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های عمومی و های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانهای اثربخشی کتابخانه: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسهمقدمه

اندارد ها با استها و مقایسه آنسازمان فرهنگی هنری شهرداری انجام گرفته است. همچنین به بررسی وضعیت موجود کتابخانه
 های عمومی پرداخته است. کتابخانه

است. این پژوهش از نظر گردآوری اطالعات در دسته  از نوع کاربردی و به روش پیمایشی پژوهش حاضر شناسی:روش
ها نامه و از سیاهه ارزیابی جهت بررسی وضعیت موجود کتابخانهگیرد. برای محاسبه اثربخشی از پرسشهای آمیخته قرار میپژهش

طور تصادفی ای بهگیری طبقههای عمومی شهر تهران است که بعد از نمونهاستفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، کتابخانه
 کتابخانه وابسته به شهرداری انتخاب شدند. 30های عمومی کشور و کتابخانه عمومی وابسته به نهاد کتابخانه19

های نهاد بین در کتابخانه های وابسته به شهرداری است.بسته به نهاد بیشتر از کتابخانههای وامیزان اثربخشی کتابخانهها: یافته
مدرک تحصیلی مدیر و میانگین اثربخشی در ابعاد کارکنان و منابع همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در ، حجم مجموعه

های قابل استفاده برای کاربران و خصص، تعداد رایانههای شهرداری بین مدرک تحصیلی مدیر، تعداد کتابداران متکتابخانه
  .ها رابطه معناداری وجود داردکارکنان و میزان اثربخشی این کتابخانه

ها در کشور های عمومی در توسعه فرهنگی و اجتماعی و مدیریت چندگانه این کتابخانهبه نقش کتابخانه: باتوجهگیرینتیجه
ها که در راستای ارزیابی عملکرد آنهاست مورد سنجش قرار گیرد. زیرا دلیل اصلی سنجش انهضروری است اثربخشی این کتابخ

های عمومی ریزی برای ارتقای وضعیت کتابخانهاثربخشی نزدیک تر شدن به هدف نهایی و خاص هر کتابخانه و به عبارتی برنامه
های عمومی همزمان بادرنظر داشتن استاندارد کتابخانه تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعفهای پژوهش حاضر میاست. یافته

 دیگر، کمک کند. سو و بررسی انتظارات و ادراک کاربران کتابخانه ازسویکتابخانه عمومی از یک
های های عمومی، اثربخشی، استاندارد کتابخانه عمومی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نهاد کتابخانهکتابخانهها: کلیدواژه
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 مقدمه

های عرصه عمومی یهاکتابخانه ،سریع فناوری و ارتباطاتتوسعة جامعه و فزایندة های با پیچیدگی

در بر تفریح و سرگرمی را و فرهنگ و پژوهش ، العمریادگیری مادامآموزش و رسانی، اطالعچندگانه 

. این (IFLA, 2010)شود طوریکه امروزه، از آن به منزله قلب جامعه و دانشگاه مردم تعبیر میگیرند بهمی

ها برای اینکه بتوانند در راستای ایفای مؤثر نقش خود، همسو و هماهنگ با توسعة علمی و فرهنگی کتابخانه

به موجود هماهنگ کنند. چنانچه این امر باتوجهکننده حرکت کنند باید خود را با تغییرات، جامعة استفاده

توان انتظار موفقیت بیشتری از صورت گیرد می کنندگانها و نیازهای استفادههای آناهداف و مأموریت

 (. 1387زاده، ها داشت )حسنخدمات این کتابخانه

ریزی، سازماندهی مهها در راستای برناها و کتابخانهدیگر، یکی از وظایف مسئوالن سازمانازسویی

های انجام شده و متناسب با ها باید بر اساس نتایج ارزیابیگیریگیری است. این تصمیمو اجرا، تصمیم

 عمومی هایکتابخانه توسعه برای نیز ایفال رهنمودهای فرایندهای کاری سازمان موردنظر صورت پذیرد. در

. است شده معرفی هاکتابخانه اهداف تحقق و میزانها کتابخانه عملکرد ارزیابی برای هاشاخص سری یک

 منابع هایاطالعاتی، شاخص منابع هایخدمات، شاخص و استفاده هایشاخصاند از: ها عبارتاین شاخص

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی . (IFLA, 2010)هزینه  هایو شاخص کیفیتی هایانسانی، شاخص

ترین کنندگان کتابخانه است که به عنوان جامعخدمات با کیفیت به استفاده عملکرد یک کتابخانه، میزان ارائه

(. ارزیابی Harinarayana, 2008شود )معیار برای سنجش میزان اثربخشی یک کتابخانه در نظر گرفته می

های آتی پیش روی مدیران ریزیتواند چشم انداز مناسبی برای برنامهها میکیفیت خدمات کتابخانه

ها، هماهنگ ساختن خدمات ارائه شده بر اساس ها قرار دهد. نکته مهم در ارتقای خدمات کتابخانهخانهکتاب

 کنندگان از کتابخانه است.انتظارات و نیازهای استفاده

تواند به کار گرفته شود های عمومی میبنابراین یکی از مفاهیمی که برای ارزیابی عملکرد کتابخانه

پهلو، های تعیین شده )فرجی یا سودمندی عبارت است از درجه و میزان نیل به هدفاثربخشی است. اثربخش

شده بیشتر تطبیق کند، به همان اندازه بینیهای پیشدست آمده )ستاده( با هدف(. هر اندازه نتایج به1396

ی انجام شده در هاشود. به بیان دیگر منظور این است که تا چه میزان در اثر تالشاثربخشی نیز بیشتر می

(. در این 1387زاده، دست آمده است )حسنهای مورد نظر و از قبل تعیین شده، بهها، نتایج و هدفکتابخانه

ها و غیره آوری آمار مربوط به منابع، کارمندان، خدمات، جریان مواد و منابع کتابخانه، فعالیتراستا جمع
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های مدیریت گیریها باشد و به تصمیمکرده، نشانگر مسئولیت ریزی فراهمتواند اطالعاتی را برای برنامهمی

 آگاه کمک کند. 

های زیادی نیز است. از آنجایی که به ماهیت کیفی خود دارای پیچیدگیسنجش اثربخشی باتوجه

دهد، برای سنجش اثربخشی هسته اصلی اثربخشی را دستیابی به اهداف و رضایت کاربران تشکیل می

های توان عالوه بر میزان همسو بودن وضعیت موجود با اهداف و مأموریته صورت همزمان میها، بکتابخانه

(. 1381 1های متعدد دیگری مانند نظرسنجی از کاربران را نیز مورد توجه قرار داد )دفت،محوله، شاخص

ا اطمینان بیشتری هاساساً استفاده از دیدگاه کاربران در سنجش کیفیت خدمات و ارزیابی اثربخشی کتابخانه

 (. 1387زاده، دارد )حسن

های های عمومی زیر نظر دو سازمان یعنی نهاد کتابخانهدر حال حاضر در کشور ما بیشتر کتابخانه

های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یکی از سازمانکنند. ها فعالیت میعمومی کشور و شهرداری

ها و دیگر مراکز فرهنگی و هنری وابسته به شهرداری کتابخانهاین است که مدیریت  شهرداری تهرانوابسته به 

های عمومی کشور جود فعالیت دو نهاد کتابخانه. این پژوهش در پی آن است که دریابد با ورا بر عهده دارد

اندازی و مدیریت کتابخانه عمومی، این دو سازمان و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در راستای راه

دیگر، فعالیت مهم دو نهاد عبارتاند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند. بهتا چه اندازه توانسته

بنابراین  اثربخش بوده است.تا چه میزان های عمومی اندازی و مدیریت کتابخانهراه مذکور، در راستای

 سواالت زیر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند؛

 و ن فرهنگیسازماهای عمومی و های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه( وضعیت موجود کتابخانه1

چه اندازه با  مساحت و اعضا تافناوری اطالعات، به لحاظ مدیریت، نیروی انسانی، منابع،  هنری شهرداری

 ها انطباق دارند؟های آنمأموریت

 و فرهنگی سازمانهای عمومی و های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه( میزان اثربخشی کتابخانه2

 ا چقدر است؟هاز منظر کاربران این کتابخانه هنری شهرداری

های عمومی شهر تهران های عمومی و کتابخانههای عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه(کتابخانه3

ها ها و اثربخشی آنوابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به لحاظ وضعیت موجود این کتابخانه

 در مقایسه با یکدیگر از چه جایگاهی برخوردار هستند؟

 
1.Deft 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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تعداد منابع، مدرک تحصیلی مدیران، تعداد کتابداران متخصص »ها که بین ر این اساس، این فرضیهب

های عمومی کشور و های عمومی وابسته به نهاد کتابخانهو میزان استفاده از فناوری اطالعات درکتابخانه

مستقیم و معناداری وجود  ها رابطهسازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و میزان اثربخشی این کتابخانه

 مورد آزمون قرار گرفت.« دارد

 

 پیشینة پژوهش

ها یا میزان رضایت کاربران آنها، به خصوص در حوزة به اهمیت اثربخشی کتابخانهباتوجه

های زیادی صورت گرفته است. پس از جستجوهای صورت گرفته به نظر های عمومی پژهشکتابخانه

لف تابطه با تأثیر وضع موجود کتابخانه در میزان اثربخشی آن در ابعاد مخهای اندکی در ررسد پژهشمی

ها و یا افزایش ارتباط با اثربخشی کتابخانه های صورت گرفته عوامل مختلفی را درهشوانجام گرفته است. پژ

ربخشی رسانی را در بهبود اثکارگیری متخصصان اطالع( به1378اند. مهدوی )میزان رضایت کاربران یافته

( تقویت استفاده از منابع الکترونیکی، اشاعه حجم 1387داند. نوروزی چاکلی )رسانی مؤثر مینظام اطالع

های وسیعی از منابع متنوع عمومی و تخصصی تمام متن به زبانهای شرقی و التین، روزآمدسازی مداوم پایگاه

( نیز تمایل و 1387مؤثر دانست. محمدبیگی )ای شیراز اطالعاتی و موارد مشابه را در اثربخشی مرکز منطقه

گویی داند که پاسخها را عواملی میعالقه کارمندان به ارائه خدمت و وجود منابع و دسترس پذیر بودن آن

( 1391ها تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش تفرشی و مولوی )کاربران را در ارزیابی این نوع کتابخانه

ومی بعد کارکنان بیش از سایر ابعاد از نظر کاربران از اهمیت برخوردار بوده است. های عمدرباره کتابخانه

های دانشگاهی در طراحی صفحات وب ( موفقیت نسبی کتابخانه1393پور )ریزی و کاظمپژوهش اشرفی

 داند.میسایت کتابخانه، کارمندان آماده و منابع کتابخانه را در بهبود رضایت کاربران مؤثر 

در پژوهش خود ارتباط قوی بین بودجه کتابخانه و اثربخشییی منابع را نشییان  (Posey, 2009)پازی 

( مهمترین Asemi, Kazempour,  and Ashrafi Rizi, 2010ریزی )پور و اشییرفیداد. عاصییمی، کاظمی

شتن کارمعوامل مؤثر در کیفیت خدمات کتابخانه سب و دا سانی منا شگاهی ایران را نیروی ان ندانی های دان

 & Kofi, Thomas, Bashiru, Munyakazi)و نوسیییوا  منکازی بشییییرو، توماس، داند. کوفی،مودب می

Nicholas, 2012) سی قابلیت ستر سب هایآموزش به منابع، د  و اعتماد قابل اینترنت امکانات کاربران، منا

 کاربران رضیییایت بر که دانندمی کتابخانه خدمات بخش چهار کتابخانه، کارکنان دوسیییتانه رفتار همچنین

ندمی تأثیر نابع فراهم آوری (McCaffrey, 2013)کفری  مک. گذار ید م نه عملکرد در جد خا تاب را  ک

( بودجه، کارمندان و تعداد منابع Young & Louise, 2017یانگ و لوئیس ) در پژوهش داند.تأثیرگذار می
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های عمومی های عمومی لندن در مقایسه باکتابخانهبیشتر در راستای عملکرد بهتر و استفاده بیشتراز کتابخانه

 سئول گزارش شده است. 

ها و همچنین ها و مقاالت انتشار یافته در حوزه رضایت کاربران یا اثربخشی کتابخانهوجود پژوهش

سی سنجش کیفیت خدمات کتابخانه سطح اسطح حداقل و حداکثر های عمومی و برر نتظارات کاربران و 

نه خا تاب یت واقعی خدمات کنونی خدمات ک کاربران و وضیییع ظارات  که بین انت ها حاکی از آن اسیییت 

اند های عمومی نتوانسیییتهدیگر، هنوز کتابخانهعبارتهای عمومی کشیییور شیییکاف وجود دارد. بهکتابخانه

های مرتبط بررسییی شییده، عواملی بطور ایند. هر چند در پیشییینهحداکثر انتظارات کاربران خود را تامین نم

ها مؤثر نهجداگانه مانند به کارگیری متخصیییصیییان، تنوع منابع، بودجه و... جهت بهبود اثربخشیییی کتابخا

های عمومی شییهر تهران وابسییته به نهاد شییناخته شییده اسییت، اما بررسییی جامعی از وضییع موجود کتابخانه

دیریت متخصص، تعداد موجود  و سازمان فرهنگی هنری شهرداری مانند تعداد منابع،های عمومی کتابخانه

ها با اسیییتاندارد کتابخانه کارکنان متخصیییص، مسیییاحت کتابخانه، وضیییعیت فناوری اطالعات و انطباق آن

یان عوامل فوق دیگر، و بررسی ارتباط مهای عمومی ازسویسو و سنجش اثربخشی کتابخانهعمومی از یک

طور مشییخص های عمومی در ابعاد مختلف کارکنان، فضییا، منابع و خدمات بهیزان اثربخشییی کتابخانهو م

 انجام نشده است؛ این رویکرد در مسألة پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 شناسیروش

انجام  ها، به روش پیمایشیگردآوری داده ةاین پژوهش از نظر هدف و نوع، کاربردی و از نظر شیو

ابتدا  گیرد.های آمیخته قرار میشده است. پژوهش حاضر از نظر ابزار گردآوری اطالعات در دسته پژهش

های عمومی پرداخته شد. سپس با استفاده به بررسی اثربخشی کتابخانه 1کوالنامه الیببا استفاده از پرسش

ها به لحاظ مدیریت، نیروی انسانی، منابع، اطالعات الزم از وضعیت موجود این کتابخانه 2از سیاهه ارزیابی

 های عمومی ایفالها گردآوری و با استاندارد کتابخانهمیزان استفاده از فناوری اطالعات و مساحت آن

(IFLA, 2010) ها پرداخته مقایسه گردید. آنگاه به ارتباط بین وضعیت موجود و میزان اثربخشی کتابخانه

 شده است.

 
1. Libqual 

2. Check List 
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ل به عنوان یک روش استاندارد، قابل اعتماد و معتبر در ارزیابی اثربخشی، کوانامه الیبپرسش

کند محور نیز استفاده میها از معیارهای ستادههای ارزیابی منابع و دادههمزمان عالوه بر استفاده از شاخص

(Nolan, 2011 (. این ابزار اثربخشی کتابخانه را در سه بعد تأثیرگذاری خدمات )کتابخانه به عنوان

ای از منابع( و کیفیت فیزیکی و مکانی ای از کارکنان( کنترل اطالعات )کتابخانه به عنوان مجموعهمجموعه

ه مهم این ابزار این . اهمیت و فاید(Saunders, 2007)کند )کتابخانه به عنوان یک مکان و فضا( ارزیابی می

است که مبنایی برای تعیین میزان شکاف بین انتظارات حداقلی و حداکثری کاربران و وضعیت واقعی 

برای تعیین اثربخشی از در این پژوهش  .(1387دهد )حریری و اقنائی، خدمات کتابخانه در اختیار قرار می

نامه مذکور از آنجا که پرسشستفاده شده است. میانگین امتیازات داده شده به سطح واقعی کیفیت خدمات ا

های بسیاری در داخل و خارج کشور مورد ارزیابی، تأیید و استفاده قرار گرفته است، بنابراین از هشودر پژ

 .روایی و پایایی الزم برخوردار است

و سازمان  های عمومیهای عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانهجامعه آماری پژوهش، کتابخانه

و  کتابخانه وابسته به نهاد 37ها است که در زمان انجام این پژوهش فرهنگی و هنری شهرداری و اعضای آن

های وابسته به کتابخانه وابسته به شهرداری در شهر تهران مستقر بودند. همچنین تعداد اعضای کتابخانه 70

نفر است که پس از  60000رداری در حدود های وابسته به شهو اعضای کتابخانه 40000نهاد در حدود 

کتابخانه  30های عمومی و کتابخانه وابسته به نهاد کتابخانه 19طور تصادفی تعداد ای بهگیری طبقهنمونه

گانه شهر تهران انتخاب و بررسی شدند. در  22وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری واقع در مناطق 

های عمومی های عمومی وابسته به نهاد کتابخانهشود، اسامی کتابخانهمیگونه که مشاهده همان 1جدول 

گانه شهر تهران که در این پژوهش مورد بررسی قرار  22کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری در مناطق 

س طور تصادفی توزیع شد. پها بهنامه بین کاربران این کتابخانهپرسش 700اند آمده است. در مجموع گرفته

 نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسش 512های ناقص تعداد نامهاز حذف پرسش
 های عمومی مورد بررسی وابسته به نهاد و شهرداری. اسامی کتابخانه1جدول 

 های شهرداریکتابخانه های نهادکتابخانه منطقه شهرداری

  امیرکبیر در این منطقه نهاد دارای کتابخانه نبوده 1

  عالمه طرشتی،  موالنا اشرفی اصفهانی، شهید چمران 2

  هنر  ارغوان 3

  سالمت،  حکیمیه شقایق 4

  عالمه جعفری،  فردوس آسیا 5

  سرو شهید دستغیب 6
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 های شهرداریکتابخانه های نهادکتابخانه منطقه شهرداری

  اندیشه رسالت 7

  گلستان شهید آیت 8

  مهرآباد  شهرک توحید 9

  هدی در این منطقه نهاد دارای کتابخانه نبوده 10

  قدیریان،  آفتاب این منطقه نهاد دارای کتابخانه نبودهدر  11

  خواجو،  طالقانی پارک شهر 12

  امام خمینی  باباطاهر 13

 در این منطقه شهرداری دارای کتابخانه نبوده پیروزی 14

 (1)درجه  خاوران(، 3)درجه  ابن سینا (6)درجه فلسطین 15

 شهید فهمیده شهید مطهری 16

  بهاران معراج 17

  حکیمی،  قائم امام زاده زید 18

  مهر خلیج فارس 19

  کلینی ، شیخ صدوق شیخ کلینی 20

  الهیجی در این منطقه نهاد دارای کتابخانه نبوده 21

  پندار،  پرتو حضرت فاطمه 22

 

 هایافته

پژوهش های مناسب به بررسی سؤاالت در این بخش به صورت تحلیلی و با استفاده از آزمون

 شود.ها پرداخته میوفرضیه

های عمومی کشور و های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانهوضعیت موجود کتابخانه :1پرسش 

تهران به لحاظ مدیریت، نیروی انسانی، منابع، میزان استفاده از فناوری  هنری شهرداری و سازمان فرهنگی

 ها انطباق دارند ؟های آناطالعات، مساحت و اعضا تا چه اندازه با مأموریت

برای پاسخ به این سؤال از آنجایی که اهداف و معیارهای کمی برای وضعیت موجود جهت سنجش 

های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری ه نهاد کتابخانههای عمومی وابسته بکتابخانهاثربخشی 

 (IFLA, 2010)های عمومی به صورت مشخص بیان نشده بودند، هر یک از موارد فوق با استاندارد کتابخانه

 اند. طور خالصه آمدهاین استانداردها به 2اند. در جدول گردیده مقایسه
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 مومیهای ع. استاندارد کتابخانه2جدول

 شرح استاندارد موارد

ری و مدیر کتابخانه باید متخصص یعنی دارای تحصیالت کارشناسی به باال در رشته کتابدا مدیریت

 رسانی باشد.اطالع

دیگر، وجود یک کتابدار متخصص درصد کل کارمندان کتابخانه باید کتابدار باشند. ازسویی 40 کتابدار متخصص

 است.برای دو هزار عضو ضروری 

ای را برای کودکان و برای واحدهای اداری که دارای دو هزار خواننده هستند و خدمات کتابخانه کل کارکنان

دارند وجود یک کتابدار تمام وقت و یک معاون دفتری )که لزوما دارای بزرگساالن عرضه می

 تحصیالت کتابداری نیست( الزم است.

 برای هر یک از اعضای کتابخانه ضروری استتعداد حداقل دو جلد کتاب  تعداد منابع

های فناوری اطالعات )تعداد رایانه

 اعضا(

دهند حداقل به دو پایانه نیاز دارند. نفر خدمات ارائه می 7500هایی که به جمعیت بیش از کتابخانه

 در نظر گرفت. 1نفر دو اپک10000ها را به ازای هر دیگر، باید اپکازسوی

های )تعداد رایانهفناوری اطالعات 

 کارکنان

 د.به ازای هریک از کارکنان تمام وقت باید یک پایانه در محیط کاری آنان موجود باش

پیوترها باید درصد کام 25کارکنان باید به یک چاپگر لیزری و رنگی دسترسی داشته باشند. حداقل  فناوری اطالعات )تعداد چاپگر(

 اشند.برای استفاده عمومی به چاپگر متصل ب

فناوری اطالعات )دسترسی به 

 اینترنت(

 کاربران باید به شبکه اینترنت دسترسی داشته باشند.

 

که به کتابخانه  استاندارد جهانی وجود ندارد، چرا که نیازهای منحصر بفرد هر جامعه درباره فضایی مساحت ساختمان

طور کتابخانه عمومی در ایران، بهولیه مدنظر است. در مورد ایابد، به عنوان عامل اختصاص می

 مشخص استانداردی تعیین نشده است.

های جمعیتی، علمی، های مختلف بومی مانند شاخصبه شاخصها باتوجهحداقل اعضای کتابخانه تعداد اعضا

 گردد.فرهنگی و... تعیین می

های عمومی و مقایسه توزیع فراوانی مربوط به وضعیت نیروی انسانی کتابخانه، 3در ادامه و در جدول 

 شده است: گزارش (IFLA, 2010)های عمومی آن با استاندارد کتابخانه

 

 

 

 

 

 
1 . Opac 
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های عمومی و های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه. توزیع فراوانی وضعیت نیروی انسانی کتابخانه3جدول 

 استاندارد کتابخانه عمومیشهرداری و مطابقت با 

وضعیت 

 موجود
  

 های وابسته به نهادکتابخانه های وابسته به شهرداریکتابخانه

 درصد تعداد
مطابقت با 

 استاندارد
 درصد تعداد

مطابقت با 

 استاندارد

تحصیالت 

 مدیر

 %73 22 مدیر متخصص

 ندارد

8 42% 

 %58 11 %27 8 مدیر غیرمتخصص ندارد

 %100 19 %100 30 کل

کتابدار 

 متخصص

 %33 10 یک کتابدار

 ندارد

11 58% 

  دارد

 %21 4 %40 12 کتابدار 3تا  2از 

 %5 1 %10 3 سه یا بیشتر

 %16 3 %17 5 نداشته است

 %100 19 %100 30 کل

کتابدار 

 غیرمتخصص

 %20 6 یک کتابدار

 ندارد

10 53% 

 ندارد

 %5 1 %20 6 سه یا بیشتر

 %26 5 %40 12 کتابدار 3تا  2از 

 %16 3 %20 6 نداشته است

 %100 19 %100 30 کل

 کل کارکنان

 %23 7 نفر 3کمتر از 

  دارد

13 68% 

  دارد
 %26 5 %63 19 نفر 6تا  4از 

 %5 1 %13 4 نفر 6باالتر از 

 %100 19 %100 30 کل

های عمومی و مقایسه آن با ، توزیع فراوانی مربوط به وضعیت فناوری اطالعات کتابخانه4در جدول 

 :گزارش شده است (IFLA, 2010)عمومی های استاندارد کتابخانه
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های عمومی های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه. توزیع فراوانی وضعیت فناوری اطالعات کتابخانه4جدول 

 و مطابقت با استاندارد کتابخانه عمومی و شهرداری

 

 وضعیت موجود
 

های وابسته به کتابخانه

 شهرداری
 های وابسته به نهادکتابخانه

 درصد تعداد
مطابقت با 

 استاندارد
 درصد تعداد

مطابقت با 

 استاندارد

فناوری اطالعات 

های )تعداد رایانه

 اعضا(

1 20 67% 

  دارد

4 21% 

 دارد

2 7 23% 14 74% 

3 1 3% 0 0% 

4 1 3% 1 5% 

 %0 0 %3 1 نداشته است

  %100 19  %100 30 کل 

فناوری اطالعات 

های )تعداد رایانه

 کارکنان(

 %0 0 ندارد 17% 5 1

  دارد 

)نسبت 

کامپیوتر به 

 44/1کارکنان

 برای هر نفر(

  

2 6 20% 

)نسبت 

کامپیوتر به 

کارکنان 

برای  64/0

 هر نفر( 

1 5% 

3 11 37% 4 21% 

4 4 13% 7 37% 

5 2 7% 5 26% 

6 1 3% 0 0% 

 %11 2 %3 1 تا 7بیش از 

 %100 19 %100 30 کل

فناوری 

اطالعات)تعداد 

 چاپگر(

1 21 70% 

 ندارد

0 0% 

  

  

 ندارد

  

  

2 7 23% 13 68% 

3 0 0% 3 16% 

4 1 3% 0 0% 

7 0 0% 1 5% 

 %100 19 %100 30 کل

فناوری 

اطالعات)دسترسی 

 به اینترنت(

 ندارد %0 0 ندارد %0 0 دسترسی به اینترنت
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های عمومی و مجموعه، مساحت و اعضای کتابخانه، توزیع فراوانی مربوط به وضعیت 5در جدول 

 شده است: گزارش (IFLA, 2010)های عمومی مقایسه آن با استاندارد کتابخانه

 
های عمومی وابسته به نهاد . توزیع فراوانی تعداد منابع، مساحت و تعداد اعضا کتابخانه5جدول 

 های عمومی و شهرداری و مطابقت با استاندارد کتابخانه عمومیکتابخانه

 

وضعیت 

 موجود

 

 های وابسته به نهادکتابخانه های وابسته به شهرداریکتابخانه

 درصد تعداد
مطابقت با 

 استاندارد
 درصد تعداد

مطابقت با 

 استاندارد

 منابع

 %10 3 10000زیر 

 دارد 

)نسبت کتاب به 

  (9هر عضو 

6 32% 
 دارد 

)نسبت 

کتاب به هر 

  (10عضو 

 %63 12 %70 21 30000تا  10000از 

 %5 1 %20 6 30000باالتر از 

 %100 19 %100 30 کل

 15934 25987 میانگین مجموعه

 مساحت

 %53 16 متر مربع 500کمتر از 

 ندارد

14 74%   

   %26 5 %40 12 متر مربع 500بیش از 

 ندارد %0 0 %7 2 نامشخص

   %100 19 %100 30 کل

   74/667 46/834 میانگین مساحت

تعداد 

 اعضا

 %7 2 نفر 1000کمتر از 

- 

5 26%   

 - %42 8 %30 9 عضو 2000تا  1001از 

   %32 6 %60 18 عضو 2000باالتر از 

   %0 0 %3 1 نامشخص

   %100 19 %100 30 کل 

 

های شهرداری درصد و کتابخانه 44های نهاد در دهد کتابخانهنشان می 5تا  3گونه که جدول همان

 اند.درصد موارد مورد بررسی، به استانداردهای موجود دست یافته 22در 

 های عمومی کشورهای عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانهرضایت کاربران کتابخانهمیزان  :2پرسش 

 ها چقدر است؟تهران از این کتابخانه هنری شهرداری سازمان فرهنگیو 

، میزان حداقل و حداکثر انتظار )سطح مطلوب( و همچنین میزان رضایت از tبا استفاده از آزمون 

دیگر، هدف عبارتشود. بهسطح کنونی کتابخانه برای سه بعد کارکنان، خدمات و منابع و فضا سنجیده می
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 در ادامهکنندگان به چه میزان است. گویی به این سؤال این است که میزان انتظارات و رضایت مراجعهپاسخ

 به مقایسه میزان انتظارات از سطح واقعی خدمات خواهیم پرداخت:

 
 هاآمار توصیفی میزان انتظارات حداکثری و حداقلی و میزان خدمات کنونی کتابخانه. نتایج 6جدول

 سطوح

 های وابسته به نهاد کتابخانه  های وابسته به شهرداری کتابخانه 

 تعداد میانگین انحراف معیار تعداد میانگین
انحراف 

 معیار

 77/1 270 81/5 61/1 237 99/5 حداقل-کارکنان

 48/6 64/1 237 16/6 کنونی-کارکنان
270 

 
57/1 

 74/7 17/1 237 99/7 حداکثر-کارکنان
270 

 
18/1 

 77/1 262 32/5 86/1 230 56/5 حداقل-منابع

 81/1 262 93/4 85/1 230 52/4 کنونی-منابع

 49/1 262 35/7 67/1 231 64/7 حداکثر-منابع

 13/2 255 72/5 92/1 227 14/6 حداقل-فضا

 01/2 255 78/5 02/2 227 72/5 کنونی-فضا

 54/1 255 71/7 50/1 227 89/7 حداکثر-فضا

 57/5 59/1 237 84/5 حداقل انتظارات
270 

 
65/1 

 66/5 52/1 237 38/5 کنونیسطح 
270 

 
46/1 

 54/7 32/1 237 83/7 حداکثر انتظارات
270 

 
22/1 

 
 زوجی برای مقایسه میزان انتظارات حداقلی و حداکثری با سطح کنونی خدمات t. نتایج آزمون 7 جدول

 سطوح

 های وابسته به نهادکتابخانه های وابسته به شهرداریکتابخانه

میانگین 

 تفاوت
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 -حداقل -کارکنان

 کنونی-کارکنان
17/0- 44/1- 236 151/0 68/0- 20/6- 269 000/0 

 -حداکثر -کارکنان

 کنونی-کارکنان
83/1 69/16 236 000/0 26/1 72/13 269 000/0 



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9ل سا                     دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    342

 

 سطوح

 های وابسته به نهادکتابخانه هرداریهای وابسته به شکتابخانه

میانگین 

 تفاوت
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 -حداقل -منابع

 کنونی-منابع
04/1 38/6 229 000/0 39/0 69/2 261 008/0 

 -حداکثر -منابع

 کنونی-منابع
11/3 53/19 230 000/0 41/2 21/17 261 000/0 

 -حداقل -فضا

 کنونی-فضا
43/0 52/2 226 012/0 07/0- 43/0- 254 667/0 

 -حداکثر -فضا

 کنونی-فضا
18/2 10/14 226 000/0 93/1 45/14 254 000/0 

 -حداقل انتظارات 

 سطح کنونی
46/0 56/3 236 000/0 09/0- 80/0- 269 426/0 

 -انتظارات حداکثر 

 سطح کنونی
45/2 27/20 236 000/0 88/1 94/17 269 000/0 

های شهرداری میزان رضایت از کارکنان با حداقل گردد برای کتابخانهگونه که مالحظه میهمان

تفاوت معناداری ندارد. از سویی دیگر در بعد کارکنان سطح حداکثر انتظارات به  ،خدمات مورد انتظار

های شهرداری در بعد منابع و فضا، سطح صورت معناداری بزرگتر از سطح کنونی است. برای کتابخانه

دیگر، عبارتحداقل و سطح حداکثر انتظارات به صورت معناداری بیشتر از سطح کنونی است. به

اند حداقل انتظار کاربران از منابع و فضای کتابخانه را برآورده کنند و ها نتوانستههای شهرداریکتابخانه

های شهرداری طور کلی برای کتابخانهفاصله سطح کنونی تا سطح حداکثر انتظار کاربران معنادار است. به

 ست. سطح حداقل و سطح حداکثر انتظارات به صورت معناداری بیشتر از سطح کنونی ا

دهد در بعد کارکنان بین سطح حداقل انتظار های نهاد نشان میبرای کتابخانه 7گونه که جدول همان

اند حداقل سطح های نهاد در بعد کارکنان توانستهبا سطح کنونی تفاوت معناداری وجود ندارد. یعنی کتابخانه

ح حداکثر انتظار با سطح کنونی تفاوت انتظارات را برآورده کنند. از سویی دیگر در بعد کارکنان بین سط

صورت معناداری بیشتر از سطح معناداری وجود دارد. در بعد منابع سطح حداقل و سطح حداکثر انتظارات به

کنونی است. در بعد فضا سطح حداقل انتظارات با سطح کنونی برابر است. از سویی دیگر در بعد فضا سطح 

های نهاد سطح طور کلی برای کتابخانهبیشتر از سطح کنونی است. بهحداکثر انتظارات به صورت معناداری 

های نهاد حداقل انتظارات با سطح خدمات ارایه شده در حال حاضر تفاوت معناداری ندارد. یعنی کتابخانه



 343 ..ی.عموم یهاکتابخانه یاثربخش سةیقام                                                                  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 

دیگر، سطح حداکثر طور کلی حداقل انتظارات کاربران خود را برآورده سازند. ازسوییاند بهتوانسته

 ت به صورت معناداری بیشتر از سطح کنونی است. انتظارا

های عمومی های عمومی کشور و کتابخانههای عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانهکتابخانه :3پرسش 

ها و شهر تهران وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به لحاظ وضعیت موجود در این کتابخانه

 ها در مقایسه با یکدیگر از چه جایگاهی برخوردار هستند؟)اثربخشی( آنرضایت کاربران 

 هامقایسه وضعیت موجود کتابخانه الف.

های وابسته به نهاد و شهرداری مقایسه و تفاوت یا عدم تفاوت وضعیت موجود کتابخانه 8در جدول 

صورت معناداری تفاوت، در مقابل هر یمعنادار آن ست. در  شده ا های ک از موارد نام کتابخانهها گزارش 

 سازمانی که وضعیت مطلوبتری داشته است ذکر شده است. 
 های نهاد و شهرداری. مقایسه وضعیت موجود کتابخانه8 جدول

 تفاوت معنادار نوع آزمون وضعیت موجود

 های شهرداری(دارد )کتابخانه مجذور کا مدیریت متخصص

 ندارد مجذور کا کتابدار متخصص

 های شهرداری(دارد )کتابخانه tآزمون  تعداد منابع 

 های نهاد(دارد )کتابخانه من ویتنی tآزمون  تعداد رایانه اعضا

 های نهاد(دارد )کتابخانه من ویتنی tآزمون  تعداد رایانه کارکنان

 های نهاد(دارد )کتابخانه من ویتنی tآزمون  هاتعداد کل رایانه

 های نهاد(دارد )کتابخانه من ویتنی tآزمون  تعداد چاپگر

 ندارد tآزمون  مساحت

های شهرداری در مدیریت متخصص و تعداد منابع، دارای وضعیت بهتری ، کتابخانه8براساس جدول 

های وابسته به نهاد از نظر فناوری اطالعات وضعیت مطلوبتری دارند. هستند؛ این در حالی است که کتابخانه

 ها در مقایسه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.کتابداران متخصص و مساحت این کتابخانهمیانگین تعداد 

  های نهاد و شهرداریمیزان رضایت )اثربخشی( در دو گروه کاربران کتابخانهب. مقایسه میانگین 

ران میزان اثربخشی در دو گروه کارببرای مقایسه میانگین دو گروه مستقل )مانند مقایسه میانگین 

فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون مستقل است.  tهای نهاد و شهرداری( بهترین آزمون، آزمون کتابخانه

 است:به صورت زیر 

 .ندارد تفاوت معنی داری اثربخشی کتابخانه های شهرداری و نهاد میانگین

 .دارد تفاوت معنی داری اثربخشی کتابخانه های شهرداری و نهاد میانگین
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مستقل برای مقایسه میزان انتظارات حداکثری و حداقلی و سطح کنونی بین  t. نتایج آزمون 9جدول

 کتابخانه های نهاد و شهرداری

 Fمقدار  نهاد شهرداری ابعاد رضایت
سطح 

 Fمعناداری 

مقدار 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 tمعناداری 

 221/0 505 23/1 099/0 73/2 81/5 99/5 حداقل-کارکنان

 018/0 505 38/2 511/0 43/0 74/7 99/7 حداکثر-کارکنان

 025/0 505 -25/2 743/0 11/0 48/6 16/6 کنونی-کارکنان

 143/0 490 47/1 443/0 59/0 32/5 56/5 حداقل -منابع

 037/0 491 09/2 499/0 46/0 35/7 64/7 حداکثر-منابع

 017/0 491 -40/2 801/0 06/0 93/4 54/4 کنونی-منابع

 022/0 480 30/2 158/0 00/2 72/5 14/6 حداقل-فضا

 198/0 480 29/1 745/0 11/0 71/7 89/7 حداکثر-فضا

 719/0 480 -36/0 716/0 13/0 78/5 72/5 کنونی-فضا

 060/0 505 89/1 728/0 12/0 57/5 84/5 حداقل انتظارات

 011/0 505 55/2 889/0 02/0 54/7 83/7 حداکثر انتظارات

 033/0 505 -14/2 776/0 08/0 66/5 38/5 کنونیسطح 

 موارد معنادار بین این دو سازمان در جدول باال مشخص شده است مهمترین نتایج به شرح زیر است:

 های شهرداری است.های نهاد بیش از کتابخانهمیزان اثربخشی در بعد کارکنان درکتابخانه 

 های شهرداری است.نهاد بیش از کتابخانههای میزان اثربخشی در بعد منابع درکتابخانه 

 های شهرداری است.های نهاد بیش از کتابخانهطور کلی میزان اثربخشی کتابخانهبه 

های اثربخشی کتابخانه میانگینگردد، یعنی دست آمده فرض مقابل تأیید میبه نتایج بهباتوجه

 . دارد تفاوت معناداری شهرداری و نهاد

های مطرح شده یعنی ارتباط مسقیم و معنادار بین تعداد منابع، مدرک تحصیلی در پاسخ به فرضیه

های عمومی وابسته به نهاد مدیران، تعداد کتابداران متخصص و میزان استفاده از فناوری اطالعات درکتابخانه

ها اثربخشی این کتابخانههای عمومی کشور و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و میزان کتابخانه

ها برای محاسبة میزان اثربخشی کنونی الزم به توضیح است که در آزمون فرضیهنتایج زیر حاصل شد. 

ها در های عمومی وابسته به نهاد و شهرداری، از میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات کتابخانهکتابخانه

 کنونی استفاده شده است. ابعاد کارکنان، منابع، فضا و ابعاد کلی در سطح
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های نهاد، ر کتابخانهدهد دها نشان میمربوط به آمار استباطی آزمون فرضیه 8گونه که جدول همان

بستگی میان تعداد منابع و میزان اثربخشی در ابعاد کارکنان و منابع معنادار و مثبت است. اما در هم

منابع و میزان اثربخشی وجود ندارد. بنابراین فرضیه های شهرداری همبستگی معناداری بین تعداد کتابخانه

 شود.های نهاد درابعاد کارکنان و منابع تأیید میفوق در ارتباط با کتابخانه

نهاد میانگین  هایکتابخانه درو  کارکناندر بعد شهرداری میانگین اثربخشی  هایکتابخانه در

اند به صورت معناداری بزرگتر ی که مدیر متخصص داشتههایکتابخانه در و منابع کارکناندر ابعاد اثربخشی 

های شهرداری در بعد کارکنان تأیید و در رابطه با بنابراین فرضیه فوق در رابطه با کتابخانهبوده است. 

 شود.تأیید می و منابع کارکنانهای نهاد در ابعاد کتابخانه

متخصص با میانگین اثربخشی در ابعاد های شهرداری میزان همبستگی بین کتابداران در کتابخانه

ستگی بین کتابداران متخصص با اثربخشی در بعد های نهاد میزان همبو در کتابخانهکلی، کارکنان و منابع 

های شهرداری تأیید درصد معنادار و مثبت است. بنابراین فرضیه فوق در رابطه با کتابخانه 95منابع در سطح 

 شود.نهاد تنها در بعد منابع تأیید میهای و در رابطه با کتابخانه

بستگی بین تعداد رایانه اعضا و اثربخشی در بعد کارکنان در های شهرداری، میزان همر کتابخانهد

بستگی بین تعداد رایانه کارکنان های شهرداری، میزان همدرصد معنادار و مثبت است. در کتابخانه 95سطح 

درصد معنادار و مثبت است. در  90درصد و در بعد کلی در سطح  95و اثربخشی در بعد کارکنان در سطح 

 بستگی بین تعداد چاپگر و ابعاد مختلف اثربخشی معنادار نیست. های شهرداری و نهاد میزان همکتابخانه

 ها. نتایج آمار استنباطی مربوط به آزمون فرضیه10جدول 

 نتایج سازمان

های کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانه

 عمومی
 های وابسته به شهرداری تهرانکتابخانه

 فضا منابع کارکنان
ابعاد 

 کلی
 فضا منابع کارکنان

ابعاد 

 کلی

 
ابع

 من
داد

تع
 

همبستگی 

 پیرسون
616/0 507/0 012/0- 346/0 135/0 131/0 106/0 328/0 

 077/0 578/0 490/0 478/0 147/0 960/0 027/0 005/0 سطح معنا داری

 30 30 30 30 19 19 19 19 تعداد

ی 
صیل

تح
ک 

در
م

انه
بخ

کتا
دیر

م
 

 -t 370/2آزمون 
556/2

- 
475/0- 644/0- 751/3- 

600/1

- 
071/0 

076/2

- 

 056/0 944/0 121/0 01/0 528/0 641/0 020/0 030/0 سطح معنا داری

 30 30 30 30 19 19 19 19 تعداد
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 نتایج سازمان

های کتابخانههاد های وابسته به نکتابخانه

 عمومی
 های وابسته به شهرداری تهرانکتابخانه

 فضا منابع کارکنان
ابعاد 

 کلی
 فضا منابع کارکنان

ابعاد 

 کلی

ی 
صیل

تح
ک 

در
م

ان
کن

کار
 

 t 350/0 537/0 055/0- 028/0- 442/0 525/0 344/0 559/0آزمون

 001/0 063/0 003/0 014/0 909/0 825/0 018/0 142/0 سطح معنا داری

 30 30 30 30 19 19 19 19 تعداد

ی 
ضا

 اع
وتر

مپی
کا

اد 
عد

ت

انه
بخ

کتا
 

همبستگی 

 پیرسون
056/0- 

068/0

- 
080/0- 165/0- 392/0 141/0 

038/0

- 
087/0 

 655/0 843/0 466/0 035/0 501/0 745/0 782/0 821/0 سطح معنا داری

 29 29 29 29 19 19 19 19 تعداد

تعداد 

 چاپگر

همبستگی 

 پیرسون
033/0- 085/0 120/0- 008/0 283/0 117/0 

262/0

- 
120/0 

 535/0 170/0 544/0 136/0 977/0 647/0 746/0 899/0 سطح معنا داری

 29 29 29 29 17 17 17 17 تعداد

تعداد 

رایانه 

 کارکنان

همبستگی 

 پیرسون
114/0- 010/- 127/0- 113/0- 456/0 218/0 090/0 269/0 

 150/0 638/0 247/0 011/0 645/0 604/0 968/0 642/0 سطح معنا داری

 30 30 30 30 19 19 19 19 تعداد

اثربخشی در مدرک تحصیلی مدیر و میانگین ، های نهاد بین تعداد منابعدر کتابخانه 10طبق جدول 

های شهرداری بین مدرک ابعاد کارکنان و منابع همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کتابخانه

های قابل استفاده برای کاربران و کارکنان و میزان تحصیلی مدیر، تعداد کتابداران متخصص، تعداد رایانه

  .ها رابطه معناداری وجود دارداثربخشی این کتابخانه

 

 گیریو نتیجهبحث 

های عمومی وابسته به نهاد ( در مجموع میزان اثربخشی کتابخانه9پژوهش حاضر نشان داد )جدول 

های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی های عمومی کشور در ابعاد کارکنان و منابع بیش از کتابخانهکتابخانه

 سازمان و کشور عمومی هایکتابخانه نهاد به وابسته عمومی هایهنری شهرداری تهران است. کتابخانه

 عمومی هایکتابخانه استاندارد سطح به مدیریت متخصص، لحاظ به تهران، شهرداری هنری و فرهنگی

دارند )جدول  قرار نهاد هایکتابخانه به نسبت بهتری وضعیت در شهرداری هایکتابخانه هرچند. اندنرسیده



 347 ..ی.عموم یهاکتابخانه یاثربخش سةیقام                                                                  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 

 در نهاد هایکتابخانه در و کارکنان بعد در شهرداری هایکتابخانه در اثربخشی میانگین دیگر،ازسویی. (8

 معناداری صورت به هاکتابخانه سایر از اند،داشته متخصص مدیر که هایی کتابخانه در منابع و کارکنان ابعاد

 دارها جهت پذیرمسئولیت و متخصص مدیران از رسد استفادهنظر میبنابراین به. (10است )جدول  بوده بیشتر

 مرکز مدیریت و کتابخانه کارکنان توسط کتابخانه مدیر ارزیابی کاربران، با مناسب تعامل و کتابخانه صحیح

 ایجاد و مدیران تشویق نیز و هاکتابخانه در خالق مدیران هایایده و هابرنامه اجرای و مختلف ادوار در

 ها مؤثر باشد. درجهت افزایش اثربخشی کتابخانه مدیران سایر در انگیزه

های عمومی متخصص، به سطح استاندارد کتابخانه کتابداران ها، به لحاظ تعدادهمچنین این کتابخانه

 اثربخشی میزان و متخصص کتابداران تعداد بین شهرداری هایکتابخانه در که است حالی در این اند.نرسیده

های عاصمی، کاظمی پور و در پژهش (.10)جدول دارد  وجود معناداری و مثبت بستگیهم هاکتابخانه این

 Kofi, Thomas, Bashiru, Munyakaziو نوسوا ) (، کوفی، توماس، بشیرو، منکازی2010اشرفی ریزی )

& Nicholas, 2012( مهدوی ،)و 1393(، اشرفی ریزی و کاظم پور )1391(، تفرشی و مولوی )1378 )

( نیز بر نقش نیروی انسانی در افزایش اثربخشی Young & Louise, 2017یانگ و لوئیس ) پژوهش

 جهت در کافی دانش با و پذیر مسئولیت متخصص، کارکنان از استفاده بنابراین ها تأکید شده است.کتابخانه

 برای نوین آموزش هایدوره برگزاری آنان، اطالعاتی نیازهای به پاسخ در کاربران صحیح راهنمایی

 مرکز و ایجاد مدیریت و کتابخانه مدیریت کاربران، توسط کتابخانه کارکنان ارزیابی کتابخانه، کارکنان

کارکنان در جهت افزایش  بین ابتکار و خالقیت تقویت جهت مناسب هایفرصت خلق و پژوهش روحیه

 رسد.ها الزم به نظر میاثربخشی کتابخانه

به تعداد اعضایشان به سطح د و شهرداری به لحاظ تعداد منابع، باتوجههای وابسته به نهاکتابخانه

طور معناداری بزرگتر از مجموعه های شهرداری بهاند. هرچند میانگین مجموعه کتابخانهاستاندارد فوق رسیده

اثربخشی های نهاد کل مجموعه با میزان (. این در حالی است که در کتابخانه8های نهاد است )جدول کتابخانه

 ,Young & Louise(. یانگ و لوئیس )10در ابعاد کارکنان و منابع، رابطه مستقیم و معناداری دارد )جدول 

موعه ( به تأثیر مج1387( و محمدبیگی )1387، نوروزی چاکلی )(McCaffrey, 2013)(، مک کفری 2017

های نهاد و دیگر، کتابخانهازسوی .اندها اشاره داشتهو قابلیت دسترسی آن بر بهبود اثربخشی کتابخانه

شهرداری به لحاظ استفاده از فناوری اطالعات، شامل تعداد کامپیوترهای مورد نیاز برای کارکنان و کابران 

های شهرداری ر وضعیت مناسبتری نسبت به کتابخانههای نهاد داند اما کتابخانهبه استاندارد موجود دست یافته

های نهاد در اند، هرچند کتابخانهقرار دارند. اما به لحاظ تعداد چاپگر، به سطح استاندارد موجود نرسیده

http://www.emeraldinsight.com/author/Cooke%2C+Louise
http://www.emeraldinsight.com/author/Cooke%2C+Louise
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های شهرداری بین دیگر، در کتابخانههای شهرداری قرار دارند. ازسویوضعیت مناسبتری نسبت به کتابخانه

ی کارکنان و کاربران و اثربخشی در بعد کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد. راهکارهای هاتعداد رایانه

گیری از فناوری اطالعات ها را در در بهبود اثربخشی منابع و خدمات اطالعاتی با بهرهتواند کتابخانهزیر می

متناسب با نیاز جامعه کتابخانه  در موجود الکترونیکی و چاپی منابع کردن روز به و کردن یاری دهد: غنی

 و بصری و سمعی مواد بخش معتبر؛ توسعه مجالت اشتراک و منابع تنوع بردن باال برای کتابخانه؛ تالش

رسانی جاری از طریق کاربران؛ ارائه خدمات آگاهی نیاز مورد آنالین منابع به دسترسی آن؛ امکان نظایر

های عمومی و از بین بردن ایجاد شبکه کتابخانهنویسی و ترجمه، های کتابخانه، نمایه و چکیدهتازه

 های زمانی و مکانی جهت دسترسی به منابع؛ فراهم آوردن امکاناتی نظیر کپی، پرینت، اسکن و...محدودیت

توان گفت که مدیریت و نیروی انسیییانی متخصیییص، تعداد منابع و تعداد طورکلی، میبنابراین به

 ها مؤثر هستند. عمومی شهر تهران بر بهبود اثربخشی این کتابخانههای های بیشتر در کتابخانهرایانه

شی کتابخانه ستای ارزیابی اثربخ سایی عوامل مؤثر برآن، در خاتمه و در را شنا انجام های عمومی و 

ها و در های هر یک از آنها و قوتساختن ضعفهای کشور در جهت روشنپژوهشی مشابه در سایر استان

اندازی راهها در راستای های عمومی کشور و شهردارینهایت ارائه گزارشی جامع از عملکرد نهاد کتابخانه

شنهاد میو مدیریت کتابخانه شور پی ضمناً های عمومی در کل ک انجام به اهمیت تعداد منابع، باتوجهگردد. 

رسیید. ها ضییروری به نظر میسییازی بر میزان اثربخشییی آنمنظور چگونگی تأثیر نحوه مجموعهپژوهشییی به

شی کتابخانه صص در افزایش اثربخ سانی متخ شی به همچنین بنابر نقش مدیریت و نیروی ان ها، اجرای پژوه

ها، رضایت شغلی مدیران و کتابداران و مقررات کتابخانه هانامهیینای مانند آمنظور نحوة تأثیر عوامل زمینه

 شود.ها توصیه میبر اثربخشی کتابخانه

 

 منابع 

های های مرکزی دانشگاه(. تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه1393پور، زهرا. )ریزی، حسن و کاظماشرفی
 .83-71(، 1)1، شناسیعات و دانشمدیریت اطالدولتی شهر اصفهان بر اساس مدل الیب کوآل. 

های عمومی شهر تهران وابسته به (. مقایسه دیدگاه کاربران و کتابداران کتابخانه1391تفرشی، شکوه و مولوی، مینو. )
رسانی و فناوری شناسی )علوم کتابداری و اطالعدانشهای عمومی درباره کیفیت خدمات کتابخانه. نهاد کتابخانه

 30-19، (16)5. اطالعات(

 وزارت بهداشت، تابعه پزشکی علوم هایکتابخانه خدمات کیفیت بررسی (.1387نجال و افنانی، فریده. ) حریری،

 و کتابداری تحلیل شکاف. مدل طریق از تهران در مستقر اسالمی آزاد دانشگاه و پزشکی آموزش و درمان
 .25-29(، 2)11. رسانیاطالع
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. تهران: ها و ابزارهاها، روشرسانی: نظریهها و مراکز اطالعارزیابی کتابخانه سنجش و(. 1387) .زاده، محمدحسن

 کتابدار.

های . تهران: دفتر پژهش، مترجمان(محمّد اعرابی و علی پارسائیان) تئوری و طرّاحی سازمان(. 1377) .دفت، ریچارد ال
 فرهنگی.

 . تهران: سمت.رسانیها و مراکز اطالعکتابخانهمدیریت (. 1396فرج پهلو، عبدالحسین و قاسمی، مژگان. )

های عمومی های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه(. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه1387محمد بیگی، فاطمه. )
)پایان نامه کارشناسی ارشد(. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، کتابداری  Libqualکشور شهر قزوین با استفاده از ابزار 

 رسانی، دانشکده علوم انسانی.اطالعو 
پایان ) بررسی میزان اثر بخشی نظام اطالع رسانی دانشگاه امام حسین )ع( و راه های بهبود آن  (.1378مهدوی، موسی )

 (. تهران: دانشگاه امام حسین، پژوهشکده علوم انسانی.نامه کارشناسی ارشد

در مراکز ملی  سنجش اثربخشی تولیدات و خدمات(. 1387نوروزی چاکلی، عبدالرضا و دیانی، محمدحسین. )
 .64 – 29(، 1)11،رسانیفصلنامه کتابداری و اطالعاطالعات علمی ایران. 
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