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 هوالعلیم

 های عمومی کشور؛ نهاد کتابخانه

 ابخوانیدر حوزه کت قرارگاه استراتژیک فرهنگی
 1مجید صحاف

 

 

مرو فرهنگی مبتنی است که از قلاندیشه انقالب اسالمی که باز تعریفی از اسالم ناب در عصر معاصر است، بر منش و نگرشی 

ی پدید آورده ای و جهانهای منطقهها در عرصهجغرافیایی ایران پا فراتر نهاده و تاثیرات مختلف و قابل احصایی بر تمامی ساحت

 است. 

نوان است که به ع« زیست فرهنگی»شیوه نوینی از با این حال وجه ممیزه و بارزی که جهان غرب را بدان حساس و غیرباور کرده، 

انی شود که این رویکرد فرهنگی بر رویکردهای جهای نو در سطح جهانی در حال نفوذ است. البته فی الحال چنین ادعا نمیاندیشه

ه است سبکی نو در ستغلبه یافته و مورد پذیرش و حتی الگوگیری است، بلکه منظور بیان این واقعیت است که انقالب اسالمی توان

های فرهنگ عرضه کند که فرهنگ غرب در برابر آن احساس خطر کرده و از همین رو با تمام توان و امکانات برای تضعیف پایه

 این فرهنگ اسالمی ـ ایرانی به میدان کارزار آمده است. 

و مفاهیمی از این سنخ که به فرموده رهبر انقالب واقعیتی غیرقابل انکار است، « جنگ نرم»، «تهاجم فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»

ها و متولیان فرهنگی باشد. وظایف دستگاهو انقالب اسالمی میترین اهرم فشار به جمهوری به عنوان اصلی ترین و دراز مدتامروز 

ای و بنیادین فرهنگ سازی ریشهوماها و امکانات برای مقزا به ظرفیتافزایی و نگاه درونفند فرهنگی، همنیز در این آفند و پدا

  اسالمی ـ ایرانی و نگاه قرارگاهی به مقوله فرهنگ است.

های را مطرح کردند و مهمترین اولویت« قرارگاه فرهنگی»خود مفهوم  از همین رو رهبر انقالب با درایت و هوشمندی همیشگی

مهار تهدیدها و »، «هاها و ظرفیتفرصتافزا از همهاستفاده کامل و کارآمد و هم»های این قرارگاه فرهنگی را کاری و سیاست

  [2بر شمردند.]« گرانستیزههای مهاجمان و مواجهه هوشمندانه با معارضه»و « ها با نگاه حکیمانه و معقولآسیب

بدون شک عنوانی متقن و راهبردی است که  از سوی رهبر انقالب مطرح گردید، 48که اولین بار در سال  «قرارگاه فرهنگی»مفهوم 

درگیر در ی هافرهنگ در شناسایی جایگاه و عرصه عمل هر یک از دستگاهعرصه له به منظور ارتقاء معرفت فکری متولیان معظم

 ند. اموضوع فرهنگ، بیان داشته

که کارزار  واقع قضیّه این است»باشد اما ها سنگین به بعضى گوش که یک اصطالح جنگی و نظامی است« قرارگاه»تعبیر شاید 

شناسی مرکزی عرفت[ در واقع قرارگاه به لحاظ م3«]تر نباشد، کمتر نیستتر نباشد و اگر خطرناکفرهنگى از کارزار نظامى اگر مهم

های مرتبط ای واحد، مسئولیت هدایت و راهبری فکری ـ عملیاتی کلیه مجموعهاست که با هدف متمرکزسازی و نظارت تحت شبکه

های ساختاری گیری از تمامی ظرفیتوظیفه دارد با بهره« قرارگاه فرهنگی»الوصف [ را دارد. مع8با حوزه فعالیت )و نه وابسته به خود(]

ه و گذاری کردکارکردی موجود در کشور، با مهندسی هوشمندانه فرهنگی جهت تدوین قواعد و مقررات فرهنگی، سیاستو 

 ها نماید.ها و متولیان مربوطه را مأمور به اجرای این سیاستارگان

                                                           
 های عمومی کشور استراتژیک؛ مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه اجرایی . کارشناسی ارشد مدیریت1

 22/7/39فرهنگی از سوی رهبر انقالب، مورخ  انقالب عالی شورای جدید حکم آغاز دوره. ر.ک: ابالغ 2

 13/3/32. بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 9

 . ر.ک: همان4
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 نهاد؛ قرارگاه راهبردی کتاب و کتابخوانی
-مگانیارتقاء آگاهی عمومی جامعه از طریق ه»و « ترویج و تعمیق فرهنگ کتابخوانی»ابق با رسالت ذاتی خود در ها مطنهاد کتابخانه

شود که [، به عنوان یکی از متولیان فرهنگی و مراکز مهم و زیرساختی تحول و پیشرفت محسوب می5«]سازی دانشسازی و عمومی

ایرانی را با اتکا بر تولید دانش بومی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در مسیر پیشرفت  کشور، جامعه« ساله 22سند چشم انداز »مطابق با 

های ای متفکر است که بتواند الگویی بومی در جهت تقویت مولفه[ پیشرفتی که الزمه آن داشتن جامعه6کند.]و تعالی راهبری می

 شود.برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای مطالعه مفید محقق میایرانی ـ اسالمی ارائه دهد و این امر تنها با بسترسازی مناسب 

بنای عمل مریزی در عرصه کتاب و کتابخوانی که از سویی ها در طراحی و برنامهبا نگاه به کارکردهای مستمر و فعال نهاد کتابخانه

[ 7فناوری] های علم ودیگر در ارتقاء هرم علمی کشور مطابق با سیاست باشد و از سویمی تحقیق و پژوهش و در حوزه علم، آموزش

[ رسالتی 4ها]نهاد کتابخانه هایجایگاه، نقش و مأموریتای دارد، از اهمیت راهبردی این نهاد حکایت دارد. در این زمینه نقش ویژه

د در است. لذا ویژگیهای ذاتی و کارکردی نها است که بر عهده دیگر نهادهای کشور ـ بصورت متمرکز و تخصصی ـ گذاشته نشده

برابر  12رسیدن به حداقل » هدف ِ غاییِعرصه فرهنگ در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و با 

و با [ 12«]فیددستیابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه مطالعه و به خصوص مطالعه م»[ و 9«]1828مطالعه سال پایه در سال 

 چون: اهدافِ کالنی

 های نظام فرهنگی کشوربسترسازی در جهت تحقق اهداف و سیاست -

 [11ارتقاء تعامالت فکری و عملی در راستای تولید علم] -

 [12تقویت خالقیت اجتماعی عموم افراد] -

 [13طبقه عامه]کاهش فاصله طبقه فرهیخته و  -

 های فرهنگیتحقق عدالت اجتماعی در عرصه فرهنگ از طریق توزیع عادالنه امکانات و برنامه -

 ایجاد پویایی فکری و اجتماعی در جامعه -

 :اهداف نهاییو 

 [18]کردن مطالعه مفید به عنوان یک ارزش و عادت عمومی در جامعهنهادینه -

 مدل بومی مطالعه در کشور طراحی -

 ترویج فرهنگ کتابخوانی به تناسب اقتضائات، نیازها و خالهای فرهنگی کشورتوسعه و  -

 [15هدایت محتوای مطالعه آحاد جامعه] -

                                                           
 .1444های عمومی کشور در افق ایران انداز نهاد کتابخانه. سند چشم 5

سانی آوری، متکی بر سهم برتر منابع انهایی خواهد داشت: ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنجامعه ایرانی در افق این چشم انداز، چنین ویژگی. » 2
 ساله جمهوری اسالمی ایران 24؛ سند چشم انداز «تولید ملیو سرمایه اجتماعی در 

 23/2/39. ابالغی از سوی رهبر انقالب در تاریخ  7

 «عمومیهای های اداره کتابخانهدستورالعمل»و  «سند نهضت مطالعه مفید»، «1444 های عمومی کشور در افق ایرانانداز نهاد کتابخانهچشم». ر.ک: 8 

 .1444های عمومی کشور در افق ایران انداز نهاد کتابخانه. سند چشم 3

 . سند نهضت مطالعه مفید 14

 .1444های عمومی کشور در افق ایران انداز نهاد کتابخانه. سند چشم 11

 . همان. 12

 . همان 19

 . سند نهضت مطالعه مفید. 14

 . همان 15
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 [16]توجه به مطالعه غیردرسی و مفید در روند آموزش رسمی کشور -

 :اهداف عملیاتیو 

 های پژوهشیبها به مثابه قطابخانهسازی آن از طریق توسعه سخت افزاری و نرم افزاری کتبسترسازی برای تولید علم و بومی -

اطالعاتی مورد نیاز  به منابع از طریق دسترسی سریع، آسان و عادالنه رسانی و ارتقاء سطح فکری جامعهبخشی، اطالعآگاهی -

 [17]با توجه به اقتضائات سنی، فرهنگی، جغرافیایی و جسمی

ویژه کودکان،  کتابخوانی با هدف جذب فراگیر مخاطب بهفرهنگ مطالعه و  اوقات فراغت و توسعه دهنده کنندههدایت -

 [14]نوجوانان و جوانان

 [19]منابع اطالعاتی دانش با تأمین العمر افراد جامعه از طریق تعامل با نهادهای آموزشی و تسهیل در چرخهآموزش مادام -

 :ی کالنِهاسیاستدر راستایِ 

 [22«]رسانی به تمامی مخاطبان برای دانش پایگی و بصیرت جامعهاطالعمدیریت مطالعه و خدمات کتابداری و »ـ 

 سازی منابع اطالعاتیـ ارتقاء هویت اسالمی ـ ایرانی با غنی کردن مجموعه

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شدن فرهنگ مطالعه به یک فضیلت ـ ترویج فرهنگ مطالعه اثربخش در حوزه

 فردی و اجتماعی.

بیگانگی فرهنگی و  خود های دینی و فرهنگی در برابر ازارزش دهنده، حافظ و انتقال«های هویت ملی ایرانیانمؤلفه» کنندهتقویتـ 

 [21]هاگسست نسل

از جایگاه استراتژیک  ،افزاری و نرم افزاری[، و انجام فعالیتهای سخت22ها، منابع و امکانات]و همچنین در اختیار داشتن زیرساخت

 .حکایت دارد به قرارگاه فرهنگیآن لزوم تبدیل شدن ها در عرصه فرهنگ و نهاد کتابخانه

در  های نهادها و فعالیتبرنامه 9/12/49ها در تاریخ است که رهبر انقالب در دیدار با دبیرکل و معاونان نهاد کتابخانهاین درحالی

، از یکسو نظام «خاکریز فتح نشده فرهنگی»به عنوان  عمومی هایاز همین رو نهاد کتابخانه تاکید داشتند. بینی شدهجهت اهداف پیش

ای همحور و برخوردار از انسانبنیان، عدالتجامعه دانش»به منظور دستیابی به خود و از سوی دیگر « قرارگاهی»برای تحقق افق 

 ها و راهکارهای عملیاتی زیر را مطمح نظر قرار دهد:باید سیاست [23«]ه و نخبهشایسته و فرهیخت

 [28افزاری و منابع انسانی]افزاری و نرمی سختهاها و ظرفیتافزا از همه فرصتاستفاده کامل و کارآمد و هم .1

 [ 25]«و معقول ها با نگاه حکیمانهمهار تهدیدها و آسیب» .2

سازی جعلی و ترویج ضد تاریخ»جهت جلوگیری از [ در 26«]گرانی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزهمواجهه» .3

 در عرصه فرهنگ و کتاب و کتابخوانی [27«]هاارزش

                                                           
 . سند نهضت مطالعه مفید. 12

 .1444های عمومی کشور در افق ایران انداز نهاد کتابخانه. سند چشم 17

 . همان. 18

 . همان. 13

 . همان؛ سند نهضت مطالعه مفید. 24

 .1444های عمومی کشور در افق ایران انداز نهاد کتابخانه. سند چشم 21

 نفر عضو 2572191مترمربع،  1941852با زیربنای کلی باب کتابخانه  177هزار و  9نفر نیروی انسانی )اعم از کتابدار و نیروی ستادی(،  2422.  22

 . سند نقشه جامع علمی کشور. 29

 22/7/39فرهنگی از سوی رهبر انقالب، مورخ  انقالب عالی شورای جدید حکم آغاز دورهر.ک: ابالغ . 24 

 . همان. 25

 . همان. 22
 24/2/83، «دا»دیدار جمعی از مسئوالن حوزه هنری و دست اندرکاران تولید و انتشار کتاب . بیانات در 27 
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 های مرتبط با این فضاهم در عرصه کتاب و کتابخوانی و هم در عرصه های فرهنگی کشورپایش پیشرفت .8

مومن و انقالبی  اً جوانانخصوصـ خودجوش و فراگیر مردمی  هایفعالیت»بخش درگرانه، مکمل و الهامپذیری تسهیلنقش .5

 ی و کتابخوانیفرهنگ هایعرصه[ در 24«]ـ

 در ارائه خدمات عمومی و تخصصی و تحول و نوسازیفرهنگی  مهندسی .6

انداز بیست ساله کشور، سند چشم[ با نگاه به 29ها]فعال و مبتکرانه نسبت به بندهای اسناد باالدستی نهاد کتابخانهبرخورد  .7

 های علم و فناوری .سیاست، ها و برنامه های پنجم توسعهسیاست

 [32افزاری]افزاری و نرمهای سختو ظرفیت پشتیبانی و تخصیص منابع .4

 [91]رفع نواقع ساختاری و اصالحات زیربنایی .9

  ها، منابع، امکانات موجود برای تحول و حل مسائل کتابخوانی در کشورشناسایی و احصاء تمامی ظرفیت .12

 های فرهنگی ـ ترویجی کتابخوانی در کشورطراحی نظام تخصیص، اجرا و ارزیابی فعالیت .11

نگری و اتخاذ مداری، ثبات، آیندهعملیاتی در جهتِ رسیدنِ مجموعۀ نهاد به سمت فرصتریزی راهبردی و برنامه .12

 های استراتژیکی.تصمیم

 در کشور« نهاد ِ تراز راهبردی کتاب و کتابخوانی»های حرکت جهادی نهاد به سمت شناسایی مولفه .13

 و راهبردی در حوزه کتاب و کتابخوانی های کالنهای فرهنگی طرحتدوین و اجرای پیوست .18

 رهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانیتدوین پیوست جامع ف .15

                                                           
 . پیشین 28

 «عمومیهای های اداره کتابخانهدستورالعمل»و  «سند نهضت مطالعه مفید»، «1444ها در افق ایران انداز نهاد کتابخانهچشم». 23 

 ضروریات یک قرارگاه جهت آفند و پدافند به هنگام در عرصه فرهنگ ـ خاصه کتاب و کتابخوانی ـ است.از  8و  4. موارد  94

 های کشور. ر.ک: یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه 91
های نهاد داشته ولی آثار مثبتی بر روند فعالیتها اقدامات زیربنایی و ساختاری موثری را انجام داده است که هرچند تاثیرات در همین راستا مدیریت جدید، نهاد کتابخانه

 مثبت این اقدامات بلندمدت بوده و در آینده مشخص خواهد شد.
 : برخی از این اقدامات عبارتند از

 )ر.ک: مصاحبه دبیرکل با خبرگزاری مهر( نهاد کتابخانه های عمومی برای ارائه به مجلس شورای اسالمی 1934تدوین برنامه و بودجه پیشنهادی سال ـ 
 ینان داده های آماریاصالح فرآیند جمع آوری آمار از کتابخانه های عمومی و ارتقای ضریب اطمـ 

 (iranpl.irهای کشور، قابل دسترسی از طریق: نهادکتابخانه دبیرکل های)ر.ک: یادداشت دهی مشاغل نهادبندی و سامانـ طرح طبقه
 های دیگرهای اداری ـ استخدامی نهادها و دستگاهنامهآن با امتیازات آیینو متناظرسازی  نامه اداری ـ استخدامیاقدام در جهت رفع نواقص و معایب موجود در آیینـ 

 همان()ر.ک: 
ل استانها یسته خصوصاً از میان کتابداران باسابقه برای تصدی مسئولیت ادارات کافراد شانسبت به بررسی و انتخاب  انتصابات مدیران کل استانها در نهاد ـ تشکیل کمیته

 )ر.ک: همان(
 )ر.ک: همان(ها نامه انتصاب مدیران و معاونان استانآیینـ تدوین و ابالغ 

مندی زنشستگی کتابدارن جهت افزایش سطح رضایتـ پیگیری مباحث استخدامی و حقوقی کتابداران )نهادی، روستایی، انجمنی( و پرداخت معوقات مالی و بیمه و با
 )ر.ک: همان(

 )ر.ک: همان(ها نهاد ـ توسعه عمرانی زیرساخت
ریال از نیم درصد درآمد شهرداری ها در  123،993،834،254ها از طریق رایزنی با شورای شهر و کمیسیون فرهنگی مجلس و جذب درصد شهرداریـ پیگیری اخذ نیم

 1939ماهه سال شش
 به دبیرکلر.ک: مصاحـ پیگیری و رایزنی با کمیسیون فرهنگی مجلس و حصول نتیجه جهت در اختیار گرفتن بودجه عمرانی نهاد و تفکیک آن از بودجه وزارت ارشاد )

 ها با خبرگزاری مهر(نهاد کتابخانه
 )ر.ک: پیشین(های فرهنگی نهاد در جهت رفع اشکاالت آنها و برنامهـ بررسی و ارزیابی طرح

 زمینه اجرایی شدن قانون در نهاد ـ تشکیل شورای امور اداری، استخدامی، حقوق و دستمزد نهاد برای فراهم کردن

اندازی بخش کودک یت کتابخانه های عمومی سراسر کشور، راهاز دیگر اقدامات: اجرای نظام عضویت مشترک در کلیه کتابخانه های عمومی مستعد، نظارت بر نحوه فعال
 های کشور و برگزاری دوره آموزشی تخصصی کتابداران کودک، تعریف ساز و کار جدید برای تأمین منابع و ...و نوجوان در تمامی کتابخانه
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 هاکتابخانه های قرارگاهی نهادها و ویژگیشاخص
 «قرارگاه اصلی فرهنگی»نوان عدر دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی  13/12/48رهبر معظم انقالب اولین بار در تاریخ 

 ا تبیین نمودند.ر« قرارگاه فرهنگی»های های و ویژگیهای بعد شاخصرا برای این شورا مطرح کردند و در همان بیانات و بیانات سال

ها، ها، ظرفیتها گفته شد، در این بخش ویژگیبا توجه به آنچه در بخش قبلی نسبت به ضرورت نگاه قرارگاهی به نهاد کتابخانه

سی کرده های مطرح شده از سوی رهبر انقالب بررشناسانه ـ با شاخصها، امکانات و منابع نهاد کتابخانه را ـ با نگاهی آسیبفرصت

 ه و غنی نهاد به عنوان قرارگاه استراتژیک فرهنگ تاکید خواهد شد.و بر ظرفیت بالقو

 

 

 . فعال، زنده، پویا و با نشاط1

های یک دوری از یکجانشینی در فکر و هدف و عمل، که انباشتگی راهبردی و عملیاتی را به دنبال خواهد داشت از جمله ویژگی

ذاتی در عرصه کتاب و « عاملیت»[ و با توجه به 32ها به گواه اسناد باالدستی آن]است. چه آنکه نهاد کتابخانهنهاد پویا و زنده 

شود، مند میههای توسعه بهرنهاد را از عنصری منفعل که صرفا از برنامه ،زا دارد. این رویکردکتابخوانی، ماهیتی پیشرونده و درون

[ 33«]ناپذیریتوقف»از همین رو مصداق پویایی و  بخشد.جایگاه آن را به فاعل توسعه )و نه عامل توسعه( ارتقاء می و کندخارج می

[ در کالم و مطالبه رهبری است که اگر به توقف و رکود بینجامد، در عصر انفجار اطالعات و 38«]شبیه بودن به کار صدا و سیما»و 

  [35«]دوید.کنند و شما مجبورید باز شما عبور می»سریع علم و فناوری و ذائقه و انتظارات مخاطبین، به فرموده رهبر انقالب  تحوالت

نهاد را برای دستیابی و تحقق اهداف و « قابلیت»است که  [36هایی]سوی دیگر این پویایی و پیشروندگی مربوط به عوامل و شاخص

ن این ها دلیلی بر فعال و پویا بودکنند. هرچند به استناد آمارهای ارائه شده رشد این شاخصآن یاری می« عاملیت ذاتی»وظایف و 

 دارد، حکایت از عدم مطلوبیت وضعیتباشد اما برآیند بیرونی آن در جامعه و واقعیتی که در این زمینه وجود نهاد فرهنگی می

[ شمارگان 37ها]توان در تعداد اعضای کتابخانهباشد. گواه این مدعا را میکتابخوانی و عدم تحقق رسالت ذاتی نهاد در جامعه می

ر دیدار با د [ و عدم علقه به گفتمان کتاب و کتابخوانی در کشور مشاهده کرد. چه آنکه رهبر انقالب نیز34های اخیر]کتاب در سال

 در ما»پس از شنیدن آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین مربوطه، فرمودند:  29/8/92ها در تاریخ کتابداران و مسئوالن کتابخانه

 که هاییکتاب حجم امروز است؛ درست بله،. نیستیم راضى دارد، وجود زمینه این در که واقعیتى از خودمان، جامعه در کشورمان،

 کافى این لیکن رود؛می باال هاکتاب تیراژ یا شودمی منتشر کتاب برابر چند گاهی است؛ کرده تفاوت خیلى گذشته با ود،ش می تولید

 .«است کم خیلى ما کشور براى هااین  نیست؛

 

                                                           
 عمومیهای های اداره کتابخانهمجموعه دستورالعمل ، سند نهضت مطالعه و1444انداز نهاد در افق ایران . سند چشم 92

 3/12/83های کشور، . بیانات در دیدار با دبیرکل و معاونان نهاد کتابخانه 99

 . همان 94

 . همان. 95

 /http://iranpl.irمنتشر شده در  39. ر.ک: گزارش نهاد تا پایان مهر ماه  92

و « ، تهران: کتاب نشر«اههای عملکرد کتابخانهشاخص(، 1932حسین قاسمی، علی )»ها ر.ک: های عملکرد نهادکتابخانهخصوص شاخصبرای اطالعات بیشتر در 

  «)بی تا(، نشریه الکترونیکی کتابدار، آسیب شناسی کتابخانه های عمومی ایران )از دید پژوهشگران ایرانی(فردین ،کوالئیان»

ها هستند. کافی است این آمار را با آمار عضویت در شبکه های اجتماعی عضو کتابخانه 275727191میلیون جمعیت ایران تنها  75از میان  39ماه سال . تا پایان مهر  97
 ـ اعم از موبایلی و فضای مجازی ـ مقایسه کنیم!

 و هزار دوو به  74هزار در دهه  5به  24در دهه  نسخه 712 و هزار41شمارگان کتاب متوسط و  58شمارگان در سال  929 وهزار  11. شمارگان کتاب از میانگین  38
 ای میانگین تیراژ کتاب(هزار نسخه 3تا(، افت نام( )بیرسیده است. )ر.ک: )بی 32نسخه در سال  75
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 :فرماندهی و اساس مدل رهبری رب یساختار سازمان .2

ی بر الگوی های فرهنگی نهاد مبتنها و بازتعریف و بازطراحی فعالیتسازی مدیریت دانش در ساختار نهاد کتابخانهتوجه و پیاده

از  در کشور «فرهنگ کتاب و کتابخوانیراهبردی نهاد ِ تراز »های حرکت جهادی نهاد به سمت شناسایی مولفهو  فعالیت قرارگاهی،

 گذارد. وری آن تاثیر میجمله عواملی هستند که بر بهبود ساختار سازمانی مبتنی بر مدل راهبری و عملیاتی و افزایش بهره

اثر در عرصه [، ذات راهبردی و متقن ِ فرهنگی ِ آن را کم39اما متاسفانه مشکالت ساختاری و کثرت ساختاری در زیر مجموعه نهاد]

 فرهنگ ـ خاصه کتاب و کتابخوانی ـ کرده است. 

به عنوان مهمترین سرمایه و رکن اساسی نهاد، در ساختار سازمانی آن و در جهت تحقق « کتابداران»و « نیروی انسانی»ی دیگر از سو

ا های شاخص نیروی انسانی ـ که باستانداردنهاد در عرصه فرهنگ کتابخوانی نقش مهمی دارند. اما از حیث « قابلیت و عاملیت»

ـ در توزیع مناسب، متناسب و اثربخش نیروی انسانی با توجه به شاخص اعضا و درجه  [82فاصله بسیار دارد] قابل قبولاستاندارهای 

 باشد. یری و اصالح میپیگها و همچنین جنسیت کتابداران، تاکنون دارای نقص دستورالعملی بوده که این نقیصه نیز در حال کتابخانه

 

  پرهیز از موازی کاری. تعامل با سایر نهادهای متولی عرصه فرهنگ و 3

ـ و فعالیت ـ بصورت کالن  ـ اقتضا مینگاه قرارگاهی به فرهنگ  ـ بصورت خاص  « کاریموازی»ام کند از ایجاد آفتی به نهای فرهنگی 

ای رهنگی، نگاه جبههترین مزیت قرارگاه فهای متولی فرهنگ است، جلوگیری شود. به واقع اصلیها و ارگانمبتالبه اکثر دستگاهکه 

های فرهنگی جبهه انقالب و به تبع آن، حذف کارهای موازی در عناصر و دستگاه افزاییهمایجاد هماهنگی و به عرصه فرهنگ، 

  .کننده استهای ناسالم و تضعیفگیری رقابتسازی کارهای یکدیگر و یا شکلغیرضروری و اجتناب از خنثی

های ه فعالیتهای اضافی بهای اجرایی و مراکز پژوهشی مختلفی با صرف هزینهها و دستگاهدر عرصه کتاب و کتابخوانی سازمان

ستفاده غیرموثر های راهبردی و فرهنگی کتابخوانی در کشور، ایفیت برنامهها، افت ککاریپردازند که برآیند این موازیای میجزیره

شده، و در نهایت  ای انجامهای جزیرهیافته، کاهش اقبال عمومی به فعالیتهای تخصیصو ناکارآمد از اعتبارات و هدر رفتن بودجه

های این حوزه در د. از همین رو لزوم تمرکز فعالیتشوهای حوزه کتاب و کتابخوانی میریزیها و برنامهعدم کارآیی مناسب طرح

حسوس دار شود، مو راهبری و سیاستگذاری این عرصه را عهده تیقالب یک قرارگاه واحد که به فرموده رهبر انقالب نقش عملیا

 است. 

[ از ظرفیت 81گذار در عرصه فرهنگ است،]وها که دارای هیأت امنایی متشکل از اعضای نهادهای مهم اجرایی و قاننهاد کتابخانه

 باالیی برای تولیت این حوزه برخوردار است. اعضایی چون:

 های کالن فرهنگی، متولی اصلی سیاستگذاریبه عنوان رئیس هیأت امنا و « وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی» -

 فرهنگی، آموزشی ، بهداشتی عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، هایبرنامه سریع پیشبرنده»به عنوان  هاعالی استانرئیس شورای  -

 [83«]ظر بر اجرای هماهنگ آنهاان»[ و 82«]رفاهی در سطح استان، شهر، محل، روستا امور سایر و

 گذار(قانون و مرکز نهاد رابط میانعضو کمیسیون فرهنگی مجلس )به عنوان  -

 های کالن کشوربر برنامه کنندهنظارتکشور )به عنوان مرجع  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان از ذیربط معاون -

 تخصیص و تجهیز منابع(  های کالنها و سیاستبرنامهکننده تدوین

                                                           
 های کشوردبیرکل نهاد کتابخانه های. ر.ک: یادداشت 39

 .92-22: 1982 کوالئیان،. ر.ک: 44 
 های عمومی. ر.ک: دستورالعمل و نحوه اداره کتابخانه 41

 اساسی جمهوری اسالمی. اصل یکصدم قانون  42

 . اصل صد و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی 49

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/93699/%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86_%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86
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 و دیگر اعضای هیأت امنا،  -

ـ عملیاتی تبدیل میق فجلسات هیأت امنا را به یک اتاف های ا بین دستگاهافزایی و تعامل رکند که هر یک از اعضا همکر راهبردی 

ن در آکنند. اما متاسفانه به دلیل ضعف باور ارزش و فضیلت کتاب و کتابخوانی و تأثیر ها ایجاد میزیربط خود و نهادکتابخانه

و  هاها و طرحهپیشبرد برنامبه هنگام های مختلف ها و نهادپیشرفت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در میان دستگاه

ی و عدم تمرکزگرایی در این عرصه، این تعامل ن، و وجود خالءهای قانوتخصیص و تأمین اعتبارات برای منابع انسانی و مادی

درصد از ها در پرداخت نیمشود. که یک نمونه آن عدم تعامل مناسب شهرداریمواجه می جدی هایافزایی با چالشو هم

 هاست. درآمد خود به کتابخانه

 

 

 پایش قوی عرصه فرهنگ .4

ها و اقدام تهدیدات فرهنگی به منظور کنترل فضا و استفاده مناسب از فرصتها و متاسفانه پایش میدان فرهنگی کشور و رصد فرصت

به بهنگام در قبال تهدیدات در آفند و پدافند فرهنگی، امری است که معموال مورد توجه جدی هیچ یک از نهادها و متولیان عرصه 

وان ابزار قدرت ی آن با توان رصدی کشور به عنفرهنگ نیست. چه آنکه دارا بودن سیستم رصد قوی فرهنگی و تبیین ارتباط سیستم

ها اهت، ممانعت اکثر دستگایکی از مشکالت جدی در پایش اطالع ین در حالی است کهآید. انرم هر سازمان و نهادی به حساب می

ر گست و از سوی دیت و سیستم اطالعاتی قوی و دقیق ااعدم وجود اطالع ازو نهادها برای ارائه اطالعات به دیگران است که ناشی 

رهای قدرت سازمانی است. تا از این ابزار قدرت همانگونه که ااستفاده از آن به عنوان یکی از ابز روناشی از احتکار اطالعات به منظ

های ناسالم و گیری رقابتو یا شکل هادیگر سازمانسازی کارهای خنثیقبال ـ در قسمت پرهیز از موازی کار ـ گفته شد برای 

 در یک حیطه موضوعی استفاده شود.  کنندهیفتضع

ها نیز از حیث ضعف در پایش همه جانبه عرصه کتاب و کتابخوانی مستثنی نیست و خالء قانونی رصد فرهنگی در اسناد نهادکتابخانه

 هاددر عرصه کتابخوانی توسط این ننظام جامع رصد فرهنگی کند رو نگاه قرارگاهی ایجاب میباالدستی نهاد وجود دارد. از همین 

 فرهنگ تبیین شود.  متولی پایشهای و ارتباط آن با سازمان طراحی و اجرا

 

 

 

 

 زا و مهندسی فرهنگی در عرصه کتاب و کتابخوانیدروننگاه به عقبه .4

 که شوند. اما در عصر حاضرشاید در نگاه بسیاری این ابزارهای سیاسی و نظامی باشند که قدرت و اقتدار یک نظام را موجب می

را به همراه « زاپیشرفت درون»و « زااقتدار درون»زا هستند که ابزارهای فرهنگی درون قدرت نرم بر قدرت سخت غلبه یافته است، این

 خواهند داشت. 

های بومی ها و نهادهای فرهنگی در شناسایی میدان فرهنگی کشور و احیاء و تقویت مولفهزای دستگاهعقبه درون همتاسفانه امروز

کنند. نگاه هنگام عمل میفرهنگی منفعالنه و نابهها و تهدیدات درونی و بیرونی فرهنگ ناکارآمد هستند و در نتیجه در برابر فرصت

 است. ات قرار گاه فرهنگیزا به فرهنگ از اقتضائدرون

ابداران و ند که کتها و هیأت امنا هستای و دبیرخانههای کتابخانهها و انجمنکتابداران، کتابخانه ،هاکتابخانه ،زای نهادعقبۀ درون

داران به عنوان های عملیاتی قرارگاه و کتاببه عنوان پایگاه هاروند. کتابخانهمقدم این نهاد به شمار می ها به عنوان خطوطکتابخانه

 فرهنگی در عرصه کتاب هستند. « مشاورت»و « مباشرت»سرمایه و رکن اصلی در 
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گرایی و تعامل صحیح در جهت طراحی الگوی بومی و تقویت ها و امکانات داخلی در عین برونبر ظرفیت زا بودن و تکیهدرون

هاست. همین های نگاه قرارگاهی به نهاد کتابخانههای ایرانی ـ اسالمی در عرصه فرهنگ کتاب و کتابخوانی از مهمترین ویژگیمولفه

گری از عقبۀ خود برای استمرار حرکت مبتکرانه و خالقانه ز سوی دیگر مطالبههای نهاد از یک سو و اامر لزوم تقویت زیرساخت

 نمایاند. جهت تحقق رسالت و اهداف نهاد، را ضروری می

 

 

 گذارگذار و فراتر از مراکز قانون. مرکز سیاست5

ه آن مرکز، باید در مرکزى انجام گیرد ک»اند، سیاستگذاری فرهنگی ذکر کردههای قرارگاه همانطور که رهبر انقالب نیز در ویژگی

سروکار  هاى کالنریزیمرکز سیاستگذارى، مرکزى است فراتر از مراکز قانونگذارى و با برنامه، ... مرکز قانونگذارى نیست

  [88«]دارد

لبه انداز و اهداف آن مترتب است، در صورت غراهبردی ـ عملیاتی که بر رسالت، چشم های عمومی با توجه به ماهیتنهاد کتابخانه

اکز تأثیرگذار ها و مرسیاستگذاری راهبردی و هدایت دستگاهالزم برای  هایهای آن، از ظرفیتنگاه قرارگاهی بر ساختار و فعالیت

 در عرصه کتاب و کتابخوانی برخوردار است. های اجرایی فرهنگی و بخش

 

 

 نتیجه گیری

کار درخور  و و انجام فعالیت فرهنگی موثر و هدفمند نیازمند ساز های عمومیراهبردی نهاد کتابخانه حفظ، استمرار و اعتالی جایگاه

های فرهنگی با توسعه حجمی، پیچیدگی زیادی یافته است، الزم است، ظرفیتو متناسب است و از آنجا که امروز مسائل و پدیده های 

ان مواجهه ای امکوری و اثربخشی آن مضاعف شود تا به گونهای سامان یابد که بهرهبه گونه نهاد حرکت و تحول فرهنگیو موجود 

 .تر رقم بخوردباالتر و کیفی یر ترازکتاب و کتابخوانی کشور دفعال با فضای 

یکی از الگوهای بومی برای تعالی فرهنگ ـ خاصه در عرصه کتاب و کتابخوانی ـ الگوی فعالیت فرارگاهی است. توصیه به کاربست 

های اخیر از سوی رهبر معظم انقالب بیانگر اهمیت نگاه قرارگاهی و توأمان حرکت و مدیریت جهادی )که از این الگو در سال

های خانههای فرهنگی نهاد کتابمسیر فرهنگ است. این امر نیازمند بازتعریف و بازآرایی فعالیت در ملزومات نگاه قرارگاهی است(

 عمومی در قالب الگوی فعالیت قرارگاهی است. 

هاد نتواند عمومیت داشته باشد ولی به هنگام تبیین این رویکرد برای اگرچه کلیت الگوی فعالیت قرارگاهی در حوزه فرهنگ، می

 و ترویجی در این عرصه هایی جاری فعالیتهاهای الگو، چالشکتاب و کتابخوانیآن را از بعد اقتضائات حوزه  ا،هکتابخانه

 توان مورد تأکید قرار داد. ـ ترویجی در کشور می اقتضائات محتوایی کار فرهنگی

تار برخورداری از الگوی ساخها، بخانهترویج و تعمیق فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء دانش عمومی نهاد کتامحور قرار دادن رسالت 

زه نظر و ، مرتبط ساختن حوالمللی نهادو حتی بین ، توجه به کارکردهای ملیفرهنگی نهادهای ای و استفاده از همه ظرفیتشبکه

یت الاز جمله ویژگی های الگوی فع های نهاد بر محوریت قرارگاهیفعالیتو همچنین بازآرایی  نهاد عمل برای کار فرهنگی

 تواند باشد.نهاد میقرارگاهی 

ها مبتنی بر الگوی قرارگاهی، فرهنگ کتابخوانی، بازطراحی ساختار نهاد کتابخانه ارتقا و اعتالیای های کالن اندیشهفراتحلیل مالک

 تراز فرهنگ  ِنهاد»سمت های حرکت جهادی نهاد به پایش هوشمندانه، پویا و مستمر وضعیت کتایخوانی در کشور، شناسایی مولفه
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توجه به  ،برای تحول و حل مسائل کتابخوانی ها، منابع، امکانات موجود، شناسایی و احصاء تمامی ظرفیت«کتاب و کتابخوانی

های کالن و راهبردی در حوزه کتاب و کتابخوانی، های فرهنگی طرحمدیریت دانش در ساختار نهاد، تدوین و اجرای پیوست

ی مطالعه در کشور، تدوین پیوست جامع فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی، و همچنین طراحی نظام تخصیص، طراحی مدل بوم

های عمومی کشور های فرهنگی ـ ترویجی کتابخوانی در کشور از مهمترین اقدامات قرارگاهی نهاد کتابخانهاجرا و ارزیابی فعالیت

  تواند باشد.می
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