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چکیده
هدف :پژوهش حاضر بهمنظور بررسی موانع و مشکالت پیش روی کاربران در مراجعهه و اسهتداده ا
منابع کتابخانههای عمومی در سال  1392-93انجام گرفته است.
روش :پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است .جامعۀ آماری ،کلیۀ کهاربران کتابخانههههای
عمومی شهرستان همدان (بالغ بر  23153ندر) بود و نمونهگیری بهه روش تصهادفی سهاده انجهام شهد .حجهم
نمونههه آمههاری  380ندههر بهها اسههتداده ا جههدول کرجسههی و مورگههان تعیههی شههد .ابههرار تحقیههپ پرسشههنامۀ
محقپساختهای بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلدهای کروناهام معهادل  0/86محاسهاه شهد و روایهی آن
توسط متخصصان تأیید شد.
یافتهها :نتایج حاکی ا آن است که بهی متییرههای مسهتق «شهرایط اتتصهادی خهور مهردم»« ،تهأییر
نهادهای تربیتی»« ،تأییر خانواده»« ،آگاهی کتابداران»« ،موتعیت مناسب کتابخانهها» و «جنسهیت کهاربران» بها
متییر وابستۀ «میران مراجعه کاربران به کتابخانهههای عمهومی» رابطهۀ معنهاداری وجهود دارد و ایه مؤلدهههها
بهعنوان عوام پیشبرنده ،برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانههای عمومی محسور مهیشهوند .ا
طرفی ،بی متییرهای مستق «دوری و نردیکی کاربران به کتابخانههای عمومی»« ،سطح خهدمات اراهههشهده
توسط کتابخانههای عمومی» ،و «س و تحصیالت آنها» با «میران مراجعه کاربران به کتابخانههای عمومی»،
رابطۀ معناداری یافت نشد.
اصالت/ارزش :ار ش پژوهش حاضر در نشهاندادن رابطهۀ وضهع اتتصهادی مهردم ،نهادههای تربیتهی،
خانواده ،دانش کتابداران ،و موتعیت مکانی مناسب کتابخانهها در افرایش مراجعه به آنهاست .بنابرای  ،ال م
است کتابخانههای عمومی بیش ا پیش به عواملی که تحت کنترل خویش دارد ،ا جملهه جههتگیهری بهه
سمت نیا های تربیتی خانوادهها و دانش کتابداران ،توجه نشان دهد.
کلیدواژهها :کتابخانههای عمومی ،کاربران ،عوام پیش برنده ،عوام با دارنده ،استداده ا کتابخانه.
تحقيقا اطا رسا و كت بخ ا ها عمااي؛ فصااام ؛
عام  -پژوهش دورة  ،22شم رة  ،3پيا پ  ،86پا یي 1395
ص  465 -451م ی شده در  SID ,ISCو MagIran
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مقدمه
امرو ه ،یکهی ا شهاخ

ههای توسهعه در ههر کشهوری بهر مانهای تولیهد ،اشهاعه و مصهر

اطالعات ار یابی میشود .در جوامع دانهشبنیهان ،مراکهر اشهاعۀ اطالعهات ا جملهه کتابخانهههها،
بهویژه کتابخانه های عمهومی ،ا جایگهاه بسهیار مهمهی برخهوردار هسهتند ،چهرا کهه جهوامعی کهه
«دسترسی آ اد» به اطالعات را برای تمامی شهروندان خود به خوبی فهراهم مهیآورنهد ا رشهد و
تولیههد اطالعههاتیال بههاالتری برخههوردار خواهنههد بههود (بیگههدلی ،1388 ،ص  .)298تهها تاه ا
کتابخانه های عمهومی ،اسهتداده ا کتابخانهه و مطالعهه ،محهدود بهه طاقهۀ اشهرا

هههور

و دانشهمند بهود

(مرینانی .)1382 ،همچنی  ،با توجه به محدودیتهای موجود ،همۀ افهراد جامعهه نمهیتوانسهتند ا
کتابخانهها استداده کنند چرا که هد

ای کتابخانهها ،اراهۀ خهدمات بهه تمهامی گهروهههای سنهنی

یک جامعه ناود (کوب  ،2010،1ص  .)29بنابرای  ،افراد آگاه و باسواد جامعه اندک بود و بهه تاهع
آن ،جامعه ا لحاظ سیاسی ،اتتصادی ،فرهنگی و ،...پیشرفت همهجاناهای نداشت.
بهعنوان نمونهای ا کتابخانههای تکام یافته میتوان به کشور ژاپ اشاره کرد بهطهوری کهه
میتوان اذعان کرد بخشی ا رشد اتتصادی ژاپ  ،در گروال خدماترسهانی کتابخانههههای عمهومی
به صنایع کوچک و تقویت فرهنگ کارآفرینی ا طریپ خدمات اراههشهده توسهط کتابخانههههای
عمومی است ( وارتی ،1391 ،ص  .)98اگرچه امهرو ه میهران اسهتداده ا کتابخانههههای عمهومی
نسات به گذشته بهاود یافته است و در مقایسه با گذشته ،افهراد بیشهتری ا کتابخانههههای عمهومی
استداده می کنند اما با توجه به افهرایش جمعیهت ،ایه میهران اسهتداده نیهر بسهیار انهدک اسهت .در
واتع ،کتابخانههای عمومی باید در کانون توجه سیاستگذاری بههعنهوان وسهیلهای بهرای تمهمی
دسترسی عادالنه به اطالعات ،مورد توجه ترار گیرند چهرا کهه دولهت ،بودجهه را بهرای دسترسهی
آ اد و بههدون محههدودیت تمههامی افههراد جامعههه ،در اختیههار کتابخانههههههای عمههومی تههرار مههیدهههد
(جو ،1999 ،2ص .)301
امرو ه بر خال

گذشته ،جامعۀ کتابخانه عمومی ،جامعهای ناهمگ است که کلیهۀ افهراد و

طاقات مردم در سطوح مختلف آمو شی و سنهنی بهه آن مراجعهه مهیکننهد .ا ایه منظهر ،مهواد و
مجموعهۀ آن بایهد جوابگههوی کلیهۀ طاقههات جامعهۀ متعلهپ بههه آن باشهد (سههلطانی ،13۷8 ،ص)20
2 . jue
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بهطوری که رسالت یک کتابخانه پشتیاانی ا رسالت سا مان یا جامعهۀ متاهوی یها عالتهۀ جمعیهت
تحت پوشش است (باکلنهد ،13۷9 ،1ص .)11همچنهی کهاربران ایه کتابخانهههها نقهش اصهلی و
حیاتی در تداوم فعالیتهای ای کتابخانهها بر عهده دارند .جرج دی الیها 2کهاربران کتابخانههههای
عمومی را به شش با ار هد

شام  :افرادی که فقط کتار را بهه امانهت مهیگیرنهد ،افهرادی کهه

فقط ا منابع در داخ کتابخانه استداده میکنند ،افرادی کهه بها بهیعالتگهی ا کتابخانهه اسهتداده
میکنند ،کاربرانی که ا مجموعه یهاد اسهتداده مهیکننهد ،ییرکهاربرانی کهه بهر عهدم اسهتداده ا
کتابخانه اصرار می کنند ،و کاربران بالقوه تقسهیم کهرده اسهت .ههد

اصهلی تمهامی کتابخانهههها

گردآوری ،ذخیرهسا ی و سا مان دهی اطالعات ،اراههه خهدمات بهه همهۀ انهوای کهاربران نهامارده
است که شناخت ای کاربران به لحاظ نیا ههای اطالعهاتی و جمعیهتشهناختی بسهیار مههم اسهت
(سههینایی ،13۷8 ،ص .)10در دیههدگاهی دیگههر ،جانسههون 3جامعههۀ کههاربران کتابخانهههههها را بهها سههه
ویژگی ،شام ویژگیهای جمعیتشناختی (س  ،جنسیت ،سطح درآمد ،گروههای تهومی ،حرفهه
و سطح تحصیالت) ،ویژگیهای جیرافیایی (توانایی رفتوآمد بهه یهک کتابخانهه ،فاصهلهای کهه
باید برای رسیدن به یک کتابخانه طی شود ،وضعیت افراد مقهیم و ییهرمقیم و کهاربران بهالقوه)؛ و
ویژگیههای جامعههشهناختی (طاقهه اجتمهاعی -اتتصهادی ،سهاک نهدگی ،شخصهیت ،عالیهپ و
عقاید) ،تاب شناخت دانسته است .با ایه تقسهیمبنهدیهها مهیتهوان بهه مطالعهاتی در داخه ایهران
متمرکر شد .با توجه به هرینهای که نههاد کتابخانههههای عمهومی کشهور بهرای راهانهدا ی و ادارۀ
کتابخانهههای عمهومی متقاه مهیشهود و ا آنجها کهه میهران مراجعهان کتابخانههههای عمهومی بها
انتظارات نهاد همخوانی ندارد و طاپ آمارههای دتیهپ و رسهمی تنهها  2/۷درصهد ایرانهیهها عمهو
کتابخانۀ عمومی هستند و همچنی  ،با توجه به سرانه مطالعه در ایران که  10دتیقهه در رو اسهت
(محاههور ،1391 ،ص )12بنههابرای  ،پههژوهش حاضههر در صههدد اسههت تهها مههوانعی کههه در سههر راه
مراجعان ،در استداده ا کتابخانه های عمومی وجود دارد را شناسهایی کنهد و مشهخ

نمایهد کهه

چه عوام مؤیری وجود دارد که باعث میشود تا کاربران کتابخانه ،هرچه بیشتر به کتابخانههههای
عمومی مراجعه کنند .عوام با دارنده ،عوام و موانعی هستند کهه باعهث مهیشهوند تها کهاربران
کتابخانههای عمومی ،کمتر به کتابخانه مراجعهه کننهد و عوامه پهیشبرنهده ،عهواملی هسهتند کهه
3. johson

2. George D. elia

1. Buchland
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باعث میشوند تا کاربران ،بیشتر به کتابخانههای عمومی مراجعه نمایند .تقویت ای عوامه باعهث
حمور هر چه بیشتر مردم در استداده ا کتابخانههای عمومی خواهد شد و در نتیجهه سهطح سهواد
و آگاهیهای عمومی جامعه در برخورد با مساه فرهنگی ،اجتماعی ،اتتصهادی و ،...بهاال خواههد
رفت .با توجه به اینکه یکی ا نویسهندگان ایه مقالهه ،کتابهدار یکهی ا کتابخانههههای شهرسهتان
همدان است و به مساه کتابخانه های عمهومی ایه شهرسهتان انشهرا

نسهای دارد ،بهه ایه دلیه ،

کتابخانههای عمومی شهرستان همدان برای بررسی انتخار گردید.
پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسشهای ذی پاسخ گوید:
 .1آیا بی شرایط اتتصادی و مراجعه کاربران بهه کتابخانههههای عمهومی رابطهۀ م اهت و
معنادار وجود دارد؟
 .2آیا بی سطح خدمات کتابخانههای عمومی و مراجعه کاربران رابطهۀ م اهت و معنهادار
وجود دارد؟
 .3آیا بی وجود نهادهای آمو شی و تربیتی مانند دانشگاه و مدرسه در اطرا

کتابخانهۀ

عمومی و مراجعه کاربران رابطۀ معناداری دارد؟
 .4آیهها بههی دوری و نردیکههی کتابخانههه و مراجعههه و یهها عههدم مراجعههه کههاربران بههه
کتابخانههای عمومی رابطۀ م ات و معنادار وجود دارد؟
 .5آیا بی موتعیت مکانی کتابخانه های عمومی و مراجعهه یها عهدم مراجعهه کهاربران بهه
کتابخانههای عمومی رابطۀ م ات و معنادار وجود دارد؟
 .6آیا بی نحوۀ مدیریت کتابخانه و مراجعه یها عهدممراجعهه کهاربران بهه کتابخانههههای
عمومی رابطۀ م ات و معنادار وجود دارد؟
 .۷آیا بی تشویپ خانواده و مراجعهۀ کهاربران بهه کتابخانههههای عمهومی رابطهۀ م اهت و
معنادار وجود دارد؟
 .8آیا بی میران دانهش کتابهداران و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانههههای عمهومی رابطهه
معنادار وجود دارد؟
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مدل مفهومی پژوهش
در ای ه تسههمت مههدل مدهههومی پههژوهش اراهههه م هیگههردد کههه توسههط کههارگروهی بههه نههام
«دی سی رام »1با عنوان «کتابخانه برای همه »2انجام شهده اسهت .ایه کهارگروه بهه بررسهی موانهع
پیش روی مردم در تالش برای استداده ا کتابخانه پرداختند که نتایج حاصه ا پهژوهش آنهها،
بهصورت مدلی که با اندکی تیییر در ای پژوهش بهکار برده شده ،در ذی آمده است:

عوامل سازمانی

عوامل شخصی و

عوامل مرتبط با

اجتماعی

ادراك و آگاهی

عوامل محیطی

 .1خههدماتی کههه کتابخانهههههها اراهههه
مهههیدهنهههد :الهههف) اینترنهههت؛ ر)
اطهههالیرسهههانی و تالیهههغ خهههدمات
کتابخانهههه؛ ج) امکهههان سهههدارش
منهههابع مهههورد نیههها توسهههط خهههود
اعما

 .3وضعیت اتتصادی
 .2نحههههوۀ مههههدیریت کتابخانههههه:
الههههف) میههههران امانههههت منههههابع
کتابخانههههه؛ ر) تعههههداد امانههههت
منههابع کتابخانههه؛ ج) سههاعات بهها
بهههههودن کتابخانهههههه؛ د) شهههههیدت
کههاری کتابخانههه؛ ه) جریمههههههای
دیرکهههرد منه هابع؛ و) عهههدم امانهههت
برخی منابع

 .4تههأییر خههانواده :الهههف)
نقههههههههههش والههههههههههدی
ر) نقههش سههایر اعمههای
خانواده

 .5ویژگههههههههیههههههههههای
کتابداران:

 .6موتعیت کتابخانه
 .۷فاصله تا کتابخانه

الهههههف) وبژگهههههیههههههای
ر)
اخالتههههههی
تواناییهای علمی

نمودار  .1مدل مدهومی پژوهش :عوام مؤیر بر استداده ا کتابخانه
(مناع :دی سی رام1999 ،؛ نق در پیتم و وینست)1392 ،3

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجهام گرفتهه اسهت .جامعهۀ آمهاری شهام کلیهۀ کهاربران
کتابخانههای عمومی شهرستان همدان ،بالغ بهر  23153ندهر اسهت کهه بها اسهتداده ا نمونههگیهری
تصادفی ساده ،ا میان آنها  380ندر با اسهتداده ا جهدول کرجسهی و مورگهان ،بههعنهوان حجهم
نمونه انتخار گردید .ابهرار پهژوهش پرسشهنامۀ محقهپسهاخته بهود کهه بهر اسهاس مهدل مدههومی
پژوهش تهیه شد .ا آنجا که طهی چنهدی مرحلهه سهؤاالت پرسشهنامه پهر ا بررسهیههای ال م
3. Pateman & Vincent

2. Libraries for All

1. DC-ROM
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توسط استادان و کارشناسان رشته مورد بررسهی تهرار گرفهت ،در نتیجهه روایهی ایه پرسهشنامهه
مورد تأیید واتع گردید و پایایی نیر آن بر اساس ضریب آلدهای کروناهام محاسهاه و معهادل 0/86
محاساه شد .تعداد  380پرسشنامه بی کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان همهدان تو یهع شهد
و با توجه به پیگیریهای مکرر 320 ،پرسشنامه جمعآوری گردید کهه  289عهدد ا پرسشهنامههها
تابلیت تحلیه را داشهتند .تجریهه و تحلیه دادههها بها اسهتداده ا نهرمافهرار  SPSS22در دو سهطح
توصههیدی و اسههتنااطی انجههام گرفههت کههه در سههطح آمههار اسههتنااطی ا آ مههونهههای نرمههال بههودن،
هماستگی و رگرسیون استداده گردید .بخش آمار توصیدی نیر فراوانی ،میهانگی  ،انحهرا

معیهار

و جداول آماری و نمودار را شام شد.
یافتهها
 289کههاربر بههه پرسشههنامۀ ایهه پههژوهش پاسههخ دادنههد کههه خالصهههای ا ویژگههیهههای
جمعیتشناختی آنان به شرح ذی است :جنسیت  154ندهر ا پاسهخدهنهدگان مهرد و  135ندهر ن
بود .بیشتری تعداد پاسهخدهنهدگان ایه پهژوهش ،یعنهی  108ندهر ،دارای تحصهیالت کهاردانی و
کمتری میران فراوانی تحصهیالت نیهر در تحصهیالت حهو وی بهود و  2ندهر در ایه گهروه تهرار
گرفتند 104 .ندر ا پاسخدهندگان را دانشآمو ان تشهکی دادنهد کهه بیشهتری تعهداد فراوانهی را
شام شد .همچنی  30ندر ا پاسخدهندگان نیر بیکار بودند 116 .ندر ا گروه نمونهه را کهاربرانی
تشکی دادند که میانگی مطالعۀ ماهانۀ خود را بهیش ا  20سهاعت انتخهار کردنهد .همچنهی 44
ندر ا کاربران نیر میانگی مطالعۀ ماهانهه خهود را بهی  1تها  5سهاعت عالمهت عنهوان کردنهد کهه
کمتری میران مطالعه در بی افراد نمونه ای پژوهش را به خود اختصاص دادند.
پرسش اول :آیا بهی شهرایط اتتصهادی کهاربران و میهران مراجعهۀ آنهها بهه کتابخانههههای
عمومی ،رابطۀ معناداری وجود دارد؟
جدول .2نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی شرایط اتتصادی و مراجعه به کتابخانههای عمومی
شاخص آماری

رابطۀ بی شرایط اتتصادی
و میران مراجعه

456

ضریب همبستگی

مقدار آلفا

سطح معناداری

0/142

0/015

0/05
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با توجه مقدار عددی ضریب هماستگی ( )0/142میتوان به ای نتیجهه دسهت یافهت کهه بهی
متییر شرایط اتتصادی (بهعنوان یک متییر مستق ) و متییر میران مراجعهه (بههعنهوان متییهر وابسهته)
رابطهای مستقیم وجود دارد .ا طرفی با توجه به  Pvalueبههدسهت آمهده ا انجهام بهرآورد (،)0/015
میتوان گدت که بهدلی پایی بودن ای مقدار ا سطح  5صدم ،رابطۀ بی دو متییر معنادار است.
پرسش دوم :آیها بهی سهطح خهدمات اراهههشهده توسهط کتابخانههههای عمهومی و مراجعهۀ
کاربران به کتابخانههای عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول  .3نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی سطح خدمات و مراجعه به کتابخانههای عمومی
شاخص آماری

رابطۀ بی سطح خدمات
اراههشده و میران مراجعه

ضریب هماستگی

مقدار آلدا

سطح معناداری

0/088

0/134

0/05

با توجه به مقدار احتمال گرارششده ( )0/134میتوان گدت که رابطه بهی متییرهها معنهادار
نیست و ا طرفی با توجه بهه مقهدار ضهریب هماسهتگی بههدسهت آمهده ( )0/088یهک هماسهتگی
مستقیم و ضعیف ،بی سطح خدمات اراههشده و میران مراجعه کاربران بهه کتابخانههههای عمهومی
وجود دارد که ا نظر آماری معنادار نیست.
پرسش سوم :آیا بی وجود نهادهای آمو شی و تربیتی ،مانند دانشگاه و مدرسهه در اطهرا
کتابخانۀ عمومی و مراجعه کاربران رابطۀ معنادار وجود دارد؟
جدول  .4نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی وجود نهادهای تربیتی و مراجعه به کتابخانههای عمومی
شاخص آماری

رابطۀ بی وجود نهادهای
تربیتی و میران مراجعه

ضریب همبستگی

مقدار آلفا

سطح معناداری

0/119

0/044

0/05

با توجه به مقدار احتمال بهدسهت آمهده ( )0/044مهیتهوان گدهت کهه رابطهۀ معنهاداری بهی
متییرهای مورد آ مهون وجهود دارد .ا طرفهی ،بها توجهه بهه مقهدار ضهریب هماسهتگی (،)0/119
می توان گدت که بهی وجهود نهادههای آمو شهی و تربیتهی و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانههههای
عمومی ،هماستگی م ات ولی نهچندان توی وجود دارد.
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پرسش چهارم :آیا بی دوری و نردیکی کاربران به کتابخانههای عمهومی و مراجعهه آنهها
به کتابخانههای عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول  . 5نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی دوری نردیکی کاربران به کتابخانه و مراجعۀ آنها
شاخص آماری

رابطۀ بی دوری و نردیکی
و میران مراجعه

ضریب همبستگی

مقدار آلفا

سطح معناداری

0/0۷8

0/185

0/05

در پاسخ به پرسهش چههارم پهژوهش ،نتهایج جهدول فهو نشهان مهیدههد کهه بهی دوری و
نردیکی کاربران به کتابخانهههای عمهومی و مراجعهه آنهها بهدانجا ،رابطهۀ معنهادار وجهود نهدارد
( .)Pvalue>0/05به عاارت دیگر ،با توجه به مقدار احتمال بهدست آمهده ( )0/185مهیتهوان گدهت
که یک هماستگی م ات و خیلیضعیف ( )0/0۷8بی دوری و نردیکی کاربران بهه کتابخانههههای
عمومی و مراجعه آنها به کتابخانههای عمومی وجود دارد که ا نظر آماری معنیدار نیست.
پرسش پنجم :آیا بی موتعیت مکانی کتابخانههای عمومی و مراجعه کاربران بهدانجا رابطهه
معنادار وجود دارد؟
جدول  .6نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی موتعیت مکانی کتابخانههای عمومی و میران مراجعه بدانجا
شاخص آماری

رابطۀ بی موتعیت مکانی و
میران مراجعه به کتابخانه

ضریب همبستگی

مقدار آلفا

سطح معناداری

0/12۷

0/031

0/05

در پاسخ به سؤال پنجم پژوهش ،نتایج جدول  6نشهان مهیدههد کهه بهی موتعیهت مکهانی و
مراجعههه کههاربران بههه کتابخانههههههای عمههومی ،رابطههۀ م اههت و معنههادار وجههود دارد (.)Pvalue<0/05
بهعاارت دیگر ،با توجه به مقدار احتمال گرارششده ( )0/031که یک رابطهۀ م اهت معنهادار بهی
متییرها را نشان میدهد ،میتوان گدت که یک هماستگی م اهت و نهه چنهدان تهوی ( )0/12۷بهی
موتعیت مکانی و مراجعۀ کاربران به کتابخانههای عمومی وجود دارد.
پرسششش ش:ششم :آیهها بههی نحههوۀ مههدیریت کتابخانههههههای عمههومی و مراجعههه کههاربران بههه
کتابخانههای عمومی رابطۀ معنادار وجود دارد؟
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جدول  . ۷نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی مدیریت کتابخانۀ عمومی و میران مراجعه بدانجا
شاخص آماری

رابطۀ بی مدیریت کتابخانه و
میران مراجعه به کتابخانه

ضریب همبستگی

مقدار آلفا

سطح معناداری

0/143

0/014

0/05

با توجه به مقدار احتمال بی متییرهای پرسش ( ،)0/014یک رابطهۀ معنهادار بهی آنهها تابه
پیشبینی است و ا طرفی با توجه به مقدار ضهریب هماسهتگی بههدسهت آمهده ( )0/143مهیتهوان
گدت کهه بهی نحهوۀ مهدیریت کتابخانهههها و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانههههای عمهومی ،یهک
هماستگی م ات و نه چندان توی وجود دارد.
سؤال هفتم :آیا بی خانواده (به عنوان عهاملی جههت تشهویپ افهراد) و مراجعهۀ کهاربران بهه
کتابخانههای عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول  .8نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی تشویپ خانواده و مراجعه به کتابخانههای عمومی
شاخص آماری

رابطۀ بی تشویپ خانواده و
میران مراجعه به کتابخانه

ضریب همبستگی

آلفا

سطح معناداری

0/142

0/016

0/05

در پاسخ به سؤال هدتم پژوهش ،نتایج جدول  ۷نشان داد که بی تشهویپ و ترییهب خهانواده
به مطالعه و میران مراجعۀ کاربران بهه کتابخانههههای عمهومی رابطهۀ معنهادار و م اهت وجهود دارد
( .) Pvalue<0/05به عاارت دیگر ،با توجهه بهه معنهاداری رابطهۀ فهو و بها توجهه بهه مقهدار ضهریب
هماستگی بهدست آمده ( ،)0/142میتوان گدت که بی مشو های خانواده و مراجعه کاربران بهه
کتابخانههای عمومی ،رابطۀ م ات معنادار وجود دارد.
سؤال ه:تم :آیا بی میران دانش کتابهداران و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانههههای عمهومی
رابطۀ معنادار وجود دارد؟
جدول  . 9نتایج آ مون هماستگی اسپیرم بی میران دانش کتابداران و میران مراجعه به کتابخانه
شاخص آماری

رابطۀ بی میران دانش
کتابداران و میران مراجعه

ضریب همبستگی

آلفا

سطح معناداری

0/161

0/006

0/05
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با توجه به مقدار احتمال معنادار ناودن ( )0/006در سطح  0/05بهرای ایه پرسهش پهژوهش،
رابطۀ بی دو متییر نامارده معنادار بوده و ا طرفی با توجه بهه مقهدار ضهریب هماسهتگی بههدسهت
آمههده ( )0/161مهیتههوان نتیجههه گرفههت کههه بههی میههران دانههش کتابههداران و مراجعههه کههاربران بههه
کتابخانههای عمومی ،یک رابطۀ م ات و نه چندان توی وجود دارد.
آزمون فرضیه
شرایط اتتصادی خور مردم با توجهه بهه سهطح تحصهیالت آنهها ،بههعنهوان عهاملی جههت
حمور هرچه بیشتر آنها در کتابخانههای عمومی محسور میشود.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بی شرایط اتتصهادی کهاربران و میهران مراجعهه
آنها به کتابخانههای عمومی رابطه م ات و معنادار وجود دارد (.)Pvalue<0/05
جدول  .10تحلی رگرسیون میران مراجعه به کتابخانه و سطح تحصیالت -سطح اتتصادی

میران مراجعه = عرض ا مادا ( +بتا یک میران تحصیالت) ( +بتا دو

شرایط اتتصادی)

با توجه به نتایج حاص ا انجام آ مون رگرسیون برای فرضیۀ اول پژوهش ،میتهوان نتیجهه
گرفت که متییر میران تحصهیالت در میهران مراجعهۀ کهاربران کتابخانههههای عمهومی تأییرگهذار
نیست و نمی توان ای متییر را به عنوان یک مؤلدۀ ایرگهذار بهر متییهر وابسهته (میهران مراجعهه) در
نظر گرفت .ا طرفی دیگر ،متییر شرایط اتتصادی به عنوان متییر مستق دیگر ایه معادلهه ،دارای
رابطه معنادار با متییر وابسته است .به عاارت دیگر ،در سطح اطمینان  ،0/95بی متییرههای فرضهیۀ
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اول پژوهش هماستگی م ات وجود ندارد که در ای صهورت فرضهیه

 ،مانهی بهر عهدم وجهود

رابطه بی متییرهای پژوهش پذیرفته شده است.
نتیجهگیری
با توجه به مؤلدهههای مهدیریت در ایه پهژوهش کهه شهام امانهت کتهار ،سهاعات کهاری
کتابخانهها ،جریمههای دیرکهرد منهابع ،عهدم امانهت کتهار مرجهع ،نحهوۀ اراههه خهدمات و تیییهر
ساعت کاری است ،می توان گدت کهه بها بهاهود ههر یهک ا ایه مؤلدهههها کیدیهت مهدیریت در
کتابخانههههههای عمههومی بهاههود یافتههه و ا سههوی دیگههر ،شههاهد مراجعههۀ هرچههه بیشههتر کههاربران بههه
کتابخانههای عمومی خواهیم بود .یافتههای مالحسینی و همکاران ( )1390با عنوان بررسی رابطهۀ
بی جریمههای سا مانی و رضایت مشتریان سا مانهای خدماتی استان کرمهان ،پهژوهش رحیمهی
( )1391با عنوان شکوفایی کتابخانههای عمومی در پرتهو خالتیهت بها معرفهی الگوههای موفهپ ا
دیگر کشورها و بومیسا ی آنها ،و پیتم و وینست ( )1392بها عنهوان کتابخانههههای عمهومی و
عدالت اجتمهاعی در رابطهه بها مؤلدهه ههای جریمهه دیرکهرد منهابع و سهاعات کهاری کتابخانهههها،
همخوانی و مطابقت دارد .نتایج حاصه ا بررسهی میهران ارتاهان بهی سهطح خهدمات اراهههشهده
توسط کتابخانههههای عمهومی و مراجعهه کهاربران بهه کتابخانههههای عمهومی نشهان مهیدههد کهه
نمیتوان با اطمینان باالیی انتظار داشت که با بهاود سطح خدمات اراهههشهده توسهط کتابخانهههها،
کاربران بیشتری به کتابخانه های عمومی مراجعه کننهد کهه در ایه رابطهه شهریف اده و محاهوبی
( )1390در پژوهش خود با عنوان تحلیه عهاملی موانهع اسهتدادۀ مطلهور دانشهجویان ا خهدمات
کتابخانه در دانشهگاه علهوم و منهابع طایعهی گرگهان ،و تدرشهی و مولهوی ( )1391در تحقیقهی بها
عنوان مقایسۀ دیهدگاه کهاربران و کتابهداران کتابخانههههای عمهومی شههر تههران وابسهته بهه نههاد
کتابخانههای عمومی دربارۀ کیدیت خدمات کتابخانه ،به نتایجی میهایر ایه دسهت یافتنهد بهه ایه
صورت که بر اساس آن پژوهشهها ،بها افهرایش خهدمات کتابخانهههها انتظهار مهیرفهت کهاربران
بیشتری به کتابخانهها مراجعه کنند .همچنی  ،شرایط اتتصادی مناسب کاربران میتوانهد بههعنهوان
عام مؤیری در مراجعۀ هر چه بیشتر کاربران به کتابخانههای عمومی محسور گردد کهه در ایه
راستا ال م است تا تمهیدات ال م در مدیریت کتابخانههها صهورت گیهرد .پهژوهش معهر

اده و

ایرجههی ( )1388بهها عنههوان بررسههی عوام ه ترییههبکننههده و با دارنههدۀ مطالعههه در میههان مراجعههان
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کتابخانههای عمومی شهرستان ماهشهر ،پهژوهش عاصهمی و همکهاران ( )1391بها عنهوان عوامه
مؤیر بر نیا های اطالعاتی کاربران دبیرستانی کتابخانههای عمومی شهر مشهد ،و پهژوهش سهی و
کیم )2008( 1با موضهوی موانهع اسهتداده ا کتابخانههههای عمهومی ،حهاکی ا آن اسهت کهه بهی
درآمد خانواده و مطالعۀ کودکان رابطۀ معنیداری وجود دارد .همچنی بر اساس یافتههها ،ارتاهان
مستقیم و معناداری بی تشویپ خانواده و مراجعۀ کاربران بهه کتابخانههههای عمهومی وجهود دارد،
یعنی هراندا ه که فردی در خانوادهای ندگی کند که افراد خهانواده اهه مطالعهه بهوده و مشهو
مطالعه باشند ،انتظار مهیرود کهه مراجعهه بهه کتابخانههههای عمهومی بها کیدیهت و کمیهت بهتهری
صههورت گیههرد کههه در ای ه رابطههه ،نتههایج پههژوهش معههر

اده و ایرجههی ( )1388و سههاالری و

همکاران همراستا با ای یافته است .ا طرفی میتوان گدت که هر اندا ه محیطههای آمو شهی ا
پویایی علمی باالتری برخوردار باشند و دانشآمو ان و دانشجویانی که در ای محیطههای علمهی
مشیول به تحصی ه ستند ،ا امکانات علمی بیشتری برخهوردار شهوند و تشهویپ بهه مطالعهه نیهر بها
توت بیشتری صورت گیرد ،در مطالعه و مراجعۀ آنها به کتابخانههای عمومی تأییرگهذار خواههد
بود کهه در ایه رابطهه پهژوهش تقهیپنهاهی و دیهانی ( )138۷بها عنهوان بررسهی عوامه مهؤیر بهر
انگیرهههای مطالعهۀ در دانهشآمهو ان ابتهدایی و راهنمهایی ،پهژوهش گهورم  )1990( 2بها عنهوان
الگهوی جسههتجوی اطالعههات و اسههتداده ا کتابخانههههههای دانشههگاهی ،گههرارش پههژوهش مؤسسههۀ
استیف تانگ لس  3آلمان و انجمه کتابخانههههای آلمهان )2011( 4بها موضهوی موانهع اسهتداده ا
کتابخانههای عمومی ،پژوهش سهی و کهیم ( )2008و پهژوهش سهاالری و همکهاران ( )1391بهه
نتایجی مشابه در ای رابطه دست یافتند .ا طر
کتابخانه های عمومی ا کتابداران متخص

دیگر ،نتایج حهاکی ا آن اسهت کهه ههر انهدا ه

و بده برخوردار باشند ،انتظار مهیرود کهه کهاربران

بیشتری به کتابخانههای عمومی مراجعهه کننهد .در ایه رابطهه صهافی ( )13۷9در تحقیهپ خهود بها
عنوان راههای گرایش و افرایش مطالعهه در کتابخانههههای عمهومی ،متخصه

ناهودن بسهیاری ا

کارکنان کتابخانهها را مانعی در استداده ا کتابخانههههای عمهومی دانسهت .همچنهی بها توجهه بهه
یافتهها میتوان استناان کرد که هرچه کتابخانههای عمومی ،بههلحهاظ موتعیهت مکهانی در محلهی
مناسب ترارگرفته باشند ،انتظار میرود که افراد بیشتری به کتابخانههههای عمهومی مراجعهه نماینهد
2. Gorman
4. the German library association
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که در ای رابطه پژوهش خوشرو ( )1385بها عنهوان بررسهی میهران رضهایت اسهتدادهکننهدگان ا
خدمات کتابخانههای عمومی شهر کرمان ،پژوهش صافی ( ،)13۷9معر

اده و ایرجهی ()1388

و مؤسسۀ استیف تانگ لسه آلمهان و انجمه کتابخانههههای آلمهان ( ،)2011موتعیهت مکهانی را
عاملی مهم در مراجعۀ کاربران به کتابخانههای عمومی برشمردند .در نهایت ،نتهایج نشهان داد کهه
شرایط اتتصادی خور کاربران با توجه به سطح تحصیالت آنها نمیتواند بههعنهوان عهاملی مههم
برای مراجعۀ هرچه بیشتر کاربران به کتابخانههای عمومی محسور شود.
پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدست آمده ا تحلی یافتههای ای پژوهش و نیهر نکهاتی کهه کهاربران در
پرسشنامۀ پژوهش حاضر متذکر شده بودند ،پیشنهادهای ذی برای اراهه خدمات مطلهور ،توسهط
کتابخانهها و برداشته شدن موانع بر سر راه کاربران کتابخانه اراهه میگردد:
 .1اختصاص خدمات رایگان به کاربرانی که ا لحاظ مالی در شرایط مناسای ترار ندارند؛
 .2توجههه بیشههتر مراکههر آمو شههی بهههویههژه مههدارس و دانشههگاهههها ،در امههر مطالعههه و تحقیههپ
دانشآمو ان و دانشجویان؛
 .3ساخت کتابخانهها در موتعیت مکانی مناسب؛
 .4برخورداری کتابخانه ا یک مدیریت توی و کارامد؛
 .5تجدیدنظر دربارۀ نحوه و میران دریافت جریمهها و شیدتهای خدماتدهی به کاربران؛
 .6استدادۀ رایگان ا کلیه خدمات کتابخانه؛
 .۷تالییات و اطالیرسانی دربارۀ مطالعه و معرفی منهابع اطالعهاتی توسهط تمهامی ارگهانهها و
نهادهای ذیربط؛
 .8توجه و سرمایهگذاری بر روی خانوادهها ،برای پرورش کودکانی اه مطالعه و پژوهش؛ و
 .9برخورداری کتابخانهها ا کتابداران متخص

به دانهش کتابهداری و اطالعهات عمهومی و

متعهد به اصول اخالتی.
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