة اختصاص یافته حقوق و مزایا دریافت می کنند. این سیستم 

این گونه تعریف شده است:
برای ارتقای شأن معلم در نظام اجرایی کشور، توسعه و پیشرفت همه جانبة جمهوری اسالمی 
ایران، به خصوص، نقش آن در تعلیم و تربیت اسالمی، اقتضا دارد تا در یک نظام شایسته ساالری، 
مبتنی بر ارزیابی های کاربردی و رقابتی، مورد آزمون واقع شود و متناسب با توانمندی های تخصصی 
و حرفه ای و شایستگی های فردی و اجتماعی در رتبه ای مناسب قرار گیرد )معاونت توسعة مدیریت 

و پشتیبانی، 1392(.
با توجه به اینکه در سیاست کتابدارمحوری کتابدار به عنوان اصل و مهم ترین عامل فعالیت 
در نهاد عنوان شده است، انتظار می رود یک سیستم سنجش صالحیت ها اعم از »صالحیت های 
عمومی، تخصصی، و حرفه ای« ایجاد و »مالک های ارزیابی« آن نیز به خوبی تبیین شود. استفاده از 
این سیستم رتبه بندی در میان کتابداران باعث می شود که پرداختی های سازمان براساس صالحیت ها و 
شایستگی های کتابداران صورت بگیرد و درنتیجه این امر باعث می شود عدالت در پرداخت ها حاکم 
شود و از طرف دیگر یک رقابت سازنده ای را نیز بین کتابداران ایجاد می کند. نتیجة این امر، افزایش 

رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و بهبود کارایی و اثربخشی کتابداران خواهد بود.
جریان صحیح اطالعات: توجه به کتابدار و کتابدارمحوری باعث می شود ارتباط سازنده ای بین 
کتابداران و مدیران برقرار شود و اطالعات سازندة بیشتری بین آنان در جهت ساماندهی بیشتر امور و 

رسیدن به اهداف سازمان جریان پیدا کند.
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پیوند سست و پیوند سخت: این مؤلفه به ارتباط بین واحدها با یکدیگر و با سایر واحدها و 
همچنین ارتباط های خارج سازمان اعم از ارتباط با سازمان های خارجی دولتی و خصوصی و دیگر 
واحدهای خارج از سازمان اشاره دارد و بر تطبیق مستمر تأکید می کند. بنابراین، نهاد کتابخانه های 
عمومی به عنوان پیشرو در امر کتاب و کتابخوانی ابتدا باید تعامل سازنده ای را بین کتابداران در سطح 
کتابخانه، کتابخانه های مختلف در سطح شهرستان ها و اداره های مختلف در سطح استان ها و کشور ایجاد 
کند و همچنین برای رسیدن به اهداف و برنامه های کالن خود باید با سازمان های فرهنگی حوزة کتاب 

تصویر2. کتابدار محوری و مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک

کتابخانه محوری

تعهد

جریان 
صحیح اطالعات

آموزش
 آنالین

عدالت 
در پرداخت

تصمیم گیری 
مشارکتی

پیوند 
سست و سخت
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از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداری، آموزش و پرورش، آموزش عالی، ناشران، کانون 
پرورش فکری، شورای کتاب کودک، انجمن علمی کتابداری ایران و دیگر سازمان های مطرح در 

داخل کشور و سازمان های فرهنگی خارج از کشور ارتباط ثمربخش داشته باشد.
تصویر2 تطبیق مؤلفه های مختلف مدیریت الگوی سایبرنتیک را در ارتباط با کتابدار محوری 

نشان می دهد:

نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تبیین دو سیاست از سیاست های هشت گانة نهاد کتابخانه های عمومی 
در الگوی مدیریت سایبرنتیک است. مؤلفه های مختلف الگوی مدیریت سایبرنتیک با تحلیل و بررسی 
پژوهش های مرتبط شناسایی شد و هریک از آن ها به تفصیل معرفی و تعریف شد. اهداف و وظایف 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور بررسی و به عنوان یک سازمان آموزشی معرفی شد و امکان به کارگیری 
الگوی مدیریت سایبرنتیک در آن به اثبات رسید. سیاست های هشت گانه معرفی و با مؤلفه های الگوی 

سایبرنتیک تطبیق داده شد. نتایج پژوهش مشخص کرد که:
و  کتابدارمحوری  عمومی،  کتابخانه های  نهاد  هشت گانة  سیاست های  اصلی  محور  دو 
کتابخانه محوری، می تواند همپوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک داشته 

باشد از جمله:
•  افزایش حس مالکیت در بین کتابداران نهاد و کاهش گروه های غیر رسمی و افزایش تعلق؛
•  تعامل، مشارکت، و تصمیم گیری مشارکتی درنتیجة افزایش تعهد و خلق ایده های نوین، 

تسهیل مدیریت دانش، و کمک به رسیدن سازمان به اهداف مورد نظر؛
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• تعامل بیشتر بین عوامل اجرایی کتابخانه ها اعم از مدیر کتابخانه، کتابداران، و مراجعان با ستادهای 
نهاد و درنتیجه افزایش بازخوردها و تصمیم گیری های درست. اجتناب از تصمیم گیری های 

سریع و بدون برنامه، استقبال از پیشنهادهای اصالحی اعضا در اتخاذ تصمیم گیری؛
• مؤلفة سلسله مراتب: تقسیم بندی وظایف به صورت تخصصی، مشخص بودن سلسله مراتب، 
تقسیم بندی اداره به واحدهای کوچک تر توسط مدیر اداره، وجود سازوکارهای اصالحی و 

بازخوردی در کلیة سطوح و درنهایت توزیع اهداف به برنامه ها و اهداف کوچک تر؛
• جریان صحیح اطالعات: توجه به کتابدار و کتابدارمحوری باعث می شود ارتباط سازنده ای 
بین کتابداران و مدیران برقرار شود و اطالعات سازندة بیشتری بین آنان در جهت ساماندهی 

بیشتر امور در سازمان جریان پیدا کند؛
• آموزش آنالین: ارتقای سطح دانش و آگاهی، افرایش مهارت های فنی حرفه ای و شغلی، 
ایجاد رفتارهای مطلوب در آنان و آماده سازی کتابداران جهت انجام وظایف و مسئولیت های 

شغلِی خود؛
• عدالت در پرداخت: ایجاد یک سیستم سنجش صالحیت ها اعم از »صالحیت های عمومی، 
تخصصی و حرفه ای و همچنین تبیین مالک های ارزیابی کتابداران. این روش باعث می شود 
پرداختی های سازمان براساس صالحیت ها و شایستگی های کتابداران صورت گیرد و منجر 
شود عدالت در پرداخت ها حاکم شده و از طرف دیگر رقابتی سازنده ای در بین کتابداران 
ایجاد شود. این خود رضایت شغلی، تعهد، افزایش کارایی، ایجاد تحول، و افزایش خالقیت  را 

به دنبال خواهد داشت 
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