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کتابخانه هاي عمومی ایراندرتبیین پرسش ها و چالش هاي مرتبط با تولید سرمایه اجتماعی 

1محمد زره ساز

چکیده

این منبع شامل نهادها، هنجارها، اعتماد، مشارکت، آگاهی و . سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی براي تسهیل روابط میان افراد تلقی می شود
روابط و تعامالت میان افراد حاکم می باشد و می تواند پیامدها و نتایج مختلفی بر عملکرد افراد و جوامع بسیاري موارد دیگر است که بر

کتابخانه عمومی به عنوان یک نهاد اجتماعی تاثیرگذار در جامعه که داراي سابقه اي طوالنی در تمدن بشري است می تواند به . داشته باشد
البته تا کنون تحقیقات متفاوت و پراکنده اي در رابطه با کتابخانه هاي عمومی . ه اجتماعی مطرح باشدعنوان یک سازمان تولیدکننده سرمای

در این مقاله تالش . و سرمایه اجتماعی انجام شده است اما در بسیاري از این پژوهش ها از نظریه سرمایه اجتماعی نامی برده نشده است
ماعی و اجزاء و مفاهیم مطرح در آن، به نقش و چگونگی تولید سرمایه اجتماعی توسط شده است که تا با معرفی مفهوم سرمایه اجت

در همین رابطه مدلی پیشنهادي ارائه شد که مولفه هاي تولید سرمایه اجتماعی در کتابخانه هاي . کتابخانه هاي عمومی پرداخته شود
فعالیت هاي داوطلبانه، ارزش آفرینی و نوآوري در خدمات، مفهوم افزایش اعتماد، افزایش مشارکت، توسعه 8عمومی را در قالب 

همچنین در رابطه با جایگاه تولید سرمایه . هنجارسازي اجتماعی، دانش آفرینی، هویت بخشی و تحقق دموکراسی معرفی و تحلیل می کند
ارائه شد که می تواند یپژوهشاتاجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی ایران با استفاده از مدل پیشنهادي یک سري پرسش و موضوع

با این حال، به نظر می رسد که کتابخانه هاي عمومی . باز کنداین موضوعرا براي فهم و بررسی هاي تحلیلی تر دریچه هاي جدیدي
موریت ها و کشورمان به منظور تولید سرمایه اجتماعی با چالش هاي مختلفی از جمله فقدان سیاست گذاري ها و خلل در تعریف درست ما

م اهداف، تعریف ساختار اداري نامناسب، عدم توانایی در تببین درست جایگاه اجتماعی و برقراري ارتباط موثر با سایر نهادهاي اجتماعی، عد
، عدم دریافت اعتبار از سوي نهادهاي مسئول، نقص در تامین امکانات و تسهیالت مورد نیاز، عدم توانایی در تامین نیروي انسانی اثربخش

توانایی در تامین منابع اطالعاتی متنوع، عدم اتخاذ ساز و کارهاي کارآمد در زمینه جلب مشارکت و دریافت نظرات و ایده هاي مخاطبان، 
ارائه ناکافی نوآوري ها و ایده هاي ابداعی، عدم موفقیت در ارائه خدمات جهان شمول و در عین حال محلی و در نظر نگرفتن مخاطبان 

. و تکیه صرف بر نیازهاي محلی و منطقه اي روبه رو استجهانی 

کتابخانه عمومی، سرمایه اجتماعی، ایران:کلیدواژه هاي موضوعی

مقدمه

مفهوم سرمایه براي اولین بار به طور رسمی به نوعی در کارهاي مارکس و در مفاهیمی چون ارزش افزوده متجلی 
تفسیرهاي انسانی تري از این گونه مفاهیم پدید آمد؛ طوري که به سالیان متمادي طول کشید تا تعبیر و . گشت

از انواع سرمایه ها می توان به سرمایه . مقتضاي موضوع نقش سرمایه و انواع آن در آموزش نیز به تصویر کشیده شد
2بوردیوبر این اساس )Humpheres, 2005. (مالی، سرمایه فرهنگی، سرمایه زبانی و سرمایه اجتماعی اشاره کرد

mzerehsaz@gmail.com، دانشگاه فردوسی مشهدعلوم کتابداري و اطالع رسانیدانشجوي دکتري١
2 Bourdieu



٢

کرده است که عبارتند از سرمایه اقتصادي، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و نیز چهار نوع سرمایه را شناسایی
)131، 1384تاجبخش، . (سرمایه نمادین

سرمایه فیزیکی که تاسیسات و ) الف: به چهار دسته تفکیک کردهم در یک تقسیم بندي کالن می توانسرمایه را
سرمایه ) سرمایه مالی که پول و انواع مختلف اوراق مالی را شامل می شود؛ ج) نی را شامل می شود؛ بسازه هاي عی

منابع سرمایه اجتماعی که ناظر بر) انسانی که مهارت ها و توانمندي هاي فردي و جمعی را دربرمی گیرد و باالخره د
این سرمایه به طور . نشگران اجتماعی استموجود در تعامالت اجتماعی براي گسترش کنش ها و تحصیل اهداف ک

وفاداري، اعتماد، اتصاالت شبکه اي، اقتدار فردي، هویت سازمانی، عمل : خالصه در شاخص هاي زیر تجلی می یابد
واژه سرمایه دال بر آن است که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه )1382افتخاري، (متقابل، هنجارهاي اجتماعی، اعتبار 

سرمایه اقتصادي ماهیتی زاینده و مولد دارد یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، انسانی یا 
به اهدافمان دست یابیم، ماموریت هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاري رسانیم که در 

ی زاینده و مولد است منظور این است که هیچ کس بدون آن وقتی می گوییم سرمایه اجتماع. آن زندگی می کنیم
)1377،300کلمن، . (موفق نیست و حتی زنده نمی ماند

تعاریف سرمایه اجتماعی

مردممیاندرارتباطاتشدنفعالسببکهمی داندجامعهدرنهفتههايانرژيومنابعرااجتماعیسرمایه3کلمن
همبهرااجتماعیوانسانیشبکهمی باشد کهمشترکیارزشهايوتفاهمی،همدلاعتماد،منابعاین.می شود

سطحمی تواندکهاستمنبعیاجتماعیسرمایه.سازدمیفراهمراجمعیدستهکارهايامکانومی کندمتصل
شهايکن) 2و اجتماعیساختار) 1: داردعنصراساسیدوودهداجتماعی ارتقاءروابطسطحبهرافرديروابط

اهمیتازاجتماعیسرمایهتولیددرمحلهوهمسایگاندوستان،مانند خانواده،نخستینگروههاينقش.کنشگران
)1377کلمن،(برخوردار است ویژه اي

هنجارهايوشبکه هاي اجتماعیافرادبینروابطازطریقکهمی داند منابعیهمجموعرا اجتماعیسرمایهنیز 4پاتنام
میاجتماعیساختاریاوسازماناز یکهاییویژگیبیانبهاجتماعیسرمایه.می شودتولیدماداعتومتقابل
می سازدکارآمدهماهنگ وفعالیت هايدرراجامعهشبکه هایی کهوهنجارهااعتماد،همچونهایییژگی؛ وپردازد

اساساجتماعیسرمایه. می سازدممکنهستند،نیافتنیدستاجتماعیبدون سرمایهکهرابزرگیکارهايانجامو
براي اجتماعی،تعلقاتوتعامالتبهرامردماعتمادسازي،ازطریقکهمی باشدجامعهاعتبارشناسایی وهویت،
وهاارزشاعتماد متقابل،وتعهدسرمایه اجتماعیاساسیعناصر. کندمی ترغیبمشخصی،اهدافبهرسیدن

)1380پاتنام،(دنباشمیتعامالت اجتماعیوصداقتق،احساس تعلهنجارهاي مشترك،
ایجادموجبکهشبکه ها می داندوهنجارهاچون اعتماد،هممفاهیمیمجموعهرااجتماعیسرمایهپاتنام،واقع،در

،وينظراز. کردخواهدتأمینرامتقابل آنانمنافعنهایتدرومی شوداجتماعیکدربهینهمشارکتوارتباط
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هايسیستمدراجتماعیوسیاسیتوسعهبهرسیدنوسیله اي برايبه عنوانشبکهدراعضامتقابلارتباطواعتماد
)176احمدي ازغندي، نوغانی؛ (.استسیاسیمختلف

و استعدادهاي فردي سرمایه اجتماعی مفهومی جمعی است که اصل و اساس آن بر رفتار، طرز تلقی هابه عبارت دیگر، 
نهادهاي گوناگونی از قبیل موسسات اجتماعی و داوطلبانه، خانواده، دین و الگوهاي فرهنگی در شکل دهی . داردقرار

)Brehm&Wandy, 1997, 100. (عادات و ارزش هایی که مولد سرمایه اجتماعیند نقش دارند
اسطه مزیت پایدار شبکه ها و سرمایه اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا مجازي است که به وبوردیو، بر اساس تعریف

از نظر بوردیو، سرمایه . روابط سازمانی مستحکم و شناخت و آگاهی هاي متقابل به افراد یا گروه ها تعلق می گیرد
اجتماعی عبارت است از مجموعه منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که داراي شبکه نسبتا بادوامی 

)9، 1388عباس زاده؛ مقتدایی، . (ده هستنداز ارتباطات نهادینه ش
سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش هاي غیررسمی تعریف کرد که نیز 5فرانسیس فوکایاما

مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودي . اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیمند
این هنجارها باید . د سرمایه اجتماعی نمی شود چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش هاي منفی باشندخود باعث تولی

باعث ایجاد و افزایش همکاري در گروه شوند بنابراین با فضایل سنتی چون درستکاري، وفاي به عهد، معتمد بودن در 
یگر نظریه پردازان فقط بر خصلت جمعی سرمایه وي بر خالف د. انجام وظیفه، روابط متقابل و نظایر اینها مرتبطند

به همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی و بازدهی آن در نظریات فوکویاما در سطح جامعه . اجتماعی تاکید می کند
وي معتقد است میزان اعتماد باالي هر جامعه پیدایش اقتصادي کارآتر را موجب می شود، چراکه باعث . مطرح است

به عالوه، او کارکردهاي . زینه هاي چانه زنی و مراقبت بر اجراي مفاد قراردادهاي اقتصادي می شودحذف یا کاهش ه
)170، 1384فوکویاما، . (سرمایه اجتماعی کالن را تقویت دموکراسی پایدار با تقویت جامعه مدنی می داند

ح روابط میان فردي مانند خانواده، سط-1: در بررسی سرمایه اجتماعی سه سطح متفاوت را مشخص کردهم 6ایمرفال
سطح - 3سطح اجتماعات و سازمان هاي واسطه اي مانند کلوپ ها، شرکت ها و احزاب؛ -2دوستان و همسایگان؛ 

)112، 1388پیراهري، (کالن نهادهاي اجتماعی 

اجزاء سرمایه اجتماعی

شامل نهادها، هنجارها، اعتماد، این منبع. می شودسرمایه اجتماعی به عنوان منبعی براي تسهیل روابط میان افراد تلقی 
مشارکت، آگاهی و بسیاري موارد دیگر است که بر روابط و تعامالت میان افراد حاکم می باشد و می تواند پیامدها و 

)116، 1390آقانصیري، (نتایج مختلفی بر عملکرد افراد و جوامع داشته باشد 

پیوند دومین جزء سرمایه اجتماعی . است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می شوداعتماد اولین جزء سرمایه اجتماعی 
پیوندهاي بین افراد می . است که بیان گر پیوندهاي عینی بین افراد و یا به عبارت دیگر، ارتباطات آنها با یکدیگر است
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خاب دوستی ها و انواع پیوندهاي شبکه اي با افراد می توانند به شیوه غیررسمی از طریق انت) الف: تواند از دو نوع باشد
جدا از پیوندهاي غیررسمی با دیگران، فرد می تواند از طریق عضویت رسمی در انجمن ها ) یکدیگر در ارتباط باشند؛ ب

)75، 1385موسوي، . (و گروه هاي داوطلبانه با دیگران در ارتباط باشد
معه در گروه ها، سازمان ها و انجمن هاي مختلف افزایش می یابد در فرآیند توسعه اجتماعی میزان عضویت اعضاي جا

چلبی، . (و آمادگی فرد براي برقراري ارتباط بیشتر می شود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم می پذیرد
تماد میان اهمیت اعتماد متقابل در تعامالت اجتماعی تا بدان حد است که می توانیم بگوییم که اگر اع)12، 1375

اعضاي جامعه نباشد و یا اندك باشد تعامالت و روابط میان افراد جامعه از تنظیم خارج می شود و روابط پایدار میان 
جامعه مرکب است از افرادي که نقش هاي متفاوتی را برعهده دارند و هرکدام . اعضاي جامعه کمتر برقرار می شود

در واقع افراد با نقش ویژه خود کارکردي را براي . اجعه اعضاي دیگر استپاسخگوي نیاز اجتماعیند و هر نقش محل مر
در این بین، وجود اعتماد متقابل براي شکل گیري تعامالت و تداوم آن امري . سایر اعضاي جامعه عرضه می دارند

هر کسی تنها به ضروري به نظر می رسد و در مقابل، فقدان آن روابط میان افراد را بدان سوي متمایل می سازد که 
زمانی که هر کس منافع . صورتی افراطی در اندیشه نفع شخصی خویش باشد و به منافع همگانی کمتر عنایت کند

دیگران و مجموعه قواعد مشترك پذیرفته شده می خواهد دنبال کند، پیوندهاي مشترك و بادوام میان افراد متزلزل می 
)17، 1387درانی؛ رشیدي، . (گردد

آندهندهنشاناجتماعی،سرمایهمفهومکهاستمعتقدوي.استاعتمادکلمن نیزمطالعاتدراصلیکلیدواژه
منبعیبه عنوانمی تواند)گروهیکاجتماعیو تعامالتتعلقاتشامل(گروهیکاجتماعیساختارچگونهکهاست
کارآمد،اجراییضمانتواطالع رسانید،اعتمادررااجتماعیسرمایهکلمن وجود.نمایدعملگروهآنافرادبراي
بالقوهجمعحاصلاجتماعی،سرمایهدیگر،عبارتبه.می داندگروهدر) اجتماعیتعهد(تکالیفو میزاناقتدارروابط

ساده عبارتبهوافرادبینمتقابلشناختوآشناییشدهنهادینهروابطازشبکه بادوامینتیجهکهاستبالفعلیو
برخوردار می کندجمعیسرمایهپشتیبانیازراخوداعضايازیکهرکهايشبکه.استگروهیکویت درعضتر،
آنانکهنمادینییاماديدر مبادالتعملیدرحالتفقطاستممکنروابطاین.می سازداعتبارمستحقراآنانو
اسمیککارگیريبه بامی توانهمچنینارمذکورروابط.باشدداشتهوجودمی کند،کمکروابطآنحفظدررا

مجموعه یاوکردتضمینوبرقراراجتماعی،لحاظبه) غیرهومدرسه، حزبطایفه،طبقه،خانوادگی،نام(مشترك
روابطآنمعرضدرکهباشدشدهطراحیکسانیکردنآگاهودادنفرمبرايبه طور همزمان،کهاعمالیازکاملی

اوکهداردپیوندهایی بستگیشبکهاندازهبهفرد،یکتملکمورداجتماعیسرمایهحجمسانبدین. قرار گرفته اند
وابستهافرادتصرفدرنمادینیااقتصادي، فرهنگیسرمایهحجمبهمضافاًوکندبسیجمؤثرطرزيبهمی تواند

)174نوغانی، احمدي ازغندي، (.است
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یه اجتماعیسرماتولیدکتابخانه هاي عمومی و

که بنا به کارکردهاي تعریف شده منابع اطالعاتیعمومی به مثابه گنجینه هاي حافظه جمعی متشکل از هاي کتابخانه 
اري اجتماعی، اطالع رسانی، فرهنگی و اقتصادي به همه مردم ارائه خدمت می آن با کارکردهاي آموزشی، سیاست گذ

کارکردهایی . دنوظیفه اي فراتر از امر اطالع رسانی و آموزش دارندبه عنوان یک نهاد اجتماعی مطرح هستد ونکن
اري اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي که در حیطه کارکردهاي کتابخانه هاي عمومی تعریف شده است مانند سیاست گذ

) 8، 1389غفاري قدیر؛ شقاقی، . (ناظر به وظیفه اثر گذاري اجتماعی آن است

می ک نهاد اجتماعی تاثیرگذار در جامعه که داراي سابقه اي طوالنی در تمدن بشري است کتابخانه عمومی به عنوان ی
تا کنون تحقیقات متفاوت و پراکنده اي در البته . تواند به عنوان یک سازمان تولیدکننده سرمایه اجتماعی مطرح باشد

ري از این پژوهش ها از نظریه سرمایه رابطه با کتابخانه هاي عمومی و سرمایه اجتماعی انجام شده است اما در بسیا
ي عمومی در رابطه با سرمایه اجتماعی قش نسبت داده شده به کتابخانه هابا این حال ن؛اجتماعی نامی برده نشده است

تقریبا به راحتی قابل تشخیص است و این امکان وجود دارد تا متون موجود در رابطه با کتابخانه ها و سرمایه اجتماعی 
با این حال کمیت این تحقیقات چندان مورد توجه نیست و نیاز است تا در . ردهاي نظري تجزیه و تحلیل شوندبا رویک

(Varheim,2007). این رابطه بررسی هاي بیشتري صورت پذیرد

و نقش هاي مرتبطی براي این کتابخانه هستندکتابخانه هاي عمومی داراي نقش ها و کارکردهاي متفاوتی در جامعه 
در رابطه با سرمایه اجتماعی برشمرده شده است که می توان به کتابخانه هاي عمومی و انسجام، اعتقاد و باور ها 

اجتماعی؛ کتابخانه هاي عمومی و شبکه هاي اجتماعی؛ کتابخانه هاي عمومی و ارزش آفرینی اجتماعی؛ کتابخانه هاي 
فدایی عراقی، . (ه انسانی به مثابه ثروت ملی اشاره کردعمومی و هنجارهاي اجتماعی و کتابخانه هاي عمومی و سرمای

1389(

معتقد است که (Varheim,2007)راجع به نحوه تولید سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی، ورهیم 
نخست، کتابخانه ها می. کتابخانه هاي عمومی می توانند از سه راهبرد اصلی براي ایجاد سرمایه اجتماعی بهره ببرند

توانند از طریق تشویق به کار در سازمان هاي کار داوطلبانه و عام المنفعه به منظور یافتن راه هایی جهت افزایش 
. مشارکت در این سازمان ها و در نتیجه افزایش مشارکت در فعالیت هاي جامعه محلی، سرمایه اجتماعی تولید کنند

عنوان یک مکان غیر رسمی براي مالقات مردم با یکدیگر توسعه دوم آنکه، کتابخانه ها می توانند ظرفیت خود را به 
سوم نیز کتابخانه ها می توانند با توجه به نقش خود یعنی فراهم آوري خدمات جهانی براي عموم در راهبرد سوم . دهند
و جهانی کردن در این رویکرد کتابخانه عمومی باید با ارائه خدمات اصلی خود. به تولید سرمایه اجتماعی کننداقدام

این بدان معنا است که کتابخانه ها . خدماتش به جذب گروه هاي کاربري جدید وراي مرزهاي فیزیکی خود اقدام کند
رویکرد اجتماعی عمومی . ضرورت دارد فعالیت هایی را براي جذب گروه هاي خارج از دسترس خود برنامه ریزي کنند

کند تولید سرمایه اجتماعی است منحرفه اساس مشارکت کتابخانه در ممکن است توجه را از خدمات کتابخانه اي ک
چنانچه کتابخانه ها به مراکز جامعه محلی تبدیل شوند صرفا می توانند به . که می تواند نتایج معکوسی را به بارآورد
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راي ساختن عنوان یک قطب یا حوزه عضوگیري براي انجمن هاي کار داوطلبانه نقش داشته باشند و شواهد کمی ب
این .بدین ترتیب می توان ادعا کرد که کتابخانه عمومی براي همه است.سرمایه اجتماعی توسط آنها وجود دارد

این خط د بویژه چنانچه انی، سرمایه اجتماعی تولید می کنخط مشی ها و سیاست هاي عمومی جهکتابخانه با تدوین 
می عمومیکاربران اساسا به کتابخانه. باط نزدیک با کاربران باشدو براي برقراري ارتخدمات عمومی مشی ها در حوزه 

انگاره هاي کاربري و ارزشیابی در این حالت، . سترسی پیدا کننددنیت اصلی خود یعنی مدارك مورد نیازشانروند تا به 
کتابخانه عمومی در در راستاي مشارکتبه آنهانقشی برجستهي عمومی می تواند خدمات سنتی کتابخانه هاازکاربران 

این که با توجه بهیک فضاي عمومی استعمومی ساختمان کتابخانه همچنین.دهدبفرآیند تولید سرمایه اجتماعی 
می توان هرکسی را چنین کتابخانه اي در . می شودطراحی اصل سازمانی یعنی برقراري دسترسی عادالنه براي همه 

این بدان معناست که کتابخانه می . کان دسترسی به اطالعات و خدمات دیددر موقعیتی یکسان با دیگري در ایجاد ام
تواند به عنوان خالق مهم سرمایه اجتماعی از پایین و تسهیل کننده مالقات هاي اجتماعی و تولید سرمایه  اجتماعی 

هم براي دانش جویی و کتابخانه به عنوان سازمانی براي اطالع رسانی مکانی است که مردم را در کنار همچنین. باشد
این بدان معناست که کتابخانه صرفا یک مخزن مدارك و سرمایه اجتماعی نیست . بازتاب آن در جامعه گردهم می آورد

بهرحال کتابخانه ها در حال حاضر عالوه بر . فعالیت می کندجامعه راي تحقق دموکراسی در بلکه مخزنی است که ب
آنها به عنوان یک فضاي فیزیکی در جامعه باقی . دنز به حساب می آییک فضاي فیزیکی، یک فضاي مجازي نی

به عدالت و جهانی شدن همچنین . خواهند ماند و در آینده مکانی براي بازدید کاربران و استفاده از منابعشان خواهند بود
ه خود یعنی خدمات، سه جنبماعی توسط کتابخانه عمومی در هر در فرآیند خلق سرمایه اجتعنوان دو مفهوم باارزش 

می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی کتابخانه در راستاي جهانی شدن،. می باشنددسترسی و اطالعات مطرح 
به در خلق سرمایه اجتماعی ي مختلف کاربران بالقوه و بالفعل یش جذابیت این خدمات براي گروههاجهانی خود و افزا

.شکل بهتري عمل کند

عمومی می هايکتابخانهخدمات نشان می دهد که ویژگی دسترسی جهانی به هاي مختلف همیافته هاي پژوهش
نه تنها عمومی در این مفهوم کتابخانه . کندمهیا خلق سرمایه اجتماعی براي ه اي تواند آنها را به شکل فوق العاد

اطالعات و خلق معنا به منظور خدمات جهانی را براي همه شهروندان فراهم می کند بلکه فضایی عمومی براي تنوع
دسترسی به اطالعات احتماال با داشتن ویژگی هایی چون خدمات جهانی و عدالت در . تحقق دموکراسی ایجاد می نماید

نقش حیاتی را در عمومیکتابخانهاز این منظر،. براي تحقق دموکراسی در دراز مدت پدید خواهد آمدشرایط مناسب
مومی در زمان هایی برعهده دارد که خطرات سیاسی و اقتصادي شکل گیري آزاد عقیده پشتیبانی و حفظ فضاي ع

هاي سیاسی و بدین ترتیب، کتابخانه عمومی می تواند مشارکت بالقوه اي را در جریان. عمومی را به خطر می اندازد
(Varheim,2007).اجتماعی موجود در جامعه و دولت داشته باشد

گرفتن مفاهیم و مبانی نظري مطرح شده در بخش نخست مقاله و ویژگی ها و کارکردهاي با این حال با درنظر
می توان به مدلی مفهومی از نحوه تولید سرمایه اجتماعی توسط این کتابخانه ها رسید که دید ،کتابخانه هاي عمومی

ي مقاله به تصویر کشیده شده در این مدل مفهومی که در بخش بعد. کامل تري به ما در رابطه با این موضوع بدهد
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است ارتباط کتابخانه عمومی با هشت مفهوم افزایش اعتماد، افزایش مشارکت، توسعه فعالیت هاي داوطلبانه، ارزش 
آفرینی و نوآوري در خدمات، هنجارسازي اجتماعی، دانش آفرینی، هویت بخشی و تحقق دموکراسی برقرار شده است 

یعتا این مدل تصویري جامع تر و کامل تر از فرآیند طب. ر به تولید سرمایه اجتماعی شودکه می تواند این ارتباطات منج
تولید سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی ارائه می دهد و دیدگاهی گسترده تر بویژه از مقاله ورهیم را به 

سط کتابخانه ها به انجام پژوهش هاي براي بررسی چگونگی و نحوه تولید سرمایه اجتماعی توالبته . نمایش می گذارد
در بخش بعدي مقاله سواالتی در رابطه با این مفاهیم و نحوه تولید سرمایه . بسیار بیشتري نیاز استکمی و هم موردي

. اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی در ایران ارائه می شود

ا استفاده از مدل پیشنهاديبکتابخانه هاي عمومی ایران جایگاه تولید سرمایه اجتماعی در 

امروزه این ضرورت احساس می شود که با پیشرفت هاي پدیدآمده در فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی و توسعه و 
نی اینترنت، راجع به جایگاه و کارکردهاي کتابخانه اگسترش کتابخانه هاي رقومی و پایگاه هاي اطالعاتی در شبکه جه

با این حال، به نظر نمی رسد که با وجود این همه تغییرات از اهمیت . ازاندیشی شوددر جامعه بسنتیهاي عمومی
بنا به داللیل زیر همیت داشتن کتابخانه هاي عمومی در روزگار فعلی می تواند ا. کتابخانه هاي عمومی کاسته شده باشد

فرهنگ، اشتغال و تولید کاال و ضرورت دسترسی به دانش روبه رشد و و در حال تحول و تاثیرگذار بر) الف: باشد
تجلی زندگی روزمره مردم ) قدرت؛ جدسترسی به دانش به عنوان یکی از منابع ی برايمحلضرورت وجود ) خدمات؛ ب

نقش کتابخانه هاي عمومی ) تاثیر کتابخانه هاي عمومی در تحول حوزه فرهنگ و ه) در کتابخانه هاي عمومی محل؛ د
)1388پارسازاده؛ شقاقی، (قعیت اجتماعی در نزد مردم به عنوان سازنده تصویر وا

نیز توسط نهادها و موسسات مختلفی همچون نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور، کتابخانه هاي عمومی در ایران 
اینکه این بررسی. شهرداري ها و موسسات خصوصی چون آستان قدس رضوي تشکیل شده و به فعالیت می پردازند

این امر ریشه در دشواري . در تولید سرمایه اجتماعی موفق عمل کرده اند کار دشواري استچه حدکتابخانه ها تا 
روش هاي مبتکرانه اي براي اندازه گیري سرمایه اگرچه . سنجش اندازه سرمایه اجتماعی در مفهوم کلی خود دارد

اول اینکه جامع ترین تعریف . نیستاجتماعی وجود دارد ولی اندازه گیري واقعی آن به دالیل مختلف امکان پذیر 
دوم آنکه براي اندازه گیري مشخصات . سرمایه اجتماعی تعریفی چندبعدي است که چند واحد تحلیل را شامل می شود

آنکه روش هاي ی مشکالت زیادي وجود دارد و سوم نیزگان هاي اجتماعشبکه واژیم غیرملموس مانند جامعه ومفاه
گیري سرمایه اجتماعی وجود دارد که در بلندمدت از آن استفاده می شود و این باعث شده علمی اندکی براي اندازه 

)116، 1390آقانصیري، . (محققان معاصر مجبور شوند شاخص هایی را در نظر بگیرند که نزدیک به واقعیت است
چالش ها و دشواري هایی با این حال به نظر می رسد که کتابخانه هاي عمومی ایران در تولید سرمایه اجتماعی با

رابطه با مولفه هاي تولید قالب پاسخ به پرسش هایی در این چالش ها و دشواري ها را می توان در . روبرو هستند
. مشخص کرد) مشاهده می شود1ر شکل همانگونه که د(سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی 
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ایه اجتماعیمدل نقش کتابخانه عمومی در تولید سرم: 1شکل

این نوشته به دنبال پاسخ به همه پرسش هاي طرح شده نیست بلکه هدف بیشتر طرح موضوع و جلب نظر پژوهشگران 
مولفه هاي تولید سرمایه اجتماعی توسط وضعیت در زیر . به منظور انجام و هدایت پژوهش هایی در این زمینه است

:شوندکتابخانه هاي عمومی در ایران به بحث گذاشته می 

افزایش اعتماد

در رابطه با افزایش اعتماد که یکی از مولفه ها و اجزاي مهم سرمایه اجتماعی به شمار می آید این پرسش ها را 
ایران تا چه حد در جلب و افزایش اعتماد مردم موفق بوده اند؟ درکتابخانه هاي عمومیمی توان مطرح کرد که 

به نه ها تا چه اندازه توانسته است حس اعتماد کاربران کتابخانه ها را منابع اطالعاتی موجود در این کتابخا
تقویت کند؟ آیا سیاست هاي گزینش و وجین منابع مجموعه کتابخانه در حالت خاص و به جامعه در حالت عام 

بت به اطالعاتی در کتابخانه هاي عمومی بیش از اندازه سخت گیرانه نیست؟ آیا این سیاست ها بر دید جامعه نس
چنانچه بی این کتابخانه ها تاثیر نگذاشته است و سبب افزایش بی اعتمادي نسبت به مجموعه نشده است؟ 

اعتمادي در این رابطه در جامعه پدید آمده است آیا این بی اعتمادي به ارکان دیگر جامعه سرایت نکرده است؟ 
و در نظر گرفتن کتابخانه هاي عمومیسازمان هاي مادره در طبیعتا سیاست ها و خط مشی هاي تدوین شد

نظرات و ایده هاي مخاطبان بالقوه و بالفعل در ساخت مجموعه هاي کارآمد و ارائه خدمات می تواند به افزایش 
.اعتماد عمومی کمک شایانی بکند
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ارزش آفرینی و نوآوري در خدمات

ید سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی ارزش آفرینی و ارائه نوآوري در خدمات به جامعه می تواند به تول
برمی آید ) 2شکل(این نوآوري ها همانگونه که از مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش شایی و گوشال . کمک کند

حاصل برقراري تعامالت اجتماعی درست و ایجاد چشم انداز مشترك میان جامعه کاربران با سیاست گذاران 
که منتهی به افزایش اعتماد می شود و در نهایت با درنظر گرفتن و ارائه ایده هاي کتابخانه هاي عمومی است

حال این پرسش ها پدید می آید که . مختلف به بروز نوآوري در خدمات ارائه شده به جامعه منجر می شود
خود دست یابند؟ و کتابخانه هاي عمومی کشورمان تا چه اندازه توانسته اند به تعامل اجتماعی درستی با مخاطبان 

این تعامل اجتماعی آیا منجر به ایجاد چشم انداز مشترکی میان سیاست گذاران و سهم داران کتابخانه هاي 
مومی کشورمان مشاهده می شود؟ چه عمومی شده است؟ آیا نوآوري هاي خاصی در خدمات کتابخانه هاي ع

ارائه شده بر جامعه مخاطب کتابخانه هاي عمومی معیارهایی را می توان براي سنجش میزان تاثیر نوآوري هاي 
کشورمان طراحی کرد؟

)1389حسن زاده ثمرین؛ مقیمی، : ، در1998شاي و گوشال، (مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش : 2شکل

افزایش مشارکت

فقیت این به نظر می رسد که آمار اعضاء کتابخانه هاي عمومی در کشور تا حدود زیادي می تواند میزان مو
تنها حدود و آمارهاي ارائه شدهبر طبق آخرین گمانه زنی ها. کتابخانه ها را در جلب مشارکت مردم مشخص کند

درصد مردم ایران عضو کتابخانه هاي عمومی هستند که این آمار تا حدود زیادي واقعیت ها و دشواري هاي 3
کتابخانه ها داراي مخاطبان گسترده اي در داخل و خارج از با این حال این.موجود را در این رابطه نمایان می کند

در این راستا نهاد . کشور هستند که ممکن است امکان استفاده حضوري از خدمات ارائه شده را نداشته باشند
کتابخانه هاي عمومی کشور چه تمهیدات و برنامه هایی براي ارائه خدمات مجازي از طریق کتابخانه هاي رقومی 
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گاه هاي اطالعاتی به جمع کثیري از مخاطبان بالقوه خود تدارك دیده است؟ طراحی و عرضه پایگاه نمایه و و پای
یا شبکه کتابخوانان حرفه اي در اینترنت از جمله مواردي است که به تولید سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه هاي 

ه و ضرورت دارد که سازمان هاي مادر کتابخانه رد ناکافی بودعمومی کمک می کند اما به نظر می رسد که این موا
ایده ،در برنامه هاي آینده خود به منظور افزایش مشارکتهاي عمومی همچون نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور

ها و طرح هاي جدیدي را جهت ارائه خدمات جهانی به عمومی مخاطبان و ترغیب آنها به حضور فعال در جامعه 
.به کار گیرد

 فعالیت هاي داوطلبانهتوسعه

در این راستا . کتابخانه هاي عمومی معموال تصویري از زندگی جامعه یا محله خود را به مخاطبان عرضه می کنند
بسیاري از خدمات کتابخانه هاي عمومی توسط خود مردم و با همکاري و مشارکت آنها و به صورت داوطلبانه طراحی و 

ي انجمن ها و گروه هاي مختلف با هدف انجام فعالیت هاي اجتماعی، فرهنگی، علمی، ایجاد و راه انداز. اجرا می شوند
برگزاري مراسم هایی چون شب شعر، . از جمله خدمات سنتی کتابخانه هاي عمومی بوده است... ورزشی، سیاسی و 

اي جامعه همگی بر اساس مشارکت و فعالیت خود اعض... تئاتر، نمایش هاي عروسکی، کالس هاي آموزشی و 
عضویت در کتابخانه هاي حال این پرسش ها به ذهن خطور می کند که . کتابخانه هاي عمومی شکل گرفته است

ه هاي آیا کتابخانو عمومی در ایران تا چه اندازه توانسته است اعضا را به انجام فعالیت هاي داوطلبانه ترغیب کند؟ 
با ... کردن و تشویق به فعالیت انجمن هاي علمی، ادبی، ورزشی و عمومی کشورمان اقدامات خاصی را در راستاي فعال 

به نظر می رسد که در این راستا کتابخانه هاي عمومی کشورمان صرفا به ارائه استفاده از فضاهاي خود داشته اند؟
ی پویا در خدمات تحویل مدرك و ایجاد فضاهاي مطالعاتی براي مراجعان بسنده کرد و کمتر اقدام به ایجاد فضاهای

.راستاي توسعه فعالیت هاي داوطلبانه حرکت کرده اند

تحقق دموکراسی

است که آن تحقق دموکراسی در به جامعه در راستايکتابخانه هاي عمومی کمک اصلی و ارزندهیکی از اهداف
. ی مناسبی را تولید کنندبتوانند در این راستا موفق عمل کنند قادر خواهند بود سرمایه اجتماعاین کتابخانه ها چنانچه 

حال این سوال پیش می آید که کتابخانه هاي عمومی کشورمان و مجموعه منابع اطالعاتیشان تا چه حد به تحقق 
دموکراسی در جامعه کمک کرده است؟ آیا منابع اطالعاتی و سیاست ها و راهبردهاي موجود در این کتابخانه ها به 

؟ آیا امکان دسترسی آزاد و بدون محدودیت تمام مردم به ردم کمک کرده استهروندي و حقوقی مافزایش اطالعات ش
آیا نگاهی فاقد تبعیض راجع به اقشار مختلف اجتماع در کتابخانه همه اطالعات در این کتابخانه ها فراهم شده است؟

همه این پرسش ها می هاي عمومی چه در رابطه باخدمات دهی و چه در رابطه با مجموعه سازي  وجود دارد؟ پاسخ به
. تواند نقش کتابخانه هاي عمومی را در ساختن جامعه مدنی نمونه و تولید سرمایه اجتماعی سرشار برجسته سازد
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هویت بخشی

که بین سرمایه اجتماعی و نشان داده است ) 1389(ی و مبارکی یافته هاي پژوهش هاي مختلف از جمله پژوهش خدای
به عبارت دیگر، هر قدر سرمایه اجتماعی فرد افزایش می یابد احتمال بیشتر . دار وجود داردهویت ارتباطی مثبت و معنا

شدن احساس هویت جامعه اي وي افزایش می یابد و بالعکس هرقدر احساس هویت جامعه اي فرد زیاد شود، احتمال 
معه حضور یابد و به مردم و سازمان جانهادهاي اجتماعی چون کتابخانه ها و فعالیت هاي گروهی دراینکه او بیشتر در 

همچنین عضویت در کتابخانه هاي عمومی می تواند هویتی . هاي مختلف بیشتر اعتماد داشته باشد افزایش می یابد
مستقل براي تک تک اعضا ایجاد کند که با استفاده از آن می توانند جایگاه خود را در جامعه به عنوان اعضاي موجود 

حال باید پرسید که عضویت در کتابخانه هاي عمومی کشورمان تا چه حد . علمی برجسته سازنددر چرخه فرهنگی و 
توانسته است اعضا را در بازشناسی و بازیابی هویت فردي و گروهی خود در جامعه کمک کند؟

دانش آفرینی

سرمایه ؛ بدان معنا که است سرمایه اجتماعی با دانش آفرینی در ارتباطهمانگونه که تحقیقات مختلف نشان داده است 
,Mathews, 1998. (اجتماعی می تواند از منظر ساختاري، رابطه اي و شناختی پایه اي براي دانش آفرینی باشد

فراهم . در کتابخانه هاي عمومی نیز زمینه هاي الزم براي تولید دانش توسط اعضاي جامعه فراهم شده است)6-7
خدمات مختلف اطالعاتی امکان توسعه ظرفیت هاي دانشی جامعه را افزایش داده و به آوري و ارائه منابع اطالعاتی و 

دانش تولید شده با استفاده از کتابخانه هاي عمومی جنبه عام تر و گسترده تري . تولید سرمایه اجتماعی کمک می کند
آرمانی با مختصات مدینه فاضله داشته و به تربیت نسلی فرهیخته و دانش مدار براي هدایت جامعه و ایجاد جامعه اي

حال این پرسش مطرح است که کتابخانه هاي عمومی کشورمان تا چه حد موفق شده اند در مسیر خلق . کمک می کند
و تولید دانش در جامعه یاري رسان باشند؟ این کتابخانه ها تا چه حد توانسته اند فرهنگ مطالعه همگانی و هدفمند را 

ما تبلیغ کنند و در این راه چه ابزارها و امکاناتی را در اختیار داشته اند؟ در اقشار مختلف جامعه

هنجارسازي اجتماعی

به یک الگوي رفتاري گفته می شود که روابط واکنش هاي اجتماعی را تنظیم ار در اصطالح دانش جامعه شناسی هنج
را مجازات شخصی آن را رعایت نکند، جامعه اواکثریت جامعه خودرا به آن پایبند می دانند و در صورتی که. می کند
معموال ابزارهاي مناسبی را جهت معرفی و اشاعه این هنجارهاي اجتماعی کتابخانه هاي عمومی )1366بیرو، (. می کند

نیز در ایران در اختیار دارند و گاهی نیز خود به هنجارسازي در اجتماع کمک شایانی می کنند؟ کتابخانه هاي عمومی 
بع به عنوان نهادهاي فرهنگی اثرگذار در جامعه طبیعتا می بایست در مسیر هنجارسازي اجتماعی نقش ایفا کرده تا

موفق عمل کرده اند؟ منابع اطالعاتی موجود این رابطهدر میزان تا چه باشند اما سوال در اینجاست که این کتابخانه ها 
و سایر نهادهاي اجتماعی براي برآوردن این خواسته دارا هستند؟در کتابخانه هاي عمومی تا چه حد قابلیت الزم را 

مسئول در این زمینه تا چه میزان اعتبار الزم را براي نقش کتابخانه هاي عمومی در رابطه با ایجاد و تقویت هنجارهاي 
نامه ها و سیاست این کتابخانه ها نیز تا چه حد براجتماعی قائل هستند و بدان واقفند؟ مسئولین و سیاست گذاران 

اري هاي خود را در جهت تقویت این نقش پایه ریزي کرده اند؟گذ
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و بحثنتیجه گیري

کتابخانه عمومی به عنوان یکی از نهادهاي تاثیرگذار در جامعه نقش برجسته اي در تولید سرمایه اجتماعی براي جوامع 
کتابخانه ها در جوامع می تواند در راستاي پررنگ این اف اصلی از ایجاد و تاسیسهدیکی از امختلف دارد و اصوال 

کتابخانه هاي عمومی به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی به منظور افزایش آگاهی هاي . تفسیر شودکردن همین نقش 
در این مقاله تالش . عمومی و اجتماعی مردم ایجاد شده و از نشانه هاي تمدن و جوامع پیشرفته به حساب می آیند

به نقش و چگونگی تولید سرمایه ،تا با معرفی مفهوم سرمایه اجتماعی و اجزاء و مفاهیم مطرح در آنکهه استشد
در همین رابطه مدلی پیشنهادي ارائه شد که مولفه هاي تولید . اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی پرداخته شود

یش اعتماد، افزایش مشارکت، توسعه فعالیت هاي افزامفهوم 8سرمایه اجتماعی در کتابخانه هاي عمومی را در قالب 
داوطلبانه، ارزش آفرینی و نوآوري در خدمات، هنجارسازي اجتماعی، دانش آفرینی، هویت بخشی و تحقق دموکراسی

همچنین در رابطه با جایگاه تولید سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه هاي عمومی ایران با . معرفی و تحلیل می کند
را براي ه که می تواند دریچه هاي جدیديارائه شدیپژوهشاتمدل پیشنهادي یک سري پرسش و موضوعاستفاده از 

کمیت پژوهش هاي انجام شده در این رابطه این مطلب با توجه به. باز کنداین موضوع فهم و بررسی هاي تحلیلی تر 
ن جه بیشتري به این حوزه پژوهشی در ایراو جا دارد که تواهمیت بیشتري یافتهتا کنون رضایت بخش نبوده استکه 

با این حال، به نظر می رسد که کتابخانه هاي عمومی کشورمان به منظور تولید سرمایه اجتماعی . و حتی در جهان شود
با چالش هاي مختلفی از جمله فقدان سیاست گذاري ها و خلل در تعریف درست ماموریت ها و اهداف، تعریف ساختار 

، عدم توانایی در تببین درست جایگاه اجتماعی و برقراري ارتباط موثر با سایر نهادهاي اجتماعی، عدم باداري نامناس
تامین نیروي عدم توانایی در ، مورد نیازتامین امکانات و تسهیالت دریافت اعتبار از سوي نهادهاي مسئول، نقص در

اتخاذ ساز و کارهاي کارآمد در زمینه جلب مشارکت عدم ، تامین منابع اطالعاتی متنوععدم توانایی در انسانی اثربخش، 
ارائه خدمات جهان عدم موفقیت در نوآوري ها و ایده هاي ابداعی، ناکافیو دریافت نظرات و ایده هاي مخاطبان، ارائه

رو نگرفتن مخاطبان جهانی و تکیه صرف بر نیازهاي محلی و منطقه اي روبه شمول و در عین حال محلی و در نظر 
البته در این زمینه کارهاي مثبت و سودمندي نیز انجام شده است اما چنانچه بخواهیم موفقیت این اقدامات را . است

نقادانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و با توجه به عدم امکان سنجش میزان سرمایه اجتماعی تولید شده در نتیجه 
د بپرسیم که در صورت تعطیل شدن کتابخانه هاي عمومی کشور، آیا این فعالیت ها، باید همیشه این پرسش را از خو

فقدان یک نهاد اجتماعی موثر که تولید کننده سرمایه اجتماعی نیز هست بدان گونه که باید، احساس خواهد شد؟ در 
ن موفق صورتی که پاسخ به این پرسش منفی باشد می بایست پذیرفت که کتابخانه هاي عمومیمان در این راستا چندا

.نبوده و ضرورت دارد که ماموریت ها و کارکردهاي آنها مورد بازنگري واقع شود
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