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تاریخ پذیرش79/5/33 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی برای کتابخانة ملی ایران
بوده است .این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر نوع دادهها ،تلفیقی (کمی و کیفی) و
ازنظر نحوة گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش ،همة
مدیران میانی و ارشد کتابخانة ملی ایران بودند که بهصورت هدفمند 5 ،نفر برای مصاحبة
حضوری و  32نفر از آنها برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند .ابعاد و مؤلفههای اولیة
توسعة فرهنگی براساس مطالعات کتابخانهای و مبانی نظری (نظریهها ،روشها و الگوها)،
مصاحبه و مطالعة پیشینة پژوهش در ایران و جهان در  3بعد و  23مؤلفه ( 7مؤلفة آزادی
فرهنگی 9 ،مؤلفة خالقیت فرهنگی و  6مؤلفة گفتوگوی فرهنگی) استخراج شد و برای تأیید
در اختیار پاسخگویان قرار گرفت .نتیجة تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفههای الگوی توسعة
فرهنگی کتابخانة ملی ایران نشان داد که از بین  23مؤلفة شناساییشده 2 ،مؤلفه با بار عاملی
کمتر از  3/4از الگو حذف و  21مؤلفة دیگر تأیید شدهاند .همچنین ،مؤلفة «شناسایی و معرفی
مفاخر فرهنگی مشترک با دیگر کشورها» ،مؤلفة «تقویت سازمانهای مردمنهاد» و «گفتوگوی
بین تمدنها» دارای بیشترین اهمیت بودند.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریززی فرهنگزی ،دانشزگاه آزاد اسزالمی ،واحزد علزوم و تحقیقزات تهزران،
arezou555@yahoo.com

 .2دانشزیار و عضزو هیزأت علمزی دانشزگاه آزاد اسزالمی ،واحزد علزوم و تحقیقزات تهزران (نویسزندة مسزلو،)،
dr.salehiamiri@gmail.com
 .3دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهرانf_farahany@yahoo.com ،
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واژههای کلیدی :آزادی فرهنگی ،توسعة فرهنگی ،خالقیت فرهنگی ،کتابخانة ملی ،گفتوگوی
فرهنگی.

مقدمه و طرح مسئله
مفهوم توسعة فرهنگی ،از مفاهیمی است که نسبت به دیگر بخشهزای توسزعه ،وزون توسزعة
اقتصادی ،توسعة اجتماعی و توسعة سیاسی از ابعاد و بار ارزشزی بیشزتری برخزوردار اسزت و
تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد؛ بنابراین فرایندی است که طی آن با ایجزاد
تغییراتی در حوزههای ادراکی ،شزناختی ،ارزشزی و گرایشزی انسزانهزا ،قابلیزتهزا و باورهزا،
شخصیت ویژهای را در آنها بهوجود میآورد که حاصزل ایزن باورهزا و قابلیزتهزا ،رفتارهزا و
کنشهای خاصی است که مناسب توسعه است؛ بهعبارتی ،حاصل فرایند توسعة فرهنگی ،کنزار
گذاشتن خردهفرهنگهای نامناسب توسعهای است (توسلی.)1393 ،
ازاینمنظر ،توسعه فرایندی فرهنگی است که ممکن نیست از خارج کسب شود یا همچون
هدیهای توسط سازمانهای خارجی ،کریمانه اهدا شود؛ بلکه باید از درون جامعه تولید شود.
ازآنجاکه براساس تعریف یونسکو ،توسعه مجموعهای جامع و فرایندی وندبعدی است که
فراتر از رشد اقتصادی محض بوده ،در همة جوانب زندگی و همة سازمانهای جامعه دخیل
است ،همة اعضای جامعه باید در آن مشارکت کنند و انتظار داشته باشند که در منافع آن سهیم
باشند (فاضلی .)1396 ،توسعة فرهنگی فقط به توسعة منابع فرهنگی که منجر به توسعة
اقتصادی شود ،محدود نمیشود؛ بلکه تمام موارد مرتبط با شهروندی و زندگی شهری بهنوعی
با فرهنگ و برنامهریزی برای آن مرتبط است .بنابراین ،توسعة فرهنگی و برنامهریزی برای آن،
در متن هر برنامه و سیاست مردمساالرانه قرار دارد (براون.)2312 ،1
وظایف اصلی کتابخانة ملی (گردآوری ،حفاظت ،سازماندهی و اشاعه) مربوط به آثار مکتوب و
مضبوط در زمینة ایرانشناسی و اسالمشناسی ،پژوهش و برنامهریزی علمی کتابداری و اطالعرسانی
و شرکت در پژوهشها و فعالیتهای بینالمللی کتابخانهای و موارد دیگر ،همهوهمه نشان میدهد
که جایگاه اساسی کتابخانة ملی ،جایگاهی راهبردی و رهنمودی در مقیاس ملی است و همة

1. Brown
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فعالیتهایی که در درون سازمان انجام میگیرد ،در جهت تحقق آرمانها و اجرای وظایفی است که
ناظر بر بیرون سازمان است (سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران.)1396 ،
در این زمینه ،نشستن کتابخانة ملی بر با« ،نظام ملی اطالعرسانی» میتواند راهگشا باشد .دو
فرایند عمدة برنامهریزی و رهبری ،در بخش کتابخانهای نظام ملی اطالعرسانی عبارتاند از:
 .1نظارت بر خدمات کتابخانهای کشور و منابع و تدارکات بنیادین کتابخانهای بهمنظور
تعیین مشکالت موجود و آتی این کتابخانهها و ایجاد فرصتهای مناسب برای بهبود خدمات
کتابخانهای .این مهم از راه تعیین نیازهای کاربران ،تعیین شیوههای اصالح خدمات،
دسترس پذیر کردن اطالعات در سطح ملی ،تعیین و بررسی بودجه ،منابع ،فضا ،کفایت فعلی و
بعدی نیروی انسانی ،استانداردهای آموزش در حوزة کتابداری ،کفایت استانداردهای ضروری
برای پشتیبانی و توسعة نظامهای مورد نیاز مانند فهرستنویسی ،سرعنوان موضوعی و
استانداردهای ارتباطی ،قابل اجراست.
 .2اقدام به عملکرد مناسب برای رفع مشکالت و بهدست آوردن فرصتهایی متناسب با
این مشکالت .این مهم نیز از راه تعدیل یا افزایش برنامههای خدماتی خاص خود کتابخانة
ملی ،درخواست اعتبار از نهادهای سرمایهگذاری ،ترویج منابع اشتراکی ،آمادهسازی اشتراکی،
امانت بینکتابخانهای و دیگر برنامههای همکاری ،ایجاد یا بهسازی استانداردها ،رهنمودها و
قوانین الزم ،توافقهای بینالمللی مانند توافق مبادالت دو یا وندجانبه ،قابل اجراست (سازمان
اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران.)1396 ،
سازمان فرهنگی یونسکو که معتبرترین نهاد فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد است،
گهگاه درزمینة توسعة فرهنگی ،شاخصهایی را تعریف و تبیین میکند .این سازمان در قالب
گزارش جهانی فرهنگ ،براساس اطالعات و آماری که از کشورهای عضو بهدست آورده است،
شاخصهای مورد نظر در حوزة توسعة فرهنگی را معرفی میکند .شاخصهای فرهنگی توسعه
مطابق با گزارشهای جهانی معرفیشده در سا،های  1779و  ،2333در وند گروه اصلی جای
میگیرند (فراهانی.)1397 ،
یکی از مقولههایی که همواره در بخش فرهنگ برنامههای توسعه به آن پرداخته شده ،مقولة
کتاب و کتابخانه است .گردآوری ،ذخیره و اشاعة کتاب یا اطالعات در کتابخانهها انجام میگیرد.
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هر کتابخانه ،بسته به وظایف و اهداف خود ،سعی در برآوردن نیازهای اطالعاتی مخاطبان خود
دارد .مهمترین نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطالعاتی همة قشرهای
جامعه بدون درنظر گرفتن سن ،جنس ،مذهب ،شغل ،میزان تحصیالت و دیگر خصوصیات و
تواناییهای فردی پاسخ دهد ،کتابخانه است .حضور کتابخانه در جامعه ،مرجعی فرهنگی برای
انسانها تلقی میشود .وظیفة این مرجع فرهنگی این است که با قرار دادن افکار ،عقاید و
محصو ،اندیشههای خالق در کنار یکدیگر ،وسیلهای برای ایجاد عالقه به مطالعه و پژوهش در
افراد جامعه پدید آورد .جایگاه کتابخانهها را بهمثابة یک نهاد فرهنگی ،در توسعة این بخش
نمیتوان نادیده گرفت .کتابخانه دروازهای بهسوی دانش است که شرایط اساسی را برای یادگیری
مداوم ،تصمیمگیری مستقل و توسعة فرهنگی افراد و گروههای اجتماعی فراهم میآورد.
عالوهبراینها ،منابع موجود در کتابخانه باید انعکاسدهندة گونههای مختلف فرهنگهای
عرضهشده در جامعه باشد و باید مواد خواندنی را به همان زبانهایی عرضه کند که در جوامع
محلی به آنها تکلم میشود .از دیگر مقولههای مرتبط با فرهنگ هر جامعه ،آثار مکتوب بهجامانده
از ادبیات و بهعبارتدیگر ،فرهنگ مکتوب آن کشور است .درواقع ،ادبیات هر کشور یکی از
ارزشمندترین میراث فرهنگی آن کشور است که ترویج و اشاعة آن تأثیر بسزایی بر ترویج
فرهنگ کتابخوانی آن جامعه دارد .این آثار و آثار دیگر در موضوعات مختلف ،در کتابخانهها
حفظ ،سازماندهی و اشاعه میشوند .از دیرباز گفتهاند که کتابخانه جزء مراکز فرهنگی است و
دارای دو وجه فرهنگی و اطالعاتی است .وظیفة اطالعرسانی کتابخانه از راه محلی انجام میگیرد
که همة آثار مربوط به کتابخانه در آن وجود دارد (پان

1

و دیگران.)2333 ،

در عصر کنونی ،کتابخانه سهم بسزایی در توسعة اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
جامعه داشته ،تأثیر مهمی بر حفظ و پیشرفت فرهنگ ،آموزش رسمی و خودآموزی و غنی
کردن اوقات فراغت داشته است .کتابخانه با مبادلة دانش سروکار دارد و با تدارک اطالعات
آماده و بستهبندیشده بهوسیلة ابزاری مشتریپسند به انتقا ،و مبادلة دانش یاری میرساند
(ترنر .)2336 ،2در جامعهای که دانش و وسایل ارتباطی آن در حا ،پیچیده شدن است،

1. Pan
2. Turner
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کتابخانه باید سهم بیشتری داشته باشد .وظیفة دیگر کتابخانه ،عرضة خدمات اطالعرسانی
است .کتابخانههای امروزی با بهکارگیری فناوریهای پیشرفته قادرند وظیفة اطالعرسانی و
اشاعة اطالعات را به بهترین و سریعترین نحو انجام دهند .اطالعات دیجیتا ،،توسعة
شبکههای اطالعرسانی و تحو ،ایجادشده بهوسیلة فناوری در کتابخانهها ،بر جامعة اطالعاتی
تأثیر شگرفی گذاشته است .فناوری اینترنت ،شیوههای سنتی اشاعة اطالعات فرهنگی را در
کتابخانهها دوار تغییر و تحو ،اساسی کرده ،دستاوردهای نوی را برای ارتقای سطح تعامالت
اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان بهارمغان آورده است (اندرسون،1

.)2313

کتابخانة ملی ،مؤسسهای آموزشی (علمی) ،پژوهشی و خدماتی است .وظایف اصلی
کتابخانة ملی مطابق اساسنامة سازمان ،گردآوری ،حفاظت ،سازماندهی و اشاعة آثار مکتوب و
غیرمکتوب است؛ ضمن اینکه در بندهای دیگر اساسنامه ،اهداف و وظایف کتابخانة ملی ،به
پژوهش ،امور پژوهشی و خدمات پژوهشی میپردازد که منظور از آن هم پژوهشهای
درونسازمانی است .بدیهی است که حفظ میراث فرهنگی بشر و در دسترس قرار دادن آن
برای کسانی که تمایل به استفاده از آن دارند ،رسالت اصلی کتابخانه و کتابداران است .بنابراین،
کتابخانة ملی باید تضمینکنندة اصلی دسترسی به فرهنگ و اندیشههای جهان باشد (مرادی،
 .)1395ازسویدیگر ،کتابخانه در د ،فرهنگ جای دارد؛ اما برای اینکه این مسیر فرهنگی را
درست و بهسالمت طی کند ،نخست باید سیاست فرهنگی جامعه بهصورتی جدی و واقعبینانه
تبیین و مسیر توسعة فرهنگی ترسیم شود .سیاستگذاری فرهنگی و برنامهریزی فرهنگی ویزی
نیست که تابع سالیق فردی باشد؛ بلکه باید با توجه به جمیع جهات اجتماعی ،علمی ،آموزشی
و اقتصادی بررسی ،طراحی و عرضه شود .با توجه به ونین کمبودهایی ،پژوهش پیشرو
تالش کرده است ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران را شناسایی کند.
ازآنجاییکه سند وشمانداز بیستساله با رویکرد توسعة همهجانبه بهمثابة معتبرترین سند
راهبردی کشور که به آن بیش از هرویز صبغهای فرهنگی داده شده ،بیانگر این است که اصوالً
فرهنگ نهفقط بهمثابة وجهی مستقل از دیگر وجوه اقتصادی و سیاسی ،بلکه بهمثابة روح حاکم
بر وجوه دیگر در این سند تعیین شده است .رویکردی که در این پژوهش به توسعة فرهنگی
1. Anderson
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وجود دارد ،ابزاری نیست؛ بلکه فرهنگ ،خود بهمثابة هدف توسعه درنظر گرفته شده است.
ازاینرو ،در استفاده از شاخصهای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ،شاخصهای مطلوب
بهتناسب هدف مورد نظر استخراج شدند .در این پژوهش ،شاخصهای توسعة فرهنگی در
قالب گزارش جهانی یونسکو ،در  3گروه آزادی فرهنگی ،خالقیت فرهنگی و گفتوگوی
فرهنگی جای گرفتند.
آزادی فرهنگی :اولین مجموعة شاخصهای توسعة منابع انسانی است که شامل حقوق
فردی و اجتماعی میشود و مؤلفههای آن عبارتاند از :امنیت شخصی ،آزادی بیان و اندیشه،
تساوی در برابر قانون و حق تصمیمگیری و انتخاب.
خالقیت فرهنگی :این مجموعة شاخصها حکایت از این دارد که تا وهحد در جامعه به
شهروندان این امکان داده میشود که با ارج نهادن به خالقیت ،نوآوری و شکوفایی و با اتکا به
تواناییها و استعدادهای خالقانة خود ،بهگونهای فعا ،در حیات جامعه مشارکت کنند.خالقیت
پدیدة گستردهای است که شکلهای متنوعی از فعالیتهای انسانی از اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی گرفته تا فرهنگی را نشان میدهد (همان.)312 :
گفتوگوی فرهنگی :سومین گروه از مجموعة شاخصهای فرهنگی است .روشن است
که الزمة همزیستی ملتها ،برقراری ارتباط و درک و شناخت متقابل آنها از یکدیگر است و
گفتوگو ابزار برقراری ارتباط است که خود پایة فرهنگ و شالودة تباد ،فرهنگی است و البته
مستلزم پذیرش و محترم شمردن اصل تنوع فرهنگهاست (یونسکو.)1396 ،

پیشینة پژوهش
آدومی )2336( 1به بررسی تأثیرات فناوری و ارتباطات در کتابخانههای نیجریه پرداخت .از
دیدگاه پژوهشگر ،در دو دهة گذشته در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شاهد تغییرات
وشمگیری بودهایم که با فناوری ارتباطات و اطالعات انجام گرفتهاند .این تغییرات وندبعدی
(فنی ،مالی و اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی) بهطورتقریبی در تمام جنبههای زندگی
(اقتصادی ،آموزشی ،ارتباطات ،اوقات فراغت و سفر) مشاهده شدهاند .عالوهبراین ،تغییرات
1. Adomi
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مشاهدهشده در این کشورها را به آنچه درحا،حاضر بهمثابة دانش جامعه تعیین شده است،
میشناسیم که این امکان را برای پیدا کردن و دسترسی سریع و توزیع اطالعات و همچنین
روشهای جدید کسبوکار در زمان واقعی با هزینة ارزانتر مهیا میسازد؛ گروه شکاف
وشمگیری بین کشورهای درحا،توسعه ،بهویژه کشورهای آفریقایی وجود دارد .گورمن)2332( 1
در مقالهای به ارزشهای کتابخانه در فرایند جهانی شدن و  9شاخص ارزیابی کتابخانه اشاره کرد.
این مقاله با تبیین مشکالت و عالقههای مشترکی که میان کتابخانههای مختلف وجود دارد،
ارزشهای وجودی کتابخانه را شرح داده و  9ارزش را بهمثابة استاندارد ارزیابی آنچه کتابخانهها
انجام میدهند ،ذکر کرده است که عبارتاند از :نظارت ،خدمات ،آزادی فکری ،رعایت حریم
اطالعات شخصی ،خردگرایی ،تعهد به سواد و یادگیری ،برابری در دسترسی به دانش و اطالعات
مدون و دموکراسی .همچنین بیان داشته است هروند با ورود فناوری به کتابخانهها ،بسیاری از
خدمات و برنامههای آنها متحو ،و دگرگون میشود ،ارزشهای کتابخانه همچنان پایدار باقی
خواهد ماند .کاسلین )2331( 2در مقالهای به بررسی کتابخانة پستمدرن در عصر ارزیابی
پرداخت .هدف این مقاله بررسی وگونگی ارزیابی کتابخانة پستمدرن ،بهمثابة یک سازمان
سیا ،،پرابهام و کوانتومی بود .در این مقاله سعی شد که وارووب فکری جدید و تصور ذهنی
متفاوتی عرضه شود تا کتابخانة پستمدرن بتواند در عصر ارزیابی به حیات خود ادامه

دهد.

روش کار ،تحلیل مفهومی بود .یافتهها نشان داد امروزه کتابخانهها با محیط جدیدی مواجهاند که
تغییرات پیشبینینشدنی و مداوم صفت ممیزة آن است .بهمنظور مواجهه با مقتضیات این محیط
جدید ،کتابداران به ایجاد ساختارهای سازمانی انعطافپذیر ،دارای عکسالعمل سریع و متعاون
گرایش یافتهاند .الزمة کتابخانههای پستمدرن ،مرزهای باز و منعطف ،اتخاذ نظرگاه کلانگارانه و
تمرکز بر فرایند یادگیری است تا بتوانند به مقتضیات محیط پستمدرن که بهطوردایم متحو ،و
متغیر است ،به سرعت واکنش نشان دهند.

عزیزآبادی فراهانی ( )1397در رسالة دکتری خود به طراحی الگوی اندازهگیری تأثیر رسانة
ملی بر توسعة فرهنگی پرداخت .در این پژوهش ،بهمنظور طراحی الگوی مطلوب توسعة

1. Gorman
2. Kathlin
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فرهنگی برای رسانة ملی و تعیین شاخصهای فرهنگی توسعه ،از نظرها و دیدگاههای
صاحبنظران و کارشناسان ،همینطور گزارشهای جهانی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
ملل متحد (یونسکو) در بخش توسعة فرهنگی و نیز مجموعة گزارشهای وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی استفاده شد .برایناساس ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در توسعة فرهنگی
با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان (استادان حوزههای
مدیریت ،علوم اجتماعی و ارتباطات) میزان اهمیت هریک از آنها مشخص و با استفاده از
روشهای آماری همچون محاسبة میانگین هندسی مشخص شد و درنهایت ،این الگو در  4بعد
(آزادی فرهنگی ،خالقیت فرهنگی ،گفتوگوی فرهنگی و الگوهای رفتاری) 13 ،مؤلفه (امنیت
شخصی ،آزادی بیان و اندیشه ،عدالت ،حق تصمیمگیری و انتخاب ،خلق فراوردههای نو،
هزینة فعالیتها و فراوردههای فرهنگی ،فعاالن خالق ،دستاورد آموزشی ،ابزار ارتباطات ،تنوع
گفتوگو ،نگرشها ،گرایشها و منشها) و  42شاخص طراحی شد.
عبدی و کاووسی ( )1373به طراحی و عرضة الگوی سنجش توسعة فرهنگی در کشور
ایران با استفاده از نظریة دادهبنیاد پرداختند .طراحی الگوهای سنجش توسعة فرهنگی و
بهتبعآن ،شاخصهای فرهنگی ازجمله ابزار مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه،
ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم
وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده است .روش نمونهگیری از نوع نظری و هدفمند بود
و طی  3مرحلة کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی و استفاده از نرمافزار
atlas.tiدادهها تحلیل شدند و درنهایت ،شاخصهای سنجش توسعة فرهنگی در کشور در
قالب  6بعد اصلی 22 ،مؤلفه و  94شاخص عملیاتی طبقهبندی شدند.
حضرتی لیالن ( )1373در پژوهشی درپی طراحی الگوی توسعة فرهنگی با بهرهمندی از
فناوریهای جدید ارتباطی در کالنشهر تبریز در سا 1373 ،بود .نتایج این پژوهش نشان داد
 3متغیر بینش رفتاری شهروندان با مؤلفههای میزان مشارکت شهروندان ،تغییر کاربری ،تغییر
در آموزش و خدماترسانی به شهروندان ،تغییر در رعایت شلون اسالمی و قانونی شهروندان،
میزان اعتماد اجتماعی شهروندان  ،میزان تولید علم و خدماترسانی به شهروندان؛ تغییر
کاربری کاالهای فرهنگی شهروندان با مؤلفههای تولید کاالهای فرهنگی متناسب با سواد

شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران 421

اطالعاتی ،ارتقای فرهنگ دیجیتالی ،فراهمسازی زمینة افزایش آگاهی در استفاده از فناوریها،
تالش در یکسانسازی فرهنگی شهروندان؛ و باال بردن سواد اطالعاتی شهروندان با مؤلفههای
تبلیغات در فضای مجازی ،توسعة مهارتهای فناوری شهروندان ،برگزاری دورههای آموزشی
در سطح شهر و تعامل علمی شهروندان با دیگر کاربران در فضای مجازی ،از فناوریهای
جدید ارتباطی تأثیر پذیرفتهاند که براساس الگوی معادالت ساختاری ،نمرة تمامی مؤلفههای
برازش مورد تأیید است و درواقع ،الگوی طراحیشده دارای برازش پذیرفتنی است.
وثوقی و دیگران ( )1371به بررسی موانع ساختاری در مسیر شکلگیری و ارتقای توسعة
فرهنگی در ایران پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد وضعیت مؤلفههای فرهنگی و
بهعبارتی وضعیت توسعة فرهنگی ایران در شرایط مساعد و مطلوبی نیست و ازجمله عوامل
تأثیرگذار بر این وضعیت ،مقوالت فرهنگ سنتی ،سنت ایرانی ،فرهنگ استبداد و تأخر فرهنگی
است .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که فرهنگ برآمده از نظام ناموزون و ناهمگون جامعة
ایران ،مانع ساختاری روند و فرایند توسعه و توسعة فرهنگی در جامعة ایران بوده است.
باباییفرد ( )1397به بررسی رابطة بین توسعة فرهنگی و توسعة اجتماعی با استفاده از روش
تحلیل ثانویة دادهها پرداخت .دادههای آماری این پژوهش از یافتههای پژوهشهای تجربی سا،های
اخیر ،بهویژه پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان در سا 1399 ،و پیمایشهای ملی ارزشها و
نگرشهای ایرانیان در سا،های  1397و  1392استخراج شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که
توسعة فرهنگی در ایران با موانع متعددی همچون آسیبهای هویتی و فرهنگی ،نبود روحیة
فردگرایی در معنای اصالت فردیت ،نبود شرایط تکثر فکری و فرهنگی و ضعف سرمایة فکری و
فرهنگی مواجه است .مسلم است که ونین پدیدهای ممکن است تأثیر اساسی در توسعهنیافتگی
اجتماعی داشته باشد .فرضیة اصلی این پژوهش این است که فرهنگ متغیر بسیار مهمی در
دگرگونیهای اجتماعی است؛ درنتیجه ،تحقق توسعة فرهنگی پیششرط بنیادی توسعة اجتماعی
است .با توجه به کمبودهای بیانشده ،این پژوهش درپی پاسخ به این پرسشهاست:
 .1ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران کداماند؟
 .2اهمیت هریک از ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران وگونه است؟
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روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر نوع دادهها ،تلفیقی (کمی و کیفی) و ازنظر نحوة گردآوری دادهها ،توصیفی
از نوع پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش ،همة مدیران میانی و ارشد کتابخانة ملی ایران
بودند که بهصورت هدفمند 5 ،نفر برای مصاحبه حضوری و  32نفر از آنها برای پاسخ به
پرسشنامه با عنوان نمونة آماری انتخاب شدند .روشهای گردآوری اطالعات ،مصاحبه و
پرسشنامه بود.
مصاحبه :در این مرحله ،پژوهشگران با استفاده از مصاحبههای نیمهساختمند ،دیدگاه مدیران
کتابخانة ملی ایران را دربارة ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران جویا شدند.
هدف از این مصاحبهها ،بررسی دقیق و کارشناسی موضوع توسعة فرهنگی از دیدگاه مدیران
اجرایی بهمنظور شناسایی یا تأیید ابعاد و مؤلفههای آن بود .مصاحبهها از نوع نیمهساختمند و
بهمدت  63تا  73دقیقه بود .نتایج مصاحبههای نیمهساختمند پس از بررسی صحت آنها ،بهمثابة
گویههای پرسشنامه استفاده شدند .پرسشنامه دارای  2بخش بود :بخش او ،،اطالعات
جمعیتشناختی پاسخدهندگان شامل سن ،جنس ،رشتة تخصصی ،میزان تحصیالت ،سمت و
سابقة کار مرتبط بود و بخش دوم ،با  23گویه به شناسایی مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة
ملی ایران براساس  3بعد آزادی فرهنگی ،خالقیت فرهنگی و گفتوگوی فرهنگی پرداخت .ابعاد
و مؤلفههای اولیة توسعة فرهنگی براساس مطالعات کتابخانهای و مصاحبه و مطالعة پیشینه
پژوهش در ایران و جهان در  3بعد و  23مؤلفه ( 7مؤلفة آزادی فرهنگی 9 ،مؤلفة خالقیت
فرهنگی و  6مؤلفة گفتوگوی فرهنگی) استخراج شد و برای تأیید در اختیار پاسخگویان قرار
گرفت .روایی پرسشنامة پژوهش با استفاده از روش روایی محتوا 1و با نظر پژوهشگران و وند
صاحبنظر دارای تألیف در حوزة مدیریت فرهنگی ،پس از اعما ،اصالحات محدود تأیید شد.
برای سنجش پایایی ابزار نیز پرسشنامة پژوهش پس از توزیع آزمایشی ،با استفاده از آلفای
کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفا برای بعد آزادی فرهنگی  ،3/99برای بعد خالقیت فرهنگی
 3/73و برای بعد گفتوگوی فرهنگی  3/96بهدست آمد.

1. content validity
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی نشان میدهند که  19نفر ( )%53/1از نمونه بین  31تا  43سا 9 ،،نفر ()%7/21
 41تا  53سا 5 ،،نفر ( 23 )%6/15تا  33سا 3 ،،نفر ( 51 )%3/6تا  63سا ،بودند 19 .نفر
( )%1/53مرد و  15نفر ( )%7/46زن بودند .بیشترین تعداد نمونه  17نفر ( )%4/57دارای
تحصیالت کارشناسیارشد و بهترتیب  13نفر ( )%1/29کارشناسی و  3نفر ( )%4/7دکتری بودند.
بیشترین تعداد نمونه  16نفر ( )%53دارای سابقة  1تا  13سا ،و بهترتیب  14نفر ( )%95/43دارای
سابقة  11تا  23سا 2 ،،نفر ( )%3/6دارای سابقة  21تا  33سا ،بودند .بیشترین تعداد نمونه 12
نفر ( )%5/39رشتة کتابداری 7 ،نفر ( )%12/29رشتة مدیریت فرهنگی 9 ،نفر ( )%99/21رشتة
جامعهشناسی و  4نفر ( )%5/12رشتة تحصیلی زبان انگلیسی و ادبیات فارسی بودند.
نتایج مصاحبه :با  5نفر از خبرگان حوزة توسعة فرهنگی بهمدت  12ساعت مصاحبه
صورت گرفت .مصاحبهها تا مرحلة اشباع نظری پیش رفت و زمانیکه پژوهشگران به این
نتیجه رسیدند که مؤلفة جدیدی بهدست نمیآید ،مصاحبهها متوقف شدند .پس از اتمام
مصاحبهها ،اقدام به فرایند کدگذاری شد .ابتدا کدگذاری باز صورت گرفت .با توجه به
راهنمای عرضهشدة استراوس و کوربین ( )1779با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام
در داخل خطوط و بندها تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند .در این مرحله ،با تحلیلهای
دقیق ،ضمن فهرست کردن همة مؤلفههای بهدستآمده ،یکسانسازی (انتخاب واژگان
صحیحتر و حذف مفاهیم مشترک) آنها انجام گرفت .مؤلفههای بهدستآمده در کدگذاری باز،
در مرحلة بعد بهدقت بررسی و مقولههای اصلی و فرعی مربوط به آنها مشخص شدند .هنگام
تجزیهوتحلیل دقیق دادهها ،مفاهیم از راه عنوانگذاری توسط پژوهشگران ،بهطورمستقیم از
رونوشت مصاحبة شرکتکنن دگان (کدهای زنده) یا با توجه به موارد مشترک کاربرد آنها ایجاد
شدند .بهطورمنظم ،نسخههای مکتوب مصاحبهها برای یافتن مقولههای اصلی بررسی شدند و
مؤلفهها در قالب دستههای بزرگتر مقولهبندی شدند که به این فرایند مقولهبندی ،کدگذاری
محوری گفته میشود .نتایج بهدستآمده از کدگذاری محوری ،منتج به  3بعد آزادی فرهنگی
با  7مؤلفه ،خالقیت فرهنگی با  9مؤلفه و گفتوگوی فرهنگی با  6مؤلفه به شرح جدو1 ،
بود.

 425مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،8شمارة  ،3پاییز 1338

جدول  .1ابعاد بهدستآمده در کدگذاری محوری
ابعاد

آزادی فرهنگی

خالقیت فرهنگی

گفتگوی فرهنگی

ردیف

مؤلفهها

1

مصونیت فردی در برابر محدودیتهای غیرقانونی

2

آزادی بیان و اندیشه

3

بیان و انتقا ،ارزشهای فرهنگی

4

ترویج فرهنگ آزاداندیشی و حقیقتطلبی

5

تقدم منافع جمعی بر منافع فردی

6

عدالت اجتماعی

9

تساوی افراد در برابر قانون

9

جلب مشارکت حداکثری گروههای اجتماعی

7

تقویت سازمانهای مردمنهاد

13

حمایت از ایدههای ابتکاری

11

شبکهسازی اطالعات کتابخانهای

12

ابتکار در حوزة واپ و نشر

13

دیجیتالی کردن اسناد و آثار کتابخانه

14

کاهش هزینهها در حوزة واپ و نشر

15

توانمندسازی نیروی انسانی

16

حمایت از فعاالن خالق

19

ترسیم وشمانداز جدید

19

توسعة فرهنگ کتاب و کتابخوانی

17

ارتقای سواد رسانهای

23

گفتوگوی بین تمدنها

21

توسعة استفاده از شبکههای اجتماعی

22

همکاری مشترک با کشورهای فارسیزبان

23

شناسایی و معرفی مفاخر فرهنگی مشترک با دیگر کشورها

پرسش  .1ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران کدام است؟
برای پاسخ به پرسش او ،پژوهش ،از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در این آزمون،
ابتدا از نرما ،بودن جامعه و حدکفایت نمونهبرداری اطمینان حاصل میشود .بههمینمنظور ،از
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آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (شامل آزمون کایزر-مایر-اولکین برای اندازهگیری کفایت
نمونهبرداری و آزمون بارتلت برای تعیین نرما ،بودن توزیع دادهها) استفاده شد.
جدول  .2شاخص  KMOو کرویت بارتلت
اندازة آزمون کایزر-مایر–اولکین )(KMO

917،3

اندازة آزمون کرویت بارتلت/خیدو )(Bartlett Test

713،2179

درجة آزادی

113

سطح معناداری

.،333

خروجی آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای ابعاد آزادی فرهنگی ،خالقیت فرهنگی و
گفتوگوی فرهنگی با استفاده از نمودار استاندارد و حالت معناداری تشریح شده است (نمودار .)1
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 .مقادیر استاندارد الگوی توسعة فرهنگی1نمودار

درمجموع ،نتیجة تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفههای الگوی توسعة فرهنگی کتابخانة
ملی ایران نشان میدهد از بین  23مؤلفة شناساییشده در مرحلة تحلیل عاملی اکتشافی ،مؤلفة
 9و  13با کسب بار عاملی کمتر از  4/3از الگو حذف و  21مؤلفة دیگر تأیید شده است.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران 425

پرسش  .2اهمیت هریک از ابعاد و مؤلفههای توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران چگونه
است؟
میزان اهمیت هر مؤلفه در ایجاد و شکلدهی به الگوی توسعة فرهنگی ،بهترتیب اهمیتشان ،در
جدو 3 ،ارائه شده است.
جدول  .3اولویتبندی مؤلفههای الگوی توسعة فرهنگی
مؤلفه

بار عاملی

ضریب t-value

مؤلفة 23

99

45/12

مؤلفة 7

91

26/11

مؤلفة 23

91

24/11

مؤلفة 5

97

74/13

مؤلفة 19

97

74/13

مؤلفة 6

99

91/13

مؤلفة 13

93

5/13

مؤلفة 14

93

99/13

مؤلفة 3

92

49/13

مؤلفة 12

67

11/13

مؤلفة 11

64

62/7

مؤلفة 17

64،3

52/7

مؤلفة 2

64

62/7

مؤلفة 15

63

44/7

مؤلفة 21

63

44/7

مؤلفة 9

61

24/7

مؤلفة 4

63

23/7

مؤلفة 16

57

93/9

مؤلفة 1

59

5/9

مؤلفة 22

56

93/9

مؤلفة 19

51

19/9

نتایج جدو 3 ،برگرفته از آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد مؤلفة «شناسایی و معرفی
مفاخر فرهنگی مشترک با دیگر کشورها» ،مؤلفة «تقویت سازمانهای مردمنهاد» و «گفتوگوی
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بین تمدنها» دارای بیشترین اهمیتاند .همچنین ،مؤلفههای «توسعة فرهنگ کتاب و کتابخوانی»
و «همکاری مشترک با کشورهای فارسیزبان» در الگوی توسعة فرهنگی کمترین اهمیت را دارند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد الگوی توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ایران دارای  3بعد و  21مؤلفه
است که در ادامه به بحث دربارة هریک از آنها میپردازیم:
بعد آزادی فرهنگی :نتایج پژوهش نشان داد که توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی ازنظر بعد

آزادی فرهنگی ،دارای  9مؤلفه است و تنها مؤلفة «جلب مشارکت حداکثری گروههای
اجتماعی» با استناد به نظر صاحبنظران ،از میان مؤلفههای بعد آزادی فرهنگی حذف شد.
آزادی فرهنگی اولین مجموعة شاخصهای فرهنگی توسعة انسانی است که شامل حقوق فردی و
اجتماعی است و برای آن از شاخصهای کیفی استفاده میشود و عبارتاند از :امنیت شخصی ،آزادی
بیان و اندیشه ،تساوی در برابر قانون و حق تصمیمگیری و انتخاب .ازآنجاییکه عدالت اجتماعی یکی
از شاخصهای مهم در توسعة فرهنگی است ،شاهدیم که گاهی در مقابل نابرابری خود را نشان
میدهد و گاهی در داخل سازمان و در عرصههای مختلف کاری ،این نابرابری بهوضوح دیده میشود.
وهبسا گاهی کیفی بودن نیروی انسانی نادیده گرفته میشود و معیار برخی از مدیران برای انتخاب
نیروی انسانی ،تنها روابط و وفاداری است؛ نه تخصص و علمی بودن .وراکه وجود نیروی متخصص،
در وجود آنها تردید وارد میکند و برعکس ،وجود متعهدان بیتخصص ،وتر حمایتی مطملنی برای
آنهاست .گاهی از عدالت بهراحتی صحبت میشود؛ ولی درعمل دیده میشود که تمام تشکیالت یک
گروه کاری را تنها یک نفر نیروی انسانی تشکیل میدهد و گاهی تجربة وندین سالة افراد و تجربیات
کسبشده در انجام دادن کار ،نادیده گرفته میشود و مسیر پیمودهشده را برونسپاری میکنند و از
تمام امور اداری و انسانی و فرهنگی آن فقط حضور فیزیکی افراد مدنظر قرار داده میشود.
نتایج این بخش تاحدزیادی با نتایج گورمن ( )2332مطابقت دارد .وی در مقالهای به ارزشهای
کتابخانه در فرایند جهانی شدن و معرفی  9شاخص ارزیابی کتابخانه اشاره کرده است که آزادی
فکری ،برابری در دسترسی به دانش و اطالعات مدون و دموکراسی 3 ،شاخص اصلی بودند که در
پژوهش پیشرو هم تأیید شدهاند .عزیزآبادی فراهانی ( )1399در رسالة دکتری خود به طراحی
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الگوی اندازهگیری تأثیر رسانة ملی بر توسعة فرهنگی پرداخت .در این پژوهش ،بهمنظور طراحی
الگوی مطلوب توسعة فرهنگی برای رسانة ملی و تعیین شاخصهای فرهنگی توسعه از نظرها و
دیدگاههای صاحبنظران و کارشناسان ،همینطور گزارشهای جهانی سازمان آموزشی ،علمی و
فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در بخش توسعة فرهنگی و نیز مجموعة گزارشهای وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی استفاده شده است .درنهایت ،این الگو در  4بعد (آزادی فرهنگی ،خالقیت
فرهنگی ،گفتوگوی فرهنگی و الگوهای رفتاری) و  42شاخص طراحی شد.
بعد خالقیت فرهنگی :نتایج پژوهش پیشرو نشان داد که توسعة فرهنگی در کتابخانة ملی
ازنظر بعد خالقیت فرهنگی دارای  9مؤلفه است و تنها مؤلفة «دیجیتالی کردن اسناد و آثار
کتابخانه» با استناد به نظر صاحبنظران از میان مؤلفههای بعد آزادی فرهنگی حذف شد.
شاخصهای خالقیت فرهنگی حکایت از آن دارند که تا وهحد جامعه با ارج نهادن به خالقیت
به شهروندان خود امکان میدهد تا با اتکا به تواناییها و استعدادهای خالقانة خود بهگونهای فعا ،در
حیات جامعه مشارکت کنند .خالقیت از راههای پیچیدهای ابراز میشود؛ ممکن است پدیدهای جمعی
یا انفرادی باشد و بههمینمنوا ،،نتایج آن نیز ممکن است فردی یا گروهی باشد .ارزیابی خالقیت به
دو صورت امکانپذیر است :یکی برحسب فرصتها و امکاناتی که جامعه در اختیار شهروندان خود
قرار میدهد ،یعنی دسترسی به ابراز بیان و دیگری برحسب آنچه حاصل خالقیت است ،یعنی نتایج
آن .قطعی است که ارزیابی براساس نتایج ،اعتبار بیشتری دارد؛ هروند دشوارتر بهنظر میرسد.
عالوهبراین ،خالقیت پدیدهای گسترده و وسیع است که ممکن است شکلهای متنوعی از فعالیتهای
انسانی از اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی گرفته تا فرهنگی را نشان دهد؛ اما اغلب به فراوردههای فکری
و هنری منحصر میشود و با توجه به نبود دادهها و اطالعات الزم برای سنجش خالقیت بهخصوص
در مواردی وون مشارکت خالق مردم در توسعه و شکلهای جدید هدایت و ادارة جامعه ،در حا،
حاضر تنها بر اساس سه مؤلفة زیرشاخصهای خالقیت فرهنگی تعیین میشوند:
 .1هزینة فراوردههای فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی؛
.2خلق فراوردههای جدید بر مبنای تعداد اقالم تولیدشده یا ارزش پولی آنها؛
 .3تعداد افرادی که بهطور مستقیم در فعالیتهای خالق مشارکت دارند.
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عزیزآبادی فراهانی ( )1399در رسالة دکتری خود به طراحی الگوی اندازهگیری تأثیر رسانة
ملی بر توسعة فرهنگی پرداخت .وی وضعیت موجود رسانة ملی در هریک از مؤلفههای مؤثر
بر توسعة فرهنگی رادیویی-تلویزیونی را تعیین و میزان انحراف از وضع آرمانی را محاسبه
کرد؛ به این ترتیب که در همة مؤلفهها ،بهطورکلی میزان انحراف از وضع آرمانی حدود  49تا
 62درصد بود و بعد خالقیت فرهنگی و الگوهای رفتاری ضمن برخورداری از اهمیت زیاد
در الگوی توسعة فرهنگی ،انحراف بیشتری را نشان دادند .معمار ( )1392به مقایسة
«شاخصهای توسعة فرهنگی در کشور ایران و جهان» پرداخت .بهعقیدة وی ،توسعة فرهنگی
به فرایند گسترش خردورزی ،تولید و تباد ،اطالعات در میان آحاد جامعه گفته میشود؛
بهطوریکه از راه این فرایند ،خالقیت فرهنگی در سطح جامعه گسترش مییابد.
بعد گفتوگوی فرهنگی :نتایج پژوهش پیشرو نشان داد که توسعة فرهنگی در کتابخانة
ملی ازنظر بعد گفتوگوی فرهنگی دارای  6مؤلفه است (جدو.)1 ،
سومین گروه از مجموعة شاخصهای فرهنگی ،گفتوگوی فرهنگی است .الزمة همزیستی
ملتها ،برقراری ارتباط و درک و شناخت متقابل آنها از یکدیگر است .ارتباطات ،پایة فرهنگ
و شالودة تعاد ،فرهنگ است و شناخت متقابل ملتها خود مستلزم پذیرش و محترم شمردن
اصل تنوع فرهنگهاست .شایان ذکر است که دادهها و اطالعات الزم برای شاخصهای تنوع و
گفتوگوی فرهنگی در بیشتر جوامع ناقص است و جمعآوری ونین دادههایی دشوار بوده،
نیازمند بررسی و پژوهشهای میدانی وسیع است .در کشور ما نیز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در جایگاه باالترین مقام اجرایی و رسمی در حوزة فرهنگ و امور فرهنگی ،با اجرای
مجموعهای از طرحهای ملی ،اقدام به تدوین شاخصهای فرهنگی کرده است؛ ازجمله
طرحهای ملی در این زمینه« ،ارزشهای فرهنگی ایرانیان»« ،رفتارهای فرهنگی ایرانیان» و
«آمارگیری فرهنگی» هستند .بههرروی ،تدوین مجموعهای از شاخصها و آمارهای معتبر،
منسجم ،فراگیر ،قانع کننده و مطملن که نموداری از وضع فرهنگی یک جامعه باشند ،بهدلیل
گستردگی ،پیچیدگی و ناهمگنی زمینههای فرهنگی دشواراست ،اما امکانپذیر است.
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منابع
 باباییفرد ،اسداله (» ،)1397توسعة فرهنگی و توسعة اجتماعی در ایران« ،فصلنامة رفاه
اجتماعی ،شمارة .56-9 :39
 پارکه ،بیکهو و دیگران (» ،)1373قدرت فرهنگ-جهانیسازی و چالشهای سدة بیست
و یکم« ،ضیاء تاجالدین ،تهران :ادارهکل پژوهشهای سیما.
 توسلی ،غالمعباس (» ،)1393جامعیّت مفهوم توسعه و رابطه با فرهنگ« ،مجموعهمقاالت
سمینار جامعهشناسی توسعه ،تهران ،انتشارات سمت ،شمارة .33-24 :15
 حضرتی لیالن ،اکرم ( ،)1373طراحی الگوی توسعة فرهنگی با تأکید بر بهرهمندی از
فناوریهای نوین ارتباطی در کالنشهر تبریز ،دکتری در رشتة مدیریت و برنامهریزی
فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
 سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران )1396( ،قانون اساسنامة سازمان
اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران .تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی
جمهوری اسالمی ایران.
 عبدی ،مصطفی و کاووسی ،اسماعیل» ،)1373( .طراحی و ارائة الگوی سنجش توسعة
فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریة دادهبنیاد« ،مطالعات توسعة اجتماعی ایران،
شمارة ( 1مسلسل .113-73 :)25
 فاضلی ،نعمتاهلل ( ،)1396فرهنگ و توسعه ،تهران :سازمان واپ و نشر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
 فراهانی ،فاطمه ( ،)1397شاخصهای فرهنگی توسعه ،فرهنگ ،سیاست و توسعه در
ایران امروز ،تهران :نشر دا.،
 فراهانی ،فاطمه ( ،)1397توسعة فرهنگی و رسانة ملی طراحی مدل اندازهگیری تأثیر
رسانة ملی در توسعة فرهنگی ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،معاونت پژوهشی ،دفتر
گسترش تولید علم.
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 ج. دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی،) کتابخانة ملی ایران1331(  نوراهلل، مرادی
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