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Abstract 
Introduction: Studying the forms of social relations between individuals is the spotlight of sociological 

studies. Participation is also one of the forms of social relations that has a special place to be paid 

attention to. One of the most important manifestations of participation is cultural participation in the 

development of public libraries. The purpose of the present study is to identify and rank barriers 

affecting the attraction and development of public participation in public libraries from Iranian 

charity library builders' perspective. 

Methodology: The study was exploratory research using a mixed research method which is a combination 

of qualitative and quantitative methods. In the qualitative part of the study, 15 Iranian charity 

library builders were purposefully interviewed using snowball sampling. The research population 

in the quantitative part is active Iranian charity library builders and a questionnaire was distributed 

among 246 of them. Inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, exploratory factor 

analysis, and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. 

Findings: According to the findings of the study, behavioral barriers, contextual barriers, and structural 

barriers were identified as effective barriers in attracting and developing public participation. 

The results of confirmatory factor analysis show that among the barriers affecting the attraction 

of public participation in public libraries from the Iranian charity library builders' perspective, 

structural barriers with a coefficient of .882 and then, contextual barriers with a coefficient of 

.832, social factors with a coefficient of .824 and behavioral barriers with a coefficient of .818 

are ranked first to third priorities, respectively. 

Conclusion: To overcome the barriers to attracting public participation in public libraries, solving problems and 

shortcomings in public libraries needs to be mobilized, but this is not possible without planning 

programs to remove barriers to participation including coordinating various institutions, establishing 

rules and regulations to expand partnerships, alerting public library officials and managers, promoting 

and disseminating partnerships in various ways, and providing contexts for legal and social issues. 
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 چکیده 
  اشکال  از  یکی عنوانبه  نیز   مشارکت  دارد، قرار  شناختیجامعه  مطالعات  توجه کانون  در  افراد  میان  اجتماعی  روابط   هایصورت   مطالعه  مقدمه:

ترین نمودهای مشارکت، مشارکت فرهنگی در  یکی از مهم.  شود  کافی   توجه  آن  به  بایستمی  که   است  ویژه  جایگاهی  دارای  اجتماعی  روابط 

عمومی از دیدگاه های های مردمی در کتابخانههای عمومی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع جذب و توسعه مشارکتتوسعه کتابخانه

 ساز کشور است.خیرین کتابخانه 

پژوهش حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش پژوهش آمیخته انجام شده است. در بخش   شناسی:روش

گیری گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. جامعه پژوهش صورت هدفمند و با روش نمونهساز بهنفر از خیرین فعال کتابخانه  15کیفی پژوهش،  

های عمومی کشور هستند؛ از آنجایی که حجم جامعه پژوهش مشخص نبود برای تعیین نمونه از فرمول  ابخانهدر بخش کمی، خیرین فعال کت

های  ها از آزمونوتحلیل داده نفر از آنها، توزیع و گردآوری شد. برای تجزیه  246تعیین حجم نمونه با جامعه نامشخص استفاده شد و پرسشنامه بین  

اس ال و پی   22اس  اسپیاس   افزارهایاسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و از نرم   استنباطی شامل آزمون کلموگروف

     استفاده شده است. 8/3

  دند. های مردمی شناسایی ش عنوان موانع مؤثر در جذب مشارکت ای و موانع رفتاری به های پژوهش، موانع ساختاری، موانع زمینه با توجه به یافته   ها: یافته 

  0/ 818و موانع رفتاری با ضریب    0/ 832ایی با ضریب  ، موانع زمینه 0/ 882موانع ساختاری با ضریب تأثیر  نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که  

 های عمومی هستند.   های مردمی در کتابخانه های اول تا سوم موانع جذب مشارکت به ترتیب در اولویت 

به  ها در کتابخانه های عمومی، حل مشکالت و کاستی های مردمی در کتابخانه راستای موانع موجود در جذب مشارکت : در  نتیجه  های عمومی 

ریزی ممکن نیست. هماهنگی نهادهای گوناگون، وضع قوانین و مقررات برای گسترش مشارکت،  مشارکت مردمی نیاز دارد اما این کار بدون برنامه 

های قانونی  های گوناگون، فراهم ساختن زمینه های عمومی، تبلیغ و گسترش مشارکت به روش و مدیران و کارکنان نهاد کتابخانه   سازی مسئوالن آگاه 

 اقدامات در راستای حذف موانع هستند.  ها از جمله و اجتماعی و آماده کردن بسترهای الزم برای تبادل افکار و نقد و تحلیل برنامه 

 های مردمی، خیرین، موانعهای عمومی ایران، مشارکتهکتابخانها: کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله 

  و   نهادها   افراد،   میان   در   مشارکت   پدیده   وجود   برتر،   انسانی   ی جامعه   ارزشمند   های شاخص   از   یکی 

  افراد   میان   جمعی دسته   تالش   و   تعلق   و   همبستگی  احساس   نوعی   واقع   در   مشارکت .  است   جامعه   آن   های سازمان 

  در   هدفمند   کنش   نوعی   را   مشارکت   (. 1378رهنورد،  )   است   اجتماعی   عادالنه   نظام   به   نیل  منظور به   جامعه   یک 

  اند؛ کرده   تعریف   شده تعیین   پیش   از   و   معین   اهداف   به   نیل   برای   او   اجتماعی   محیط   و   گر کنش   بین   تعاملی   فرایند 

  که   مشخصی   و   معین   اهداف   داشتن   نظر   در   با   جمعی   و   داوطلبانه   آگاهانه،   صورت به   جامعه   افراد   که   فرایندی 

 (.1386غفاری و نیازی،  )   کنند می   شرکت   آن   در   شود، می   اجتماعی   منابع   در   نها آ   شدن   سهیم   به   منجر 

 زندگی  شانس   رساندن   حداکثر   به   جهت   ابزاری   و   اجتماعی   سرمایه   مظهر   عنوان به   را   فرهنگی   مشارکت 

 & Roose)   کنند می   تعریف   فرهنگی ـ اجتماعی   اقتصادی،   کمیاب   منابع   انحصار   توسط   ها فرصت   و 

Daenekindt, 2015 ) مشارکت معنی   فرهنگی   .    و   هاگروه   افراد،   آگاهانه   و   ارادی   داوطلبانه،   شرکت   به 

  توسعه   گسترش   منظور به   جامعه   آن   فرهنگی   زندگی   گوناگون   ابعاد   در   جامعه   یک   دهنده تشکیل   های سازمان 

  حضور   که   است   معنا   این   به   آگاهانه   و   ارادی   ، داوطلبانه   شرکت .  است   فرهنگی   حیات   جانبه   همه   و   متوازن   پایدار، 

  بر   مبتنی   و   تحمیلی   های تعین   و   الزامات   از   فارغ   انگیزه،   با   فعاالنه،   فرهنگی، حضوری   مشارکت   عرصه   در 

  مقید   بنابراین .  است   فرهنگی   مشارکت   تأثیرات   و   ها داده برون   شناخت   به   اتکا   با   و   آگاهانه   و   عاقالنه   گیری تصمیم 

  از   را   ها فعالیت   از   نوع   این   آگاهانه،   و   ارادی   داوطلبانه،   شرکت   های ویژگی   به   فرهنگی   مشارکت  تعریف   نمودن 

  و   ها سنت   قیود،   از   کورکورانه   پیروی   بر   آن   بنای   است   ممکن   که   زندگی   روزمره   و   معمولی   های فعالیت   سایر 

  کند می   متمایز   باشد   عشایری   و   روستایی   شهری،   اجتماعات   در   سنتی   و   فرهنگی   سیاسی،   های اجتماعی، تعین 

 (.1380کوثری،  ) 

انواع مهم   از  بیشتر بایستی در هر جامعه   که   هایی مشارکت   ترین    بعد   در   مشارکت   شود   توجه   آن   به   ای 

  توسعه .  شد   خواهد   ابعاد   دیگر   توسعه   به   منجر   کشور   یک   فرهنگی   پیشرفت   که   چرا .  فرهنگی و اجتماعی است 

  بنابراین ؛  معنوی   و   مادی   نیازهای   برآوردن   در   قوم   هر   امکانات   و   ها قابلیت   ها، آگاهی   رشد   از   است   عبارت   فرهنگی 

  و   اندیشه   یعنی   ذهنیت   و   است   جامعه   ذهنیت   کند   تغییر   باید   همه   از   بیش   که   چیزی   فرهنگی   توسعه   و   تحول   در 

  از   و   ها کتابخانه   تقویت   و   گسترش   به   خاص   توجه   فرهنگی،   ی توسعه   های راه   از   یکی .  اند اندیشه   بستر   ها کتابخانه 

  و   کمیت   نیز   و   خوانی کتاب   و   کتاب   میزان   با   فرهنگی   اعتالی   که   آنجایی   از .  است   عمومی   های کتابخانه   جمله 

  و   مطالعه   فرهنگ   گسترش   با   عمومی   های کتابخانه   دارد   مستقیم   ارتباط   جامعه   هر   در   فرهنگی   های فعالیت   کیفیت 

 دارند.   جامعه   افراد   فرهنگی   رشد   در   ای ویژه   جایگاه   منطقه   هر   فرهنگی   های فعالیت   ابزار   عنوان به 
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  های کتابخانه   که  دارندمی  اعالم  عمومی  هایکتابخانه   زمینه  در  «یونسکو  و  ایفال»   مشترک  منشور

  روح   سالمت  و  صلح  پرورش  اصلی  عامل  و  اطالعات  فرهنگ،  آموزش، برای  جاودان  نیرویی  مانند  عمومی

  فعال   حمایت   به  را   محلی  و ملی  هایحکومت   یونسکو،  و   ایفال   رون یا از.  است  زنان   و   مردان  اندیشه   طریق   از

 آینده  به   رسیدن برای   پرشی سکوی  و  گذشته  و   حال بین   ارتباطی پل کنند. کتابخانه می تشویق آنها  توسعه  از

  افراد تمامی مشارکت پایه  بر هنری   و  فرهنگی  آفرینندگی امکانات،  آوردن فراهم  فرهنگی توسعه  اگر . است

  به   باید   در این صورت طبعا    کند،می  کمک  خالقیت  جستجوی   برای   فرد  به   آن   در  که  شود   توصیف   جامعه

(.  1375  عراقی،فدایی )نگریست    گیردمی   قرار  فرهنگی  تعادل  مثلث   در  که  نهادهایی  از  یکی  عنوانبه   کتابخانه

 جایگاه   و   نقش  گفت  توانمی  که  است  گرفته  شکل  ایگونه به   عمومی  هایکتابخانه   وظایف  و  اهداف  همچنین

 بستر  ایجاد  واقع  در.  است  دیگری   نهاد  هر  از   بیش   حاضر  عصر  در   علم  ترویج  و   علم   کردن  همگانی  در  نها آ

  است  هاکتابخانه   این   مهم   وظایف  و   اهداف  از  علمی  تفکر  یاشاعه   و   علم  کردنهمگانی  برای  مناسب

توانند ابتکارات اجتماعی و آموزشی را  های عمومی میاز طرفی کتابخانه  (.1387  شاملو،  آبادی وشریف)

 های اجتماعی کمتری را تجربه کنند. توسعه دهند تا مردم بتوانند زندگی بهتری داشته و محرومیت 

  تنها نه های عمومی  کتابخانه   شود،می  گرفته   نظر  در  عمومی  های کتابخانه  برای که  ایبودجه   وجود   با

با  می  پیش   کندی   به   فرهنگی  نهاد  یک  عنوان به   خود  جایگاه   ارتقای   و   اهداف   به   دستیابی  در بلکه  روند، 

 بوده   سازمسئله   دیرباز  از  عمومی  هایکتابخانه   مالی  مشکالت .  ای مواجهندهای اساسی مالی و بودجهچالش

.  اندبوده   خود  های کتابخانه  بودجه   افزایش  برای   راهی  دنبالبه   های عمومیابخانهکت  مدیران  همواره   و  است

  که  ها شهرداری  درآمد  از ( 5/0)  درصدی نیم  یبودجه  ها،هزینه   افزایش و   تورم و  اقتصادی  مشکالت  علتبه 

  رو  هایجوابگوی هزینه  نه   و  شودمی  پرداخت موقع نه به   است  شده  گرفته  نظر  در عمومی های کتابخانه  برای

 هدایا   کشور،  عمومی  هایکتابخانه   نهاد  تأسیس   قانون   5  ماده   براساس  .است  عمومی  هایکتابخانه   افزایش  به 

 المللیبین   مجامع  و   خصوصی   بخش   و  غیردولتی   عمومی  نهادهای   و   مؤسسات  ها،سازمان  مردمی  های کمک  و

 سعی  باید   های عمومیکتابخانه   مسئوالن  و  مدیران  که   هستند  عمومی  هایکتابخانه   مالی   منابع  از   موقوفات  و

ظرفیت    از  است  الزم   عمومی  هایکتابخانه   توسعه  برای  بنابراین.  نمایند  جذب   را  مالی   منابع  این   کنند

 عمومی  هایکتابخانه   بودجه   تأمین   در مشارکت  برای  جامعه  افراد و شود استفاده  بیشتر  مردمی  هایمشارکت

 . گیرند قرار ترغیب  و  توجه  مورد بیشتر

  بر  که   دارند   فراگردهایی  و   رویدادها  در  مشارکت  تمایل فراوانی برای   اکنون   جهان  مردم  آنکه  اما با

 دایره   و  گرددمی  روروبه   متمرکز  و  سختگیرانه   هاینظام   با   اغلب  تمایل  این  گذارند، می  اثر  آنان  زندگانی
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  نادرست   توزیع  دیوانساالری،   های محدودیت  قانونی،   هاینظام .  سازدمی  محدود  را   مردمان  سازنده   های تالش

  دامنه   و   بندندمی  را  مردمی  مشارکت  راه   که   هستند  موانعی  جمله  از  قانونی  هایقدرت   و  هادارایی   نابرابر  و

های مردمی در این موانع در جذب مشارکت  (.1377  باستی،)  سازندمی  محدود   را   آنان  گزینش  و  انتخاب

  به  پژوهشی توانند مانع از مشارکت حداکثری جامعه ایرانی شوند. هانتر درهای عمومی ایران نیز میکتابخانه

نتیجه    کارولینای  عمومی  های کتابخانه   در  مجازی  هایکمک  آوریجمع  بررسی شمالی پرداخت و به این 

-های مردمی، عدم استفاده از ظرفیت اینترنت برای جذب مشارکترکتترین مانع جذب مشارسید که مهم

  کلیدی   عنصر  یک  تبلیغات  و  عمومی  روابط  که  داد  نشان  نیل  پژوهش  (.Hunter, 2009های مردمی است )

  عدم   موانع  نشان داد  (1394)شهریاری    (.Neale, 2011است )  مالی  هایکمک  آوریجمع  در   موانع  رفع  برای

  جامعه در فعال  خیرین الگوسازی  فرهنگ نبود   ها، کتابخانه در  مشارکت ضرورت  و   اهمیت   از  جامعه آگاهی

کتابخانه مهم  جامعه  در  موجود  تورم  و  اقتصادی  وضعیت  و در  مردمی  مشارکت  موانع  عمومی ترین  های 

نتایج پژوهش منصوری و سلیمان نیز  1395ریزی )هستند.  ها و  نشان داد که مشارکت در حوزه کتابخانه( 

برخوردار    یوپرورش از اقبال کمترها از جمله بهداشت و درمان و آموزشحوزه   رینسبت به سا  یسازکتابخانه 

ن  احساس  عدم  پا  ازیاست.  کتابخانه،  به  سرانه   نییجامعه  اطالع م  بودن  فقدان  تبل  یرسانطالعه،  در   غاتیو 

ها و عدم درخواست  کتابخانه   یهابا رسالت  نیریخ  ییها، عدم آشناکتابخانه   یاقدامات و سودمند  صخصو

پژوهش    شوند.یمحسوب م  نییمشارکت پا  یاصل  لیحوزه، از دال  نیدر ا  تیجهت فعال  نیریامر از خ  نیمسئول

( نیز نشان داد که برقراری ارتباط دقیق و مؤثر با خیرین تأثیر زیادی در 1396پیمانخواه، خراسانی و روفی )

نیز در 1396های عمومی استان سمنان دارد. خندان و ساالری )های مردمی در کتابخانه جذب مشارکت  )

دادند که   نشان  راهبردها پژوهشی  ایجاد ساختار ی درون ارتباطات هدفمند در سازمان سبب  نظیر  سازمانی 

های مرتبط با مقوله  سازمانی نظیر ارتباط با سازمانمناسب برای ارتباطات سازمانی با خیرین و راهبردهای برون 

های نقدی و غیر نقدی آنها  و افزایش هدایا و کمک  هاستسبب جذب خیرین کتابخانه   ،وقف و نیکوکاری

-های مردمی در کتابخانهعنوان مانعی در جذب مشارکتنین ارتباطی را به ؛ آنها عدم وجود چرا در پی دارد

 اند. های عمومی در نظر گرفته 

های وسیع در فرهنگ ایرانی و اسالمی در سنت وقف و مشارکت خیرین در توسعه  رغم پیشینهعلی

های عمومی به جذب انه کتاب و کتابخوانی، و از طرفی با توجه به کمبود شدید منابع مالی و نیاز شدید کتابخ

های مردمی های مردمی، مسأله پژوهش حاضر این است که چه موانعی در جذب و توسعه مشارکت مشارکت

های مردمی های جذب هر چه بیشتر مشارکت منظور شناسایی راه های عمومی کشور مؤثرند؟ به در کتابخانه
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 ضرورت ترویج این اندیشه در میان سایر مردم،  ها و های مشارکت در کتابخانه و خیرین، فراهم کردن زمینه 

گیری از تجارب خیرین  های عمومی در کشور را جویا شویم. بهره دارد که نظرات خیرین فعال حوزه کتابخانه 

ریزی  های مناسب برنامه تواند زمینه های عمومی میهای مردمی در کتابخانهدر شناسایی موانع جذب مشارکت

های عمومی فراهم کند. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر های مردم در کتابخانه ترا در جهت توسعه مشارک 

رتبه و  اثر شناسایی  موانع  مشارکتبندی  توسعه  و  در جذب  کتابخانه گذار  در  مردمی  از  های  های عمومی 

 باشد: پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سؤال زیر می رون یاساز کشور است. از دیدگاه خیرین کتابخانه 

 ساز کشور کدامند؟ های عمومی از نظر خیرین کتابخانه ع مؤثر در جذب مشارکت مردمی در کتابخانه موان  -1

 ای دارند؟ ساز چه رتبه های عمومی از نظر خیرین کتابخانه موانع مؤثر در جذب مشارکت مردمی در کتابخانه  -2

 

 روش پژوهش 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش آمیخته انجام شده است؛ در واقع این روش ترکیبی از  

های کیفی و کمی است. پژوهش حاضر در بخش کیفی، یک پژوهش اکتشافی و در بخش کمی، طرح شیوه 

 بخش کیفی آماری است. جامعهتحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی  پژوهش یک طرح همبستگی از نوع  

سازی  نفر از خیرین فعال حوزه کتابخانه 15اند. در این بخش  داده  ساز تشکیلخیرین فعال کتابخانه را وهشپژ

خیرین   شامل مرحله کمی در پژوهش آماری  جامعه برفی انتخاب گردیدند. و گلوله  هدفمند صورتکشور به 

 غیرمالی  چه   و   مالی  لحاظ   به   چه   کمکشان  نوع   واسطه   های عمومی کشور هستند که به فعال حوزه کتابخانه

  نهاد  در  عمومی،  هایکتابخانه   به...  و  کتابخانه  ساخت  و  وقف  تجهیزات،  و  کتاب  اهدا   و  خرید  مانند

های  طی مکاتبات صورت گرفته با نهاد کتابخانه   .اندشده   شناخته  خیر  عنوان  با  کشور  عمومی  هایکتابخانه 

معه پژوهش میسر نشد. چنانچه حجم جامعه نامعلوم است از فرمول  عمومی کشور، امکان دستیابی به کل جا

 شود.زیر استفاده می

N=
(𝑧α

2

2×𝑠2)

𝑑2  

است که همان واریانس نمونه اولیه است.    2Sدر این فرمول مهمترین پارامتری که نیاز به برآورد دارد  

شود. بدین منظور پرسشنامه  محاسبه میتعدادی پرسشنامه توزیع شده و واریانس نمونه اولیه  2S برای محاسبه

مقدار   ؛ و های عمومی استان خوزستان توزیع واریانس نمونه اولیه محاسبه شدخیر حوزه کتابخانه   20اولیه بین  
2Z ( یک مقدار ثابت است که به فاصله اطمینان و سطح خطاα  ) درصد   5بستگی دارد. معموال  سطح خطا را

درصد در نظر گرفته شود    5گیرند. برای مثال اگر سطح خطا با سطح معناداری برابر  درصد در نظر می  1یا  
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 dخواهد بود. مقدار   96/1با توجه به جدول آماری  2Z درصد خواهد بود. در نتیجه  95سطح اطمینان برابر با 

حجم نمونه    شود. لذا بر اساس آنچه گفته شد درصد نظر گرفته می  5نیز بر اساس همان سطح خطا یا برابر  

 کمی به شرح ذیل محاسبه گردید:

N=
(𝑧α

2

2×𝑠2)

𝑑2 = 
(3.841∗0/16 )

0/0025
= 246 

𝑧𝑎

2
= 841/3   

𝑠2 = 16/0  

𝑑2 = 0025 /0  

 

مرور مبانی  طریق از پژوهش بندیچارچوب و شناخت پژوهش، اصلی مسئله تشریح و طرح از بعد

نها،  آ همگرایی و واگرایی درک و پژوهش خارجی و داخلی پیشینه بررسی  و تطبیقی مطالعات نظری،

و   مصاحبه با خبرگان طریق از  های عمومیگام شناسایی موانع جذب مشارکت مردمی در کتابخانه نخستین

 آوریو جمع  توزیع از بعد کمی( بعدی )تحلیل گام گیرد. درمی  انجام مضمون( ها )تحلیل داده  کیفی تحلیل

داده  تحلیل پرسشنامه )اعتبارسنجی( و تعدیل فهد با هاکمی  در  تأیید  مردمی  مشارکت  جذب  موانع 

 انجام شده است. کیفی بخش دست آمده دربه  های عمومیکتابخانه

-های مردمی در کتابخانهپژوهش )بخش کیفی( جهت شناسایی موانع جذب مشارکت اول مرحله در

برای   مضمون روشی استفاده شده است. تحلیلای عمومی از مصاحبه با خبرگان با روش تحلیل مضمون  ه

و  مصاحبه   سخنان  خالصه  است. هاداده  درون موجود )مضامین( الگوهای  بیان  و  تحلیل  تعیین، شوندگان 

  . آوری گردیداستناد جمع  قابل   و  کیفی  های داده   صورتبه   سپس  و   مکتوب  ابتدا  شده آنان،   ارائه   هایپاسخ

  ی ها کتابخانه   های مردمی دراولیه مربوط به موانع جذب مشارکت کد  20 هامصاحبه چندباره  بازخوانی با

 .دهدمی نشان را اولیه  استخراج کدهای باز و کدگذاری ( چگونگی1شد. جدول ) استخراج یعموم
 

 باز  کدگذاری  مرحله  )مربوط به موانع( در  شده  استخراج اولیه  مفاهیم .1 جدول

 مستخرج  مصاحبه  کد  اولیه کد  شرح یا مفهوم کد

A1 رنگ بودن روحیه تعاون و مشارکت در جامعهکم M1-M10-M14-M15 

A2  توجه اندک به کتاب و کتابخوانی در کشور M1-M4-M5-M7-M9-M10-

M13-M15 

A3  عدم تجلیل مناسب از خیرین M1-M2-M3-M15 

A4 سطح جامعه های عمومی در اعتقاد اندک خیرین به اثربخش بودن کتابخانه M1-M2-M7-M9-M13-M15 

A5 های عمومی در جامعه.ناکافی بودن آگاهی خیرین از اثرات اجتماعی کتابخانه M1-M4-M6-M13 
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A6 های عمومی. عدم اطمینان خیرین به اثربخش بودن مشارکت مردمی در کتابخانه M1-M9-M10-M13 

A7 ها. عدم تبلیغات مناسب رسانه M2-M4-M6-M10 

A8 سازمانی حاکم بر سیستم دولتی در ایران.فرهنگ M2-M5-M7-M9-M12 

A9 های عمومی. عدم آگاهی جامعه از اهمیت و ضرورت مشارکت در کتابخانه M2-M5-M8-M12-M13 

A10  .نبود فرهنگ الگوسازی خیرین فعال کتابخانه ساز M2-M14-M15 

A11  موجود در جامعه.وضعیت اقتصادی و تورم M2-M3-M5-M7-M9-M10-
M14 

A12 های عمومی در جامعه.عدم تبیین مناسب پیامدهای ساخت و تجهیز کتابخانه M3-M14-M15 

A13 
های  گر در زمینه حمایت از خیرین کتابخانهعدم وجود قوانین و مقررات تسهیل

 عمومی. 
M3-M5-M7-M9-M14 

A14 های عمومی. کتابخانه ایرادهای ساختاری M3-M5-M8-M11-M13-

M14 
A15 های عمومی. ایرادهای قانونی کتابخانه M3-M4-M7-M8-M10 

A16 
کتابخانه خیرین  جایگاه  و  نقش  نبودن  مشخص  یا  نبودن  ساختار  فعال  در  ساز 

 . های عمومیسازمانی کتابخانه
M3-M9-M10-M13 

A17  های عمومی و خیرین.کتابخانهضعف ارتباط بین مسئوالن M3-M8-M10 

A18  های سنتی جذب و ترغیب خیرین.تأکید بر شیوه M6-M9-M10-M13 

A19 های عمومی. بوروکراسی اداری کتابخانه M3-M6-M11-M13 

A20 های عمومی. رسانی کتابخانهنظام نامناسب اطالع M3-M6-M7-M8-M11-M15 

های کیفی )تحلیل مضمون( استفاده شده  منظور تحلیل داده پژوهش به گونه که گفته شد در این  همان

های استنباطی شامل آزمون  ها از آزمونمنظور تحلیل کمی داده که در قسمت قبل ارائه شده است. همچنین به 

داده  شد.  استفاده  تأییدی  عاملی  و  اکتشافی  تحلیل  اسمیرنوف،  کمک  کلموگروف  با    افزارهای نرم ها 

 تحلیل شدند.  8/3 2اس الو پی  22 1ساسپیاس

 

 های پژوهشیافته

ها از دو روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استفاده شد که در ادامه به  وتحلیل داده منظور تجزیهبه 

 شود. بررسی نتایج پرداخته می

 تحلیل عامل اکتشافی 

با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل شناسایی شد و سپس با استفاده   بخش در این

 
1. SPSS 22 

2. PLS3 
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 آمار های آزمون از استفاده  ها ارزیابی و در نهایت با از گویه  یک هر روایی و پایایی از تحلیل عاملی تأییدی

چنانچه در جدول  است.  شده  تحلیل دست آمده به  نتایج و  آزمون های پژوهش،پرسش از یک هر استنباطی

، 7/ 997تر از یک است که در میان آنها ارزش ویژه زیرعامل اول  زیرعامل بزرگ  3شود  ( مالحظه می2)

درصد کل واریانس   228/67زیرعامل در مجموع  3است. این  072/2و زیرعامل سوم  3/ 376زیرعامل دوم 

حل نهایی استخراج ی که الزم است در راه هایکند، برای تشخیص تعداد زیرعاملبین عوامل اولیه را توجیه می

 ( نمایش داده شده است. 1نامه، در نمودار )های پرسشعامل Screeاستفاده شد. طرح  Screeشود از طرح 
 

. موانع استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط عامل موانع جذب و توسعه مشارکت  2جدول 

 های عمومی مردمی در کتابخانه 

 زیرعامل 

 ارزش ویژه ابتدایی 
مجموع توان دوم بارهای  

 عاملی استخراج شده
 مجموع بارهای عاملی دوران یافته 

کل
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 های عمومی گانه موانع جذب و توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه 3های  . نمودار شیب دامنه زیرعامل 1نمودار  

 

ی موانع جذب و توسعه مشارکت  بار عامل(، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و میزان  3در ادامه در جدول )

دست آمد،  های اصلی با دوران واریماکس به های عمومی که با روش چرخش زیرعاملمردمی در کتابخانه 

 شود. بیان می
های  مردمی در کتابخانه  های موانع جذب و توسعه مشارکت. ماتریس چرخش یافته زیرعامل 3جدول 

 عمومی به شیوه واریماکس 

 بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  بار عاملی اول نسبت اشتراک  شماره سؤال

1 620 /0 016 /0 107 /0 780 /0 

2 703 /0 112 /0 254 /0 791 /0 

3 624 /0 214 /0 288 /0 704 /0 

4 690 /0 179 /0 237 /0 776 /0 

5 657 /0 180 /0 542 /0 575 /0 

6 584 /0 232 /0 687 /0 240 /0 

7 681 /0 093 /0 817 /0 062 /0 

8 584 /0 033 /0 671 /0 183 /0 

9 727 /0 194 /0 808 /0 193 /0 
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10 726 /0 310 /0 762 /0 221 /0 

11 578 /0 018 /0 750 /0 120 /0 

12 601 /0 150 /0 759 /0 047 /0 

13 777 /0 852 /0 063 /0 218 /0 

14 690 /0 824 /0 014 /0 108 /0 

15 663 /0 788 /0 080 /0 189 /0 

16 756 /0 837 /0 166 /0 165 /0 

17 777 /0 843 /0 255 /0 029 /0 

18 617 /0 780 /0 066 /0 066 /0 

19 737 /0 831 /0 155 /0 152 /0 

20 753 /0 802 /0 316 /0 102 /0 

 

زیرعامل: »ساختاری،  3شود که این عامل شامل (، مشخص می3دست آمده از جدول ) طبق نتایج به 

بار عاملی )شود. بیشمی  سؤال   20  شاملای و رفتاری« است که  زمینه به سؤال  777/0ترین  و    13( مربوط 

 عامل تشریح خواهند شد.  3شود. در ادامه هر می 11(، مربوط به سؤال 578/0ترین بار عاملی )کم

است، در این عامل    20تا    13های  ساختاری( است که شامل سؤال بار عاملی اول مربوط به زیرعامل )

شود. بار عاملی مربوط می  18به سؤال    780/0ترین بار عاملی  و کم  13به سؤال    852/0ترین بار عاملی  بیش

ترین بار عاملی است، در این عامل بیش 12تا  6های ای( است که شامل سؤالدوم مربوط به زیرعامل )زمینه 

شود. بار عاملی سوم مربوط به زیرعامل مربوط می 8به سؤال  0/ 671ترین بار عاملی و کم  7به سؤال  817/0

ترین  و کم  2به سؤال    791/0ترین بار عاملی  است، در این عامل بیش  5تا    1های  )رفتاری( است که شامل سؤال

 شود.مربوط می 5به سؤال  575/0بار عاملی 

 های عمومی ذب و توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه تحلیل عامل تأییدی موانع ج 
دهد. تمامی مدل تحلیل عاملی تأییدی را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می   (2)نمودار  

پرسشآیتم بزرگهای  عاملی  بار  دارای  از  نامه  می  5/0تر  لذا  همو  پرسشتوان  سؤاالت  برای  سویی  نامه 

این ماندازه  نشان میگیری مفاهیم را در  نتایج فوق  نشان داد. در واقع  دهد آنچه محقق توسط  رحله معتبر 
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ها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه   نهاآ نامه قصد سنجش  سؤاالت پرسش

 های پنهان قابل استناد است. متغیریا 

در حالت تخمین   های عمومیکتابخانه موانع جذب و توسعه مشارکت مردمی در مدل . 2نمودار 

 د ضرایب استاندار

  را در حالت قدر   های عمومیموانع جذب و توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه مدل    (3)نمودار  

( معناداری ضرایب  نشان میt-valueمطلق  اندازه (  معادالت  تمامی  واقع  در  مدل  این  )بارهای    گیریدهد. 

کند. بر طبق این مدل، هر  ، آزمون میtت ساختاری را با استفاده از آماره  عاملی مرتبه اول و دوم( و معادال 

اطمینان   بارهای عاملی و ضرایب مسیر در سطح  از  نشان میدرصد    95یک  نتایج  دهد که معنادار هستند. 

 . هستند  معنادار درصد 95بارهای عاملی در سطح اطمینان  تمامی
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 ( t-value)   ی در حالت معنادار   های عمومی مشارکت مردمی در کتابخانه موانع جذب و توسعه  مدل    . 3نمودار  

 

 های برازندگی مدل مورد بررسی قرار گرفته است: در ادامه شاخص

 بررسی مدل بیرونی پژوهش 

افزار در این قسمت از پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج و گزارش خروجی نرم

 ( آورده شده است.4شاخص پایایی مرکب و آلفای کرونباخ در جدول )اس برای این  الپی

 
 . جدول پایایی مرکب و آلفای کرونباخ 4جدول 

 آلفای کرونباخ  پایایی مرکب  عوامل فرعی 

 0/ 822 0/ 877 رفتاری 

 0/ 859 0/ 893 ای زمینه

 0/ 872 0/ 899 ساختاری

آمده برای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بیشتر  دست  بینید مقادیر به ( می4طور که در جدول )همان

نشان   70/0از   بنابراین مدل است که  است.  پژوهش  متغیرهای  پایایی مطلوب  موانع جذب و توسعه   دهنده 

 گیری از پایایی مطلوبی برخوردارند. های عمومی اندازه مشارکت مردمی در کتابخانه
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 های عمومی مشارکت مردمی در کتابخانهجذب و توسعه  ارزیابی روایی مدل موانع 

گیری از دو روش روایی همگرا و روایی افتراقی )واگرا( استفاده  برای سنجش روایی مدل اندازه 

 شده است که در ادامه تشریح خواهند شد. 

 روایی همگرا 

 . نتایج محاسبه شاخص متوسط واریانس 5جدول 

 AVE عوامل فرعی 

 0/ 591 رفتاری 

 0/ 549 ای زمینه

 0/ 529 ساختاری

است.   5/0برای متغیرهای مکنون باالتر از  AVEشود مقدار ( مشاهده می5طور که در جدول )همان

 گیری مطلوب است. های اندازه توان گفت که روایی همگرای مدلبنابراین می

 روایی افتراقی و واگرا 

تکمیل   معیار  یک  واگرا  در  روایی  و  است  پیمدل کننده  معیاره ال سازی  شامل  معیار  دو  از  اس 

 گردد.الرکر و آزمون بارهای عرضی برای بررسی آن استفاده میـفورنل
 

 های عمومی . بارهای عاملی موانع جذب و توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه 6جدول 

 ( T) عدد معناداری بار عاملی  شاخص )کد اولیه( 

 6/ 849 0/ 622 مشارکت در جامعهرنگ بودن روحیه تعاون و کم

 7/ 572 0/ 704 توجه اندک به کتاب و کتابخوانی در کشور 

 23/ 693 0/ 858 عدم تجلیل مناسب از خیرین 

 17/ 065 0/ 831 های عمومی در سطح جامعه اعتقاد اندک خیرین به اثربخش بودن کتابخانه

 16/ 685 0/ 802 های عمومی در جامعه.کتابخانهناکافی بودن آگاهی خیرین از اثرات اجتماعی 

 5/ 803 0/ 555 های عمومی. عدم اطمینان خیرین به اثربخش بودن مشارکت مردمی در کتابخانه

 11/ 151 0/ 689 ها. عدم تبلیغات مناسب رسانه 

 13/ 357 0/ 732 سازمانی حاکم بر سیستم دولتی در ایران.فرهنگ

 29/ 355 0/ 846 های عمومی. ضرورت مشارکت در کتابخانهعدم آگاهی جامعه از اهمیت و 

 20/ 939 0/ 817 نبود فرهنگ الگوسازی خیرین فعال کتابخانه ساز. 

 19/ 069 0/ 803 وضعیت اقتصادی و تورم موجود در جامعه.

 10/ 284 0/ 704 های عمومی در جامعه.عدم تبیین مناسب پیامدهای ساخت و تجهیز کتابخانه

تسهیل مقررات  و  قوانین  وجود  کتابخانهعدم  خیرین  از  حمایت  زمینه  در   11/ 670 0/ 703های  گر 
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 عمومی. 

 20/ 647 0/ 803 های عمومی. کتابخانه ایرادهای ساختاری

 17/ 568 0/ 746 های عمومی. ایرادهای قانونی کتابخانه

ساختار سازمانی  فعال نبودن یا مشخص نبودن نقش و جایگاه خیرین کتابخانه ساز در  

 . های عمومیکتابخانه
684 /0 242 /10 

 13/ 007 0/ 708 های عمومی و خیرین.ضعف ارتباط بین مسئوالن کتابخانه

 13/ 883 0/ 740 های سنتی جذب و ترغیب خیرین.تأکید بر شیوه 

 15/ 952 0/ 778 های عمومی. بوروکراسی اداری کتابخانه

 8/ 086 0/ 642 های عمومی. کتابخانهرسانی نظام نامناسب اطالع
 

است،    4/0ها بیش از  دهد مقادیر بارهای عاملی برای تمامی شاخص( نشان می6طور که جدول )همان

با استفاده از روش آزمون بارهای عرضی   لذا تمام بارهای عاملی در دامنه قابل قبول قرار داشته و روایی سازه 

های دیگر ها با مقادیر همبستگی میان سازه هریک از سازه  AVE(، مقدار جذر  7گردد. در جدول )تأیید می

 نشان داده شده است. 

 . ماتریس سنجش روایی واگر به روش فورنل و الکر 7جدول 

 3 2 1 های پژوهش سازه 

   0/ 769 رفتاری 

  0/ 741 0/ 542 ای زمینه

 0/ 727 0/ 561 0/ 616 ساختاری

( جدول  جذر  7در  مقدار  که  است  مشخص   )AVE    در که  حاضر  پژوهش  در  مکنون  متغیرهای 

های زیرین و راست  اند، از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهخانه 

ها )متغیرهای  توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، سازه می  رونیاقطر اصلی قرار دارند، بیشتر است. از  

های دیگر، به عبارت دیگر روایی واگرای  های خود دارند تا با سازه مکنون( در مدل، تعامل بیشتری با شاخص

 . مدل در حد مناسب است

 های عمومی توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه موانع جذب و برازش مدل  

طور که جدول  شود. همان و متوسط اشتراک محاسبه می  2Rصورت میانگین هندسی  به  GOFشاخص  

است، برازش کلی   521/0که دارای مقدار    (GOF)  دهد، مثبت بودن شاخص نیکویی برازش( نشان می8)

 گردد. است، در نتیجه برازش کلی مدل تأیید می 4/0دهد. چون این مقدار بیشتر از میمدل را نشان  
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 GOFبررسی اعتبار  . شاخص8جدول 

 Communality متغیرها
2

R GOF 

 669/0 372/0 رفتاری

521 /0 
 692/0 391/0 ایزمینه

 778/0 380/0 ساختاری 

 713/0 381/0 میانگین 

 

های  جذب و توسعه مشارکت مردم در کتابخانههای مربوط به موانع مؤثر بر بررسی سؤال 

 ایران  عمومی

 شود. های پژوهش پرداخته میوتحلیل سؤالدر این بخش به تجزیه 

 های عمومی جذب و توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه  موانعسؤال اول پژوهش:  

های عمومی ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و  کتابخانه موانع جذب و توسعه مشارکت مردمی در   

تحلیل مضمون شناسایی سپس با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل و زیرعوامل مشخص شدند. ولی برای تأیید  

 ( آمده است: 9ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج در جدول )این عوامل و زیرعامل

 
 های تحلیل عاملی تأییدی از یافته نتایج حاصل   .9جدول 

 2R استاندارد بتاضریب  t-value عامل

 0/ 669 19/ 821 0/ 818 رفتاری 

 0/ 692 13/ 245 0/ 832 ای زمینه

 0/ 778 31/ 673 0/ 882 ساختاری

دهند که موانع جذب و توسعه مشارکت  ( نشان می9نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول )

 99در سطح اطمینان    ای و رفتاری« است.های عمومی دارای سه عامل »ساختاری، زمینه کتابخانه مردمی در  

، در خارج های عمومیمانع جذب و توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه   سه برای هر  t-valueمقادیر درصد 

توان نتیجه گرفت که متغیرها میو مقادیر باالی آن    ،R2( قرار دارند. با توجه به مقدار  -2/ 58،  58/2ی )بازه 

 در سطح قوی قرار دارند.

 های عمومی جذب مشارکت مردم در کتابخانه موانع مؤثر بر بندی سؤال دوم پژوهش: رتبه

جذب و توسعه  میزان تأثیرگذاری موانع    2با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی و نمودار  
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دست آمده با توجه به نتایج به ( آورده شده است.  10در جدول )  های عمومیمشارکت مردمی در کتابخانه 

و موانع رفتاری با   832/0ای با ضریب  ، موانع زمینه 882/0( موانع ساختاری با ضریب تأثیر  10در جدول )

 های اول تا سوم هستند.به ترتیب در اولویت  818/0داشتن ضریب 
 های عمومی توسعه مشارکت مردمی در کتابخانه بررسی میزان تأثیرگذاری موانع جذب و  .10جدول 

 (β)ضریب تأثیر  عوامل اصلی  اولویت

 0/ 882 ساختاری 1

 0/ 832 ای زمینه 2

 0/ 818 رفتاری  3

 

 نتیجه

های عمومی  های مردمی در کتابخانهاین پژوهش با هدف شناسایی موانع جذب و توسعه مشارکت

های مردمی نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که موانع جذب و توسعه مشارکتایران انجام شده است.  

 .ای و رفتاری« استساختاری، زمینه » های عمومی ایران دارای سه عامل در کتابخانه 

  افراد شخصیت و افکار نگرش، در تغییر از ناشی را جامعه در مشارکت افزایش دیدگاه روانشناختی

دیدگاه   .دانندمی این  طرفداران  نظر  رفتن   منظوربه   از   تغییرات   ایجاد  جامعه،  در  مردم  مشارکت  میزان  باال 

 اعتقادات   سیستم  در  تغییر  بر الگوهای   تأکید   دیدگاه،  این  در.  است  الزامی نهاآ   شخصیت  ساخت  در  مطلوبی

نظر   از .  باشند  داشته  را  بیشتر  موفقیت  کسب   انگیزه   روانی،  نظر  از  باید  مردم  است،   شخصیتی   خصوصیات  و

 به   نسبت   و   است  انعطاف  قابل   و  خودمختار  مستقل،  آگاه،  کننده،مشارکت  شهروندی  مدرن،  انسان   1انگلس 

دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع رفتاری   کامل  مسئولیت   احساس  کارهای خود   و   وظایف   انجام 

بر سر توسعه   این موانع شامل کمهای مردمی در کتابخانهمشارکتمانعی  ایران هستند.  رنگ های عمومی 

بودن روحیه تعاون و مشارکت در جامعه، توجه اندک به کتاب و کتابخوانی در کشور، عدم تجلیل مناسب  

اهی های عمومی در سطح جامعه و ناکافی بودن آگاز خیرین، اعتقاد اندک خیرین به اثربخش بودن کتابخانه 

کتابخانه  اجتماعی  اثرات  از  پژوهش شهریاری  خیرین  با  پژوهش  این  نتایج  هستند.  های عمومی در جامعه 

  و   اهمیت  از  جامعه   آگاهی  راستاست که نشان دادند عدم ( هم 1395و منصوری و سلیمیان ریزی )  (1394)

 لی مطالعه، از دال  بودن سرانه  نییجامعه به کتابخانه، پا  ازیعدم احساس ن  ها،کتابخانه   در  مشارکت  ضرورت

 . شوندیحوزه محسوب م نیدر ا نییمشارکت پا یاصل

 
1. Engels 
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زمینه موانع  که  داد  نشان  پژوهش  این  مشارکتنتایج  توسعه  راه  سر  بر  مانعی  در  ای  مردمی  های 

اثربخش بودن مشارکت مردمی   ای شامل عدم اطمینان خیرین به های عمومی ایران هستند. موانع زمینه کتابخانه 

سازمانی حاکم بر سیستم دولتی در ایران، ها، فرهنگ های عمومی، عدم تبلیغات مناسب رسانه در کتابخانه 

های عمومی، نبود فرهنگ الگوسازی خیرین  عدم آگاهی جامعه از اهمیت و ضرورت مشارکت در کتابخانه 

در جامعه و عدم تبیین مناسب پیامدهای ساخت و تجهیز فعال کتابخانه ساز، وضعیت اقتصادی و تورم موجود  

  بنیه   مردمی، ضعف  هایای مشارکتزمینه  بازدارنده   عوامل  جمله  از  های عمومی در جامعه هستند.کتابخانه 

  انرژی   و  وقتتمام   مجبورند  آنها  مشکالت،  قبیل  این   وجود   با  زیرا  آنهاست.  اقتصادی  مشکالت  و   اقتصادی

 مسائل  سایر  به   پرداختن   برای   را  کمتری  فرصت   جهت   همین   به .  گیرند  کار  به   خود،   بقای  و   معاش  برای   را   خود

  از   راستا  این   در   مشارکت  که  است؛ چرا  مغایر  مشارکت  توسعه  با  شرط  این   به   موانع اقتصادی  .کنندمی   پیدا

  آنکه   حال.  برخوردارند  بهتری  نسبتا    زندگی  کیفیت  از  که  بود   خواهد  هاییگروه   مختص   و  ناقص  نوع

دهد. نتایج  قرار توجه  محور  در را جامعه فرودست اقشار ویژه به   و  مردم عامه باید   جویانهمشارکت های برنامه

( است که نشان دادند  1395و منصوری و سلیمیان ریزی )  (1394)راستا با پژوهش شهریاری  این پژوهش هم

 یاصل  لیاز دالجامعه  در موجود تورم و اقتصادی وضعیت و جامعه در فعال خیرین الگوسازی فرهنگ نبود

( که Neale, 2011. همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش )شوندیحوزه محسوب م  نیدر ا  نییمشارکت پا

 مالی  هایکمک  آوریجمع   در  موانع   رفع  برای  کلیدی   عنصر  یک  تبلیغات  و  عمومی  روابط   که   داد   نشان

 راستاست. هم است 

  گسترش   مشارکت  روند  آنکه   از   بیش است.  نیازمند  مشارکت  فرهنگ  به  مردمی  مشارکت  گسترش

 ساختار   مشارکتی،  فرهنگ  شدن   نهادینه  دلیل  نخستین   دارد.  ضرورت  دموکراسی  روحیه  شدن   نهادینه   یابد،

نتایج این پژوهش نشان .  است  کرده   ایجاد  مانع  فرهنگ  این  ظهور  راه   در  که  است  جامعه و ساختار سازمانی

های عمومی ایران هستند.  های مردمی در کتابخانه داد که موانع ساختاری مانعی بر سر راه توسعه مشارکت

تسهیل  مقررات  و  قوانین  وجود  عدم  شامل  ساختاری  کتابخانه موانع  خیرین  از  حمایت  زمینه  در  های  گر 

ساختاری ایرادهای  ایرادکتابخانه   عمومی،  عمومی،  کتابخانه های  قانونی  یا های  نبودن  فعال  عمومی،  های 

های عمومی، ضعف ارتباط  ساز در ساختار سازمانی کتابخانه مشخص نبودن نقش و جایگاه خیرین کتابخانه

های سنتی جذب و ترغیب خیرین، بوروکراسی های عمومی و خیرین، تأکید بر شیوه بین مسئوالن کتابخانه 

نامناسب اطالع های عمومی و  اداری کتابخانه  نتایج این  رسانی کتابخانه نظام  با    پژوهشهای عمومی است. 

(  1396( و پیمانخواه، خراسانی و روفی )1396(، خندان و ساالری )1395ریزی ) پژوهش منصوری و سلیمیان
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  امر از  نیها و عدم درخواست مسئول کتابخانه  یهابا رسالت   نیریخ  ییعدم آشناراستاست که نشان دادند  هم

فعال  نیریخ ا  تیجهت  کتابخانهحوزه   نی در  مؤثر  ارتباط  برقراری  عدم  ساختار ،  و  خیرین  با  عمومی  های 

 . شوندیحوزه محسوب م نیدر ا نییمشارکت پا ی اصل لیاز دالنامناسب سازمانی 

ایی زمینه، موانع  882/0( موانع ساختاری با ضریب تأثیر  10دست آمده در جدول )با توجه به نتایج به 

-های اول تا سوم هستند. رتبه به ترتیب در اولویت   818/0و موانع رفتاری با داشتن ضریب    832/0با ضریب  

های عمومی ایران، نشان داد که موانع ساختاری در ندی موانع شناسایی شده مشارکت مردمی در کتابخانهب

ر گونه اقدامی برای توسعه مشارکت مردمی دهد که قبل از هجایگاه نخست قرار دارند. این یافته نشان می

های عمومی ایران بایستی ساختار سازمانی خود را بازسازی  های عمومی ایران، متولیان کتابخانه در کتابخانه 

های مردمی برطرف نمایند. در راستای موانع موجود در  و موانع ساختاری موجود را جهت جذب مشارکت

مشارکت کتابخاجذب  در  مردمی  کاستینه های  و  مشکالت  حل  که  کرد  اشاره  باید  عمومی  در های  ها 

ریزی ممکن نیست. مشارکت را  های عمومی به مشارکت مردمی نیاز دارد اما این کار بدون برنامهکتابخانه 

و قانونمند پیش برد. هماهنگی نهادهای گوناگون، وضع قوانین و مقررات برای گسترش   افتهیسازمانباید  

های قانونی و اجتماعی و  های گوناگون، فراهم ساختن زمینهغ و گسترش مشارکت به روشمشارکت، تبلی

اقدامات در برابر حذف موانع    ها از جملهآماده کردن بسترهای الزم برای تبادل افکار و نقد و تحلیل برنامه 

 باشد.می

 

 ای پیشنهادهایی در جهت رفع موانع زمینه

در خیرین   - اطمینان  کتابخانه ایجاد  در  مردمی  مشارکت  بودن  اثربخش  به  طریق  نسبت  از  عمومی  های 

 های عمومی؛ ها و ارائه گزارشات صادقانه از اقدامات انجام شده در کتابخانه ها و نشست برگزاری همایش 

تفاهم  - نهاد کتابخانه نامه ایجاد  بین صداوسیما، مطبوعات و  استان هایی  به های عمومی کشور و  منظور  ها 

 های عمومی؛ و یغات در زمینه جذب مشارکت مردمی در کتابخانه تبل 

های عمومی از طریق تبلیغات گسترده و  سازی جامعه از اهمیت و ضرورت مشارکت در کتابخانه آگاه  -

 آموزش. 

 

 پیشنهادهایی در راستای رفع موانع ساختاری 

ای عمومی از سوی دولت و  هگر در زمینه حمایت از خیرین کتابخانه تبیین قوانین و مقررات تسهیل  -



 1400 پاییز و زمستان، 2، شماره  11سال                     دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    310

 

 های عمومی کشور؛مقامات و مسئولین فرهنگی و نهاد کتابخانه 

 های عمومی؛ ساز در ساختار سازمانی کتابخانه مشخص نمودن نقش و جایگاه خیرین کتابخانه -

 های عمومی و خیرین؛تر بین مسئوالن کتابخانه تالش در برقراری ارتباطات بیشتر و مدون  -

 ؛طور مستمربه  های عمومیخیرین و مسئولین نهاد کتابخانه برگزاری جلسات مشترک  -

 های نوین جذب و ترغیب خیرین؛ و تأکید بر شیوه  -

منظور تسهیل ارتباط با خیرین در  های مختلف کشور به ساز در استانتشکیل انجمن خیرین کتابخانه -

 ها.استان

 

 پیشنهادهایی در راستای رفع موانع رفتاری

ها به  کتابخانه مسائل و مشکالت    های عمومی وکتابخانه وضعیت    رسانی دقیق و به موقع درباره اطالع -

 مردم و خیرین؛ 

 های عمومی در جامعه؛سازی خیرین از اثرات اجتماعی کتابخانه آگاه  -

 خیرین؛ و های ها و همکاریاز فعالیت شایسته و باشکوه  قدردانی -

 های عمومی.امور کتابخانه  در  خیرین اقدامات کردن نهادینه  -
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