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  مقاله پژوهشی 

 

زساکتابخانه نیریخ یهاعوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت یبررس
 

0یزیر انیمیسل حهی، مل*9یمنصور یعل

رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس .9

  رانیاصفهان، ا ،یعموم یکتابدار، نهاد کتابخانه ها .0
 

 اطالعات مقاله

 91/21/19 تاریخ پذیرش:   91/20/19 تاریخ دریافت:

 چکیده

 ها¬و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه یمردم یهاعوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت یپژوهش حاضر به بررس: هدف

 ارائه شد. یمردم یهاجذب مشارکت یدر راستا یزیر¬برنامهبه منظور  یعمل یپرداخته و راهکارها نیریخ دگاهید از

شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش در نظر  نیریانجام شده است. خ یفیک قیپژوهش حاضر به روش تحق شناسی:روش

 به درمانی و تحقیقاتی پژوهشی، آموزشی، و هاها پنج نفر قابل دسترس و آشنا با حوزه کتابخانهآن نیگرفته شدند که از ب

هدفمند انتخاب شدند. یریگنمونه روش

 درمان و بهداشت جمله از هاحوزه رینسبت به سا یساز کتابخانه و هانشان داد که مشارکت در حوزه کتابخانه هاافتهی ها:یافته

ه، فقدان بودن سرانه مطالع نییجامعه به کتابخانه، پا ازیبرخوردار است. عدم احساس ن یبال کمتراق از پرورش و آموزش و

 و هاکتابخانه یهابا رسالت نیریخ ییآشنا عدم ها،کتابخانه یسودمند ودر خصوص اقدامات  غاتیو تبل یرساناطالع

وب حوزه محس نیدر ا نییمشارکت پا یاصل لیحوزه، از دال نیدر ا تیجهت فعال نیریامر از خ نیمسئول درخواست عدم

.شوندیم

 اصلی اصل عنوان به هاهر حوزه از جمله خدمات کتابخانه یو سودمند یکارآمد نییپژوهش تب جیبا توجه به نتا  گیری:نتیجه

 واهد شد.خ یمردم یهامشارکت شیراستا منجر به افزا نیفراگیر در ا یهاو درخواست یرسان-و اطالع غاتیتبل و پایه و

 تجهیز کتابخانه کتابخانه سازی، ر،یفرد خ ر،یکار خ ،یمشارکت مردم ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول *
 : ایمیل

 استناد به این مقاله: 

مطالعات . زسا کتابخانه نیریخ یهاعوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت یبررس .(8931)ملیحه  ،سلیمیان ریزی، علی ،منصوری
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 و بیان مسئله مقدمه

 یشهر، کشور و حوزه جغرافیای محله، در توسعه افرادشرکت داوطلبانه  و به عبارتی " خیرخواهانهمشارکت "مفهوم 

 منفعهالعام مسائلو  جامعه ،فرهنگ حوزهمطلوب در  اقدامو با انگیزه مادی و معنوی  هایقسمتی از سرمایهبخشیدن  با خاص

 توسعه حوزه در ادبیات( ) 9102 دههدر اواخر با قصد تقرب و خوشنودی الهی برای اولین بار  غالباً و

های ناتوانی به دلیل هادولتای توسعه هایهوعد شکستعدم تحقق و رواج این واژه،  شاید یکی از علل .و پیشرفت ظاهر شد

و اجرای  الیم تأمین ،مشارکت در فرایند طراحیو تشویق و فراخوانی عموم مردم به  بازتاب ناتوانی دولت و ریزیمالی و برنامه

و اوایل دهه  9112توسعه بر مبنای مشارکت مردمی از اواخر دهه بعد از رواج واژه مشارکت، مفهوم  هاسال. استها این طرح

. از مفهوم () ای در ادبیات توسعه مطرح شدبه عنوان یک مفهوم کلیدی و به صورت گسترده 9192

فعاالنه  شرکت های غالب آن یعنی مشارکت مادی،بدون توجه به جنبه مشارکترائه شده است. ی امشارکت، تعاریف متعدد

از جنبه و  () مندی از مواهب ابعاد حیاتبهرهکلی  طوربهفرهنگی و  ،ها در حیات سیاسی، اقتصادیانسان

 «سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن » مشارکت به معنای ،دیگر

و چند  اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بعدی فرایندی این مفهوم را از نگاه فرایندی به مشارکت، شودمیتعریف 

) است توسعه مراحل در همه نقش ایفای به مردمآحاد  ترغیب و تشویق آن هدف کنند کهتعریف می فرهنگی

)

 دخو یداوطلبانه اعضای یک جامعه در امور محله و منطقه و ارادی هایفعالیت ازمشارکت در معنای عام عبارت است 

ر مشارکت، ت. به بیان کاملاستالمنفعه عامشخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام مادی و معنوی به کار گرفتن منابع  با

 ها وریزیها، برنامهگیریحضور و دخالت آگاهانه، داوطلبانه، خالق و متعهدانه افراد و اقشار مختلف جامعه در تصمیم

 ایهفعالیتها و گیریهمکاری در تصمیم و ای و محلی یا منطقه خود از یک سوهای حرفهها و تشکلانجمن هایفعالیت

وجود تمایل به تقسیم  که( ) استتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به طورکلی از سوی دیگر اج

.() استاز شروط محقق شدن آن  یگیری از جانب نظام سیاسی و حکومتقدرت و تصمیم

-القهع احساسات مردم و در نتیجه افزایش برانگیختنآنچه در بحث مشارکت مهم است، با توجه به تعاریف ارائه شده، 

سازی زمینه و خالق و مستعد مردم انرژی کردن آزاد ،( ایهای توسعهگویی به طرحآنان جهت پاسخمندی 

در  این گروه از افراد جامعه دادن شرکتو ( ) و فردی آنان به صورت همگانی برای تعیین سرنوشت

 کالن تالش برای توسعه حوزه جغرافیایی خرد ودر نتیجه و  ، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منافع حاصل از یک پروژهگیریتصمیم

 است.

 خوانیکتابهای مورد نیاز امر زیرساخت سازیفراهمو هایی که نیازمند مشارکت مردمی است، کتابخانه یکی از حوزه

ها اهیرونق یابد و میزان آگ " خواندن"زمانی که  است. ارتباط بینش و حیات جامعه در ،با زندگی، فرهنگ مستقیماًاست که 

مثبت خواندن، تحقیق و تعمق بر تمام ابعاد زندگی ارتقا پیدا کند، احساس نیاز به  تأثیرو شناخت عمومی جامعه در رابطه با 

و اجتماع  خانهکتاب رواز این ، خواهد رسیدکوفایی فرهنگی جامعه به شمطالعه، کتاب و کتابخانه در جامعه نهادینه خواهد شد و 

به طوری که پیوسته انحطاط  ،() استاند و یکی بر دیگری اثر بخشیده همپای هم پیش رفته تاکنوناز گذشته 

ه یکدیگر در ب هاآنرابطه متقابل کتابخانه و جامعه و وابستگی  یکی با زوال دیگری و رشد این با ترقی آن همراه بوده است.
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 غیرقابل تأثیرگذاری و با توجه به نقش. (گذر تاریخ کتابداری همواره محسوس و مشهود بوده است )

جوامع مختلف  هایهدغدغیت از و با کیف، مجهز های مناسبهر جامعه، دستیابی به کتابخانه ها بر رشد و پیشرفتکتابخانهانکار 

 تأمینبه همراه  هایی مناسبکتابخانه تأسیس ،هابر ارتقای سطح کیفیت خدمات کتابخانهمؤثر  عوامل از یکی رود.به شمار می

گرایش چنین همو  ترو گسترده روزتربه در حال حاضر، نیاز فزاینده به منابع .استتجهیزات، امکانات و منابع مناسب و به روز 

که نهادهای  اییجاست تا  شده خوانیکتابهای گسترش فرهنگ کتاب و منجر به توسعه برنامه جامعه به استفاده از کتابخانه

ه بودجه ک دهدمینشان  شواهد اند.دهتنگناهای شدید مالی مواجه شمعضالت و با  تدریجبه و تحقیقات علمی متولی مطالعه

مانند بسیاری ی بوده و ، ناکافهستند در ارتباط با تمامی اقشار جامعه که های عمومیکتابخانه ویژهبه ،هاکتابخانه به یافتهتخصیص

های خدماتی دیگر مانند خدمات درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و... جهت پیشبرد اهداف خود عالوه بر از حوزه

ناسب ها و ارائه خدمات مکتابخانهمتعالی  برای تحقق اهدافهمین دلیل  به است.های دولت به مشارکت مردمی نیازمند حمایت

 هایمشارکت ودولتی است  هایکمکمنابع مالی فراتر از به  نیاز این مراکزافراد به استفاده از ترغیب همچنین به آحاد جامعه و 

 هایوزهحمیزان مشارکت مردمی در  اینکه رغمعلی .شود هاکتابخانهمتعالی به تحقق اهداف منجر  تواندمیراستا  مردمی در این

ظرفیت ین اها به طور خیلی مناسبی از شواهد حاکی از آن است که کتابخانه توسعه یافته است، اما اخیر هایسالمختلف در 

 کنندگانارکتمشخیرین و عدم توجه مختلفی در  عوامل .اندمورد توجه قرار نگرفته به طور شایسته اینکه یا ،اندمند نشدهبهره

موانع  ،دالیل عدم مشارکت مردمتا سعی بر این است در این پژوهش که است  تأثیرگذار خوانیکتاببه حوزه کتابخانه و 

 و های جامعریزیبرنامه و راهکارهای عملی جهت از دیدگاه خیرین شناسایی گرددها مشارکت مردمی در حوزه کتابخانه

 ارائه گردد.مردمی  هایمشارکت اصولی به منظور جذب

 اب های مختلفیمختلف حاکی از آن بود که در این حوزه پژوهش هایپایگاهدر  اجتماعی بررسی مفهوم مشارکت

 هایشپژوهنسبت سازی به حوزه کتابخانه و کتابخانه و در انجام گرفته سالمت و آموزش و پرورش ی از جملهموضوعات

در  مؤثربه بررسی عوامل در پژوهشی ( سده و هارطونیان ) ادیبی. کمتری انجام شده است

ی خود پرداختند. نتایج نشان داد که میانگین و فرهنگی جامعه سیاسی ی جلفای اصفهان در امور اجتماعی،مشارکت ارامنه

شده  جامان آماریهای ار دارد. بر اساس تحلیلمشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارامنه جلفای اصفهان در سطح باالی قر

، تعلق اجتماعی، آگاهی فردی و اجتماعی و رضایت از امکانات و تأهلرابطه میان مشارکت اجتماعی ارامنه با متغیرهای سن، 

ارکت شنقش مهمی در افزایش م تواندمیشده است. فضای باز شبکه روابط و ساختارهای اجتماعی جامعه  تائیدوضعیت جامعه 

طی ایجاد توان شرایبا افزایش امکانات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اوقات فراغت در جامعه می ضمناًاجتماعی داشته باشد. 

 رضویانند. مختلف شرکت کن هایمشارکتکرد که افراد جامعه برای رفع نیاز تعلق و همبستگی اجتماعی با میل و رغبت در 

در  . رضویانپرداخت بر آن مؤثرسیاسی و عوامل  –بررسی میزان مشارکت اجتماعی  به نیز در پژوهشی( )

، گرایی عاملی اجتماعی، محل سکونت، سن، جنسیت، طبقه) مستقلبین متغیرهای  که پژوهش خود به این نتیجه رسید

( با هدف تعیین مدل شعبانی )وجود دارد. همبستگی معناداری اجتماعی  و مشارکت، اعتماد( نگریآینده

از بود. سخیرین مدرسه ،ف روابط مشترک بر اساس تحلیل مسیر پژوهشی را انجام داد. جامعه آماریشدوستی خیرین و کنوع

اخالق توحیدی و خودگرایی اخالقی است و  دوستی شامل اخالق فطری،نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اصلی علیت نوع

 های بیرونی و عواملهای درونی، ارزشدوستی در خودگرایی اخالقی مشتمل بر صفات شخصیت، ارزشنوع عوامل میانجی
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و عوامل اجتماعی  های بیرونیهای درونی، ارزشهای صفات شخصیت، ارزشاجتماعی گزارش شده در اخالق فطری ویژگی

ای بیرونی و عوامل اجتماعی گزارش شد؛ ههای درونی و ارزشهای صفات شخصیت، ارزشو در اخالق توحیدی ویژگی

ابعی دوستی تدوستی تابعی از خودگرایی اخالقی، اخالق فطری و اخالق توحیدی است و اخالق نوعبنابراین، اخالق نوع

  های درونی، بیرونی و عوامل اجتماعی است.ضمنی از صفات شخصیت، ارزش

با استفاده از پرسشنامه به بررسی عوامل (  )شهریاری در پژوهشی مستقل در حوزه کتابخانه سازی،

 مؤثرترینهای پژوهش نشان داد که یافته های عمومی شهر مشهد پرداختندمردمی در کتابخانه هایمشارکتبر جذب  مؤثر

ع ه مردم و همنورضای خدا، پاداش اخروی(، خدمت بی )های دینهای آستان قدس رضوی انگیزههای خیرین کتابخانهانگیزه

های عمومی نیز خدمت به مردم و همنوع و گسترش علم و دانش های خیرین کتابخانهانگیزه مؤثرتریناست. در همین راستا، 

های آستان قدس رضوی عبارت بودند از: الف. عدم آگاهی موانع مشارکت در کتابخانه ترینمهمدر جامعه است. همچنین 

ها ب. نبود فرهنگ الگوسازی خیرین فعال در جامعه ج. وضعیت اقتصادی کت در کتابخانهجامعه از اهمیت و ضرورت مشار

ها، تبلیغات ناکافی درباره و تورم موجود در جامعه. همچنین عدم آگاهی جامعه از اهمیت و ضرورت مشارکت در کتابخانه

 ی و تورم موجود در جامعه به ترتیب ازهای گروهی و وضعیت اقتصادترویج فرهنگ مشارکت مردمی در کتابخانه در رسانه

های آستان راهکارهای جلب مشارکت مردم در امور کتابخانه ترینمهمهای عمومی استموانع مشارکت در کتابخانه ترینمهم

ارکت مش نما و ... برای جذبهای جمعی و تبلیغاتی مانند تلویزیون، آگهیهای عمومی استفاده از رسانهقدس رضوی و کتابخانه

 هایرسانه تأثیرگذاریدر پژوهشی به بررسی میزان همچنینمردم در کمک به توسعه کتابخانه است. 

 هایسانهربر میزان مشارکت آنالین سیاسی افراد پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین  هاآناجتماعی و میزان استفاده از 

 مردم از جمله در حوزه سیاسی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.نالین آ هایمشارکتاجتماعی و 

 جنس، عوامل فردی از قبیل سن، تأثیرتحت  مردمی مشارکت ،داد که های انجام شده به طور کلی نشانبررسی پژوهش

اهی محیطی و میزان آگ ،شرایط زمانیهمچنین  .است های اجتماعی و جمعیو رسانه احساس فردی ،طبقه اجتماعیتعهد فردی، 

 ترینمهمکی از یبه عنوان ای رسانه تبلیغات شود.باعث تقویت و توسعه مشارکت اجتماعی میافراد از مسائل و مشکالت جامعه 

دمی در مر هایمشارکتقرار گرفته است.  تأکیدمورد های قبلی در پژوهشهای مردمی جذب مشارکت بر تأثیرگذارعوامل 

فرهنگی  هایاند و حوزههایی هستند که پژوهشگران به آن پرداختهشرایط بحرانی و یا مواردی از قبیل آموزش و پرورش، حوزه

ه که در این پژوهش به آن پرداختاست  کمتر مورد توجه قرار گرفتهاز دید پژوهشگران  خوانیکتاباز جمله کتابخانه و 

 ش های زیر مورد بررسی قرار گرفت:سدر همین راستا پر شود.می

در انجام کار خیر چیست؟ شهر اصفهان گیزه اصلی خیرینان .9

هایی فعالیت خیرخواهانه دارند؟خیرین شهر اصفهان در چه حوزه .0

چیست؟ شهر اصفهان انجام کار خیر از دیدگاه خیرین هایمحدودیت  .2

ها آشنا هستند؟با رسالت و نقش کتابخانه شهر اصفهان تا چه میزان خیرین .2

؟چگونه استسازی خیرین شهر اصفهان در حوزه کتابخانهفعالیت  .0

ند؟از دیدگاه خیرین کدام سازیمشارکت در حوزه کتابخانهدر جذب  مؤثرعوامل  .9

؟سازی چیستدر رابطه با آینده مشارکت در کتابخانهشهر اصفهان دیدگاه خیرین  .1
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 جذب خیرین چیست؟شوندگان برای راهکارهای پیشنهادی مصاحبه .9

 شناسیروش

 نددبه عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته ش خیرین شهر اصفهانانجام شده است.  حاضر به روش تحقیق کیفی پژوهش

آشنا  رینانتخاب خیمالک گیری هدفمند، در روش نمونه انتخاب شدند. هدفمندگیری روش نمونهبه پنج نفر  هاآناز بین که 

 ی و درمانیتحقیقات پژوهشی، مختلف آموزشی، هایحوزهقابل دسترس و فعال در خیرین  بنابراین ،ها بودبا حوزه کتابخانه

حقیقات زیرا که در تحقیقات کیفی بر خالف ت ،داردبستگی  هاداده تکرارپذیریحجم نمونه به اشباع اطالعات و  انتخاب شدند.

شود، تکرار اطالعات قبلی و یا تکرار مضمون یا نکات کمی که به تعیین حجم نمونه از طریق محاسبات آماری اهمیت داده می

و  مصاحبه از روش حاضر پژوهش در گردید.از این شیوه استفاده  نیزبرجسته، نشانه کیفیت حجم نمونه است در این پژوهش 

هت ها استفاده شد. ج)نیمه استاندارد یا نیمه متمرکز( به عنوان تکنیک گردآوری داده 9به طور اخص مصاحبه نیمه ساختاریافته

اطمینان از روایی محتوایی و ارتباط سؤاالت مصاحبه با اهداف مورد نظر پژوهش، بعد از انجام چندین مصاحبه سؤاالت توسط 

 شد. تائید و مشورت با فعاالن حوزه مشارکت مدنی رسانیاطالعکتابداری و  متخصصانسه نفر از 

 .رودمییکی از مراحل ثانوی تحقیق بشمار  " هایل دادهتحل"، هاآن سازیپیادهو  یپژوهش هایپس از انجام مصاحبه 

انجام  یاندر م یکیو مصاحبه  آمده است روند تحلیل یفیک هایپژوهش متونکه در  طورآن یفیپژوهش ک شناسیروش

 لیشد و پس از تحلیل آغاز میتحل پس از انجام هر مصاحبه، این ترتیب به (.) گیردمی

 .دپژوهش همچنان برقرار باش یطشود که تعامل پژوهشگر با محین امر سبب میرسد. امیی بعد ینوبت به مصاحبه

 وهش ژی پهایافته

 توسعه ودر رابطه با اهداف، موانع و عوامل جذب  شوندگانمصاحبهبه منظور تبیین مفهوم کار خیر، دیدگاه 

 .مورد بررسی قرار گرفت هادر حوزه کتابخانه مردمی هایمشارکت

بر اهمیت و ارزش دنیوی و اخروی کار خیر اذعان داشتند که کمک  تأکیدبا  شوندگانمصاحبه ،" خیر"در تعریف کار 

 املشفقط  " خیرکار " مفهوم از دیدگاه پاسخگویان، .ای یک ارزش و اقدام پسندیده استدر هر زمینه همنوعانکردن به 

و  به کارگیری قوه عقل مددافراد بلند همت به  بلکه ،شودنمی نقدی هایکمکدر قالب بخشش مالی و  خیر فرداقدامات 

به همین  و شودمیمحسوب  " خیر"اجتماع بوده و  هایبحرانو  مسائلو بهسازی  ایتوسعه، یفرهنگ حل مسائل اندیشه قادر به

از مبالغ کالن و ساخت و سازهای  تواندمی " کارآمدفکر "همراه نیست و گاهی  افرادبا کمک مالی  لزوماًکار خیر، دلیل 

 اطالق نمیشه اگر کسی خداوند بهش یه وجودی داده یه دهدمیر فقط به کسی که پول خیّ مفهوم»... باشد. مؤثرترفیزیکی، 

از این امکانات خدادادی در جهت رفاه جامعه، توسعه فرهنگ و دانش جامعه استفاده  تواندمیآبرویی داده یه فکر بلندی داده و 

ه افراد جامعه حمایت مالی و فکری در کمک ب ،توانایی پشتیبانیر کسی است که خیّ فرد ی عبارتبه  ...«گویندمیبکند را خیر 

 دارد. دوستانه انسان متعالی و و اهداف

انجام  شخصی بهشوندگان تمایل مصاحبهعامل از دیدگاه  ترینمهم، خداپسندانهدر خصوص انگیزه انجام کار خیر و 

 هب تعهد و همچنین دوران کودکی و نوجوانیهای فرهنگی و اجتماعی از مشارکت در حوزه مندی بهعالقه المنفعه وعام امور

                                                           
1 .Semi-structured interview 
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 ق،موارد فواست. عالوه بر  و احساس خوشایند پس از عمل خیر در جامعه دوستینوعهای باورهای مذهبی و پیاده کردن آرمان

یگر از دهای خداوند در مقابل نعمت گذاری شکرهای فردی خدادادی در بین آحاد جامعه به منزله توانمندی تقسیم عالقه به

خداوند متعال یک توانایی  کنیمیتعهد شرعی یا وجدانی که احساس ...» .مشارکت کار خیر است مندی درعالقه مهم عوامل

در روند  وادگیخان خانواده و تعلیم و تربیتنقش  همچنین ؛«کمک کنی...  تا اینکه بتوانی به جامعه عطا کرده مالی یا فکری

... من در یک خانواده عالم و از صلب یک پدر روحانی متولد » حائز اهمیت است. المنفعهعامتشویق افراد به مشارکت در امور 

 .«شدم و ممارست و تربیت پدر بزرگوارم و ارتباطم با علما و روحانیون و ...

ها و نیکیبا آرامش روحی در ترویج  توأمانجام امور خیرخواهانه، احساس رضایت خاطر در  رمؤثاز دیگر عوامل  

... هر کس لذت کار خیر را درک » شوندگانبر اساس اظهارات مصاحبهاقدامات است.  گونهاینخیرات است که منبعث از 

به انجام آن مبادرت خواهد ورزید. دین مبین اسالم نیز همواره مسلمانان را به انجام کارهای خیر تشویق کرده و  قطعاًکند، 

عالوه بر اینکه مشارکت  و همچنین ؛...«الگوبرداری شود هاآنزیادی در این زمینه وجود دارد و باید از  هایروایتاحادیث و 

به پروژه ز نیدیدگاه افراد جامعه ؛ دهدمی و فرد خیر خیر به کار از لحاظ اجتماعی و روانی متفاوتی بسیار وجههامور خیریه در 

ردم در م یقیناً و استها و اقدامات دولت شود متفاوت از برنامهبرداری میکه با مشارکت مردمی و خیرین بهره هاییو برنامه

 .رفتار متفاوتی خواهند داشتد، وشمیساخته در قالب کار خیر ه ی کمرکز استفاده بهینه از

ای هی پژوهش نشان داد که آنان در حوزههایافتهخیرین و اقدامات آنان در شهر اصفهان  هایفعالیتدر رابطه با حوزه 

 .، بهداشت و درمان، مسکن و ساخت مسجد فعال هستنددرآمدکمو افراد  نیازمندانسازی، کمک به مختلفی از جمله مدرسه

مبتنی بر نقش نهاد آموزش و پرورش در حیطه  غالباً سازی و بهداشت و درمانبه حضور گسترده در حوزه مدرسه اعتقاد آنان

 هانآگیری نقش و شکل است و اینکه اغلب مسئولینتربیت نیروهای متخصص و اهمیت سالمت جسم و روح آحاد جامعه 

امر در یک مملکت آموزش و پرورش  ترینمهمهستم که  ...من بر این عقیده » مرهون عملکرد نهاد آموزش وپرورش است.

عنی ی دهدمیتعلیم  به چه دلیل؟ چون آموزش و پرورش است که وزیر، نماینده مجلس، نیروی پاسدار و ارتش و غیره است.

 ممملکت ما را آموزش و پرورش بایستی تربیت کند حتی اهمیت آموزش و پرورش از بهداشت ه هایارگانتمام نیروهای 

حوزه  رو د ؛«شود ...از جسم سالم است و با فکر سالم جسم سالم هم تضمین می ترمهمبیشتر است چون فکر سالم خیلی 

شروع کردند به مشارکت و  واقعاًسال پیش وزارت بهداشت اعالم نیاز کرد و مردم هم  90 – 92بحث سالمت  »...بهداشت و 

....«کار خیر در زمینه سالمت

ایجاد مشکالت و موانع اداری توسط مسئولین  ،شوندگانانجام کار خیر از دیدگاه مصاحبه هایمحدودیتدر رابطه با 

شهرداری برای صدور مجوز  که هاییمحدودیتمطرح شده توسط خیرین شهر اصفهان است.  مسائلترین موارد و از عمده

... اگر ادارات مشکل ایجاد نکنند ما »داشتند  أکیدتشوندگان به آن کند از جمله مواردی بود که مصاحبهساخت اعمال می

همکاری کنند  با ما کارای اداری را برای ما سهل کنند راحت بتوانیم کار را پیش ببریم البته باید خود ادارات ،مشکلی نداریم

و  «ن وظیفه خیرین نیست...ها است باید امور اداری مربوطه را انجام دهند ایچون این وظیفه شهرداری، اداره ارشاد و کتابخانه

 .شوند.. دمقپیشها در همکاری با خیرین ... باید ارگان»؛برای تسهیل در اجرایی شدن کار خیر و بخصوص ساخت و ساز بناها

داشتند که امور اداری و اقدامات اولیه جهت ساخت و بنای یک مرکز در حوزه وظایف  تأکیدشوندگان . به عبارتی مصاحبه«
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ار ددهند خیرین هم بدون دغدغه خاطر عهده انجامبه درستی مذکور اقدامات اولیه را  هایارگانمربوطه است و اگر  هایسازمان

 منابع مالی، فکری خواهند شد. تأمین

قدام در شهر اصفهان ا خوانیکتابساخت و یا تجهیز کتابخانه و ترویج امر  حوزه دری پژوهش نشان داد که هایافته

د نیز عنوان ش قبالًکه  طورهمان. طرف خیرین انجام نگرفته است که دالیل و عوامل خاص خود را دارا است قابل توجهی از

 اما ،ندکنیازهای جامعه نقش مهمی ایفا می شناسایی وکار خیر انجام جذب خیرین در  برتبلیغات  شوندگانمصاحبهز دیدگاه ا

 ...» .تبلیغاتی صورت نگرفته است هاآنها و میزان سودمندی کتابخانه در راستای کارکرد و فعالیت که دهدمیشواهد نشان 

از و توجه به عدم احساس نی ؛ و...«ندارند کتابخانه ، مطالعه وکتاب توجهی به امرما تبلیغ نشده و مردم  در جامعهنه ابحث کتابخ

د مطالعه و کتاب در سب شوداین امر باعث میاست و  هامشکالت اقتصادی خانواده ...»از جمله  متعددیدالیل  کتابخانه به

 خوانیکتاب ... آمار و ارقام در زمینه میزان مطالعه حاکی از آن است که موضوع مطالعه و»و  ؛...«خانوارها جایگاهی نداشته باشد

وی جامعه تابخانه از ساحساس نیاز به ک معتقد هستند که پاسخگویان. در همین راستا « ...در بین افراد جامعه مهجور مانده است

دارس م توسعه وها در هنگام ساخت آموزش و پرورش توجه الزم به بحث کتابخانه ناز جمله مسئوال انمتولیو  وجود ندارند

در طول ساخت مدرسه، هیچ کدام از مسئولین از ما در خصوص ساخت کتابخانه در مدرسه  ...»و  توسط خیرین ندارند

عدم  خیریندلیل عدم مشارکت ... شاید »که نیاز آن اعالم شود و  افتدمی. مشارکت زمانی اتفاق «...اندنداشتهدرخواستی 

نید مثل بحث بهداشت یا هر کاری که مردم در آن نقش داشتند در ااگر احساس کنند مسلم بد است،کمبود کتابخانه احساس 

ر حوزه د شخصی خود هایمندیعالقهاما با این وجود خیرین شهر اصفهان بر اساس توجه به  ؛«کنند...این کار هم مشارکت می

خویی در  اهللیتآمرکز فرهنگی و کتابخانه  زنی کلنگاند به عنوان نمونه اقدام به هایی هر چند اندک داشتهکتابخانه فعالیت

نر و اصفهان کتابخانه تخصصی هشود، کشور محسوب می کز فرهنگیاو مر هابزرگترین کتابخانهیکی از اصفهان که در رده 

ئب احداث شده است و کتابخانه پژوهشکده صاساز استان اصفهان کتابخانه ینمشارکت شهرداری و مجمع خیرکه با  شناسی

 .استاز جمله اقدامات خیرین شهر اصفهان در این راستا 

دانی موفقیت چن ظاهراًمردمی،  هایمشارکتوجود متولیانی در نهادهای مرتبط با کتابخانه در خصوص جذب  رغمیعل

بنا به اظهار  هانآاند و یا حداقل اینکه بعضی از خیرین از وجود چنین نهادهایی بی خبر هستند و بیشتر اقدامات را کسب نکرده

که سال اخیر  02این ...» .اندنشدهو از طرف نهاد خاصی تشویق به این امر شخصی بوده  هایمندیعالقهدلیل ه خود خیرین ب

به  شدیم خانهکتاب و اینکه در دو سال اخیر وارد بحث نه صحبتی نکردهاکتابخمشارکت دارم کسی از  المنفعهعامدر کارهای 

داشتند و جزء  دتأکینه ابه بحث کتابخکه خویی  اهللآیتحضرت  علما داشتیم از جمله نامهوصیتدلیل احساس تعهدی که به 

نگرفته  صورت هاسازمانو اقدامی از طرف  تبلیغدر صورتی که  شودکتابخانه بزرگ ساخته  شان است که یکنامهوصیت

بر این  یدیتأکو سازی متولیان امر به بخش کتابخانه مدرسه توجه ؛ و همچنین اظهار داشتند که حتی در بحث مدرسه«است...

اهنمایی ریا شما تو خود مدارس یه نگاه بندازی کدومشون کتابخانه داره حتی کدومشون در مدارس ابتدایی ...» اشتندندامر 

حتی یه کتابخونه کوچیک داره که صد جلد کتاب داخلش باشه حاال نه هزار جلد چند تا از مدارس؟ و یا کتابخونه واقعی 

ده ای نداره پس تو مدرسه ابتدایی المیزان را بذارند که فای مثالًیا اهدایی هستند  باشه بر اساس نیازشون که متاسفانه بیشتر منابع

 «.ه...دیگ هایکانالضعیفه چه صدا و سیما و چه  رسانیاطالعکه متاسفانه  است بحث تبلیغات ،بحث
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عامل دیگری که بر میزان شناخت خیرین از اهداف و ر سالت  عالوه بر تبلیغ، تشویق و حضور پررنگ نهادهای مسئول،

که مراجعه  شوندگان اعالم داشتنددارد مراجعه حضوری آنان به کتابخانه است که در این رابطه اغلب مصاحبه تأثیرها کتابخانه

در رابطه با  نانآ وجوددارند. با این ها نداشتند هر چند عنوان شده فرزندانشان از کتابخانه استفاده موردی داشتند و به کتابخانه

 ،وری باال، بهرهروز فنّاوریمنطبق با  تجهیزات و امکاناتتهیه  ،منابع روزآمد ارائهفراوان بر  تأکیدها رسالت و نقش کتابخانه

ر زمینه ارائه های موفق دنیا دالگو قرار دادن کتابخانه کنندگان، پوشش موضوعی گسترده،جذب حداکثری مخاطبان و استفاده

 داشتند.فرهنگی  تأثیرگذارکتابخانه و  استفاده از معماری متناسب با اهدافخدمات و 

بهبود  ودر ارتقاء  هاکتابخانهنقش و اهداف، خدمات  رسالت، آشنا شدن بادلیل مصاحبه با اتمام بعد از  پاسخگویان

با در نظر گرفتن شروط ذیل اعالم کردند:کتابخانه و تجهیز ساخت  در امرجهت مشارکت مندی خود را عالقه ،وضعیت جامعه

در این  آنان جهت مشارکت شرطنخستین  نقطه جغرافیاییبه کتابخانه در هر جامعه  واقعی نیازکسب آگاهی کامل از 

حوزه شرکت نکردند اگر احساس کنند  این در...خوب شاید خیرین کمبود کتابخانه احساس نکردند که » شداعالم حوزه 

-ر مصاحبهاکث«. ...کنندمینقش داشتند در این کار هم مشارکت  آن درمسلم میدونند مثل بحث بهداشت یا هر کاری که مردم 

ندی که از میزان هزینه و سودمدر صورتی فقط و اماکن پرجمعیت داشتند و  به ساخت کتابخانه در شهرها شوندگان تمایل

...اگر » ورزندمبادرت میهای روستایی کتابخانه گذاری در این بخش اطمینان حاصل کنند، به مشارکت در ساختسرمایه

ت و ارزش و با جمعیت روستا به صرفه اس کنیممیهایی که صرف باشیم هزینه مطمئنواقع میشه و  مؤثر واقعاًبدونیم کتابخانه 

نگهداری  و حوزه کتابخانه در مدیریت انمتولیپذیری میزان مسئولیتداشتند از همچنین آنان تمایل . «بازدهی داشته باشد ... 

اری بردپایبندی به تعهدات نهادهای متولی در اجرای وظایف و اقدامات الزم بعد از بهره .آگاه شوندبناهای ساخته شده از 

 های مادی وگذاریبه ازای سرمایه .اعالم شدضروری برای مشارکت خیرین در این حوزه ط وشر یکی دیگر از کتابخانه

ق باشند که این امر باعث ترغیب و تشویمعنوی توسط خیرین، آنان خواستار تسهیل قوانین جهت دریافت مجوز ساخت می

ت شود. همچنین با وجود اینکه بر مالکیها میخیرین جهت مشارکت در امر ساخت و تجهیز مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه

شود در می ارائهاین مراکز  و خدماتی که در هافعالیتولی از دیدگاه آنان ضرورت دارد نوع  ،ندارند تأکیده شده مراکز ساخت

 اسالمی( باشند.) پسندیدهراستای اهداف 

-رنامهکه توجه مسئوالن و ب اذعان داشتند سازیکتابخانه امر درمردمی  آینده مشارکتدر رابطه با شهر اصفهان خیرین 

بر این  گویانپاسخ بالقوه خیرین، منجر به توسعه مشارکت مردمی در این حوزه خواهد شد. هایقابلیتریزان حوزه کتابخانه به 

ایر سوی دولت همانند س در سطح کالن از ویژه داشتند که خیرین در صورت درک احساس نیاز و یا اعالم مشارکت تأکیدامر 

 فعال در این حوزه خواهند داشت.جدی و موزش و پرورش همکاری و مشارکت های خدماتی از جمله بهداشت و آحوزه

رت ضرو ضمن اشاره بهسازی خیرین شهر اصفهان در رابطه با جذب حداکثری مشارکت مردمی در حوزه کتابخانه

ر این حوزه فعال د هایدستگاهسازی در این راستا را وظیفه متولیان فرهنگی و همه ایجاد انگیزه مطالعه در بین مردم، فرهنگ

اعالم ر به در جامعه منج ارتقای جایگاه کتابخانه احساس نیاز به مطالعه کتاب و و درک ارزیابی کردند و اظهار داشتند؛ ایجاد

 شارکتم جلب حداکثریشود که همین امر موجب میهای مجهز به امکانات و منابع به روز کتابخانهسوی آحاد جامعه به  نیاز از

مردمی در این حوزه خواهد شد.
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 گیرینتیجهبحث و 

داشتن یژه متعددی به و عوامل تأثیرمشارکت در امور خیریه تحت  کهبررسی و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش نشان داد 

های آموزش و پرورش، غیرانتفاعی بودن نوع خدمات خیرین، حوزه وجودبا  .استو خدمت به هم نوع  روحیه انسان دوستی

توجه به ا رود که بنابراین انتظار آن میب ؛مردمی را به خود اختصاص داده است هایمشارکتبیشترین جلب  ،بهداشت و دین

ری مستمر از ، پیگیرسانی متولیان امرریزی و آگاهیها در صورت برنامهکتابخانه هایفعالیتبودن نوع خدمات و  غیرانتفاعی

 .رسانی ارتقاء یابدها و مراکز اطالعمردمی در حوزه کتابخانه هایمشارکتمیزان جذب  طرف مسئولین

های پیچیده حاکم بر فضای اداری کشور، نبود راهبرد و قوانین صریح و شفاف و همچنین عدم حمایت بوروکراسی

ده مطرح شترین موانع و نهادهای متولی از عمده هاسازماناز سوی  ساخت و تجهیز کتابخانه جهت مشارکت درخیرین جدی 

های عمومی، اداره اوقاف، مساجد و ، اداره ارشاد، نهاد کتابخانههاشهرداریمختلفی از جمله  هایسازماناست. در حال حاضر 

یری یکپارچه گعدم تمرکز مدیریت و تصمیمهمین باشند و ها در کشور میمتولی امر کتابخانه غیرفرهنگینهادهای فرهنگی و 

با  الزم استبنابراین  ؛شودمحسوب می راستامردمی در این  هایمشارکتها یکی از موانع جدی در جذب در حوزه کتابخانه

پارچه ها به صورت یککتابخانه تشکیل شورایی مشترک از نهادهای مذکور جذب و تشویق خیرین جهت مشارکت در حوزه

 های الزم توسط شوراییاقدامات و پیگیر ر این راستاد موانع اداری و قانونیهمچنین به منظور تسهیل و رفع  انجام شود و

 منابع مالی و عمل به تعهدات باشد. تأمیندغدغه فرد خیر  امربوطه انجام شود تا تنه

یکی از عوامل مهم بر جذب  المنفعهعامبنا بر اظهارات خیرین شهر اصفهان حصول اطمینان از سودمندی اقدام 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعدادی از پاسخگویان از ماهیت، رسالت و شود. مردمی محسوب می هایمشارکت

همین کتابخانه مرکزی اصفهان چند درصد مردم اصفهان  مثالً ...» ها آگاهی و شناخت الزم را ندارند.کارکردهای کتابخانه

از  نداشتن آگاهی و شناخت دهندهنشان. این نوع قضاوت «...گمان نکنم یک درصد استفاده بکنند کنندمیازش استفاده 

 حاال ات ...من خودم" داوری خیرین و نداشتن اطالعات صحیح از جملهها است و همچنین پیشکتابخانه هایفعالیتخدمات و 

 روندمی وزر دو ایهفته فرزندان من چند هر کنند هم استفاده درصد یک نکنم گمان ولی شهرداری[ ندیدم] مرکزی کتابخونه

احساس  باعث این اتفاق باشد که از جمله عدم تواندمیعوامل مختلفی  ."؟کنندمیمراجعه  کتابخونه همه مردم یاآ ولی کتابخونه

در خصوص آمارها، اقدامات و خدمات  رسانیآگاهیها، عدم تبلیغ و نیاز، عدم اطالع از نوع خدمات ارائه شده در کتابخانه

ر بین آحاد ها دای برای کتابخانهع فرهنگ حاکم بر جامعه باشد. به همین دلیل وظایف کلیشهها و نوارائه شده در کتابخانه

 کتابخانه همخوانی ندارد. هایواقعیتجامعه رواج پیدا کرده است که با 

دمات و خمفید بودن رسانی در خصوص و آگاهی مسئوالن امر عالوه بر ارائه اطالعات مستند ،شودمیبنابراین پیشنهاد 

مند ارزش تأثیرات، های علمی در رابطه با میزان استفادهها، جهت حصول اطمینان خیرین پژوهشکتابخانه هایفعالیت

سانی انجام رها و مراکز اطالعسودمندی کتابخانه –همچنین هزینه  ها و ترویج مطالعه بر جامعه،کتابخانه بلندمدتو  مدتکوتاه

ر این راستا بهتر این است دتا با اطالع و آگاهی کامل اقدام به مشارکت نمایند.  اختیار فرد خیر قرار گیرددر ها و نتایج پژوهش

در زندگی فردی شهروندان و جمعی جامعه،  خوانیکتابشهر، نتایج ارزشمند ترویج  هایکتابخانهملموس  دستاوردهای

ا در اختیار ر هاکتابخانه هایمحدودیتها، کتابخانه اعضایتعداد ها در کل جامعه، کتابخانه بلندمدتو  مدتکوتاه تأثیرات

 خیرین قرار دهد.
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ها از جمله بهداشت و درمان و ها در سایر حوزهضرورت دارد به منظور تبیین نقش و اهمیت کتابخانهاز طرف دیگر 

 های ساخت واجرای پروژهها ایجاد شود تا در هنگام ارتباط تعاملی از سوی نهادهای متولی امر با این حوزهآموزش و پرورش 

ای مربوطه هجایگاه کتابخانه در پروژهنتایج پژوهش نشان داد اعمال شود. کتابخانه ویژه به محل  مذکور توجههای تجهیز حوزه

 ،منصوریژوهش با نتایج پ این موضوعآموزش و پرورش و یا بهداشت و درمان از دید خیرین مغفول مانده است.  به حوزه

در پژوهش خود به این نتیجه  و همکاران منصوری .است( همسو ) سلیمیان و لرکی

ور جذب ضرورت دارد به منظبنابراین  رسیدند که در مدارس ابتدایی شهر اصفهان محلی مستقل به نام کتابخانه وجود ندارد

ها متولیان امر از جمله مسئوالن آموزش و پرورش توجه بیشتری بر ایجاد کتابخانه و مردمی در حوزه کتابخانه هایمشارکت

 شود، داشته باشند.می و مهارت معلمان و به تبع آن دانش آموزان امر تحقیق و پژوهش که منجر به ارتقای دانش

 هایوجود خیریهو  استمورد توجه خیرین شهر اصفهان  خاصو درمان به طور  بهداشت ،عرصه سالمتمشارکت در 

وزه بیشترین مشارکت خیرین در این ح نشان دادحاضر است. نتایج پژوهش  این مطلب مؤیدنیز  در شهر اصفهان درمانیمتعدد 

الن بهداشت و مسئو تأکیدتوجه به  با است. درمان نهایتاً وشکی زتجهیزات پ تأمین، سازی درمانگاهبیمارستان و در راستای 

 پیشگیری ابرابطه اطالعات مستند در اشاعه  و رسانیآگاهیاین امر با  مسلماً ، هابیماریز ادرمان بر اهمیت و ضرورت پیشگیری 

 ژوهشنتایج پ و ؛شوداست، محقق می رسانیها و مراکز اطالعکه از وظایف ذاتی کتابخانهو ...بهداشت  رعایت ،هابیماریاز 

 .استفاده نشده است راستاخیرین در این  هایقابلیتاز  آن است که تاکنونحاکی از 

هایی شنهادپی هاجذب و توسعه خیرین در حوزه ساخت و تجهیز کتابخانه افزایش منظوربه  وهشژهای پیافته اساس بر

 گردد:به شرح زیر ارائه می

سازیکتابخانهریزی برای شناسایی، جذب و هدایت خیرین در بخش برنامه -

 ها به صورت رسمی از طرف نهادهای متولی به نمایندگی از دولتاعالم نیاز در حوزه ساخت و تجهیز کتابخانه -

سازیخیرخواهانه در امر کتابخانه هایفعالیتسازی و فرهنگ ، مداوممنسجمریزی برای تبلیغات برنامه -

 با توجه به امکانات جدید در فضاهای مجازی گیری از شیوه تبلیغات به روز در خصوص جذب خیرینبهره -

 وارضع ساز از طریق حذف یا کاهش مالیات،های تشویقی و تسهیالتی خیرین کتابخانههماهنگی برای اتخاذ روش -

 و ...

ضرورت ایجاد تسهیل و تسریع در امور مشارکت خیرین از طرف مسئولین مربوطه -

عی و ارتباط مستمر و مداوم با آنان توسط مسئولین مرتبطفرهنگی و اجتما هایزمینهحمایت از خیرین در  -

ردر طول حیات و بعد از فوت خیّ مابینفینظارت بر حسن اجرایی اهداف شرعی و قانونی خیرین مطابق توافقات  -

و  ه ملیرسان باألخصو  هارسانهبه منظور تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه مفید با کمک  ریزیبرنامهطراحی و  -

ترغیب خیرین در راستای رفع نیازهای درخواستی نهایتاً

ه سازی و سوق دادن افراد جامعه بسنجی در حوزه کتابخانههایی در ارتباط با شناخت مشکالت و نیازانجام پژوهش -

هاسمت کتابخانه

ارکت با تشویق کودکان به شرکت در امور خیریهشتشویق والدین و نهادینه کردن امر م -
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ء و روحانیون در مساجد به عنوان کانون فرهنگی و مذهبی در تشویق افراد به کار خیرتالش علما -

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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