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 چکیده

های رسد که روشهای کیفری، به نظر میبا توجه به گسترش خشونت و جرم و جنایت در جامعه با وجود اعمال روش مقدمه:

تواند بر کاهش ارتکاب جرم اثر بگذارد و به این ترتیب است که پای نهادهای اجتماعی های کیفری میپیشگیرانه بیشتر از روش

های عمومی در کاهش آید. به این منظور در این مطالعه به شناسایی نقش کتابخانهمی های عمومی به میانو فرهنگی مانند کتابخانه

 شود.ارتکاب جرم و افزایش امنیت اجتماعی پرداخته می

باشد. جامعه رویکرد مورد استفاده در این نوع پژوهش کیفی است و روش مورد استفاده در آن تکنیک دلفی میشناسی: روش

تابداری و افراد شاغل در نهادهایی است که به نحوی با مبحث پیشگیری از جرم و امنیت اجتماعی در پژوهش شامل متخصصین ک

آوری نمونه در مرحله اول مطالعه شرکت کردند. جمع 50دار انجام شد و گیری به صورت قضاوتی یا هدفباشند. نمونهارتباط می

با محاسبه آمار توصیفی و استنباطی  SPSSافزار ها توسط نرمدید. تحلیل دادهها با استفاده از روش دلفی در دو مرحله انجام گرداده

 انجام شد.

عامل را به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی  32های پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع بر اساس یافته ها:یافته

اند که شامل شناسایی نیازهای آموزشی، تهیه سته تقسیم شدههای عمومی تشخیص دادند. این عوامل به هفت دتوسط کتابخانه
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های اجتماعی و فرهنگی، و امنیت و سرمایه سازی اوقات فراغت، فعالیتمواد و منابع آموزشی، خدمات سیار، ترویج خواندن، غنی

 اند.اجتماعی بوده

باشد. جرم و جنایت و افزایش امنیت اجتماعی می های عمومی در کاهشدهنده اهمیت نقش کتابخانهها نشانیافته گیری:نتیجه

های عمومی در راستای ریزی برای کتابخانههای این پژوهش، که برای نخستین بار در ایران اجرا شده است، جهت برنامهاز یافته

 توان استفاده نمود.ارتقای امنیت اجتماعی می

 ایران ـ یت اجتماعیسرمایه اجتماعی، امن های عمومی،کتابخانه ها:کلیدواژه

 

 مقدمه
های فعال زندگی سر و کار بندی حیات آدمی نقش اساسی داشته و با تمام حوزهامنیت در شالوده

یابد دارد و تار و پود هستی با آن در هم تنیده است. آدمی که همیشه در جمع و با جمع قابلیت تعریف می

کند. اجتماعاتی تماس و ارتباط میان افراد را فراهم میحراست و پایداری از اجتماعاتی را بر عهده دارد که 

کند. بنابراین، تضمین ها، نیازهای آنان را برآورده میکه به انسان هستی بخشیده و ضمن پیوند میان انسان

امنیت اجتماعات انسانی الزم و ضروری است، چرا که حیات انسان در گرو آنهاست و اختالل در ساز و کار 

 (.1385اامنی و پریشانی احوال انسان خواهد بود )نویدنیا، آنان موجب ن

های مهم امنیت ملی است که متأثر از متغیرهایی چون نبود اعتیاد، نبود امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه

جرم و جنایت و رشد بهداشت و غیره است. امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطری است که هر جامعه 

های سیاسی و شهروندان خود ایجاد کند. امنیت و میزان آن برای تمام نظام موظف است برای اعضای

 آید.نظر از سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین مسائل به شمار میصرف

نظران، امنیت اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و برخی از صاحب

ر شرایط تغییر و تهدیدات عینی و احتمالی تعریف و برای ارتباط نزدیک میان های بنیادین خود دویژگی

توان از حیث شمول و فراگیری، امنیت عمومی کنند. امنیت اجتماعی را میهویت جامعه و امنیت تأکید می

تردید هیچ عنصری برای تواند پوشش دهد. بیهای امنیت جمعی و گروهی را میقلمداد کرد که حوزه

تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش فت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمپیشر

پذیر نخواهد بود )رسولی در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خالقیت و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکان

 (.1390و صالحی، 

های اجتماعی موجود در جامعه بهای آسیپژوهشگران در بررسی میزان امنیت اجتماعی از شاخص

های اجتماعی چون انواع سرقت، کالهبرداری، تجاوز باندهای سرقت کنند. فقر، بیکاری و آسیباستفاده می
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های و قتل مسلحانه، کودکان و زنان خیابانی، اعتیاد، فحشا، دزدی و مهاجرت از مهمترین مصادیق و شاخص

های اجتماعی هستیم که روز به روز بر شدت آنها شاهد انواع آسیبامنیت اجتماعی هستند. امروزه در جامعه 

 (.679، 1362شود )سلماسی، افزوده می

دانیم که پدیده جرم امروزه به یکی از مشکالت اساسی جوامع بشری تبدیل شده است. همه ما می

گردند. عالوه از آن متضرر می کند بلکه سایر افراد جامعه نیزتنها به قربانیان مستقیم آن صدمه وارد میجرم نه

تری گردد، صدمات مستقیمبر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاهده وقوع جرائم حاصل می

گرفت، کاالهای ها صورت نمیشود. برای مثال، گفته شده است که هرگاه دزدی از مغازهآنها وارد مینیز به 

طور هرگاه شد. همینهای فعلی به مشتریان عرضه میز قیمتتر اآنها چیزی تا حد پنج درصد پایین

نها های دریافتی آشدند، حق بیمههای بیمه ملزم به پرداخت خسارات زیاد به قربانیان جرائم مالی نمیشرکت

کنند. حتی برخی تا آنجا پیش گزاران بسیار کمتر از آن چیزی بود که در حال حاضر دریافت میاز بیمه

های گزافی را که مردم برای حفاظت از اموال خود، از طرقی مثل قفل کردن درها و که همه هزینهاند رفته

های تحمیل شده از سوی مجرمان مالی شوند در واقع هزینهها و نصب دزدگیر و غیره متحمل میگاوصندوق

باشد بلکه بر کل جامعه نمی اند. بنابراین جرم تنها بر قربانیان مستقیم آن تأثیرگذاربه افراد جامعه دانسته

 (.120، 1362اثرگذار است )سلماسی، 

با توجه به نقش مثبت حضور فعال نهادهای فرهنگی و اجتماعی در گستره عمومی جوامع پیشرفته، 

در کشورهای در حال توسعه نیز ضروری  استفاده از حداکثر پتانسیل این مراکز برای افزایش امنیت اجتماعی

های آموزشی در ارائه خدمات برای همه، فقر اقتصادی، و متأسفانه به دلیل ضعف سیستمرسد. به نظر می

مشکالت افزایش جمعیت، جرم و بزه در این کشورها رو به افزایش است و الزم است نهادهایی مانند کتابخانه 

 عمومی برای پیشگیری از این مشکالت همت مضاعف بنمایند.

 

 بیان مسئله پژوهش

 هایها و چالشای پر چالش و نیازمند اصالحات اجتماعی اساسی است. آسیبجامعه جامعه ایران

ای )پیوسته(، و ... هستند ها بسیار متنوع، فراگیر، زنجیرهکنونی چند ویژگی عمده دارد از جمله اینکه چالش

آیند. پیامد می کنند و در نهایت ضد توسعه و ضد اصالحات به شمارکه هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می

 رپذیری جامعه، کاهش اعتماد عمومی، هدر رفتن انرژی، هدها منجر به افزایش آسیبها و چالشاین آسیب
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رفتن زمان، هدر رفتن منابع مالی، بروز افسردگی، یاس و ناامیدی در بخش بزرگی از جامعه و حتی مهاجرت 

 (.1396نیستند )فتاحی،  پذیرنخبگان، خروج ثروت و دانش از کشور است که جبران

های های اجتماعی، چالشبندی کالن آنهاست: چالشها نیازمند دستهشناسایی و مدیریت این چالش

های های حقوقی، چالشهای سیاسی، چالشهای اقتصادی، چالشهای آموزشی، چالشفرهنگی، چالش

یک همچون دومینو موجب بروز و اند و هر زیست محیطی و مانند آنها که همه زنجیروار به هم پیوسته

های اجتماعی گستردگی و شدت بیشتری دارند و برخی حال، چالششود. در عینها میحرکت سایر چالش

از مهمترین موارد آن عبارتند از اعتیاد، طالق، افسردگی، خودکشی، انحرافات اخالقی، انحرافات جنسی، 

گویی و کالهبرداری، درگیری، قتل و مانند آنها. روغبیماری ایدز، عصبیت و خشونت، تبهکاری و سرقت، د

یابیم که مهمترین آنها ناآگاهی، ناتوانی چنانچه به دالیل و عوامل یا ریشه این معضالت توجه کنیم درمی

درست، و در نهایت ناتوانی در  گیریتفکر درست، ناتوانی تفکر منطقی و عقالنی، ناتوانی در تصمیم

اطالعات، دانش و خرد جمعی است. چنین معضالتی خود ریشه در عدم آموزش جامعه در گیری از بهره

تفکر منطقی، و نیز عدم مطالعه هدفمند در بخش بزرگی از جامعه ایران دارد. اکنون  گیریراستای شکل

ه و افزایش معناداری بین عدم مطالعه در میان افراد جامع رابطهها نشان داده است که نتایج بسیاری از پژوهش

دانند و در نتیجه احتمال ها و مسائل اجتماعی وجود دارد. یعنی هرچه مردم کمتر بخوانند، کمتر میچالش

 (.1396بیشتری وجود دارد که دچار خطاکاری و خالفکاری شوند )فتاحی، 

 ی اساسی وجود محیط ذهنی جرم است. عدمدیده زمینهجهل و نادانی، فقر فرهنگی بزهکار و بزه 

آشنایی به قوانین، عدم آشنایی به آثار حقوقی، اجتماعی و فرهنگی جرائم، عدم آشنایی به راهکارهای قانونی 

برای به انجام رساندن امور، عدم آشنایی به جایگاه و موقعیت اشخاص مورد رجوع برای کارگشایی امور، 

ز حیث جرم خیز بودن یا نبودن و در ها اعدم آشنایی با محل و مکان کارگشایی امور و عدم آگاهی از مکان

دیده در درون بزهکار ها و فقر اطالعاتی بزهطرف دیگر اطالع شخص بزهکار از این جهل و عدم آشنایی

های پیشگیری از وقوع کند. بنابراین یکی از راهایجاد امنیت محیط اجتماعی و نوعی برای ارتکاب جرم می

رسانی متناسب با هر قشر و طبقه است )سلماسی، هضت اطالعجرائم و ایجاد امنیت اجتماعی ضرورت ن

1362 ،679.) 

ترین وظیفه توان گفت اصلیهای عمومی با توجه به رسالت آموزشی که دارند که میکتابخانه

توانند در آموزش تمامی افراد جامعه بدون محدودیت در مورد آید، میهای عمومی به حساب میکتابخانه

های کتابخانه از بدو تولد تا آخر عمر نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به کارکرد مورد نظر،افراد و همچنین 
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توانند نقش پیشگیرانه در ارتکاب جرم و جنایت و اختالل در امنیت اجتماعی داشته باشند. نقش عمومی می

افتد، غیر قابل انکار یهایی که به دلیل نبود آگاهی اتفاق مهای عمومی در کاهش جرم و جنایتکتابخانه

 است.

ای از کنند و مجموعهها موجودات اجتماعی هستند که در اجتماعات با یکدیگر پیوند پیدا میانسان

ها و قواعد طبیعی نیستند، بلکه باید کنند. این ارزشها و قواعد را به منظور ارتباط با یکدیگر خلق میارزش

تا جامعه به مکانی مدنی برای زندگی تبدیل شود. هر چند که افراد، از طریق جامعه و برای جامعه خلق شوند 

ها در یک متن کنند و برخوردار از حقوق فردی هستند، لیکن تمامی اینشان را آزادانه انتخاب میزندگی

ای از کنند. سرمایه اجتماعی در معنای گسترده خود به عنوان مجموعهاجتماعی شکل گرفته و معنا پیدا می

بستان و اعتماد محاط شده در روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و ترتیبات عد، هنجارها، تعلقات، بدهقوا

سازد، تعریف شده است )غفاری، شان مینهادی جامعه که افراد را قادر به تحقق اهداف فردی و اجتماعی

1390 ،153.) 

با افزایش کیفیت زندگی،  گروهی آن،افزایش میزان سرمایه اجتماعی به خصوص در شکل بین

توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظام کارآمد، کنترل اجتماعی غیررسمی، رعایت هنجارها، استحکام 

بستان اجتماعی و دیگر پیامدهای مثبت همراه خانواده، نظم اجتماعی پویا، امنیت اجتماعی، حمایت و بده

تفاوتی مدنی، فساد سیاسی، بروز های اجتماعی، بیننظمی و بحرااست. کاهش سرمایه اجتماعی نیز با بی

جرم و خشونت، اختالل هنجاری و اختالل در روابط اجتماعی، افول خانواده، وندالیسم اجتماعی، ناکارایی 

 (.187، 1390گرایی گروهی و جناحی و دیگر نتایج منفی همراه است )غفاری، نهادی و افراط

توانند در ارتقای امنیت اجتماعی هایی که میاز جمله سازمانطبق تعاریف جدید سرمایه اجتماعی 

های عمومی به دلیل اینکه با تمام اقشار جامعه های عمومی هستند. کتابخانهنقش مؤثری داشته باشند کتابخانه

از هر جنس و سن و نژاد و مذهب در ارتباط هستند و همچنین به دلیل کارکردها و وظایف خاصی که دارند، 

برای  ها داشته باشند. بیانیه یونسکوتوانند گستره تأثیر بیشتر نسبت به سایر نهادهای فرهنگی و کتابخانهمی

ایجاد و تقویت عادات مطالعه، حمایت از افراد و خودآموزی، تأمین  های کلیدیهای عمومی رسالتکتابخانه

ه اختالفات فرهنگی و حمایت و دسترسی شهروندان به اطالعات، ترویج گفتگوی بین فرهنگی و توجه ب

بیانیه یونسکو، ) بینی کرده استهای سوادآموزی را برای کتابخانه عمومی پیشها و برنامهفعالیت مشارکت در

1374.) 
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های عمومی را در جهت ارتقای امنیت اجتماعی تحقیق حاضر بر آن است که رسالت و نقش کتابخانه

های گروهی در محیط کتابخانه های کلیدی آن مطالعه نماید. از آنجا که مطالعه و مشارکتبا توجه به رسالت

برد، در افراد باال مینقش مهمی در رشد آگاهی افراد دارد و امکان خودآموزی و توانایی حل مسأله را 

 .امنیت اجتماعی تلقی گردد تواند عاملی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و در نهایتمی

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

تحقیقات چندی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع پژوهش انجام گرفته که به برخی از 

 شود:آنها اشاره می

آموزان مدارس یقی که با استفاده از ابزار مشاهده روی دانشدر تحق (Marchand, 2010مارچاند )

در ساعات بعد از مدرسه انجام داده، به این نتیجه رسیده است که داشتن توانایی به عنوان متخصص اطالعاتی 

سازی اطالعات به نیازهای ضروری، خیلی ارزشمند است. وی گروه بحث کتاب برای نوجوانان برای فراهم

درمانی بحث شد و از مشاوران تأسیس کرد که درباره موضوعات مهم با استفاده از اصول کتاب در کتابخانه

خواندن با هدف  :Legit Lit ها دعوت به عمل آمد. این برنامهو کارشناسان موضوعی برای مالقات با بچه

ی مشکالتی که های طوالنی انجام گرفت و خدماتی براآموزان صحبتنامیده شد. در این پروژه با دانش

شوند از قبیل قلدری، خودکشی، سوء مصرف مواد، و ... فراهم گردید. این پروژه افراد جوان با آن روبرو می

ها با هم سن و ساالنشان فراهم شد. این خواندن با هدف است و در آن برای افراد جوان فرصت بحث کتاب

آرلینگتون با توجه به پیشرفت اقتصادی، پیشگیری های عمومی را در شهر مقاله به طور خالصه نقش کتابخانه

های بین از جرم و جنایت و مداخله مؤثر، تفریح و سرگرمی، تشریک مساعی، و مشارکت جوامع تنها با مثال

 کند.های مبتنی بر همکاری کشف میسازمانی از فعالیت

 «عمومی در عدالت اجتماعیهای نقش کتابخانه»با عنوان  ای کهدر مقاله (Vincent, 2012)وینسنت 

کند که طیف عظیمی از وظایف کند و اشاره میهای عمومی بحث میهای کتابخانهمنتشر نمود، درباره نقش

توانند به عهده بگیرند، مبهم مانده است. در نتیجه نقش کتابخانه تنها به های عمومی میمختلفی که کتابخانه

های پنهان کتابخانهشده است. وی در مقاله خود به یکی از نقش امانت کتاب و بازدید از کتابخانه محدود

های دارد که نقش کتابخانهکند و بیان میهای عمومی که همان برقراری عدالت اجتماعی است، اشاره می

 ای بگیرند، غیر قابل انکار است.عمومی در تأمین اطالعاتی که به شهروندان اجازه دهد تا تصمیمات آگاهانه
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های عمومی در ادینبورگ و مطالعه تطبیقی کتابخانه»با عنوان  ( در تحقیقیMiller, 2014) میلر

، دو کتابخانه شهر ادینبورگ در اسکاتلند و کتابخانه «کوپنهاگ و پتانسیل آنها برای ایجاد سرمایه اجتماعی

برای استخراج کوپنهاگ در دانمارک را به صورت یک مطالعه تطبیقی مقایسه کرد. روش استفاده شده 

ها نشان های کیفی با مدیران کتابخانه، مشاهده و مراجعه به اسناد و مدارک سازمانی بود. یافتهها، مصاحبهداده

داد که کارکنان کتابخانه در ادینبورگ و کوپنهاگ فعاالنه در ایجاد سرمایه اجتماعی به طرق مختلفی از 

ها ی یک مکان مالقات غیررسمی، ایجاد پیوندهایی بین گروهآورها، فراهمقبیل تسهیل یا ساماندهی مالقات

در جامعه، ایجاد یک محیط خوشایند، و بررسی نیازهای آموزشی جامعه درگیر هستند. نتایج نشان داد که 

گذارد؛ فضا و ساختمان کتابخانه، سه عامل اصلی روی توانایی کتابخانه برای ایجاد سرمایه اجتماعی تأثیر می

 تابخانه و داوطلبان، و پیوندهایی که کتابخانه با جامعه دارد.کارکنان ک

هایی که ممکن است چالش ( روی بعضی ازRankin, 2016) دیگری توسط رانکینهمچنین تحقیق 

در تهیه خدمات کتابخانه عمومی برای افراد کودک و نوجوان پیش بیاید، انجام گردید. بر اساس تحقیق 

هایی برای افراد جوان دارند که پیشرفت زبان، مندی را در تأمین برنامهوی، کتابداران مشارکت ارزش

های دیگر، کتابخانه را قادر های سواد آنان را تقویت کنند. فعالیت به همکاری واسطهارتباطات و مهارت

سازد که خدماتی را به طور مشخص برای جوامع محلی خودشان پیشرفت داده، ادامه دهند و کتابداران می

دهند. های سواد انجام میهایی را بر اساس اهداء کتاب و مداخله به هنگام در برنامهه طور موفق مشارکتب

حمایت خانواده و  وسیله کتابخانه نقش مهمی را در کمک به تولید سرمایه اجتماعی در سطح فردی به

ها هستند اما افراد زیادی و برنامهها ها، در مرکز بیشترین نوآوریهای مربوط به والدین دارد. یافتهفعالیت

 انداز پیچیده در خدمات کتابخانه برای جوانان آگاه نباشند.ممکن است از چشم

های عمومی در ایجاد و ( در پژوهشی به بررسی نقش کتابخانه1392پور نجمی )ابراهیمی و علی

ده و راهبرد به کار برده شده در های کیفی بوارتقای اعتماد اجتماعی پرداختند. این پژوهش از نوع پژوهش

های عمومی مورد مطالعه های پژوهش نشان داد که کتابخانهای است. یافتهاین پژوهش، راهبرد نظریه زمینه

توانند از طریق ایجاد حس برابری، برقراری تعامل اجتماعی بین اعضا و کارکنان و ارائه خدمات می

ایجادکننده و ارتقادهنده اعتماد اجتماعی در جامعه ایفای نقش کنند. ای بهتر به مراجعان، به عنوان کتابخانه

تواند انجام شود. ولی در حال حاضر، نمود کمتری از این امر، با استفاده از دو رویکرد نهادی و اجتماعی می

ی های عمومی مورد مطالعه مشاهده شد. کتابخانه عمومی به عنوان یک نهاد اجتماعاین نقش، در کتابخانه
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تواند اعتماد مردم را جلب رسان، در صورتی که خدمات مورد انتظار افراد جامعه را فراهم کند، میخدمت

 های رسمی و غیررسمی شهروندان مطرح شود.نموده، و به عنوان مرکز اجتماع محلی و محل مالقات

های در کتابخانه بندی خدمات قابل ارائهسنجی و اولویت( در تحقیقی، امکان1396) عطایی کردیانی

عمومی شهر مشهد در جهت کاهش مشکالت زناشویی را بررسی کرده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده 

نظران و مراجعان، نشان داد که از دیدگاه صاحب های پژوهشکه به روش پیمایشی انجام گرفته است. یافته

مقوله خدمات آموزشی، خدمات  5میان اولویت ارائه خدمات به منظور کاهش مشکالت زناشویی در 

ای، خدمات مرتبط با منابع و خدمات جنبی تفاوت معناداری وجود داشت، به رسانی، خدمات مشاورهاطالع

ترین اولویت قرار گرفت. همچنین رسانی در پایینطوری که خدمات آموزشی در باالترین و خدمات اطالع

 رائه خدمات ذکر شده کمتر از حد مطلوب بود.از دیدگاه کتابداران و کارکنان ستادی، امکان ا

های عمومی از طریق ارائه خدماتی برای کتابخانه آید،چنانکه از بررسی پیشینه پژوهش برمی

توانند باعث ایجاد سرمایه اجتماعی، دسترسی آموزشی و تغییرات مثبت در زندگی آنها گردند؛ کودکان می

توانند عدالت اجتماعی را در های فرهنگی دیگر میو سایر سازمانها های عمومی با همکاری موزهکتابخانه

توانند سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزارهایی برای پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه برقرار نمایند؛ آنها می

یری توانند در پیشرفت اقتصادی، پیشگهای عمومی میمیان کاربران کتابخانه تقویت کنند؛ همچنین کتابخانه

از جرم و مشارکت جوامع نقش داشته باشند. چرا باید نقش کتابخانه تنها به امانت دادن کتاب و بازدید از 

های عمومی با توجه به تحقیقات پیشین، کتابخانه (، در حالی کهVincent, 2012شود )کتابخانه محدود 

ر عهده بگیرند. بر این اساس، پژوهش های مختلفی را در جامعه به عنوان یک نهاد اجتماعی بتوانند نقشمی

های عمومی را در مبحث امنیت اجتماعی بررسی کرده است، لذا با توجه به عدم توجه حاضر تأثیر کتابخانه

های عمومی در زمینه کاهش تحقیقات پیشین در این زمینه، این پژوهش با هدف شناسایی نقش کتابخانه

های امنیت اجتماعی در سطح کشور انجام شد. در پژوهش خشونت و جرم و جنایت در جامعه و افزایش

های پژوهش پیمایشی و کیفی برای دستیابی به نتایج استفاده شده است. در پژوهش حاضر نیز روش قبلی از

های عمومی در راستای ارتقای امنیت ای در زمینه شناسایی نقش کتابخانهبه دلیل نبود تحقیق یا نظریه

از بود تا بتوان این مبحث را به صورت اکتشافی مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل این اجتماعی به روشی نی

گیری با تحقیقات قبل پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق در قسمت نتیجه

 مقایسه شده است.
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 شناسیروش

در ایران انجام  96-97مطالعه حاضر یک مطالعه نیازسنجی با استفاده از تکنیک دلفی بود که در سال  

 3م. به وسیله دالکی 1950در دهه  2های ساخت یافته برای ایجاد وفاقبه عنوان یکی از روش 1شد. روش دلفی

تا تعدادی از تأثیرات  ( ,Hsu & Sandford, 1983Riggs ;2007) ابداع شد 4و همکارانش در شرکت راند

های با مقیاس باال( حذف کند بینیگیری )خصوصاً پیشها را در تصمیممنفی مرتبط با اثر متقابل گروه

(Riggs, 1983در حالی .) کنند تا به سؤال چه هست پاسخ دهند، تکنیک دلفی که تحقیقات رایج سعی می

(. روش دلفی در عمل، Hsu & Sandford, 2007پاسخ دهد ) تواند/چه باید باشدسعی دارد تا به سؤال چه می

ای است که تالش دارد به اتفاق نظر ها و دورهای متوالی به همراه بازخوران کنترل شدهتعدادی از پرسشنامه

میان یک گروه از افراد متخصص درباره یک موضوع خاص دست پیدا کند )مشایخی، فرهنگی، مؤمنی و 

 (.1384علیدوستی، 

آوری اطالعات حدود شش ماه بود. دلیل اینکه در این تحقیق از روش دلفی استفاده وده جمعمحد

ها در ارتباط با امنیت های اعضای پانل در مورد نقش و وظایف کتابخانهشده، اهمیت نظرات و دیدگاه

 باشد.ای بودن مسأله و عدم توافق یا ناکامل بودن دانش میاجتماعی و همچنین بین رشته

امعه پژوهش شامل متخصصین کتابداری که دارای سابقه طوالنی تدریس و پژوهش در رشته مورد ج

هایی که به نحوی با مبحث پیشگیری از جرم و امنیت اجتماعی باشند و همچنین افراد شاغل در ارگاننظر می

فرهنگی شهرداری، باشند از قبیل: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری، معاونت در ارتباط می

 باشند.معاونت اجتماعی پلیس پیشگیری و معاونت اجتماعی و پیشگیری بهزیستی می

نفر بوده است. هرچند  20تا  15و اکثراً  50کنندگان معموالً کمتر از در تکنیک دلفی تعداد شرکت

 15تا  10ای هموژن معموالً هاند. اما در گروهنفر را نیز گزارش نموده 2000تا بیشتر از  10در مقاالت تعداد 

رسد که کیفیت پانل دلفی بیشتر از (. به نظر می177، 1387نفر کافی است )احمدی، نصیریانی و اباذری، 

 (.Powell, 2003تعداد اعضای پانل مهم است )

های گیری غیر احتمالی و ترکیبی از روشاعضای پانل دلفی برای این پژوهش به صورت نمونه

نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند که همگی وارد مرحله  50برفی به تعداد اوتی و گلولهدار یا قضهدف

 
1. Delphi Method 

2. Consensus 

3. Dalkey 

4. RAND 
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های عمومی در ها و وظایف کتابخانهاول دلفی شدند. ابتدا با استفاده از مرور متون و منابع موجود نقش

د و منابع آموزشی، راستای افزایش امنیت در جامعه در پنج حیطه: شناسایی نیازهای آموزشی، تهیه موا

های اجتماعی و فرهنگی، و امنیت و سرمایه سازی اوقات فراغت، فعالیتخدمات سیار، ترویج خواندن، غنی

آوری نظرات اعضای پانل در مرحله ای برای جمعاجتماعی استخراج گردید. سپس بر اساس آن پرسشنامه

زمینه و یک سؤال باز بود. تعیین روایی اول دلفی طراحی گردید که شامل تعدادی سؤاالت بسته در هر 

ظاهری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین انجام شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب 

( محاسبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه است. پرسشنامه در دو مرحله و در دو مقطع 953/0آلفای کرونباخ )

سؤال  34سؤال بسته و یک سؤال باز و در مرحله دوم  37ر گرفت. در مرحله اول زمانی در اختیار خبرگان قرا

ای ها با مقیاس پنج گزینهآوری نظرات اعضای پانل مورد استفاده قرار گرفت. همه گویهبسته برای جمع

ا ( طراحی گردید ت1، و بسیار کم 2، کم 3، متوسط 4، زیاد 5لیکرت به صورت میزان اهمیت )بسیار زیاد 

های اعضای پانل ها تعیین گردد. در دور دوم در مقابل هر عامل، درصد پاسخمیزان اهمیت هر یک از مؤلفه

های دارای اهمیت نمره گویه در دوره اول و پاسخ هر فرد نیز به صورت جداگانه به اطالع پاسخگویان رسید.

 افزایش امنیت اجتماعی انتخاب گردید.های عمومی در جهت ها و وظایف کتابخانهو باالتر به عنوان نقش 4

توافق را مطابق با ثبات جواب بین  1در مطالعات دلفی توافق به طرق مختلفی تعبیر شده است. دوفیلد

کنند راندها تعریف کرده است. یک تعداد از مطالعات تفسیر توافق را به طور کلی به خواننده واگذار می

(Powell, 2003.) 

( برای تعیین اتفاق نظر میان اعضای پانل 1391العابدینی و نوذر )حاجی زینمقاله اسکروچی، در  

 50دلفی، از معیار ارائه شده از سوی فینک و همکاران استفاده شده است. بدین صورت که اگر دست کم 

یرش های مورد پذها اعالم کرده باشند، آنها به عنوان مؤلفهدرصد اعضای پانل، موافقت خود را با آن مؤلفه

درصد اعضای  50گیرند که دست کم هایی مورد پذیرش قرار میگیرند. در این پژوهش نیز مؤلفهقرار می

 اند.های مهم و خیلی مهم تشخیص دادهپانل آنها را مؤلفه

 

 هایافته

رفت بر امنیت اجتماعی هایی را که انتظار میدر ابتدای کار با استفاده از متون و منابع موجود مؤلفه

ای بر اساس آن برای اعضای پانل طراحی های عمومی مؤثر باشد انتخاب شده و پرسشنامهتوسط کتابخانه

 
1. Duffield 
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ها تعیین مهمترین شاخص اینترنتی در اختیار اعضای پانل قرار گرفت. برای گردید و به صورت حضوری و

)با اهمیت بسیار زیاد( را  5)با اهمیت زیاد( و  4ها آنهایی که از نظر اعضای پانل اهمیتی بین امتیاز و مؤلفه

 دارا بودند انتخاب گردیدند.

های حاصل از ارسال و برگشت پرسشنامه دلفی طی دو مرحله رفت و برگشت بررسی شد و مؤلفه

های مورد توافق اعضای د تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه فهرستی از مؤلفهنتایج هر دو مرحله مور

های تأثیرگذار در ارتقای امنیت اجتماعی توسط نظران بود به عنوان مؤلفهپانل که همان خبرگان و صاحب

های بخانههای تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی توسط کتاها و مؤلفههای عمومی ارائه گردید. شاخصکتابخانه

 نشان داده شده است. 8الی  1عمومی با استفاده از آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت در جدول شماره 
های عمومی با استفاده از بندی عوامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی توسط کتابخانهنتایج اولویت .1جدول 

 آزمون فریدمن

 انحراف معیار میانگین تعداد 
میانگین 

 هارتبه

 سطح

 داریمعنی

 97/3 731/0 04/4 38 شناسایی نیازهای آموزشی

 

 

 

39/0 

 

 00/4 588/0 12/4 38 تهیه مواد و منابع آموزشی

 29/4 719/0 90/3 38 خدمات سیار

 67/3 578/0 09/4 38 ترویج خواندن

 49/4 644/0 26/4 38 سازی اوقات فراغتغنی

های اجتماعی و فعالیت

 فرهنگی
38 08/4 567/0 47/3 

 11/4 727/0 14/4 38 امنیت و سرمایه اجتماعی

دهد سطح ها در مرحله دوم، در حالت کلی نشان میبندی آزمون فریدمن برای عاملنتایج اولویت

ها های هر یک از مؤلفهدهد اولویتبه دست آمده است. این نشان می 39/0داری به دست آمده در حد معنی

 دهد.نشان نمی داری راتفاوت معنی
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بندی شاخص شناسایی نیازهای آموزشی با استفاده از آزمون فریدمننتایج اولویت .2جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

دارمعنی

 ی

بررسی نیازهای اطالعاتی و فرهنگی اجتماع و تالش 

موجود و برای انطباق منابع کتابخانه با نیازها )مجموعه 

 در دست سفارش(

38 15/4 855/0 11/2 

 

 

52/0 

شناسایی نیازهای آموزشی افراد در خصوص منابع 

ها در جوامع چند فرهنگی فرهنگ مربوط به انواع

 )اقوام مختلف(

38 05/4 803/0 2 

بررسی نیازهای اطالعاتی جامعه در تأمین منابع مربوط 

زرتشتی، های مذهبی )مسیحی، یهودی، به اقلیت

 مذاهب اهل سنت(

38 92/3 04/1 89/1 

در مورد مؤلفه شناسایی نیازهای آموزشی خبرگان سه گویه جدول باال را بااهمیت معرفی نمودند. 

بندی آزمون ها مورد توافق قرار نگرفت. نتایج اولویتبندی گویهولی با توجه به آزمون فریدمن اولویت

 05/0داری به دست آمده بیشتر از دهد سطح معنینیازهای آموزشی نشان میفریدمن برای مؤلفه شناسایی 

 ها را از نظر اولویت نشان دهد.داری بین گویهتواند اختالف معنیباشد و نمیمی

 

بندی شاخص تهیه مواد و منابع آموزشی با استفاده از آزمون فریدمننتایج اولویت .3جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

 داریمعنی

تهیه منابع چاپی برای کودکان به زبان مادری 

 به منظور آموزش و عالقه به مطالعه
38 05/4 89/0 91/2 

65/0 

تهیه کردن و در دسترس قرار دادن منابع 

شنیداری برای کودکان به زبان  -دیداری

 مادری در کشورهای چندزبانه

38 15/4 91/0 14/3 

آوری منابع مربوط به فرهنگ )تاریخ، فراهم

هنر، مذهب و آداب و رسوم( مناطق مختلف 

به منظور حفظ هویت و ارتباط و همبستگی 

 بین آنها

38 21/4 77/0 14/3 
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تهیه مجموعه مواد کتابخانه شامل ادبیات بومی 

های شفاهی و دانش سنت کنندهو منعکس

 غیرمکتوب مردم

38 05/4 80/0 79/2 

افراد در گذر از کودکی به کمک به 

پذیر کردن منابع مناسب بزرگسالی با دسترس

 های شناختی/ دوران بلوغ()کتاب

38 15/4 75/0 01/3 

در مورد مؤلفه تهیه مواد و منابع آموزشی پنج گویه با اهمیت از دیدگاه اعضای پانل  3مطابق جدول 

شود مقدار تهیه مواد و منابع آموزشی نیز مشاهده می های مؤلفهمعرفی شده است. به طور مشابه در مورد گویه

داری در دهد اختالف معنیباشد که این نشان میبیشتر می 05/0داری به دست آمده از سطح سطح معنی

 دهندگان وجود ندارد.های این مؤلفه در بین پاسخپاسخ به گویه

آزمون فریدمنبندی شاخص خدمات سیار با استفاده از نتایج اولویت .4جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

 داریمعنی

های عمومی در استفاده از خدمات سیار کتابخانه

جهت رساندن مواد و منابع آموزشی/ خواندنی ساده 

به افرادی که به نوعی به کتابخانه دسترسی ندارند 

 )حومه شهر و روستاها(

38 15/4 
886/

0 
54/1 

46/0 

استفاده از خدمات سیار برای نابینایان و معلوالن 

 حرکتی و ... برای مراکز مربوطه
38 07/4 

94/0 

 

46/1 

 05/0داری به دست آمده بیشتر از دهد سطح معنینتیجه آزمون فریدمن برای خدمات سیار نشان می

های این متغیر، تفاوت گویههای به دست آمده برای هر یک از دهد که بین اولویتباشد. این نشان میمی

 معناداری وجود ندارد.
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بندی شاخص ترویج خواندن با استفاده از آزمون فریدمننتایج اولویت .5جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

 داریمعنی

هایی به منظور عالقمند کردن کودکان به اجرای برنامه

 مطالعه از سنین اولیه
38 42/4 758/0 84/4 

002/0 

ترغیب افراد جامعه در تلقی کتابخانه به عنوان مکان 

 دائمی آموزش و یادگیری
38 13/4 777/0 17/4 

همکاری با مدارس و سایر مؤسسات آموزشی به 

 العمرمنظور آموزش مادام
38 13/4 777/0 14/4 

های های ترویج خواندن از قبیل نشستبرگزاری برنامه

خوانی و ... به منظور تشویق عموم مردم به کتاب

 مطالعه

38 

 

13/4 777/0 11/4 

های اصالح و تربیت ها و کانونارتباط با سازمان زندان

برای همکاری امانت کتاب و تشویق مطالعه در این 

 مراکز

38 02/4 05/1 87/3 

ایفای نقش به عنوان دروازه اطالعاتی به وسیله 

 اطالعات برای همه دسترس قرار دادن
38 05/4 695/0 80/3 

ارتباط با سازمان نهضت سوادآموزی برای ایجاد 

عادت به مراجعه موفق به کتابخانه و حصول موفقیت 

 العمردر سوادآموزی مادام

38 76/3 913/0 07/3  

محاسبه  05/0های فوق در حد زیر داری به دست آمده برای مؤلفه ترویج خواندن با گویهسطح معنی

های مربوط به این مؤلفه وجود ها بین گویهداری از نظر اولویتدهد اختالف معنیشده است. این نشان می

و کمترین « هایی به منظور عالقمند کردن کودکان به مطالعه...اجرای برنامه»دارد. بیشترین اولویت به گویه 

...« موفق به کتابخانه  ایجاد عادت به مراجعهارتباط با سازمان نهضت سوادآموزی برای »اولویت به گویه 

 نشان داده شده است. 5های مؤلفه مذکور به ترتیب اهمیت در جدول اختصاص دارد. گویه

 

 

 



 79 ...یاجتماع تیامن یارتقا یدر راستا یعموم یهانقش کتابخانه ییشناسا                  1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال 

 

سازی اوقات فراغت با استفاده از آزمون فریدمنبندی شاخص غنینتایج اولویت .6جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

 داریمعنی

هایی برای اوقات فراغت تدارک برنامه

تابستان کودکان و نوجوانان به منظور پر 

 کردن سالم اوقات فراغت آنها

38 36/4 81/0 14/2 

30/0 

عرضه محیط برآوردنده نیازهای خاص 

نوجوانان برای رشد فکری، هیجانی و 

های نویسندگی، اجتماعی آنها )کارگاه

 وسایل و ...(آموزی تعمیر مهارت

38 26/4 86/0 97/1 

تدارک فضایی برای افراد جامعه به قصد 

گردهمایی، اشتراک عقاید و معاشرت )تاالر 

 های کنفرانس و ...(اتاق اجتماعات،

38 15/4 82/0 88/1 

آورده شده است.  6سازی اوقات فراغت در جدول شماره های مربوط به مؤلفه غنیمهمترین گویه

داری بیشتر های مورد نظر، سطح معنیسازی اوقات فراغت با گویهاینکه در جدول مربوط به غنی با توجه به

های هر یک از داری از نظر اولویتدهنده این است که تفاوت معنینشان به دست آمده است، 05/0از 

 ها وجود ندارد.گویه

با استفاده از آزمون فریدمنهای اجتماعی و فرهنگی بندی شاخص فعالیتنتایج اولویت .7جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

 داریمعنی

سازی خدمات برای مهاجرین و شهروندان فراهم

 جدید به منظور آشناسازی آنان با فرهنگ بومی
38 89/3 798/0 09/3 

17/0 

ترویج و تشویق گفتگوهای بین فرهنگی و عنایت 

 به تنوع فرهنگی
38 97/3 752/0 17/3 

ها و ... به ها، نشستبرگزاری جلسات، نمایشگاه

 منظور ارتقاء فرهنگی افراد جامعه
38 15/4 822/0 62/3 

همکاری با دیگر کارگزاران و مؤسسات اجتماعی 

های رشد سالم و موفق برای پشتیبانی از تمامی جنبه

 جوانان

38 10/4 763/0 58/3 
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ورزشکاران و افراد دعوت از نویسندگان، 

سرشناس و مورد احترام محلی به منظور معرفی 

 آنان به عنوان الگو برای نوجوانان و جوانان

38 13/4 843/0 70/3 

سازی اجراهایی با ماهیت فرهنگی مانند فراهم

 موسیقی، اجراهای هنر و نمایشنامه
38 23/4 819/0 84/3 

داری دهد سطح معنیهای اجتماعی و فرهنگی نشان میفعالیتبندی آزمون فریدمن برای نتایج رتبه

های های گویهبه دست آمده است بنابراین اختالف معناداری از نظر اولویت 05/0به دست آمده در حد باالی 

 مربوط به این متغیر وجود ندارد.
 فریدمن بندی شاخص امنیت و سرمایه اجتماعی با استفاده از آزموناولویت نتایج .8جدول 

 
تعدا

 د
 میانگین

انحراف 

 معیار

میانگین 

 هارتبه

سطح 

 داریمعنی

های آموزشی جهت برگزاری کارگاه

های سازی افراد جامعه توسط کتابخانهآگاه

عمومی در جهت ارتقای امنیت اجتماعی 

 )هشدارهای انتظامی(

38 13/4 934/0 55/3 

96/0 

در  های کتاب و سایر منابعبرپایی نمایشگاه

های عمومی جهت معرفی محل کتابخانه

 منابع موجود در زمینه امنیت اجتماعی

38 18/4 896/0 64/3 

تفریحی ویژه  -های آموزشیبرگزاری برنامه

نوجوانان و جوانان جهت پر کردن سالم 

 اوقات فراغت و افزایش سرمایه اجتماعی

38 15/4 945/0 55/3 

با دعوت از سخنرانان و مجریان در ارتباط 

موضوعات مرتبط با امنیت اجتماعی در محل 

شناسان، پلیس شناسان، جامعهکتابخانه )روان

 و ...(

38 10/4 894/0 41/3 

های دیگر در جهت همکاری با سازمان

های مختلف بر اساس برگزاری جشنواره

مشترکات زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، 

 تاریخ، مذهب و ... در مناطق مختلف

38 10/4 894/0 38/3 

همکاری با نهادهای آموزشی، فرهنگی 

 سازی اوقات فراغت افراد جامعهجهت غنی
38 15/4 886/0 46/3 
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های مؤلفه امنیت و سرمایه اجتماعی را که از نظر اعضای پانل به عنوان ، گویه8جدول شماره 

دهد. به دلیل اینکه مقدار می اند را نشانهای با اهمیت در جهت ارتقای امنیت اجتماعی معرفی شدهگویه

به دست آمده، اختالف  05/0داری به دست آمده برای امنیت و سرمایه اجتماعی در حد باالی سطح معنی

 ها وجود ندارد.بین اولویت داریمعنی

 

 گیرینتیجه

 های عمومی از طریق عوامل و ابعاد متعددیدهد کتابخانههای تحقیق نشان میگونه که یافتههمان

توانند بر میزان خشونت و جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذاشته و باعث ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه می

های انداز مناسبی را برای تحقق این امر فراهم نموده است که کتابخانهگردند. بنابراین تحقیق حاضر چشم

ه نمایند و زمانی این امر برای خود به آنها توج مدتکوتاهو  بلندمدتتوانند در اهداف عمومی می

تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد شود که به تمامی عوامل متعددی که میهای عمومی محقق میکتابخانه

 توجه نمایند.

تهیه مواد و منابع »، «شناسایی نیازهای آموزشی»های بندی مؤلفهبا توجه به نتایج تحقیق، اولویت

امنیت و سرمایه »، و «های اجتماعی و فرهنگیفعالیت»، «سازی اوقات فراغتیغن»، «خدمات سیار»، «آموزشی

های عمومی باید نگاه متعادلی به باشد. بنابراین کتابخانهبیانگر اهمیت یکسان هر کدام از آنها می «اجتماعی

 این تمامی عوامل داشته باشند.

بیانگر آن است که این  «ترویج خواندن»های مربوط به مؤلفه بندی گویهنتایج حاصل از اولویت

هایی به منظور عالقمند کردن اجرای برنامه»ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. در این بین گویه گویه

ترغیب افراد جامعه در تلقی کتابخانه »از باالترین اولویت برخوردار بوده و سپس گویه  «کودکان به مطالعه

ها اولویت بعدی را به خود اختصاص داده است. بنابراین کتابخانه «و یادگیری به عنوان مکان دائمی آموزش

مارچاند به این دو عامل توجه بیشتری مبذول نمایند. نتایج تحقیق  «ترویج خواندن»های مربوط به باید در برنامه

(Marchand, 2010)  لریمو (Miller, 2014)  این تحقیق در این راستا نیز به این دو عامل اشاره دارد و با نتایج

 خوانی دارد.هم

هایی به منظور عالقمند کردن کودکان به مطالعه از سنین اجرای برنامه»طور که ذکر شد، گویه همان 

باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است. حدود  «ترویج خواندن»های مربوط به از بین مؤلفه «اولیه

تواند اند که میتشخیص داده« اهمیت زیاد با»و « با اهمیت«ا به عنوان مؤلفه اعضای پانل این مؤلفه ردرصد  84
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)پدر علم روانکاوی( که  1های عمومی بر امنیت اجتماعی تأثیر بگذارد. بنا بر نظریه فرویداز طریق کتابخانه

که  توان گفت که کودکی دورانی استگیرد، میسالگی شکل می 5عقیده داشت شخصیت هر فرد تا سن 

های عمومی در جهت ریزی نمود. اگر کتابخانههای زندگی سالم و موفق هر فرد را پین پایهتوامی

هایی نیز اخیراً از سوی ریزی برای عالقمند کردن کودکان به مطالعه گام بردارند، همچنان که فعالیتبرنامه

وان به آینده کودکان این مرز و بوم در تهای عمومی کشور در این زمینه انجام گرفته است، مینهاد کتابخانه

ای سالم و عاری از خشونت و جرم و جنایت جهت داشتن زندگی سالم و پربار و همچنین به داشتن جامعه

 در آینده امیدوار بود.

ترغیب افراد جامعه در تلقی »که شامل « ترویج خواندن»های در مورد دومین اولویت مربوط به مؤلفه

باشد، باید گفت که متأسفانه بسیاری از افراد جامعه می« ن مکان دائمی یادگیری و آموزشکتابخانه به عنوا

 باشد. در حالی کهاند که آموزش تنها منحصر به سازمان آموزش و پرورش و آموزش عالی میبر این عقیده

ت و آموزش ریزی کرده اسآموزش و پرورش وظیفه آموزشی خود را تا سنین خاصی برای شهروندان برنامه

های عمومی از نماید، ولی کتابخانهعالی نیز روند آموزشی خود را بر روی قشر خاصی از جامعه اعمال می

های عمومی نظر آموزشی محدودیت خاصی از نظر سن، نژاد، مذهب یا سایر موارد ندارند و وظیفه کتابخانه

های عمومی یک ی که آموزش با کتابخانهباشد، طورآموزش تمام آحاد جامعه از بدو تولد تا آخر عمر می

اند. تنها در آید. به همین دلیل است که کتابخانه عمومی را دانشگاه جامعه نامیدهپایان به حساب میپروسه بی

توانند در جهت پیشگیری از خشونت و جرم و جنایت در های عمومی میاین صورت است که کتابخانه

های طور که عقیده بر این است که اعمال تدابیر پیشگیرانه بیشتر از روشانهای مؤثری بردارند، همجامعه گام

های گیرد. در بیانیه کتابخانهواکنشی و کیفری مورد توجه و پذیرش شهروندان و همکاری آنان قرار می

ها ( نیز بیان شده است که: کتابخانه عمومی که دروازه محلی به سوی دانش1374عمومی ایفال/ یونسکو )

های اجتماعی گیری مستقل، توسعه فرهنگی افراد و گروهالعمر، تصمیماست، محیط اولیه برای آموزش مادام

ومی های عمنیز در تحقیق خود بر این باور است که کتابخانه (Vincent, 2012)آورد. وینسنت را فراهم می

گیری درست برای شهروندان را فراهم آورند. لذا نتایج تحقیق باید با تأمین اطالعات مورد نیاز، امکان تصمیم

  وی با تحقیق حاضر همخوانی دارد.

 
1. Freud 
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توانند زیر ها هر کدام به نوبه خود میو دیگر مؤلفه« ترویج خواندن» سایر عوامل مربوط به مؤلفه

ومی به افراد جامعه در جهت برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی، اجتماعی های عممجموعه وظایف کتابخانه

 و فرهنگی که جزو نیازهای سطح باالی انسانی هستند، کمک نمایند.

های عمومی وظیفه دارند به تمامی آحاد جامعه خدمت نمایند، بایستی در با توجه به اینکه کتابخانه

های عمومی های مذهبی را نیز فراهم آورند. همچنین کتابخانهلیتتأمین منابع، نیازهای آموزشی مربوط به اق

باید به تنوع فرهنگی و زبانی در جوامع چندزبانه و چند فرهنگی نیز توجه نموده و در تأمین منابع، نیازهای 

 آموزشی این قشر از جامعه را نیز مدنظر قرار دهند. تهیه منابعی به زبان مادری در جوامع چندزبانه برای

تواند در جذب آنها به کتابخانه و عالقمند کردن آنان به مطالعه نقش بسزایی داشته باشد. همچنین کودکان می

آوری منابع مربوط به تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف ضمن اینکه باعث آشنا شدن فراهم

ث حفظ هویت اقوام مختلف گردد، همچنین باعمردم مناطق مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم همدیگر می

های توانند با همکاری سازمانهای عمومی میگردد. همچنین کتابخانهو ارتباط و همبستگی بین آنها می

های مختلفی بر اساس مشترکات زبان، فرهنگ و آداب و رسوم در مناطق مختلف برگزار دیگر، جشنواره

های شفاهی و های عمومی با محوریت سنتتابخانههایی در کها و جلسات و کارگاهنمایند. برگزاری نشست

های غنی فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم و دعوت از افراد سالخورده، که گنجینه دانش غیر مکتوب مردم

 تواند در جذب آنان و سایر اقشار جامعه به کتابخانه مثمر ثمر باشد.آیند، مییک منطقه به شمار می

به افرادی « خدمات سیار»رساندن مواد و منابع آموزشی تحت عنوان های عمومی از وظایف کتابخانه

است که به نوعی به کتابخانه دسترسی ندارند از قبیل افراد معلول، زندانیان، افراد حومه شهر و روستاها، افراد 

به های عمومی تحت عنوان خدمات سیار باید بستری در بیمارستان و ... . از مهمترین گروهی که کتابخانه

( 1374های عمومی ایفال/ یونسکو )باشند. در بیانیه کتابخانهآنان اطالعات و خدمات ارائه نماید، زندانیان می

رسانی به زندانیان درخواست شده است. کتابخانه برای زندانیان، مکانی های عمومی برای خدمتاز کتابخانه

تواند باعث از بین سطح آگاهی بزهکاران میهای خشن محیط زندان است و ارتقاء برای رهایی از واقعیت

های ضد اجتماعی در آنان گردد و همچنین آموزش به زندانیان، باعث به دست آوردن رفتن انگیزه

های عمومی باید در های الزم جهت ورود به اجتماع پس از آزادی خواهد شد. بنابراین کتابخانهمهارت

 ن اقدامات مؤثری انجام دهند.های زنداسازی کتابخانهجهت تجهیز و غنی

باشد. سازی اوقات فراغت افراد جامعه میهای عمومی بعد از آموزش، غنیاز وظایف دیگر کتابخانه

باشد. به دلیل اینکه با توجه به تحقیقات ویژه برای قشر نوجوان جامعه بسیار مهم میهسازی اوقات فراغت بغنی
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در دوران نوجوانی، برای رفتارهای اوقات فراغت در دوران های اوقات فراغت انجام گرفته، فعالیت

بزرگسالی بسیار مهم تلقی گردیده است. به همین دلیل است که در تمام نقاط دنیا، بحث پر کردن سالم 

ای جدی برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بعد از فراغت از مدرسه و در فصل تابستان به دغدغه

بر این باورند که درگیر شدن در  (Agnew, 1989 & Petersenآگنیو و پترسون ) والدین تبدیل شده است.

ها و هنجارهای متعارفی که برای کاهش تأثیرات منفی یافته، پیوند با ارزشهای فراغتی سازمانفعالیت

س بخشد. برعککند و کنترل اجتماعی مثبت را ارتقا میروند، را تسهیل میفشارهای اجتماعی به کار می

هایی شود، به آشنا شدن با فرصتنایافته و بدون نظارتی صرف میهای سازمانزمان زیادی که در فعالیت

تواند متعاقباً خورند. این امر میها و هنجارهای ضداجتماعی پیوند میانجامد که در آنها نوجوانان با ارزشمی

های عمومی با همکاری سایر نهادهای . کتابخانه(1389نیا، نوری و هاشمینقل از خواجه) به بزهکاری بینجامد

ریزی نوجوانان برنامه ویژهبهتوانند برای پرسازی سالم اوقات فراغت افراد جامعه و آموزشی و فرهنگی می

توانند در این زمینه انجام دهند تأمین منابع مربوط به های عمومی میهایی که کتابخانهنمایند. از جمله فعالیت

موزشی نوجوانان، تأمین منابع در زمینه گذر سالم نوجوانان از کودکی به نوجوانی، تأمین منابع مفید نیازهای آ

باشد. در جهت آموزش به والدین در مورد نحوه برخورد صحیح با فرزندان در دوران نوجوانی و ... می

نویسندگان، ورزشکاران، توانند از افراد سرشناس و مورد احترام محلی از قبیل های عمومی میکتابخانه

هنرمندان و ... جهت حضور و گفتگو با نوجوانان و جوانان به منظور معرفی الگو برای آنان در کتابخانه 

کاربران کتابخانه  آید که در آنطرحی به اجرا در می استفاده نمایند. همچنان که در بعضی از کشورها

کتابخانه آمده انتخاب کنند و به داستانش گوش دهند  توانند به جای کتاب، شخصی را که داوطلبانه بهمی

های همچنین کتابخانه(. Carageragea, 2017) شودنامیده می Human Libraryکه این طرح اصطالحاً 

توانند با برگزاری اجراهای فرهنگی مانند نمایش و موسیقی در جهت جذب اقشار مختلف جامعه عمومی می

 سازی سالم و پربار اوقات فراغت آنان را فراهم آورند.و موجبات غنیبه کتابخانه استفاده نموده 

تری جهت ورود به مبحث امنیت اجتماعی توانند از طرق مستقیمهای عمومی همچنین میکتابخانه

سازی افراد جامعه )هشدارهای انتظامی(، برپایی های آموزشی جهت آگاهاز قبیل برگزاری کارگاه

سایر منابع جهت معرفی منابع موجود در زمینه امنیت اجتماعی، دعوت از افراد های کتاب و نمایشگاه

پور نظر درباره موضوعات مرتبط با امنیت اجتماعی و ... استفاده نمایند. نتایج تحقیق ابراهیمی و علیصاحب

سبب ارتقای دهد خدمات بهتر به مراجعان خوانی دارد و نشان می( نیز با نتایج این تحقیق هم1392)نجمی 

 گردد.اعتماد اجتماعی می
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یستا و مکانی صرفاً آرام برای مطالعه، های عمومی باید نقش خود را از حالت اامروزه کتابخانه 

باشد، های عمومی به این صورت میطوری که هنوز اکثریت افراد در جامعه ما تفکرشان در مورد کتابخانه

، پدر علم کتابداری و 1جامعه به عهده بگیرند. همچنان که رانگاناتان تری را درتغییر داده و نقش پویا و فعال

 رسانی هندوستان، در اصل پنجم کتابداری بیان نموده که کتابخانه ارگانیسمی زنده و پویاست.اطالع

العمر را برای افراد های عمومی باید از آموزش رسمی و غیررسمی حمایت کنند، آموزش مادامکتابخانه

گیری در مسائل کلیدی به جامعه خود کمک کنند، های اطالعاتی و تصمیماهم نمایند، در بحثجامعه فر

شکاف بین ثروتمندان و فقرای اطالعاتی را پر کنند، در جهت پرسازی سالم اوقات فراغت افراد جامعه 

د جامعه تالش اقداماتی را انجام دهند، با سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقای فرهنگی افرا

های عمومی کمک نماید تا تواند به کتابخانهها و اقداماتی که هر کدام به نوبه خود مینمایند و سایر فعالیت

نقش پیشگیرانه خود را به عنوان نهادی اجتماعی و فرهنگی در زمینه ارتکاب جرم و بزه و افزایش امنیت 

 اجتماعی به نحو مؤثر انجام دهند.

ای های عمومی کمک نماید که نقش خود را به عنوان موسسهتواند به کتابخانهمی نتایج این تحقیق

عمومی و اجتماعی و فرهنگی در جهت پیشگیری اولیه از جرم و جنایت و باال بردن امنیت اجتماعی در 

ای ارتقای ریزی اقدامات الزم در راستبرنامه بندی وهای این تحقیق در جهت اولویتجامعه بشناسند و از یافته

باشد، استفاده های عمومی میامنیت اجتماعی به خصوص از جنبه آموزشی که مهمترین وظیفه کتابخانه

 نمایند.

 های بیشترپیشنهادهایی برای پژوهش

 سنجی نتایج تحقیق از نظر بودجه، امکانات و ... در شود تحقیقی در ارتباط با امکانپیشنهاد می

شود که سنجی نتایج تحقیق باعث میکشور انجام شود. بررسی امکانهای عمومی داخل کتابخانه

های الزم برای رفع بینیهایی که در جهت اجرای طرح خاصی وجود دارد، برآورد شده و پیشکاستی

 ها به عمل آید.این کاستی

 های شود تحقیقاتی در ارتباط با موضوع پژوهش در خارج از ایران انجام گرفته و نتایج و یافتهپیشنهاد می

سازی گردد تا از تجربیات ایشان در جهت تسریع روند امور و آنان جهت استفاده در داخل کشور بومی

 کاری استفاده گردد.جلوگیری از دوباره

 

 
1. Ranganathan 
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 و ایجاد در عمومی هایکتابخانه نقش کیفی بررسی (.1392) نجمی، سکینه پورعلی رحمان؛ ابراهیمی،
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