
 

 

 

تی های عمومی در اسناد باالدسشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه
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 چکیده

م و های پنجانداز و برنامهشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند چشمهدف از پژوهش حاضر 

کشور و  سند نقشه مهندسی فرهنگی، سند نقشه جامع علمی کشور، سند اقتصاد مقاومتی کشور، ششم توسعه

این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای قیاسی  .بود وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران مانند سند  در رسالت کتابخانه عمومی از منظر ایفال 21بر اساس 

ند نقشه س، سند نقشه جامع علمی کشور، سند اقتصاد مقاومتی، های پنجم و ششم توسعهبرنامه، اندازچشم

نشان  سوکیبررسی اسناد از  انجام شده است. وپرورشآموزشمهندسی فرهنگی کشور و سند تحول بنیادین 

ای عمومی همستقیم به کتابخانه طوربه، عمومی که در برخی از بندهای مرتبط با اهداف و رسالت کتابخانه داد

و  های عمومی پیگیریندها توسط کتابخانهاشاره نشده این در حالی است که در حال حاضر برخی از آن ب

ر توان در اسناد باالدستی بندهایی را دمی، شوند. از سوی دیگر با توجه به رسالت کتابخانه عمومیاجرا می

کتابخانه عمومی شناسایی کرده و اقدامات الزم در جهت عملیاتی شدن آن  هاییتمأمورارتباط با اهداف و 

تواند تصویری روشن از اهداف پژوهش حاضر می عمومی طراحی و اجرا شود.های بندها توسط کتابخانه

گاه های عمومی ارائه کند و ضمن آنکه جایکشور مرتبط با کتابخانه یرساناطالعآموزشی و ، کالن فرهنگی

رای های جدید بدر صدد شناسایی و تعریف نقش، نمایدها را در اسناد باالدستی مشخص میاین کتابخانه

 .استکشور  یرساناطالعآموزشی و ، های عمومی در تحقق اهداف متنوع فرهنگیکتابخانه

رسالت کتابخانه ، برنامه پنجم و ششم توسعه، های( عمومیکتابخانه )اهداف  :واژگان کلیدی

قشه سند ن، وپرورشسند تحول بنیادین آموزش، اندازسند چشم سند اقتصاد مقاومتی، عمومی

  ، های( عمومیکتابخانه )، مهندسی فرهنگی کشورسند نقشه ، جامع علمی کشور

                                                           

2. شناسی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه علم اطالعات و دانشhasanzadeh@modares.ac.ir 

 jafari.somayyeh@gmail.com تربیت مدرسکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه . 1
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 مقدمه

د؛ جریان دهامروزه یکی از ارکان اساسی تحقیقات را اطالعات بهنگام و معتبر تشکیل می

 ،ترین حلقه اتصال علم و فناوری است. شاید به همین دلیل نیز بر دنیای نویناطالعات مهم

اطالعات قدرت است و ضروری است که  دیگریانببهکنند. صاحبان اطالعات حکمرانی می

ه تواند دسترسی بدر خدمت تمام افراد جامعه قرار گیرد و کتابخانه عمومی است که می

 ،اطالعات و دانش را برای تمامی افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی فراهم نماید )محمد بیگی

عرصه و فضای عمومی جامعه ایفای  نهادی فرهنگی در عنوانبههای عمومی کتابخانه(. 2010

حیاتی در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه  یسازوکار عنوانبهنمایند و نقش می

در بیانیه د. شوقلب جامعه و دانشگاه مردم تعبیر می منزلهبهاز آن  کهیطوربه، اندشناخته شده

ی هارشد فرهنگی افراد و گروه بزرگراهی برای عنوانبه های عمومییونسکو نیز از کتابخانه

کتابخانه عمومی این فرصت را برای همه افراد جامعه فراهم اجتماعی نام برده شده است. 

کند که به شکلی فعال در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه خود دخالت داشته و در می

بنابراین ؛ (2010، فر و خمسهایفا کنند )امیدی یمؤثرفرایندهای فرهنگی جامعه نقش 

، معین شده است هاآنهایی که برای اهداف و رسالت های عمومی با توجه بهکتابخانه

 (.2013، فردها ایفا کنند )مکتبیای در تحقق اهداف فرهنگی دولتتوانند نقش عمدهمی

در سنین و ، مختلف اجتماعی یهاگروهها را مراجعان این کتابخانه کهییازآنجا

های دهند طبیعی است که کتابخانهافکار و عقاید ناهمگن تشکیل می مختلف با یهامکان

و  ها اهدافعمومی با نیازهای متعددی روبرو هستند و در مقایسه با سایر انواع کتابخانه

موزش آ، رسانیاطالع، های گوناگون اجتماعیبطوریکه عرصه، تری دارندوظایف گسترده

 دیگرعبارتبه. گیرندیبرمفرهنگ و تفریح و سرگرمی و ... را در ، العمرو یادگیری مادام

ترین نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطالعاتی همه اقشار مهم

میزان تحصیالت و دیگر خصوصیات ، شغل، مذهب، جنس، گرفتن سن در نظرجامعه بدون 

از این دیدگاه ضروری است که در ت. های فردی پاسخ دهد کتابخانه عمومی اسو توانایی

نند تر اندیشیده و عمل کدقیق هاآنبرای رسیدن به  ریزیو برنامه هایمشخطها و تعیین هدف
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هر کارکرد باید دارای ، یرساناطالع(. از سویی دیگر در محدوده نظام 2011، )دیانی

تفاده و عملکرد واقعی با اس کندمقاصد عمل می منزلهبهباشد که  شدهیینتعاز پیش  یهاهدف

تعیین میزان ، منظور از ارزشیابی درواقع(. 2016، گیرد )جعفریقرار می موردسنجش هاآناز 

رود در بنابراین انتظار می؛ (2001، هایش است )لی پائوموفقیت نظام در رسیدن به هدف

ازهای نییکی از پیش منزلهبههای عمومی کتابخانه، های کالن و ملیریزیاسناد و برنامه

 چراکه باشند هایی از پیش تعیین شدهدارای اهداف و برنامه، اساسی توسعه فرهنگی جامعه

رود مدون می هاآنهای عمومی انتظار انجام آنچه را که از کتابخانه، هاتیمأموراهداف و 

 کند.می

زمانی مستقل سا صورتبه 2010های عمومی از سال کتابخانه، در حال حاضر در کشور

انجمن  ،کنند و ارکان آن شامل هیأت امناهای عمومی کشور فعالیت میزیر نظر نهاد کتابخانه

(. از سوی 2011، کشور عمومی یهاکتابخانه اداره نحوه تأسیس و )قانون استها و دبیرخانه

شهرهای های عمومی در اندازی کتابخانهها نیز خود اقدام به تأسیس و راهدیگر شهرداری

. میستههای عمومی در کشور ی کتابخانهبنابراین شاهد مدیریت چندگانه؛ اندمختلف نموده

ایی همشکالت و کاستی، ها صورت گرفتههایی که از این کتابخانهو ارزیابی هاپژوهشدر 

 امکانات ،نیروی انسانی، منابع و خدمات، هاهای گوناگون از قبیل مدیریت کتابخانهدر زمینه

ط رضایت متوس، های جذب کاربرانشیوه، قوانین و مقررات، ساختمان و فضا، و تجهیزات

های صورت که در برخی از پژوهش هرچندو حتی کم کاربران و ... گزارش شده است. 

ون های گوناگها از جنبههای اخیر که به ارزیابی وضعیت این کتابخانهگرفته در سال

ها نسبت به گذشته در رسیدن به اهداف خود داده این کتابخانهها نشان یافته، شدهپرداخته

اما بسیاری از متخصصان ریشه بسیاری از ، (2016، اند )جعفریعملکرد بهتری داشته

ا توجه دانند بطوریکه بهای کالن کشور میاسناد و برنامه، و مصوباتمشکالت را در قوانین 

ای هوظایف و نقش کتابخانه، ه باید به اهدافچنانک، هابه اهمیت و رسالت این کتابخانه

( نیز نشان 2013فرد )های پژوهش مکتبیمستقیم پرداخته نشده است. یافته طوربهعمومی 

بیش  ،های اول تا سوم توسعه و متون مرتبط با این قوانینقوانین برنامه درمجموعدهد که می

ای عمومی قابل هقیم از طریق کتابخانهمستاز پنجاه بند وجود دارد که به شکل مستقیم و غیر
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تحقق است و این در صورتی است که در بیشتر بندها به کتابخانه عمومی اشاره مستقیم نشده 

 است.

، یندر اسناد و قوان هاآنهای عمومی و اهداف و جایگاه شاید اگر حضور مستقیم کتابخانه

حمایت و تالش بیشتری در جهت ، مس ول هایسازمانتر از گذشته باشد افراد و پررنگ

 کنند. هاآنها و رفع مشکالت تحقق اهداف این کتابخانه

همسو با تغییرات ، های عمومیکتابخانه یهاتیمأموربنابراین الزم است که اهداف و 

 کتابخانه عمومی یو کارکردهاجامعه تعریف و شناسایی گردند. واضح است که اهداف 

 طورهماناما ، اندشده منتشرمعتبر مانند ایفال و یونسکو تدوین و  یالمللنیب هایسازمانتوسط 

ادی ای تا حد زیکه در باال نیز اشاره گردید میزان و چگونگی تحقق این اهداف در هر جامعه

ومی و همچنین های عمبستگی به دیدگاه مس والن آن جامعه نسبت به نقش و رسالت کتابخانه

لذا پژوهش حاضر در صدد است تا دارد.  موردنظرت جامعه جایگاه آن در قوانین و مصوبا

رسالت کتابخانه عمومی از  21بر اساس مرتبط با کتابخانه عمومی را  هایمأموریتاهداف و 

شناسایی کند. بدیهی است که در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران  منظر ایفال در

 مشخص موردبررسیعمومی نیز در اسناد  جایگاه کتابخانه، راستای انجام این پژوهش

 گردد.می

 ازجمله 2131جمهوری اسالمی ایران در افق  سالهیستب اندازچشمسند  کهییازآنجا

ی در اهای توسعهو سرلوحه تدوین تمام برنامهمصوبات مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

انداز های توسعه در تحقق اهداف سند چشمشود و همچنین از سوی دیگر برنامهنظر گرفته می

سوب توسعه مح مدتکوتاهو  بلندمدتهای واسط برنامهحلقه  عنوانبهنقش کلیدی دارند و 

و  2131انداز جمهوری اسالمی ایران در افق لذا در پژوهش حاضر سند چشم، شوندیم

شوند. همچنین در راستای هدف سعه بررسی و تحلیل میساله پنجم و ششم تو 1های برنامه

قوانین مصوبات ملی جمهوری اسالمی مشخص گردید در برخی از ، پژوهش و مرور اسناد

گی سند نقشه مهندسی فرهن، سند نقشه جامع علمی کشور، سند اقتصاد مقاومتیمانند  هاآن

شده است.  نام برده یماًمستقاز کتابخانه عمومی  وپرورشآموزشکشور و سند تحول بنیادین 

 لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل اسناد فوق نیز پرداخته است.
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بنابراین پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن ارائه تصویری روشن از اهداف و 

 جایگاه و نقش کتابخانه عمومی را، عمومی در اسناد فوق مرتبط با کتابخانه هاییتمأمور

 اسناد مذکور معلوم نماید.در 

ر عمومی د مرتبط با کتابخانه هاییتمأمورهدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی اهداف و 

سند اقتصاد ، ششم جمهوری اسالمی ایرانتوسعه پنجم و  یهابرنامهانداز و سند چشم

سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند تحول ، سند نقشه جامع علمی کشور، مقاومتی

 :استزیر  یهاپرسشدر قالب پاسخگویی به  وپرورشآموزشبنیادین 

عمومی در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی  مرتبط با کتابخانه هاییتمأموراهداف و  .2

 اند؟ایران چگونه تعریف شده

قشه سند ن، اقتصاد مقاومتیسند ، های پنجم و ششم توسعهبرنامه، اندازدر سند چشم .1

سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند تحول بنیادین ، جامعه علمی کشور

 چه جایگاهی برای کتابخانه عمومی در نظر گرفته شده است؟ وپرورشآموزش

 روش

. در انجام شده استکیفی  این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای

سیم به واحدهای تحلیلی تق گامبهگاممند و ای قاعدهمتن به شیوه، تحلیل محتوای کیفی

یابند های نظری ویژه تکوین میها بر اساس جنبهپژوهش مقوله مس لهشود و با دنبال کردن می

شیدن از متن به سمت بیرون ک عمدتاً(. مسیر حرکت در تحلیل محتوای کیفی 2011، )حریری

 های مفهومی است.ها و نقشهمقوالت و ایجاد مدل

اند نامیده هم شدهیتهداتحلیل محتوای مبتنی بر قیاس که برخی آن را تحلیل محتوای 

 های نظری گوناگونی وجود داردیابد که پیرامون موضوع تحقیق دیدگاهزمانی ضرورت می

ت. در یک زمینه متفاوت اس هاآنهای پیشین و یا بسط آزمون نظریه، و هدف از انجام تحقیق

 هانآبینی متغیرها و روابط میان تواند به پیشها و ادبیات موجود در یک زمینه میظریهن

یری از این گو با بهره تریافتهساختتوان فرایند مطالعه را به شکلی می روینازاکمک کند. 

کند که به تعریف های موجود به ما کمک میهای پیشینی هدایت کرد. دیدگاهدیدگاه
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 وردنظرممقوالت اصلی ، دست پیدا کنیم. این تعریف عملیاتی موردنظرهیم عملیاتی مفا

(. پژوهش حاضر نیز اهداف مرتبط با کتابخانه 2060، آورد )تبریزیپژوهش را فراهم می

عمومی در اسناد باالدستی را با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای قیاسی بررسی نموده است. 

ناد در قالب مراحل زیر انجام گرفت؛ ابتدا با توجه به تحلیل محتوای اس، پژوهشدر این 

 یتمأموررسالت کتابخانه عمومی از منظر ایفال مقوالت اصلی در رابطه با اهداف و 

قیق قرار د یلو تحل موردمطالعه موردنظرهای عمومی شکل گرفتند. سپس اسناد کتابخانه

عمومی شناسایی گردید؛ در مرحله سوم  با کتابخانهمرتبط  هاییتمأمورگرفت و اهداف و 

لی های اصاز اسناد برای قرار گرفتن در هر یک از مقوله شدهاستخراجهای هر یک از گزاره

 پردازش و نتایج تفسیر شدند. هادادهشد. در مرحله آخر هم گذاری نشانه

در  مطالعهدمورجامعه ، بررسی و جستجو پیرامون میزان اهمیت اسناد باالدستی، با تحقیق

های پنجم و ششم برنامه، 2131جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشماین پژوهش سند 

ی کشور سند نقشه مهندسی فرهنگ، سند نقشه جامع علمی کشور، سند اقتصاد مقاومتی، توسعه

 .است وپرورشآموزشو سند تحول بنیادین 

ه از سازمانی است ک، کتابخانه عمومی، بر اساس رهنمودهای ایفال .عمومی رسالت کتابخانه

انی اجتماعی تأسیس و پشتیب هایسازمانیا ملی از طریق سایر  یامنطقه، محلی طریق حکومت

اطالعات و آثار فکری و هنری را با استفاده از ، دانش، . کتابخانه عمومیشودیممالی 

، ملیت، نژاد از نظرصرفبرابر و یکسان  یبه صورتو  کندیممنابع و خدمات تهیه  رشتهیک

ر دسطح تحصیلی و سواد ، وضعیت شغلی، وضع اقتصادی، زبان، مذهب، جنسیت، سن

 (.1323، )ایفال دهدیممردم قرار  دسترس

ی برای هایهای عمومی مکانکتابخانه، های عمومی آمریکاطبق تعریف انجمن کتابخانه

ف های مختلف توصینین و پیشینهآموزش و خودیاوری و ارائه فرصت برای همه افراد از س

ا هارتقای مداوم توانمندی، شده است که بسترهای الزم را برای همه افراد جهت یادگیری

رای های بعد از مدرسه ببرنامه، انجام تکالیف، کنند. خدماتی مانند یادگیری زبانفراهم می

سوادآموزی و خدمات  یهابرنامه، کمک به تازه مهاجرها، مرکز اطالعات مشاغل، کودکان

نیاز  برای پاسخگویی به توانندیمها مواردی است که کتابخانه ازجملهبسیار زیاد دیگر 
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 ... های عمومی در اسناد باالدستیشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه 

 

های عمومی برای برخی کودکان و اطالعاتی جامعه پیرامونی خود ارائه کنند. کتابخانه

نند و کار ک توانند با رایانهرود که با مراجعه به آنجا میتنها جایی به شمار می هاآنوالدین 

عمومی اگر جایگاه  هایکتابخانه با منابع بلکه با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند. تنهانهدر آنجا 

از حیث تاریخی و اجتماعی در مکانی از بلوغ و  هاآنجامعه مخاطب ، واقعی خود را بیابند

نتی مطم ن اپشتیبان امر تحقیقات در کشور و ضم عنوانبهگیرد که قدرت گزینش قرار می

وختن بخش آمکند که خون حیاتبرای سالمت جامعه باشد و شبیه قلب نیرومندی عمل می

 (.2010، رساند )احمدیو یادگیری را به تمام پیکره اجتماع می

 شناخت اینرسالت کتابخانه عمومی از منظر ایفال اشاره خواهیم داشت؛  21در ادامه به 

جهت درک و شناسایی جایگاه و اهداف  موردنظرو اسناد ما را در تحلیل قوانین ، هارسالت

 ها یاری خواهد داد:این کتابخانه

 های خواندن از کودکی؛ایجاد و تقویت عادت .2

 ونیز تمامی سطوح آموزش رسمی؛ پشتیبانی از آموزش فردی و خودآموزی  .1

 های رشد سازنده فردی؛ایجاد فرصت .0

 نوجوانان؛برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و  .1

 ها؛هنردوستی و دستاورهای علمی و نوآوری، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی .1

 فراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای نمایشی؛ .9

 فرهنگی و تنوع فرهنگی؛حمایت از گفتگوی بین .0

 پشتیبانی از فرهنگ شفاهی؛ .1

 اجتماعاتشان؛تضمین دسترسی تمام شهروندان به تمام انواع اطالعات مرتبط با  .6

ها و تشکیالت اقتصادی و رسانی کافی به سازمانفراهم کردن خدمات اطالع .23

 ذینفعانشان؛

 ای و اطالعاتی؛های سواد رایانهتسهیل آموزش مهارت .22

های سنی و های سوادآموزیِ تمام گروهها و برنامهپشتیانی و مشارکت در فعالیت .21

 (.1323، )ایفالهایی در صورت لزوم گذاری چنین فعالیتپایه
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 هایافته

وان تهای عمومی از منظر ایفال که در باال به آن اشاره شد میبا توجه به رسالت کتابخانه

، یرساناطالع، فرهنگیهای اصلی ها و مقولهقالب حوزهها را در اهداف این کتابخانه

ا ب اهداف مرتبط، پژوهش سؤاالتگرفت. برای پاسخ به  در نظر آموزش و سوادآموزی

کتابخانه عمومی در اسناد باالدستی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای قیاسی و با در نظر 

در قالب  آموزش و سوادآموزی و، یرساناطالع، فرهنگیهای اصلی داشتن مقوله

رسالت کتابخانه عمومی از منظر ایفال استخراج گردید. الزم به  21های فرعی بر اساس مقوله

یا  به نحوی با یکهر یک ، اندهایی که از متن اسناد استخراج شدهگزارهتوضیح است که 

 باشند.می عمومی مرتبط چند جنبه از اهداف و رسالت کتابخانه

 2131انداز جمهوری اسالمی ایران در افق اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند چشم

 هجری شمسی

ن خاصی از نهاد یا سازما، در متن سند طبعاً ،اندازبودن سند چشم با توجه به کلی و کیفی

 های عمومینام برده نشده است. لذا برای تحلیل جایگاه و اهمیت نهادی مانند کتابخانه

بلکه الزم است این اسناد در سطحی ، به جستجوی واژه مذکور پرداخت ماًیمستقتوان نمی

ت ها و اهداف و رسالفعالیت حوزه بندیو کیفی مورد تحلیل قرار گیرند. با مقوله عمیق

تابخانه توان به جایگاه کمی میرمستقیغ طوربه هاآنهای عمومی و یافتن مصادیق کتابخانه

بط اهداف مرت، اندازچشمپی برد. پس از مطالعه و تحلیل محتوای سند ، عمومی در این سند

 (ینرسااطالعفرهنگی و ، یسوادآموزبا کتابخانه عمومی را )در سه مقوله اصلی آموزش و 

است. با توجه به محدود بودن متن سند  مشاهدهقابل 2شناسایی کرده که نتیجه آن در جدول 

 آمده است. 2در جدول  ناًیعمصادیق هر مقوله نیز ، اندازچشم

 کشور سالهستیب اندازچشم. اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند 2جدول 

 مصادیق )رسالت کتابخانه عمومی(مقوله فرعی  مقوله اصلی

آم     وزش و 

 سوادآموزی

ونیز تم  امی  پش   تیب  انی از آموزش فردی و خودآموزی 

 سطوح آموزش رسمی

 علمی، اقتصادی اول جایگاه به یافتهدست

 جنوب آسیای یمنطقه سطح در فناوری و

 ... غربی
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 ... های عمومی در اسناد باالدستیشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه 

 

 مصادیق )رسالت کتابخانه عمومی(مقوله فرعی  مقوله اصلی

 برخوردار از دانش پیشرفته

 و اطالعاتی ایهای سواد رایانهتسهیل آموزش مهارت

 برخوردار از دانش پیشرفته

 ید علمو تول یافزارنرمبر جنبش  تأکید...با 

 توانا در تولید علم و فناوری

یِ های سوادآموزها و برنامهپش تیانی و مشارکت در فعالیت 

ر هایی دگذاری چنین فعالیته ای س   نی و پایه تم ام گروه 

 صورت لزوم

 یعلم، اقتصادی اول جایگاه به یافتهدست

 جنوب آسیای یمنطقه سطح در فناوری و

 ... غربی

 برخوردار از دانش پیشرفته

 فرهنگی

 - های خواندن از کودکیایجاد و تقویت عادت

 های رشد سازنده فردیایجاد فرصت

 برابر یهافرصتبرخوردار از 

 و تبعیض فساد، دور از فقر

اجتماعی و حفظ حقوق  بر عدالت تأکیدبا 

 هاانسانو کرامت 

 نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و نوجوانان

هنردوستی و دستاورهای ، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی

 هاعلمی و نوآوری

، یمتناس ب با مقتضیات فرهنگ ، یافتهتوس عه 

 جغرافیایی و تاریخی خود

 - نمایشیفراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای 

 فرهنگی و تنوع فرهنگیحمایت از گفتگوی بین

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان

 س   ازگاری و برخوردار از روحی ه تع اون  

 اجتماعی

 - پشتیبانی از فرهنگ شفاهی

هر یک به نحوی با یک یا ، اندانداز استخراج شدههای باال که از متن سند چشمگزاره

درصد  11باشند بطوریکه در حدود می عمومی مرتبط چند جنبه از اهداف و رسالت کتابخانه

، میرمستقیغشده که مستقیم یا  تأکیدانداز بر موضوعات و مقوالتی از کل متن سند چشم

 .باشندیماهداف و رسالت کتابخانه عمومی ، جزء کارکردها

 خانه عمومی در برنامه پنجم و ششم توسعهاهداف مرتبط با کتاب

کتابخانه عمومی در  یهاتیمأمورسه مقوله اصلی مرتبط با اهداف و ، در جدول زیر

ی( و های فرعبه همراه رسالت کتابخانه عمومی )مقوله قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه

 و مقایسه است. مشاهدهقابل، به تفکیک هر برنامه هاآنفراوانی 
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 . اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در برنامه پنجم و ششم توسعه2 جدول

 مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

 فراوانی

برنامه 

 پنجم

برنامه 

 ششم

مجموع 

 فراوانی

آموزش و 

 سوادآموزی

ح ونیز تمامی سطو پشتیبانی از آموزش فردی و خودآموزی 

 آموزش رسمی
6 0 21 

 20 1 6 ای و اطالعاتیهای سواد رایانهمهارتتسهیل آموزش 

یِ های س  وادآموزها و برنامهپش تیانی و مش ارکت در فعالیت  

 هایی درگذاری چنین فعالیته ای س   نی و پ ایه  تم ام گروه 

 صورت لزوم

9 3 9 

 02 0 11 مجموع

 رسانیاطالع

تض  مین دس  ترس  ی تمام ش  هروندان به تمام انواع اطالعات   

 اجتماعاتشانمرتبط با 
0 0 9 

ها و رس   انی کافی به س   ازمان فراهم کردن خ دمات اطالع 

 تشکیالت اقتصادی و ذینفعانشان
2 3 2 

 0 0 1 مجموع

 فرهنگی

 1 0 2 های خواندن از کودکیایجاد و تقویت عادت

 6 0 9 های رشد سازنده فردیایجاد فرصت

 3 3 3 برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و نوجوانان

هنردوس تی و دستاورهای  ، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی

 هاعلمی و نوآوری
3 3 3 

 29 21 1 فراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای نمایشی

 3 3 3 فرهنگی و تنوع فرهنگیحمایت از گفتگوی بین

 3 3 3 پشتیبانی از فرهنگ شفاهی

 16 21 22 مجموع

 90 11 06 مجموع کل 

 90 درمجموعدهد در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان می 1گونه که جدول همان

 دهپرداخته ش، که مرتبط با رسالت کتابخانه عمومی است ییهاتیمأمورمورد به اهداف و 

های حوزه، شدهییشناسا یهاتیمأموراست که این اهداف و  توضیحاما الزم به ؛ است

 د و تنهاباشنمی هاو سازمانهای عمومی و سایر نهادها مشترک و مرتبط با فعالیت کتابخانه
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 ... های عمومی در اسناد باالدستیشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه 

 

 0مستقیم به کتابخانه عمومی در متن قانون برنامه پنجم توسعه ذیل ماده  مورداشارهدر یک 

اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی  داشتننگهزنده و نمایان  منظوربهدولت »شده است: 

ار یک معی عنوانبهره( و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن ) ینیخمامام  حضرت

ی آن ها و تسرو برنامه هایگذاراستیساساسی در تدوین الگوی توسعه اسالمی   ایرانی و 

و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه  هاپژوهشاز انجام ، به مجموعه ارکان نظام

ری و فناو، های تخصصی الزم با تکیه بر علومس رشتهآموزشی و تأسی، سازیفرهنگ

 هایهای دورهنامهو مؤسسات پژوهشی و پایان هادانشگاهگیری مناسب از ظرفیت بهره

، ریمقام معظم رهب، ره() ینیخمتحصیالت تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام 

دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز ، انقالب اسالمی

در ، ین زمینهدر ا منتشرشدههای معتبر خارجی به آثار های عمومی کشور و کتابخانهکتابخانه

 .«نمایدهای سنواتی حمایت مالی میقوانین بودجه

ما عبارت ا ،نشده کاربردهبهعبارت کتابخانه عمومی ، در متن قانون برنامه ششم توسعه

ذیل بخش  دیآیم حساببهاز کتابخانه عمومی  یارمجموعهیز درواقعکتابخانه روستایی که 

، منظور ارتقاءبه»به این صورت آمده است:  61هنر و ورزش( و در قالب ماده ، )فرهنگ 20

 بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف، سازی فرهنگیمقاوم، تعالی

دولت مکلف است تمهیدات الزم را ، انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی...سند چشم

متر های روستایی در مناطق کبا اولویت کتابخانه یخوانکتابنسبت به توسعه فرهنگ 

ب ای با رویکرد تشویق و جذبر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه، یافتهتوسعه

و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر  گذاری بخش خصوصیسرمایه

کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد 

مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای  %1ساالنه پنج درصد 

 .«قانون برنامه اقدام نماید

از  بسیاری، های کتابخانه عمومیبا توجه به رسالت و ویژگی قطعاًاما در سایر موارد 

 دیگرارتعببهگردد. های عمومی پیگیری و اجرا میتوسط کتابخانه شدهاستخراجهای گزاره

. از اندیابیتدسقابلهای عمومی مستقیم از طریق کتابخانهبسیاری از اهداف فوق به شکل غیر
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مجموع اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی که در ، 1سوی دیگر بر اساس اطالعات جدول 

وجه به . این امر نشان از کاهش تاستبیشتر از برنامه ششم  شدهییشناسابرنامه پنجم توسعه 

ها در برنامه ششم در مقایسه با برنامه پنجم دارد. کارکردها و اهداف مرتبط با این کتابخانه

بیشترین و مقوله  02با فراوانی ، دآموزیبر طبق جدول فوق مقوله آموزش و سوا، همچنین

را به خود  شدهییشناسا یهاتیمأمورکمترین سهم در اهداف و ، 0فراوانی  با یرساناطالع

های اصلی در بین مقوله 16فرهنگی با فراوانی  اند. در این میان مقولهاختصاص داده

 رتبه دوم دارد. موردمطالعه

 ر سند نقشه جامع علمی کشوراهداف مرتبط با کتابخانه عمومی د

 علمی و با هدف طراحی راهبردهای مشخص برای اهداف نقشه جامع علمی کشور

رای عالی و توسط شو شدهیطراحنظام  سالهستیب اندازچشمصنعت در افق  اقتصاد و، وریافن

های سه مقوله اصلی به همراه مقوله، 0انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است. در جدول 

 آمده است. هاآنفرعی )رسالت کتابخانه عمومی( و فراوانی 

 . اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند نقشه جامع علمی کشور3جدول 

 فراوانی مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

آموزش و 

 سوادآموزی

 20 ونیز تمامی سطوح آموزش رسمی پشتیبانی از آموزش فردی و خودآموزی 

 20 ای و اطالعاتیهای سواد رایانهتسهیل آموزش مهارت

های س   نی و های س   وادآموزیِ تمام گروهها و برنامهپش   تیانی و مش   ارکت در فعالیت

 هایی در صورت لزومگذاری چنین فعالیتپایه
2 

 10 مجموع

 رسانیاطالع

 9 تضمین دسترسی تمام شهروندان به تمام انواع اطالعات مرتبط با اجتماعاتشان

ها و تش   کیالت اقتص   ادی و  رس   انی کافی به س   ازمان فراهم کردن خ دم ات اطالع  

 ذینفعانشان
1 

 1 مجموع

 فرهنگی

 2 های خواندن از کودکیایجاد و تقویت عادت

 9 فردیهای رشد سازنده ایجاد فرصت

 0 برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و نوجوانان

 1 هاهنردوستی و دستاورهای علمی و نوآوری، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی
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 ... های عمومی در اسناد باالدستیشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه 

 

 فراوانی مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

 1 فراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای نمایشی

 2 فرهنگی و تنوع فرهنگیحمایت از گفتگوی بین

 3 پشتیبانی از فرهنگ شفاهی

 20 مجموع

 11 مجموع کل 

مورد اهداف و  11 درمجموعدر سند نقشه جامع علمی کشور  0بر اساس جدول 

ح است اما الزم به توضی؛ است عمومی شناسایی شده مرتبط با رسالت کتابخانه یهاتیمأمور

اقدام ، 1کالن مستقیم به کتابخانه عمومی ذیل راهبرد  ادارهدر یک مورد  نهادر متن سند ت

های عمومی و افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه» شده است: 0ملی 

اوری و فن، مجازی در مناطق مختلف و حمایت از تولید و انتشار این منابع همسو با نظام علم

 .«نوآوری کشور

از  بسیاری، های کتابخانه عمومیبا توجه به رسالت و ویژگی قطعاًاما در سایر موارد 

 دیگرارتعببهگردد. های عمومی پیگیری و اجرا میتوسط کتابخانه شدهاستخراجهای گزاره

. اندیابیتدسقابلهای عمومی مستقیم از طریق کتابخانهبسیاری از اهداف فوق به شکل غیر

بیشترین و مقوله  10با فراوانی ، بر طبق جدول فوق مقوله آموزش و سوادآموزی، همچنین

شناسایی شده را به خود  یهاتیمأمورکمترین سهم در اهداف و ، 1راوانی ف با یرساناطالع

های اصلی در بین مقوله 20فرهنگی با فراوانی  اند. در این میان مقولهاختصاص داده

 رتبه دوم دارد. موردمطالعه

 اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور

اسالم  یهارزشامنطبق با اصول و یک سند باالدستی  عنوانهبسند نقشه مهندسی فرهنگی 

رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی امام ، انقالب اسالمی یهاآرمان، ناب محمدی )ص(

ا ب( و اسناد فرادستی مربوط در ده فصل و یالعالمدظلهخمینی )ره( و مقام معظم رهبری )

 و محققان، پژوهشی -علمی مراکز  جانبه نهادها وهمکاری و مشارکت فعال و همه

هیه و ربط تهای اجرایی و فرهنگی ذیکارشناسان حوزه و دانشگاه و دستگاه و اندیشمندان
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، 1در جدول  .تصویب نهایی رسانیدآن را شورای عالی انقالب فرهنگی که تنظیم گردیده 

مده آ هاآنوانی های فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( و فراسه مقوله اصلی به همراه مقوله

 است.

 . اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور4جدول 

 فراوانی مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

آموزش و 

 سوادآموزی

 21 ونیز تمامی سطوح آموزش رسمی پشتیبانی از آموزش فردی و خودآموزی 

 1 ای و اطالعاتیرایانههای سواد تسهیل آموزش مهارت

و  های س  نیهای س  وادآموزیِ تمام گروهها و برنامهپش  تیانی و مش  ارکت در فعالیت

 هایی در صورت لزومگذاری چنین فعالیتپایه
3 

 26 مجموع

 رسانیاطالع

 20 تضمین دسترسی تمام شهروندان به تمام انواع اطالعات مرتبط با اجتماعاتشان؛

ها و تش   کیالت اقتص   ادی و رس   انی کافی به س   ازمانخدمات اطالعفراهم کردن 

 ذینفعانشان؛
0 

 29 مجموع

 فرهنگی

 0 های خواندن از کودکیایجاد و تقویت عادت

 23 های رشد سازنده فردیایجاد فرصت

 1 برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و نوجوانان

 21 هادستاورهای علمی و نوآوریهنردوستی و ، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی

 1 فراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای نمایشی

 1 فرهنگی و تنوع فرهنگیحمایت از گفتگوی بین

 0 پشتیبانی از فرهنگ شفاهی

 12 مجموع

 09 مجموع کل 

مورد اهداف و  09 درمجموعسند نقشه مهندسی فرهنگی کشور  در 1بر اساس جدول 

 مرتبهکی عمومی شناسایی گردید. در متن سند تنها مرتبط با رسالت کتابخانه یهاتیمأمور

افزایش »شده است:  0ملی اقدام ، 1کالن اشاره مستقیم به کتابخانه عمومی ذیل راهبرد 

 های عمومی و مجازی در مناطق مختلفدسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه

در  .«فناوری و نوآوری کشور، ن منابع همسو با نظام علمو حمایت از تولید و انتشار ای
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 ... های عمومی در اسناد باالدستیشناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه 

 

دیگری از این سند به موضوعات مرتبطی مانند توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و  یهابخش

تقویت  به فرهنگ عمومی و یخوانکتابتبدیل مطالعه و ، افزایش سرانه مطالعه، یخوانکتاب

تاب ها و مراکز تولید و توزیع کفرهنگ مطالعه مفید و هدفمند و توسعه و تقویت زیرساخت

با  طعاًقاما از کتابخانه عمومی نام برده نشده است. در سایر موارد  شدهپرداختهو مطبوعات ... 

وسط ت شدهاستخراج هایبسیاری از گزاره، های کتابخانه عمومیتوجه به رسالت و ویژگی

ه شکل بسیاری از اهداف فوق ب دیگرعبارتبهگردد. های عمومی پیگیری و اجرا میکتابخانه

ل فوق مقوله بر طبق جدو، . همچنیناندیابیدستقابلهای عمومی مستقیم از طریق کتابخانهغیر

ین سهم در اهداف کمتر، 29فراوانی  با یرساناطالعبیشترین و مقوله  12با فراوانی ، فرهنگی

آموزش و  اند. در این میان مقولهشناسایی شده را به خود اختصاص داده یهاتیمأمورو 

 رتبه دوم دارد. موردمطالعههای اصلی در بین مقوله 26سوادآموزی با فراوانی 
 سند اقتصاد مقاومتی کشورهای کلی سیاستاهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در 

های مقاومت اقتصادی و هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص مقام معظم رهبری با

یکردی های کلی اقتصاد مقاومتی با روسیاست، سالهانداز بیستدستیابی به اهداف سند چشم

شان ایکردند. گرا ابالغ پیشرو و برون، زادرون، مولد، فرصت ساز، ریپذانعطاف، جهادی

قتصادی بخش از نظام انست الگویی الهامکردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توا تأکید

الن آفرینی مردم و فعااسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش

 .اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند

های فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( و سه مقوله اصلی به همراه مقوله، 1در جدول 

 آمده است. هاآنفراوانی 

 سند اقتصاد مقاومتی کشور های کلیسیاست. اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در 5جدول 

 فراوانی مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

آموزش و 

 سوادآموزی

 1 ونیز تمامی سطوح آموزش رسمی پشتیبانی از آموزش فردی و خودآموزی 

 3 اطالعاتیای و های سواد رایانهتسهیل آموزش مهارت

نی و های سهای سوادآموزیِ تمام گروهها و برنامهپش تیانی و مش ارکت در فعالیت  

 هایی در صورت لزومگذاری چنین فعالیتپایه
3 

 1 مجموع

http://www.entekhab.ir/fa/news/148947/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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 فراوانی مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

 رسانیاطالع

 0 تضمین دسترسی تمام شهروندان به تمام انواع اطالعات مرتبط با اجتماعاتشان؛

ها و تش  کیالت اقتص  ادی و  کافی به س  ازمان رس  انیفراهم کردن خدمات اطالع

 ذینفعانشان؛
0 

 9 مجموع

 فرهنگی

 3 های خواندن از کودکیایجاد و تقویت عادت

 3 های رشد سازنده فردیایجاد فرصت

 2 برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و نوجوانان

 1 اهنوآوریهنردوستی و دستاورهای علمی و ، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی

 3 فراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای نمایشی

 1 فرهنگی و تنوع فرهنگیحمایت از گفتگوی بین

 3 پشتیبانی از فرهنگ شفاهی

 1 مجموع

 20 مجموع کل

مورد  20 درمجموعسند اقتصاد مقاومتی کشور های کلی ستسیادر  9بر اساس جدول 

عمومی شناسایی گردید. الزم به توضیح  مرتبط با رسالت کتابخانه یهاتیمأموراهداف و 

ده از سازمان یا نهاد خاصی در متن نام بر، کلی یهااستیساست که با توجه به کیفی بودن 

-تابخانهمستقیم از طریق کشده به شکل غیرنشده است اما بسیاری از اهداف مرتبط شناسایی 

 9راوانی با ف، یرساناطالعبر طبق جدول فوق مقوله ، . همچنیناندیابیدستقابلهای عمومی 

کمترین سهم در اهداف و ، 1فراوانی  بیشترین و مقوله آموزش و سوادآموزی با

فرهنگی با  مقولهاند. در این میان شناسایی شده را به خود اختصاص داده یهاتیمأمور

 رتبه دوم دارد. موردمطالعههای اصلی در بین مقوله 1فراوانی 

 وپرورشآموزشاهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند تحول بنیادین 

شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی  وپرورشآموزشمبانی نظری سند ملی 

وری اسالمی ایران و رهنامه نظام تعلیم و فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمه، ایران

شورای عالی  119تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران در جلسه 

، هاگذاریتأیید کلی شد و مبنای تمامی سیاست 2016مورخ دوم مرداد  وپرورشآموزش

http://www.entekhab.ir/fa/news/148947/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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می ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالریزیبرنامه

های فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( و سه مقوله اصلی و مقوله، ایران است. در جدول زیر

 آمده است. هاآنفراوانی 

 وپرورشآموزش. اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند تحول بنیادین 6جدول 

 فراوانی مقوله فرعی )رسالت کتابخانه عمومی( مقوله اصلی

آموزش و 

 سوادآموزی

 21 ونیز تمامی سطوح آموزش رسمی پشتیبانی از آموزش فردی و خودآموزی 

 1 ای و اطالعاتیهای سواد رایانهتسهیل آموزش مهارت

نی و های سهای سوادآموزیِ تمام گروهها و برنامهپش تیانی و مش ارکت در فعالیت  

 هایی در صورت لزومگذاری چنین فعالیتپایه
0 

 11 مجموع

 رسانیاطالع

 1 تضمین دسترسی تمام شهروندان به تمام انواع اطالعات مرتبط با اجتماعاتشان؛

ها و تش  کیالت اقتص  ادی و  رس  انی کافی به س  ازمان فراهم کردن خدمات اطالع

 ذینفعانشان؛
3 

 1 مجموع

 فرهنگی

 3 های خواندن از کودکیایجاد و تقویت عادت

 6 فردیهای رشد سازنده ایجاد فرصت

 1 برانگیختن تخیل و خالقیتِ کودکان و نوجوانان

 1 اههنردوستی و دستاورهای علمی و نوآوری، ترویج آگاهی از میراث فرهنگی

 9 فراهم کردن زمینه تجلی تمامی هنرهای نمایشی

 3 فرهنگی و تنوع فرهنگیحمایت از گفتگوی بین

 3 پشتیبانی از فرهنگ شفاهی

 11 مجموع

 11 مجموع کل

مورد اهداف و  11 درمجموع وپرورشآموزشدر سند تحول بنیادین  9بر اساس جدول 

اشاره  رتبهدومعمومی شناسایی گردید. در متن سند  مرتبط با رسالت کتابخانه یهاتیمأمور

انداز در فصل سه ذیل چشم شده است: 0و  0های مستقیم به کتابخانه عمومی ذیل فصل

 دیگر و مساجد با اثربخش تعامل دارای»آمده است:  2131انداز ایران مدرسه در چشم

 ورداربرخ و عمومی هایکتابخانه، فرهنگسرا نظیر محلی هایکانون و مذهبی مراکز، نهادها
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ذیل هدف  0در فصل  .«متخصصان و نظرانصاحب، دینی عالمان با مؤثر و مستمر ارتباط از

 رسمی تربیت و تعلیم فرایند در یادگیری هایمحیط به بخشیو در راستای تنوع 9عملیاتی 

، اهاردوگاه، ااهسرپژوهش مانند یادگیری هایمحیط از یاشبکه ایجاد»راهکار ، عمومی

 است. شدهمطرح «عمومی هایهتابخانک، فرهنگ هایهانخ

ع آن به نو یااشارهنام برده و  یطورکلبهدیگری از این سند از کتابخانه  یهابخشدر 

بسیاری  ،های کتابخانه عمومیبا توجه به رسالت و ویژگی قطعاًنکرده است. در سایر موارد 

گردد. های عمومی پیگیری و اجرا میتوسط کتابخانه شدهاستخراجهای از گزاره

ای عمومی همستقیم از طریق کتابخانهبسیاری از اهداف فوق به شکل غیر دیگرعبارتبه

 ،آموزش و سوادآموزی و فرهنگی یهامقولهبر طبق جدول فوق ، . همچنیناندیابیدستقابل

کمترین سهم در اهداف و ، 1فراوانی  با یرساناطالعبیشترین و مقوله  11با فراوانی 

 اند.د اختصاص دادهشناسایی شده را به خو یهاتیمأمور

 گیرییجهنتبحث و 

ای هپژوهش حاضر با توجه به مسائلی از قبیل لزوم شناسایی اهداف مناسب برای کتابخانه

عمومی در اسناد باالدستی کشور با در نظر داشتن تنوع کارکردها و اهداف کتابخانه عمومی 

ه در خشی این کتابخانها و همچنین ظرفیت و جایگاه فرابدر مقایسه با سایر کتابخانه

 بدیل آن در توسعه فرهنگی وسازی توسعه هر کشور بخصوص نقش و جایگاه بیزمینه

ق اهداف ها در تحقاجتماعی کشور و ضرورت توجه دولت و مس والن به جایگاه این کتابخانه

ا در هو فرهنگی کشور و کاهش مسائل و مشکالت این کتابخانه رسانیاطالع، آموزشی

جمهوری  اندازها در سند چشمبه رهگیری اهداف مرتبط با این کتابخانه، های گوناگونزمینه

شه سند نق، سند نقشه جامع علمی کشور، های پنجم و ششم توسعهاسالمی ایران و برنامه

از  رشوپروآموزشسند اقتصاد مقاومتی و سند تحول بنیادین ، مهندسی فرهنگی کشور

 انه عمومی در اسناد فوق از سوی دیگر پرداخت.و تعیین جایگاه کتابخ سویک

های عمومی در متن اسناد شناسایی شده برای کتابخانه هایمأموریتدر میان اهداف و 

الی این در ح، مستقیم به کتابخانه عمومی اشاره شده است طوربهمرتبه  1تنها  شدهیبررس
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های فرهنگی و آموزشی اسناد در بخش ویژهبهاست که بسیاری از اهداف و راهبردهایی که 

ای هاند در حقیقت همان اهداف و وظایفی است که از طریق کتابخانهباالدستی تعریف شده

و اجرا  های عمومی پیگیریبسیاری از آن اهداف توسط کتابخانه و انددستیابیقابلعمومی 

 شوند.می

رد. از در جامعه دا یاژهیوجایگاه ، هاکتابخانهدر میان سایر  واضح است کتابخانه عمومی

در صف اول تماس با آحاد جامعه قرار دارد و از سوی دیگر در دولت مدرن نقش  سویک

ساختن پیامدهای  رنگکمملت و -یک قلمرو عمومی را برای پر کردن شکاف دولت

لقه واسط ح عنوانبهتواند لذا کتابخانه عمومی می .کندیم)بوروکراسی( ایفا  ساالریدیوان

مرتبط با رسالت  هایمأموریتمختلف در تحقق اهداف و  هایسازمانمیان افراد جامعه و 

داشته باشد و اقدامات الزم در جهت عملیاتی شدن آن اهداف توسط  مؤثریخود نقش 

 های عمومی طراحی و اجرا شود.کتابخانه

مشخص شد که  2131 جمهوری اسالمی ایران در افق اندازچشمبا تحلیل محتوای سند 

و توجه  دتأکیآن با  تبعبهای قائل شده است و این سند برای توسعه فرهنگی اهمیت ویژه

 صورتبه، (2جدول ) یعمومهای مرتبط با کتابخانه هایمأموریتخاص بر اهداف و 

بنابراین با  ؛های عمومی در نظر گرفته استنقش و جایگاه مهمی برای کتابخانه، غیرمستقیم

و  توجه بیشتر دولت و مس والن نسبت به نقش، شدهیبررستوجه به تحلیل محتوای اسناد 

پتانسیل کتابخانه عمومی در قوانین و مصوبات فرهنگی و اجتماعی ضروری است. همچنین 

ای هشناسایی شده در اسناد باالدستی در مقوله هایمأموریتبیشتر اهداف و  کهازآنجایی

 و تصویب قوانین و هیدر ته شودیمپیشنهاد ، باشندفرهنگی میآموزش و سوادآموزی و 

توجه جدی به جایگاه و رسالت کتابخانه ، آموزش و فرهنگ یهانهیزمدر  ویژهبهمصوبات 

نهاد  ازجملههای عمومی متولی کتابخانه هایسازمانعمومی شود. همچنین از سوی دیگر 

بایست با در نظر گرفتن رسالت د میها و مساجشهرداری، های عمومی کشورکتابخانه

آموزش و سوادآموزی و  یهاحوزههای فرعی( و فراوانی بیشتر کتابخانه عمومی )مقوله

ها و خدمات خود در راستای تحقق سازی برنامهفرهنگی توجه کافی به طراحی و پیاده

 مبذول نمایند. یسوادآموزآموزش و  یهامقوله
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ای عمومی هتوان برای کتابخانهموزشی و فرهنگی میسخن آخر اینکه در بخش توسعه آ

 جانبهمهههای عمومی به حمایت بدین معنا که از طرفی کتابخانه، نقشی زیربنایی قائل شد

مربوط عمل کنند و از سوی دیگر  یهاحوزهها نیاز دارند تا بتوانند به وظایف خود در دولت

عمل کند در بهبود توسعه فرهنگی و آموزشی  تر در جامعهتر و مستحکمهر چه این نهاد موفق

 برداشته خواهد شد. یمؤثرترهای جامعه گام

 منابع

 ،اهلل فتاحی. تهرانشناسی. به کوشش رحمت(. شناختی از دانش2006هوشنگ )، ابرامی

 کتابدار.

در گسترش فرهنگ  یو آموزشگاههای عمومی (. نقش کتابخانه2011زهرا )، احمدی

 www.sociallib.blogfa.com/post.aspxدر  دسترسقابلمطالعه. 

های عمومی (. درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه2010حسن )، ریزیاشرفی

 تهران: چاپار.، در توسعه فرهنگ مطالعه

ال س، ها در توسعه فرهنگی. شیرازه(. نقش کتابخانه2010اصغر )، خمسه، سیروس، فرامیدی

 .http://www.nlai.ir/default.aspx?tabid=1438م. اول شماره شش

 ارچاپ، های عمومی و توسعه فرهنگی تهرانکتابخانه، (2062ملیحه )، کارنیک، علی، بیرانوند
های عمومی و عدالت اجتماعی. ترجمه علی حسین قاسمی. کتابخانه (.2069جان )، پیتمن

 تهران: چاپار

محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. (. تحلیل 2060منصوره )، تبریزی

 .213-221، (91)91فصلنامه علوم اجتماعی. 

عمومی شهر  یهاکتابخانهاثربخشی  یاسهیمقا(. بررسی 2016سمیه )، جعفری باقی آبادی

عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری  یهاکتابخانهتهران وابسته به نهاد 

 تصاد.دانشکده مدیریت و اق، کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس نامهپایانتهران. 

های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد (. اصول و روش2011نجال )، حریری

 علوم و تحقیقات.
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سند اقتصاد مقاومتی کشور. مصوب مجمع های کلی سیاست(. 2061علی )، یاخامنه

در  دسترسقابلاسالمی(. تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای 
farsi.khamenei.ir 

(. ترجمه علی شکویی. 2019های عمومی رهنمودهای ایفال/یونسکو )خدمات کتابخانه

 تهران: چاپار.

 وپرورش.(. سند تحول بنیادین آموزش2063دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )

 ی کشور.(. نقشه جامع علم2016دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )

 (. نقشه مهندسی فرهنگی کشور.2061دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )

 تحقیق در کتابداری. تهران: چاپار. یهاروش(. 2011) محمدحسین، دیانی

. 2061 -2063اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، توسعه اقتصادی پنجمسند برنامه 

 .2063، وبودجهبرنامهتهران: سازمان 

. 2066 -2061اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، سند برنامه ششم توسعه اقتصادی

 .2061، وبودجهبرنامهتهران: سازمان 

 هجری شمسی. 2131جمهوری اسالمی ایران در افق  اندازچشمسند 

آشنایی.  محمدرضا تدوین (.2011کشور ) عمومی یهاکتابخانه اداره نحوه تأسیس و قانون

 رضوی. عمومی خراسان هایکتابخانه مدیریت مشهد:

. فتاحی اهللرحمت. ترجمه اسداهلل آزاد و مفاهیم بازیابی اطالعات(. 2001میراندا )، لی پائو

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 (. کتابخانه و کتابداری. تهران: سمت.2006علی )، مزینانی

های عمومی وابسته به نهاد خانهارزیابی کیفیت خدمات کتاب (.2010فاطمه )، محمد بیگی
 نامهپایان. Libqualهای عمومی کشور شهر قزوین با استفاده از ابزار کتابخانه

علوم  دانشکده، دانشگاه تربیت مدرس، رسانیاطالعکارشناسی ارشد کتابداری و 

 انسانی.

های برنامههای عمومی در تحقق اهداف فرهنگی نقش کتابخانه .(2011لیال )، فردمکتبی

 .16-91ص ، ش. دوم، ؛ دوره هفدهمفصلنامه کتاب، 2010-2091 رانیاای توسعه

http://www.entekhab.ir/fa/news/148947/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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