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Abstract
Purpose: Identifying key issues in an area is the first step in the public
policy process. The purpose of this study is to identify the national policy
issues of Iranian public libraries from the perspective of policy makers and
experts in this field.
Method: This research is an applied and qualitative research that was
conducted using the grounded theory method. Furthermore, in order to reach
a consensus in results, the focus group method was used. The research
population consisted of experts and specialists in the field of public policy,
cultural policy, as well as experts and specialists in the field of public
libraries. The research sample included 27 members of the research
population, who were selected using theoretical sampling method. In the
final stage, six people were selected from 27 experts to form a focus group.
The data required for this study were obtained from semi-structured
interviews with members of the research sample, which were coded and
analyzed using MAXQDA (a qualitative data analysis software) and Excel.
In order to insure accuracy and reliability of this study, the criteria of
validity, reliability, verifiability and transferability were used.
Findings: The research findings indicated that ‘lack of a common meaning
of public libraries in the country (between experts, policymakers and the
public)’, ‘the imbalance between decision-making and national policymaking and local policy-making’, and ‘the capability of weak managers in
the field of public libraries (policy-making, decision-making and execution)’
are the national policy issues of Iran’s public libraries. Moreover, by
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examining the relationships between categories and considering the central
categories, the issue of ‘conflict between national policy and local policy of
public libraries’ was identified as the main issue of national policy of public
libraries in Iran, on which the members of the focus group reached a
consensus.
Originality/value: The positive point of this research is in that it made use
of the views of both public policy makers and public libraries’ experts to
identify key issues. It is one of the first studies to examine public library
issues in the national policy of public libraries in Iran by using a qualitative
method. Furthermore, it is original in subject and research method.
Keywords: National policy, Public library, Grounded theory, Focus group,
Policy making
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چكيده

هدف :هدف پژوهش حاضر شناسايي مسائل اساسي سياساتگاذاری ملاي كتابخاناههاای عماومي اياران از
روش :اين پژوهش از نوع پژوهشهای كاربردی است كاه باا اساتفاده از رويکارد كيفاي و بهارهگياری از
روش نظرية زمينهای و تشکيل گروه كانوني متخصصان انجام شده است .جامعة پاژوهش شاامل خبرگاان و
متخصصان در حاوزة سياساتگاذاری عماومي ،سياساتگاذاری فرهنگاي و نياز خبرگاان و متخصصاان و
صاحبنظران حوزة كتابخانههای عمومي بودند .دادههای از طريق مصاحبة نيمهساختاريافته گردآوری شد و
برای كدگذاری و تحليل آنها از نرمافزار تحليل دادههای كيفي  MAXQDAو نيز اكسل استفاده شد.
يافتهها :يافتههاای پاژوهش نشاان داد كاه «فقادان معناای واحاد از كتابخاناههاای عماومي در كشاور (باين
متخصصان ،سياستگذاران و مردم)»« ،عدم توازن بين تصميمگيری و سياستگذاری ملي و سياستگذاری
محلي» ،و «ميزان توانمندی مديران در عرصة كتابخانههای عمومي (سياستگذاری ،تصميمگياری و اجارا)»
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ديدگاه سياستگذاران و متخصصان موضوعي است.

مسائل سياستگذاری ملي كتابخانههای عمومي كشور هستند .همچنين ،با بررسي روابش بين مقولاههاا و در
نظر گرفتن مقولههای محوری ،مسئلة «تعارض بين سياستگذاری ملي و سياستگذاری محلي كتابخانههای
عمومي كشور» بهعنوان مسئلة اصلي سياستگذاری ملي كتابخانههای عمومي ايران شناسايي شد كاه ماورد
] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.2.0

اجماع اعضای گروه كانوني نيز قرار گرفت.
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اصالت/ارزش :نقطهقوت اين پژوهش بهرهگيری از نظرات سياستگذاران عمومي و كتابخانههای عماومي
بهمنظور شناسايي مسائل اساسي است و از اولين پژوهشهاايي اسات كاه مساائل كتابخاناههاای عماومي در
سياستگذاری ملي كتابخانههای عمومي ايران را با بهرهگيری از روش كيفي مطالعه كرده است .همچناين،
از نظرِ موضوع و روش پژوهش ،دارای اصالت است.
كليدواژهها :سياستگذاری ملي ،كتابخانههای عمومي ،نظرية زمينهای ،گروه كانوني ،سياستگذاری
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :ابراهيمي ،رحمان؛ رياحينيا ،نصرت؛ و آخشيک ،سميه سادات ( .)0011مسئلهشناسي سياستگذاری ملي
كتابخانههای عمومي ايران از ديدگاه سياستگذاران و متخصصان موضوعي .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.
.554-095 ،)5(53

تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،5صص 554-095
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.2.0

تاريخ دريافت0011/10/13 :؛ تاريخ پذيرش0011/17/05 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
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مقدمه
سياست بيانيهای از اهداف و مقاصد يک سازمان است كه چهاارچوبي كلاي بارای چگوناه عمال
كردن فراهم ميكناد .سياسات ،راهنماايي بارای عمال ،اتخااذ تصاميمهاا و راهنماای اقادامات و
مسائل ديگر است .سياست ملي ،اعالمية رسمي ادراک و تعهد دولت دربارة چگونه عمال كاردن
در حوزهای مشخص است .سياست ملي كتابخانه چهارچوبي كلي برای برنامهريازی و همااهنگي
توسعة كتابخانههای سراسر كشاور اسات .سياسات ملاي كتابخاناه برناماهای بارای عمال كاردن و
بيانيهای از آرمانهای پيشنهادی يا اخذ شده توسش دولت است .سياست ملاي كتابخاناههاا ممکان
است بخشي از يک سياسات گساترده تار باشاد ،مانناد سياسات ملاي اطالعاات ،راهبردهاای ملاي
فناوری اطالعات ،سياست ملي آموزش يا سياست ملي كتاب .سياست ملي مايتواناد بارای اناواع
خاصي از كتابخانهها بهصورت خاص تدوين شود؛ برای مثاال ،كتابخاناههاای عماومي مايتوانناد
سياست خاص خودشان را داشته باشند يا برای منااطق خاصاي از كشاور ،سياساتي مخصاوص آن
منطقه تدوين شود (انآیدیای.)5100 ،0
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

شناسايي مسئله مهمترين قسامت از فرايناد سياساتگاذاری اسات (ملاکمحمادی:0790 ،
 .)00-01موفقيت در سياستگذاری در صورتي است كه برای مشکلي كه صاحيح شاناخته شاده
است راهحل درستي انتخاب شود .در حالات معماول ،علات شکسات سياساتگاذاریهاا فقادان
راه حل صحيح برای مشکلي واضح و روشن نيسات؛ بلکاه علات ناكاامي ارائاة پاساخ باه مشاکلي
است كه بهدرستي شناخته نشده است (وحيد.)30 :0715 ،
فرايند سياستگذاری در خصوص مسائل عمومي ،كه ارائة خادمات كتابخاناهای باه عماوم
مااردم جامعااه ماايتوانااد بااهعنااوان يکااي از اياان مسااائل مطاارح باشااد ،مراحاال مختلفااي دارد و
نظريهپردازان مختلف ،مراحل متعددی را برای اين امار در نظار گرفتاهاناد .ميشال و اساکات 5در
كتاب خود با عنوان سياست عمومي مراحل تعريف مشکل ،دستورگذاری ،تهيهوتنظايم سياسات،
مشروعيتبخشي ،اجرا ،ارزيابي و تغيير را فرايند منطقي سياستگذاری ذكر كردهاناد و معتقدناد
در دنيای واقعي ممکن است بعضي مراحل با هم اتفاق بيفتد يا ناديده گرفته شوند .باهطاور كلاي،
مدلهای مختلفي برای سياستگذاری عماومي وجاود دارد كاه شاامل مادل تعقالگراياي ،مادل

2. E. Kraft Micheal & R. Furlong Scott

)1. Network for Information & Digital Access (NIDA
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رضايت بخش ،مدل تغييارات تادريجي ،مادل تلفيقاي ،مادل گروهاي ،مادل ساطل زبالاه ،نظرياة
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انتخاب عمومي ،مدل نهادگرايي ،مدل سيستمي ،مدل فرايندی يا چرخاهای ،مادل تعااملي ،نظرياة
نخبگان ،نظرية جامعه مركاب و سياسات باهعناوان ياادگيری متقابال ،در حاوزة سياساتگاذاری
عماومي هساتند (قلايپاور و غاالمپااور آهنگار .)19-17 :0797 ،نقطاة مشاترک مادلهاای فااوق،
ضرورت مسئلهشناسي و مشخص كردن مسائل اساسي در گام نخست است.
سياسااتگااذاری در حااوزة كتابخانااههااای عمااومي را ماايتااوان بااهعنااوان بخشااي از
سياستگذاری فرهنگي در ايران قلمداد كرد (اجاللي .)0739 ،از طرفي ،بهدليل ساروكار داشاتن
كتابخانههای عمومي با اطالعات ،در كشورهای مختلف ،سياستگذاری كتابخانههاا باهخصاوص
كتابخانههای عمومي ،در حوزة سياستگذاری اطالعاتي يا سياستهای اطالعرسااني ملاي جاای
ميگيرد (باكلي اون5100 ،0؛ هلينگ.)5105 ،5
آغاز سياستگذاری خاص كتابخانههای عمومي در ايران را ميتاوان مصاادف باا تصاويب
«قانون ت سيس كتابخانهی عمومي در تمام شهرها» در سال  0700ذكر كرد .باا ت سايس ياک اداره
به نام «ادارة كتابخانههای عمومي» در وزارت تازهت سيس «فرهناگ و هنار» آن زماان (فرهناگ و
انجام شد .در سال  0757با تخصيص بودجة كاافي باه وزارت فرهناگ و هنار ،راهانادازی و ادارة
كتابخانههای عمومي كال كشاور بار عهادة ايان وزارتخاناه قارار گرفات و اجارای قاانوني كاه
بهموجب آن شهرداریهاا موظاف بودناد  0/5درصاد درآماد خاود را باه كتابخاناههاای عماومي
اختصاص دهند ،منتفي شد و تمام امور مالي و اداری با تجديد سازمان باه تصاويب اماور اداری و
استخدامي كشور رسيد .نتيجة تصويب اين تبصره ،حذف انجمانهاا ،اختياارات محلاي و مردماي
در ادارة كتابخانههای عمومي شد .بدين ترتيب ،كتابخاناههاای عماومي اياران باهطاور رسامي باه
بخش جدانشدني پيکرة بوروكراسي دولت مركزی تبديل شدند (ابرامي.)0934 ،7
در طي شش دهة اخير ،مديريت كتابخانههای عماومي كشاور دچاار فرازوفرودهاای بسايار
شد تا اينکه در سال « 0715قانون ت سيس و نحوة اداره كتابخاناههاای عماومي در كشاور» توساش
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ارشاد اسالمي فعلي) ،تصدی كتابخانههای عمومي كشور بهطاور مساتقيم توساش دولات مركازی

مجلس شورای اسالمي تصويب و آييننامة اجرايي آن در سال  0717ابالغ شد كاه در نتيجاة آن،
نهاد كتابخانههای عمومي كشور بهعنوان نهاد ادارهكنندة كتابخانههاای عماومي در ساطح كشاور

3. Ebrami
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1. Buckley Owen
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سياستگذاری ملي قوی و مستحکم برای كتابخانههای عمومي تنها راهاي اسات كاه رشاد
متعادل كتابخانههای عمومي در سراسر كشور را تضمين مايكناد .بارای مثاال ،افازايش ماداوم و
طوالنيمدت استفاده از كتابخانهها در ميان مردم فنالند از زماني شروع شد كه دولت توجاه خاود
را به كتابخانههای عمومي معطوف كارد .سياسات ملاي مايتواناد باا حاذف برخاي از ابهاامهاا و
بالتکليفيها به ت مين بودجه كتابخانههای عمومي كمک شاياني كند (هلينگ.)5105 ،
يکااي از نکااات قاباالت ماال در سياسااتگااذاری كتابخانااههااای عمااومي ،توجااه بااه دياادگاه
سياستگذاران ملي و محلي نسبت به كتابخانه هاای عماومي اسات كاه آشانايي آنهاا باا سااختار،
اهداف و رسالت كتابخانههای عمومي ميتواند در سياستگاذاری مطلاوب بارای كتابخاناههاای
عمومي و نيز بهرهگيری از توان كتابخانه هاای عماومي بارای ايفاای نقاش خاود در جامعاة مادني
بسيار مؤثر باشد.

0

يافتههای پاژوهش اوجان ( )5105باا موضاوع بررساي نگارش سياساتگاذاران نشاان داد
سياستمداران دانش گساتردهای درباارة هنجارهاا و ارزشهاای موجاود در زميناة كتابخاناههاای
عمومي دارند .در سطح محلي نيز سياستمداران توساعة كتابخاناههاا را بخشاي از توساعة شاهری
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

قلمداد ميكنند و آن را نمودی برای دانش و فرهنگ شهر تلقي ميكنند.
در پروژة بررسي سياستهاای كتابخاناههاای عماومي در اساتراليا ،ارزياابيای از نگارش و
درک سياستگذاران ملي از نقش ،ارزش و ت ثير خدمات كتابخانههای عماومي انجاام گرفات و
نتايج آن نشان داد كتابخانههای عمومي نهادهاای سياساي هساتند ،زيارا سياساتماداران درماورد
منابع مالي و آيندة آنها تصميم ميگيرند (اسميت و آشروود.)5110 ،5
آودانسون ( )5115به بررسي معنای كتابخانههای عمومي از نظرِ سياستمداران توجاه كارد.
نتايج پژوهش وی نشان داد مهمترين و اولين نقش كتابخانههاای عماومي تارويج مطالعاه اسات و
اعضای پارلمان و سياست مداران حکومات محلاي درک مشاتركي در ايان زميناه دارناد؛ ولاي از
طاارف ديگاار ،سياسااتمااداران كتابخانااههااا را باارای دموكراسااي و برابااری در جامعااه ضااروری
نميدانند و ديدگاه سياستمداران دربارة وظاايف و نقاش كتابخاناههاا ،شاامل نقاشهاای سانتي
ماارتبش بااا كتاااب ،خواناادن و تاارويج فرهنااگ ،نگهااداری و تاارويج مياارا ادبااي ملااي ،مااروج
يکپارچگي اجتماعي و مهارت های خواندن ،و ابزاری برای دسترسي مردم به فناوری اطالعاات و

2. Kerry Smith & Bob Usherwood

1. Evjen
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ارتباطات است.
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بوگي و كوپر )5101( 0در پژوهش خود با عنوان «كتابخانههای عمومي :چشمانداز سياساي
دربرابر خواست عمومي» سياست دولت بريتانيا در قبال كتابخانههاای عماومي را مطالعاه كارده و
بيان كردند كه از اواخر دهة  0991به بعد كتابخانههای عمومي بريتانيا مورد توجه باينظيار دولات
قرار گرفتهاند .نتايج اين پژوهش نشان داد كه ناساازگاری ذاتاي باين خواسات دولات و تقاضاای
مردم وجود ندارد .برای مثاال ،دولات مايخواسات كاه ماردم از فنااوری اطالعاات در كتابخاناه
استفاده كنند و ماردم نياز بارای اساتفاده از فنااوری اطالعاات باه كتابخاناههاای عماومي مراجعاه
ميكردند.
در پژوهشااي ديگاار ،رديجنااگ )5107( 5چگااونگي پشااتيباني كتابخانااههااای عمااومي از
دستوركار دولت برای دستيابي به جامعه مطلع و آموزشدياده و نياز نقاش كتابخاناههاا در تحقاق
چشمانداز ملي  5104بوتسوانا 7را بررسي كرد .ايان پاژوهش نشاان داد كتابخاناههاای عماومي باا
برنامههاايي مانناد باشاگاه هاای خوانادن ،آماوزش راياناه باه جواناان ،كماک باه انجاام تکااليف
دانشآموزان با همکاری مدارس ،آموزش افراد توانخواه مانندآموزش خش بريل ،آماوزشهاای
مصرف مواد مخدر و الکل) ،برنامه نوآوری سسيگو 0دربارة حمايت مادی از فاراهمكننادة برناماة
برتر كتابخانههای عمومي بوتسوانا (شامل دستيابي باه مناابع ديجيتاالي در كتابخاناههاای عماومي،
آموزش رايانه به جوانان ،بازیهای مجازی آموزشي و  ،)...در دستيابي به چشاماناداز ملاي 5104
پشتيبان دولت بودهاند.
پژوهش جاگر و سارين ( )5104نيز نشان داد با وجود اينکه كتابخانهها نهادی سياساياناد و
بسااياری از فعاليااتهااای حرفااهمناادان كتابااداری ماهيتاااً سياسااي اساات ،آمااوزش كتابااداری و
اطالعرساني هنوز دانشجويان را از حيث جنبة مذكور آماده نکرده است .پرداختن به ايان جنباه از
آموزش كتابداری و اطالع رساني و ايجاد برناماه ای درساي كاه بار جنباه هاای سياساي كتاباداری
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مربوط به ساالمت جامعاه (آماوزش هاای الزم بارای پيشاگيری و درماان ايادز ،آماوزش درباارة

ت كيد كند ،دانشجويان را برای ارائاة خادمات باه مشاتريان كتابخاناه ،اجتماعاات و ساازمان هاای
متبوعشان آماده خواهد كرد.
 .7كشوری كوچک در آفريقا با دو ميليون نفر جمعيت
4. Sesigo
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2. Radijeng

1. Alan Boughey and Mike Cooper
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ويدرشايم )5101( 0با بهرهگياری از نظرياة سياساي ،توساعة كتابخاناههاای عماومي ايااالت
متحده در سدة گذشته را مطالعه كرده است .بر اساس نتابج اين پژوهش ،پاسخگاويي مطلاوب باه
نياز مخاطبان شرط اصلي توسعة كتابخانههای عمومي در دهههای مختلف شاده اسات .همچناين،
سيستم كتابخانهای پاسخگو ،انعطاافپاذير ،پشاتيبان مادني جامعاه و دارای مشاروعيت در جامعاة
خود است.
پژوهشهايي در داخل كشور نيز به بررسي نگارش سياساتگاذاران درباارة كتابخاناههاای
عمااومي پرداختااهانااد .شاايرازی ( )0794الگااوی تعاماال نهاااد كتابخانااههااای عمااومي و امااور
كتابخانههای شهرداری تهران را از طريق انجام مصاحبة عميق با مديران و سياستگاذاران هار دو
سازمان مطالعه كرد و بر نقش تنظيمگری بهجای تصاديگری ادارة كتابخاناههاای عماومي توساش
نهاد كتابخانههای عمومي كشور ت كيد داشت .بر اساس قانون ،نهاد كتابخانههاای عماومي مرجاع
سياستگذار در حوزة كتابخانههای عمومي است و اين نهااد خاود را در جايگااه سياساتگاذار،
ناظر بر فعاليت كتابخانههای عمومي ميبيند .ايان پاژوهش تاالش داشات تاا باا بررساي شارايش و
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مشکالت موجود به الگويي دست يابد كه ارتباط باين كتابخاناههاای نهااد و شاهرداری را روشان
ساااخته و دشااواریهااای ناشااي از الاازام بااه پرداخاات ناايم درصااد مااذكور را مرتفااع سااازد .چنااين
مطلوبيتي جز با تفکيک نقش سياساتگاذاری از اجارا و حركات باهسامت تنظيمگاری باهجاای
تصديگری حاصل نخواهد شد.
خاشعي ( )0793بيان كرد كه جايگاه متمايز كتابخانههای عمومي در دولاتهاای جدياد باا
كاركردهايي از قبيل پركردن شکافهای دولت ملت ،بازتوليد سياساتهاای عماومي كشاورها و
دولتها در سطح تودهها ،تبادل فرهنگي سياستهای كالن كشورها با مردم و سااختارهايي بارای
توانمندسازی عماومي مارتبش هساتند و بناابراين كتابخاناههاای عماومي مايتوانناد نقاشآفريناان
اجتماعي در مراحل تدوين ،اجرا و ارزيابي سياستهای عمومي كشورها و حاكميتها باشند.
ابراهيمي و ديگران ( ) 0799نياز در پاژوهش خاود اساناد سياساتي در حاوزة كتابخاناههاای
عمومي كشور را تحليل محتوا كردهاند ،كه در واقع ،مسائل اساسيِ ماورد توجاه سياساتگاذاران

1. Widdersheim
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عرصة كتابخانههای عمومي را در طي چهار دهة اخير نشان ميدهد.

تابستان  0011دوره  72شماره 7

عليرغم سياستگاذاریهاای ملاي انجاامشاده در حاوزة كتابخاناههاای عماومي ،در حاال
حاضر كتابخانه هاای عماومي كشاور باا مشاکالت مختلفاي همچاون مجموعاهساازی ،سااختار و
تشکيالت اداره ،مشکالت ت مين منابع مالي ،و نابرابری دسترسي عموم افراد جامعه به كتابخاناههاا
روبااهرو هسااتند (افشااار زنجاااني0790 ،؛ ابراهيمااي و ديگااران .)0799 ،وجااود مشااکالت متعاادد
ذكرشده نشان ميدهد كه بارای بهباود وضاعيت كتابخاناههاای عماومي اياران و تطاابق آنهاا باا
شرايش جديد و رفع نيازها الزم است سياستهايي وضع شاود كاه اولاين گاام در ايان خصاوص،
مسئلهشناسي سياستگذاری ملي كتابخاناههاای عماومي و در واقاع شناساايي مساائل اولوياتدار
كتابخانههای عمومي كشور است.
نکتااة قاباالتوجااه ديگاار ،نقااش متخصصااان موضااوعي در بحااث سياسااتگااذاری ملااي
كتابخانههای عمومي است .به نظر ميرسد اجرای «طارح توساعة نظاام كتابخاناههاای عماومي در
ايران» در اواخر دهة هفتاد (مهراد و حری ،)0711 ،نقشي بسزا در تادوين «قاانون ت سايس و نحاوة
ادارة كتابخانههای عمومي كشور» داشته است .با مدنظر قرار دادن ايان اتفااق تااريخي در تادوين
كتابداران و متخصصان موضوعي ضروری و اجتنابناپذير است .در اين پژوهش ،ديادگاه هار دو
گروه از اين متخصصان مطالعه شده است.
به اين ترتيب ،پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است:
در سياسااتگااذاری ملااي كتابخانااههااای عمااومي ايااران ،مهاامتاارين مسااائل از دياادگاه
سياستگذاران و متخصصان موضوعي چه هستند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظ ِر هادف ،پژوهشاي كااربردی و از نظا ِر رويکارد ،پژوهشاي كيفاي محساوب
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نظام ادارة كتابخانههای عمومي كشور ،برای اصالح اين نظام نيز ،بهرهمندی از تجاارب و نظارات

ميشود .در اجرای اين پژوهش ،بهدليل نو بودن موضوع پژوهش ،بهرهگياری از دادههاای غناي و
ماهيت اكتشافي موضوع پژوهش ،از روش نظرية زميناهای بهاره گرفتاه شاد .همچناين ،باهمنظاور
مشاركتكننده در پژوهش تشکيل شد و نتايج حاصل از مصاحبهها به بحث گذاشته شد.
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دستيابي به اتفاقنظر و ارزيابي نتايج حاصل ،گروهي كانوني متشاکل از شاش نفار از متخصصاان
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جامعااة اياان پااژوهش كليااة خبرگااان و متخصصااان در حااوزة سياسااتگااذاری عمااومي،
سياستگذاری فرهنگي و نيز ناظران سياستگاذاران ،متخصصاان ،خبرگاان و پژوهشاگران علام
اطالعات و دانششناسي را كه صاحب تجربه ،اثر پژوهشاي و كااربردی ،تجرباة مساتقيم تادوين،
اجرا يا نظارت بر سياست يا صاحبنظر در حوزة كتابخانههای عمومي بودند در بر گرفت.
روش نمونهگيری در اين بخش پژوهش ― با توجه باه اينکاه پژوهشاي كيفاي و باا راهبارد
نظرية زمينهای است ― نمونهگيری نظری 0بود و از ميان اعضاای جامعاة پاژوهش ،ماواردی كاه
تخصص ،تجربه و اطالعات فراواني دربارة موضوعهای اساسي سياساتگاذاری و كتابخاناههاای
عمومي داشتند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .با توجاه باه اشاباع نظاری در فرايناد پاژوهشهاای
نظرية زمينهای ،در نهايت  53نفر حجم نمونه را تشکيل دادند.
بهمنظور گردآوری دادههاا ،از روش مصااحبة نيماهسااختاريافته در مرحلاة اول ،و مصااحبة
گروه كانوني در بخش ارزيابي نظريه و دستيابي به اتفاقنظر اساتفاده شاد .بارای نساخهبارداری از
دادهها و ذخيرة آنهاا ،از واژهپارداز ورد 5اساتفاده شاد و بارای كدگاذاری ،متاون در نارم افازار
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 MAXQDAوارد شااد و از روش كدگااذاری نظااری كااه شااامل كدگااذاری آزاد ،كدگااذاری
محوری و كدگذاری گزينشي است برای رسيدن به پاسخ پرسشها و نظريه بهاره گرفتاه شاد .باا
توجه به تعداد زياد مفاهيم ،از نرم افزار اكسل 7نيز برای مقولهبندی مفاهيم استفاده شد.
روابش ميان مقولههای محوری مختلف با استفاده از الگاوی مادل پاارادايمي ذيال مشاخص
شد (استراوس و كربين 99 :0991 ،0و .)050
بعد از پايان مرحلة كدگذاری گزينشي ،فرايند نظريهسازی و تکوين نظريه باه اتماام رسايد.
در اين مرحله اسات كاه بارای ارزياابي نظرياة باهوجودآماده از نظرياة زميناهای ،باه كساب نظار
متخصصان كتابخانههای عماومي و سياساتگاذاری عماومي در خصاوص نظرياة باهوجودآماده
اقدام شد.
در اين مرحله ،شش نفر بهعنوان اعضای گاروه كاانوني باا در نظار گارفتن ويژگاي همگان
بودن و دارا بودن طيفي از تجربهها انتخاب شدند .الزم به ذكر است عالوه بار شاش نفار اعضاای
حاضر در گروه كانوني ،دو نفر از مصاحبهشوندگان نياز دعاوت شاده بودناد كاه باهدليال مساائل

4. Strauss & Corbin

3. Excel

2. Word

1. Theoretical Sampling
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غيرقابلپيشبيني نتوانستند در گروه كانوني حاضر شوند.
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تصوير  .0نمايش كدگذاری در نظرية زمينهای ،از كدگذاری باز تا محوری (استراوس و كربين0991 ،
نقل در بازرگان)015 :0713 ،

بااهمنظااور تضاامين صااحت و قابليات اعتماااد قساامتهااای مختلااف اي ان پااژوهش ،از معيااارهااای
اعتبار و پايايي در پژوهش كيفي هستند (لينکلن و گوبا.)0915 ،
در ارزيااابي اعتبارپااذيری اياان پااژوهش ،راهکااار بررسااي از زوايااای مختلااف و مطالعااة
مقايسهای مداوم مصاحبهها با يکديگر و شناسايي موارد نادرست و اصاالح آن انجاام شاد .عاالوه
بر اين ،درگيری طوالنيمدت با موضوع پژوهش نيز روشاي ديگار بارای اعتباربخشاي باه دادههاا
بود .پژوهشگران بهمدت  05ماه با موضوع پژوهش درگير بودند و يافتههاا را چنادين باار مارور و
اصالح كردند.
قابليت اطمينان در پژوهش كيفي معاادل پاياايي در پاژوهش كمّاي اسات .پژوهشاگر بارای
دستيابي به قابليت اطمينان در پي آن است كه خواننده متقاعد شود كه با توجه به فرايند طايشاده
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اعتبارپذيری ،قابليت اطمينان ،ت ييدپذيری و قابليت انتقال اساتفاده شاد ،كاه معيارهاای جاايگزين

در پژوهش ،يافتهها از قابليت اطمينان برخوردار است ( لينکلن و گوبا .)0915 ،برای قابل ردياابي
كردن و بررسي قابليت اطمينان اين پژوهش« ،مسيرنمای حسابرسي» تهيه شاد ،بادين صاورت كاه
تحليلهای انجامشده در فرايناد پاژوهش باهعناوان جاایپاايي بارای حسابرساي فاردی خاارج از
پژوهش تهيه و نگهداری شد (حريری.)0715 ،
111
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جزئيات مربوط به روناد و چگاونگي گاردآوری دادههاا و نحوهاة تصاميمگياریهاا ،تفسايرها و
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ت ييدپذيری در رويکرد كيفي جايگزينِ عينيت در پژوهش كمّي اسات .باهمنظاور دساتيابي
به ت ييدپذيری ،ادعاها ،يافتهها و تفسيرها بهنحوی آشکار با دادهها پيوناد داده شاد و بادين طرياق
دادهها و مستندات مربوط به استنتاجها و تفسايرها ،و منطاق رسايدن از دادههاا باه ايان تفسايرها و
يافتهها ،برای بازرسي توسش ديگران دسترسپذير شد( .فليک .)0713 ،در اين زميناه نياز ماتن 01
مصاحبه بههمراه كدگذاری باز در اختيار پژوهشگران مسلش به نظرية زمينهای قارار گرفات تاا در
خصوص فرايند تجزيهوتحليل اعالمنظر كنند .همچنين ،حسابرسي ت ييدپذيری نيز انجام شد.
«يک پژوهش زماني انتقالپذير است كه افراد ،معقول بودن و درساتي يافتاههاا را در زميناة
اجتماعي خود تشخيص دهند» (هومن .)47 :0719 ،در اين پژوهش ،برای ارزياابي قابليات انتقاال،
يافتاههااا در اختياار چهااار پژوهشاگر حااوزة كتابخاناههااای عماومي قاارار گرفات و باادين ترتيااب
انتقالپذيری دادهها به ت ييد آنها رسيد.
يافتهها
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پس از انجام  53مصاحبه و كدگذاری 571 ،مفهوم شناسايي شد ،و با مقايساة مفااهيم و اساتخراج
موارد مشابه و رفتوبرگشتهای متناوب بين مفاهيم بهدستآمده ،در كال  050مقولاه اساتخراج
شد .با تعيين مفاهيم و مقوالت ،مرحلة كدگذاری باز به اتمام مايرساد .در كدگاذاری محاوری،
مقولههای محوری و اصلي شناسايي شدندكه عبارتاند از:
 )0فقاادان معنااای واحااد از كتابخانااههااای عمااومي در كشااور (در ميااان متخصصااان،
سياستگذاران و مردم)
 )5عدم توازن بين تصميمگيری و سياستگذاری ملي و سياستگذاری محلي
 )7ميزان توانمندی مديران در عرصة كتابخانههای عمومي (سياستگذاری ،تصميمگياری
و اجرا)
نموناههااايي از مقولااههاای اسااتخراجشااده از مصااحبههااا و نقاالقاولهااای ماارتبش بااا آن در
جدول  0آورده شده است.
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جدول  .0نمونهای از مقولهها و نقلقولهای مربوطه
مقوله

تعارض در اهداف
كتابخانهها از نظرِ
متخصصان و
سياست گذاران

نقل قول مرتبط

«در اينجا بين دو منظر متخصصان و گرداننادگان حتاي تعاارض وجاود دارد؛ يعناي آنهاا
دوست دارند كتابخانه های عماومي ماروج اهاداف آنهاا باشاد ولاي از نظارِ متخصصاان،
كتابخانة عمومي بايد خودش تعيين بکند كه هدفش چيست»( .مصاحبه شوندة ذ)
«متوليان امر هنوز نميدانند چه كاری مي كنند .ادعا ميكنند كه مشاخص كاردهاناد ،ولاي
در عمل و در اجرا خيلي شفاف و مشخص نيست»( .مصاحبه شوندة ب)

عدم تجربة كتابخانه

«برخي از مسئوالن ،تجربةكتابخانه و چيزهای مدرن ندارند»( .مصاحبه شوندة ط)

عمومي و پديده های

«كتابخانه های عمومي كاه باهعناوان ياک پديادار در تااريخ مدرنيتاه كاه ظهاور كارده و

جديد توسش

مطرح شده ،صرفاً كتابخانه ای نيست كه درش باه روی هماه بااز باشاد»( .مصااحبهشاوندة

سياست گذاران
مشاركت اندک
متخصصان كتابداری
در جامعة مدني و

«ولي ما همچنان به كسااني نيااز داريام در كشاوری مثال اياران ياک پاا در دولات داشاته
باشند يک پا هم در جامعة مدني و نهادهای مدني داشته باشاد .در سياساتگاذاران دنباال
آن كساني بگرديم كه واقعاً درک مشتركي از دو فضا داشته باشند» (مصاحبه شوندة ط)

فقدان مرجعيت در

«الزم است سياستگذاری كتابخانههای عمومي ،بر مبنای اسانادی همچاون بيانياة ايفاال و

سياست گذاری

يونسکو انجاام شاود .هرچناد ،ايان فقادان مبناا در سااير عرصاههاای كشاور نياز مشااهده

كتابخانه های عمومي
بستر تاريخي ،فرهنگي
و اجتماعي
تعدد نهادهای
سياست گذار
كتابخانههای عمومي

ميشود»( .مصاحبه شوندة س)
«در حوزة كتابخانه های عمومي هام هماين اتفااق افتااده اسات .ماثالً باهصاورت تااريخي
مردم ما كتاابخاوان نيساتند و ادبياات شافاهي را مايپساندند .ايان ياک بساتر تااريخي،
اجتماعي ،فرهنگي و شخصي است»( .مصاحبه شوندة ذ)
«بااهنظاار ماان ،يک اي از علااتهااای مهااماش اي ان تع اددی اساات كااه در زمين اة نهادهااای
سياست گذاری در اين حوزه وجود دارد»( .مصاحبه شوندة ح)
«كتابخانااه هااای عمااومي بااا يااک سياساات واحااد در كشااور مااا اداره نماايشااوند».
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سياست گذاری

ج)

(مصاحبه شوندة خ)
«كتابخانااههااای عمااومي بخشااي از حااوزة عمااومي بورژواتيااک قاارن هجاادهم اساات و

شکل گيری تدريجي

«نقااش در طااول تاااريخ شااکل ماايگياارد و سااپردني نيساات ،بلکااه ايفاااكردني اساات».
(مصاحبه شوندة ر)
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نقش در تاريخ

بهتدريج قوام و شکل پيدا كرد ،نهادمند شد و پيش رفت»( .مصاحبه شوندة ج)

مسئلهشناسی سیاستگذاری ملی کتابخانههای عمومی ايران از ديدگاه سیاستگذاران و متخصصان موضوعی

مقوله

ترويج خواندن بهعنوان
موضوع كتابخانة
عمومي
مشخص نبودن نقش
كتابخانة عمومي در
مدل توسعة كشور

نقل قول مرتبط

«ما گفتيم كتابخانههای عماومي برابار اسات باا تارويج خوانادن .تارويج خوانادن هام ناه،
ترويج كتاب .كتاب را بهعنوان يک شيء موضوع قرار داديم»( .مصاحبه شوندة

)

«كتابخانههای عماومي در حاال حاضار باا هادف تارويج خوانادن ،باهخصاوص خوانادن
محتواهای توليدشده بهصورت سفارشي فعاليت ميكنند»( .مصاحبه شوندة ف)
«در مدل توسعة كشور ،كتابخانههای عمومي هيچ معنايي نادارد .نمايدانناد چاه نقشاي باه
آن بدهند .منظورم داخلي است .درمورد سياستگذاری ايران صحبت ميكنايم .در مادل
توسعة ما ،كتابخانههای عمومي معنا ندارد»( .مصاحبه شوندة

)

«كتابخانة عمومي در اكثر اسناد مغفول مانده»( .مصاحبه شوندة گ)
«به مسئلة م موريت كتابخانه هاای عماومي توجاه كاافي نشاده .فکار كردناد كاه اشاتباه از

بازتعريف م موريت

مديريت است»( .مصاحبه شوندة ح)

كتابخانه های عمومي

«باي اد ي اک بااازنگری در تعااريفش شااود كااه اص االً نقااش كتابخان اة عمااومي چيساات؟ و
چقدرش انجام ميشود»( .مصاحبه شوندة ب)
«مدتي پست خيلي خوب توانست خودش را باازتعريف بکناد و خيلاي از خادماتي را كاه

كتابخانه های عمومي
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بازتعريف خدمات

مردم نياز داشتند پست انجام ميداد .كتابخانة عمومي نيز بايد خادمات خاود را باازتعريف
كند»( .مصاحبه شوندة ح)
«آيندة كتابخانه ها بيشتر بايد به اين سمت برود كه نيازهاای آموزشاي جامعاه را رفاع كناد
و به آنها كمک كند در مسير خودآموزی حركت كنند» (مصاحبه شوندة ش)
«با اين سناريویِ با همين فرمان برويم جلو چه مي شود .اين كتابخانه ها نه تعطيل مي شوند نه
جان ميدهند از بين ميروند و نه زندگي درست ميتوانند بکنند»( .مصاحبه شوندة )

آيندة نامطلوب
كتابخانههای عمومي

«من با روندی كه تا االن ديدم خيلي به آيندة كتابخانههاای عماومي خاوشباين نيساتم ،باا
توجه به بودجه و مسائل اقتصادی كشور»( .مصاحبه شوندة ض)
«پيشبينيام خوب نيست ،ولي با ادامة وضع فعلي بدتر هم خواهاد شاد»( .مصااحبهشاوندة
ژ)
«اگر ما از زاوية مسائل ملي كشور نگاه كنيم ،اين ساختار متمركاز باعاث شاده اسات كاه

عدم توازن بين

تصميمگيریها و برنامهها و سياستگذاریهای كالن كه در نهااد كتابخاناههاای عماومي

تصميمگيری و

كشور ميشود در پيوند با نيازهای محلي نباشد»( .مصاحبه شوندة ج)

سياست گذاری ملي و «اصليترين مسئله اصطکاكي است كه بين باازيگران محلاي تصاميمگياران محلاي و نهااد
سياست گذاریها برقرار بکنيم»( .مصاحبه شوندة ج)
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سياست گذاری محلي متمركاازِ بااهاصااطالح ملااي وجااود دارد .مااا نتوانسااتيم تااوازني بااين اياان دو خااش در
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نقل قول مرتبط

مقوله

«اگر كتابخانههای عمومي خدمات مناسب ارائه كند و مفيد باشد دولات مجباور مايشاود
مفيد بودن كتابخانه
برای جامعه

بودجة بيشتری به آن اختصاص دهد»( .مصاحبه شوندة ع)
«من فکر مي كنم اگار كارماان را در كتابخاناه خاوب انجاام بادهيم و فاياده داشاته باشايم
برای جامعه ،سياست گذاران توجه ميكنند»( .مصاحبه شوندة ض)

افزايش سهم
كتابخانه های عمومي از
بودجة كشور

« 011ميليارد بارای دولات رقماي نيسات ،و ايان باا توجاه باه خادماتي كاه كتابخاناههاای
عمومي ارائه ميكنند قابلت مين است»( .مصاحبه شوندة خ)
«اگر كتابخانههای عمومي خدمات مناسب ارائه كند و مفيد باشد دولات مجباور مايشاود
بودجة بيشتری به آن اختصاص دهد»( .مصاحبه شوندة ع)
«بايد به مديران استان اختيار داد .وقتي شما باه آنهاا اختياار بدهياد ماي رود كااری انجاام

فقدان قدرت
تصميم گيری محلي

ميدهد ،ولي االن مي ترسد با نمايندة مجلاس صاحبت بکناد ،كااری انجاام دهاد و قاولي
بدهد»( .مصاحبه شوندة ض)
«كتابخانه های عمومي بهعنوان نهادی پوياا درنظار گرفتاه نماي شاود كاه خاودش تصاميم
بگيرد هدفم چيست»( .مصاحبه شوندة ذ)

بي ثباتي سياست گذاری
عمومي در ايران

ميگيرد ،دوباره از نو ميخواهند يک چرخي را اختراع بکنند»( .مصاحبه شوندة ط)
«ويژگي سياستگذاری عمومي در ايران  كه كاار سياساتگاذاری عماومي در اياران
را خيلي دشوار ميكند  اين است كه سياسات هاای عماومي در اياران باثباات نيساتند».
(مصاحبه شوندة ز)

تمركز در

«من اول از همه در سياستگذاریها مشکل بزرگ را اين ميبيانم كاه ايان تمركازی كاه

سياست گذاری كالن در كشور وجود دارد ،باعث شده است كه ما محليگراياي و تشاخص جواماع مختلاف را
كشور

به رسميت نميشناسيم .همه را داريم يکكاسه ميكنيم»( .مصاحبه شوندة ط)
«نهاد قاعدتاً بايد بهصورت يک تعيينكنندة خشمشي بااقي بماناد ،سياسات هاايي را تبياين
و تدوين كند و آنها را اباالغ كناد ،و نهادهاايي كاه باهعناوان انجمانهاا در نظار گرفتاه

واقعي و مردمي سازی شده اند واقعيسازی شوند و افرادی از شهر در اين انجمن ها قارار بگيرناد كاه بُعاد دولتاي
انجمن های
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«سياستها دنبالهدار نيست .با تغيير چهرههای ت ثيرگذار كه هر چهار ساال ياک باار انجاام

آنها تقويت نشود( .مصاحبه شوندة ذ)

كتابخانه های عمومي و «اگر بخواهيم بگوييم كه كتابخانه های عمومي چگونه در دنيا به وجاود آمدناد ،ماي بينايم
هيئت امنا

كه مردمي بودند و از دل مردم آمدند .ادارهكنندگان و سياستگاذارانش مردماي هساتند؛
را مينويسند از بين مردم هستند»( .مصاحبه شوندة س)
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در نتيجه ،اكثر قوانيني كه گذاشته ميشود افرادی كه در آنجا خاشمشايهاا و سياساتهاا

مسئلهشناسی سیاستگذاری ملی کتابخانههای عمومی ايران از ديدگاه سیاستگذاران و متخصصان موضوعی

نقل قول مرتبط

مقوله

«عدم تبعايض ،جامعاه محاوری و تناساب محتاوايي (مجموعاه ساازی و روزآمدساازی) از
بي عدالتي در ارائة
خدمات

بايستههای كتابخانههای عمومي است»( .مصاحبه شوندة ل)
«برخي منابع اطالعاتي بهعلات مجموعاهساازی متمركاز در كتابخاناههاای عماومي راهاي
ندارند ،در حالي كه خواستة مردم اسات .لاذا ايان افاراد از دريافات خادمت كتابخاناهای
محروم ميشوند»( .مصاحبه شوندة ق)
« اگر ردياف بودجاه در خاود قاانون كتابخاناههاا در نظار گرفتاه ماي شاد ،ايان مساائل و

فقدان رديف بودجة

مشکالت نبود»( .مصاحبه شوندة ض)

مستقل برای كتابخانهها «كتابخانههای عمومي رديف بودجة مستقل برای هزينههای جاری نادارد و باه ايان خااطر
با مشکالت متعددی روبهروست»( .مصاحبه شوندة ف)
«كاهش انگيزة خدمت در كتابداران ،بهعلت دستبساته باودنشاان اسات ،كاه هرياک از
انگيزة اندک كتابداران

اينها ت ثير قابلتوجهي در نيل كتابخانهها به اهداف و رسالتهاای وجاودی خاود اسات».
(مصاحبه شوندة ط)
«در خود كتابدارانمان هم بايد انگيزة بيشتر ايجاد شود»( .مصاحبه شوندة ژ)

بهره گيری از
ظرفيت های مالي و
اداری قانون كتابخانه ها
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«آنقاادر كااه ظرفياتهااای ايان قااانون در بحااث مااالي و اداری باارای نهاااد كتابخانااههااای
عمومي ايجاد كرده است كمتر قانوني برای دستگاه های ديگار دولتاي و غيردولتاي ايجااد
كرده است»( .مصاحبه شوندة ژ)
«باز اختياراتي به گرداننده های كتابخانههاای عماومي داده شاده اسات كاه باهعناوان نهااد
عمومي غيردولتي كه استقالل مالي دارناد باه حسااب آماده اناد و همچناين اختياار اينکاه
كتابخانهها بتوانند هدايا و كمکها مثل وقفها را بپذيرند»( .مصاحبه شوندة ذ)

اين سه مقوله بهعنوان مسائل اساسي سياستگاذاری كتابخاناههاای عماومي در كشاور محساوب
ميشوند كه در ادامه ارتباط بين اين سه مقولة اصالي و زيرمقولاههاا ،در  7مادل پاارادايمي نشاان
داده ميشود.
 .3مدل پارادايمي فقدان معناي واحد از كتابخانههاي عمومي در كشور

فقاادان معنااای واحااد از كتابخانااههااای عمااومي در كشااور بااه اياان مفهااوم اساات كااه از نظاارِ
سياسااتگااذاری عمااومي ،سياسااتگااذاران و مااردم برداشااتهااای متفاااوتي از تعريااف و معنااای
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مصاحبهشوندگان ،افراد مختلف شاامل متخصصاان علام اطالعاات و داناششناساي ،متخصصاان
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راهبردهای عمل

پیامدها







کتابخانۀ عمومی فروتن
کتابخانۀ عمومی برآمدمحور
نقشآفرین در اجتماع
اصالح آنارشی در درازمدت
افزایش سهم کتابخانههای عمومی از
بودجۀ کشور
افزایش دامنۀ افراد تحت پوشش
کتابخانه
























زمینه







بستر تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی
جایگاه نمادین کتابخانه در جوامع
تعدد نهادهای سیاستگذار کتابخانههای عمومی
گستردگی کتابخانههای عمومی و جامعۀ مخاطب آنها
در کشور
تنوع ویژگیهای جامعۀ مخاطب کتابخانههای عمومی
شکلگیری تدریجی نقش در تاریخ

پدیدۀ اصلی
فقدان معنای واحد از کتابخانههای عمومی در
کشور (در میان متخصصان ،سیاستگذاران،
مدیران اجرایی و مردم)

شرایط مداخلهگر





گفتمان تاریخی کتابخانههای عمومی
فقدان حوزۀ عمومی در ایران
ترویج خواندن بهعنوان موضوع کتابخانۀ عمومی
مشخص نبودن نقش کتابخانۀ عمومی در مدل توسعۀ
کشور
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از بین رفتن مشروعیت پیشین
کتابخانههای عمومی
فقدان خدمات کتابخانهای جذاب
نظاممند
انباشت تجربه تاریخی در کشور
مدیریت ناکارآمد کتابخانههای عمومی
برآمد اندک کتابخانۀ عمومی
آیندۀ نامطلوب کتابخانههای عمومی
خارج شدن از صحنۀ اجتماعی



سکوت در سیاستگذاری ملی
کتابخانههای عمومی
عدم پذیرش کتابخانۀ عمومی
در نظامهای اجتماعی
سند چشمانداز غیرواقعبینانه
مغفول ماندن کتابخانهها در
اسناد باالدستی
عدم تناسب مسیر با چشمانداز
عدم توازن بین تصمیمگیری و
سیاستگذاری ملی و
سیاستگذاری محلی
اصالت سلیقۀ متولیان در
کتابخانههای عمومی
خدمت بر مبنای ذائقهسازی
برای مخاطب
سیاستزدگی سیاستگذاری
کتابخانههای عمومی
بازاندیشی گفتمان
کتابخانههای عمومی
بازتعریف مأموریت
کتابخانههای عمومی
بازتعریف خدمات کتابخانههای
عمومی
خدمت بر مبنای نیاز مخاطب

شرایط علّی
ناقص بودن ارکان کتابخانۀ عمومی
تعارض در اهداف کتابخانهها از نظرِ
متخصصان و سیاستگذاران
عدم حساسیت نسبت به مسائل روز
میزان شناخت مردم از کارکرد
کتابخانههای عمومی
عدم تجربۀ کتابخانه و پدیدههای
مدرن توسط سیاستگذاران
درگیری کتابداران با مسائل روزمره
سیاستگذاری پشت درهای بسته
شفافیت در اهداف خدمات
کتابخانهای
عدم تطابق عملکرد با اهداف
ضعف دید سیاستگذاران نسبت به
نقش کتابخانهها
فقدان بازاریابی خدمات کتابخانهای
مشارکت اندک متخصصان کتابداری
در جامعۀ مدنی و سیاستگذاری
فقدان مرجعیت در سیاستگذاری
کتابخانههای عمومی
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راهبردهای عمل

پیامدها






انجمنها تنها بهعنوان حامی مالی
بی عدالتی در ارائۀ خدمات
فقدان مخاطب در کتابخانۀ عمومی
تمرکزگرایی عامل عقبماندگی در ارائۀ
خدمات
عدم اعتماد مردم به کتابخانۀ عمومی
مدیریت ناکارآمد کتابخانههای عمومی
مرکز اجتماع نبودن کتابخانه در ایران
عمومی نبودن گفتمانی ،جغرافیایی و
جمعیتی کتابخانۀ عمومی
کاهش خالقیت
انباشت تجربۀ تاریخی در کشور
هزینۀ زیاد سیاستگذاری در ایران




ارائۀ خدمات بر مبنای نیاز مخاطب
تأمین منابع اطالعاتی طبق نیاز جامعۀ
خدمتگیر هر کتابخانه
افزایش دامنۀ افراد تحت پوشش
کتابخانه
تجلی روح انسان در عرصۀ آزادی
تحقق اهداف فرهنگی جامعه
توسعۀ فرهنگی
















کاهش تعلقخاطر مردم به
کتابخانه
کتابخانۀ عمومی بهعنوان ابزار
تبلیغ ایدئولوژیک
مقطعی بودن سیاستهای داخلی
کتابخانههای عمومی
ناقص بودن ارکان کتابخانۀ
عمومی
نگاه منفعتطلبانه
اصالت سلیقۀ متولیان در
کتابخانههای عمومی
تالش برای ایجاد فرهنگ یکسان
در کشور



سیاستگذاری ملی با اختیارات
محلی
سیاستگذاری بر مبنای نیاز محلی
نقش سیاستگذاری حمایتی،
نظارتی و تصمیمسازی نهاد متولی
کتابخانههای عمومی
اصالح ترکیب انجمن
کتابخانههای عمومی
واقعی و مردمیسازی انجمنهای
کتابخانههای عمومی و هیئتامنا














زمینه






گستردگی کتابخانههای عمومی و جامعۀ مخاطب آنها
در کشور
تنوع ویژگیهای جامعۀ مخاطب کتابخانههای عمومی
بستر تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی
تقابل قدرت در حکومت ایران

شرایط علّی









پدیدۀ اصلی

عدم توازن بین تصمیمگیری و سیاستگذاری
ملی و سیاستگذاری محلی کتابخانههای
عمومی





شرایط مداخلهگر







بیثباتی سیاستگذاری عمومی در ایران
پیچیدگی سیاستگذاری در ایران
تمرکز در سیاستگذاری کالن کشور
عدم پایبندی به یک منشور ملی در کتابخانههای
عمومی
فقدان مرجعیت در سیاستگذاری کتابخانههای عمومی








واقعی و مردمی نبودن انجمنهای
کتابخانههای عمومی و هیئتامنا
قدرت ریسکپذیری اندک مدیران
محلی
بی اعتمادی مدیریت فرهنگی کشور
به بازیگران محلی
مدیران اجرایی ضعیف
نگاه سیاستمحور به کتابخانه
تعارض منافع ملی و محلی
تعدد نهادهای سیاستگذار
کتابخانههای عمومی
تأثیر قانون تأسیس بر تمرکزگرایی
ادارۀ کتابخانههای عمومی
رویکرد محلی قانون کتابخانههای
عمومی
عدم اجرای صحیح قانون کتابخانههای
عمومی
فقدان قدرت تصمیمگیری محلی
تمامیتخواهی مدیران تصمیمگیر نهاد
خدمت بر مبنای ذائقهسازی برای
مخاطب
ضرورت وجود مرجعیت در
سیاستگذاری کتابخانههای عمومی
عدم ضمانت اجرایی اختیارات
انجمنهای کتابخانهها
فقدان نگاه فرایندی در تصمیمگیری
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پیامدها



کاهش سهم کتابخانههای عمومی از
بودجۀ کشور
تحقق نیافتن اهداف کتابخانههای
عمومی
آیندۀ نامطلوب کتابخانههای عمومی
برآمد اندک کتابخانۀ عمومی
به خطر افتادن موجودیت کتابخانههای
عمومی
تمامیتخواهی مدیران تصمیمگیر
عدم اعتماد مردم به کتابخانۀ عمومی
عدم تناسب شاخصها با شرایط فرهنگی
کشور
فقدان خدمات کتابخانهای جذاب
نظاممند






بازاندیشی گفتمان کتابخانههای عمومی
بازتعریف مأموریت کتابخانههای عمومی
بازتعریف خدمات کتابخانههای عمومی
افزایش سهم کتابخانههای عمومی از
بودجۀ کشور
تحقق اهداف کتابخانههای عمومی
کتابخانۀ عمومی برآمدمحور
کتابخانۀ عمومی فروتن
هماهنگی با سیاستهای کالن
















راهبردهای عمل




سکوت در سیاستگذاری ملی
اصالت سلیقۀ متولیان در
کتابخانههای عمومی
انگیزۀ اندک کتابداران
اعتراض عمومی کتابداران
اعتراض گروهی خاص
هزینهکرد غیرقانونی نیم درصد
تعامل نامطلوب نهاد کتابخانهها
با دولت
عدم همگامی کتابخانهها با
تغییرات اجتماعی و فرهنگی و
فناورانه



تدارک مکانیسم نظارت بر اجرای
صحیح قانون تأسیس کتابخانهها
ضرورت تربیت نیروی انسانی
متخصص کتابخانههای عمومی
مشارکت متخصصان کتابداری در
جامعۀ مدنی و سیاستگذاری
ضرورت حضور اثرگذار کتابداران
در انجمن کتابخانههای عمومی
ضرورت سیاستگذاری متمرکز
ملی
بهرهگیری از ظرفیتهای مالی و
اداری قانون کتابخانهها
بهرهمندی از پتانسیل مشارکت
خیرین و مردم در کتابخانه
















زمینه







تعدد نهادهای سیاستگذار کتابخانههای عمومی
گستردگی کتابخانههای عمومی و جامعۀ مخاطب آنها
در کشور
بستر تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی
فقدان سیاستگذاری ملی متمرکز
ماهیت بازدهی بلندمدت سرمایهگذاری در کتابخانههای
عمومی

شرایط علّی









پدیدۀ اصلی

میزان توانمندی مدیران در عرصۀ

کتابخانههای عمومی (سیاستگذاری،
تصمیمگیری و اجرا)

شرایط مداخلهگر









شرایط سیاسی و اجتماعی کشور
میزان دامنۀ افراد تحت پوشش کتابخانه
اولویت نداشتن کتابخانۀ عمومی برای مردم
نقش پشتیبانی و مفعولی کتابخانههای عمومی
میزان توجه رسانهها به کتابخانههای عمومی
عدم تجربۀ کتابخانه و پدیدههای مدرن توسط
سیاستگذاران
وضعیت اقتصادی دولت و شهرداریها











فقدان سیاستمدار فرهنگی قوی
نقش اقتصادی اندک کتابخانۀ
عمومی
درآمدزا نبودن نهادهای فرهنگی
بودجۀ ناپایدار کتابخانههای عمومی
فقدان ردیف بودجۀ مستقل برای
کتابخانهها
وابسته بودن بودجۀ کتابخانهها به
شهرداریها
در اولویت نبودن مسائل کتابخانههای
عمومی
کمتوجهی سیاستگذاران به
کتابخانههای عمومی
نگاه منفعتطلبانه
از بین رفتن نقش کنترلی دولت در
کتابخانهها
از بین رفتن مشروعیت پیشین
کتابخانههای عمومی
تمرکز دولت در برنامههای کوتاهمدت
ضعف دید سیاستگذاران نسبت به
نقش کتابخانهها
میزان حاد بودن انتصاب مدیر قوی
در کتابخانههای عمومی
مشخص نبودن نقش کتابخانۀ
عمومی در مدل توسعۀ کشور
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مسئلهشناسی سیاستگذاری ملی کتابخانههای عمومی ايران از ديدگاه سیاستگذاران و متخصصان موضوعی

از منظری ديگر ،برای كتابخانههای عمومي در ايران ،مايتاوان ساه عنصار اساساي تعرياف
كرد :عنصر مدرنيت ،عنصر اسالميت و عنصار ايرانيات .اگار كتابخاناة عماومي بتواناد از هار ساه
عنصر مذكور بهنحوی شايسته بهرهمند شود ،ميتواند بهعنوان يک پديادة جدياد باه حياات خاود
ادامه دهد و شکوفا شود .باه نظار مايرساد عنصار اساالميت در كتابخاناههاای عماومي ،باهعلات
قرارگيااری كتابخانااههااا در كشااور اسااالمي و نگاارش اياادئولوژيک متوليااان ادارة كتابخانااههااای
عمومي كشور ،بسيار پر رنگ است و به دو عنصر ديگر توجه كمتری شده است.
ايران كشوری با تنوع اقوام ،فرهنگها و خردهفرهنگها ،زبانهاا و نژادهاسات و جامعاهای
چندفرهنگي محسوب ميشود .اين تنوع يکي از ويژگيهای جدانشادني كشاور اياران اسات كاه
الزم است برای پررنگ شدن نقش عنصر ايرانيت به اين موارد توجهي شايان شود.
از طرفي ،در حوزة مدرنيت ،در جامعهای كه گفتمان حاكم بر آن نقد مدرنيته اسات ،شاايد
كمتر بتوان به اين عنصر توجه كرد .به نظر ميرسد با رشد و نفاوذ فنااوری در كشاور و همگاامي
كتابخانههای عمومي با اين رشد ،ميتوان خدمات نويني ارائاه كارده و عنصار مادرنيت كتابخاناة
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

عمومي را تقويت كرد .همچنين ،ميزان بهرهمندی از فناوری اطالعات را ميتاوان باهعناوان يکاي
از شاخصهای مدرنيت كتابخانههای عمومي در نظر گرفت .در ايان زميناه نياز در كتابخاناههاای
عمومي الزم است بهمنظور بهرهمندی از فناوری در بُعد خادمت رسااني و اطاالعرسااني و انجاام
خدمات كتابخانه ای اقدام شود.
همان طاور كاه از تحليال داده هاای ايان پاژوهش مشاخص اسات ،فقادان معناای واحاد از
كتابخانة عمومي در ذهن سياستگذاران ،تصاميمگياران و كااربران بالفعال و باالقوة كتابخاناههاا
يکي از پديدههايي است كه خود را پررنگ كرده است .اين پديده در ميان اعضای جامعاة نموناة
پژوهش نيز مشهود است .برخاي از اعضاای نموناه كاه بُعاد اجراياي و سياساتگاذاری در آنهاا
پررنگتر از بُعد تخصص كتابداری است در نظرات خود بر نقش فرهنگي كتابخانههاای عماومي
و بهطور خاص ،بر نقش كتابخانههای عمومي در ترويج خوانادن ،باهعناوان انگاارة غالاب ت كياد
بيشتری داشتند ،اما اعضای متخصاص موضاوعي نموناة پاژوهش بار نقاش آموزشاي و اجتمااعي
كردند.
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كتابخانههای عمومي ت كيد داشاتند و آنهاا را اجازای جداناپاذير كتابخاناههاای عماومي قلماداد

تابستان  0011دوره  72شماره 7

موضوع ديگر بحث عدم توازن در تصميمگيری بين سياستگذاری ملي و سياستگاذاری
محلي است .سياستگذاران ملي در تالش هستند كه با افزايش ساطح اختياارات خاود تمركاز را
در ادارة كتابخانههای عمومي تقويت كرده و بر فعاليتهای جزئي كتابخانههاای عماومي نظاارت
مستقيم داشته باشند .از طرف ديگر ،سياستگاذاران محلاي نياز در تاالشاناد باا افازايش قادرت
تصميمگيری شان باه نيازهاای محلاي خاود بيشاتر توجاه كنناد .باه نظار مايرساد در ايان تقابال،
بازيگران محلي چندان نتوانستهاند موفق عمل كنند و به خواساتههاای خاود برساند .در نتيجاه ،باه
نظر ميرسد كتابخانههای عمومي توجاه باه امار يکساانساازی فرهنگاي را بيشاتر از حفاو تناوع
فرهنگي و تفاوتهای محلي در دستوركار خود قرار دادهاند.
همچنااين ،فعالياات توانمناادی پااايين مااديران در سااطوح مختلااف كتابخانااههااای عمااومي
(سياستگذاری ،تصميمگيری و اجرا) باعث شده است تمايل چنداني به ايجااد تغييارات اساساي
وجود نداشته باشد و اولويت بر حفو وضع موجود باا افازايش برخاي برناماههاای جنباي گذاشاته
شود .اين فضا باعث شده است كه عمالً عزم راسخي برای تا مين نيازهاای اطالعااتي و آموزشاي
جامعة مخاطب هر كتابخانه وجود نداشته باشاد و ت كياد بار تمركاز و تمامياتخاواهي در تماامي
مختلفي دارد كه از مهمترين آنها ميتوان به عدم تا مين مناابع و آماوزشهاای موردنيااز جامعاة
محلي اشاره كرد ،كه بر كيفيت خدمات ارائهشده بسيار مؤثر هستند.
با توجه به موارد ذكرشده ،به نظر ميرسد مقولهای كه مركزيات داشاته و بيشاترين فراواناي
را در مقولهها دارد و بهنوعي در قالب عبارتهاای مختلاف و در لاوای مطالاب ذكرشاده توساش
اعضای نمونة پژوهش ديده ماي شاود و باا هار ساه پديادة ظاهرشاده در كدگاذاری محاوری نياز
مرتبش است ،مقولة «تعارض باين سياساتگاذاری ملاي و سياساتگاذاری محلاي كتابخاناههاای
عمومي در ايران» است .اين مقوله عالوه بر اينکه باه شاکلهاای مختلاف در دادههاا تکارار شاده
اساات ،بااا مقولااههااای ديگاار را نيااز پوشااش ماايدهااد .در ادامااه ،ماادل نهااايي مساائلهشناسااي
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شئون ادارة كتابخانههای عمومي روزبه روز در حال افازايش اسات .ايان تمركزگراياي پيامادهای

سياستگذاری ملي كتابخانههای عمومي ،كه در واقع از تلفياق و يکپارچاهساازی سااير مقولاههاا
در مدلهای قبلي پديد آمده است ،ارائه ميشود.
پديدة تعارض بين سياستگذاری ملي و سياستگاذاری محلاي كتابخاناههاای عماومي در
مؤلفههای موجود در تصوير  5تشريح شده است.
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شرايش علآي اين پديده نخسات موضاوع فقادان معناای واحاد از كتابخاناههاای عماومي در
كشااور (در ميااان متخصصااان ،سياسااتگذاران و مااردم) اساات .ادراک متفاااوت از كتابخانااههااای
عمومي باعث شده است كه اين تفاوتها در سياستهای ملي و محلي نيز نمود پيادا كناد و منشا
تعااارض شااود .شاارط علآااي ديگاار عاادم تااوازن ب اين تصااميمگي اری و سياسااتگااذاری مل اي و
سياستگذاری محلي است .مشخص نباودن اختياارات و مسائوليتهاا باهصاورت شافاف و عادم
پايبندی متولي ادارهكنندة كتابخانههای عمومي كشور باه نقاش انجمان كتابخاناههاای عماومي و
جوامع محلي علتي ديگر برای بروز تعارض است ،و در نهايت فعاليت مديران ضاعيف در عرصاة
كتابخانههای عماومي (سياساتگاذاری ،تصاميم گياری و اجارا) موجاب شاده اسات كاه ماوارد
تعارض روزبهروز گسترش يابد.
البته بايد متذكر شد كه اين پديده در بساتر تااريخي ،فرهنگاي و اجتمااعي جامعاه رخ داده
است و از ويژگيهای مختلف آن مانند چندفرهنگي بودن و اسالمي بودن مت ثر اسات .مشاکالت
ساختاری نهادهای سياستگاذار مانناد فرايناد انتخااب كميسايونهاای تخصصاي مجلاس ،شايوة
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انتصاب مديران در دولت و شيوة نظارت بر اجرای قوانين بر پديدة حاضر نيز اثار گذاشاته اسات،
همان طور كه در گذشته نيز مشکل بين قانونگاذار و مجاری در كشاور ماا مشااهده شاده اسات.
پدياادة تعااارض بااين سياسااتگااذاری ملااي و سياسااتگااذاری محلااي كتابخانااههاای عمااومي در
جامعااهای اتفاااق ماايافتااد كااه كتابخانااههااای عمااومي در آن توسااش متوليااان مختلااف اداره و
سياستگذاری ميشوند يا در سياستهای ابالغي توسش نهادهاای سياساتگاذاری مثال شاورای
فرهنگ عمومي كشور برای آنها نقش در نظر گرفته ميشود.
از شرايش مداخلهگر در پديدة تعارض بين سياستگاذاری ملاي و سياساتگاذاری محلاي
ميتوان بيثباتي و پيچيدگي سياستگذاری بهوياژه سياساتگاذاری عماومي را ناام بارد كاه در
سياستهای كتابخانههای عمومي نيز اثرگذارند و تارجيح تغييارات تادريجي نسابت باه تغييارات
اساسي در اين پديده نيز مؤثر بوده اسات .شارط ديگار مداخلاهگار ،شارايش اقتصاادی ،سياساي و
گرفتن مسائل است.
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اجتماعي كشور است كه بهنوعي تعيينكنندة اولويتهای سياساتگاذاری و در دساتوركار قارار

کمیسیونهای تخصصی مجلس ،شیوة انتصاب مدیران در دولت و شیوة نظارت بر اجرای قوانین بر پدیدة حاضر نیز اثر

گذاشته است ،همان طور که در گذشته نیز مشکل بین قانونگذار و مجری در کشور ما مشاهده شده است .پدیدة تعارض بین

سیاستگذاری ملی و سیاستگذاری محلی کتابخانههای عمومی در جامعهای اتفاق میافتد که کتابخانههای عمومی در آن

توسط متولیان مختلف اداره و سیاستگذاری میشوند یا در سیاستهای ابالغی توسط نهادهای سیاستگذاری مثل شورای

فرهنگ عمومی کشور برای آنها نقش در نظر گرفته میشود.
2  27  1400 

زمینه
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بهكارگيری هريک از راهبردها پيامدهای خاص خود را دارد .اداماة وضاعيت فعلاي و عادم
توجه به پديدة تعارض بين سياستگذاری ملي و سياستگذاری محلي كتابخانههاای عماومي در
واقع چشمانداز كتابخانههای عمومي ما در وضعيت فعلي است؛ بدين معنا كه باا در پايش گارفتن
وضااعيت فعلااي و عاادم برنامااهرياازی صااحيح ،عاادم بااهكااارگيری مااديران متخصااص در سااطح
سياستگذاری كتابخانههای عمومي ،و عدم تالش برای در دستوركار قارار گارفتن پيامادی جاز
فقدان راهحل های سياستي نخواهد داشت و اگار مسائله باه مرحلاة دساتوركار هام رسايده باشاد،
بدون نتيجه و مشروعيتبخشي به راهحلها به كار خاود خاتماه خواهاد داد ياا حتاي در وضاعيتي
بدتر ،ممکن است راهحلهای سياستي نامناسب تصويب و ابالغ شود.
بااهكااارگيری راهباارد دوم ،يعنااي تااالش باارای ارائااة راهحاالهااای سياسااتي ،پياماادی
منحصربهفردی خواهد داشت .ارائة راهحلهاا در خصاوص پديادة تعاارض باين سياساتگاذاری
ملي و سياستگذاری محلي كتابخانههای عمومي مايتواناد زميناة در دساتوركار قارار گارفتن و
مشروعيتبخشي به راهحل ها را هموار كند .هماان طاور كاه در فصال دوم و مبااني نظاری اشااره
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شد ،اهميات ارائاة راهحالهاای سياساتي تاا انادازه ای اسات كاه برخاي مساائل ممکان اسات باه
دستوركار سياستگذاری نهادهای سياستگذار راه ياباد ،ولاي باهعلات عادم ارائاة راهحالهاای
سياستي به سياستگذاری منجار نشاود .ازايانرو ،در صاورت ماديريت ايان پدياده مايتاوان باه
مشروعيتبخشي راهحلهای ارائهشده و حل تعارض اميدوار بود.
در ادامه ،يافتههای حاصل از مصاحبهها در گروه كانوني به بحث و تبادل نظر گذاشاته شاد.
در جدول  ،5بخشي از نظرات اعضای گروه كانوني در اين خصوص بيان شده است.
نتيجة بحاث هاا در ايان حاوزه نشاان داد كاه از مياان ساه موضاوع ذكرشاده ،باهجاز ميازان
توانمندی مديران ،دو موضوع ديگر بهعنوان مسائل اساساي كتابخاناههاای عماومي ماورد اجمااع
قرار گرفت .تعارض بين سياستگذاری ملي و سياساتگاذاری محلاي كاه در يافتاههاا باهعناوان
پديدة مركزی و مسئله اصلي كتابخانههای عمومي شناسايي شده بود ،ماورد اجمااع نظار اعضاای
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گروه كانوني قرار گرفت.
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جدول  .0نقلقول اعضای گروه كانوني در خصوص مسئلهشناسي
نقلقول مرتبش

مسئله

«دستورالعمل اجرايي قانون كه دولت مصوب كرده ،گفته است كتابخانة عمومي نهاادی
فرهنگي اسات .كتابخاناة عماومي نهاادی صارف ًا فرهنگاي نيسات .قاانونگاذار موضاوع
كتابخانه عمومي را نميدانسته است و ميخواست يک جايي قرار بدهاد .چاون سانت و
آنچه تا قبل بوده را نگاه كارده و دياده اسات در دل وزارت ارشااد باا فرهناگ همگاام
بوده ،گفته نهادی است فرهنگي ،در حالي كه نهادی است اجتمااعي و سياساي ،و بعضااً
فقدان معنای واحد از
كتابخانههای عمومي

حتي نهادی اقتصادی است .اتحادية اروپا نه االن ،از دهاة  71گفتاه اسات اگار كتابخاناه
عمومي ت ثير اقتصادی در زندگي مردم نداشته باشد و قابلسنجش نباشد آن را بگاذاريم
كنار .در آمريکا از دهة  0991به بعد فعاليتهای اقتصادی داشته است»( .عضو )
«مسئله تعريف كتابخانه عمومي است .كتابخانه در كشورهای اروپايي محلاي اسات كاه
من به عنوان كارآفرين مي تاوانم محصاول خاود را در كتابخاناه عرضاه كانم .نمايشاگاه
محصااوالت كااارآفريني محلااي يااک جنبااة تجاااری اساات .گفتمااان محلااي يااک جنبااة
اجتماعي است ،و اين خودش يک مسئله است .من قائل به اين هستم كه ما از نظرِ نظريه
خيلي عقب هستيم»( .عضو ل)
خود ما هستيم كه دانش آنچناني در اين حوزه نداريم .حوزة سياستگاذار و تصاميمگيار
است كه عمالً نه سياستگذار است و نه تصميمگير و عالقهای باه سياساتگاذاری نادارد.
حوزة اجرا هم كتابداران و كاركنان هستند كه در اين سطح هم ما نيروی خباره خيلاي كام
داريم .اين سازوكار هركجا باشد به مسئله برميخوريم .اولويت كجاسات؟ مان مايگاويم

عدم توازن بين

اولويت در حوزة تصميمگيری درست است»( .عضو )

تصميمگيری و

«مدير هايي كه االن سركار هستند خيلي نظر تمركازی دادهاناد كاه بهتار اسات قاانون را

سياستگذاری ملي و
سياستگذاری محلي

عوض كنيم كه اختيارات انجمنها كم شود ،ولي اين با روح كتابخانة عمومي در تضااد
است كه ميگويد كتابخانة عمومي بايد محلي اداره شود»( .عضو گ)
«اين بحث كه در كتابخانة عمومي مصداق دارد بحث حركات از تصاديگری باهسامت
تنظيمگری است .در تنظيمگری ،دولت نظارت ميكند ولي ترجيحا باهواساطة نهادهاای
جامعة مدني اين كار را انجام ميدهد .البته در جامعهای مصداق دارد كه نهادهای جامعة
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«ما سه حوزه كه بيشتر نداريم .حوزة كارشناسي ما ضعيف است كه بخاش دانشاگاه اسات،

مدني وجود داشته باشد .مثالً اِنجي اُها .يک نقدی كه من به نهاد داشاتم ايان اسات كاه
هم خودش سياستگذار است هم مجری است هم ناظر است( .».عضو ح)
ميزان توانمندی مديران در
عمومي
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به وجود ميآيد ،حتي اگر مدير ضعيف باشد«( .عضو ح)
«بهنظرم ،موضوع مديران ضعيف يک مسئلة سياستي نباشد»( .عضو )
«اگر قانون درست باشد ،مديران ضعيف زياد نميتوانند باعث مشکل شوند«( .عضو ع)
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عرصة كتابخانههای

«به نظر من ،اگر سيستم درست ايجاد شود و قانون ضمانت اجرايي داشته باشاد ،موفقيات
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بحث و نتیجهگیری
مطالعة پژوهشهای مختلف در حوزة سياستگذاری كتابخانههاای عماومي و سياساتهاای ملاي
تدوينشده در اين حوزه ،قانونگذاری كتابخانههای عمومي و نيز اسناد سياستهاای ملاي برخاي
كشورها حاكي از اين است كه كتابخاناه هاای عماومي در مياان سااير كشاورها جايگااه وياژهای
دارند و در دولت مدرن ،نقش يک قلماروی عماومي را بارای پركاردن شاکاف دولات–ملات و
كمرنگ سااختن پيامادهای بوروكراساي ايفاا مايكنناد .نقاشهاايي كاه كتابخاناههاای عماومي
كشورهای مختلف بهعنوان يک مركز ارتقای سوادآموزی ،مركز اجتماع محلي ،محال ياادگيری
مادامالعمر ،ياددهي فرايندهای دولت الکترونيک باه ماردم و غياره ايفاا مايكنناد ناشاي از نقشاي
است كه دولتها برای كتابخانههای عمومي قائل شدهاند.
مهاااراد و حاااری ( )0711در پژوهشاااي قبااال از تصاااويب قاااانون ت سااايس و نحاااوة ادارة
كتابخانه های عمومي كشور ،به ايان نتيجاه رسايدند كاه در نظاام موجاود كتابخاناههاای عماومي
كشور ،اثری از تعيين اولويت هاای ملاي ،اساتاني و محلاي متناساب باا نيازهاا و عملکردهاای هار
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منطقه و در نهايت كشور مشاهده نميشود .همچنين ،كتابخانههای عمومي دامناة فعاليات خاود را
بسيار محدود ديده و با آنچه مالکهای جهاني برای كتابخانههای عمومي بهعناوان ركان اساساي
توسااعة فرهنگااي تعريااف كااردهانااد سااازگار نيساات .بااه نظاار ماايرسااد در طااي دو دهااة گذشااته،
نمودهايي از مسئلة تعارض بين سياستگذاری ملي و محلاي كتابخاناههاای عماومي و نياز فقادان
معنای واحد از كتابخانههای عمومي و عدم شناخت از كاركردهاای آن وجاود داشاته و همچناان
ادامه دارد.
دو سال پس از تصويب قانون جديد كتابخانههای عمومي كشور ،پاژوهش خادايي ()0715
پيشنهاد داد در كلية متون و قوانين مرتبش با كتابخانههای عمومي باازنگری و تجديادنظر شاود تاا
بتوانند نقش مردم و شوراهای محلاي در تصاميمگياری بارای كتابخاناههاای عماومي را پررناگ
كنند .اين پژوهش نيز بر عدم توازن بين تصميمگيری و سياساتگاذاری ملاي و سياساتگاذاری
محلي صحه گذاشته و آن را مسئلهای سياستي تلقي ميكند.
تمركزگرايي يکي از راهبردهای پديدة عدم توازن بين تصميمگيری ،سياستگاذاری ملاي
عدم استفادة بهينه از نيروی انساني ،كمبود بودجاه و فضاای مناساب در كتابخاناههاای عماومي و
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و سياستگذاری محلي است .پژوهش ميری ( )0794عدم توجه به نيازها و شرايش هار كتابخاناه،
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درگيری كتابداران در مسائل روزماره را ،كاه خاود متا ثر از ماديريت متمركاز كتابخاناههاسات،
بهعنوان شرايش علآي تاثيرگذار بر عملکرد كتابخانههای عماومي برمايشامرد كاه پياماد آن عادم
استقبال جامعه (حتي افراد كتابخوان) از كتابخاناههاای عماومي اسات .ازايانرو ،هامساويي در
مسئلة تمركزگرايي ،در دو پژوهش مشهود است.
يکااي ديگاار از مسااائل اساسااي كتابخانااههااای عمااومي كشااور فقاادان معنااای واحااد از
كتابخانههای عمومي است .نتايج پژوهش اوجن ( )5105بررسي معناای كتابخاناههاای عماومي را
از مسائل سياستي مطرح در پژوهشهای سياستگذاری كتابخانههای عمومي باه شامار مايآورد
و بر قابليت مسئله بودن اين موضوع صحه ميگذارد.
از نتااايج پااژوهش آودانسااون ( )5115ماايتااوان اسااتنباط كاارد كااه موضااوع نگاارش
سياستمداران و بررسي معناا و كاركردهاای كتابخاناة عماومي از نظارِ سياساتگاذاران يکاي از
مسائل موردتوجه بوده و بهعنوان يک مسئلة سياستي در ساير كشورها نيز مطرح اسات .از طرفاي،
پژوهش بوگي و كاوپر )5101( 0درک مشاترک از خواسات دولات و تقاضاای ماردم در حاوزة
عمومي در بريتانيا بود.
به نظر ميرسد پژوهش رديجنگ ( )5107در بيان معنايي مشترک از كتابخانههاای عماومي
توسش سياستمداران و متخصصان موضوعي موفق بوده اسات .ايان پاژوهش نشاان مايدهاد كاه
چگونااه ماايتااوان بااين سياسااتگااذاران و كتابخانااههااای عمااومي تعاماال مطلااوب ايجاااد كاارد.
كتابخانههای عمومي دركشور بوتسوانا با برنامههايي مانند باشگاههای خواندن ،آموزش راياناه باه
جوانان ،كمک به انجام تکاليف دانش آماوزان باا همکااری مادارس ،آماوزش افاراد تاوانخاواه
مانندآموزش خش بريل ،آموزشهای مربوط به سالمت جامعه (آموزشهای الزم برای پيشاگيری
و درمان ا يدز ،آموزش درباارة مصارف ماواد مخادر و الکال) ،برناماة ناوآوری سسايگو 5درباارة

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

كتابخانههای عمومي را نشان ميدهد .اين امر نشانهای از درک مشاترک از معناای كتابخاناههاای

حمايت مادی از فراهمكنندة برنامة برتر كتابخانههای عماومي بوتساوانا (شاامل دساتيابي باه مناابع
ديجيتالي در كتابخانههای عمومي ،آموزش رايانه به جواناان ،باازیهاای مجاازی آموزشاي و )...
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در دستيابي به چشمانداز ملي  ،5104پشتيبان دولت بوده است.
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سياستگذاری ملي قوی و مستحکم برای كتابخانههای عمومي تنها راه تضمين رشاد برابار
و متعااادل كتابخانااههااای عمااومي در يااک كشااور اساات (هلينااگ .)5105 ،اياان پااژوهش نيااز باار
ضرورت وجاود تعاادل باين سياساتگاذاری ملاي و محلاي ت كياد دارد و تعاارض باين آنهاا را
نامطلوب ميداند.
يکااي از نکااات جالاابتوجااه در خصااوص مقايسااة پااژوهش جاااگر و سااارين ( )5104و
ويدرشايم ( )5101با پژوهش حاضر ،مطرح نبودن موضوع ماهيت سياسي كتابخاناههاای عماومي
بوده است كه در دادههای حاصل از مصاحبهها اين مسئله بهعنوان مسئلة قابلتوجه مطارح نشاد ،و
در پژوهش حاضر ت كيد بر نقش آموزشي و اجتماعي كتابخانههای عمومي بيشتر بود.
طبق گزارش پاژوهش حاضار ،تضااد باين سياساتگاذاری ملاي و سياساتگاذاری محلاي
كتابخانههای عمومي كشور مسئلة اصلي سياستگذاری كتابخانههای عمومي اسات .باا توجاه باه
انجام مرحلة مسئلهشناسي سياستگاذاری ملاي كتابخاناههاای عماومي ،پيشانهاد مايشاود مسائلة
اصلي حاصل از پژوهش ،همراه باا راهحالهاای سياساتي ،در دساتوركار نهادهاای سياساتگاذار
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

كشور و نهادها قرار گيرد تا نسبت به تصميمگيری و مشروعيتبخشي در ايان مسائله اقادام شاود.
همچنين ،الزم است نهادهاای متاولي كتابخاناههاای عماومي در راساتای ايجااد معناايي واحاد از
مفهوم كتابخانههای عمومي در ميان سياستگذاران گام بردارند.
منابع
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سياستگذاری در حوزة كتابخانههای عمومي ايران .تحقيقات اطالعرساني و كتابخاناههاای عماومي.
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رفتاری .تهران :ديدار.
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