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Abstract
Purpose: Every organization’s commitment to its social responsibilities is a
way to form a positive mental image among its audience that can affect their
attitude towards using of the organization’s services. In the present era, despite
the various media with diverse capabilities in the field of providing and
disseminating of information, the field of information is experiencing intense
competition, and this competition has affected the survival of libraries as a
cultural institution with a long history. Therefore, public libraries need to take on
social responsibilities to ensure their survival. Accordingly, the present study
seeks to determine the impact of users’ perceptions of social responsibility on
usage of public library services and resources usage through the perceived
organizational image.
Method: This is an applied research that was conducted by using a surveycorrelation method with a causal approach. The study population consisted of
119,409 members of Khuzestan public libraries, 383 samples of whom were
selected by stratified sampling. Data were collected using a 40-item
questionnaire in a five-point Likert scale based on the previous studies such as
Becker-Olsen, Cudmore and Hill (2006) and Perez and Torres (2017) and a
researcher-made one based on Kamali (2019) research for the usage rate section.
The reliability of the questionnaire was assessed using the composite reliability
coefficient of Dillon-Goldstein (CR) average variance extracted (AVE) and
Cronbach’s alpha and its divergent validity was determined by the HTMT
matrix method and the average variance extracted (AVE) measure. After
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distributing the questionnaires, 345 items (return rate = 90%) were returned and
then the data analysis was performed using SPSS25 and Smart-PLS3 software.
Findings: The results showed that the level of research variables is higher than
the theoretical average (3), which is relatively desirable (mean of the users’
perception of social responsibility = 4.02, mean of use services and resources =
3.4, and mean of the perceived organizational image = 3.89). Furthermore, the
impact of users’ perception of social responsibility on the usage of public library
services and resources (T-Value = 2.945) and perceived organizational image
(T-Value = 25.407) is significant at a lower level than 0.05.
Originality/value: The findings of the study showed that the more users
understand the social responsibility of public libraries, the more they use the
services and information resources of libraries. In addition, the adherence of
libraries to social responsibility also led to the formation of a constructive and
positive image. For this reason, the studied variables can be taken into account
by policy makers and managers in developing organizational strategies.
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چكيده
هدف :مطالعة حاضر بهدنبال تعيين ت یير ادراک كاربران از مسئوليت اجتماعي بر ميزان اسمتفاده از خمدمات
و منابع كتابخانههای عمومي از طريق تصوير سازماني ادراکشده است.
اعضای كتابخانههای عمومي خوزسمتان بمالن بمر  449109بمود ،كمه از ميمان آنهما  717نفمر نمونمه بمهروش
نمونهگيری طبقهای انتخاب شدند .دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامة بکر -اولسن ،كادمور و هيم ()5004
و پرز و تورس ( )5043و محققساخته بر اساس مطالعة كمالي ( )4791برای بخش ميزان استفاده گمردآوری
شد .تعداد  710نفر به پرسشنامههما پاسمخ دادنمد و تجزيمهوتحليم بما اسمتفاده از نمرمافمزار اسپمياساس و
اسمارت پياساس انجام شد.
يافتهها :نتايج نشان داد وضعيت متغيرهای پژوهش (ادراک كاربران از مسئوليت اجتمماعي  ،1/05ميمزان
استفاده از خدمات و منمابع  7/1و تصموير سمازماني ادراک شمده  ،7/19از ميمانگين نظمری ( )7بماالتر و
نسبت ًا مطلوب است .همچنين ،ادراک كاربران از مسمئوليت اجتمماعي بمر ميمزان اسمتفاده از خمدمات و منمابع
كتابخانههمای عممومي ( )T-Value 5/910و تصموير سمازماني ادراکشمده ( )T-Value 50/103در سمطح
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روش :پژوهش كاربردی با روش پيمايشي-همبستگي با رويکمرد علیمي انجمام شمد .جامعمة پمژوهش شمام

معناداری كمتر از  0/00ت یير دارد.
اصالت/ارزش :يافته های مطالعمه نشمان داد كمه هرچقمدر كماربران درک بيشمتری از مسمئوليت اجتمماعي
بهعالوه ،پايبندی كتابخانهها به مسئوليت اجتماعي به شک گيری تصوير سازنده و مثبت نيز منجر ميشود .بر
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كتابخانههای عمومي داشته باشند ،استفادة آنها از خدمات و منمابع اطالعماتي كتابخانمههما بيشمتر مميشمود.
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اين اساس ،متغيرهای موردبررسي ميتوانند ممورد توجمه سياسمتگمذاران و ممديران در تمدوين راهبردهمای
سازماني قرار گيرند.
كليدواژهها :كتابخانههمای عممومي ،مسمئوليت اجتمماعي ،تصموير سمازماني ،خمدمات كتابخانمهای ،منمابع
اطالعاتي
استناد :هوریزاده ،آزاده؛ و فرهادپور ،محمدرضا ( .)4100ت یير ادراک كاربران از مسئوليت اجتماعي بر ميزان استفاده از

خدمات و منابع از طريق تصوير سازماني ادراکشده در كتابخانههای عمومي .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای
عمومي ،)4(53 .؟؟-؟؟.
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،4صص ؟؟-؟؟
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مقدمه
ايجاد دسترسي به اطالعات و رفع نيازهای اطالعاتي افراد بر كيفيت زندگي آنمان ت یيرگمذار اسمت
(داس ،)5047 ،4و بخش اطالعات و اطمالعرسماني بمهعنموان يمک حموزة مهمم در راسمتای توسمعة
اجتماعي ،رفع مشکالت اطالعاتي ناشي از فقر اطالعات بهعنموان مفهمومي فراگيمر و در ارتبما بما
سطوح مختلف جامعه و پارامترهای مختلف اجتمماعي پديمد آممد .در هممين راسمتا ،كتابخانمههمای
عمومي بهعنوان يکي از اركان اطالعرساني با هدف ارتقای آگاهي و آموزش غيررسمي بمه عمموم
مردم بدون توجه به نژاد ،جنسيت ،طبقة اجتماعي ،سن ،قوميت و دين و ممذهب بما بودجمة عممومي
ت سيس ميشوند (كيس 5005 ،5و اسمالم و سمحر .)5041 ،7كتابخانمههما بمهعنموان مخمازن دانمش و
پيشينههای نوشتاری بشر اقمالم مختلمف اطالعماتي را در اشمکال مختلمف بمهمنظمور تم مين اهمداف
اطالعاتي ،سرگرمي ،پژوهشمي ،فرهنگمي و آموزشمي نگهمداری مميكننمد (نموک نقم در :فيثمر و
استراگس .)5007 ،ازاينرو ،توجه به آنها ميتواند در ارتقای فرهنگ ،توسمعة اجتمماعي-سياسمي،
اقتصمادی و ماننمد آن در جامعممه نقمش بسمزايي ايفمما كنمد (كممالي .)5049 ،كتابخانممههمای عمممومي
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دربرگيرندة مجموعهها و سازههای فيزيکي برای ممردم (بمو 4997 ،1؛ آنجمالدا5041 ،0؛ فرنانمدز-
آرديول ،فمران-فمرر ،نيتمو-آرويمو و فينمول )5041 ،4هسمتند كمه مهممتمرين همدف آنهما تمدارک
خدمات و منابع اطالعاتي در قالبهای متنموع رسمانهای بمهمنظمور بمرآورده كمردن نيازهمای عمموم
مردم در شرايطي برابر برای همة افراد است (ايفال )5004 ،و بهلحماظ منمابع اطالعماتي در ارتبما بما
نيازهای اطالعاتي كاربران بالفع و بالقوة جامعهة مخاطبشان غني شدهاند (موويسي ،ولي جيماني و
فومباد .)5041 ،3كتابخانههای عمومي نقشي بيبدي در مبارزه با نابرابریهمای اجتمماعي و ترغيمب
كاربران به سوادآموزی از طريق تسهي دسترسمي و اسمتفاده از اطالعمات بمه طمرق مختلمف دارنمد
(آناسي5040 ،1؛ كني-ساورومبي و زيمو )5040 ،9و نقشي كليدی در خلق محيش باسمواد و ارتقمای
سواد ايفا ميكنند (كروالک .)5000 ،40بهعمالوه ،بمهدليم مسمئوليت اجتمماعي كمه دارنمد بما ارائمة
خدمات تالش ميكنند موانع اجتماعي ،سياسي و اقتصادی را حذف كرده و بهطور سمنتي خمدمات
خود را بهنحو حداكثری در اختيار مردم قرار دهند.
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عليرغم اينکه سطح ارائة خدمات و منابع اطالعاتي كتابخانههای عمومي نسبتاً فراگير اسمت،
آنگونه كه شايسته است مورد استقبال جامعة بمالقوه قمرار نگرفتمه و مراجعمان نسمبت ًا كمم و اسمتفادة
نهچندان مطلوب از آنها به يکي از دغدغههای اساسمي ممديران تبمدي شمده اسمت (اسمترحاميان و
فدايي4719 ،؛ زارع ،گوديني و رياحي .)4791 ،به نظر ميرسد تصموير درک شمده از كتابخانمه در
نزد جامعه از جمله عوام مؤیر باشد .تصورات سنتي از كتابخانهها با كتمابهما پيونمد خمورده و بمر
همين اساس فرهنگي مبتني بر آن شک گرفته است (آنجمالدا .)5041 ،اگرچمه كتابخانمه اهمداف و
خدماتي بسيار متنوعتر از آن چيزی كه عموم مردم فکر مميكننمد دارنمد (لموين ،)5044 ،4امما ايمن
مسئله فاصلهای روانشناختي و ذهني نسبت به كتابخانه ايجاد كرده است كه بهطور سمنتي بمهعنموان
مانعي در استفاده از كتابخانه و خدمات آن شناخته ميشود (بمو )4997 ،؛ و از آنجما كمه كماربران
و غيركاربران تصورات متفاوتي از كتابخانه و خدمات آن دارنمد ،ايمن فاصمله بمرای آنهما متفماوت
جلوه ميكند (مکكارتي 4991 ،5و كوئيمک ،پريمور ،تمامبز ،تيلمور و كمورنتي .)5047 ،7بمهعنموان
نمونه ،نتايج برخي از مطالعات نشان داده است كه جامعة اسمتفادهكننمده آشمنايي كمافي بما وظمايف
فعلي ،كتابخانهها در همة ابعاد خمدمات مطلموب ارائمه نمميدهنمد و در بسمياری از مموارد در سمطح
حداقلي به جامعه خدمات ارائه ميدهند و حتمي گماهي پاسمخگموی خمدمات حمداقليِ موردانتظمار
كاربران نيمز نيسمتند (اسمفندياری مقمدم ،رزممي شمندی و نموروزی .)4795 ،در نتيجمه ،تمالشهما و
هزينههای انجام شده بمرای تمدارک منمابع و تم مين خمدمات اطالعماتي ممکمن اسمت بمهدليم عمدم
آگاهي كاربران و يا موانع ذهني و روانشناختي آنان كمتر مورد توجه و استفاده قمرار گيمرد و ايمن
مسئله ميتواند بقای كتابخانه همای عممومي را بما خطمر مواجمه سمازد .ممرور مطالعمات پيشمين نشمان
ميدهد در جاهايي كه كماركرد كتابخانمههمای عممومي درک نشمود ،تصمورات و ادراكمات منفمي
چيزی طبيعي و شايع است (واسيالكاكي ،مونيارو-پاپاكونستانتينو .)5041 ،1بهطمور كلمي ،مميتموان

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

كتابخانههای عمومي ندارنمد (اسمترحاميان و فمدايي4719 ،؛ فرهمادپور و كلهمر .)5041 ،در شمرايش

گفت استفاده از كتابخانه بهطور مستقيم در ارتبا با تصموير و ادراک افمراد از كتابخانمه ،مؤسسمان
آن ،خممدمات و كتابممداران اسممت (كمموكر 4997 ،0و گممرين .)4991 ،4ايممن مسممئله از طريممق ايجمماد
تصويری سازنده و مثبت از كتابخانه بهعنوان يک نهاد اجتماعي قاب رفع است.
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نام تجاری بخشي از فرايند بازاريابي است كه بر ايجاد يک پيام فموری و روشمن و انتقمال آن
بهواسطة ابزارهای ارتباطي به مخاطب موردنظر متمركز است .با اين حال ،چهبسا ايمن سمؤال مطمرح
شود كه آيا بحث نام تجاری در ارتبا با كتابخانهها چگونه قاب طرح است .در شرايش كنموني كمه
جهان شاهد آرايش و تركيب جديد از رسانههای مختلف است ،كتابخانههما بمرای بقمای خمود نيماز
دارند مزايای خود را بهعنوان يک منبع ایربخش در حوزة فراهمآوری و ارائة اطالعات نشمان دهنمد
(داكت .)5001 ،4به اعتقادِ شارما ،ماجومدر و آرون ،)5043( 5كتابخانمههمای اممروزی ديگمر جمايي
ساكت بمرای نشسمتن و انتظمار بمرای ارائمة خمدمات بمه كماربران نيسمتند؛ چراكمه اهميمت كماربران
كتابخانه بهعنوان مشتری در بازار رقابتي حوزة اطالعرسماني تغييمر و تکامم يافتمه اسمت .ازايمنرو،
تمام تالش اركان كتابخانه به جذب كاربران و ايجاد ارتبا مستمر بما آنمان معطموف شمده اسمت و
الزم است كتابداران و كتابخانهها در راستای معرفي خمود ،منمابع اطالعماتي و خدماتشمان بمهعنموان
يک برند تالش كنند .تصوير ذهني از يک برند هممان ادراک مشمتری درممورد برنمد اسمت كمه از
تداعيهمای ذهنمي انباشمتهشمده در حافظمة او بازتماب ممييابمد (تيلمور 7و همکماران 5003 ،نقم در
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عماری و زندهدل )5045 ،و تحتتم یير افمزايش رقابمت در بازارهمای خمدماتي اسمت و بسمياری از
سازمانها تالش مي كننمد از طريمق برقمراری ارتبما بما مشمتريان و تم یيری كمه بمر ادراک آنمان از
خدمات دريافتشده ميگذارند ،تصويری مطلوب در ذهن مشتری ايجماد كننمد (تماگ و هماولي،1
 .)5009تصوير هر سازمان بايد با قوت در محصوالت ،پيامها ،گفتارها ،اعمال و اقمدامات آن نممود
و بازتاب داشته باشد (بونر .)4993 ،0با اين توصيف ،تصوير سازماني كتابخانمههمای عممومي بيمانگر
ادراک كاربران و جامعة مخاطب از ايمن نهماد اسمت و ناگفتمه پيداسمت كمه ايمن ادراک و ذهنيمت
شک يافته ،تا حد زيادی حاص تعامم و ارتبماطي اسمت كمه بمين كتابخانمه و كماربران و مخاطبمان
ايجاد و نهادينه شده است .بهبيان ديگر ،تصوير ادراکشدة كماربران از كتابخانمه چيمزی اسمت كمه
در ايجاد و توسعة آن بايد خود كتابخانه پيشقدم باشد و اين مهم محقمق نخواهمد شمد مگمر اينکمه
كتابخانممههممای عمممومي عممالوه بممر انجممام مناسممب م موريممتهممای محول مه ،فراتممر از آن در انجممام
مسئوليتهای اجتماعي نيز كوشا باشد و موجوديت خمود را بمهعنموان يمک نهماد مهمم در اذهمان و
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ادراكات مردم برجسمته سمازد.كتابخانههمای عممومي ،بمهواسمطة كماركرد آگماهيبخشمي مواريمث
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فرهنگي به جامعه ،در بسياری از جوامع مسئوليت اجتماعي مهمي بمر عهمده دارنمد (اسمالم و سمحر،
 )5041و مهم به نظر مي رسد كمه بمه توجيمه وجمودی خمود در جامعمة ممدرن بپردازنمد (جانسمون،4
 .)4991هرچند بهطور عمده ،مفهموم مسمئوليت اجتمماعي بمهطمور خماص بما كماركرد سمازمانهمای
خصوصي در مطالعات مختلف دنبال شده است ،اما سازمانهمای عممومي ماننمد كتابخانمههما نيمز در
طي ساليان اخير مورد توجه بوده است .در ايمن زمينمه ،هماوک )5043( 5بما ت كيمد بمر اينکمه توجمه
بشريت به تغييرات آبوهوايي و مفهموم توسمعة پايمدار از دغدغمههمای اصملي جامعمه و بمهتبمع آن
كتابخانهها است ،مفهوم كتابخانة سبز را مترادف با كتابخانمة پايمدار قلممداد كمرده و آن را فراتمر از
نوعي طراحي ساختمان كتابخانهای با هدف به حداق رساندن ت یيرات منفي بر محميش طبيعمي و بمه
حداكثر رساندن كيفيت محيش داخلي بمهواسمطة انتخماب دقيمق سمايت ،بمهكمارگيری ممواد طبيعمي
تجزيهپذير ،ذخيرة منابع (آب ،انرژی ،كاغذ) و بازيافت مواد زائد تعريف ميكند كه حتي بمر ارائمة
خدمات ،فعاليتها ،وقايع ،متون و پروژههای مرتبش با نقشها و مسئوليتهای كتابخانههما بمهعنموان
سازمان راهبر در آموزش پايدار متمركز است.
تبدي شده اسمت و آن مجموعمة وظمايف و تعهمداتي اسمت كمه سمازمان مميبايسمت بمرای حفمظ،
مراقبت و كمک به جامعهای كه در آن فعاليت ميكند انجمام دهمد (فلمينمگ ،رابرتمز و گارسمتن،7
 .)5047مسئوليت اجتماعي وظيفة سازمان است كه از طريق آن ،ضمن انجام فعاليمتهمای خمود بمه
حقوق افراد احترام ميگذارد و رفاه عمومي را ارتقا ميدهد و فرايندی اسمت كمه همدف آن ايجماد
یممروت ،ارتقممای مزيممت رقممابتي و حممداكثر كممردن ارزش از یممروت ايجادشممده بممرای جامعممه اسممت
(اسميت5044 ،1؛ بهمني چوببستي و سيدين .)5049 ،امروزه ،مسمئوليت اجتمماعي نمهتنهما بمهطمور
فزايندهای مورد توجه سازمانها قرار گرفته است ،بلکه نقشمي حيماتي در توسمعة راهبردهمای آنهما
ايفما ممميكنمد (نيممو و فريمرا .)5049 ،0مسممئوليت اجتمماعي بممر انمواع ذینفعممان (ذینفعمان خممارج از
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مفهوم مسئوليت اجتماعي در دهة اخير به پارادايم غالمب و مسملش در حموزة اداره سمازمانهما

سممازمان) و پيامممدها (پيامممدهايي فراتممر از نتممايج مممالي) متمركممز اسممت و قلمممروی كممار را فراتممر از
چشماندازهای وظايف ،شمغ  ،روابمش بمينفمردی ،بمين سمازماني و منمافع گسمترش داده و مجرايمي
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ايدئال برای افراد فراهم ميكند تا در جستوجوی احساس معنادار بمودن در كمار باشمند (آگينميس
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و گالواس .)5049 ،4بمه اعتقمادِ ممورالي دار ،كريشمنا رائمو و ويجايما الكشممي ،)5044( 5مسمئوليت
اجتماعي بر اين منطق استوار است كه بدون وجود جامعهای سالم هي موفقيتي به دسمت نمميآيمد؛
ازاينروست كه مسئوليت اجتماعي به مسئوليت سازمان در قبال جامعه تعريف ميشود.
مرور پيشينة تحقيق نشان ميدهد كه مسئوليت اجتماعي سازماني با ايجاد اعتمماد شمرايش الزم
را بممرای اشممتراک اطالعممات و ريسممکپممذيری فممراهم ممميسممازد (لممي و لممي .)5049 ،7همچنممين،
سازمانهای بزرگ را نسبت به نهادينهسمازی راهبردهمای مسمئوليت اجتمماعي در سماختار سمازماني
خود مصمم كرده (نيو و فريرا )5049 ،و به تغيير راهبردهایشان از توجمه بمه سمود بمهسممت تمالش
بممرای توليممد ارزش مشممترک بممهعنمموان آخممرين انتظممارات اجتممماعي سمموق داده اسممت (آگوديلممو،
يوهانسممدوتير و داويممدوتير .)5049 ،1بمما ايممن حممال ،ايممن مقولممه در حمموزة پممژوهشهممای مربممو بممه
كتابخانههای عمومي چندان موردتوجه نبوده اسمت .نتمايج معمدود مطالعمات انجمامشمده نشمان داده
است كه كتابخانههای عمومي از طريق ايجاد حس برابری ،برقمراری تعامم اجتمماعي بمين اعضما و
كاركنان و ارائة خدمات كتابخانهای بهتر به مراجعان در ايجاد و بهبود اعتماد اجتماعي نقمش دارنمد
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(ابراهيمي و عليپور نجمي .)5041 ،بهعالوه ،تصوير سازماني كتابخانه تحمتتم یير عوامم مختلفمي
ماننممد روزآمممدی و غنممای مجموعممه ،تنمموع منممابع ،گسممتردگي امکانممات و تسممهيالت موردنيمماز،
گستردگي خدمات ،توجه به نيازهای پژوهشگران ،توسعة آموزش و پژوهش و شمهرت برنمد باشمد
(نوايي حصار .) 5041 ،اين در حالي اسمت كمه هموش اجتمماعي كتابمداران بما مسمئوليت اجتمماعي
رابطه دارد (بهمني چوببستي و سيدين )5049 ،و به همراه هويمت سمازماني بمر افمزايش بهمرهوری
كاركنان (ذكيپور )5049 ،و مشاركت آنان ت یيرگذار است (ذوالفقار ،صدف ،پماپ ،ووينهمارت و
ماته.)5049 ،0
نتايج آلويم و كاليکستو )5047( 4نشان داد كه كتابخانه با ارائة خمدمات جديمد بمه جامعمه بمه
خلممق سممرماية اجتممماعي در س مازمانهمما ،ايجمماد ارتبمما و تعام م بممين همگممان كمممک ممميكنممد.
كتابخانههای عمومي به عنموان نهمادی اجتمماعي در توسمعة فمردی و اجتمماعي نقمش دارنمد (داس،
)5047؛ با به كمارگيری منمابع متنموع عامم ارتقمای اجتمماع و تغييمرات مثبمت در جامعمه محسموب
ميشوند (ويجش و موهنان )5041 ،3و البته فشار ذینفعان نظاممنمدی مسمئوليت اجتمماعي سمازمان
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در محيش كسبوكار را به دنبال دارد (كوالزسک و كوچاريسکا .)5050 ،4بهعالوه ،بنا بمه يافتمههما،
مسئوليت اجتماعي ت یير مثبت و معناداری بر تصوير سازماني دارد كمه در قالمب پديمدههمايي ماننمد
نگرش مثبت استفادهكننده ،تبليغات شمفاهي مثبمت و غيمره قابم مشماهده اسمت (معمروف.)5047 ،5
7

علي رغم ت كيد مطالعمات گذشمته بمر تم یير مسمئوليت اجتمماعي در سمازمانهما ،نتمايج كمازينگزی

( )5043نشان داد كه تعداد زيادی از مديران شركتهما دانمش انمدكي دربمارة مسمئوليت اجتمماعي
دارند و كتابخانهها ی عممومي نيمز منمابع اطالعماتي مناسمبي در ارتبما بما مسمئوليتهمای اجتمماعي
شركتها ندارند .در پژوهشي ديگمر ،سوهارسمو ،يمانتو ،سميفالرحممان ،ويراتنينگسمي و سميتياوان
سيفاهلل )5041( 1ت كيد ميكنند كه مسئوليت اجتماعي كتابخانه از سه بُعد كتابخانه بهعنموان مركمز
يادگيری ،حامي سواد و آگاهي جامعه و ساير مسئوليتهای اجتماعي قاب بررسمي اسمت .همکماری
بين كتابخانهها و ساير سازمانها برای هر دو طرف سودمند است ،به رونق كتابخانه منجمر مميشمود،
شرايطي را فراهم ميكند تا محصوالت و خدمات سازمان نيز بهتر شناخته شوند ،و تصمويری مثبمت
از آنها در جامعه شک بگيرد .بهاذعانِ ناكس و اولتمن ،)5041( 0مفهموم مسمئوليت اجتمماعي رهما
مناسب در برابر مردم حاشيهنشين نوعي عدمقطعيت وجود دارد.
مرور نتايج مطالعات گذشته نشان ميدهد كه موضوع مسئوليت اجتمماعي و تصموير سمازماني
كتابخانهها به ويژه در ارتبا با چالش مهم استفاده از منابع و خدمات كتابخانهای در هي مطالعمهای
مممورد بحممث و بررسممي جممدی قممرار نگرفتممه اسممت .همچنممين ،بيشممتر مطالعممات معطمموف بممه زمينممة
سازمانهای صنعتي وخدماتي و در ارتبا با رفتار مشتريان ،رضايتمنمدی و وفماداری آنهما اسمت.
اين در حالي است كه نتايج برخي از مطالعات نيز ت ييد كردند كه مسئوليت اجتماعي نمهتنهما ممورد
توجه مديران نبوده است ،بلکمه كتابخانمه هما منمابع و خمدمات ممرتبش بما آن را نيمز ارائمه نمميكننمد
(كازينگزی .)5043 ،اين نتايج در كنار دغدغة اسمتفاده از منمابع و خمدمات كتابخانمههمای عممومي
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شده است و در خصوص مشاركت و يکپمارچگي عممومي كتابخانمههما وكتابمداران بمرای عملکمرد

ايجاب ميكند كه آنها دارای سياستي هماهنگ و برنامهريزی مستمر بهمنظور توسعة حمايمتهمای
اجتماعي باشند و با استفاده از زيرساخت همای ترويجمي و تبليغمي مناسمب ،بماال بمردن مهمارتهمای
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ارتباطي مطلوب كتابداران ،استفاده از سرماية فکری نيروی انساني ،تحصميالت مطلموب كارمنمدان
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كتابخانه ،استفاده از تجهيزات مناسب بمرای كتابخانمه و غيمره تمالش كننمد در وهلمة اول مسمئوليت
اجتماعي خود را به مراجعان گوشزد كرده و سپس بمر ايجماد تصموير سمازماني مناسمبتمر در نگماه
مراجعان كتابخانه همت بگمارند .بنابراين ،انجام اين مطالعه در وهلمة نخسمت بمرای آزممون فرضمية
اصلي پژوهش و ارائة چشماندازی برای مطالعات آتي ضرورت يافت .برای اين منظور ،سمه فرضميه
زير مطرح شدند:
 .4ادراک كاربران از مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عمومي خوزستان بر ميزان اسمتفادة
كاربران از خدمات و منابع آنها ت یير دارد.
 .5تصوير سازماني ادراکشده كتابخانههای عمومي خوزستان بر ميمزان اسمتفادة كماربران
از خدمات و منابع آنها ت یير دارد.
 .7ادراک كاربران از مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عمومي خوزستان بر ميزان اسمتفاده
از خدمات و منابع آنها با نقش ميانجي تصوير سازماني ادراکشده ت یير دارد.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظرِ هدف كاربردی است .اين پژوهش از آنجما كمه همدفش تعيمين تم یير ادراک
كاربران از مسئوليت اجتماعي ادراکشدة كتابخانههای عمومي خوزستان بمر ميمزان اسمتفادة اعضما
از خدمات و منابع آن ها با توجه به نقمش ميمانجي تصموير سمازماني ادراکشمده و تشمريح و تبيمين
دالي چگونگي و چرايي مسئله و ابعماد آن و شناسمايي نموع رابطمه بمود و بما توجمه بمه گسمتردگي
جامعة موردمطالعه كه گردآوری دادهها را دشوار ميكرد؛ با روش پيمايشي-همبستگي انجمام شمد.
جامعة آماری پژوهش شام كاربران كتابخانههمای عممومي اسمتان خوزسمتان (تحمتپوشمش نهماد
كتابخانههای عمومي) بالن بمر  449109نفمر (بمر اسماس آممار اخذشمده از ادارة كم كتابخانمههمای
عمومي استان خوزستان) بودند كه حجم نمونمه بما روش نمونمهگيمری تصمادفي طبقمهای (برحسمب
شاخص شهرستان)  711نفمر بمرآورد شمد .پرسمشناممة مورداسمتفاده در پمژوهش حاضمر شمام دو
بخش بود .بخش اول مربو به اطالعات جمعيتشناختي بود و بخش دوم پرسشنامه بمه متغيرهمای
ادراکشدة كتابخانة عمومي و ميزان استفاده از خدمات و منابع كتابخانة عمومي را شمام مميشمود
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پممژوهش كممه سممه بخممش مسممئوليت اجتممماعي ادراکشممدة كتابخانممة عمممومي ،تصمموير سممازماني
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اختصاص داشت .ابزار مورداستفاده برای متغير مسئوليت اجتماعي پرسشنامة مطالعمة بکمر-اولسمن،
كادمور و هي  ،)5004( 4برای متغير تصموير سمازماني پمرز و تمورس )5043( 5و بمرای متغيمر ميمزان
استفاده پرسشنامهای محققساخته با استفاده از پرسشنامة كممالي ( )4791طراحمي شمد كمه شمام
 10گويه بود .گويهها بر اساس طيف ليکرت پنجدرجهای از كامالً مخالف  4تا كمامالً موافمق 0
طراحي شده بود .برای سنجش قابليت اعتماد سازهها ،طبق نظمر فرنم و الكمر ( )4914از معيارهمای
قابليت اعتمماد هريمک ازگويمههما ،قابليمت اعتمماد تركيبمي هريمک از سمازههما ،متوسمش واريمانس
استخراجشده ( )AVEو آلفای كرونباخ استفاده شد (جدول  4و شک  .)4اعتبار و روايمي واگرايمي
نيز با استفاده از ماتريس  HTMTو ماتريس همم بسمتگي و جمذر ميمانگين واريمانس اسمتخراجشمده
بررسي و ت ييد شد (جدولهای  5و  .)7سپس ،بر اساس شاخص اعضای كتابخانه در همر شهرسمتان،
تعممداد مشخصممي پرسممشنامممه از طريممق ايمي م بممه مسممئوالن كتابخانممههمما ارسممال شممد و در اختيممار
مراجعه كنندگان در قرار داده شد و پس از تکميم بمه محقمق ارسمال شمد .در ايمن پمژوهش ،تعمداد
نمونة پرسشنامه  711نفر بود كه  711پرسشنامه برگشت داده شدند و سه پرسشناممه نيمز بمهدليم
دادهها با استفاده از نرمافزارهای اسپياساس نسخة  50و اسمارت پيالاس نسمخة ( 7بما توجمه بمه
قابليت آن در پيشبيني مناسب و كاربردیتر بودن بمرای ممدلهمای پيچيمده و بررسمي هممگرايمي)
تجزيهوتحلي شد.
جدول  .4شاخصهای مربو به پايايي ابزار پژوهش
شاخص
متغير

ادراک كاربران از مسئوليت
اجتماعي
تصوير سازماني ادراک شده
ميزان استفاده از خدمات و منابع

تركيبي ديلون و
گلدشتاين ( ) cr

استخراج شده ( ) AVE

()α

0 /907

0 /107

0 /111

0 /944

0 /115

0 /900

0 /111

0 /034

0 /334

2. Perez & Torres

021

كرونباخ

1. Becker-Olsen, Cudmore & Hill
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كتابخانه

ضريب قابليت اعتماد

متوسط واريانس

ضريب آلفاي
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ايرادات موجود كنار گذاشته و تحليم هما بمر اسماس ( 710نمرخ بازگشمتِ  90درصمد) انجمام شمد.

تأثیر ادراک کاربران از مسئولیت اجتماعی بر میزان استفاده از خدمات ...

در جدول  ،4مقادير و ضرايب شاخص همای مربمو بمه هريمک از متغيرهما آممده اسمت كمه بيمانگر
قابليت اعتماد كافي و مناسب ابزار است.
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شک  .4اندازه گيری مدل كلي در حالت استاندارد (اجرای اول)

طبق شک  ،4گويههمای شممارة  70 ،40 ،9 ،3 ،0 ،5 ،4و  74بمهدليم بارعماملي كمتمر از  0/1و نيمز
بهمنظور بهبود ميزان  AVEو تقويت آلفای كرونباخ سازهها ،از تحلي خارج شدند.
جدول  .5ماتريس HTMTهريک از متغيرهای پژوهش
ادراك شده

ادراك شده

تصوير سازماني ادراک شده

-

-

مسئوليت اجتماعي ادراک شده

0 /145

-

ميزان استفاده از خدمات و منابع كتابخانة عمومي

0 /407

0 /010

متغير

020
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تصوير سازماني

مسئوليت اجتماعي

بهار  0011دوره  72شماره 0

بر اساس جدول  ،5ميزان  HTMTبرای همة متغيرها كمتر از  0/10اسمت؛ بنمابراين ،مميتموان گفمت
مالک روايي واگرا رعايت شده است.
جدول  .7ماتريس همبستگي و جذر ميانگين واريانس استخراجشده هريک از متغيرهای پژوهش
شماره

متغير

3

4

تصوير سازماني ادراک شده

0 /440

5

مسئوليت اجتماعي ادراک شده

0 /453

0 /470

7

ميزان استفاده از خدمات و منابع كتابخانه عمومي

0 /445

0 /070

1

2

0 /309

در جدول  ،7اعداد روی قطر ماتريس همبستگي جذر ميانگين واريمانس اسمتخراجشمده هسمتند .بمر
اساس دادههای جدول ،جمذر ميمانگين واريمانس اسمتخراجشمده هممة متغيرهمای پمژوهش بيشمتر از
همبستگي آنها بما متغيرهمای ديگمر اسمت .بنمابراين ،ممالک دوم بررسمي روايمي واگمرا متغيرهمای
پژوهش برقرار است.

به منظور آزمون فرضيه ،الزم است وضمعيت توزيمع بهنجماری دادههمای جممعآوریشمده مشمخص
شود .برای اين منظور ،از شماخصهمای ميمانگين ،ميانمه ،مُمد ،انحمرافمعيمار ،چمولگي وكشميدگي
استفاده شد (جدول .)1
جدول  .1خالصة وضعيت متغيرهای پژوهش

14 10 / 04

10

9 / 34

- 0 /710

0 /503

10

400

50 50 / 10

41

7 / 54

0 /757

- 0 /453

47

70

ميانگين

ميانه

مُد

021

انحراف معيار

كتابخانة عمومي

چولگي

ميزان استفاده از خدمات و منابع

00 01 / 10

00

9 / 54

- 0 /000

0 /004

51

30
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اجتماعي

كشيدگي

ادراک كاربران از مسئوليت

كمترين

تصوير سازماني ادراک شده

بيشترين

نام متغير
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يافتههای پژوهش

تأثیر ادراک کاربران از مسئولیت اجتماعی بر میزان استفاده از خدمات ...

همان طور كه در جدول  1مشاهده ميشمود ،ميمانگين متغيمر مسمتق (ادراک كماربران از مسمئوليت
اجتماعي) برابر با  10/04و ميانگين متغير ميانجي تصوير سازماني ادراکشمده برابمر بما  01/1اسمت.
همچنين ،ميانگين متغير وابستة پژوهش ،يعني ميزان اسمتفاده از خمدمات و منمابع كتابخانمة عممومي،
برابر با  50/1است .به عالوه ،شايان ذكمر اسمت كمه در جمدول فموق ،ميمزان چمولگي و كشميدگي،
كمينه و بيشينه برای كلية متغيرهای مستق  ،ميانجي و وابستة پژوهش ذكر شمده اسمت .بما توجمه بمه
اينکمه ميمزان چممولگي و كشميدگي هممة متغيرهمما در فاصملة ( 4و  )-4قمرار دارنممد و در بمازة مقممدار
استاندارد  5و  -5قرار دارد ،لذا ميتوان گفت كه متغيرهما از توزيمع نرممال برخوردارنمد .ازايمنرو،
برای تحلي پرسشها و آزمون فرضيههای پژوهش ،آزمونهای پارامتريک به كار رفتنمد .بمهمنظمور
تعيين وضعيت متغيرهای پژوهش از آزمون تي تکنمونهای استفاده شد.
جدول  .0نتايج آزمون  tتکنمونهای برای سنجش پرسشهای پژوهش
ميانگين موردانتظار = 1
متغيرها

اجتماعي
تصوير سازماني ادراک شده
استفادة كاربران از خدمات و
منابع كتابخانه های عمومي

استاندارد

ميانگين

1 / 05

0 /110

4 /050

79 / 57

7 / 19

0 /444

0 /110

51 /133

711

7 / 10

0 /011

0 /799

47 /419

711

ميانگين

آزادی

معناداری

711

0 / 0004
0 / 0004
0 / 0004
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ادراک كاربران از مسئوليت

انحراف

تفاوت

آمارة t

درجة

سطح

همان گونه كه جدول  0نشان ميدهد ،در خصوص كلية متغيرهای پمژوهش تفماوت معنماداری بمين
ميممانگين نمونممه و ميممانگين مممورد انتظممار وجممود دارد ( ،)P > 0/00بممدين ترتيممب كممه ميممانگين
مشمماهدهشممده بممرای «ادراک كمماربران از مسممئوليت اجتممماعي»« ،تصمموير سممازماني ادراکشممده» و
«استفادة كاربران از خدمات و منابع كتابخانمههمای عممومي خوزسمتان» از ميمانگين موردانتظمار ()7
باالتر است (تفاوت ميانگين ها مثبت اسمت) .بنمابراين ،بنما بمه نظمر كماربران ،وضمعيت موجمود ايمن
و همچنين اطمينان يافتن از وجود يا عدم وجود رابطه علیي بين متغيرهای پژوهش و بررسمي تناسمب
021
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متغيرها نسبتاً مطلوب و از حد متوسش باالتر است .در ادامه ،بهمنظور ارزيابي مدل مفهومي پمژوهش

بهار  0011دوره  72شماره 0

دادههای مشاهدهشده با مدل مفهومي ،فرضيههای پژوهش با استفاده از مدل معادالت سماختاری نيمز
آزمون شدند .نتايج آزمون فرضيههای پژوهش در مدلها منعکس شده است (شک های  5و .)7
با توجه به شمک  ،5ضمريب تم یير متغيمر تصموير سمازماني ادراکشمده بمر ميمزان اسمتفاده از
خممدمات و منممابع كتابخانممههممای عمممومي معنممادار اسممت .همچنممين ،ضممريب تم یير متغيممر مسممئوليت
اجتماعي ادراک شده بر ميزان استفاده از خدمات و منابع كتابخانههمای عممومي نيمز معنمادار اسمت.
عمدد داخم دايممره (شممک  ،)5واريممانس تبيممينشممدة متغيرهممای ميممزان اسممتفاده از خممدمات و منممابع
كتابخانههای عمومي و تصوير سمازماني ادراکشمده اسمت كمه بمهترتيمب برابمر بما  0/795و 0/059
است .بر اين اساس ،واريانس تببينشمدة ميمزان اسمتفاده از خمدمات و منمابع كتابخانمههمای عممومي
توسمش متغيرهممای تصمموير سممازماني ادراکشممده و مسممئوليت اجتممماعي ادراکشممده برابممر بمما 79/5
درصد است .همچنين ،واريانس تبيمينشمدة متغيمر تصموير سمازماني ادراکشمده توسمش مسمئوليت
اجتماعي ادراکشده نيز برابر با  05/9درصد است.
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شک  .5اندازه گيری مدل كلي در حالت استاندارد (اجرای دوم)

معناداری مسير بين كلية متغيرها بزرگتر از  4/94و ت ييدكنندة روابش فوق است.
024
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شک  .7نيز اندازه گيری مدل كلي را در حالت معنماداری نشمان مميدهمد كمه بمر اسماس آن ،عمدد

تأثیر ادراک کاربران از مسئولیت اجتماعی بر میزان استفاده از خدمات ...
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شک  .7اندازه گيری مدل كلي در حالت معناداری

در فرضية اول پمژوهش ادعما شمده بمود كمه ادراک كماربران ازمسمئوليت اجتمماعي كتابخانمههمای
عمومي خوزستان بر ميمزان اسمتفادة كماربران از خمدمات و منمابع آنهما تم یير دارد .تجزيمهوتحليم
آماری بين اين دو متغير با توجه به شک  7نشان ميدهد عدد معناداری مسير مابين دو متغير برابمر بما
 5/910است و چون اين مقدار بزرگتر از  4/94است ،اين فرضميه ت ييمد مميشمود .در فرضمية دوم
پژوهش نيز ادعا شده بود كه تصوير سازماني ادراکشدة كتابخانههای عمومي خوزسمتان بمر ميمزان
استفادة كاربران از خدمات و منابع آنها ت یير دارد ،و تجزيهوتحليم آمماری بمين ايمن دو متغيمر بما
توجه به شک  7نيز نشان ميدهد عدد معناداری مسير مابين دو متغير برابمر بما  3/701اسمت و چمون
اين مقدار بمزرگتمر از  4/94اسمت ،فرضمية دوم نيمز ت ييمد مميشمود .بمهعمالوه ،مشمخص شمد كمه
مسئوليت اجتماعي ادراکشدة كتابخانههای عمومي خوزستان بر تصويرسازماني ادراکشمده تم یير
مستقيم و معناداری دارد ( .)t 50/14در فرضية سوم پژوهش ادعا شده بود كمه ادراک كماربران از
نقش ميانجي تصوير سازماني ادراکشده ت یير دارد .برای آزمودن ایر غيرمسمتقيم ادراک كماربران
025
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مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عمومي خوزسمتان بمر ميمزان اسمتفاده از خمدمات و منمابع آنهما بما

بهار  0011دوره  72شماره 0

از مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عمومي خوزستان بر ميمزان اسمتفادة اعضماء از خمدمات و منمابع
آنها از طريق تصويرسازماني ادراک شده از روش بوت استراپ استفاده شد (جدول .)4
جدول  .4نتايج روش بوت استراپ روابش غيرمستقيم در ك نمونه
شاخص مسير

ضريب

مقدار

حد

حد

value- t

پايين

باال

سطح
معناداري
p-value

تمم یير ادراک كمماربران از مسممئوليت اجتممماعي بممر
استفاده از خدمات و منمابع بما نقمش ميمانجي تصموير 0 /710

4 /930

0 /513

0 /173

0 / 0004

سازماني ادراک شده

بما توجممه بمه منممدرجات جممدول  ،4ادراک كماربران از مسممئوليت اجتممماعي كتابخانمههممای عمممومي
خوزستان بهصورت غيرمستقيم از طريمق تصموير سمازماني ادراکشمده بمر ميمزان اسمتفادة اعضما از
خدمات و منابع آنها تم یير مثبمت و معنماداری دارد؛ چراكمه مقمدار  t-valueبرآوردشمده در سمطح
طبق حدود پايين و باالی ذكرشده صفر را در بمر نمميگيمرد ،لمذا رابطمة غيرمسمتقيم معنمادار اسمت.
بنابراين ،فرضية اصلي پژوهش ت ييد ميشود ،يعني با اطمينمان  0/90مميتموان ادعما كمرد مسمئوليت
اجتماعي ادراکشده كتابخانههای عمومي خوزستان بر ميزان اسمتفادة اعضما از آن هما بما توجمه بمه
نقش ميانجي تصوير سازماني ادراکشده ت یيردارد.
بحث و نتیجهگیری
بحث ميزان استفاده از كتابخانههای عمومي يکي از دغدغههمای اصملي سياسمتگمذاران و ممديران
است .چالش مزبور ريشه در اين واقعيت دارد كه بقای كتابخانمههمای عممومي بمر حفمظ ارتبما بما
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معناداری كمتر از  0/00و از  4/94باالتر است؛ همچنين ،با توجه به اينکه فاصملة اطمينمان مموردنظر

جامعة مخاطب وابسته است .اين مسئله پيچيده و دارای ابعاد مختلفي اسمت و الزم اسمت در بررسمي
آن همة جوانب سنجيده شود و متغيرهای مختلف ممورد توجمه قمرار گيمرد .در مطالعمات مختلمف،
خدمات كتابخانهها موردتوجه بوده است .نکتة قاب توجه در ورای تمامي تالشهمای علممي ممرتبش
اين است كه فعاليتهای كتابخانهها در قالب ارائة خدمات و گمردآوری منمابع اطالعماتي بما همدف
026

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.1.1.7

عواملي مانند رضايتمندی كاربران ،مهارتهما و سمواد اطالعماتي كماربران ،ويمژگميهمای منمابع و

تأثیر ادراک کاربران از مسئولیت اجتماعی بر میزان استفاده از خدمات ...

ايجاد دسترسي مطلوب به اطالعات انجام ميشود .با اين حمال ،ايمن فعاليمتهما و تمالشهما از چنمد
زاويه قاب بحث و بررسي است .نخست اينکه ،كتابخانه هما تما چمه انمدازه در زمينمة ارائمة خمدمات،
گردآوری منمابع و ايجماد دسترسمي بمه اطالعمات موفمق باشمند و بمه شمک كامم و مناسمب آن را
تدارک ببينند .دوم اينکه ،نتايج اين تالشها تا چه اندازه نمود بيروني پيمدا كنمد ،بما نيازهمای افمراد
جامعه انطباق داشته باشد ،بتواند افراد را برای عضمويت ،مراجعمه و اسمتفاده از آن خمدمات و منمابع
ترغيب كند و به شک گيری تصوير و ذهنيتي سازنده و مثبت در خصوص كتابخانه بينجاممد .نتيجمه
اينکه ،كتابخانههای عمومي برای حفظ ارتبا با جامعمة مخاطمب و تحکميم جايگماه خمود در ميمان
كاربران بايستي قلمروی فعاليمتهمای خمود را فراتمر از م موريمتهما و وظمايف گسمترش دهنمد؛ از
جمله اينکه در حوزة مسئوليتهای اجتماعي بيش از پيش فعال باشند.
حوزة مسمئوليت اجتمماعي طمي سماليان گذشمته از چنمان اهميتمي برخموردار شمده اسمت كمه
بسياری از سازمانها اقدامات مربو به آن را بهعنوان يک فعاليت ترويجي-تبليغي قلمداد ميكننمد
تا از اين طريق به غايت اهمداف تجماری خمود كمه سمود اسمت دسمت يابنمد .ايمن مسمئله در حموزة
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كتابخانهها و مراكز اطالعاتي تا حدودی به فراموشمي سمپرده اسمت؛ چيمزی كمه بمرگس ( )5044از
آن بهعنوان تعارض اخالقي موجود در ميان خبرگان رشته بهدلي طرفمداری از پويمايي كتابخانمههما
در انجام فعاليتهای مسئوليت اجتماعي در مقاب ادعای بيطرفي كتابخانمه نمام بمرده اسمت؛ اممری
كه به ایربخشي فعاليتهای كتابخانه آسيب زده و آن را تضمعيف كمرده اسمت .پمژوهش حاضمر بما
عنايت به چنين موضوعي تعريف شد.
نتايج تجزيهوتحلي دادههای گردآوریشده بهمنظور سنجش سمؤالهمای پمژوهش نشمان داد
كه وضعيت ادراک كاربران از مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عمومي ( 1/05ميمانگين) ،تصموير
سازماني ادراکشده ( 7/19ميانگين) و استفادة كاربران از خدمات و منابع كتابخانههمای عممومي
( 7/10ميانگين) باالتر از حد متوسش و در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد .بهعمالوه ،آزممون تحليم
مسير برای برآورد مدل مفهمومي پمژوهش و فرضميههما نشمان داد كمه ادراک كماربران از مسمئوليت
اجتمماعي بمر ميمزان اسمتفاده از خمدمات و منمابع كتابخانمههمای عممومي ( )T-Value 5/910و بمر
همچنين ،ت یير تصوير سمازماني ادراک شمده بمر ميمزان اسمتفاده از خمدمات و منمابع كتابخانمههمای
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تصوير سمازماني ادراکشمده ( )T-Value 50/103در سمطح معنماداری كمتمر از  0/00تم یير دارد.
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عمومي ( )T-Value 3/701در سطح معناداری كمتر از  0/00ت ييد شد .در نهايت ،آزممون فمرض
اصلي پژوهش نشان داد كه ادراک كاربران از مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عممومي بمهصمورت
غيرمستقيم و از طريق تصوير سازماني ادراکشده بر ميزان استفادة اعضما از خمدمات و منمابع آنهما
ت یيری مثبت و معنادار دارد ( .)T-value 4/930به لحماظ مقايسمة نتمايج پمژوهش حاضمر بما نتمايج
مطالعات پيشين ،ذكر اين نکته حائز اهميت است كه پژوهش مشابهي با اين تعمداد متغيمر و البتمه در
جامعهای مشابه وجود نداشت؛ با ايمن حمال ،يافتمه همای ايمن پمژوهش بما بخشمي از نتمايج مطالعمات
ابراهيمممي و علمميپممور نجمممي ( ،)5041نمموايي حصممار ( ،)5041آلممويم و كاليکسممتو ( ،)5047داس
( ،)5047معمممروف ( ،)5047كمممازينگزی ( ،)5043سوهارسمممو و همکممماران ( ،)5041آگينممميس و
گالواس ( )5049و ذوالفقار و همکاران ( )5049همسو است.
از آنجا كه نمونة پژوهش حاضر كاربران بالفع كتابخانههای عمومي خوزسمتان بودنمد ،ايمن
نکته در تفسير نتايج حائز توجه اسمت؛ چراكمه وضمعيت نسمبت ًا مطلموب متغيرهمای پمژوهش از نظم ِر
كاربران نشان ميدهمد آنهما كتابخانمههمای عممومي را نهمادی اجتمماعي–فرهنگمي و مسمئوالنه در
يک نهاد منزوی بهدلي رعايت اص بيطرفي ،بلکه نهادی پويا و فعال درک كردهانمد .ايمن مسمئله
ممکن است بهخاطر تالشهای كتابخانه در انجام فعاليتهايي فراتر از م موريمتهمای اصملي ماننمد
برگزاری مراسمات آييني و نمايشگاههای جنبي و فرهنگي و يا فعاليت آن در شرايش بحرانمي ماننمد
سي و مشکالت زيستمحيطي باشد .بهعالوه ،وضعيت مطلموب تصموير سمازماني ادراکشمده نيمز
بايستي بر اساس ادراکهای جامعة نمونة مطالعه تفسير شود .آنچه از نتايج اين بخش برميآيمد ايمن
است كمه كماربران تصمويری مناسمب از كتابخانمه همای عممومي در ذهمن دارنمد كمه ممکمن اسمت
تحتت یير كيفيت خدمات اطالعاتي دريمافتي ،كيفيمت منمابع مورداسمتفاده ،ويژگميهمای كتابخانمه
به عنوان مکان ،و روابش خوب ميان كتابداران و اعضا باشد .در خصوص ميزان اسمتفاده از خمدمات
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ارتبا با ساير پديدههای اجتماعي تلقي ميكنند .بهبيان ديگر ،كتابخانههای عمومي را نمه بمهعنموان

و منابع نيز ،نتايج بيانگر اين است كه خمدمات اطالعماتي ارائمهشمده و منمابع كتابخانمههمای عممومي
خوزستان مورد توجه و استفادة كاربران است .چمهبسما راهبردهمای توسمعة مجموعمه ،سياسمتهمای
اطالعات موجود در منمابع و اسمتفاده از روشهمای كاربرپسمند در ميمزان اسمتفاده از كتابخانمههمای
عمومي مؤیر بوده باشند.
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در خصوص نتايج آزمون فرضيهها نيز ميتوان گفت هرگماه نظمر كماربر نسمبت بمه مسمئوليت
اجتماعي كتابخانههای عمومي مثبت باشد تماي بيشتری بمه اسمتفاده از خمدمات و منمابع اطالعماتي
آن از خود نشان ميدهد .انجام مسمئوليت اجتمماعي توسمش كتابخانمههما نقمش مهمم آنهما را بمرای
كمماربران برجسممته ممميسممازد و آن را در بممين مممردم بممهعنمموان نهممادی خممدمتگزار ،مسممئوليتپممذير و
پاسخگو تعريف ميكند .طبيعي است در چنين شرايطي ،كاربران نيز ارتبا خمود بما نهماد كتابخانمه
را مهم و مؤیر تلقي خواهند كرد و از حضور در كتابخانه احساس آرامش بيشتری ميكنند و بمهتبمع
آن امکان دارد كه قصد استفادة بيشتر از خدمات و منمابع آن را داشمته باشمند .همچنمين ،بمر اسماس
يافتههای مربو به آزمون فرضية دوم ،اگر تصويری كه از يک كتابخانه در ذهن كاربر نقمش بسمته
است تصويری مثبت باشد ،احتمال استفادة بيشمتر كماربر از كتابخانمة عممومي وجمود دارد؛ چراكمه
حضور و تعام با اركان محيطي كه از آن تصوير مثبتي در ذهن داريم ،لذتبخش و ترغيمبكننمده
خواهد بود .بر اساس نتايج مربو به فرضية اصلي پژوهش مميتموان گفمت كمه ادراک كماربران از
مسئوليت اجتماعي كتابخانههای عمومي از يک سو سبب شمک گيمری تصمويری خموب ،سمازنده،
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مثبت و پويا از كتابخانههمای عممومي ممي شمود و از سموی ديگمر شمرايش را بمرای ارتبما ممداوم و
تعاملي كاربران با كتابخانههای عمومي فراهم ميكند.
با توجه به نتايج به دست آمده ،پيشنهاد ميشود:
 بممر اسمماس نتممايج بممهدسممتآمممده در رابطممه بمما فرضممية اول پممژوهش ،بممه مممديران ،مسممئوالن
وكاركنان كتابخانههای عممومي توصميه مميشمود كمه زمينمة الزم بمرای اقمدامات فراتمر از
وظايف و شغ كتابداری را فراهم سازند و نسبت به شناخت و انجام هرچه بيشتر ايمن مهمم
اهتمام ورزند .بدين ترتيب ،انگارة نادرست كتابخانه بهعنوان يک مکمان خماص و مجمزا از
سيستم اجتماعي جای خود را به نهادی پويا و همراه با ساير سيسمتمهمای اجتمماعي خواهمد
داد .مکاني كه با دنبمال كمردن رويکمرد آگماهيبخشمي مميتوانمد در همر شمرايطي اعمم از
بحرانهای زيستمحيطي ،سياسي ،اقتصمادی و اجتمماعي و بمهعنموان يمک منبمع اطالعماتي
قاب اعتماد مورد استفادة مردم باشد.
كتابخانههای عمومي توصميه مميشمود در سماخت تصمويری منسمجم ،مناسمب و خموب از
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كتابخانه كوشا باشند .كتابخانههای عمومي بايستي در كنشهای اجتماعي نقمش فعمال ايفما
كرده و ارتبا خود را با توجه به اهمداف و رسمالتهمای تعريمف شمده بما تممام اليمههمای
اجتماعي حفظ كننمد .ايمن مسمئله بمه شمک گيمری تصمويری مثبمت و قابم اعتمماد از نهماد
كتابخانه من جر خواهد شد .همچنمين ،ممديران كتابخانمه بايمد زمينمه و شمرايش الزم را بمرای
تبلين رسالت كتابخانه و ترويج و شناسايي اهداف و خدمات آن فراهم سازند.
 براساس نتايج بهدست آمده در رابطه بما فرضمية اصملي پمژوهش ،الزم اسمت كتابخانمههمای
عمومي نقش اجتماعي خود را بهعنوان يمک نهماد سمازنده و تم یير گمذار بمازخواني كننمد.
وقتي كتابخانة عمومي فراتمر از مرزهمای نمژادی ،زبماني ،قمومي ،فيزيکمي و غيمره بمهدنبمال
آموزش همگاني و ايجاد دسترسي برابر در راستای توسعة عمدالت اجتمماعي در ميمان تممام
اقشار مردم است ،اين امر آن را بهعنوان يمک نهماد اجتمماعي ت یيرگمذار و مردممي معرفمي
ميكند .ازاينرو ،الزم است مديران و سياستگذاران اين نهاد مردمي از يمک سمو ارتبما
كتابخانههای عمومي با ساير سازمان هما را حفمظ و بمه ايمن وسميله نقمش و رسمالت خمود را
كتابخانهها را به عنوان نهادی مهم بر جامعه تحمي كنند .نتيجة اين كاركرد مميتوانمد خلمق
تصويری مثبت از نهاد كتابخانه و بهتبع آن استقبال افراد جامعه از اين مركز اطالعماتي مهمم
خواهد بود.
 پيشنهاد ميشود آموزشهای ضمنخدمت كافي بمه كتابمداران دربمارة مسمئوليت اجتمماعي
كتابخانههای عمومي داده شود.
 پيشممنهاد ممميشممود ايجمماد يممک تصمموير پايممدار و قابم اعتممماد از كتابخانممههممای عمممومي در
دستوركار سياستگمذاران باشمد؛ چراكمه ايمن اممر مميتوانمد تم یير بسمزايي در اسمتفاده از
كتابخانههای عمومي داشته باشد.
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توسعه دهند و از سوی ديگر با ت كيمد بمر كماركرد اطمالعرسماني و آگماهيبخشمي ،وجمود

 پيشنهاد ميشود در تدوين يا بازنگری برنامة راهبردی كتابخانمههمای عممومي بمه مسمئوليت
اجتماعي آن توجه شود.
] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.1.1.7
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