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 یدهچک
بررسی موانع و مشکالت پیش روی کاربران در مراجعهه و اسهتداده ا    منظور  پژوهش حاضر به هدف:
 انجام گرفته است. 1392-93های عمومی در سال  منابع کتابخانه
ههای   جامعۀ آماری، کلیۀ کهاربران کتابخانهه  پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است.  روش:

تصهادفی سهاده انجهام شهد. حجهم      گیری بهه روش  ندر( بود و نمونه 23153شهرستان همدان )بالغ بر عمومی 
 تحقیههپ پرسشههنامۀ  ابههرار ندههر بهها اسههتداده ا  جههدول کرجسههی و مورگههان تعیههی  شههد.   380نمونههه آمههاری 

ی آن محاسهاه شهد و روایه    86/0ضریب آلدهای کروناهام معهادل     بر اساسآن  پایاییای بود که  ساختهمحقپ
 توسط متخصصان تأیید شد.

تهأییر  »، «شهرایط اتتصهادی خهور مهردم    »که بهی  متییرههای مسهتق      است ی ا  آنحاکنتایج  ها:یافته
بها  « جنسهیت کهاربران  »و « هاموتعیت مناسب کتابخانه»، «آگاهی کتابداران»، «تأییر خانواده»، «نهادهای تربیتی
 هها  مؤلدهه داری وجهود دارد و ایه     رابطهۀ معنها  « ههای عمهومی   میران مراجعه کاربران به کتابخانه»متییر وابستۀ 

شهوند. ا    های عمومی محسور مهی  برنده، برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانهعوام  پیش عنوان به
شهده   سطح خهدمات اراههه  »، «های عمومی دیکی کاربران به کتابخانهدوری و نر»بی  متییرهای مستق   ،طرفی

، «های عمومی میران مراجعه کاربران به کتابخانه»با « هاس  و تحصیالت آن»، و «های عمومی توسط کتابخانه
 رابطۀ معناداری یافت نشد.

بیتهی،  دادن رابطهۀ وضهع اتتصهادی مهردم، نهادههای تر      ار ش پژوهش حاضر در نشهان  اصالت/ارزش:
ها در افرایش مراجعه به آنهاست. بنابرای ، ال م  خانواده، دانش کتابداران، و موتعیت مکانی مناسب کتابخانه

گیهری بهه    های عمومی بیش ا  پیش به عواملی که تحت کنترل خویش دارد، ا  جملهه جههت   است کتابخانه
 . ها و دانش کتابداران، توجه نشان دهد سمت نیا های تربیتی خانواده

 .های عمومی، کاربران، عوام  پیش برنده، عوام  با دارنده، استداده ا  کتابخانه کتابخانه ها: کلیدواژه
 
  فصااام ؛  عمااي؛   هاا   و كت بخ  اا  رساا   اطاا   تحقيقاا  

  1395 پا یي   ،86پيا پ    ،3شم رة   ،22 پژوهش   دورة -عام 
 MagIran و SID ,ISCدر  شده  م ی  465 -451 ص
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 مقدمه 

نهای تولیهد، اشهاعه و مصهر      ههای توسهعه در ههر کشهوری بهر ما      امرو ه، یکهی ا  شهاخ   

هها،   بنیهان، مراکهر اشهاعۀ اطالعهات ا  جملهه کتابخانهه      شود. در جوامع دانهش  اطالعات ار یابی می

های عمهومی، ا  جایگهاه بسهیار مهمهی برخهوردار هسهتند، چهرا کهه جهوامعی کهه            ویژه کتابخانه به

آورنهد ا  رشهد و    فهراهم مهی  به اطالعات را برای تمامی شهروندان خود به خوبی « دسترسی آ اد»

(. تهها تاهه  ا   هههور 298، ص 1388تولیههد اطالعههاتیال بههاالتری برخههوردار خواهنههد بههود )بیگههدلی، 

های عمهومی، اسهتداده ا  کتابخانهه و مطالعهه، محهدود بهه طاقهۀ اشهرا  و دانشهمند بهود            کتابخانه

توانسهتند ا    امعهه نمهی  های موجود، همۀ افهراد ج  (. همچنی ، با توجه به محدودیت1382)مرینانی، 

ههای سنهنی    ها، اراهۀ خهدمات بهه تمهامی گهروه    ها استداده کنند چرا که هد  ای  کتابخانهکتابخانه

(. بنابرای ، افراد آگاه و باسواد جامعه اندک بود و بهه تاهع   29 ص ،1،2010یک جامعه ناود )کوب 

 ای نداشت.اناهج آن، جامعه ا  لحاظ سیاسی، اتتصادی، فرهنگی و...، پیشرفت همه

کهه   طهوری  توان به کشور ژاپ  اشاره کرد بهیافته میهای تکام ی ا  کتابخانهاعنوان نمونه به

ههای عمهومی    رسهانی کتابخانهه   توان اذعان کرد بخشی ا  رشد اتتصادی ژاپ ، در گروال خدماتمی

ههای   ابخانهه شهده توسهط کت   به صنایع کوچک و تقویت فرهنگ کارآفرینی ا  طریپ خدمات اراهه

ههای عمهومی    (. اگرچه امهرو ه میهران اسهتداده ا  کتابخانهه    98، ص 1391عمومی است ) وارتی، 

ههای عمهومی    نسات به گذشته بهاود یافته است و در مقایسه با گذشته، افهراد بیشهتری ا  کتابخانهه   

اسهت. در   کنند اما با توجه به افهرایش جمعیهت، ایه  میهران اسهتداده نیهر بسهیار انهدک         استداده می

ای بهرای تمهمی     عنهوان وسهیله   گذاری بهه  های عمومی باید در کانون توجه سیاست واتع، کتابخانه

دسترسی عادالنه به اطالعات، مورد توجه ترار گیرند چهرا کهه دولهت، بودجهه را بهرای دسترسهی       

 دهههد  هههای عمههومی تههرار مههیآ اد و بههدون محههدودیت تمههامی افههراد جامعههه، در اختیههار کتابخانههه

 (.  301، ص 1999، 2)جو

ی ناهمگ  است که کلیهۀ افهراد و   ا جامعهامرو ه بر خال  گذشته، جامعۀ کتابخانه عمومی، 

کننهد. ا  ایه  منظهر، مهواد و      طاقات مردم در سطوح مختلف آمو شی و سنهنی بهه آن مراجعهه مهی    

( 20، ص13۷8مجموعهۀ آن بایهد جوابگههوی کلیهۀ طاقههات جامعهۀ متعلهپ بههه آن باشهد )سههلطانی،       

                                                           
1. kobal          2 . jue 
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طوری که رسالت یک کتابخانه پشتیاانی ا  رسالت سا مان یا جامعهۀ متاهوی یها عالتهۀ جمعیهت       به

هها نقهش اصهلی و    همچنهی  کهاربران ایه  کتابخانهه     (.11، ص13۷9، 1تحت پوشش است )باکلنهد 

ههای   کهاربران کتابخانهه   2جرج دی الیها ها بر عهده دارند. های ای  کتابخانهحیاتی در تداوم فعالیت

گیرنهد، افهرادی کهه     با ار هد  شام : افرادی که فقط کتار را بهه امانهت مهی    ششعمومی را به 

عالتگهی ا  کتابخانهه اسهتداده     کنند، افرادی کهه بها بهی    فقط ا  منابع در داخ  کتابخانه استداده می

  کننهد، ییرکهاربرانی کهه بهر عهدم اسهتداده ا       کنند، کاربرانی که ا  مجموعه  یهاد اسهتداده مهی    می

هها  کنند، و کاربران بالقوه تقسهیم کهرده اسهت. ههد  اصهلی تمهامی کتابخانهه        کتابخانه اصرار می

دهی اطالعات، اراههه خهدمات بهه همهۀ انهوای کهاربران نهامارده         سا ی و سا مان گردآوری، ذخیره

شهناختی بسهیار مههم اسهت      است که شناخت ای  کاربران به لحاظ نیا ههای اطالعهاتی و جمعیهت   

 ههها را بهها سههه جامعههۀ کههاربران کتابخانههه 3(. در دیههدگاهی دیگههر، جانسههون10، ص13۷8 )سههینایی،

های تهومی، حرفهه    شناختی )س ، جنسیت، سطح درآمد، گروههای جمعیت ، شام  ویژگیویژگی

ای کهه   وآمد بهه یهک کتابخانهه، فاصهله     های جیرافیایی )توانایی رفت و سطح تحصیالت(، ویژگی

کتابخانه طی شود، وضعیت افراد مقهیم و ییهرمقیم و کهاربران بهالقوه(؛ و     باید برای رسیدن به یک 

اتتصهادی، سهاک  نهدگی، شخصهیت، عالیهپ و       -شهناختی )طاقهه اجتمهاعی    ههای جامعهه   ویژگی

تهوان بهه مطالعهاتی در داخه  ایهران      هها مهی  بنهدی با ایه  تقسهیم   عقاید(، تاب  شناخت دانسته است.

انهدا ی و ادارۀ   ههای عمهومی کشهور بهرای راه     ه نههاد کتابخانهه  ای ک متمرکر شد. با توجه به هرینه

ههای عمهومی بها     شهود و ا  آنجها کهه میهران مراجعهان کتابخانهه       ههای عمهومی متقاه  مهی     کتابخانه

هها عمهو    درصهد ایرانهی   ۷/2انتظارات نهاد همخوانی ندارد و طاپ آمارههای دتیهپ و رسهمی تنهها     

دتیقهه در رو  اسهت    10به  سرانه مطالعه در ایران  که  کتابخانۀ عمومی هستند و همچنی ، با توجه

( بنههابرای ، پههژوهش حاضههر در صههدد اسههت تهها مههوانعی کههه در سههر راه  12، ص1391)محاههور، 

های عمومی وجود دارد را شناسهایی کنهد و مشهخ  نمایهد کهه       مراجعان، در استداده ا  کتابخانه

ههای   ان کتابخانه، هرچه بیشتر به کتابخانهه شود تا کاربر چه عوام  مؤیری وجود دارد که باعث می

شهوند تها کهاربران     عمومی مراجعه کنند. عوام  با دارنده، عوام  و موانعی هستند کهه باعهث مهی   

برنهده، عهواملی هسهتند کهه      های عمومی، کمتر به کتابخانه مراجعهه کننهد و عوامه  پهیش    کتابخانه

                                                           
1. Buchland             2  .George D. elia           3. johson 
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مومی مراجعه نمایند. تقویت ای  عوامه  باعهث   های ع شوند تا کاربران، بیشتر به کتابخانه باعث می 

های عمومی خواهد شد و در نتیجهه سهطح سهواد     حمور هر چه بیشتر مردم در استداده ا  کتابخانه

های عمومی جامعه در برخورد با مساه  فرهنگی، اجتماعی، اتتصهادی و...، بهاال خواههد     و آگاهی

ههای شهرسهتان    لهه، کتابهدار یکهی ا  کتابخانهه    توجه به اینکه یکی ا  نویسهندگان ایه  مقا   رفت. با

های عمهومی ایه  شهرسهتان انشهرا  نسهای دارد، بهه ایه  دلیه ،          همدان است و به مساه  کتابخانه

 های عمومی شهرستان همدان برای بررسی انتخار گردید. کتابخانه

 های پژوهش پرسش

 های ذی  پاسخ گوید: پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسش

ههای عمهومی رابطهۀ م اهت و      شرایط اتتصادی و مراجعه کاربران بهه کتابخانهه  آیا بی   .1

 معنادار وجود دارد؟

های عمومی و مراجعه کاربران رابطهۀ م اهت و معنهادار     آیا بی  سطح خدمات کتابخانه .2

 وجود دارد؟

آیا بی  وجود نهادهای آمو شی و تربیتی مانند دانشگاه و مدرسه در اطرا  کتابخانهۀ   .3

 مراجعه کاربران رابطۀ معناداری دارد؟عمومی و 

آیهها بههی  دوری و نردیکههی کتابخانههه و مراجعههه و یهها عههدم مراجعههه کههاربران بههه         .4

 های عمومی رابطۀ م ات و معنادار وجود دارد؟ کتابخانه

های عمومی و مراجعهه یها عهدم مراجعهه کهاربران بهه        آیا بی  موتعیت مکانی کتابخانه .5

 ت و معنادار وجود دارد؟های عمومی رابطۀ م ا کتابخانه

ههای   مراجعهه کهاربران بهه کتابخانهه     آیا بی  نحوۀ مدیریت کتابخانه و مراجعه یها عهدم   .6

 عمومی رابطۀ م ات و معنادار وجود دارد؟

ههای عمهومی رابطهۀ م اهت و      آیا بی  تشویپ خانواده و مراجعهۀ کهاربران بهه کتابخانهه     .۷

 معنادار وجود دارد؟

ههای عمهومی رابطهه     ان و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانهه    آیا بی  میران دانهش کتابهدار   .8

 معنادار وجود دارد؟
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 مدل مفهومی پژوهش

 نههام   گههردد کههه توسههط کههارگروهی بههه  یمههدر ایهه  تسههمت مههدل مدهههومی پههژوهش اراهههه  

انجام شهده اسهت. ایه  کهارگروه بهه بررسهی موانهع        « 2کتابخانه برای همه»با عنوان « 1دی سی رام»

، هها  آنپیش روی مردم در تالش برای استداده ا  کتابخانه پرداختند که نتایج حاصه  ا  پهژوهش   

 کار برده شده، در ذی  آمده است: صورت مدلی که با اندکی تیییر در ای  پژوهش به به
 

 
 . مدل مدهومی پژوهش: عوام  مؤیر بر استداده ا  کتابخانه 1نمودار 

 (1392، 3در پیتم  و وینست ؛ نق 1999ی سی رام، : د)مناع

 روش پژوهش

جامعهۀ آمهاری شهام  کلیهۀ کهاربران      پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجهام گرفتهه اسهت.    

 گیهری ندهر اسهت کهه بها اسهتداده ا  نمونهه       23153های عمومی شهرستان همدان، بالغ بهر   کتابخانه

عنهوان حجهم    ندر با اسهتداده ا  جهدول کرجسهی و مورگهان، بهه      380ها تصادفی ساده، ا  میان آن

بهر اسهاس مهدل مدههومی      سهاخته بهود کهه    نمونه انتخار گردید. ابهرار پهژوهش پرسشهنامۀ محقهپ    

ههای ال م   پژوهش تهیه شد. ا  آنجا که طهی چنهدی  مرحلهه سهؤاالت پرسشهنامه پهر ا  بررسهی       

                                                           
1. DC-ROM             2. Libraries for All              3.  Pateman & Vincent 

ههها اراهههه تی کههه کتابخانههه. خههدما1
اینترنهههت؛ ر( دهنهههد: الهههف( مهههی

رسهههانی و تالیهههغ خهههدمات اطهههالی
کتابخانهههه؛ ج( امکهههان سهههدارش   
منهههابع مهههورد نیههها  توسهههط خهههود 

 اعما

. نحههههوۀ مههههدیریت کتابخانههههه:  2
الههههف( میههههران امانههههت منههههابع    
کتابخانههههه؛ ر( تعههههداد امانههههت   
منههابع کتابخانههه؛ ج( سههاعات بهها    
بهههههودن کتابخانهههههه؛ د( شهههههیدت  

هههای کههاری کتابخانههه؛ ه( جریمههه 
ابع؛ و( عهههدم امانهههت دیرکهههرد منههه
 برخی منابع 

 

 وضعیت اتتصادی. 3

. تههأییر خههانواده: الهههف(   4
نقههههههههههش والههههههههههدی                

ر( نقههش سههایر اعمههای   
 خانواده

 

 

ههههههههههای ویژگههههههههی . 5
 کتابداران:  

ههههههای الهههههف( وبژگهههههی
اخالتههههههی                ر(  

 های علمیتوانایی

 

 . موتعیت کتابخانه6

 . فاصله تا کتابخانه۷

 

 عوامل سازمانی
مرتبط با  عوامل

 ادراك و آگاهی
 عوامل محیطی

شخصی و  عوامل

 اجتماعی
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نامهه   نتیجهه روایهی ایه  پرسهش     توسط استادان و کارشناسان رشته مورد بررسهی تهرار گرفهت، در    

 86/0دل مورد تأیید واتع گردید و پایایی نیر آن بر اساس ضریب آلدهای کروناهام محاسهاه و معها    

های عمومی شهرستان همهدان تو یهع شهد     پرسشنامه بی  کاربران کتابخانه 380محاساه شد. تعداد 

هها   عهدد ا  پرسشهنامه   289آوری گردید کهه   پرسشنامه جمع 320های مکرر، و با توجه به پیگیری

دو سهطح  در  SPSS22افهرار   هها بها اسهتداده ا  نهرم    تابلیت تحلیه  را داشهتند. تجریهه و تحلیه  داده    

هههای نرمههال بههودن،  توصههیدی و اسههتنااطی انجههام گرفههت کههه در سههطح آمههار اسههتنااطی ا  آ مههون

هماستگی و رگرسیون استداده گردید. بخش آمار توصیدی نیر فراوانی، میهانگی ، انحهرا  معیهار    

 و جداول آماری و نمودار را شام  شد.  

 هایافته

هههای  ای ا  ویژگههی کههه خالصههه  کههاربر بههه پرسشههنامۀ ایهه  پههژوهش پاسههخ دادنههد      289

ندهر  ن   135مهرد و   دهنهدگان  پاسهخ ندهر ا    154شناختی آنان به شرح ذی  است: جنسیت  جمعیت

ندهر، دارای تحصهیالت کهاردانی و     108دهنهدگان ایه  پهژوهش، یعنهی      پاسهخ بود. بیشتری  تعداد 

گهروه تهرار    در ایه   ندهر  2 کمتری  میران فراوانی تحصهیالت نیهر در تحصهیالت حهو وی بهود و     

تشهکی  دادنهد کهه بیشهتری  تعهداد فراوانهی را        آمو ان دانشرا  دهندگان پاسخندر ا   104گرفتند. 

ندر ا  گروه نمونهه را کهاربرانی    116دهندگان نیر بیکار بودند.  ا  پاسخندر  30شام  شد. همچنی  

 44دنهد. همچنهی    سهاعت انتخهار کر   20یانگی  مطالعۀ ماهانۀ خود را بهیش ا   م تشکی  دادند که

سهاعت عالمهت عنهوان کردنهد کهه       5تها   1ندر ا  کاربران نیر میانگی  مطالعۀ ماهانهه خهود را بهی     

 .دادندی  میران مطالعه در بی  افراد نمونه ای  پژوهش را به خود اختصاص ترمک

ههای   هها بهه کتابخانهه    آیا بهی  شهرایط اتتصهادی کهاربران و میهران مراجعهۀ آن       :پرسش اول

 رابطۀ معناداری وجود دارد؟ عمومی،

 های عمومی . نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  شرایط اتتصادی و مراجعه به کتابخانه2جدول

 سطح معناداری مقدار آلفا ضریب همبستگی شاخص آماری

رابطۀ بی  شرایط اتتصادی 

 و میران مراجعه
142/0 015/0 05/0 
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توان به ای  نتیجهه دسهت یافهت کهه بهی       ( می142/0با توجه مقدار عددی ضریب هماستگی )

متییهر وابسهته(    عنهوان  بهه یک متییر مستق ( و متییر میران مراجعهه )  عنوان بهمتییر شرایط اتتصادی )

(، 015/0آمهده ا  انجهام بهرآورد )    دسهت  بهه  Pvalueای مستقیم وجود دارد. ا  طرفی با توجه به رابطه

 صدم، رابطۀ بی  دو متییر معنادار است. 5ی  مقدار ا  سطح دلی  پایی  بودن اتوان گدت که بهمی

ههای عمهومی و مراجعهۀ     شهده توسهط کتابخانهه    آیها بهی  سهطح خهدمات اراههه     : پرسش دوم

 دار وجود دارد؟های عمومی رابطه معنا کاربران به کتابخانه

 های عمومی .  نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  سطح خدمات و مراجعه به کتابخانه3جدول 

 سطح معناداری مقدار آلدا ضریب هماستگی شاخص آماری

سطح خدمات رابطۀ بی  

  یران مراجعهم وشده  اراهه
088/0 134/0 05/0 

 

توان گدت که رابطه بهی  متییرهها معنهادار     یم( 134/0) شده گرارشبا توجه به مقدار احتمال 

( یهک هماسهتگی   088/0دسهت آمهده )   نیست و ا  طرفی با توجه بهه مقهدار ضهریب هماسهتگی بهه     

ی عمهومی  هها  بهه کتابخانهه   کاربران و میران مراجعه شده سطح خدمات اراههیف، بی  و ضعمستقیم 

 وجود دارد که ا  نظر آماری معنادار نیست.

آیا بی  وجود نهادهای آمو شی و تربیتی، مانند دانشگاه و مدرسهه در اطهرا     :پرسش سوم

 دار وجود دارد؟اربران رابطۀ معناکتابخانۀ عمومی و مراجعه ک

 های عمومی .  نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  وجود نهادهای تربیتی و مراجعه به کتابخانه4جدول 

 سطح معناداری مقدار آلفا ضریب همبستگی شاخص آماری

نهادهای رابطۀ بی  وجود 

  یران مراجعهم و تربیتی
119/0 044/0 05/0 

 

تهوان گدهت کهه رابطهۀ معنهاداری بهی         یمه ( 044/0دسهت آمهده )   احتمال بهبا توجه به مقدار 

(، 119/0متییرهای مورد آ مهون وجهود دارد. ا  طرفهی، بها توجهه بهه مقهدار ضهریب هماسهتگی )         

ی هها  کتابخانهه توان گدت که بهی  وجهود نهادههای آمو شهی و تربیتهی و مراجعهه کهاربران بهه          یم

 ی وجود دارد.چندان تو عمومی، هماستگی م ات ولی نه
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هها   های عمهومی و مراجعهه آن   : آیا بی  دوری و نردیکی کاربران به کتابخانهپرسش چهارم 

 های عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟ به کتابخانه

 .  نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  دوری نردیکی کاربران به کتابخانه و مراجعۀ آنها5جدول 

 سطح معناداری آلفامقدار  ضریب همبستگی شاخص آماری

نردیکی  دوری ورابطۀ بی  

 یران مراجعهم و
0۷8/0 185/0 05/0 

دههد کهه بهی  دوری و     یمه در پاسخ به پرسهش چههارم پهژوهش، نتهایج جهدول فهو  نشهان        

ۀ معنهادار وجهود نهدارد    رابطه  بهدانجا،  هها  آنی عمهومی و مراجعهه   هها  کتابخانهنردیکی کاربران به 

(05/0Pvalue> به عاارت دیگر، با توجه به .)تهوان گدهت    یمه ( 185/0آمهده ) دست  احتمال به مقدار

ی هها  کتابخانهه ی  دوری و نردیکی کاربران بهه  ( ب0۷8/0ضعیف ) که یک هماستگی م ات و خیلی

 دار نیست. ی عمومی وجود دارد که ا  نظر آماری معنیها کتابخانهبه  ها آنعمومی و مراجعه 

های عمومی و مراجعه کاربران بهدانجا رابطهه    بی  موتعیت مکانی کتابخانه: آیا پرسش پنجم

 دار وجود دارد؟معنا

 های عمومی و میران مراجعه بدانجا .  نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  موتعیت مکانی کتابخانه6جدول 

 سطح معناداری مقدار آلفا ضریب همبستگی شاخص آماری

 وموتعیت مکانی رابطۀ بی  

 به کتابخانه یران مراجعهم
12۷/0 031/0 05/0 

 

دههد کهه بهی  موتعیهت مکهانی و       یمه نشهان   6پنجم پژوهش، نتایج جدول  سؤالدر پاسخ به 

(. >05/0Pvalueی عمههومی، رابطههۀ م اههت و معنههادار وجههود دارد )ههها کتابخانهههمراجعههه کههاربران بههه 

( که یک رابطهۀ م اهت معنهادار بهی      031/0) شده گرارشعاارت دیگر، با توجه به مقدار احتمال  به

( بهی   12۷/0توان گدت که یک هماستگی م اهت و نهه چنهدان تهوی )     یمدهد،  یممتییرها را نشان 

 ی عمومی وجود دارد.ها کتابخانهموتعیت مکانی و مراجعۀ کاربران به 

هههای عمههومی و مراجعههه کههاربران بههه   آیهها بههی  نحههوۀ مههدیریت کتابخانههه  پرسششش ش:ششم:

 ای عمومی رابطۀ معنادار وجود دارد؟ه کتابخانه
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 . نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  مدیریت کتابخانۀ عمومی و میران مراجعه بدانجا۷جدول 

 سطح معناداری مقدار آلفا ضریب همبستگی شاخص آماری

 وکتابخانه رابطۀ بی  مدیریت 

 به کتابخانه یران مراجعهم
143/0 014/0 05/0 

 

(، یک رابطهۀ معنهادار بهی  آنهها تابه       014/0)ی  متییرهای پرسش ببا توجه به مقدار احتمال 

تهوان   یمه ( 143/0آمهده ) دسهت   بینی است و ا  طرفی با توجه به مقدار ضهریب هماسهتگی بهه    پیش

یهک   ی عمهومی، هها  کتابخانهه مراجعهه کهاربران بهه     هها و  کتابخانهه گدت کهه بهی  نحهوۀ مهدیریت     

 نه چندان توی وجود دارد.هماستگی م ات و 

عنوان عهاملی جههت تشهویپ افهراد( و مراجعهۀ کهاربران بهه         : آیا بی  خانواده )بهسؤال هفتم

 های عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟ کتابخانه

 های عمومی . نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  تشویپ خانواده و مراجعه به کتابخانه8جدول 

 سطح معناداری آلفا ضریب همبستگی شاخص آماری

 و خانوادهرابطۀ بی  تشویپ 

 به کتابخانه یران مراجعهم
142/0 016/0 05/0 

 

 خهانواده  ی  تشهویپ و ترییهب  ب نشان داد که ۷هدتم پژوهش، نتایج جدول  سؤالبه  در پاسخ

معنهادار و م اهت وجهود دارد     ی عمهومی رابطهۀ  هها  بهه کتابخانهه   کاربران به مطالعه و میران مراجعۀ

(05/0Pvalue<        به عاارت دیگر، با توجهه بهه معنهاداری رابطهۀ فهو  و بها توجهه بهه .)  ضهریب   مقهدار

ی خانواده و مراجعه کاربران بهه  ها مشو توان گدت که بی   یم(، 142/0دست آمده ) هماستگی به

 ی عمومی، رابطۀ م ات معنادار وجود دارد.ها کتابخانه

ههای عمهومی    آیا بی  میران دانش کتابهداران و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانهه      سؤال ه:تم:

 رابطۀ معنادار وجود دارد؟

 .  نتایج آ مون هماستگی اسپیرم  بی  میران دانش کتابداران و میران مراجعه به کتابخانه9جدول 

 سطح معناداری آلفا ضریب همبستگی شاخص آماری

رابطۀ بی  میران دانش 

 یران مراجعهم وکتابداران 
161/0 006/0 05/0 
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بهرای ایه  پرسهش پهژوهش،      05/0( در سطح 006/0با توجه به مقدار احتمال معنادار ناودن ) 

دسهت   یب هماسهتگی بهه  مقهدار ضهر  رابطۀ بی  دو متییر نامارده معنادار بوده و ا  طرفی با توجه بهه  

تههوان نتیجههه گرفههت کههه بههی  میههران دانههش کتابههداران و مراجعههه کههاربران بههه  یمهه( 161/0آمههده )

 ی عمومی، یک رابطۀ م ات و نه چندان توی وجود دارد.ها کتابخانه

  آزمون فرضیه

عنهوان عهاملی جههت     هها، بهه   شرایط اتتصادی خور مردم با توجهه بهه سهطح تحصهیالت آن    

 شود. حسور میهای عمومی م ها در کتابخانه حمور هرچه بیشتر آن

شود، بی  شرایط اتتصهادی کهاربران و میهران مراجعهه      مشاهده می 1طور که در جدول  همان

 (.  >05/0Pvalueهای عمومی رابطه م ات و معنادار وجود دارد ) ها به کتابخانه آن

 سطح اتتصادی -. تحلی  رگرسیون میران مراجعه به کتابخانه و سطح تحصیالت10جدول 

 
 شرایط اتتصادی(  میران تحصیالت( + )بتا دو = عرض ا  مادا + )بتا یکمیران مراجعه 

تهوان نتیجهه    با توجه به نتایج حاص  ا  انجام آ مون رگرسیون برای فرضیۀ اول پژوهش، می

ههای عمهومی تأییرگهذار     گرفت که متییر میران تحصهیالت در میهران مراجعهۀ کهاربران کتابخانهه     

توان ای  متییر را به عنوان یک مؤلدۀ ایرگهذار بهر متییهر وابسهته )میهران مراجعهه( در        نیست و نمی

نظر گرفت. ا  طرفی دیگر، متییر شرایط اتتصادی به عنوان متییر مستق  دیگر ایه  معادلهه، دارای   

رههای فرضهیۀ   ، بی  متیی95/0رابطه معنادار با متییر وابسته است. به عاارت دیگر، در سطح اطمینان 
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، مانهی بهر عهدم وجهود     اول پژوهش هماستگی م ات وجود ندارد که در ای  صهورت فرضهیه   

 رابطه بی  متییرهای پژوهش پذیرفته شده است.

 گیری نتیجه

ایه  پهژوهش کهه شهام  امانهت کتهار، سهاعات کهاری          ههای مهدیریت در   با توجه به مؤلده

منهابع، عهدم امانهت کتهار مرجهع، نحهوۀ اراههه خهدمات و تیییهر          های دیرکهرد   ها، جریمه کتابخانه

هها کیدیهت مهدیریت در     توان گدت کهه بها بهاهود ههر یهک ا  ایه  مؤلدهه        ساعت کاری است، می

هههای عمههومی بهاههود یافتههه و ا  سههوی دیگههر، شههاهد مراجعههۀ هرچههه بیشههتر کههاربران بههه   کتابخانههه

 ۀرابطه  یبررس( با عنوان 1390ینی و همکاران )های مالحس های عمومی خواهیم بود. یافته کتابخانه

، پهژوهش رحیمهی   خدماتی استان کرمهان  یها سا مانی و رضایت مشتریان سا مان های یمهبی  جر

عمومی در پرتهو خالتیهت بها معرفهی الگوههای موفهپ ا         یها شکوفایی کتابخانهبا عنوان ( 1391)

عمهومی و   یهها  کتابخانهه ( بها عنهوان   1392، و پیتم  و وینست )ها آن سا ی یدیگر کشورها و بوم

هها،   ههای جریمهه دیرکهرد منهابع و سهاعات کهاری کتابخانهه        در رابطهه بها مؤلدهه    عدالت اجتمهاعی 

شهده   همخوانی و مطابقت دارد. نتایج حاصه  ا  بررسهی میهران ارتاهان بهی  سهطح خهدمات اراههه        

دههد کهه    ومی نشهان مهی  ههای عمه   ههای عمهومی و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانهه       توسط کتابخانهه 

هها،   شهده توسهط کتابخانهه    توان با اطمینان باالیی انتظار داشت که با بهاود سطح خدمات اراههه  نمی

 اده و محاهوبی   های عمومی مراجعه کننهد کهه در ایه  رابطهه شهریف      کاربران بیشتری به کتابخانه

شهجویان ا  خهدمات   مطلهور دان  ۀتحلیه  عهاملی موانهع اسهتداد    در پژوهش خود با عنوان ( 1390)

بها   در تحقیقهی ( 1391و تدرشهی و مولهوی )  ، کتابخانه در دانشهگاه علهوم و منهابع طایعهی گرگهان     

عمهومی شههر تههران وابسهته بهه نههاد        یهها  کتابخانهه  کتابهداران  ودیهدگاه کهاربران    یسۀمقاعنوان 

فتنهد بهه ایه     به نتایجی میهایر ایه  دسهت یا    ،کیدیت خدمات کتابخانه ۀعمومی دربار یها کتابخانه

رفهت کهاربران    هها انتظهار مهی    هها، بها افهرایش خهدمات کتابخانهه      صورت که بر اساس آن پژوهش

عنهوان   توانهد بهه   . همچنی ، شرایط اتتصادی مناسب کاربران میها مراجعه کنند بیشتری به کتابخانه

در ایه    های عمومی محسور گردد کهه  عام  مؤیری در مراجعۀ هر چه بیشتر کاربران به کتابخانه

 اده و  معهر    هها صهورت گیهرد. پهژوهش     راستا ال م است تا تمهیدات ال م در مدیریت کتابخانه

میههان مراجعههان  مطالعههه در ۀبا دارنههد کننههده و بررسههی عوامهه  ترییههبعنههوان  ( بهها1388ایرجههی )
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عوامه   ( بها عنهوان   1391پهژوهش عاصهمی و همکهاران )    ،عمومی شهرستان ماهشهر های کتابخانه 

و پهژوهش سهی  و   ، عمومی شهر مشهد یها نیا های اطالعاتی کاربران دبیرستانی کتابخانه بر یرؤم

ههای عمهومی، حهاکی ا  آن اسهت کهه بهی         ( با موضهوی موانهع اسهتداده ا  کتابخانهه    2008) 1کیم

هها، ارتاهان    . همچنی  بر اساس یافتهداری وجود دارد درآمد خانواده و مطالعۀ کودکان رابطۀ معنی

ههای عمهومی وجهود دارد،     و معناداری بی  تشویپ خانواده و مراجعۀ کاربران بهه کتابخانهه   مستقیم

ای  ندگی کند که افراد خهانواده اهه  مطالعهه بهوده و مشهو        یعنی هراندا ه که فردی در خانواده

ههای عمهومی بها کیدیهت و کمیهت بهتهری        رود کهه مراجعهه بهه کتابخانهه     مطالعه باشند، انتظار مهی 

و سههاالری و ( 1388 اده و ایرجههی )نتههایج پههژوهش معههر   کههه در ایهه  رابطههه،  دگیههرصههورت 

ههای آمو شهی ا     توان گدت که هر اندا ه محیطا  طرفی می راستا با ای  یافته است. همکاران هم

ههای علمهی    آمو ان و دانشجویانی که در ای  محیط پویایی علمی باالتری برخوردار باشند و دانش

ستند، ا  امکانات علمی بیشتری برخهوردار شهوند و تشهویپ بهه مطالعهه نیهر بها        مشیول به تحصی  ه

های عمومی تأییرگهذار خواههد    ها به کتابخانه توت بیشتری صورت گیرد، در مطالعه و مراجعۀ آن

 بهر  مهؤیر  عوامه   ( بها عنهوان بررسهی   138۷پنهاهی و دیهانی )   تقهی بود کهه در ایه  رابطهه پهژوهش     

( بها عنهوان   1990) 2راهنمهایی، پهژوهش گهورم     و ابتهدایی آمهو ان   نهش دا در مطالعهۀ  ههای  یرهانگ

مؤسسههۀ ی دانشههگاهی، گههرارش پههژوهش ههها کتابخانهههالگهوی جسههتجوی اطالعههات و اسههتداده ا   

( بها موضهوی موانهع اسهتداده ا      2011) 4ههای آلمهان   آلمان و انجمه  کتابخانهه   3استیف تانگ لس 

( بهه  1391( و پهژوهش سهاالری و همکهاران )   2008پژوهش سهی  و کهیم )   ،ی عمومیها کتابخانه

ا  آن اسهت کهه ههر انهدا ه      ا  طر  دیگر، نتایج حهاکی  .نتایجی مشابه در ای  رابطه دست یافتند

رود کهه کهاربران    های عمومی ا  کتابداران متخص  و  بده برخوردار باشند، انتظار مهی  کتابخانه

( در تحقیهپ خهود بها    13۷9صهافی ) ایه  رابطهه    در های عمومی مراجعهه کننهد.   بیشتری به کتابخانه

ا    ناهودن بسهیاری   متخص ه  ههای عمهومی،   های گرایش و افرایش مطالعهه در کتابخانهه   راهعنوان 

همچنهی  بها توجهه بهه      .ی عمهومی دانسهت  هها  کتابخانهه ا   در استدادهرا مانعی  ها کتابخانه کارکنان

لحهاظ موتعیهت مکهانی در محلهی      ی عمومی، بهه ها توان استناان کرد که هرچه کتابخانه ها مییافته

 ههای عمهومی مراجعهه نماینهد     رود که افراد بیشتری به کتابخانهه مناسب ترارگرفته باشند، انتظار می

                                                           
1. Sin & Kim 2. Gorman 
3. Stiftung lessen association 4. the German library association 
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ا   کننهدگان  اسهتداده ( بها عنهوان بررسهی میهران رضهایت      1385که در ای  رابطه پژوهش خوشرو )

 (1388 اده و ایرجهی )  (، معر 13۷9ی عمومی شهر کرمان، پژوهش صافی )ها کتابخانه خدمات

موتعیهت مکهانی را    (،2011ههای آلمهان )   آلمهان و انجمه  کتابخانهه   مؤسسۀ استیف تانگ لسه    و

در نهایت، نتهایج نشهان داد کهه    های عمومی برشمردند.  عاملی مهم در مراجعۀ کاربران به کتابخانه

عنهوان عهاملی مههم     تواند بهه  میها ن شرایط اتتصادی خور کاربران با توجه به سطح تحصیالت آن

 های عمومی محسور شود. برای مراجعۀ هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه

 پیشنهادها

ی کهه کهاربران در   نکهات  یهر نهای ای  پژوهش و  دست آمده ا  تحلی  یافته با توجه به نتایج به

توسهط   ،مطلهور پرسشنامۀ پژوهش حاضر متذکر شده بودند، پیشنهادهای ذی  برای اراهه خدمات 

 گردد: یمو برداشته شدن موانع بر سر راه کاربران کتابخانه اراهه  ها کتابخانه

 . اختصاص خدمات رایگان به کاربرانی که ا  لحاظ مالی در شرایط مناسای ترار ندارند؛1

، در امههر مطالعههه و تحقیههپ ههها دانشههگاهو  ارسویههژه مههد . توجههه بیشههتر مراکههر آمو شههی بههه 2

 دانشجویان؛ و آمو ان دانش

 در موتعیت مکانی مناسب؛ ها کتابخانهساخت  .3

 . برخورداری کتابخانه ا  یک مدیریت توی و کارامد؛4

 ی به کاربران؛ده خدماتهای شیدت و ها یمهجریدنظر دربارۀ نحوه و میران دریافت تجد. 5

 . استدادۀ رایگان ا  کلیه خدمات کتابخانه؛6

هها و  رۀ مطالعه و معرفی منهابع اطالعهاتی توسهط تمهامی ارگهان     ی دربارسان اطالی. تالییات و ۷

 ربط؛ یذنهادهای 

 ، برای پرورش کودکانی اه  مطالعه و پژوهش؛ وها خانوادهگذاری بر روی  یهسرما. توجه و 8

ا  کتابداران متخص  به دانهش کتابهداری و اطالعهات عمهومی و      ها کتابخانه. برخورداری 9

 متعهد به اصول اخالتی.
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 منابع 

ی میران رضایت مراجعان ا  خدمات کتابخانۀ مرکری . بررس(1386) یمرادمند، علو  ، محمدرضاامیری
 .61-۷6(، 22) 41،آوری اطالعات و ف  علوم شهرستان تاریر.

 . ترجمه بابک پرتو. تهران: کتابدار.آینده یها کتابخانه(. 13۷9) یک باکلند، ما
خالتیت و  در خدمت شهروندان. یا (: کتابخانهAlcazarومی الکرار )(. کتابخانه عم1388بیگدلی،  هرا )
ک  پژوهش و آمو ش  عمومی: مجموعه مقاالت نشست تخصصی اداره یها در کتابخانه ینوآور

 .عمومی کشور یها . تهران: نهاد کتابخانهعمومی کشور یها نهاد کتابخانه
 و منصور یا محس  شمر اژه ۀترجم و مدیریت مجموعه. یسا  ماانی مجموعه(. 1389) جانسون پگی،

 کوهی رستمی. تهران: چاپار.
علی حسی   ۀ. ترجمعمومی و عدالت اجتماعی یها کتابخانه(. 1392، جان )ینسنتو و پیتم ، جان

 عمومی کشور. یها نهاد کتابخانه تاسمی. تهران:
ی عمومی شهر ها کتابخانه ا  خدمات کنندگان استداده(. بررسی میران رضایت 1385احمد ) ،خوشرو

 .29-38(، 4) 1۷، ۀ کتارفصلنامکرمان. 
، ی عمومی در توسعۀ فرهنگ کارآفرینیها کتابخانهی نقش و جایگاه بررس .(1391) ، رسول وارتی

 .95-101(، 6) 15، شناسی )کلیات( کتار ماه اطالعات، ارتااطات و دانش
 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. . تهران:خدمات فنی(. 13۷8) یسلطانی، پور

تهران:  .یا : سدارش و تهیه مواد کتابخانه2 .ها. ج در کتابخانه یسا  مجموعه(. 13۷8) ی، علیسینای
 سمت.

تحلی  عاملی موانع استداده مطلور دانشجویان ا   (.1390، محمدرضا )یمحاوب و ، ابوالقاسم ادهشریف
(، 14) 54،یرسان و اطالیی کتابدارمنابع طایعی گرگان.  خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم و

131-153 . 

 15، مجلۀ کتابداریی عمومی. ها کتابخانهی گرایش و افرایش مطالعه در ها راه(. 13۷9) ، تاسمصافی
(5 ،)23-29. 

نیا های اطالعاتی  بر یرؤعوام  م (.1391)ی  میر ایی، امو  عشرت بی ی، بی مان ؛عاصمی، عاصده
 یها و کتابخانه یرسان اطالی یقاتحقعمومی شهر مشهد. ت یها کاربران دبیرستانی کتابخانه

 .44۷-42۷(، 3) 18 ،عمومی
 . تهران: کتابدار.آن های یوهخدمات عمومی کتابخانه و ش(. 1392دخت ) ی عمادخراسانی، نسر
های  رسانی و کتابخانه اطالیتحقیقات های عمومی و سرانۀ مطالعه.  کتابخانه(. 1391محاور، سیامک )

 .133-11۷ ،(1) 18 ،عمومی
 . تهران: سمت.یکتابخانه و کتابدار(. 1382) یعل مرینانی،
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میان  مطالعه در ۀو با دارند کننده یبعوام  تری ی(. بررس1388) ، شهر ادیرجیا ید و اده، عادالحم معر 
 16، های عمومی ی و کتابخانهرسان اطالی یقاتتحقعمومی شهرستان ماهشهر.  یها مراجعان کتابخانه

(1) ،143-1۷0. 
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