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Abstract 

Objective: Today, in addition to their traditional role in accessing books, providing a place 

for reading and other recreational and recreational purposes, public libraries are considered as 

spaces of society that also have important social roles and functions. This research was 

conducted with the aim of identifying and ranking cultural factors affecting the role of Iran's 

public libraries as community centers, and in order to provide a conceptual model in this field, 

based on Jürgen Habermas' theory of the public sphere. 

Methodology: This research is practical in terms of its purpose; In terms of data 

collection, survey; And in terms of the nature of the data, it is a mixed research of an 

exploratory type, which was carried out with a systematic approach of database theorizing. In 

the qualitative part, effective factors were identified by conducting 33 interviews and 2 focus 

groups (each group has 4 people and a total of 8 people). The validity of these factors was 

confirmed by using the content validity ratio (CVR) index, and their reliability was confirmed 

through the Fleiss' kappa coefficient test. In the quantitative part, the reliability of the tool was 

confirmed using a questionnaire consisting of 16 items and with Cronbach's alpha coefficient 

of 0.91. Finally, factors were ranked by Shannon's entropy method. 

Findings: The findings showed that three cultural factors, including local discourse, the 

arena of understanding and cultural diffusion, are effective in playing the role of public 

libraries as community centers. Meanwhile, the field of understanding is considered the most 

important factor and cultural diffusion has the least effect in this field. All factors had content 

validity higher than 0.33 and Kappa coefficient higher than 0.7, so all of them have the 

necessary validity and reliability. Finally, the conceptual model of the research was designed 

and drawn in six sections. 
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Conclusion: Jürgen Habermas' theory of the public sphere is one of the sociological 

theories which, according to the standards in it, is close to the goals and mission of public 

libraries. On the other hand, the culture factor is a fundamental factor for playing the role of 

public libraries as community centers. In this regard, many people may still think that public 

libraries are a place only for reading, but a review of the various actions and activities of 

public libraries shows that these places carry out various activities that advance the cultural 

development of societies. In this way, public libraries play a prominent role in carrying out 

cultural activities. In order to fulfill its role as a community center, public libraries need to 

promote the native discourse of the society, be a safe arena for free discussion and 

understanding of different sections of the society, and spread culture in local communities. 
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 چکیده

مومی ایران به مثابه مراکز اجتماعی، و به های عبندی عوامل فرهنگی مؤثر بر ایفای نقش کتابخانهاین پژوهش با هدف شناسایی و رتبههدف: 

 ی حوزه عمومی یورگن هابرماس انجام شده است.ی مدل مفهومی در این زمینه، مبتنی بر نظریهمنظور ارائه

آمیخته  ها نیز یک تحقیقلحاظ ماهیت دادهها، پیمایشی؛ و بهی گردآوری دادهلحاظ نحوهلحاظ هدف، کاربردی؛ بهاین پژوهش به شناسی:روش

گروه کانونی، عوامل مؤثر  2مصاحبه و  33بنیاد انجام شد. در بخش کیفی، ابتدا با انجام پردازی دادهمندِ نظریهاز نوع اکتشافی است که با رویکرد نظام

تأیید مون ضریب کاپای فلیس به ها از طریق آزو پایایی آن ،(CVR) عوامل با استفاده از شاخص نسبت روایی محتواییاین شناسایی شدند. تأیید روایی 

در نهایت، عوامل تأیید شد.  91/0میزان گویه و با ضریب آلفای کرونباخ به  16ای متشکل از از پرسشنامه در بخش کمی، پایایی ابزار با استفادهرسید. 

 بندی شدند. با روش آنتروپی شانون رتبه

مراکز مثابه های عمومی به کتابخانهایفای نقش ی فرهنگی، در مفاهمه و اشاعه یی فرهنگی شامل گفتمان محلی، عرصهسه سازهها: یافته

کمترین تأثیر را در این زمینه دارد. تمامی نیز ی فرهنگی اشاعهشود و مهمترین عامل محسوب میی مفاهمه عرصهدر این بین، . اجتماعی اثرگذارند

در نهایت، . هستند الزم برخوردارها از روایی و پایایی ی آنهمهبودند، پس  7/0ای باالتر از و ضریب کاپ 33/0بیشتر از روایی محتوایی عوامل دارای 

 ترسیم شد. طراحی و مدل مفهومی پژوهش نیز در شش بخش 

رسالت  شناسی است که با توجه به موازین موجود در آن، به اهداف ونظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس از جمله نظریات جامعهگیری: نتیجه

مرکزی اجتماعی، الزم است تا گفتمان بومی جامعه را ترویج برای ایفای نقش خود به مثابه های عمومی های عمومی نزدیک است. کتابخانهکتابخانه

به عنوان مرکزی و از رخدادهای فرهنگی بومی مطلع باشند. همچنین ی اقشار مختلف اجتماع باشند ی آزادانهای امن برای بحث و مفاهمهدهند، عرصه

 ی فرهنگی در جوامع محلی بپردازند.و به اشاعهگفتگو محور از سوی جامعه شناخته شود 

 حوزه عمومی، کتابخانه عمومی، فرهنگ، مرکز اجتماعی، یورگن هابرماس ها:کلیدواژه
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 لهمقدمه و بیان مسئ

و امکان دستیابی و  ،ن برای همه آزاددسترسی به آشوند که هایی معرفی میعنوان مکانبههای عمومی کتابخانه

د تا زندگی نکنهای عمومی به مردم کمک میآن برای همه فراهم است. کتابخانه در منابع موجود  استفاده از اطالعات  

پایدار های عمومی به عنوان مراکز خود را بهبود ببخشند. امروزه کتابخانه یاجتماعوضعیت خانوادگی و  و فردی

ها را آنتوانند در جاهای دیگر نمی به راحتی دهند که مردمکنند، و اغلب خدماتی را ارائه مییعمل م 1اجتماع

 . (2011، 2)اسکات دست آورندبه

های عمومی، موضوعات و مسائل جدیدی مطرح شده است. ظهور مفاهیم های اخیر، در ادبیات کتابخانهدر سال

( و خدمات 2001، 6کاب)مک 5(، کتابدار مدنی1997، 4و مادیمن)بالک  3و اصطالحاتی مانند کتابدار اجتماعی

هایی مانند های عمومی به روش(، و مشارکت جامعه در کتابخانه2010، 8)پاتمن و وینسنت 7ای نیازمحورکتابخانه

(، ترویج 2009، 11؛ وینسنت2006، 10؛ استیلول2008، 9های اجتماعی )بردی، ویلسون و کوکرمقابله با محرومیت

، 2009، 15)گولدینگ 14(، و مشارکت در سرمایه اجتماعی، انسانی و فرهنگی2005، 13)کرانیچ 12ساالریردمم

(، همگی مبتنی بر تحول و تغییراتی است که امروزه در جامعه به وجود آمده 2005، 17و هیلدنبرند 2007، 16هارت

، الزم است که خود را نیازهای متغیر و رو به های عمومی برای بقا و سازگاری با جامعهاست. در همین راستا، کتابخانه

 سو نمایند.کاربران، هماهنگ و هم افزایش

های ها، به مکانهایی عمومی مانند کتابخانهشناسی، به تبدیل مکانی جامعهاز جمله نظریاتی که در حوزه

کند، نظریه حوزه ع تأکید میدهی به اجتماها و اذهان گوناگون، و شکلمالقات، بحث، تبادل نظر، برخورد اندیشه

. 1کند: تقسیم می عمومی اثر یورگن هابرماس اندیشمند و فیلسوف آلمانی است. هابرماس، جامعه را به سه حوزه

 خصوصی از آن  خانواده است. حوزه . از نظر او، حوزه19ی دولتی. حوزه3ی عمومی و . حوزه2، 18ی خصوصیحوزه

هایی مانند مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی، شغلی و فرهنگی، و ابزارها و محملهای ی گروهعمومی دربرگیرنده

ها، رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی است. حوزه دولتی نیز به دولت و ساختارهای آن مجالت، روزنامه

می دارای اهمیت زیادی (. در این بین، حوزه عمو1392شود )فروزانگهر، بهزادفر، حبیب و فیروزآبادی، مربوط می

ی عمومی قدرت بیشتری داشته باشد، در آن ای دارد. در واقع، هر چقدر که در یک جامعه، حوزهاست و جایگاه ویژه

 واالتری خواهد داشت.  ساالری جایگاهجامعه، مردم

                                                           
1. robust community centers 
2. Scott 
3. community librarianship 
4. Black & Muddiman 
5. civic librarianship 
6. McCabe 
7. needsbased library service 
8. Pateman & Vincent 
9. Birdi, Wilson & Cocker 
10. Stilwell 
11. Vincent 
12. democracy 
13. Kranich 
14. contributing to social/human/cultural capital 
15. Goulding 
16. Hart 
17. Hillenbrand 
18. private sphere 
19. state sphere 



 

 

هستند به  در(، حوزه عمومی بخشی از زندگی اجتماعی است که در آن شهروندان قا1989از دیدگاه هابرماس )

ز این اارد و فقط ی مردم اهمیت دها، برای تأمین مصالح عامهی اموری بپردازند که از نظر آنبحث و تبادل نظر درباره

حث و مفاهمه که مردم برای بآید به وجود میگیرد. حوزه عمومی زمانی افکار عمومی شکل میطریق است که 

خانه یا یک هوهقهابرماس حوزه ی عمومی را تنها به یک بازارچه و  ور یکدیگر جمع شوند.ی مباحث سیاسی ددرباره

کند؛ الصه نمیخو سایر وسایل ارتباط جمعی محدود و روزنامه یک سالن اجتماعات و تماشاخانه یا یک سازمان یا 

 گیرد.ر نظر مید واردمحوزه عمومی را باالتر و فراتر از  این داند، و سرشت بلکه او این موارد را اقالم فیزیکی می

شود، الزم است که حتمًا مورد مطابق با نظریه حوزه عمومی، هر تصمیم سیاسی که در سطح جامعه گرفته می

تأیید و حمایت اکثریت مردم قرار بگیرد تا آن تصمیم مشروع و قانونی محسوب شود. چون جلب نظر اکثریت، فقط از 

 (.2020، 1)الرسن آیدکه به دست می اندیشی و اتفاق نظر عمومی استهم ،طریق مشورت

س ر و بر اسای عمومی، از طریق استدالل و مفاهمه، در شرایطی به دور از هرگونه اضطرار و فشاافراد در حوزه

عمومی، به تولید  کننده در حوزههای مشارکتی طرفآزادی و آگاهی  تعاملی، و در شرایط یکسان، برای همه

پردازند که در نهایت به صورت ابزاری مؤثر برای های هنجاری و ارزشی میگیریاضع و جهتای از رفتارها، مومجموعه

، کنند )بوستانی و پوالدیساختن قدرت  دولتی عمل میتأثیرگذاردن بر رفتار و عملکرد دولت، به ویژه در عقالنی

1396.) 

گو بین وهای مالقات، دیدار و گفتمکانی خدمات سنتی، به عنوان های عمومی عالوه بر ارائهامروزه کتابخانه

(. 2007و آدونسون و همکاران،  2005؛ آدونسون، 2010، 2)آبو، آدونسون و آندرس شوندافراد محسوب می

و  2016، 3شوند )جانستونسازی در سطح جامعه محسوب میهای عمومی بهترین مکان برای فرهنگکتابخانه

های کنند، خود در معرض گفتماننوان زیرساخت حوزه عمومی عمل می، در حالی که به عها(. این مکان2017

های فرهنگی مرتبط با مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز قرار دارند. دلیل این امر آن است که سیاست

بررسی و مشروعیت قرار  ،مناقشه، بحثمورد تواند های گوناگون  حوزه عمومی میهای عمومی در عرصهکتابخانه

، 7؛ اوجن2005، آدونسون، 2015، 6اهام؛ اینگر2017و  2016، 5و کویزومی ؛ ویدرشیم2015، 4یرد )ویدرشیمبگ

(. این ماهیت چند وجهی حوزه عمومی در 2003، 9؛ اسمیت و آشروود2004، 8کریستنسن و پورس-؛ کان2015

 بررسی قرار بگیرد.عمومی میتواند برای درک خط مشی فرهنگی جامعه مورد  هایکتابخانهارتباط با 

ی دهد که روند و رویهالمللی، نشان میهای ملی و بینبه این ترتیب، بررسی روندها، راهبردها و اقدامات و برنامه

ها و از جمله مفاهیم، حوزه های عمومی است.کردن سرشت کتابخانهاصلی و پارادایم غالب، حرکت به سمت اجتماعی

های عمومی یر مورد توجه قرار گرفته، توجه به نقش فضایی و مکانی کتابخانههای اخموضوعاتی که در طول سال

(، 1989، 10اولدنبورگهای سوم )های عمومی به عنوان مکانتوجه به نقش فیزیکی کتابخانه است. از جمله،

(، مراکز 2013، 1چو(، مکان تعاملی اجتماعی )2017، 12گزارش شورای هنر انگلستان) 11های اجتماعکانون

                                                           
1. Larsen 
2. Aabø, Audunson & Andreas 
3 . Johnston 
4 . Widdersheim 
5 . Widdersheim & Koizumi 
6 . Ingraham 
7 . Evjen 
8. Kann-Christensen & Pors 
9 . Smith & Usherwood 
10. Oldenburg 
11. Community Hub 
12. Arts Council England 



 

 

( نیز مورد بررسی قرار گرفته 1994، 4( و مراکز اجتماعی )آندرسون2014، 3نادینده و کادودو) 2اطالعاتی اجتماعی

 است.

های عمومی به عنوان مرکز اجتماعی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین، بحث کتابخانه

مطرح شد.  1994بار توسط باربارا اندرسون در سال تینی عمومی به عنوان مرکز اجتماعی، برای نخسمفهوم کتابخانه

کنند تا شهروندان بتوانند هایی را برای افراد فراهم میهای چند منظوره، فرصتمراکز اجتماعی با داشتن ساختمان

ت ی مثبتی بین شرکشود تا رابطههای فیزیکی و اجتماعی  مختلف شرکت کنند. این امر باعث میآزادانه در فعالیت

؛ جونز، 2011، 5های اجتماعی و ارتقای سطح رفاه مردم آن جامعه را شاهد باشیم )هانتر، نیگر، و وستدر فعالیت

 (. 2012، 7؛ رنتون و همکاران2013، 6کیمبرلی، داو و اوانز

 وو تأثیر  های عمومی در بافت زندگی مردم جامعهبا توجه به مطالبی که بیان شد، و نظر به اهمیت کتابخانه

در  ولزوم حفظ  وجود آمده در عصر حاضر و تغییر نیازهای کاربران، وتأثرات حاصل از آن، و با توجه به تغییرات به

به مثابه های عمومی کتابخانهنقش یشتر، و رسیدن به هدف غایی خود، الزم است تا بی بعد جذب مشتریان مرحله

ینجاست له اما مسئای عواملی اثرگذار هستند. مجموعهین مهم، رسیدن به اشوند. برای در نظر گرفته اجتماعی مراکز 

ر های اجرایی دترین دستگاهکه در بین این عوامل احتمالی مؤثر، یک کتابخانه عمومی که از جمله بزرگترین و مهم

رهنگ و تواند این تغییر را تسهیل کند. در واقع فمی "فرهنگی عوامل"شود، کدام ی فرهنگی کشور محسوب میحوزه

چه تماعی ها به مثابه مرکزی اجو ایفای نقش آنهای عمومی سازی کتابخانهی محلی، در اجتماعیجو فرهنگی جامعه

نگی وندهای فرهرهای عمومی باید پیمودن کدام مسیر را در پیش بگیرند، چه به عبارت دیگر، کتابخانه .تأثیری دارند

استای رزون، و در توان انتظار داشت که جریان تغییرات روز افها و فنون میگیری از کدام روشرا دنبال کنند، با بهره

 شدن به یک مرکز اجتماعی موفق شوند. تبدیل

 

 اهداف پژوهش

مثابه های عمومی ایران به کتابخانهای نقش در ایفبندی عوامل فرهنگی مؤثر این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه

ابرماس هی حوزه عمومی یورگن ی یک مدل مفهومی در این زمینه، بر اساس نظریهمنظور ارائهمراکز اجتماعی، به

 انجام شده است.

 کند:ی زیر را دنبال میدر این راستا، پژوهش حاضر، اهداف ویژه

 ؛های عمومی ایران به مثابه مراکز اجتماعیایفای نقش کتابخانهشناسایی عوامل فرهنگی مؤثر در  -

کز های عمومی ایران به مثابه مرادر ایفای نقش کتابخانهل فرهنگی مؤثر طراحی مدل مفهومی  عوام -

 ؛اجتماعی

 .یهای عمومی ایران به مثابه مراکز اجتماعدر ایفای نقش کتابخانهبندی عوامل فرهنگی مؤثر رتبه -

 

 های پژوهشپرسش

                                                                                                                                                                                     
1. Chu 
2. Community-based information centers 
3. Ndinde & Kadodo 
4. Anderson 
5. Hunter, Neiger & West 
6. Jones, Kimberlee, Deave & Evans 
7. Renton at al. 



 

 

 های زیر پاسخ گفته است:پژوهش حاضر به پرسش

 اند؟کدام های عمومی ایران به مثابه مراکز اجتماعیش کتابخانهدر ایفای نق. عوامل فرهنگی مؤثر 1

ه چگون تماعیهای عمومی ایران به مثابه مراکز اجدر ایفای نقش کتابخانه. مدل مفهومی عوامل فرهنگی اثرگذار 2

 است؟

 گونه است؟چ عیهای عمومی ایران به مثابه مراکز اجتمادر ایفای نقش کتابخانهبندی عوامل فرهنگی مؤثر . رتبه3

 

 شدهمرور مطالعات انجام

زبان  بار در کتاب آلمانیهای عمومی( را برای اولینطور خاص با کتابخانه ها )و بهارتباط بین حوزه عمومی و کتابخانه

 1983) 3های شوبکو سپس در مقاله "2های عمومی در آلمانتاریخچه کتابخانه"( با عنوان 1978) 1ثایر و وودوسک

های کشور آلمان و تحوالت ایجاد شده در آن از پس از جنگ جهانی دوم ( که به عملکرد اجتماعی کتابخانه1994و 

 توان یافت.پرداخته بود، می

ی دیگری در این به زبان انگلیسی ترجمه شود، هیچ مطالعه 1989تا پیش از اینکه کتاب هابرماس در سال 

زبان، این مفاهیم را مورد بررسی اولین متن انگیسی 1990های دهه سالشود. تا اینکه در نخستین زمینه دیده نمی

های در کتاب 1995در سال و سپس در  1993ابتدا در سال  4قرار داد. به این ترتیب، گرینهال، الندری و وارپول

این  1990ی ههای عمومی وارد کردند. تا پایان دهمفهوم حوزه عمومی را به متون علوم اطالعات و کتابخانهخود، 

ها و نفوذ ( به دیگر زبان1962ی کتاب هابرماس )ی مطالعاتی همچنان مغفول مانده بود. اما به مرور و با ترجمهحوزه

 های عمومی و حوزه عمومی ایجاد شد. آن به سایر مناطق، ارتباطات و مطالعات بیشتری بین کتابخانه

های ( معتقدند که رسالت اجتماعی کتابخانه2020) 6( و آدونسون و همکاران2019) 5کویزومی و الرسن

های عمومی مرتبط بوده است.با توجه ها به عنوان حوزهعمومی در سطح جامعه، به میزان زیادی به نقش و کارکرد آن

د در تواننهایی که میهای عمومی دارند و نقشهایی مانند کتابخانههایی که مکانها، و توانمندیها، قابلیتبه ویژگی

های عمومی را به عنوان های مختلفی تا کنون کتابخانهی محلی خود بر عهده بگیرند، پژوهشاجتماع برای جامعه

؛ 2000، 8؛ ویلیامسون1995، 7اند )وبسترو معرفی کرده آن پیشنهاد داده های عمومی یا حامی و پشتبیانحوزه

؛ 2006، 11؛ آندرسون و اسکوویک2004، کرانیچ؛ 2005a ،2005b، 2004، 2003، 10؛ بوشمن2004، 9کوکمک

 (. 2010، 15و آبو، آدونسون و وارهیم 2007، 14؛ روتبائر2007، 13؛ لکی و بوشمن2007، 12نیومن

 شود.ترین نوشتارهای مرتبط با بحث پرداخته میدر ادامه به مرور مهم

                                                           
1. Thauer & Vodosek 
2. Geschichte der ÖffentlichenBücherei in Deutschland [in English: History of the public library in Germany] 
3. Schuhböck 
4. Greenhalgh, Landry & Worpole 
5. Koizumi & Larsen  
6. Audunson at al. 
7 . Webster 
8. Williamson 
9. McCook 
10. Buschman 
11. Andersen & Skouvig 
12. Newman 
13. Leckie & Buschman 
14. Rothbauer 
15. Aabo, Audunson, & Varheim 



 

 

مه که یکی از ارکان اصلی حوزه وگو و مفاهاذعان داشته است که باز بودن شرایط بحث و گفت (2005bبوشمن )

( به این 193-188، ص 2004کوک )های عمومی فراهم کرد. مکتوان در کتابخانهعمومی است را به خوبی می

های عمومی های مالقات، پشتیبان حوزههای عمومی از طریق نقش خود به عنوان مکانیافت که کتابخانهنتیجه دست

 1های سومهای عمومی فقط به عنوان مکان( نیز تأکید کردند که کتابخانه0102هستند. آبو، آدونسون و وارهیم )

شوند، بلکه به (. محسوب نمی327، ص 2002، 2( و محل اجتماعات  صرف باشند )لکی و هاپکینز1989اولدنبورگ، )

 کنند.های مناسب برای مالقات شهروندان، قادرند از حوزه عمومی حمایت عنوان مکان

های عمومی نهتنها مکانی برای امانت و ( حاکی از آن است که کتابخانه2009ی گولدینگ )مطالعههای یافته

ی دسترسی مناسب برای افراد، موجبات عنوان یک نقطهمطالعه و دسترسی به کتاب و منابع دیجیتالی، بلکه به

ی اجتماعات کوچک را با جامعه کنند، و قادر استشان را فراهم میی محلیبرقراری ارتباط بین مردم و جامعه

های عمومی از یک حوزه عمومی ( اذعان داشت که کتابخانه2010) 3موریسون تر ارتباط و پیوند دهد.گسترده

ریچاردز، شوند. از سوی دیگر، ها و منافع شهروندان به حقوق دولتی تبدیل میکنند که در آن ارزشحمایت می

اند، های عمومی پشت سر گذاشتهتاریخی از تحوالتی که کتابخانه یک بررسی ( در70، ص 2015) 4ویگاند و دالبلو

 اند.های حوزه عمومی جوامع  مدرن بیان کردهها را به عنوان بخشی از زیرساختاین مکان

های عمومی دهد که کتابخانه( نیز نشان می2012) 5هانسن و راسموسن-مسن، اسکاتوکنتایج پژوهش ج

، 9اجرا. فضای 4و  8دیدار. فضای 3، 7. فضای یادگیری2، 6. فضای الهام1ر فضای متفاوت شامل: توانند از چهامی

و بازآرایی  تواند یک ابزار مفید در رابطه با ساخت، طراحی، توسعهفضایی می حمایت کنند. این مدل چهار

ایجاد همکاری و ارتباط بین های مالقات باشد که حاکی از مشارکت کاربر، عنوان مکانهای عمومی بهکتابخانه

ی محلی آن است. در یک کتابخانه عمومی، این چهار فضا ابتدا باید از یکدیگر و سپس از اهداف کتابخانه و جامعه

 کتابخانه پشتیبانی و حمایت کنند. 

 ( در سه کشور انجام2014) 10هیسمانس و اومسای که توسط واکاری، آبو، آدونسون، ی مقایسهدر یک مطالعه

های اصلی زندگی پرداخته شد. نتایج نشان ها در زمینههای عمومی و ساختار آنشد، مزایا و فواید حاصل از کتابخانه

اند. از سوی کنندگان، کتابخانه را در مشارکت و پیگیری مباحث اجتماعی مهم دانستهداد که تعداد کمی از مشارکت

های عمومی از نهادهای حوزه عمومی به ها و پشتیبانی کتابخانهانهها و کارکردهای اجتماعی کتابخدیگر، هنوز ارزش

 است. نشدهخوبی درک و اثبات

های سازی مفهومی حوزه عمومی در کتابخانه( در یک پژوهش کیفی، به مدل2016) ویدرشیم و کویزومی

. حوزه عمومی 3 ،12. حوزه عمومی داخلی2، 11. معیارهای اصلی1گانه شامل عمومی پرداختند و ابعادی شش

. تسهیل 6و  1سازیبخشی و قانونی. انجام فرآیندهای مشروعیت5، 14. تشکیل و سازماندهی گفتمان4، 13خارجی

                                                           
1. third place 
2. Leckie & Hopkins 
3. Morrison 
4. Richards, Wiegand & Dalbello 
5. Jochumsen, Skot-Hansen & Rasmussen 
6. inspiration space 
7. learning space 
8. meeting space 
9. performative space 
10. Vakkari, Aabø, Audunson, Huysmans & Oomes 
11. core criteria 
12. internal public sphere 
13. external public sphere 
14. collect and organize discourse 



 

 

ی لهئی یک رویکرد سیستم ارتباطی برای مسبه ارائه 2017ها در پژوهشی دیگر در سال ارائه دادند. آن 2گفتمان

ها باعث شد که دو های عمومی و خصوصی پرداختند. تحلیلحوزه های عمومی و در بینبخشی به کتابخانهمشروعیت

بخشند؛ و در بعد حوزه خصوصی، بعد یافت شود: در بعد حوزه عمومی، کنشگران خصوصی، به کتابخانه مشروعیت می

کنند )ویدرشیم و کویزومی، کنند و از قدرت اقتصادی استفاده میکنشگران خصوصی، خدمات شخصی را مبادله می

2017.) 

های های مختلف از نقش کتابخانه( به بررسی برداشت2019) 3ی تطبیقی، آدونسون و همکاراندر یک مطالعه

های عمومی ها نشان داد که کتابخانهعنوان نهادهای حوزه عمومی در شش کشور اروپایی پرداختند. یافتهعمومی به

های مالقات در سطح اجتماع معرفی شوند، هر چند وان مکانعنعنوان نهادهای حوزه عمومی و بهاند بههنوز نتوانسته

کردن اطالعات شهروندی، تأمین مکان مالقات و مکانی برای بحث و هایی از جمله فراهمتوانند در زمینهمی

 وگوی عمومی اثرگذار باشند.گفت

های عمومی ژ کتابخانه( حاکی از آن است که در کشور نرو2020ی ویدرشیم، کویزومی و الرسن )نتایج مطالعه

اند؛ در عین حال، در های مالقات  فیزیکی و حضوری معرفی شدهعنوان مکانهای عمومی و بهعنوان حوزهبه

ها بیشتر با اجتماعات محلی است؛ همچنین در ژاپن نیز تأکید بیشتر بر گیریهای عمومی امریکا تصمیمکتابخانه

 حوزه عمومی ادبی است.

دهد که این موضوع در ی حوزه عمومی در داخل کشور، نشان میهای انجام شده در مقولهژوهشمرور ادبیات و پ

توان ای را میهای موجود، کمترین مطالعهدهه است که آغاز شده است. در میان پژوهش 2ایران نوپاست و حدود 

های عمومی بدی فضاها و عرصهها و اهمیت و جایگاه آن در تشکیل حوزه عمومی و تجلی کالیافت که به بحث مکان

ها نپرداخته و ی علوم اطالعات نیز تا کنون هیچ پژوهشی به مبحث حوزه عمومی و کتابخانهپرداخته باشد. در حیطه

، 1395، 4)لکی، گیون و بوشمن "رسانینظریه انتقادی برای علوم کتابداری و اطالع"تنها در فصلی از کتابی با عنوان 

رسانی پرداخته های هابرماس و حوزه عمومی در کتابداری و اطالعر به بیان ارتباط اندیشه( به طور مختص325ص 

هایی غیر از علوم اطالعات و عمومی را در بافت است. به این ترتیب، آنچه که در کشور موجود است حوزه

 اند.های عمومی بررسی کردهکتابخانه

های عمومی تابخانهکه پژوهش های مربوط به حوزه عمومی و ک دهدمرور پیشینه و مطالعات انجام شده نشان می

ها به عنوان ی موضوعی تقسیم کرد: نخست، ادبیاتی که به بررسی چگونگی عملکرد کتابخانهتوان به دو دستهرا می

سی های عمومی را به عنوان یک حوزه عمومی برراند، و دوم، ادبیاتی که کتابخانهزیرساخت حوزه عمومی پرداخته

 کرده است.

 شناسیروش

ها یک پژوهش توصیفی )غیرآزمایشی( و ی گردآوری دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نحوه

از نوع پیمایشی دانست. همچنین به دلیل آنکه عالوه بر تصویرسازی و بیان شرایط موجود، به تفسیر، تبیین، تحلیل و 

شود. از سوی محسوب می« تحلیلی-توصیفی»ی پردازد، یک مطالعهوضعیت میتشریح دالیل چرایی و چگونگی این 

برای شناسایی و حاضر ی اکتشافی است. در پژوهش ها، یک پژوهش آمیختهدیگر، به لحاظ رویکرد یا ماهیت داده

                                                                                                                                                                                     
1. perform legitimation processes 
2. facilitate discourse 
3. Audunson, et al. 
4. Leckie, Given & Bushman 



 

 

نظریه حوزه  مبتنی بر ،کز اجتماعیامرمثابه های عمومی به کتابخانهایفای نقش استخراج عوامل فرهنگی  مؤثر در 

 بنیاد استفاده شده است. پردازی دادهعمومی یورگن هابرماس، از روش نظریه

ریه ه یک نظآید، پرداخته شد، نن میوها بیربه گسترش یک نظریه استقرایی که از دل دادهدر این پژوهش، 

های ظریهنحث، عاتی مورد بی مطالشود. در واقع، از آنجایی که در حوزهفرضیات حمایت می قیاسی که توسط آزمون 

را بهترین بنیاد پردازی دادهنظریهنگارندگان این سطور، باقی بود، ابهاماتی نکات و مناسبی موجود نبود و همچنان 

، از خود د. ابتداشی کدگذاری استفاده شیوه 3برای انجام این امر، از  روش برای انجام این مطالعه تشخیص دادند.

یک از  پس هرسها اقدام شد )کدگذاری باز(. شده، از طریق تجزیه و تحلیل و شکستن دادههمصاحب افراد  کلمات 

ی بقهها به طدر نهایت، هر یک از مقوله؛ و ی(رهای فرعی مرتبط شدند )کدگذاری محوها، به دیگر مقولهمقوله

د شد ی اطالعاتی ایجاطبقات عمدهها، مرکزی مرتبط شدند و ضمن اعتبار بخشیدن به روابط حاکم بین آن

 )کدگذاری گزینشی(.

بار که اولین ددر این رویکر .ودبمند )سیستماتیک( از نوع نظامبنیاد، دادهرویکرد مورد استفاده برای اجرای نظریه 

ها باید در ی داده، همه(97، ص 1389شرح داده شده است )بازرگان،  1990توسط اشتراوس و کوربین در سال 

. 5 ،های خاص. زمینه4ا، . راهبرده3. موجبات علی، 2ی اصلی(، . متغیر کانونی )پدیده1انه شامل: گ 6های مقوله

بندی و در قالب الگویی پارادایمی ارائه بشود )فراستخواه، . پیامدها، صورت6کننده، و ای و مداخلهعوامل واسطه

 (.100، ص 1395

نظران و ی خبرگان، متخصصان، صاحببه مقصود، کلیهیل ی این پژوهش جهت انجام مصاحبه و برای نجامعه

ن و های عمومی که دارای آثار گوناگون پژوهشی هستند و یا مدیران، کارشناسای مطالعاتی کتابخانهپژوهشگران حوزه

ان گیرد. خبرگان و متخصصاند، را در بر میهای عمومی که صاحب تجربه و کار اجرایی مستمر بودهکتابداران کتابخانه

های عمومی، و ی مطالعاتی کتابخانه. در یک بخش، خبرگان و متخصصان موضوعی حوزهشدند در دو بخش انتخاب

های عمومی. مالک خبره و های اجرایی  مرتبط با کتابخانهمندان سازماندر بخش دیگر، کتابداران و حرفه

فی )اعم از نگارش ر کردن متون مختلهای عمومی، منتشی موضوعی مطالعاتی کتابخانهبودن در حوزهمتخصص

بودن در ک خبرهد است؛ و مالدانشگاهی، طرح پژوهشی، مقاله یا کتاب( در این حوزه توسط این افراو رساله نامه پایان

ارشد و های عمومی، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسیهای اجرایی مرتبط با کتابخانهمندان سازمانکتابداران و حرفه

 ی مدیریت بوده است. سال سابقه 4های عمومی، و یا داشتن سال کار مستمر در کتابخانه 8ی ابقهباالتر، و س

جهت  استفاده شد. 1گیری هدفمندنمونهاز ، بنیاددادهگیری جهت انتخاب خبرگان برای انجام نظریه نمونهبرای 

ی اجتماعی، از مصاحبه مراکز عنوانمی به های عموکتابخانهایفای نقش شناسایی و استخراج عوامل فرهنگی  مؤثر در 

به عنوان حجم نمونه برای  نفر 33شد. در نهایت جویی بهرههای کانونی ساختاریافته و تشکیل گروهعمیق نیمه

ی مورد استفاده جهت گروه کانونی را تشکیل داد. فرایند نفر( نیز نمونه 8نفره )در مجموع  4 گروه  2ها، و مصاحبه

ی اشباع نظری ادامه ها تا رسیدن به مرحلهیافت. این مصاحبهصورت مجازی و حضوری انجام می 2به هم مصاحبه 

های کمی، ابزار ، وبرای تحلیل داده(11)نسخه  2کیوداافزار مکسهای کیفی نیز نرمپیدا کرد. ابزار تجزیه و تحلیل داده

 .استبوده2016و ماکروسافت اکسل نسخه  22اس.پی.اس.اس نسخه 

برای اعتبارسنجی عوامل، از شاخص تا روایی این عوامل به تأیید برسد. بود ، نیاز فرهنگیپس از شناسایی عوامل 

گویه »بخشی شامل  3 با طیف لیکرت  ایبرای این منظور، پرسشنامه( استفاده شد. CVR) 3نسبت روایی محتوایی

                                                           
1. purposive sampling 
2. MAXQDA 
3. Content Validity Ratio (CVR) 



 

 

های کیفی مستخرج از دادهکه ،«رورتی نداردگویه ض»، و «گویه مفید است، ولی ضروری نیست»، «ضروری است

همچنین .گردید های عمومی ارسالنفر از خبرگان و متخصصان حوزه کتابخانه 30برای و هشد طراحیبودند، پژوهش 

 با استفده از آزمون ضریب کاپای فلیس به اثبات رسید. عوامل کیفی  استخراج شده نیز پایایی 

أیید شده تدر بخش کیفی عوامل آن تمامی که روایی و پایایی )ای گویه 16ای پرسشنامهسپس در بخش کمی، 

ها، پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای نفره توزیع شد، پس از گردآوری داده 15ای ابتدا در بین جامعه، (بودند

 64ای متشکل از امعهبرای ج،بندی عواملبندی و اولویترتبهسپس برای گیری شد. اندازه 91/0کرونباخ به میزان 

های عمومی )شامل اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، کتابداران و و متخصصان حوزه مطالعات کتابخانهنفر از خبرگان 

کاماًل موافقم تا  کامالًبخشی )از  5این پرسشنامه در طیف لیکرت های اجرایی( ارسال شد. مندان سازمانحرفه

( عوامل فرهنگی  1949، 1و ویور با استفاده از روش آنتروپی شانون )شانوندر نهایت، مخالفم( تنظیم شده بود. 

 شوند.بندی میبندی و اولویتشده، رتبهشناسایی

 

 هایافته

ی عمیق بنیاد، با استفاده از ابزار مصاحبهپردازی دادههای حاصل از کاربست نظریهی یافتهدر این بخش، به ارائه

ام های کانونی، و سپس انجهای عمومی و نیز گروهان و خبرگان حوزه کتابخانهساختاریافته با متخصصنیمه

 شود.بندی عوامل، پرداخته میتبهی مدل مفهومی و در نهایت ری باز، محوری و گزینشی، ارائهگانههای سهکدگذاری

 اند؟عی کداممراکز اجتمابه مثاهای عمومی ایران به کتابخانهدر ایفای نقش . عوامل فرهنگی مؤثر 1

ه عنوان بعامل،  3گانه، های سهجام کدگذاریهای کیفی، و انآوری و تحلیل دادهها و جمعپس از انجام مصاحبه

مثابه ه بهای عمومی ایران کتابخانهنقش تحقق و به عبارت دیگر، به عنوان عوامل فرهنگی  مؤثر در  کدهای گزینشی

 شوند:ومی یورگن هابرماس شناسایی و معرفی میمراکز اجتماعی، مبتنی بر نظریه حوزه عم

 گفتمان محلی، -

 ی مفاهمه،عرصه -

 ی فرهنگی.اشاعه -

ها تأیید شوند. ها الزم است تا روایی آنپس از شناسایی و استخراج عوامل مذکور، برای اعتباربخشی به این سازه

، این مقدار (1975) 2دیدگاه الوشهق طباستفاده شد. ( CVRبه این منظور، از روش شاخص نسبت روایی محتوایی )

 به دست آید. 33/0ی قابل  قبول  حداقل نمرهالزم است که نفر باشد،  30 متخصصین  ارزیاببرای زمانی که تعداد 

به استفاده شد.  3ضریب کاپای فلیسها، از آزمون آماری همچنین، برای اعتمادبخشی یا تأیید پایایی هر یک از سازه

بنیاد، به صورت آنالین طراحی و های کیفی حاصل از فرایند نظریه دادهای متشکل از دادهسشنامهاین ترتیب، پر

 نفر از متخصصان و خبرگان ارسال شد تا ضریب توافق برای هر یک از این عوامل به دست آید. 30تنظیم، و برای 

ی توافق بیشتر دهندهتر باشد، نشانیکمقدار کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد. هر چقدر این سنجه به عدد یک نزد

ها وجود تر باشد، به این معناست که توافق کمتری بین ارزیابها است، و هر چقدر به عدد صفر نزدیکبین ارزیاب

آزمون ضریب کاپای فلیس برای هر یک از عوامل سنجی و روایی یدر ادامه، نتیجه (.1394دارد )مانیان و رونقی، 

 مشاهده کرد. 1توان در جدول شده را مییشناسای فرهنگی 

                                                           
1. Shannon & Weaver 
2. Lawshe 
3. Fleiss' kappa coefficient 



 

 

 فرهنگی. نتایج آزمون ضریب کاپای فلیس برای عوامل 1جدول 

نسبت روایی  

 (CVRمحتوایی )
 ضریب کاپا

خطای استاندارد 

 فرضی
 سطح معناداری Zنمره 

 000/0 311/17 17/0 822/0 621/0 گفتمان محلی

 000/0 581/15 13/0 873/0 609/0 ی مفاهمهعرصه

 000/0 357/21 16/0 846/0 614/0 ی فرهنگیاشاعه

ی توان نتیجه گرفت که همهاست، پس می 33/0روایی تمامی عوامل، باالتر از دهد که نشان میها تحلیل داده

آمده برای هر دستهمچنین مقدار کاپای به ند.از روایی محتوایی مناسبی برخوردارعوامل فرهنگی معتبر هستند و 

و کوچکتر از  000/0داری تمامی عوامل عدد است. با توجه به اینکه سطح معنی 7/0مل، عددی باالتر از یک عوا

 شود. در سطح باالیی گزارش میها تمامی سازهاست، پس پایایی  05/0

کز اجتماعی، امرنقش خود به مثابه ایفای های عمومی برای دهد که کتابخانهها نشان میبه طور کلی، تحلیل

ی ی اقشار مختلف اجتماع باشند و به اشاعهای برای مفاهمهزم است تا گفتمان محلی را ترویج دهند و عرصهال

 2توان در جدول فرهنگی در جوامع محلی بپردازند. کدگذاری محوری و کدگذاری باز، برای عامل فرهنگی را می

 مشاهده کرد.

 های گزینشی، محوری و باز. کدگذاری2جدول

 کد باز کد محوری کد گزینشی

 فرهنگی

 گفتمان محلی

 توجه به فرهنگ و رسوم غالب هر منطقه، برای برقراری اجتماعات محلی کتابخانه

 ها و اقداماتریزیها، برنامهبودن فعالیتبومی

 های فرهنگیتوجه به نمادها و ارزش

 شناخت عمیق از شرایط و رخدادهای فرهنگیِ بومی

ی عرصه

 مفاهمه

 دهیابراز عق یبرا یمکان

 بودن آزادی اندیشهفراهم

 انیب یزادبودن آفراهم

 مکانی برای تربیت شهروندِ سالم و آموزش اصول شهروندی

 وگومحور از سوی جامعهها به عنوان مرکزی گفتپذیرش کتابخانه

 هاها و اندیشهگذاری ایدهبودن امکان اشتراکفراهم

 دادن مردم در امور اجتماعیرکتامکان مشا

ی اشاعه

 فرهنگی

 ها با سایر نهادهای فرهنگیبرقراری ارتباط و تعامل کتابخانه

 توانایی تغییر در نگرش افراد جامعه

 هاهای کتابخانهعینیت بخشیدن به فعالیت

 ها و مشکالت اجتماعیارتقای سطح آگاهی عمومی در زمان بحران

 صالح نگرش مردم نسبت به علم و فرهنگ و هنرتغییر و ا

 «فرهنگی»عامل کد محوری را برای  3های پژوهش، تحلیل دادهشود، مشاهده می 2طور که در جدول همان

در میان هستند. «ی فرهنگیاشاعه»و « ی مفاهمهعرصه»، «گفتمان محلی»نمایان ساخته است. این کدها شامل

کد  7ی مفاهمه کد باز، برای کد محوری عرصه 4ها، برای کد محوری گفتمان محلی مفاهیم حاصل از انجام مصاحبه

 کد باز استخراج شدند. 5ی فرهنگی باز، و برای کد محوری اشاعه

دهد که توجه به فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه ها نشان میها و کدگذاریتحلیل مصاحبه گفتمان محلی.

ریزی و اقدامات خود را بومی نموده و با ها و برنامهها باید فعالیتم است. کتابخانهجهت برقراری اجتماعات محلی الز



 

 

های فرهنگی خود، شناخت عمیقی از شرایط و رخدادهای فرهنگی  بومی به دست بیاورند. توجه به نمادها و ارزش

 توان اشاره کرد:ی میبرای مثال به گفته
ها اطالع های عمومی کشور از موقعیت محلی کتابخانهکتابخانه قبل از هر اقدامی نیاز هست که مسئولین"

ها این امکان رو بدن که بسته به شرایط بومی و محلی خودش اقدام به داشته باشند و همچنین به کتابخانه
 ی ک(شونده)مصاحبه "برگزاری اجتماعات محلی بکنه.

توان طرف هستند که در آن میهایی خنثی و بیهای عمومی به عنوان مکانامروزه کتابخانه ی مفاهمه.عرصه

ها آزاد باشد تا بتوان به تربیت شهروند سالم اقدام براز عقیده کرد. آنجا الزم است که اندیشیدن و بیان آن اندیشها 

شوندگان وگو محور از سوی جامعه پذیرفته شود. مصاحبههای عمومی باید به عنوان مکانی گفتکرد. کتابخانه

 ند که:معتقد
به نظر من، یکی دیگر از عوامل مؤثر، بحث آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه در جوامع است. به این معنی "

خواد کنه، و آزادانه هر چیزی که به ذهنش رسید رو به زبون بیاره و از که فرد بتونه آزادانه هر فکری که می
تونند به راحتی با ن هست و در اون افراد میکردنش نترسه. جوامعی که در اون آزادی بیاعواقب مطرح

کنم که های همدیگه یاد بگیرند و فضای آزادی وجود داشته باشه، فکر میهمدیگه صحبت کنند و از صحبت
 ی ب(شونده)مصاحبه "خیلی مؤثر باشه در این حیطه.

 ی غ(شونده)مصاحبه ".مردم خودشون هر چه که در ذهن دارند مطرح کنند میبذار باید"
عنوان یک پایگاه گه که شما بهمیهای عمومی متفاوت هست. مثاًل یک دیدگاه ی کتابخانهربارهها ددیدگاه"

ها رو فقط وجود داشته باش. این یوزر باشه، مردم و کاربران بیان استفاده کنند، حتی چیدمان میز و صندلی
های سیاسی و ها و دیدگاهبع از اندیشهخود مردم بگن که چجوری چیده بشه. یک دیدگاه هم هست که من

از  یکفرهنگی و اجتماعی است. در کل باید مردم دیدگاه مثبتی داشته باشند. دیدگاه مثبت مردم، ی
 ی س(شونده)مصاحبه ".کتابخانه است یسازیدر اجتماع تیو مهم موفق یاصل یهامؤلفه

ها وجود داشته باشد و بتواند ها و اندیشهی ایدههگذاری آزادانهای عمومی باید امکان اشتراکدر کتابخانه

 های کانونی به قرار زیر است:های یکی از گروهاجتماعی مشارکت دهد. نتیجه صحبتمردم را در امور 
تونه مفید باشه. یعنی این مردم به این باور برسند این خیلی در تبدیل کتابخانه عمومی به مرکز اجتماع می"

تونه میسر های عمومی میتونند مفید و مؤثر باشند. این امر از طریق کتابخانهدشون میی خوکه در جامعه
های ها، و در حل چالشدادن اونها، مشارکتها، بحث درگیر کردن اوناون کردنمشغولبشه. و این بحث 

 .)گروه کانونی دوم( "اجتماعی خیلی مهم است

ی فرهنگ هایی فرهنگی و اجتماعی باید بتوانند به اشاعهوان مکانعمومی به عن هایکتابخانه ی فرهنگی.اشاعه

های عمومی باید با سایر نهادهای فرهنگی جامعه ارتباط برقرار نموده و در سطح اجتماعات هم بپردازند. کتابخانه

 ای خود عینیت ببخشد:هتوانایی تغییر در نگرش افراد جامعه را داشته باشد. کتابخانه باید بتواند به اقدامات و فعالیت
کنیم به نظر من باید هایی که ما اجرا میی بشوند. برنامهنیو ع یواقع هاکتابخانه یهافعالیتالزم است که "

تر بشند. یعنی اوالً اینکه از آمارسازی دوری کنیم، درسته که همه به طرق مختلف به کتابدارها خیلی واقعی
رن، ولی باید این دیدگاه ترویج داده بشه که بابا عدد و رقم رو بذارید برای باال بردن برخی آمارها فشار میا

ی آمارسازی بپرسید، این امر رو همه انکار کنار، آمارسازی نکنید، هر چند االن بیاید از هر کس درباره
ای هست، چه برای اینکه آمارسازی نکنی، و کنند، چون به هر حال االن یک فضای رعب و ترس دوجانبهمی

 ی خ(شونده)مصاحبه "کنی.چه برای اینکه لو بری که داری آمارسازی می



 

 

ییر توانایی تغ عی اثرگذارند،مراکز اجتما عنوانهای عمومی به کتابخانه های است که بر ایفای نقشاز دیگر ویژگی

 است: هاحرانب و اصالح نگرش مردم نسبت به علم و فرهنگ و هنر و ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمان مشکالت و
ابداران ی اطالعات در زمان بحران است. در ایام سیل یک سری از کتکتابخانه محلی برای ذخیره و ارائه

گفتند که ما باید آگاهی  آوری کنیم. برخی دیگه میگفتند که ما باید منابع مربوط به سیل رو جمعمی
 .ی ت(شونده)مصاحبه "ی سیل رو ارتقاء بدیمعمومی درباره

مراکز مثابه های عمومی ایران به کتابخانهایفای نقش . مدل مفهومی عوامل فرهنگی اثرگذار در 2

 اجتماعی چگونه است؟

های گزینشی، محوری و باز، الزم است با استفاده از کدهای محوری، الگوی مفهومی پس از بیان تمامی کدگذاری

بنیاد باید در قالب یک مدل مفهومی بیان ، یک نظریه داده(2005) 1پژوهش طراحی و تدوین شود. به اعتقاد کرسول

مراکز مثابه به ایران های عمومی کتابخانهایفای نقش مدل مفهومی عوامل فرهنگی مؤثر در  ،1شود. در شکل 

 شود.اجتماعی ارائه شده است. در ادامه به تشریح مدل پرداخه می

شوند ی یک پدیده میاتی هستند که منجر به توسعهشرایط علی، حوادث، رویدادها و اتفاقشرایط علی. 

(. در این پژوهش، 100، ص 1389دهند )بازرگان، ی اصلی را تحت تأثیر قرار می( و مقوله232، ص 1392)خاکی، 

قایعی وبودن آزادی بیان، به عنوان شرایط علی  مدل، بر بودن آزادی اندیشه و فراهممکانی برای ابراز عقیده، فراهم

 شود.منتهی می ،تماعیمراکز اجعنوان های عمومی به کتابخانهنقش محقق شدن کنند که لت میدال

دهند )بازرگان، ای است که راهبردها را تحت تأثیر قرار میزمینه یا محیط، شرایط ویژهای. شرایط زمینه

ها ریزیها، برنامهفعالیت(. در پژوهش حاضر، توجه به فرهنگ و رسوم غالب هر منطقه، بومی بودن 100، ص 1389

گر سلسله نای است که نشاو اقدامات و شناخت عمیق از شرایط و رخدادهای فرهنگی  بومی، به عنوان شرایط زمینه

 کند.ی مورد بررسی داللت میای بوده و بر پدیدهخصوصیات ویژه

دهند )بازرگان، ت تأثیر قرار میگر، شرایط محیطی هستند که راهبردها را تحشرایط مداخله گر.شرایط مداخله

راد نگرش اف ییر درها، توانایی تغها و اندیشهگذاری ایدهبودن امکان اشتراک(. در این مطالعه، فراهم101، ص 1389

گر یا میانجی ها و مشکالت اجتماعی، به عنوان شرایط مداخلهجامعه و ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمان بحران

 ی مورد بررسی تعلق دارند و بر راهبردهایی عوامل و شرایطی هستند که به پدیدهمجموعهشوند و محسوب می

بخشی  راهبردها در ه سهولتبمرکز اجتماعی اثرگذارند. این شرایط، مثابه های عمومی به کتابخانهایفای نقش 

 پردازد.ها میای خاص و یا محدود کردن آنزمینه

، 1389شوند )بازرگان، ی اصلی حاصل میای هستند که از پدیدههای ویژهملاقدامات یا تعاراهبردهای عمل. 

قراری ی، بردادن مردم در امور اجتماعهای فرهنگی، مشارکت(. در پژوهش حاضر، توجه به نمادها و ارزش101ص 

دهای وان راهبره عنب های کتابخانه،بخشیدن به فعالیتها با سایر نهادهای فرهنگی و عینیتارتباط و تعامل کتابخانه

 نوانعهای عمومی به کتابخانه نقش ایفای رساندن فرایندکنش و واکنش، و برای اداره، کنترل، برخورد و یا به انجام

 کنند.ی مدل کمک میگیرند و به طراحمراکز اجتماعی در یک شرایط خاص بهره می

(. 101، ص 1389شوند )بازرگان، ل پدیدار میپیامدها همان نتایجی هستند که در اثر راهبردهای عم پیامدها.

در این پژوهش، مکانی برای تربیت شهروند سالم و آموزش اصول شهروندی، پذیرش کتابخانه به عنوان مرکزی 

وگو محور از سوی جامعه و تغییر و اصالح نگرش مردم نسبت به علم، فرهنگ و هنر، در بُعد پیامدها جای گفت

های کتابخانه ایفای نقش ی اتخاذ و اجرای هر یک از راهبردهای عملی یج مدل، و در نتیجهگیرد و به عنوان نتامی

                                                           
1. Creswell 



 

 

ای، شوند. به عبارت دیگر، تمامی آنچه که در شرایط علی، شرایط زمینهمراکز اجتماعی محسوب میمثابه عمومی به 

 . شوندگر و راهبردهای عملی بیان شد، به این پیامدها منتهی میشرایط مداخله



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شرایط علی:
 

 یبرا یمکان. 1

 دهیابراز عق
 

بودن . فراهم2

 آزادی اندیشه
 

بودن . فراهم3

 انیب یزادآ
 

 

 ای:شرایط زمینه

. توجه به فرهنگ و رسوم 1

غالب هر منطقه، برای 

 برقراری اجتماعات محلی 

ها، بودن فعالیت. بومی2

 ها و اقداماتریزیبرنامه

. شناخت عمیق از شرایط و 3

 رخدادهای فرهنگیِ بومی

 

 

 

 گر:شرایط مداخله

بودن امکان . فراهم1

ها و گذاری ایدهاشتراک

 هااندیشه

. توانایی تغییر در نگرش 2

 افراد جامعه

. ارتقای سطح آگاهی 3

ها و عمومی در زمان بحران

 مشکالت اجتماعی

 

 ی اصلی:پدیده

تأثیر فرهنگ در ایفای 

ی نقش کتابخانه

رکز به مثابه م عمومی

 اجتماعی
 

 راهبردهای عمل:

 

. توجه به نمادها و 1

 های فرهنگیارزش

 

دادن مردم مشارکت. 2

 در امور اجتماعی

 

ی ارتباط و برقرار. 3

ها با تعامل کتابخانه

 سایر نهادهای فرهنگی

 

. عینیت بخشیدن به 4

 های کتابخانهفعالیت

 

 

 پیامدها:

 

 . مکانی برای1

تربیت شهروندِ سالم و 

آموزش اصول 

 شهروندی

 

. پذیرش 2

ها به عنوان کتابخانه

مرکزی 

وگومحور از گفت

 سوی جامعه

 

. تغییر و اصالح 3

نگرش مردم نسبت به 

 علم، فرهنگ و هنر



 

 

مراکز اجتماعی مثابه های عمومی ایران به کتابخانهایفای نقش بندی عوامل فرهنگی مؤثر در . رتبه3

 چگونه است؟

زم است که با گویی به پرسش سوم پژوهش، بعد از اینکه عوامل فرهنگی  مؤثر شناسایی شدند، البرای پاسخ

ها پرداخته شود. برای بندی آناعتبار هر یک از این عوامل و رتبههای ریاضی به تعیین اهمیت و کارگیری روشبه

گویه، در طیف لیکرت  16ای شامل گیری شد. به این منظور، پرسشنامهانجام این بخش از روش آنتروپی شانون بهره

 مخالفم( در محیط الکترونیکی طراحی، و برای نخبگان و متخصصان حوزه ای )از کامالً موافقم تا کامالًگزینه 5

ها، میزان اهمیت )وزن( هر عامل سنجیده آوری دادههای عمومی ارسال شد. در نهایت، پس از جمعمطالعات کتابخانه

مراکز ثابه مهای عمومی به کتابخانهایفای نقش در مؤثر بندی عوامل فرهنگی بندی و اولویتشد و سپس رتبه

ها، به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شود. در روش آنتروپی شانون، ابتدا پیام بر حسب مقولهاجتماعی ارائه می

 3ل شود. در جدوی اهمیت هر یک محاسبه میشود، سپس، با استفاده از بار اطالعاتی  هر مقوله، درجهشمارش می

 ی انحراف هر کدام، محاسبه شده است.ر کنار آنتروپی و درجه، دی وزن هر یک از عوامل فرهنگیمحاسبه

 مراکز اجتماعیمثابه های عمومی به کتابخانهایفای نقش . محاسبه وزن عوامل فرهنگی مؤثر در 3جدول 

 عوامل
آنتروپی هر عامل 

(Ej) 

درجه انحراف هر عامل 

(Dj) 

وزن هر عامل 

(Wj) 

ی هر رتبه

 عامل

 2 155/0 491/0 507/0 گفتمان محلی

 1 160/0 493/0 501/0 ی مفاهمهعرصه

 3 152/0 489/0 512/0 ی فرهنگیاشاعه

، به عنوان اثرگذارترین عامل 160/0و وزن  501/0ی مفاهمه، با شود، سازه عرصهطور که مشاهده میهمان

ود. پس از انجام آزمون ربه شمار می به مثابه اجتماعیهای عمومی کتابخانهایفای نقش شده در فرهنگی شناسایی

بندی عوامل فرهنگی ، رتبههای حاصل از آن، و در پاسخ به سومین پرسش این پژوهشآنتروپی و تجزیه و تحلیل داده

، مبتنی بر نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس، به اجتماعیعنوان مراکز های عمومی به نقش کتابخانه تحققمؤثر در 

 ی فرهنگی.. اشاعه3. گفتمان محلی و 2ی مفاهمه، صه. عر1 شود:این صورت بیان می

 

 گیریبحث و نتیجه

ی فرهنگی و هنری اجتماع و ( نقش مهم کتابخانه عمومی را تمرکز بر توسعه26، ص 1399رهنمودهای ایفال )

های انداند. این مهم از طریق همکاری با سازمگیری هویت فرهنگی اجتماع و حمایت از این هویت میکمک به شکل

های فرهنگی و اطمینان از های فرهنگی، اجرای برنامهای، و نیز ایجاد فضایی برای فعالیتمرتبط محلی و منطقه

ی کنندهی مشارکت کتابخانه باید منعکسآید. نحوهدست میهای فرهنگی در منابع کتابخانه بهشدن گرایشلحاظ

 فرهنگی آن باشد. های تنوع فرهنگی موجود در اجتماع و پشتیبان سنت

های عمومی برای ایجاد دهد که کتابخانههای کیفی حاصل از این پژوهش نشان مینتایج تجزیه و تحلیل داده

الزم است که برای برقراری اجتماعات محلی، به  ایفای نقش خود مبنی بر مرکزی اجتماعی،یک گفتمان محلی و 

ی ویدرشیم، کویزومی و های مطالعهاین نتایج، در راستای یافته فرهنگ و رسوم غالب  هر منطقه توجه داشته باشند.

ها بیشتر بر پایه اجتماعات گیریامریکا تصمیمکشور های عمومی ( است که نشان داد در کتابخانه2020الرسن )

ه داشت های عمومی باید در ایجاد اجتماعات محلی کمک کند. باید توجعمومی است. کتابخانه هایکتابخانهمحلی در 



 

 

های موجود هر ست؟ الزم است که در این بعد، به خوبی به تفاوتاشدنی  ،حاکم که آیا چنین چیزی با توجه به جو 

سازی را فقط بر اساس آنچه که در هر محله و منطقه به وجود آورد. در ی دیگر توجه کرد و اجتماعمنطقه با منطقه

ها اطالع داشته های عمومی کشور، از موقعیت محلی کتابخانهتابخانهواقع، نیاز است تا قبل از هر چیزی، مسئولین ک

ها این امکان را بدهند که بسته به شرایط بومی و محلی خود اقدام به برگزاری اجتماعات محلی کند. باشند و به آن

د مورد توانند تشکیل شوندر این راستا، ضروری است که تمامی جوانب دیده شود و تمامی اجتماعاتی که می

 شناسایی قرار بگیرند و اختیارات کافی به اجتماعات محلی داده شود. 

به مراکز شدن های عمومی برای تبدیلهای پژوهش حاکی از آن است که کتابخانهنتایج برآمده از مصاحبه

دامات خود توجه ها و اقریزیها، برنامهبودن  فعالیتهای فرهنگی و بومیاجتماعی الزم است تا به نمادها و ارزش

داشته باشند. همچنین از شرایط و رخدادهای فرهنگی  بومی نیز شناخت عمیقی در اختیار داشته باشند. در همین 

توانند میراث فرهنگی محلی و ملی را برای های عمومی می( نیز بیان داشت که کتابخانه2018راستا، الرسن )

مرکزی عمومی به عنوان کنند. کتابخانه متقاضیان خود عرضه  ی عمومی، گردآوری و محافظت کرده و بهاستفاده

هایی که در کتابخانه ها و فعالیتریزی مدون و مضبوطی وجود داشته باشد. برنامهاجتماعی، الزم است که برنامه

الً بر ی عمومی باید کامشود باید بر اساس فرهنگ و جو حاکم بر همان منطقه باشد. در واقع، کتابخانهبرگزار می

ای ممکن است که نمادها و ی کامل داشته باشد. در هر جامعهگذرد احاطهاش میی محلیاساس آنچه که در جامعه

ها معرف و گویای گذشته یا وضعیت حال آن های خاصی مورد پذیرش و اقبال عموم قرار داشته باشد و همینارزش

های عمومی برای ترام نزد مردم تبدیل شده باشند. کتابخانهباشد. یعنی آن نمادها به مفاهیمی ارزشمند و قابل اح

ای که بخواهد به عنوان ها دقت ویژه داشته باشد. همچنین کتابخانهشدن، باید به تمامی این مؤلفهاجتماعیمرکزی 

ار است ای که در هر بافت و بومی وجود دارد یا قریک مرکز اجتماعی معرفی بشود، نیاز است تا رخدادهایی فرهنگی

برگزار شود، شناخت کامل و جامع داشته باشد. به عبارت دیگر، یک کتابخانه عمومی اجتماعی، باید تصویر همه جامع 

( نیز آمده است که در سطح اجتماع  30، ص 1399اش باشد. در رهنمودهای ایفال )ی محلیای از جامعهو جانبه

آوری، پاسداشت و نشر فرهنگ محلی با تمام تنوع آن باشد. این محلی، کتابخانه عمومی باید عاملی کلیدی برای گرد

گویی، انتشار منابع ها، قصههای تاریخ محلی، برگزاری نمایشگاههای مختلفی مانند نگهداری مجموعهمهم، به روش

که سنت های تعاملی با رنگ و رو و موضوع بومی قابل حصول است. در جایی مورد عالقه مردم بومی و ایجاد برنامه

 ی مهمی برای ارتباط است، کتابخانه عمومی باید مشوق  بسط و تداوم آن باشد. شفاهی شیوه

ها حاکی از آن است که با توجه به مفاهیم موجود در نظریه حوزه عمومی هابرماس، الزم است تا در یک تحلیل

عمومی باید مکانی برای صحبت و کتابخانه عمومی، مکان مناسبی برای ابراز عقیده محسوب شود. یک کتابخانه 

تبادل نظر آزادانه باشد. مکانی که مردم بتوانند در آن به راحتی ابراز عقیده کرده و با هم مشارکت داشته باشند تا 

ها و معضالت اجتماعی به یکدیگر کمک کنند. در واقع، مکانی باشد که مردم بتوانند در امور بتوانند در حل چالش

ترین معیارهای یک حوزه عمومی وگو یکی از اصلیا هم به تبادل اندیشه و عقیده بپردازند. گفتجمعی و اجتماعی ب

ال حاضر وگو و دیدار و مالقات وجود داشته باشند. در حهای مناسبی برای گفتاست. در کتابخانه باید فضاها و اتاق

برند، مگر ی کتابداری رنج میهای پایههای ما از کمبود فضای مناسب برای انجام فعالیتبسا بسیاری از کتابخانهچه

ها به کتابخانه تغییر کند، و به جای اینکه آن ها و دیدگاههای بزرگ و مرکزی  استانی. پس اگر نگاهبرخی از کتابخانه

حلی برای مطالعه بدانیم، به آن به عنوان یک مرکز اجتماعی و محل تجمع و بیان را به عنوان مخزنی از کتاب و م

های گوناگون، شاید حتی های متعدد با کاربریهای گوناگون به آن نگاه شود، ایجاد نه تنها یک اتاق، بلکه اتاقدیدگاه

های عمومی به ویژه برای کتابخانه تر به نظر برسد. امروزه یک فرصتتر و ضروریاز ایجاد یک سالن مطالعه هم الزم

ها و ابزارهایی مانند مثل کتاب، مجله، رادیو، تلویزیون و شاپها و کافیوجود آمده است. فضاهای عمومی مانند پارک



 

 

های مختلفی مواجه های عمومی محسوب بشوند، هر چقدر که با محدودیتتوانند به عنوان حوزهغیره، که همگی می

های توانند خودشان را به رخ کشیده و توانمندیها بیشتر میهایی مانند کتابخانهتر شوند، مکانبسته هاشوند و جو آن

توانند به عنوان های عمومی برای حضور مردم و اجتماعات مختلف میخود را نشان بدهند. در واقع کتابخانه

عمومی در آن باشد، را فراهم  نفعزی که ی هر چیهایی با ظرفیت باال معرفی شوند که امکان صحبت دربارهمکان

 شوند.های عمومی به عنوان یک مکان عمومی مطلق برای ابراز عقاید محسوب میآورند. در واقع، کتابخانه

ها، نیز از دیگر ها و اندیشهگذاری ایدهبودن آزادی اندیشه و آزادی بیان و امکان به اشتراکهمچنین فراهم

مراکز اجتماعی شناخته شده است. مثابه های عمومی به کتابخانهشدن نقش محققای شده برمعیارهای شناسایی

های عمومی کتابخانهاند که ( است که بیان داشته2019ی آدونسون و همکاران )نتایج این پژوهش، همسو با مطالعه

بیان و دسترسی آزادانه به های عمومی که همان دوری از سانسور، آزادی همواره با یکی از مصادیق بارز وجود حوزه

هایی را اتخاذ کنند که همزمان از آزادی ها باید سیاستاند. پس کتابداران و کتابخانهاست، مواجه بودهاطالعات بوده

( 46، ص 1399هابرماس )(. 2015، 1بیان دفاع کنند، درعین حال، به جامعه و دولت نیز احترام بگذارند )استارگس

حوزه عمومی در فضایی غیرکنترل شده، با تضمین آزادی بیان و آزادی انتشار عقاید خویش و گوید شهروندان در می

پردازند. آزادی اندیشه و آزادی بیان یکی از ی عمومی میی موضوعات مورد عالقهآزادی اجتماع، به تبادل نظر درباره

شود. در یک حوزه عمومی چنانچه تعریف می ساالریمردماصول اساسی نظریه حوزه عمومی است. آزادی در بطن 

ایده و نظری مطرح شود که مخالف با نظر عموم و مغایر با افکار عمومی است، نباید آن اندیشه و بیان را سرکوب کرد. 

آوردن فضایی پیش بروند که در آن بتوان آزادانه و به راحتی فکر کرد، و های عمومی باید به سمت فراهمکتابخانه

های عمومی، مراکز اجتماعی و به است را به زبان آورد تا کتابخانه محلی برای مفاهمه شود. حوزهآنچه که در ذهن 

توانند داشته باشند به خاطر برخورداری از آزادی اندیشه و آزادی ای که میهای عمومی آن اثربخشیتبع آن، کتابخانه

توان انتظار داشت که یک مرکز اجتماعی رد را نمیبیان است. در غیر اینصورت، جایی که نتوان آنجا آزادانه صحبت ک

ی عموم مردم جامعه باشد. آن کتابخانه عمومی که بخواهد به عنوان یک مرکز اجتماعی تلقی شود، و محل مراجعه

ها و تبادالت اجتماعی  آزاد باشد. این امر، یکی از عوامل پایه و اساسی برای ایجاد یک باید مکانی برای اشتراک ایده

مرکز اجتماعی مبتنی بر نظریه حوزه عمومی هابرماس است. یک کاربر و حتی یک کتابدار نباید از بیان نیاز اطالعاتی 

های ها و امور فرهنگی و اجتماعی جزئی از کار کتابخانهی خود ترس و ابایی داشته باشد. در کل، فعالیتیا اندیشه

تواند جای کار داشته ها و موضوعات زیادی است که میزمینه عمومی است. در انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی،

های عمومی باشد. پس آزادی اندیشه و آزادی بیان هم برای کتابدار و هم مراجع یکی از اصول اساسی تبدیل کتابخانه

 به مراکز اجتماعی است.

اجتماعی،  یمرکزمثابه می به های عموکتابخانهتحقق نقش های مؤثر در نتایج نشان داد که یکی دیگر از مؤلفه

زاده، بودن مکانی برای تربیت شهروند  سالم و آموزش اصول شهروندی است. این عامل، همسو با پژوهش قاضیفراهم

های عمومی بهترین مکان برای ( است که به این نتیجه دست یافتند که کتابخانه1397زاده )مختاری و حسین

توان از نمایش و اثرگذاری در این زمینه است. برای تحقق این امر، می های شهروندیآموزش و ترویج مهارت

تواند از اولویت سازی سواد شهروندی میهای سواد اطالعاتی برای غنیهای مهارتهای مرتبط و برگزاری دورهکتاب

ن حوزه های عمومی عمومی به عنوا هایکتابخانه( نیز اذعان داشتند که 2019برخوردار باشد. آدونسون و همکاران )

نیز در همین راستا ( 1398قادر خواهند بود تا به تأمین اطالعات شهروندی برای کاربران خود کمک کنند. فاضلی )

های عمومی در دنیای مدرن برای این شکل گرفتند تا عامه مردم بتوانند از طریق هر نوع معتقد است که کتابخانه

و شناختی و به تربیت اجتماعی خود بپردازند. کتابخانه عمومی فضایی فرهنگی دانشی که نیاز دارند به تربیت عاطفی 
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دادن شهروند. مأموریت و رسالت کتابخانه عمومی در امتداد نهادهایی است که قرار است شهروند است برای شکل

اصریت خودش را ی زندگی معاصر، معمدرن  معاصر و انسان شهری، و آن انسان توانایی که بتواند در چارچوب شیوه

اش در آغاز قرن نوزدهم و توسعه آل اولیهی آرمانی و ایدهتحقق ببخشد، و تربیت کنند. کتابخانه عمومی که ایده

ی مردم را به یافتنش در طول قرن نوزدهم و بسط آن در قرن بیستم بود، برای این توسعه یافت که بتواند عامه

شناسد و در های اجتماعی را میی شهروند، یعنی کسی که مسئولیتلمهشهروند تبدیل کند، به همان معنای دقیق ک

ی معاصر است. فردی که حقوق سیاسی، وجوی تحقق حقوق خود و دیگران است. شهروند، انسان شهری شدهجست

کند. دهد و برای تحقق این حقوق برای خودش و دیگران مبارزه میاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را تشخیص می

خانه عمومی فضایی فرهنگی است که انسان شهری و شهروند قرار است آنجا وجود  خود را از طریق مشارکت، کتاب

بودن در خانه تحقق ببخشد، نه از طریق بودن در یک نظام بوروکراتیک و تکنوکراتیک، و زیستی، تعامل و از طریقهم

 یافتن به یک اداره یا یک سازمان.، و نه از طریق راه2ساالریدیوانو  1ساالرینه از طریق درگیر شدن با یک نوع فن

هایی از جمله در پژوهش وگومحور بودن کتابخانه عمومی تأکید شد. همچنینهای پیشین بر گفتدر قسمت

( و 1375ها، مطالعاتی همچون هوالب )عنوان یکی از عوامل اساسی شناخته شد. در کنار آن( به2005aبوشمن )

انجمن کتابداران آمریکا ( و 2019(، آدونسون و همکاران )2013) 3کنینی و مک-رن، آنتونیزورینسکی، اوسبو

گاهی است برای تبادل گوید که حوزه عمومی مأمن( نیز می1989اند. هابرماس )بر این امر صحه گذاشته(، 2021)

که دارای عقل و دیدگاهی انتقادی های فردی، دادن به عقاید و افکار و اندیشهوگو، به منظور شکلها و گفتایده

ی محلی  وسط جامعهوگومحور بودن یک کتابخانه عمومی باید تدر عین حال، باید توجه داشت که گفتهستند. 

وگومحور کتابخانه هم پذیرفته شده باشد. در واقع، کتابخانه عمومی باید از سوی جامعه نیز به عنوان مرکزی گفت

مرکزی اجتماعی، باید امکان مثابه کتابخانه به ایفای نقش ها نشان داد که برای تحلیل پذیرفته و شناخته شده باشد.

کنند که با توجه به ( در این راستا بیان می1393دادن مردم در امور اجتماعی فراهم باشد. قریشی و ساعی )مشارکت

ها به دلیل ارتباط با دان کتابخانهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کارمناهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه

توانند نقش اساسی در این زمینه ایفا کنند. پس ی مردم، میقشر وسیعی از استادان، روشنفکران، دانشجویان و عامه

کتابخانه باید مکانی باشد که مردم بتوانند از طریق آن، هم از امور اجتماعی مطلع شوند، و هم امکان شرکت در آن 

های عمومی برای یک بر اهمیت نقش فضاهای غیررسمی مانند کتابخانه( نیز 2019) 4م شود. گلتنبرایشان فراه

 جامعه ی مدنی کارآمد و ایجاد مشارکت شهروندان در امور اجتماعی تأکید کرده است.

های ی فرهنگی بوده است. در این حیطه، کتابخانهشده در این پژوهش اشاعهیکی از کدهای محوری استخراج

به مرکزی اجتماعی، باید توانایی برقراری ارتباط و تعامل با سایر نهادهای فرهنگی را داشته شدن عمومی برای تبدیل

گوید شود و میهای متعددی در جامعه متصور میهای عمومی نقش( هم برای کتابخانه2013) 5اسلونباشد. 

موضوع کند. جتماع و تعامل و ارتباطات جامعه عمل میکتابخانه عمومی به طور قابل توجهی، به عنوان مکانی برای ا

ها همواره بسیار مهم و اساسی بوده است. این عامل در شناساندن کتابخانه به ارتباطات و تعامالت با سایر سازمان

 و پرورش، کانون پرورش فکری سایرین اثرگذار است. هنگامی که مکانی مثل کتابخانه با سازمانی دیگر مانند آموزش

کند، این ها و غیره، یا با افراد و اشخاص تأثیرگذار در سطح جامعه ارتباط برقرار میکودکان و نوجوانان، دانشگاه

ای عمومی در تواند به جامعه شناسانده شود. هنگامی که کتابخانهها و افراد میی همین سازمانکتابخانه به واسطه
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ی آن ها و اشخاص بیایند تا به واسطهست که مابقی سازمانجامعه معرفی، شناسایی و برند شد، حتی ممکن ا

 کتابخانه عمومی خود را به جامعه بشناسانند. 

همچنین کتابخانه عمومی باید توانایی تغییر نگرش افراد جامعه را داشته باشند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که 

کند که توانایی تغییر در نگرش عمل به خوبی ، اجتماعیمرکزی برای ایفای نقش خود مبنی بر تواند ای میکتابخانه

های مدنی و ی نگرش( نیز کتابخانه عمومی به توسعه2021) 1واسیچووسکاافراد جامعه را داشته باشد. به اعتقاد 

 کند.ی سرمایه اجتماعی کمک میفرهنگی اجتماع پرداخته و به توسعه

های عمومی های کتابخانهبخشیدن به فعالیتشد، لزوم عینیت یکی دیگر از عواملی که در این پژوهش شناسایی

بعد،  یهای کیفی پرداخت، و در وهله ی اول، از آمارسازی دوری کرد و به انجام فعالیتبود. به این معنا که در وهله

کرد.  عه مشاهدهمشود، بتوان نمود عینی آن را هم در سطح جاباید تالش کرد تا هر فعالیتی که در کتابخانه انجام می

شود، هدف آن نباشد که تنها وجو در اینترنت برگزار میبرای مثال، چنانچه کالس یا کارگاهی برای آموزش جست

ای ثبت نمود؛ های مربوطه به عنوان یک فعالیت کتابخانهای اجرا شده باشد و به اتمام برسد و آن را در سامانهبرنامه

مشاهدات  ملی وطح جامعه نیز توجه کرد. همچنین الزم است تا بین تجربیات عبلکه به اثربخشی و نتایج آن در س

ه و های موجود را تقویت کردهای متنوع، فرصتعینی ارتباط برقرار شود، و با به کار بستن راهکارهای علمی و ایده

کند که ی( بیان م2021واسیچووسکا ) توسعه داد و تهدیدها را به چالش کشیده و به فرصت تبدیل کرد.

هایی که مشارکت مدنی و فرهنگی های عمومی با در دسترس قرار دادن اطالعات عینی، به اجرای برنامهکتابخانه

 نمایند.کند، کمک میواجتماعی را فراهم می

اطالعی و ناآگاهی شود، بیگیر جامعه میها و مشکالت اجتماعی دامنیکی از مشکالتی که در هنگام بروز بحران

های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که یکی از عوامل ی برخورد و مواجهه با آن است. تحلیلاز نحوهمردم 

مراکز اجتماعی، توانایی ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمان مثابه های عمومی به کتابخانهتحقق نقش اساسی در 

ی های اخیر مباحث زیادی در حیطهسالها و مشکالت و معضالت اجتماعی است. یکی از مسائلی که در بحران

های اجتماعی و تأثیر و تأثر آن بر های عمومی مطرح شده است، همین مسائل، معضالت، مشکالت و بحرانکتابخانه

توانند به اثرگذاری اجتماعی بپردازند و به لحاظ های عمومی میهای عمومی است. اینکه چگونه کتابخانهکتابخانه

ها نیز حاکی از وجود مطالعات متعدد در این ی سطح آگاهی شهروندان اقدام نمایند. مرور پیشینهاجتماعی در ارتقا

ها را به عنوان بهترین مکان برای انتشار و مدیریت ( کتابخانه2008) 2حیطه است. فادرستون، الیون و رافین

( نیز معتقد است 2011) 3ند. زاکداریزی و حمایت از جامعه میاطالعات صحیح در سطح جامعه و کمک در برنامه

ها، نقش خود را ی سریع اطالعات  معتبر در زمان بحرانآوری دسترسی آسان و ارائههای عمومی با فراهمکه کتابخانه

(، هالت 2012) 4آنامیبه عنوان یک منبع اولیه و قابل اعتماد تثبیت نمایند. در این راستا، مطالعات دیگری نیز مانند 

(، 2012) 10(، اویرونک2011) 9یم(، واره2015) 8(، بولت2014) 7(، باروز2013) 6(، ماگلتون0152) 5و هالت
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وجود دارد که به نقش و ( 2017) 3، ریگلمن، کالرا و ناوارو( و کلی2015) 2(، هینس2001) 1مادیمان و همکاران

انند خشونت و تبعیض علیه زنان، های اجتماعی مها و کنترل آسیبهای عمومی در کاهش محرومیتجایگاه کتابخانه

 اند.خانمان، بیکاری، اوتیسم و معتادان پرداختهافراد بی

ی کنندهراهمعمومی باید ف هایکتابخانهی خود بیان داشتند که ( در مطالعه2019آدونسون و همکاران )

نه که کتابخا حاضر نشان داد یدسترسی برابر به دانش و فرهنگ در سطح جامعه باشد. در همین راستا، نتایج مطالعه

سی انچه دسترع، چنعمومی باید بتواند نگرش مردم را نسبت به علم، فرهنگ و هنر تغییر داده و اصالح کند. در واق

ز بین ویند، به اجی اقشار به یک اندازه از اطالعات موجود بهره برابر به دانش  موجود برای همه فراهم باشد، و همه

 شود. ، دانشی و فناوری در جامعه منجر میرفتن شکاف اطالعاتی

که با  شناسی استدر پایان باید اذعان داشت که نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس از جمله نظریات جامعه

فرهنگ به  عاملاز سوی دیگر، های عمومی نزدیک است. توجه به موازین موجود در آن، به اهداف و رسالت کتابخانه

بسا چهاستا، در این ر. باشدمی عیمراکز اجتمامثابه های عمومی به کتابخانهایفای نقش ی برای اساسعامل عنوان یک 

 ور اقدامات های عمومی مکانی ص رف برای مطالعه است، اما مروهنوز هم بسیاری از افراد تصور کنند که کتابخانه

پردازند که های متنوعی میبه انجام فعالیتها، دهد که این مکانهای عمومی نشان میهای متنوع کتابخانهفعالیت

های فرهنگی نقش های عمومی در انجام فعالیتی فرهنگی جوامع را در پیش دارد. به این ترتیب، کتابخانهتوسعه

فتمان گاجتماعی، الزم است تا  عنوان یک مرکزبه تحقق نقش خود های عمومی جهت پررنگی برعهده دارد. کتابخانه

ی ی اقشار مختلف اجتماع باشند و به اشاعهی آزادانهای امن برای بحث و مفاهمهترویج دهند، عرصه بومی جامعه را

 فرهنگی در جوامع محلی بپردازند.

 پیشنهادهای پژوهش

 شوند:یمهای پژوهش، و آنچه که در سطور پیشین اشاره شد، پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه با توجه به یافته

گوناگون  از نیازهای تا با برقراری ارتباط مناسب بین کتابداران و کاربران، ضمن اطالعشود پیشنهاد می -

 شده و متناسب با نیازهای خاص هر کاربر ارائه شود؛سازیای  شخصیاجتماعات محلی، خدمات کتابخانه

و از  یر خارج شده،های عمومی از حالت ایستا و غیرقابل تغیشود تا نظام اداری حاکم بر کتابخانهپیشنهاد می -

 ساختاری بر اساس نیازها و شرایط و امکانات روز برخوردار شود؛

ی خود توجه داشته، و های عمومی به فرهنگ و رسوم و آداب و نمادهای منطقهشود تا کتابخانهپیشنهاد می -

 پیش بگیرند؛ ها و اقدامات، گفتمان محلی را در اجتماعات خود درریزیها، برنامهکردن فعالیتبا بومی

ی های آموزشی مختلف، و برقراری ارتباطات سازنده با افراد و نهادهاشود تا با برگزاری دورهپیشنهاد می -

 ته شود؛های عمومی پرداخگوناگون، به آموزش اصول شهروندی در کتابخانه

رهیز شده و به رف به کمیت پهای، از توجه ص های مختلف کتابخانهشود تا در انجام برنامهپیشنهاد می -

 ها هم توجه شود؛ها و اثربخشی و کارآیی آنکیفیت فعالیت

ی اطالعات صحیح و معتبر به های طبیعی، با ارائههای عمومی در زمان بحرانشود تا کتابخانهپیشنهاد می -

 اجتماعات، آگاهی و دانش عمومی را ارتقا دهند.
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شرکت جسته و با  های کانونیو گروه متخصصانی که در مصاحبهان و نظرصاحبخبرگان، از تمامی بدین وسیله 

از داوران شود. همچنین تشکر می ،این پژوهش یاری رساندندو انجام گیری ی نظرات ارزشمند خود، به شکلارائه
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