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 ملی ایران ةکتابخان درفرهنگی  ةتوسع های مؤلفهشناسایی ابعاد و 
 1باباشمس آرزو

 2 سیدرضا صالحی امیری

 3 فاطمه عزیزآبادی فراهانی

 33/5/79تاریخ پذیرش:                      23/11/79تاریخ دریافت: 

 چکیده
ایران  ملی کتابخانة برای فرهنگی ةتوسع های مؤلفه و ابعاد شناسایی ،هدف اصلی این پژوهش

، تلفیقی )کمی و کیفی( و ها دادهنوع ازنظر  و یاربردکلحاظ هدف،  به این پژوهشبوده است. 

 همة ،پژوهش یآمار ةجامع .است یشیمایاز نوع پ یفیتوص ،ها داده ینحوة گردآورازنظر 

 ةنفر برای مصاحب 5هدفمند،  صورت به که بودند ملی ایران کتابخانةدیران میانی و ارشد م

 ةاولی های مؤلفهابعاد و  .شدندانتخاب  برای پاسخ به پرسشنامه هاآن از نفر 32 حضوری و

، (ها الگوو  ها روش، ها نظریه) ینظر مبانیو  ای کتابخانهبراساس مطالعات  یفرهنگ ةتوسع

آزادی  مؤلفة 7) مؤلفه 23و  بعد 3ران و جهان در یدر ا ة پژوهشنیشیپ ةطالعو م مصاحبه

 تأییدو برای  استخراج شد گوی فرهنگی(و گفت مؤلفة 6خالقیت فرهنگی و  مؤلفة 9فرهنگی، 

 ةالگوی توسع های لفهمؤییدی ابعاد و أتحلیل عاملی ت ةدر اختیار پاسخگویان قرار گرفت. نتیج

با بار عاملی  مؤلفه 2 ،شده شناسایی مؤلفة 23که از بین  دادایران نشان  ملی کتابخانةفرهنگی 

شناسایی و معرفی » مؤلفة ،همچنین. ندا هشد تأییددیگر  مؤلفة 21از الگو حذف و  4/3 کمتر از

گوی و گفت»و « نهاد مردم های سازمانتقویت » مؤلفة، «کشورهادیگر مفاخر فرهنگی مشترک با 

 . بودندبیشترین اهمیت  دارای« ها تمدنبین 
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گوی و گفت ملی، خالقیت فرهنگی، کتابخانة فرهنگی، ةتوسع آزادی فرهنگی، کلیدی: های واژه

 .فرهنگی

 لهئو طرح مس مقدمه
 ةتوسزعه، وزون توسزع    هزای  بخشدیگر ، از مفاهیمی است که نسبت به توسعة فرهنگیمفهوم 

بار ارزشزی بیشزتری برخزوردار اسزت و     سیاسی از ابعاد و  ةاجتماعی و توسع ةاقتصادی، توسع

بنابراین فرایندی است که طی آن با ایجزاد  ؛ مادی افراد جامعه دارد کید بیشتری بر نیازهای غیرأت

و باورهزا،   هزا  قابلیزت هزا،   ادراکی، شزناختی، ارزشزی و گرایشزی انسزان     های حوزهتغییراتی در 

، رفتارهزا و  هزا  قابلیزت باورهزا و   که حاصزل ایزن   آورد میوجود  را در آنها به ای ویژهشخصیت 

 ، کنزار توسعة فرهنگییند اعبارتی، حاصل فر به است؛خاصی است که مناسب توسعه  های کنش

 .(1393 است )توسلی، ای توسعههای نامناسب  فرهنگ گذاشتن خرده

از خارج کسب شود یا همچون  ممکن نیستمنظر، توسعه فرایندی فرهنگی است که  این از

. شودبلکه باید از درون جامعه تولید  ؛کریمانه اهدا شود ،خارجی های سازمان توسط ای هدیه

جامع و فرایندی وندبعدی است که  ای مجموعهکه براساس تعریف یونسکو، توسعه  آنجا از

جامعه دخیل  های سازمانة همجوانب زندگی و  ةهمدر  ،فراتر از رشد اقتصادی محض بوده

آن مشارکت کنند و انتظار داشته باشند که در منافع آن سهیم  اعضای جامعه باید در ةهماست، 

 ةمنابع فرهنگی که منجر به توسع ةفقط به توسع توسعة فرهنگی(. 1396 باشند )فاضلی،

نوعی  بلکه تمام موارد مرتبط با شهروندی و زندگی شهری به ؛شود نمی، محدود شوداقتصادی 

ریزی برای آن،  و برنامه توسعة فرهنگی ،. بنابراینریزی برای آن مرتبط است با فرهنگ و برنامه

 .(2312، 1)براون ساالرانه قرار دارد در متن هر برنامه و سیاست مردم

اشاعه( مربوط به آثار مکتوب و  و ت، سازماندهیظملی )گردآوری، حفا کتابخانةوظایف اصلی 

رسانی  علمی کتابداری و اطالع ریزی شناسی، پژوهش و برنامه شناسی و اسالم ایران ةزمینمضبوط در 

 دهد میهمه نشان  و و موارد دیگر، همه ای کتابخانهالمللی  بین های فعالیتو ها  پژوهشو شرکت در 

همة راهبردی و رهنمودی در مقیاس ملی است و جایگاهی ملی،  کتابخانةاساسی جایگاه که 

                                                           
1. Brown   
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و اجرای وظایفی است که  ها آرماندر جهت تحقق  ،گیرد میکه در درون سازمان انجام  هایی فعالیت

 .(1396، رانیا یاسالم یجمهورملی  کتابخانةسازمان اسناد و ) ناظر بر بیرون سازمان است

راهگشا باشد. دو  تواند می «رسانی نظام ملی اطالع»ملی بر با،  کتابخانة، نشستن زمینهدر این 

 از: اند عبارترسانی  م ملی اطالعنظا ای کتابخانهریزی و رهبری، در بخش  برنامه ةفرایند عمد

منظور  به ای کتابخانهکشور و منابع و تدارکات بنیادین  ای کتابخانهنظارت بر خدمات  .1

مناسب برای بهبود خدمات  های فرصتو ایجاد  ها کتابخانهتعیین مشکالت موجود و آتی این 

اصالح خدمات،  های شیوهتعیین نیازهای کاربران، تعیین راه . این مهم از ای کتابخانه

پذیر کردن اطالعات در سطح ملی، تعیین و بررسی بودجه، منابع، فضا، کفایت فعلی و  دسترس

ضروری  استانداردهایکتابداری، کفایت  ةبعدی نیروی انسانی، استانداردهای آموزش در حوز

و نویسی، سرعنوان موضوعی  مورد نیاز مانند فهرست های نظام ةبرای پشتیبانی و توسع

 استانداردهای ارتباطی، قابل اجراست.

متناسب با  هایی فرصتدست آوردن  اقدام به عملکرد مناسب برای رفع مشکالت و به .2

 کتابخانةخدماتی خاص خود  های برنامهتعدیل یا افزایش راه نیز از مهم این  این مشکالت.

سازی اشتراکی،  اکی، آمادهگذاری، ترویج منابع اشتر ملی، درخواست اعتبار از نهادهای سرمایه

همکاری، ایجاد یا بهسازی استانداردها، رهنمودها و  های برنامهو دیگر  ای کتابخانه امانت بین

سازمان ) المللی مانند توافق مبادالت دو یا وندجانبه، قابل اجراست بین های توافققوانین الزم، 

 .(1396، رانیا یاسالم یجمهورملی  کتابخانةاسناد و 

، استان فرهنگی یونسکو که معتبرترین نهاد فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد سازم

. این سازمان در قالب کند میرا تعریف و تبیین  هایی شاخص ،توسعة فرهنگی زمینةدرگاه  گه

دست آورده است،  اساس اطالعات و آماری که از کشورهای عضو به بر ،گزارش جهانی فرهنگ

فرهنگی توسعه  های شاخص. کند میمعرفی را  توسعة فرهنگی ةحوزمورد نظر در  های شاخص

، در وند گروه اصلی جای 2333و  1779 های سا،شده در  معرفیجهانی های  گزارشمطابق با 

 .(1397 )فراهانی، گیرند می

 ةمقول، توسعه به آن پرداخته شده های برنامهدر بخش فرهنگ همواره که  هایی مقولهیکی از 

. دگیر میانجام  ها کتابخانهکتاب یا اطالعات در  ةبخانه است. گردآوری، ذخیره و اشاعکتاب و کتا
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سعی در برآوردن نیازهای اطالعاتی مخاطبان خود  ،بسته به وظایف و اهداف خود ،هر کتابخانه

قشرهای نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطالعاتی همة  ترین مهمدارد. 

ون درنظر گرفتن سن، جنس، مذهب، شغل، میزان تحصیالت و دیگر خصوصیات و جامعه بد

فرهنگی برای  یمرجع ،فردی پاسخ دهد، کتابخانه است. حضور کتابخانه در جامعه های توانایی

این مرجع فرهنگی این است که با قرار دادن افکار، عقاید و  وظیفة. شود میتلقی  ها انسان

پژوهش در برای ایجاد عالقه به مطالعه و  ای وسیلهکنار یکدیگر،  خالق در های اندیشهمحصو، 

این بخش  ةدر توسع ،یک نهاد فرهنگی مثابة را به ها کتابخانهجایگاه افراد جامعه پدید آورد. 

که شرایط اساسی را برای یادگیری  است سوی دانش به ای دروازهنادیده گرفت. کتابخانه  توان نمی

. آورد میاجتماعی فراهم  های گروهافراد و  توسعة فرهنگیتقل و گیری مس مداوم، تصمیم

 های فرهنگمختلف  های گونهدهندة  منابع موجود در کتابخانه باید انعکاس ،ها این بر عالوه

کند که در جوامع عرضه  هایی زبانشده در جامعه باشد و باید مواد خواندنی را به همان  عرضه

مانده  جا آثار مکتوب به ،های مرتبط با فرهنگ هر جامعه مقوله دیگر . ازشود میمحلی به آنها تکلم 

ادبیات هر کشور یکی از  ،فرهنگ مکتوب آن کشور است. درواقع ،دیگر عبارت از ادبیات و به

ترویج  تأثیر بسزایی برآن  ةفرهنگی آن کشور است که ترویج و اشاع  میراثارزشمندترین 

 ها کتابخانهدر  ،این آثار و آثار دیگر در موضوعات مختلف د.رفرهنگ کتابخوانی آن جامعه دا

که کتابخانه جزء مراکز فرهنگی است و  اند گفته. از دیرباز شوند میحفظ، سازماندهی و اشاعه 

 گیرد می  انجام محلیراه رسانی کتابخانه از  اطالع ةدارای دو وجه فرهنگی و اطالعاتی است. وظیف

 .(2333، دیگرانو  1)پان خانه در آن وجود داردآثار مربوط به کتابهمة که 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  ةکتابخانه سهم بسزایی در توسعکنونی، در عصر 

آموزی و غنی  حفظ و پیشرفت فرهنگ، آموزش رسمی و خودبر مهمی تأثیر  ،جامعه داشته

دارد و با تدارک اطالعات کار  دانش سرو ةاست. کتابخانه با مبادل داشتهکردن اوقات فراغت 

 رساند میدانش یاری  ةپسند به انتقا، و مبادل ابزاری مشتری وسیلة به شده بندی آماده و بسته

 ،حا، پیچیده شدن است  که دانش و وسایل ارتباطی آن در ای جامعه. در (2336، 2نرر)ت

                                                           
1. Pan 

2  . Turner 
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رسانی  ت اطالعخدماعرضة  ،دیگر کتابخانهوظیفة . ه باشدتسهم بیشتری داشباید کتابخانه 

رسانی و  اطالع ةوظیف ندپیشرفته قادر های  فناوریکارگیری  هامروزی با ب های کتابخانهاست. 

 ةاطالعات دیجیتا،، توسع .ترین نحو انجام دهند اطالعات را به بهترین و سریع ةاشاع

اطالعاتی  ة، بر جامعها کتابخانهدر  وسیلة فناوری بهشده  رسانی و تحو، ایجاد اطالع های شبکه

اطالعات فرهنگی را در  ةسنتی اشاع های شیوهوری اینترنت، ناف .ثیر شگرفی گذاشته استأت

برای ارتقای سطح تعامالت  دستاوردهای نوی را ،دوار تغییر و تحو، اساسی کرده ها کتابخانه

 .(2313، 1)اندرسون ارمغان آورده است اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان به

و خدماتی است. وظایف اصلی پژوهشی )علمی(،  آموزشی ای سسهمؤ، ملی کتابخانة

آثار مکتوب و  ةاشاعسازمان، گردآوری، حفاظت، سازماندهی و  ةاساسنامملی مطابق  کتابخانة

ملی، به  کتابخانةضمن اینکه در بندهای دیگر اساسنامه، اهداف و وظایف  ؛غیرمکتوب است

 های پژوهشکه منظور از آن هم  پردازد یمپژوهش، امور پژوهشی و خدمات پژوهشی 

آن  در دسترس قرار دادنسازمانی است. بدیهی است که حفظ میراث فرهنگی بشر و  درون

 ،، رسالت اصلی کتابخانه و کتابداران است. بنابراینتمایل به استفاده از آن دارندبرای کسانی که 

)مرادی،  جهان باشد های اندیشه اصلی دسترسی به فرهنگ و ةکنند ملی باید تضمین کتابخانة

اما برای اینکه این مسیر فرهنگی را  ؛دیگر، کتابخانه در د، فرهنگ جای دارد سوی . از(1395

بینانه  جدی و واقع  صورتی سالمت طی کند، نخست باید سیاست فرهنگی جامعه به درست و به

ریزی فرهنگی ویزی  امهترسیم شود. سیاستگذاری فرهنگی و برن توسعة فرهنگیتبیین و مسیر 

بلکه باید با توجه به جمیع جهات اجتماعی، علمی، آموزشی  ؛نیست که تابع سالیق فردی باشد

رو  پژوهش پیش، کمبودهاییتوجه به ونین  . باشودطراحی و عرضه  بررسی،و اقتصادی 

 کند. ملی ایران را شناسایی کتابخانةدر  توسعة فرهنگی های مؤلفهابعاد و  کرده استتالش 

معتبرترین سند  مثابة جانبه به همه ةساله با رویکرد توسع انداز بیست که سند وشم ازآنجایی

 اصوالًفرهنگی داده شده، بیانگر این است که  ای صبغهآن بیش از هرویز به راهبردی کشور که 

حاکم  روحمثابة  وجوه اقتصادی و سیاسی، بلکه بهدیگر وجهی مستقل از  مثابة فقط به فرهنگ نه

 توسعة فرهنگیبر وجوه دیگر در این سند تعیین شده است. رویکردی که در این پژوهش به 

                                                           
1. Anderson 
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. شده استنظر گرفته  هدف توسعه درمثابة  بلکه فرهنگ، خود به ؛وجود دارد، ابزاری نیست

مطلوب  های شاخصملی،  کتابخانةدر  توسعة فرهنگی های شاخصرو، در استفاده از  این از

در  توسعة فرهنگی های شاخص این پژوهش،. در شدندف مورد نظر استخراج تناسب هد به

گوی و گروه آزادی فرهنگی، خالقیت فرهنگی و گفت 3قالب گزارش جهانی یونسکو، در 

 .ندگرفتفرهنگی جای 

که شامل حقوق  است منابع انسانی ةهای توسع شاخص ةاولین مجموعآزادی فرهنگی: 

آزادی بیان و اندیشه،  ند از: امنیت شخصی،ا آن عبارت های فهمؤلو  شود می فردی و اجتماعی

 .انتخاب گیری و تساوی در برابر قانون و حق تصمیم

به  حد در جامعه ها حکایت از این دارد که تا وه شاخص ةاین مجموع: قیت فرهنگیخال

با اتکا به  و با ارج نهادن به خالقیت، نوآوری و شکوفاییکه  شود شهروندان این امکان داده می

فعا، در حیات جامعه مشارکت کنند.خالقیت  ای گونه به ،خود انةو استعدادهای خالق ها توانایی

 انسانی از اقتصادی، اجتماعی و های فعالیتمتنوعی از  های شکلاست که  ای گسترده ةپدید

 .(312 )همان: دهد میسیاسی گرفته تا فرهنگی را نشان 

. روشن است استهای فرهنگی  شاخص ةاز مجموع سومین گروه :گوی فرهنگیو گفت

 ، برقراری ارتباط و درک و شناخت متقابل آنها از یکدیگر است وها ملتهمزیستی  ةالزمکه 

و البته  استتباد، فرهنگی  ةشالود فرهنگ و ةپایکه خود  استگو ابزار برقراری ارتباط و گفت

 (.1396یونسکو، ) هاست فرهنگمستلزم پذیرش و محترم شمردن اصل تنوع 

 پژوهش ةپیشین
پرداخت. از  نیجریه های کتابخانهتأثیرات فناوری و ارتباطات در ( به بررسی 2336) 1آدومی

تغییرات  شاهد یافته گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه ةدر دو ده، پژوهشگردیدگاه 

بعدی  وند ین تغییرات. ااند گرفتهکه با فناوری ارتباطات و اطالعات انجام  ایم وشمگیری بوده

 زندگی های جنبه در تمام طورتقریبی به اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی( و )فنی، مالی

 این، تغییرات بر . عالوهاند مشاهده شده سفر( و اوقات فراغت ، ارتباطات،ی)اقتصادی، آموزش

                                                           
1. Adomi  
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 ،تعیین شده است جامعه دانش مثابة به حاضر حا، آنچه در را به این کشورها شده در مشاهده

 اطالعات و همچنین توزیع و دسترسی سریع برای پیدا کردن و که این امکان را شناسیم می

 گروه شکاف ؛سازد میمهیا  تر ارزان ةبا هزین زمان واقعی در کار و جدید کسب های روش

 (2332) 1گورمنوجود دارد.  آفریقایی کشورهای ویژه به ،توسعه کشورهای درحا، بینوشمگیری 

. کردشاخص ارزیابی کتابخانه اشاره  9یند جهانی شدن و اهای کتابخانه در فر به ارزش ای مقالهدر 

مختلف وجود دارد،  های کتابخانهان یکه م یمشترک های عالقهن مشکالت و یین مقاله با تبیا

 ها ابخانهکتآنچه  یابیاستاندارد ارز مثابة ارزش را به 9و  دادهکتابخانه را شرح  یوجود های ارزش

م یت حری، رعایفکر یند از: نظارت، خدمات، آزادا که عبارت کرده است، ذکر دهند میانجام 

به دانش و اطالعات  یدر دسترس ی، برابریریادگی، تعهد به سواد و یی، خردگرایاطالعات شخص

از  یاریبس ،ها کتابخانهبه  یهروند با ورود فناورداشته است ان ین بیهمچن .یدموکراس و مدون

 یدار باقیکتابخانه همچنان پا های ارزش، شود میآنها متحو، و دگرگون  های برنامهخدمات و 

 یابیمدرن در عصر ارز پست کتابخانةبه بررسی  ای مقاله( در 2331) 2لینسکا .خواهد ماند

ک سازمان ی مثابة  مدرن، به پست کتابخانة وگونگی ارزیابی یبررساین مقاله  هدفپرداخت. 

 ید و تصور ذهنیجد یشد که وارووب فکر ین مقاله سعیدر ا .بود ی، پرابهام و کوانتوما،یس

 .ات خود ادامه دهدیبه ح یابیمدرن بتواند در عصر ارز پست کتابخانةشود تا  عرضه یمتفاوت

ند که ا مواجه یدیط جدیبا مح ها کتابخانهامروزه  نشان داد ها یافتهبود.  یل مفهومیتحل کار، روش

ط ین محیات ایمنظور مواجهه با مقتض آن است. به ةزیو مداوم صفت مم نشدنی ینیب شیرات پییتغ

ع و متعاون یالعمل سر عکس یر، دارایپذ انعطاف یسازمان یجاد ساختارهاید، کتابداران به ایجد

ه و انگاران باز و منعطف، اتخاذ نظرگاه کل یمدرن، مرزها پست های کتابخانه ة. الزماند یافتهش یگرا

متحو، و  طوردایم بهکه  مدرن پست طیات محیاست تا بتوانند به مقتض یریادگیند یتمرکز بر فرا

  .به سرعت واکنش نشان دهند است، ریمتغ

 ةگیری تأثیر رسان اندازه الگویطراحی دکتری خود به  رسالة( در 1397) عزیزآبادی فراهانی

توسعة مطلوب  الگوینظور طراحی م به ،در این پژوهشپرداخت.  توسعة فرهنگیر بملی 

                                                           
1. Gorman 

2. Kathlin 
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 های دیدگاهو  هانظراز  ،فرهنگی توسعه های شاخصملی و تعیین  ةبرای رسان فرهنگی

جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی  های گزارشطور  نظران و کارشناسان، همین صاحب

 وزارت فرهنگ و های گزارش ةو نیز مجموع توسعة فرهنگی)یونسکو( در بخش  ملل متحد

 توسعة فرهنگیدر  مؤثر های شاخصو  ها مؤلفهاساس ابعاد،  این بر .دشارشاد اسالمی استفاده 

 های حوزه استادان) با رویکرد رادیویی و تلویزیونی تعیین و سپس با مراجعه به خبرگان

میزان اهمیت هریک از آنها مشخص و با استفاده از  مدیریت، علوم اجتماعی و ارتباطات(

 بعد 4در این الگو  ،نهایتدر مشخص شد و میانگین هندسی ةری همچون محاسبآما های روش

)امنیت  مؤلفه 13گوی فرهنگی و الگوهای رفتاری(، و گفت )آزادی فرهنگی، خالقیت فرهنگی،

نو،  های وردهفراگیری و انتخاب، خلق  حق تصمیم شخصی، آزادی بیان و اندیشه، عدالت،

ابزار ارتباطات، تنوع  فرهنگی، فعاالن خالق، دستاورد آموزشی، های وردهفراو  ها فعالیت ةهزین

 شد.شاخص طراحی  42( و ها منشو  ها گرایش ،ها نگرشگو، و گفت

در کشور  یفرهنگ ةسنجش توسع یالگو عرضةو  یطراح( به 1373عبدی و کاووسی )

و  یفرهنگ ةسنجش توسع های الگو یطراحپرداختند.  ادیبن داده یةران با استفاده از نظریا

جامعه،  یکنون یت فرهنگیشناخت وضع یمهم برا ابزارازجمله  یفرهنگ های شاخص ،آن بعت به

م ین و ترسییز تعیگذشته و ن یفرهنگ های فعالیتو  ها برنامه یج اجرایعملکرد و نتا یابیارز

و هدفمند بود  یاز نوع نظر یریگ . روش نمونهاستنده یمطلوب جامعه در آ یت فرهنگیوضع

 افزار و استفاده از نرم ینشیگز یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار ةمرحل 3 یط و

atlas.ti در کشور در  یفرهنگ ةسنجش توسع های شاخص ،تیو درنها شدندل یتحل ها داده

 .شدند یبند طبقه یاتیشاخص عمل 94و  مؤلفه 22، یبعد اصل 6قالب 

از  یمند با بهره یفرهنگ ةتوسع یالگو یطراح درپی یپژوهش( در 1373) النیل یحضرت

 نشان داد این پژوهش نتایج. بود 1373ز در سا، یشهر تبر النکدر  یارتباط جدید های فناوری

تغییر  ،تغییر کاربری ،میزان مشارکت شهروندان های مؤلفهشهروندان با  ینش رفتاریر بیمتغ 3

 ،لون اسالمی و قانونی شهروندانتغییر در رعایت ش ،رسانی به شهروندان در آموزش و خدمات

ر ییتغ ؛رسانی به شهروندان میزان تولید علم و خدمات ، میزان اعتماد اجتماعی شهروندان

تولید کاالهای فرهنگی متناسب با سواد  های مؤلفهشهروندان با  یفرهنگ یاالهاک یاربرک
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 ،ها فناوریر استفاده از افزایش آگاهی د سازی زمینة فراهم  ،ارتقای فرهنگ دیجیتالی ،اطالعاتی

 های مؤلفهشهروندان با  یو باال بردن سواد اطالعات ؛سازی فرهنگی شهروندان تالش در یکسان

آموزشی  های دورهبرگزاری  ،فناوری شهروندان های مهارت ةتوسع ،تبلیغات در فضای مجازی

 های ناوریفاز  ،تعامل علمی شهروندان با دیگر کاربران در فضای مجازی و در سطح شهر

 های مؤلفه یتمام، نمرة یمعادالت ساختار براساس الگویه ک اند پذیرفته تأثیر یارتباط جدید

 .پذیرفتنی استبرازش  یشده دارا یطراح یالگو ،واقع و در است تأییدبرازش مورد 

توسعة  یارتقا و یگیر شکل مسیر در یساختار موانع بررسی( به 1371)دیگران وثوقی و 

 و فرهنگی های مؤلفه وضعیتپژوهش آنان نشان داد  های یافتهپرداختند. ایران  در فرهنگی

 عوامل ازجمله و نیست و مطلوبی مساعد شرایط در ایران توسعة فرهنگی وضعیت عبارتی به

فرهنگی  تأخر و استبداد فرهنگ ایرانی، سنت سنتی، فرهنگ مقوالت ،وضعیت این بر تأثیرگذار

 ةجامع ناهمگون و ناموزون نظام از برآمده فرهنگ که است آن از حاکی آمده دست هب نتایج است.

  است. بوده ایران ةجامع در توسعة فرهنگی و توسعه یندافر و روند یساختار مانع ایران،

با استفاده از روش  یاجتماع ةو توسع یفرهنگ ةن توسعیب ةرابط ( به بررسی1397فرد ) بابایی

 های سا، یتجرب های پژوهش های یافتهن پژوهش از یا یآمار های داده پرداخت. ها داده ةیل ثانویتحل

و  ها ارزش یمل های پیمایشو  1399ان در سا، یرانیا یفرهنگ یرفتارها یش ملیمایژه پیو ر، بهیاخ

ه ک دادن پژوهش نشان یانتایج  .شدنداستخراج  1392و  1397 های سا،ان در یرانیا های نگرش

 ةیروح نبود، یو فرهنگ یتیهو های آسیبهمچون  یبا موانع متعدد رانیدر ا یفرهنگ ةتوسع

و  یرکف ةیو ضعف سرما یو فرهنگ یرکثر فکط تیشرا نبودت، یاصالت فرد یدر معنا ییفردگرا

 نیافتگی در توسعه یاساس تأثیر ممکن است ای پدیدهن یون مسلم است کهمواجه است.  یفرهنگ

در  یار مهمیر بسیه فرهنگ متغکن است یپژوهش ا نیا اصلی یةفرض .داشته باشد یاجتماع

 یاجتماع ةتوسع یادیشرط بن شیپ یفرهنگ ةجه، تحقق توسعیاست؛ درنت یاجتماع های دگرگونی

 هاست: این پرسشپاسخ به  این پژوهش درپیشده،  بیانکمبودهای توجه به  بااست. 

 ؟اند ملی ایران کدام کتابخانةدر  توسعة فرهنگی یها مؤلفهابعاد و  .1

 ملی ایران وگونه است؟  کتابخانةدر  توسعة فرهنگی یها مؤلفهاهمیت هریک از ابعاد و  .2
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 پژوهش یشناس روش
 یفیتوص ،ها داده ینحوة گردآور، تلفیقی )کمی و کیفی( و ازنظر ها دادهنوع ن پژوهش ازنظر یا

 ملی ایران نةکتابخامدیران میانی و ارشد  همة ،پژوهش یآمار ةجامع .است یشیمایاز نوع پ

برای پاسخ به  هاآن از نفر 32 حضوری و هنفر برای مصاحب 5 هدفمند، صورت به که بودند

مصاحبه و  ،اطالعات یگردآور یها روش .شدندانتخاب  یآمار ةنمون ا عنوانب پرسشنامه

 پرسشنامه بود. 

مدیران دگاه یساختمند، د مهین یها با استفاده از مصاحبه انپژوهشگر ،این مرحلهدر مصاحبه: 

. ندا شدیجو ملی ایران کتابخانةدر  توسعة فرهنگی یها مؤلفه و ابعاد بارةرا در ملی ایران کتابخانة

مدیران دگاه یاز د توسعة فرهنگیموضوع  یارشناسکق و یدق یها، بررس مصاحبهاین هدف از 

ساختمند و  مهیز نوع نها ا بود. مصاحبه آن های مؤلفهابعاد و  تأییدشناسایی یا منظور  به اجرایی

 مثابة به بررسی صحت آنها،ساختمند پس از  مهین یها مصاحبه نتایجقه بود. یدق 73تا  63مدت  به

اطالعات  ،بخش بود: بخش او، 2پرسشنامه دارای  .شدندپرسشنامه استفاده  یها هیگو

 تخصصی، میزان تحصیالت، سمت و ةشامل سن، جنس، رشت دهندگان پاسخشناختی  جمعیت

 کتابخانة در توسعة فرهنگی های مؤلفهگویه به شناسایی  23با  ،بخش دوم بود و کار مرتبط ةسابق

ابعاد . پرداختگوی فرهنگی و بعد آزادی فرهنگی، خالقیت فرهنگی و گفت 3ملی ایران براساس 

 هنیشیپ ةو مطالع مصاحبهو  ای کتابخانهبراساس مطالعات  توسعة فرهنگی ةاولی های مؤلفهو 

خالقیت  مؤلفة 9آزادی فرهنگی،  مؤلفة 7) مؤلفه 23و  بعد 3ران و جهان در یدر ا ژوهشپ

در اختیار پاسخگویان قرار  تأییدو برای  استخراج شد گوی فرهنگی(و گفت مؤلفة 6فرهنگی و 

وند پژوهشگران و و با نظر  1محتوا ییبا استفاده از روش روا پژوهش ةپرسشنام ییگرفت. روا

. شدد ییپس از اعما، اصالحات محدود تأ ،مدیریت فرهنگی ةف در حوزیتأل رایدا نظر صاحب

 یآلفا با استفاده ازپس از توزیع آزمایشی،  پژوهش ةز پرسشنامیابزار ن ییایسنجش پا یبرا

، برای بعد خالقیت فرهنگی 99/3 آلفا برای بعد آزادی فرهنگی بیه ضرکسنجیده شد رونباخ ک

 دست آمد. به 96/3وی فرهنگی گو و برای بعد گفت 73/3

                                                           
1. content validity 
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 پژوهش یها افتهی
%( 21/7نفر ) 9سا،،  43تا  31%( از نمونه بین 1/53نفر ) 19که  دهند یمتوصیفی نشان  یها افتهی

نفر  19. بودند  سا، 63تا  51%( 6/3نفر ) 3سا،،  33تا  23%( 15/6نفر ) 5سا،،  53تا  41

%( دارای 57/4) نفر 17شترین تعداد نمونه . بیبودند%( زن 46/7) نفر 15%( مرد و 53/1)

 بودند.%( دکتری 7/4نفر ) 3 کارشناسی و%( 29/1) نفر 13ترتیب  و به ارشد کارشناسیتحصیالت 

%( دارای 43/95) نفر 14ترتیب  سا، و به 13تا  1 ة%( دارای سابق53نفر ) 16بیشترین تعداد نمونه 

 12بیشترین تعداد نمونه  بودند.سا،  33تا  21 ةق%( دارای ساب6/3) نفر 2سا،،  23تا  11 ةسابق

 ة%( رشت21/99) نفر 9مدیریت فرهنگی،  ة%( رشت29/12) نفر 7 کتابداری، ة%( رشت39/5) نفر

  بودند.تحصیلی زبان انگلیسی و ادبیات فارسی  ة%( رشت12/5) نفر 4 شناسی و جامعه

ساعت مصاحبه  12مدت  هب توسعة فرهنگی ةنفر از خبرگان حوز 5با  نتایج مصاحبه:

به این پژوهشگران که  اشباع نظری پیش رفت و زمانی ةتا مرحلها  مصاحبهصورت گرفت. 

. پس از اتمام ندمتوقف شد ها مصاحبه ،آید نمیدست  هجدیدی ب مؤلفةکه  ندنتیجه رسید

. ابتدا کدگذاری باز صورت گرفت. با توجه به شداقدام به فرایند کدگذاری  ،ها مصاحبه

( با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام 1779) و کوربین استراوس ةشد عرضهاهنمای ر

 های تحلیلبا  ،تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند. در این مرحله ها بنددر داخل خطوط و 

)انتخاب واژگان  سازی یکسانآمده،  دست هب های مؤلفه کردن همة، ضمن فهرست دقیق

آمده در کدگذاری باز،  دست هب های مؤلفه گرفت.انجام آنها هیم مشترک( حذف مفا و تر صحیح

اصلی و فرعی مربوط به آنها مشخص شدند. هنگام  های مقولهو دقت بررسی  بعد به ةدر مرحل

مستقیم از  طور ، بهپژوهشگرانگذاری توسط  عنوانراه ، مفاهیم از ها دادهتحلیل دقیق  و تجزیه

دگان )کدهای زنده( یا با توجه به موارد مشترک کاربرد آنها ایجاد کنن شرکت ةرونوشت مصاحب

و  بررسی شدنداصلی  های مقولهبرای یافتن  ها مصاحبه مکتوب های نسخه منظم، طور به شدند.

، کدگذاری بندی مقولهند که به این فرایند دش بندی مقولهتر  بزرگ های دستهدر قالب  ها مؤلفه

بعد آزادی فرهنگی  3 منتج به ،آمده از کدگذاری محوری دست هب . نتایجشود میمحوری گفته 

 1جدو، به شرح  مؤلفه 6گوی فرهنگی با و و گفت مؤلفه 9، خالقیت فرهنگی با مؤلفه 7با 

  بود.



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

 

 

آمده در کدگذاری محوری دست هابعاد ب .1 جدول  

 ها مؤلفه ردیف ابعاد

 آزادی فرهنگی

 غیرقانونی یها تیمحدودمصونیت فردی در برابر  1
 آزادی بیان و اندیشه 2
 های فرهنگی بیان و انتقا، ارزش 3
 طلبی ترویج فرهنگ آزاداندیشی و حقیقت 4
 تقدم منافع جمعی بر منافع فردی 5
 عدالت اجتماعی 6
 تساوی افراد در برابر قانون 9
 های اجتماعی جلب مشارکت حداکثری گروه 9
 نهاد دممر یها سازمانتقویت  7

 خالقیت فرهنگی

 ابتکاری یها دهیاحمایت از  13
 یا کتابخانهسازی اطالعات  شبکه 11
 واپ و نشر ةحوز درابتکار  12
 دیجیتالی کردن اسناد و آثار کتابخانه 13
 واپ و نشرحوزة در  ها نهیهزکاهش  14
 توانمندسازی نیروی انسانی 15
 حمایت از فعاالن خالق 16
 انداز جدید ترسیم وشم 19

 
 
 

 گفتگوی فرهنگی

 فرهنگ کتاب و کتابخوانی ةتوسع 19
 یا رسانهسواد  یارتقا 17
 ها تمدنگوی بین و گفت 23
 اجتماعی یها شبکهاستفاده از  ةتوسع 21
 بانز   همکاری مشترک با کشورهای فارسی 22
 هاکشوردیگر شناسایی و معرفی مفاخر فرهنگی مشترک با  23

 

 ملی ایران کدام است؟ ةدر کتابخان توسعة فرهنگی های مؤلفهابعاد و . 1 پرسش

 ،او، پژوهش، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در این آزمون پرسشبرای پاسخ به 

از  ،منظور همین به. شود  میاطمینان حاصل  برداری نمونهابتدا از نرما، بودن جامعه و حدکفایت 
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کفایت  گیری هاولکین برای انداز-مایر-)شامل آزمون کایزر حلیل عاملی اکتشافیآزمون ت

 ( استفاده شد.ها دادهبرداری و آزمون بارتلت برای تعیین نرما، بودن توزیع  نمونه

 و کرویت بارتلت KMOشاخص  .2جدول 

 3،917 (KMO) ینکاول–مایر-آزمون کایزر ةانداز

 2179،713 (Bartlett Test) دو آزمون کرویت بارتلت/خی ةانداز

 113 آزادی ةدرج

 .،333 داری اسطح معن
 

ییدی برای ابعاد آزادی فرهنگی، خالقیت فرهنگی و أخروجی آزمون تحلیل عاملی ت

  (.1)نمودار  تشریح شده است داری معنانمودار استاندارد و حالت  با استفاده از گوی فرهنگیو گفت
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1نمودار  توسعة فرهنگیمقادیر استاندارد الگوی  .  

 کتابخانة توسعة فرهنگیالگوی  های مؤلفهییدی ابعاد و أتحلیل عاملی ت ةنتیج ،مجموع در

 مؤلفةتحلیل عاملی اکتشافی،  ةشده در مرحل شناسایی مؤلفة 23از بین  دهد میملی ایران نشان 

 است.  شده تأییددیگر  مؤلفة 21گو حذف و از ال 3/4با کسب بار عاملی کمتر از  13و  9
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چگونه  ایرانملی  کتابخانةدر  توسعة فرهنگی های مؤلفه. اهمیت هریک از ابعاد و 2 پرسش

 است؟ 

در  ،اهمیتشانترتیب  به ،توسعة فرهنگیبه الگوی  دهی شکلدر ایجاد و  مؤلفهمیزان اهمیت هر 

 .است شدهارائه  3جدو، 

توسعة فرهنگیالگوی  های فهمؤلبندی  اولویت. 3جدول   

 t-valueضریب  بار عاملی مؤلفه

 12/45 99 23 مؤلفة
 11/26 91 7 مؤلفة
 11/24 91 23مؤلفة 
 13/74 97 5 مؤلفة
 13/74 97 19 مؤلفة
 13/91 99 6 مؤلفة
 13/5 93 13مؤلفة 
 13/99 93 14 مؤلفة
 13/49 92 3 مؤلفة
 13/11 67 12 مؤلفة

 7/62 64 11مؤلفة 
 7/52 3،64 17 مؤلفة
 7/62 64 2 مؤلفة
 7/44 63 15 مؤلفة

 7/44 63 21مؤلفة 
 7/24 61 9 مؤلفة
 7/23 63 4 مؤلفة
 9/93 57 16 مؤلفة
 9/5 59 1 مؤلفة
 9/93 56 22 مؤلفة
 9/19 51 19 مؤلفة

و معرفی شناسایی » مؤلفة دهد میییدی نشان أفته از آزمون تحلیل عاملی تربرگ 3نتایج جدو، 

گوی و گفت»و « نهاد مردم های سازمانتقویت » مؤلفة، «کشورهادیگر مفاخر فرهنگی مشترک با 
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« فرهنگ کتاب و کتابخوانی ةتوسع» های مؤلفه ،ند. همچنینا دارای بیشترین اهمیت« ها تمدنبین 

 ارند. کمترین اهمیت را د توسعة فرهنگیدر الگوی « زبان همکاری مشترک با کشورهای فارسی»و 

 گیری نتیجهبحث و 
مؤلفه  21 و بعد 3 ملی ایران دارای کتابخانةدر  توسعة فرهنگینشان داد الگوی پژوهش نتایج 

 :پردازیم می هاآنهریک از  بارةاست که در ادامه به بحث در

ملی ازنظر بعد  نةکتابخادر  توسعة فرهنگینشان داد که  پژوهشنتایج  بعد آزادی فرهنگی:

های  جلب مشارکت حداکثری گروه» ةمؤلفاست و تنها  مؤلفه 9دارای  ،یآزادی فرهنگ

 بعد آزادی فرهنگی حذف شد. یها مؤلفهاز میان  ،نظران با استناد به نظر صاحب «اجتماعی

که شامل حقوق فردی و است انسانی  ةفرهنگی توسع های شاخص ةفرهنگی اولین مجموعآزادی 

امنیت شخصی، آزادی  :ند ازا و عبارت شود میکیفی استفاده  های شاخصبرای آن از  است واجتماعی 

که عدالت اجتماعی یکی  آنجایی گیری و انتخاب. از بیان و اندیشه، تساوی در برابر قانون و حق تصمیم

که گاهی در مقابل نابرابری خود را نشان  یماست، شاهد توسعة فرهنگیمهم در  های شاخصاز 

. شود میوضوح دیده  مختلف کاری، این نابرابری به های عرصهان و در و گاهی در داخل سازم دهد می

و معیار برخی از مدیران برای انتخاب شود  میبسا گاهی کیفی بودن نیروی انسانی نادیده گرفته  وه

 ،که وجود نیروی متخصص . ورابودن نه تخصص و علمی ؛است نیروی انسانی، تنها روابط و وفاداری

وتر حمایتی مطملنی برای  ،تخصص و برعکس، وجود متعهدان بی کند د وارد میتردیوجود آنها در 

که تمام تشکیالت یک  شود میولی درعمل دیده  ؛شود میراحتی صحبت  . گاهی از عدالت بهستآنها

افراد و تجربیات  ةسالوندین  ةتجربو گاهی  دهد میگروه کاری را تنها یک نفر نیروی انسانی تشکیل 

و از  کنند میسپاری  شده را برون و مسیر پیمودهشود  میکار، نادیده گرفته دادن نجام شده در ا کسب

 .شود میتمام امور اداری و انسانی و فرهنگی آن فقط حضور فیزیکی افراد مدنظر قرار داده 

 های ارزش به ای مقاله در وی. دارد مطابقت( 2332) گورمن نتایج با تاحدزیادی بخش این نتایج

 یآزاد که کرده است اشاره کتابخانه ارزیابی شاخص 9معرفی  و شدن جهانی یندافر در هکتابخان

 در که بودند  اصلی شاخص 3 ،یدموکراس و مدون اطالعات و دانش به یدسترس در یبرابر ،یفکر

 طراحی به خود دکتری رسالة در( 1399) فراهانی عزیزآبادی .اند شده تأیید هم رو پیش پژوهش
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 طراحی منظور به ،پژوهش این در. پرداخت توسعة فرهنگی رب ملی ةرسان تأثیر گیری هانداز الگوی

 و نظرها از توسعه فرهنگی های شاخص تعیین و ملی ةرسان برای توسعة فرهنگی مطلوب الگوی

 و علمی آموزشی، سازمان جهانی های گزارش طور همین کارشناسان، و نظران صاحب های دیدگاه

 فرهنگ وزارت های گزارش ةمجموع نیز و توسعة فرهنگی بخش در( یونسکو) متحد ملل فرهنگی

 خالقیت فرهنگی، آزادی) بعد 4 در این الگو ،نهایت در. است شده استفاده اسالمی ارشاد و

 . شد طراحی شاخص 42 و رفتاری( الگوهای و فرهنگی گویو گفت فرهنگی،

ملی  کتابخانةدر  توسعة فرهنگیه نشان داد ک رو پژوهش پیشنتایج  بعد خالقیت فرهنگی:

دیجیتالی کردن اسناد و آثار » ةمؤلفاست و تنها  مؤلفه 9ازنظر بعد خالقیت فرهنگی دارای 

 بعد آزادی فرهنگی حذف شد. یها مؤلفهنظران از میان  با استناد به نظر صاحب «کتابخانه

ارج نهادن به خالقیت  حد جامعه با خالقیت فرهنگی حکایت از آن دارند که تا وه یها شاخص

فعا، در  یا گونه خود به انةو استعدادهای خالق ها ییتواناتا با اتکا به  دهد یمبه شهروندان خود امکان 

جمعی  ای یدهپد مکن استم ؛شود یمابراز  ای یچیدهپ های از راهخالقیت  حیات جامعه مشارکت کنند.

کن است فردی یا گروهی باشد. ارزیابی خالقیت به نتایج آن نیز مم ،منوا، همین یا انفرادی باشد و به

و امکاناتی که جامعه در اختیار شهروندان خود  ها فرصتپذیر است: یکی برحسب  دو صورت امکان

یعنی نتایج  ،یعنی دسترسی به ابراز بیان و دیگری برحسب آنچه حاصل خالقیت است ،دهد یمقرار 

 .رسد یمنظر  هروند دشوارتر به ؛عتبار بیشتری داردا ،اساس نتایج ارزیابی بر قطعی است کهآن. 

 های یتفعالمتنوعی از  های شکل ممکن استگسترده و وسیع است که  ای یدهپدخالقیت  ،براین عالوه

فکری  یها وردهافربه  اغلباما  ؛اجتماعی و سیاسی گرفته تا فرهنگی را نشان دهد انسانی از اقتصادی،

خصوص  و اطالعات الزم برای سنجش خالقیت به ها دادهجه به نبود و با تو شود یمو هنری منحصر 

در حا،  ،جامعه ةجدید هدایت و ادار های شکلدر مواردی وون مشارکت خالق مردم در توسعه و 

 شوند: های خالقیت فرهنگی تعیین می زیرشاخص ةلفؤحاضر تنها بر اساس سه م

 ؛یفرهنگ های یتفعالفرهنگی و  یها وردهافر هزینة .1

 ؛یا ارزش پولی آنها یدشدهتولجدید بر مبنای تعداد اقالم  یها فراورده.خلق 2

 خالق مشارکت دارند. های یتفعالمستقیم در  طور بهتعداد افرادی که  .3
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 ةگیری تأثیر رسان اندازه الگویطراحی دکتری خود به  رسالة( در 1399) عزیزآبادی فراهانی

 مؤثر های مؤلفهملی در هریک از  ةضعیت موجود رسانوپرداخت. وی  توسعة فرهنگیر بملی 

محاسبه  را تعیین و میزان انحراف از وضع آرمانی را تلویزیونی-رادیویی توسعة فرهنگیبر 

تا  49 حدودمیزان انحراف از وضع آرمانی  طورکلی به ،ها مؤلفه ةترتیب که در هم  ینا ه ب ؛کرد

 زیادای رفتاری ضمن برخورداری از اهمیت و الگوه خالقیت فرهنگیدرصد بود و بعد  62

 ة( به مقایس1392معمار ). دادند ، انحراف بیشتری را نشانتوسعة فرهنگی الگویدر 

 توسعة فرهنگی ،وی ةعقید  پرداخت. به« در کشور ایران و جهان توسعة فرهنگی یها شاخص»

 ؛شود یمعه گفته به فرایند گسترش خردورزی، تولید و تباد، اطالعات در میان آحاد جام

 .یابد یمدر سطح جامعه گسترش  خالقیت فرهنگیاین فرایند، راه که از  طوری به

 کتابخانةدر  توسعة فرهنگینشان داد که رو  پژوهش پیشنتایج  گوی فرهنگی:و بعد گفت

 (.1است )جدو،  مؤلفه 6گوی فرهنگی دارای و ملی ازنظر بعد گفت

همزیستی  ةگوی فرهنگی است. الزمو گفت ،نگیفره یها شاخص ةسومین گروه از مجموع

فرهنگ  ةیپابرقراری ارتباط و درک و شناخت متقابل آنها از یکدیگر است. ارتباطات،  ،ها ملت

خود مستلزم پذیرش و محترم شمردن  ها ملتو شناخت متقابل  است  تعاد، فرهنگ ةشالودو 

تنوع و  یها شاخصعات الزم برای و اطال ها داده که ذکر استشایان  .هاست فرهنگاصل تنوع 

 ،دشوار بوده ییها دادهآوری ونین  جوامع ناقص است و جمع بیشترگوی فرهنگی در و گفت

ارشاد  در کشور ما نیز وزارت فرهنگ و میدانی وسیع است. های پژوهشنیازمند بررسی و 

 جرایاگی، با فرهنگ و امور فرهن ةحوزباالترین مقام اجرایی و رسمی در  در جایگاهاسالمی 

ازجمله ؛ است کردهفرهنگی  یها شاخصملی، اقدام به تدوین  یها طرحاز  یا مجموعه

و « رفتارهای فرهنگی ایرانیان»، «فرهنگی ایرانیان یها ارزش» زمینه،ملی در این  یها طرح

 ،و آمارهای معتبر ها شاخصاز  یا مجموعهتدوین  روی،هر به. هستند «آمارگیری فرهنگی»

دلیل  به ،کننده و مطملن که نموداری از وضع فرهنگی یک جامعه باشند فراگیر، قانعمنسجم، 

 پذیر است. اما امکان است،فرهنگی دشوار های ینهزمپیچیدگی و ناهمگنی  گستردگی،
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 منابع
 رفاه  ةفصلنام ،»اجتماعی در ایران ةو توسع توسعة فرهنگی« ،(1397فرد، اسداله ) بابایی

 .56-9 :39 ةشمار، اجتماعی

 بیست  ةهای سد سازی و چالش جهانی-قدرت فرهنگ« ،(1373) پارکه، بیکهو و دیگران

 .سیما های پژوهشل ک   اداره تهران: الدین، تاج ضیاء ،»یکم و

 ( 1393توسلی، غالمعباس)، »مقاالت  همجموع، »جامعیّت مفهوم توسعه و رابطه با فرهنگ

 .33-24: 15شمارة  ،ت سمتانتشارا تهران، ،شناسی توسعه جامعه سمینار

 ( 1373حضرتی لیالن، اکرم ،)از مندی بهره بر کیدأت با توسعة فرهنگی الگوی طراحی 

 ریزی برنامه و مدیریت ةرشت در ، دکتریتبریز شهر کالن در ارتباطی نوین های فناوری

 تحقیقات. و علوم واحد ،اسالمی آزاد فرهنگی، دانشگاه

  سازمان  ةقانون اساسنام( 1396) ،رانیا یاسالم یجمهورملی  کتابخانةسازمان اسناد و
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