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Abstract 

Background and Objectives: Utilizing the experience of leading countries in the field of public libraries 

can create beneficial developments in the field of public libraries in Iran. The purpose of this study 

is to assess the feasibility of implementing European Union programs related to public libraries in 

Iran from the perspective of Iranian public library professionals. This research is part of the 

commitments related to the Jean Monnet International Joint Project conducted by Allameh 

Libraries: Applic

form of a Jean Monnet Programmed grant proposal.  In September 2019 it was judged and 

announced as the sole grant winner from Iran. This project was the first joint project with the 

European Union in the Knowledge and Information Science disciplines in Iran. The topics studied 

in this research, which are based on the review of specialized texts that were identified and compiled, 

include changes in public library structure, organization, policies and management, library 

collections and selection of resources, as well as clientele and needs assessment and training. 

Methodology: In this survey study, 378 librarians in public libraries across the country were selected 

through stratified random sampling and were asked to respond to a researcher-designed 

questionnaire after confirming the content validity and reliability.  The dimensions of the 

questionnaire, which was identified and compiled based on a review of specialized texts, include five 

areas: 1. Structure, organization, policies and management, 2. Collection and selection of resources, 

3. Clientel and needs assessment, 4. Services and dissemination of information, and 5. was training. 

First, the questionnaire was distributed among 25 librarians and professors of Knowledge and 

Information Science and who were familiar with the issues of public libraries in Iran and 

amendments were made to it.  
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In order to identify the main factors or structures of the questionnaire, the components related to the 

use of EU programs were identified using exploratory factor analysis methods. The Varimax rotation 

method has also been used to ensure the independence of the agents. To confirm the adequacy of the 

sample, KMO index (Kaiser-Mir-Olkin test) and Bartlett test were used to identify the correlation 

between items.  In order to evaluate the fitness of the measurement model, three criteria of 

Cronbach's alpha coefficients, combined reliability and explained mean variance were used. In this 

study, the Fornell-Locker index was used to evaluate the divergent validity. 

Findings: In this study, 60.7% of the respondents were women and 39.3% were men. Up to (.96 %) of 

the respondents had a postgraduate education and were at least 31 years old. The distribution of 

participants in terms of work experience was in the categories of 5-10 years and 25-16 years.  Iranian 

librarians believed that to a large extent it was possible to implement programs similar to those of 

the EU public libraries. Findings showed that the greatest possibility of implementing new programs 

related to services and information dissemination, and training. Multiple analysis of variance test 

showed that there was no significant difference in the scores of different domains according to age, 

sex and education. 

Discussion: It can be concluded that changes to such matters as public library collection and selection 

of resources, as well as clientele and needs assessment and training, services and dissemination of 

information are applicable in Iran. In this study, services and information dissemination obtained the 

highest average scores related to public libraries, which shows the growing importance of information 

and the need to save cost and time for users. 

 

Keywords: Public libraries, Iran, European Union, development of library services, exchange of 

experiences. 
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   42-25(: 1) 14مطالعات کتابداری و علم اطالعات،  

 

 فصلنامه 

 1401 بهار ، 1شماره  ،چهاردهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  
 
 

-و فعالیت هابرنامه های عمومی ایران درباره تناسب کتابخانه دیدگاه کتابداران سنجش  

 1های عمومی کتابخانه مرتبط با ی اتحادیه اروپا ها 
 

 3اهلل فتاحیرحمت، 2فریده عصاره، 1* گلنسا گلینی مقدم

 

 تهران   ، یدانشگاه عالمه طباطبائ ی گروه علم اطالعات و دانش شناس اریدانش  .1

 چمران اهواز، اهواز  د یدانشگاه شه یشناس دانشاستاد گروه علم اطالعات و  .2

 مشهد، مشهد  ی دانشگاه فردوس یشناس استاد گروه علم اطالعات و دانش .3

 

 اطالعات مقاله

 1400/ 11/ 14 تاریخ پذیرش:  04/06/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
  ی اتحادیه اروپاهاو فعالیت   هابرنامههای عمومی ایران در باره تناسب  کتابخانهدیدگاه کتابداران  سنجش   ی این پژوهش،اهدف از اجر:  هدف

   . استهای عمومی با کتابخانه مرتبط

تصادفی    به شیوه ،  های عمومی سراسر کشوربه عنوان نمونه از کل جامعه کتابداران کتابخانهنفر    378،  پیمایشیدر این مطالعه    شناسی:روش

ابعاد مورد توجه  و پایایی آن تائید شده بود پاسخ دادند.  ساخته، که روایی محتوایی-پژوهشگرپرسشنامه  هایپرسشو به  ندای انتخاب شدطبقه

تدوین   و  شناسایی  تخصصی  متون  بررسی  برپایه  که  بود،پرسشنامه،  حوزه    شده  پنج  تشکیالت،  1شامل  ساختار،  مدیریت،    هااستیس.  . 2و 

 بود.   آموزش  .5. خدمات و اشاعه اطالعات، و 4ی، سنجازیو ن یمخاطب شناس. 3 سازی و گزینش منابع،مجموعه

آقایان کتابدار بودند.  درصد از پاسخ  3/39درصد از پاسخ دهندگان خانم و    7/60  ها:یافته  دهندگان  از پاسخ  درصد  96بالغ بر  دهندگان از 

-16سال و  10-5های در رده کاری کنندگان از لحاظ سابقه شرکت عیتوز  سن داشتند. سال  31و حداقل  یباالتر از کارشناس التیتحص یدارا

بودند  25 بهره.  سال  امکان  اندازه زیادی،  تا  بودند که  باور  این  بر  ایرانی  برنامه کتابداران  از  برنامهگیری  های عمومی  های کتابخانه هایی شبیه 

 دارد. اتحادیه اروپا در ایران وجود 

و   یشناسمخاطب"،  "منابع نشیو گز یسازجموعهم" "خدمات و اشاعه اطالعات"، "آموزش "های از دیدگاه کتابداران، حوزه گیری:تیجه ن

هر چند قابل اجرا اما دشوار ارزیابی    "و مدیریت  هااستیس ساختار، تشکیالت،  "، قابل اجرا ارزیابی شدند اما در یک حوزه یعنی  "یازسنج ین

تواند به توسعه خدمات در  ها میها و تجربه گیری از این برنامهها کسب کرده است. بهره شد زیرا در مجموع میانگین کمتری نسبت به بقیه حوزه 

 های عمومی ایران کمک کند. نهکتابخا

 ا هتبادل تجربه ،ایاروپا، توسعه خدمات کتابخانه هیاتحاد ران،یا ،یعموم های کتابخانه  ها:کلیدواژه 

 نویسنده مسئول *

 g_galyani@yahoo.comایمیل: 
 استناد به این مقاله: 

ها درباره تناسب برنامه  رانیا  یعموم  یها کتابداران کتابخانه  دگاهیسنجش د  .(1401)  اهللگلینی مقدم، گلنسا، عصاره، فریده، فتاحی، رحمت

 24-52(: 1)41،مطالعات کتابداری و علم اطالعات  .یعموم یها اروپا مرتبط با کتابخانه هیاتحاد یها تی و فعال

 
 .مونه بین دانشگاه عالمه طباطبائی و اتحادیه اروپا استمشترک ژان یالمللن ی پروژه ب ااین پژوهش بخشی از تعهدات مرتبط ب قابل ذکر است که 1
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 و بیان مسئله  مقدمه 

،  هاآن   .اندگذار بوده تأثیرهمه کشورها  توسعه    ی اجتماعی همواره در تاریخ بشر و درهاعنوان نهاد  های عمومی بهکتابخانه 

های  راستای رسیدن به رفاه و سعادت، تالش کرده اند تا تجربه های غنی خود را به شکل به موازات خدمت به افراد جامعه در 

گوناگون به دیگر کتابخانه ها در سراسر جهان منتقل کنند. در این مسیر، این امکان وجود داشته و دارد که کشورهای درحال  

المللی همچون  های بینبرخی سازمان گیری کنند. بهره   توسعه نیز بتوانند از تجربه های کتابخانه های عمومی کشورهای پیشرفته

 ها داشته باشند. اند نقش تسهیل کننده در انتقال تجربههای سیاسی مانند اتحادیه اروپا تالش کرده یونسکو و ایفال و برخی بلوک 

و با توجه به    های ملیتحت چارچوب سیاستهای عمومی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم  توجه به توسعه کتابخانه  

جامعه   مختلف  قشرهای  گوناگون  گرفت.نیازهای  سال    شدت  سیستم   1970از  ایده  ترویج  به  شروع  یونسکو  بعد  های  به 

برنامه   ای و اطالعاتیِکتابخانه  ریزی شده بود. این روند در دهه نود  کامالً یکپارچه کرد که از طریق سیاست ملی اطالعات 

تداوم پیدا کرد    قوی تریریزی  های عمومی با برنامهبه بعد برنامه توسعه کتابخانه   2000میالدی شدت بیشتری گرفت. از سال  

(Wigell-Ryynänen, 2011 .) 

نشان می  هایپژوهش نتایج   تقرمنتشر شده  برنامه اتحادیه  در تمام کشورهای    یباًدهد  فعالیت اروپا  و  در    بسیاری  هایها 

از دید  گرفته استقرار    زیادیها در توسعه کشورها مورد توجه  گیرد و نقش آن های عمومی صورت میکتابخانه  جوامع  . 

کتابداران آموزش    خدماتبا دسترسی آزاد به اطالعات،  که  هاست  های عمومی در سراسر اتحادیه اروپا مدت کتابخانه   اروپایی،

کنند. از آنجا که مشارکت معنادار در جامعه  ایفا می   زندگی فردی و اجتماعینقش مهمی در    همگانیدیده و فضای جلسات  

های عمومی در اتحادیه اروپا دسترسی ای به دسترسی به اطالعات و منابع دیجیتال نیاز دارد، بسیاری از کتابخانه طور فزاینده به 

  استراتژی اروپا   در چارچوباند.  سترش داده بسیار گاینترنت را  شبکه  ها و  ( مانند رایانه ICTعات و ارتباطات )به فناوری اطال

داده    ای را در بسیاری از مناطق توسعهاهداف بلند پروازانه   ،پایدار و فراگیر  ،رشد هوشمند  اتحادیه به منظور   ، این2020  سال

برابر  دسترسی    از که    است   حمایتاشتغال، نوآوری، آموزش و فراگیری اجتماعی  های  در حوزه   ژه یوعات به به اطالآزاد و 

 بررسی بنیاد بیل و ملیندا گیتس مأمور  با پشتیبانی مالی )TNSTaylor Nelson Sofres ( پژوهشیشرکت   . برای نمونه،دننک می

 نتایج آن نیز منتشر شده است  کهکشور اتحادیه اروپا شد  17های عمومی در و انواع استفاده از کتابخانه چگونگیشناسایی و 

(Quick et al., 2013)  .های  العمر( برای اجرا در کتابخانه انند یادگیری مادام مهای مختلفی )ادیه اروپا برنامه حبراین، ات  افزون

. هرچند باید توجه کرد که هر کدام  اندمورد استقبال کشورهای اروپایی قرار گرفتههای گذشته اعالم کرده که  عمومی در سال

های  ها در بخش این برنامهاند.  به اجرا در آورده نیز  های عمومی خود  دیگری در کتابخانه مستقل  های  از این کشورها، برنامه 

 .  شونداجرا میها کتابخانه های مختلف فعالیت

ایران در پیش از انقالب، مشابه کشورهای غربی با بودجه نیم درصد شهرداری شکل گرفتند.    های عمومی درکتابخانه

پس از انقالب اسالمی ایران، مدتی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودند و سرانجام از این مجموعه جدا شده و زیر  

کتابخانه  نهاد  مینظر  اداره  متمرکز  به شکل  ایران  کتابخانه شوند.  های عمومی  کلیه  نهاد  در حال حاضر  وابسته  های عمومی 

شوند.  ها در سراسر کشور، از نظر ساختاری، اداری و تشکیالتی متمرکز بوده و تقریبا یک مجموعه دولتی محسوب میکتابخانه

ایران، به وضعیت حاضر در  توجه  پرسش مطرح    با  میزان که    است این  تجربه  تا چه  این  از  استفاده  فعالیت امکان  و  ا در  هها 

ایرانی  ی عموم  یهاکتابخانه  کتابداران  دارد؟  وجود  کتابخانه   ایران  در   میکه  فعالیت  عمومی  چ  کنند های  با    ه تا    چنینحد 

با توجه به آنچه گفته  و  بر این اساس  ها را برای اجرا در ایران تعدیل کرد؟  توان این برنامه آشنایی دارند؟ چگونه می  ییهابرنامه

  های تجربه  ها وگیری از برنامهبهره است که کتابداران ایرانی چه دیدگاهی نسبت به  نای پژوهش حاضر یمسأله  نیترمهم  ،شد
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پذیر  امکاندر ایران را  ها  های عمومی ایران تا چه حد اجرای این برنامه ایران دارند؟ و با توجه به شرایط موجود کتابخانه   در اروپا  

های عمومی به دلیل اهمیت نظری و کارکردی آن از ادبیات بسیار غنی پژوهشی در سطح جهانی و نیز  حوزه کتابخانه؟دانندمی

در ایران برخوردار است. وجود صدها پایان نامه، طرح پژوهشی، و مقاله در این زمینه در ایران نشان دهنده چنین اهمیتی است،  

تری است. مروری  های بیشتر و تازه و به خاطر تحوالتی که همواره شاهد آنست نیازمند پژوهش   هرچند که این حوزه، همچنان

های عمومی  تواند وضعیت کالن آن را در ایران به لحاظ عوامل مؤثر یا مانع بر توسعه کتابخانهکلی بر ادبیات این حوزه می

 بازتاب دهد.

کتابخانه  نهاد  آمار رسمی  مقاله،  های عمومی  برابر  این  نگارش  زمان  در  نهادی،    2662کشور  کتابخانه  باب    871باب 

در  باب کتابخانه عمومی    3567اند. در کل،  های مختلف کشور فعال بوده باب کتابخانه مستقل در استان  24کتابخانه مشارکتی،  

 تأسیس به اقدام خود نیز قدس رضویها و برخی نهادهای دیگر، از جمله آستان  شهرداری های اخیر،  ایران وجود دارد. در سال 

ا اند؛نموده  مختلف  شهرهای در عمومیهای  کتابخانه  اندازیراه  و با    عمومیهای  کتابخانه   مدیریت شاهد توصیف   ینبا 

های مختلفی در  ها و فعالیتدهد که برنامه منتشر شده نشان می   هایپژوهش نگاهی به  .  هستیم کشور  در رویکردهای متفاوت

. در ادامه به  اندها مورد بررسی قرار گرفتهکه در برخی پژوهش  های عمومی ایران صورت گرفته یا در حال اجراستکتابخانه 

 شود.های جدیدتر اشاره میبرخی از نمونه 

های عمومی جمهوری اسالمی  در تحلیل محتوای اسناد خط مشی کلی در حوزه کتابخانه  et al., (2020)  Riahiniaپژوهش

های ترویج خواندن«،  »سیاست  محور   5می باشند. در این پژوهش  هر    کامالً قابل اجرا  ،ایران، نشان داد که در اسناد مصوب

کتابخانه  مالی  و  اداری  امور  کتاب»مدیریت  توسعه  و  »ساخت  ارایه  خانه های عمومی کشور«،  »مدیریت  های عمومی کشور«، 

های عمومی در کشور« مورد توجه قرار گرفته است.  های عمومی کشور« و »تعیین بازیگران اداره کتابخانهه خدمات کتابخان

های ترویج خواندن در سند نهضت مطالعه مفید و مصوبه شورای فرهنگ عمومی بررسی اسناد نشان داد که موضوع سیاست

ت کتابدرباره  و  کتاب  فرهنگ  ذی رویج  و  بازیگران  و  بوده  توجه  مورد  توجه  خوانی  مورد  سند  دو  این  در  متعددی  نفعان 

همچنین هفت منبع تأمین مالی برای    اند.. سایر مصوبات، سه موضوع دیگر را تحت پوشش قرار داده اندگذاران بوده سیاست

های  کتابخانه ر هستند: دولت، عموم مردم، خیرین و واقفین، اعضای  وجود دارد که شامل موارد زی  های عمومی کشورکتابخانه 

 ها.  المللی، و درآمدزایی خود کتابخانه های کل کشور، بخش خصوصی و مجامع بین ، شهرداریعمومی

  از  عمومی هایکتابخانه  رسالت  12 اساس بر  پژوهشی  ,Jafari Bbaghi Abadi, &Hasanzadeh (2017)در همین راستا، 

انجام دادند. پژوهش   اسالمی   جمهوری  باالدستی  اسناد  در  ایفال   منظر با   نوع   از   ایران  و    تحلیل  و   اسنادی   روش  توصیفی بود 

 پرداختند.   عمومی هایکتابخانه  با  مرتبط هایهدف  قیاسی انجام شد. پژوهشگران در این اسناد به شناسایی محتوای

طورمستقیم به    عمومی، به   اسناد از یکسو نشان داد که در برخی از بندهای مرتبط با اهداف و رسالت کتابخانهبررسی  

های عمومی پیگیری این در حالی است که در حال حاضر برخی از آن بندها توسط کتابخانه  ؛های عمومی اشاره نشده کتابخانه

دستی بندهایی را در ارتباط با اهداف  التوان در اسناد باابخانه عمومی، میشوند. از سوی دیگر با توجه به رسالت کتو اجرا می

های عمومی زم در جهت عملیاتی شدن آن بندها توسط کتابخانه الهای کتابخانه عمومی شناسایی کرده و اقدامات و مأموریت

 طراحی و اجرا شود.  

 های عمومی ایران توسط  در کتابخانه رهنمودهای کیفی ایفالسازی  بررسی قابلیت پیاده ی که با هدف  دیگر  در پژوهش 

et al. (2021) HassanZadeh    رهنمود از    8رهنمود بررسی شده، به طور کلی در    12مشخص شد که از مجموع    گرفتانجام

، بیشترین درصد  دیگر  رهنمود  6سازی دارد« و در   »قابلیت پیاده گویه  نظرِ گروه های ارزیابی کننده، بیشترین درصد فراوانی به  

های  گروه در گزاره   6ها در بخش کمّی و مقایسة میان  »قابلیت پیاده سازی مشروط دارد« تعلق گرفته است. یافته  گویه  فراوانی به
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مدیران و کارشناسان  ،های ارزیاب در سه گروه کتابداران و متخصصانهای گروه مشترک که اختالف معناداری میان دیدگاه 

ها و کاربران اختالف معنادار  کنند؛ اما بین دیدگاه این گروه ها نظرات یکدیگر را تایید میود ندارد و این گروه سازمانی وج

 وجود دارد.  

 های کتابخانه خدمات ارائة و راهبردهای موانع بررسی به پژوهشی رد   et al. (2019) Zardariبا رویکردی متفاوت،  

  اند. آنان توانستند پرداخته ایفال جمله از جهانی تجارب اساس  بر جوامع چندفرهنگی در هااقلیت  و قومی هایگروه  به عمومی

مانع در قالبِ موانع مربوط به مدیریت کتابخانه، موانع ادراکی و ارتباطی، موانع مربوط به محیط خارجی و موانع مربوط به    17

شده و مصادیق اجرای آن نیز مورد توجه قرار راهبرد ارائه  20این رابطه،  . درکنندبندی دستهرا ها ماهیت اجتماع اقوام و اقلیت 

-ها، مجموعهای آن ها، و توسعة حرفه گرفته است. در میان این راهبردها، استخدام کارکنان آشنا با فرهنگ و زبان اقوام و اقلیت 

های  راهبردهای موفقیت در ارائة خدمت کتابخانه  ترینهای عمومی مهمسازی حساس به فرهنگ و بازاریابی و تبلیغات کتابخانه 

   .عمومی در جامعة چندفرهنگی است

نیز در زمینه رضایتمندی کاربران انجام گرفته است. از جملهپژوهش   رضایتمندی   میزان  پژوهشی که درباره   ، درهایی 

  انجام گرفت، مشخص شد که بین   et al. (2014) Ziaeiعمومی توسط  های  کتابخانه   الکترونیکی  و   سنتی  خدمات   از  کاربران

  میزان   لیکن، بین .  ندارد  وجود  معناداری  تفاوت (  سنتی  و   الکترونیکی)  کتابخانه  خدمات  از  زن  و  مرد  کاربران  رضایت  میزان

  میزان .  دارد  وجود   معناداری  تفاوت (  سنتی  و   الکترونیکی)  کتابخانه   خدمات  از  مختلف  تحصیلی  مقاطع   کاربران  رضایتمندی

 .  است سنتی خدمات از بیش  الکترونیکی خدمات از  کاربران رضایتمندی

هاای عمومی بوده اسااات. برای عوامال مؤثر بر جاذب کااربران باه کتاابخااناه تاأثیرهاای انجاام گرفتاه دربااره  برخی پژوهش

های  کتابخانه  به کاربران جذب  در بازاریابی  آمیخته  سانند  اجرا شاد مشاخص شاد که عناصار  نمونه، در پژوهشای که در شاهر

  سانند   شاهر عمومیهای  کتابخانه  به کاربران  جذب در  محصاوالت  و مکان  تبلیغات،های  مؤلفه  همچنین،.  مؤثر اسات عمومی

کاه  هااییپژوهشیکی از  هاای یاافتاه  (Karaji et al., 2015).نادارد  نقش  کااربران  جاذب  در  هزیناه هاایولی مؤلفاه دارناد.  نقش

نیازهای اطالعاتی   برای نیازساانجی از بازنشااسااتگان اداره آموزش و پرورش در شااهرسااتان بجنورد انجام گرفت نشااان داد که

 -معنوی د.  آموزشاای، و . اجتماعی و ساایاساای،  -فرهنگی ب. نیازهای فردی،الف.   :چهار دسااته، به ترتیبدر  بازنشااسااتگان  

آورند. تعداد کمی از بازنشااسااتگان  . بازنشااسااتگان بیشااترین اطالعات خود را از طریق تلویزیون به دساات میداردمذهبی قرار 

کردند. دور بودن از کتابخانه علت های عمومی اساتفاده نمیاز آنان از کتابخانه  بخش عمده ایعضاو کتابخانه عمومی بودند و 

خانه عمومی و دلیل اصالی استفاده بازنشستگان از کتابخانه عمومی، امانت عمده اساتفاده کم یا عدم اساتفاده بازنشاساتگان از کتاب

 .( ,et al.,Vahdani 2016) گرفتن کتاب بود

های عمومی صورت گرفته که به چند  های کتابخانه ها و فعالیت های مختلفی نیز درکشورهای اروپایی درباره برنامه پژوهش 

های اطالعاتی  ای پیمایشی که در سطح اروپا برای سنجش درک کاربران از مزایای کاربرد فناوری مطالعه شود:  ها اشاره می نمونه از آن 

نشان    این شواهد   . دهد شواهد کافی را ارائه می های عمومی با حمایت مالی بنیاد ملیندا و بیل گیتس انجام شد  و ارتباطاتی در کتابخانه 

. با توجه به  گذارند می  زیادی بسیار    تأثیر های اقلیت در اروپا  گروه ن و مهاجرا   ، ، سالمندان جوانان  بر مشارکت ها  کتابخانه دهند که  می 

ها نقش مهمی در کمک به تحقق  که کتابخانه   دهد های این مطالعه پیمایشی نشان می ا یافته غیررسمی در اتحادیه اروپ اهمیت یادگیری  

  صورت آنالین در دسترس خدمات عمومی در اتحادیه اروپا به   درصد   80بیش از    زمان اجرای این تحقیق، در  کنند.  ایفا می این امر  

علیرغم    کردند. می   استفاده   الکترونیکی   صورت به   دولتی   خدمات   از   اروپا   اتحادیه   جمعیت   از   درصد   41، فقط  2011، اما در سال  بودند 

  مشاهده میزان شاید  اما  انجام شد،    یی اروپا   کشورهای   در بسیاری از   اقتصادی   ریاضت شرایط بحران و  این واقعیت که این نظرسنجی در  

  (Prior et al., 2013). باشد کننده  امیدوار آور و  بسیار شگفت ها  کلی و نیز پشتیبانی مالی از کتابخانه طور به ها  کتابخانه از  حمایتی  
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از نقش   آموز دبیرسااتانی دانمارک دانش   12درک  در زمینه میزان و چگونگی   Nielsen & Borlund (2011)نتایج بررساای 

آموزان که دانش   داد های اطالعاتی کتابداران نشاان  طالعاتی و شاایساتگی ا های عمومی در یادگیری، آموزش کاربران، ساواد  کتابخانه 

کنند نیازهای به آنان کمک می زیرا کتابخانه های عمومی  بینند، ی عمومی را نهادی بسایار شاایساته و خوب م های دبیرساتانی، کتابخانه 

 .  اطالعاتی خود را تعیین و منابع اطالعاتی را شناسایی کنند 

کتابخانااه  71ریزی ماانظم بااا بررساای سااایت بااا هاادف پااایش برنامااهو در اسااپانیا  2017کااه در سااال  پژوهشااینتااایج 

نشااان داد کااه در مجمااوع  دارای یااک برنامااه راهبااردی یااا بلنااد ماادت بودنااد( انجااام شااد 2006کااه در سااال عمااومی )

، یعناای ده سااال بعااد، در حااال اجاارای یااک طاارح 2016ها در نمونااه مااورد مطالعااه در اکتباار درصااد از کتابخانااه 83/71

های سااه ساااله نساابت بااه تعااداد برنامااهدرصااد( در  03/8دار )افاازایش معناای در ایاان مطالعااه بودنااد.توسااعه خاادمات جدیااد 

ها کتابخانااهمشاااهده شااد. شاااید بااه ایاان دلیاال کااه بحااران و عاادم قطعیاات ناشاای از آن باعاا  شااده اساات کااه  2006سااال 

   (Lason & Reip, 2017).گیری خود را محدود سازنداندازهای تصمیمچشم

 (2017) MortensenArendrup  یا    پریشخوانش افراد به خدمت ارائة در ایفال رهنمودهای  تأثیر به  پژوهشی در

Dyslexia  اشاره  هایافته در و کرده معرفی را پریشخوانش دوستدار افراد هایکتابخانه  است. پرداخته سوئد و دانمارک در 

-همکاری است الزم و کنند عمل تنها توانندنمی پریشخوانش افراد به خدمت برای ارائة تالش  در هاکتابخانه که است کرده

ای اخیرا در دانمارک با روش کیفی و با کمک مطالعه  .کنند برقرار نیز  محلی ایحرفه شرکای و  هاسازمان ضروری با ایه

برنامهنظریه زمینه با هدف تجزیه و تحلیل  متنی انجام شد. علت  - های کتابخانه عمومی به منظور توسعه یک مدل تجربیای 

ها در ارایه خدمات  های عمومی با توجه به عملکرد و نقش آنپژوهش این بح  بود که موجودیت فیزیکی کتابخانه انجام این  

 های جدید در آن دست باال را دارند، چقدر قابل توجیه است.  مدرن در دنیایی که اطالعات دیجیتالی شده و فناوری 

مجموعه »از  بود:  ایده  این  مطالعه  این  ]کتابخانمبنای  عمومی[ ی  کتابخانه  کاربران  ]با  ارتباطات  به  عمومی[                                ه 

های متنی در قالب رویدادهای فیس بوک انجام شد.  این مطالعه با استفاده از داده   From collections to connections  یا  

برنامه   2500های بیش از  داده  آوری و تحلیل شدند. این  کنند جمعکتابخانه عمومی را اعالم میهای  رویداد فیس بوک که 

بندی شدند. نتایج نشان داد که بین مجموعه  های عمومی تقسیمها، در سه سطح قالب، محتوا، و نقش و عملکرد کتابخانهداده 

عمومی   های عملکرد کتابخانه   توان درک مناسبی از نقش وها رابطه وجود دارد و با این روش میها و ارتباطات آن کتابخانه

امروز در دنیای به شدت دیجیتالی شده به دست آورد. هر فعالیت مدرن کتابخانه باید بتواند بین مجموعه کتابخانه و کاربران  

  .(Mathiasson & Jochumsen, 2020) آن ارتباط ایجاد کند

دهنده آنست که پژوهشگران به عوامل بسیار زیاد و مختلفی  های عمومی نشان  های حوزه کتابخانه نگاهی کلی به پژوهش

ها در جوامع  اند که نسبت و اهمیت آن همچنین کتابداران دریافتهاند.  های عمومی نقش دارند توجه نموده که در توسعه کتابخانه

ها تالش  رند و کتابخانه مختلف متفاوت است. کاربران نیازهای متعدد و متغیری در زمینه دسترسی به اطالعات و آموزش دا

ها نشان دهنده آنست  7های خدماتی گوناگون آن نیازها را برآورده سازند. در عین حال، مرور کلی پژوهشدارند تا با برنامه

های عمومی کشورهای مختلف توسط سایر کشورها پرداخته است.  گیری از تجربه کتابخانه ی بهره که کمتر پژوهشی به مسأله 

های عمومی اتحادیه اروپا به سایر کشورها  های کتابخانهگیری از تجربهانجام چنین پژوهشی بویژه در زمینه بهره   به همین جهت،

 و از جمله ایران ضرورت دارد. 
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 هدف و ضرورت پژوهش

از اجر پژوهشاهدف  این  بهره ی  امکان  واکاوی  از  ،  فعالیت   هابرنامه گیری  اروپا  هاو  اتحادیه  کتابخانه   متناسب ی  های  با 

کتابداران   دیدگاه  از  ایران  استکتابخانه عمومی  کتابخانه  .های عمومی  آنکه  به  توجه  با  و  اساس  این  ایران  بر  های عمومی 

های  ربه بایست همه امکانات خود را برای توسعه و ارائه خدمات به جامعه رو به تحول ایران بسیج کنند، ضرورت دارد از تجمی

های عمومی اتحادیه اروپا سیر تحولی مثبتی در سازگاری با شرایط جدید و در راستای  موفق سایر کشورها بهره گیرند. کتابخانه

 های عمومی ایران به شمار آید. تواند کمک مناسبی به کتابخانه های آنان میها و تجربه اند و برنامهپاسخ به جامعه طی کرده 
 

 پژوهش  هایپرسش

کتابخانه  .1 کتابداران  آشنایی  با ایران عمومی هایمیزان  فعالیتبرنامه  ،  و  کتابخانه ها  اروپا  های  اتحادیه  های عمومی 

 چقدر است؟ 

های عمومی تا چه حد اجرای  و با توجه به شرایط موجود کتابخانه  ،ایران عمومی هایاز دیدگاه کتابداران کتابخانه  .2

 ؟ دانندمیپذیر  امکاندر ایران را  ها این برنامه 
 

 روش پژوهش 

  7500جامعه پژوهش    ایران بود. های عمومی  ی مبتنی بر نظرسنجی از کتابداران کتابخانه پیمایش   یمطالعه   یکحاضر  پژوهش  

بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول    )کتابدار مشارکتی  1100کتابدار نهادی و    5300(نفر از کتابداران شهرهای مختلف  

 ای از جامعه پژوهش انتخاب شدند.  نفر بود که به صورت تصادفی طبقه 365کوکران 

عاد مورد توجه پرسشنامه، بر پایه بررسی متون تخصصی و نتایج فاز  اب  ساخته بود. -پژوهشگرها، پرسشنامه  آوری داده ابزار گرد

( شناسایی و تدوین شد  های عمومی ایرانکاربست تجربیات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانهالمللی )نخست طرح پژوهشی بین

مخاطب  .  3  سازی و گزینش منابع، مجموعه .  2و مدیریت،    هااست یس. ساختار، تشکیالت،  1پنج حوزه  گویه در     55که شامل  

 بود.    آموزش .5. خدمات و اشاعه اطالعات، و 4ی، سنجازیو ن  یشناس

، با استفاده  های اتحادیه اروپابرنامهگیری از  های مرتبط با بهره های اصلی پرسشنامه، مؤلفه شناخت عوامل یا سازه   منظوربه 

چرخش واریماکس استفاده های تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شد. همچنین برای اطمینان از استقالل عوامل از روش  ازروش

اولکین( و از آزمون بارتلت جهت شناسایی    -میر  -)آزمون کیزر   KMOجهت تأیید بسندگی نمونه از شاخص  است.    شده 

، KMO=  835/0مشخص است، ضریب    1طوری که از نتایج بدست آمده در جدول  انها استفاده شد. همهمبستگی بین گویه

با سطح معناداری  ها برای دسته کفایت حجم نمونه و قابلیت گویه  بارتلت  بندی عاملی را تأیید کرده است. به عالوه آزمون 

(Sig)  گیریم که اجرای تحلیل  نتیجه میمعناداری ماتریس همبستگی را شناسایی کرده است، در این صورت     05/0تر از  کم

 .جهت شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب بوده استعاملی اکتشافی 

 بارتلت و دترمینان ماتریس(  ، KMOهای مقدماتی تحلیل عوامل ). آزمون1جدول  
Table 1. Preliminary tests of factor analysis (KMO, Bartlett and matrix determinants)  

0.934 Sampling adequacy indicator 
9032/441 Chi-square 

 

Bartlett test 

1329 Degree of freedom 

0.000 
Significance level 
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   های اصلیی تحلیل مؤلفه ها تایید شد، تحلیل عاملی به شیوه که بسندگی حجم نمونه و وجود همبستگی بین گویه پس از این  

ی این پژوهش انجام شده و در نتیجه، منجر به  گویه  51بر روی   40/0و با استفاده از چرخش واریماکس و با حداقل بارِ عاملی 

 اند.  به نمایش در آمده   2ها همراه با ضرایبِ بار عاملی خود، در جدول گردید. این مؤلفه  ی قابل قبول مؤلفه  3بندی دسته

 های هر مولفه : بار عاملی گویه 2جدول  

Table 2: Factor load of items of each component 
 ها بار عاملی گویه  هاگویه  مؤلفه

1 2 3 

 
 
 
 
 ساختار

 گویه( 10)

 ریزی و سیاستگذاری مشاوران مرتبط در برنامه: استفاده از 10سوال 
 های راهبردی: طراحی و اجرای برنامه9سوال 
ها به جهت  های غیرانتفاعی با کتابخانهآوری امکان تعامل خیرین و ارگان: فراهم3سوال 

 پشتیبانی مالی 
 های مختلف سازی پس از نیازسنجی از گروه : انجام مجموعه14سوال 
 آوری دسترسی آزاد به اطالعات جهت ارتقای کیفیت زندگی فراهم: 4سوال 
 : دسترسی رایگان کاربران به اینترنت در فضای کتابخانه 7سوال 
 : همکاری کتابخانه با شوراهای شهر و روستا و سایر نهادها 11سوال 
ی حقوق  هایی جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران در زمینهآوری برنامه: فراهم6سوال 
 وندی شهر
 :  ایجاد مراکز خرید و مراکز تفریحی در جوار کتابخانه 8سوال 
 : ارائه خدمات ویژه برای کاربران کودک و نوجوان 48سوال 

0.70 
0.63 
0.58 
0.57 
0.55 
0.53 
0.44 
0.44 
0.41 
0.40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزش
 گویه( 21)

 رشد اجماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی : ارائه خدمات اطالعاتی جهت پشتیبانی از 46سوال 
های آموزشی جهت ارتقای سواد اطالعاتی، سواد دیجیتالی، و سواد  ی برنامه : ارائه 35سوال 
 ای رسانه
 های مخاطب ی خدمات تخصصی برای گروه : ارائه 43سوال 
 جهان های قومی در هایی جهت حفظ هویت فرهنگی جامعه به ویژه اقلیت: ارائه برنامه32سوال 
 های یادگیری مادام العمر : اجرای برنامه40سوال 
های مدون برای ارتقای سطح آگاهی کاربران در زمینه حقوق : لزوم داشتن برنامه 45سوال 

 شهروندی 
 های آموزشی با موضوعاتی خاص گروه مهاجران : ارائه برنامه34سوال 
 سازی شده: ارائه خدمات شخصی47سوال 
 های آموزشی در جهت حفظ محیط زیست برنامه ی : ارائه 37سوال 
 هایی جهت ارتقای سطح بهداشت و سالمت آوری برنامه: فراهم44سوال 
 هایی جهت ارتقای خواندن محیط دیجیتالی ی برنامه : ارائه 39سوال 
 های دموکراتیک های آموزشی جهت توریج ارزش: ارائه برنامه31سوال 
 جهت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک  های آموزشی: ارائه برنامه36سوال 
 اندازی کسب و کار هایی جهت آموزش یافتن شغل و راه ی برنامه : ارائه 30سوال 
 هایی جهت رشد فکری، روشنگری و ارتقای یادگیری کاربران: داشتن برنامه33سوال 
د نیاز  های اطالعاتی و راههای دسترسی به خدمات و محتواهای مور: ایجاد دروازه38سوال 
 کاربران
 های خاص همچون نابینایان، ناشنوایان، و معلوالنهایی برای گروه: ارائه برنامه41سوال 
 : انجام نیازسنجی با توجه به نیازهای خاص مخاطبان 22سوال 
 : همکاری کتابخانه با مدارس جهت کمک به آموزش رسمی 51سوال 
استفاده کاربران در فضای کتابخانه همچون رایانه  های اطالعات برای : اداشتن فناوری 42سوال 
 تاپ و لپ
 : استفاده از امانت دیجیتالی 49سوال 

 
 
 
 

0.79 
0.71 
0.70 
0.68 
0.68 
0.67 
0.66 
0.66 
0.65 
0.65 
0.64 
0.63 
0.61 
0.57 
0.57 
0.56 
0.51 
0.50 
0.43 
0.43 
0.42 

 
 
 
 
 

 
 
 

 مخاطب 
 گویه(10)

دار، بازنشتگان، باغداران و  نیازهای قشرهایی همچون زنان خانه: ضرورت توجه به 27سوال 
 سایر موراد

 : ضرورت توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان 26سوال 
 های خاص کاربران همچون نابینایان، ناشنوایان، و معلوالن : توجه به نیازهای گروه 23سوال 
 ام آموزش رسمی : توجه به کتابخانه به عنوان بستر پشتیبان از نظ28سوال 
 : توجه به کتابخانه به عنوان نهاد آموزش غیررسمی 29سوال 
 : توجه به نیارهای کاربران سالمند 24سوال 
 آوری منابع اطالعاتی مناسب توسط کتابخانه به عنوان منبع آموزش رسمی: فراهم19سوال 
 ی کتابخانه : ضرورت مطالعه بر روی کاربران بالقوه 21سوال 
 های عمومی با یکدیگر ت همکاری کتابخانه: ضرور50سوال 
 ها : ضورت توجه به نیازهای اطالعاتی اقلیت25سوال 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.74 
0.70 
0.60 
0.58 
0.58 
0.53 
0.47 
0.43 
0.41 
0.40 
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  21ی ساختار؛  مورد در مؤلفه  10گویه قابل قبول، تعداد    41شود، از مجموع   ، مشاهده می2طوری که در  جدول  همان

ها در هر عامل  . ضریب همبستگی گویه تقسیم بندی شدندی مخاطب، ی دیگر در مؤلفه گویه  10ی آموزش؛ و گویه در مؤلفه

  1گویه با بار عاملی بین    41اند. بنابراین، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داده که فقط  از زیاد به کم مرتب شده   2در جدول  

گویه )سواالت پرسشنامه( قابل قبول بوده  است    51کمترین ضریب همبستگی( از میان  )  0/ 4ترین ضریب همبستگی( و  )بیش

اند و  تأیید نشده   4/0( به علت داشتن بار عاملی کمتر از  20،  18،  17،  16،  15،  13،  12،  5،  2،  1و ده گویه )مربوط به سواالت  

 از سواالت پرسشنامه حذف شده اند.  

 

 های پژوهشیافته

ها پاساخ دادند.  به پرساش  %3/39و مردان کتابدار،    %7/60مطالعه نتایج تحلیل توصایفی نشاان داد که زنان کتابدار  در این  

کنندگان شرکت  عیتوز  سن داشتند.  سال  31و حداقل   یباالتر از کارشناس  التیتحص  یدهندگان دارااز پاسخ  درصد  96بالغ بر  

های جامعه تواند نشان دهنده اعتبار پاسخها می. همه این داده سال بودند 25-16سال و   10-5های  در رده کاری از لحاظ سابقه  

 نمونه باشند.

گویه تحلیل  از  حاصل  حوزه،  نتایج  پنج  در  پرسشنامه  تشکیالت،  "های  مدیریت  ها استیسساختار،  و    یسازجموعه م"،  "و 

 خالصه شده است. 1در نمودار    "اشاعه اطالعاتخدمات و "، "آموزش"، "یازسنجیو ن  یشناسمخاطب "، "منابع نشیگز

 

 
 

  کتابداران گاه از دید ایران های عمومیکتابخانه های اروپا دراجرای برنامه میانگین قابلیت  .1نمودار  
Figure 1: Average applicability of European programs in Iranian public libraries from the 
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 1نتایج نمودارتجزیه و تحلیل 

 شوند: در اینجا تحلیل شده و گزارش می مورد مورد به   2در نمودار 14الی  1های شماره گویه  

 5اند. لذا تمامی  رسیده   3/1باالتر از مرز میانگین قرار دارند و به نمره    1با توجه به این که: هر پنج شاخص گویة   .1

 باشند. ا می  قابل اجرً کامالحتی  قابل اجرا و یا گویه  شاخص این 

ها، اولین  اند، لیکن، در هر دوی این گویه ها مرز میانگین را پاس کرده ، کل شاخص1در نمودار  3و2در دو گویه   .2

قابل اجرا و یا حتی کامالً به هرحال هر دو گویه  اند.  ها  )به رنگ آبی( از میانگین کمتری برخوردار بوده شاخص

   باشند.می قابل اجرا

نیز رسیده است و از شرایط    4/1این شاخص  به مرز     1اند. گویه  از مرز میانگین عبور کرده   4شاخصِ گویه    5هر   .3

 باشد.   قابل اجرا میٌ کامال و یا حتی   قابل اجرابهتری برخورداراست. لذا، این گویه  

قابل     7و    6های  هردو گویه   اند. بنابراینمیانگین گذشته  2/1از مرز     7و   6ی  شاخص مربوط به هر دو گویه   5هر .4

 باشند.  میکامالً قابل اجرا و یا حتی  اجرا

ها و مدیریت، مجموعه سازی و گزینش،  شاخص: تغییراتِ ساختار، تشکیالت، سیاست  4فقط شامل    8ی  گویه  .5

نیاز شنا سی است. با  آموزش و خدمات و اشاعه اطالعات است.  لذا این گویه فاقد شاخص: مخاطب شناسی و 

حتی  و یا    قابل اجرااند بنابراین   میانگین را پشت سرگذاشته   2/1توجه به این که هر چهارشاخص این گویه  مرز  

 در این گویه وجود نداشته است.   3هستند. لیکن همانطوری که ذکر شد، شاخص   قابل اجراٌ کامال

 2/1از مرز     ذا مابقی هر چهارشاخصِ این گویه فقط فاقد شاخص: مخاطب شناسی و نیاز شناسی است. ل   9ی  گویه  .6

 باشند.  می کامالً قابل اجرامیانگین گذشته اند. در نتیجه قابل اجرا و یا حتی 

ها و مدیریت و مجموعه سازی و گزینش است. و لذا هر  : ساختار، تشکیالت، سیاست فاقد دو شاخص 10ی گویه  .7

 ً کامال  گین عبور کرده اند. بنابراین، هرسه شاخص  قابل اجرا و یا حتیمیان  2/1سه شاخص باقیمانده این گویه از مرز

 باشند.  ا میقابل اجر

با عنوان: شاخص خدمات و اشاعه اطالعات،    14و    13،  12،  11های  گویه   4هر .8 فقط در یک شاخص و آن هم 

  12ص مربوط به گویه   میانگین را گذرانده است، شاخ  6/1مرز    11حضور داشته اند. لذا به ترتیب شاخصِ گویه  

میانگین را پاس    5/1مرز    14وشاخص مربوط به گویه    4/1مرز      13میانگین و شاخص مربوط به گویه    1/1مرز  

 باشند.  می حتی کامالُ قابل اجراکرده اند. لذا هر چهار گویه قابل اجرا و یا 

یافته .9 این  اساس  میبر  نظر  ها  از  که  نتیجه گرفت  شامل  "آموزش"هایکتابداران حوزه توان  اشاعه  "،  و  خدمات 

  قابل اجرا   ًًکامال، قابل اجرا و یا حتی  "یازسنجیو ن  یشناسمخاطب "،  "منابع  نشیو گز  یسازجموعه م"،  "اطالعات

  قابل اجرا لیکن دشوار هر چند    "و مدیریت تغییرات  هااستیسساختار، تشکیالت،  "ارزیابی شده اند، اما در  حوزه  

 بی شده است. زیرا در مجموع میانگین کمتری نسبت به بقیه حوزه ها کسب کرده است.ارزیا

ی دارد و  داریمعنارتباط    هاحوزه آمده از هر حوزه با سایر    دست  به   که نمرات کلِ  دهدیمهمچنین نتایج پژوهش نشان  

در سایر حوزه  نمره  افزایش  به  منجر  در یک حوزه  نمره  میافزایش  نمره کل حوزه ها  بین  به همبستگی  توجه  با  های شود. 

پرسشنامه؛ برای بررسی اثر متغیرهای سن و جنس و تحصیالت از آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد. آزمون آنالیز واریانس  

ت نشان داد که  نمرات حوزه داریمعنفاوت  چند متغیره،  بین متغیرهای  ی در  بر حسب سن، جنس و تحصیالت  های مختلف 

 پژوهش وجود ندارد. 
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 آزمون مدل

سازی معادالت ساختاری واریانس محور  های حاصل از تحلیل عامل اکتشافی از مدلها و گویه منظور آزمون مؤلفه به 

گیری، ب. برازشِ مدل ساختاری، و  .  اند: الف. برازشِ مدل اندازه تقسیم شده خود به سه بخش  نوبه استفاده شده است؛ که به 

 برازشِ مدل کلی است:  

 

 گیری الف. برازشِ مدل اندازه 

اندازه به  مدل  برازشِ  بررسی  میانگین  منظور  و  ترکیبی  پایایی  کرونباخ،  آلفای  پایایی  معیار ضرایب  سه  از  گیری، 

 منعکس  است.  3نتایج بدست آمده در جدول شمارۀ  واریانس تبیین شده استفاده شده و

 گیری . نتایج برازش مدِل اندازه 3جدول 

Table 3. Measurement model fitting results 

Variable    

Structure 0.99/0 0.99 0.93 
Traning 0.99/0 0.99/0 0.93 
Clientele 0.97/0 0.98/0 0.85 

 
های  برنامهسازی های پیاده که هر دو مقادیر پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مربوط به مؤلفهتوجه به اینبا 

اند، نتیجتاً برازشِ  بدست آمده  5/0تر از ی مقادیر میانگین واریانس تبیین شده بیش است و نیز کلیه 7/0مساوی   اتحادیه اروپا

 است. گیری تأیید شده مدل اندازه 

 

 گیریروایی واگرای مدل اندازه بررسی

الکر استفاده شده است.  بر این اساس یک متغیر پنهان در    -در این پژوهش جهت بررسی روایی واگرا از شاخص فورنل

گفت  پذیرهای خودش برخوردار باشد؛ تا بتوان  تری در میان مشاهده مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید از پراکندگی بیش

 اند. ارائه شده  4های این پژوهش در جدول متغیر پنهانِ مدنظر از روایی باالیی برخوردار است. نتایج روایی مؤلفه

 الکر( -های کتابداری مبتنی بر شواهد )شاخص فورنل . نتایج بررسی واگرای مؤلفه4جدول  
Table 4. Results of divergent study of evidence-based librarianship components (Fornell-Locker index 

Components Plans Structure Traning Clientele 

Plan 1    
Structure 0.99 1   
Traning 0.99 0.99 1  
Clientele 0.99 0.99 0.99 1 

مخاطب( از هم جدا  های پنهان مدل، شامل )برنامه، ساختار، آموزش و  منعکس است: سازه   4همانطوری که در جدول  

ی پنهان از همبستگی آن سازه با  باشند. بعبارت دیگر، مقادیر قطر اصلی )میانگین واریانس استخرا  شده( برای هر سازه می

تر است. قرار دارند(، در مدل انعکاسی بیش  4های زیرین و سمت راست قطر اصلی در جدول  های پنهان )که در خانهسایر سازه 

های دیگر. به عبارت  های خود دارند، تا با سازه تری با شاخصهای مدل، تعاملِ بیشان نتیجه گرفت که سازه تواز این رو می

 دیگر، روایی واگرای مدل در حد مناسب و قابل قبولی است. 
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 برازش مدل ساختاری 

اندازه PLSدر روش   برازشِ مدلِ  از  باید  صورت  ، پس  نیز  برازشِ مدل ساختاری  تگیری،  بین  پذیرد.  ا در آن روابط 

و    "ضریبِ تعیین"شوند. در این پژوهش جهت بررسی برازشِ مدل ساختاری از دو معیار  متغیرهای پنهان با همدیگر بررسی  

گیزر، مقادیر )اعداد( مثبت نشانگرِ کیفیت مناسب مدل است و قدرتِ    -استفاده شده است. در معیار استون  "گیزر  -استون"

یک متغیر مستقل بر یک   تأثیر دهد. قابل ذکر است که ضریبِ تعیین، شاخصی است که نشان دهندۀ میبینی مدل را نشان پیش

 متغیر وابسته است.  
 

 ( گیزر - های ضریب تعیین و استون. نتایج برازشِ مدل ساختاری )شاخص5جدول 

Table 5: Structural model fitting results (coefficient of determination and Stone-Geiser indices) 

Components coefficient of determination 
(2R ) 

Stone-Geiser indices 
)2Q ) 

Structute 0.99 0.09 
Traning 0.99 0.12 
Clientele 0.99 0.13 

 

توسط متغیر    "آموزش و مخاطب برنامه، ساختار،  "ی  هاتغییرات مؤلفه    99/0منعکس است،    5همانطوری که درجدول  

دهند که  گیزر نشان می  - مقادیر مثبتِ معیار استون  5شوند. از سوی دیگر، در جدول  ( تبیین می های اتحادیه اروپابرنامهمستقل ) 

به  باالیی  و  قوی  توانایی  از  پیشمدلِ ساختاری  مدلِ  منظور   مناسب  برازشِ  و  است،   برخوردار  مدل  متغیرهای آشکار  بینی 

 شوند. گیزر تأیید می -ختاری به لحاظ وجود هردو شاخصِ ضریبِ تعیین و شاخص استون سا

  

 برازش کلیِ مدل 

هر دو قسمت آن؛ شامل  به  برازشِ کلی مدل،  بررسی  اندازه ِ مدل "منظور  و مدل ساختاری  کنترل شوند.     "گیری  باید 

برای مدل پژوهش حاضر براساس فرمول زیر محاسبه   GOFشود.  شاخص  استفاده می   GOFمعموالً برای این منظور از شاخص  

 شود:. می

           GOF=√𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅²̅̅ ̅= √0/110 ×  0/99 

                GOF= 0/33 
،  "متوسط"،  "ضعیف"عنوانِ مقادیر  را به ترتیب به   "36/0"تر از  و بیش  "25/0"،  0"/01  " سه مقدار  1وتزلس و همکاران 

در این پژوهش، اگر چه    GOFبدست آمده برای شاخص    33/0اند. بنابراین عدد  معرفی نموده    GOF برای شاخص  "قوی"و  

توان نتیجه گرفت که برازش مدل اندازگیری در پژوهش حاضر از سطح  قابل قبولی  تر است، لیکن، میپائین  36/0اندکی از  

 برخوردار است.  

 

 مدل پیشنهادی پژوهش 

ساختاری، مدلِ پژوهش  های عمومی ایران و نیز با استفاده از معادالت با توجه به دیدگاه کتابدارانِ شاغل در کتابخانه 

را از دیدگاه کتابداران   تأثیرترین هایی است که باالترین بار عاملی را داشته و بیشاین مدل تلفیقی از مؤلفه .ترسیم شد

 
1. Wetzels et al. 
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   شوند.و به عنوان مدل نهایی پژوهش حاضر پیشنهاد می  دارندرا  های اتحادیه اروپابرنامهسازی پیاده عمومی ایران بر روی 

 .دهدنمودار مدل پیشنهادی پژوهش را نشان می. 2شکل 

 

 
 . نمودار مدل پیشنهادی پژوهش 2شکل 

Figure 2: Diagram of the proposed research model 
 

شود،  . نمودار اجزای تحلیل عاملی تأییدی پژوهش ترسیم شده است.  همانطوری که در این نمودار مشاهده می 2در شکل  

ی  دهنده ها نشانمورد بررسی و چگونگی ارتباط بین متغیرها بخوبی قابل مشاهده است. در این نمودار، دایره تصویر کلی از مدل  
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مستطیل   یهامؤلفه  و  مکنون(  یا  پنهان  )متغیرهای  نشانپرسشنامه  هستند.    های گویهی  دهنده ها  آشکار(  )متغیرهای  پرسشنامه 

های عمومی بتنی بر نظرات کتابداران کتابخانهم  های اتحادیه اروپابرنامهسازی  پیاده های  دهد که مؤلفه نشان می  2همچنین نمودار  

که    28ی شماره  است. زیرا همانطوری که قبال اشاره شد، گویه  گویه   40و مبتنی بر    ایران در مدل پیشنهادی، شامل سه مؤلفه 

پذیرفته   4/0عاملی تاییدی به علت اخذ بار عاملی کمتر از  در تحلیل عاملی اکتشافی دارای ضریب قابل قبولی بود، در تحلیل 

ها )منهای، یک  توان نتیجه گرفت که در پژوهش حاضرتعداد قریب به اتفاق گویه نشد و از مطالعه حذف شد. در نهایت، می

های  کتابخانه  متناسب با ا  اتحادیه اروپ  های برنامهسازی  پیاده گذاری را بر  تأثیر، بیشترین  4/0گویه( همگی با بار عاملی حداقل  

 اند. داشته  عمومی ایران

 

 گیریبحث و نتیجه

ایران از   در  های عمومیکتابخانه  متناساب باهای اتحادیه اروپا  برنامه گیری ازپژوهش حاضار با هدف واکاوی امکان بهره 

و  %7/60ها، انجام شااد. در این مطالعه نتایج تحلیل جمعیت شااناختی نشااان داد که زنان با این نوع کتابخانه  دیدگاه کتابداران

های  کتابخانهدر  های اتحادیه اروپا  اند: این نتیجه کلی حاصااال شاااد که اجرای برنامهبه ساااؤاالت پاساااخ داده   %3/39مردان با  

ی بین نمرات داریمعناسااات. همچنین، تفااوت    کاامالً قاابال اجرا  و یاا    قاابال اجراعمومی در ایران از دیادگااه کتااباداران ایران  

 های مختلف بر حسب سن، جنس و تحصیالت مشاهده نشد.حوزه 

ن  به درسااتی پاسااخ داده کنندگاتمامی نیازهای مراجعهاز دید اروپاییان  برای رساایدن به یک کتابخانه پاسااخگو، باید به

ها باشاد و بدین منظور ضاروری اسات کنندگان و کتابخانهشاود. همچنین، نیاز اسات تا تمامی خدمات در ساطح انتظار مراجعه

ساااازی، خدمات گوناگون، نیاازسااانجی از مخااطب و چگونگی تامین نیاازهای های مختلف مانناد آموزش، مجموعهکه مؤلفاه

های  کتابخانهکه تقریبا در تمامی     ،های اسااااسااایبرخی از ویژگی   ها مورد بررسااای قرار گیرند.نهاطالعاتی و غیره در کتابخا

، اعتباار، دموکراسااای، اطالعاات، آموزش، فرهناگ، ارتبااطاات و تماامی ولیاهعباارتناد از: اعتمااد ا  شاااوناددیاده میعمومی اروپاا  

های جامعه اروپائی هسااتند. هرچند دهنده ارزشای نشاااناندازه ها تا  این ویژگی  .یدحقوق انسااانی شااناخته شااده و مورد تائ

های عمومی ایران از دید گیری از برخی تجربیات در کتابخانههای جامعه اروپائی با جامعه ایرانی یکساان نیسات اما بهره ارزش

 کتابداران امکان پذیر است. 

بیشترین میانگین را دارا هستند   " مات و اشاعه اطالعاتخد"، "آموزش"ی از ابعاد مورد بررسی در این مطالعه، دو حوزه 

  " منابع  نشیو گز  یسازجموعهم"اجرا ارزیابی شدند. دو حوزه    قابل   ٌکامالو    قابل قبولو براساس برنامه اتحادیه اروپا در ایران  

و    ها استیسساختار، تشکیالت،  "حوزه یعنی  ، نیز قابل اجرا ارزیابی گردید. اما فقط در یک  "یازسنجیو ن  یشناسمخاطب "  و

های عمومی سازی در کتابخانه با توجه به متمرکز بودن مجموعه  شده هرچند قابل اجرا هستند دشوار ارزیابی    "مدیریت تغییرات

کتابداران کمی تعجب برانگیز است. در پژوهش دیگری در راستای  ایران، قابل اجرا بودن تجربه اروپا در این حوزه از دید  

های عمومی ایران به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در  سازی در کتابخانهپروژه ژان مونه، تمرکز مجموعه

 کتابی زیر چاپ قرار دارد.

 Ebrahimi, Riahinia, Vahid, and Akhshik  های پژوهشهای به دست آمده در قسمت تغییرات ساختار با یافته یافته 

های عمومی کشور«،  های خواندن«، »مدیریت امور اداری و مالی کتابخانه »سیاست  مسألهاسناد مصوب برای پنج  ( در  2020)

»تعیین  های عمومی کشور« و  ها در کتابخانه ه های عمومی کشور«، »مدیریت ارایه خدمات کتابخان »ساخت و توسعه کتابخانه 

های  بیشتر اهداف و مأموریتهای پژوهش آنان،  . بر اساس یافتههمسو استهای عمومی در کشور«  بازیگران اداره کتابخانه 

در تهیه و تصویب    کردندپیشنهاد  و    باشند، های آموزش و سوادآموزی و فرهنگی میدستی در مقولهالشناسایی شده در اسناد با
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های آموزش و فرهنگ، توجه جدی به جایگاه و رسالت کتابخانه عمومی شود. همچنین از  زمینهویژه در   قوانین و مصوبات به

ها و مساجد میبایست  های عمومی کشور، شهرداری های عمومی ازجمله نهاد کتابخانههای متولی کتابخانهسوی دیگر سازمان

های آموزش و سوادآموزی و فرهنگی توجه  یشتر حوزه و فراوانی ب  (های فرعی  مقوله)با در نظر گرفتن رسالت کتابخانه عمومی  

-یافته  .های آموزش و سوادآموزی مبذول نمایندها و خدمات خود در راستای تحقق مقوله سازی برنامه کافی به طراحی و پیاده 

 ای پژوهش حاضر نیز بر همین پیشنهادات تاکید دارد. ه

  های واحد کنند: سیستمی دولتی پیروی میاندازی سیستم ادارعمدتاً از راه  در اروپا  های عمومیکتابخانه از سوی دیگر،  

که    تنوع ساختارهای اداری  .متمرکز یا غیرمتمرکز های  ن( و سیستم)مانند جمهوری چک( یا فدرال )برای نمونه بلژیک، آلما

کتابخانه   دارایهرکدام   د  ایسطح  موجود  ساختارهای  مانند  هستند؛  خود  سیستمر  خاص  مقایسه  کتابخانه فرانسه،  های  های 

شود و شاید به همین دلیل  در ایران از سیستم متمرکز دولتی استفاده می .کندعمومی در اروپا را به یک کار دشوار تبدیل می

 رسد.تغییر در ساختار و مدیریت از دید کتابداران دشوار به نظر می

های  سنجی، که از دیدگاه کتابداران و بر اساس برنامهشناسی و نیازموضوع مخاطب های مرتبط با  در این مطالعه، یافته

همسو است. همچنین در قسمت آموزش et al.   Quick,  (2013  )پذیر شمرده شده، که با مطالعهراهبردی اتحادیه اروپا امکان 

بر اساس    ( در یک راستا قرار دارد.2011) ,Nielsen and Borlundها قابل اجرا شناخته شده است که با نتایج پژوهش  برنامه

های عمومی باید دسترسی به اینترنت را  ، سیاست کلی این است که کتابخانه ی اروپاییدر اکثر کشورهانتایج تحقیقات آنها  

به   جامعه اطالعاتیدسترسی در )در اروپا(   عمومی هایکتابخانه پیامدهای نقش مؤثر  .فراهم کنندبه طور رایگان برای کاربران 

های زیرساخت ،ای از خدمات اینترنتیطیف گسترده این پیامدها عبارتند از: یابد: صورت مرحله به مرحله تحقق می   به   اینترنت

های  ها و قابلیت ارائه خدمات؛ و افزایش شایستگی،  (یکنسرسیوم و مجوز ده)تولید محتوا    کمک مالی برای،  تریعسر  یدیجیتال

برابر به اطالعات  .کارکنان همه شهروندان    متناسب برای نیروی محرکه برای کار در یک شبکه کامل و خدمات    ،دسترسی 

 های کتابداران ایرانی نیز اهمیت این مقوله را مورد تائید قرار می دهد.سنجش دیدگاه  .است

و اهمیات    فزاینده رشد  اند، که  کرده   امکان گسترش خدمات و اشاعه، اطالعات میانگین باالیی کسب  در این پژوهش

های دساتی  از طرفی ناکارآمدی شیوه  دهد.جستجوکنندگان را نشان میو وقات  هادر هزیناه  جوییصرفه لازوم  ، نیزاطالعاات

های  مکانیزه شدن روشرسانی را بر آن داشته که هر چه بیشتر و سریعتر به سمت  ها و مراکز اطالع بازیاابی اطالعاات، کتابخانه 

نیاازی باه مراجعه به کتابخانه یا مرکز  المقدورحتیکنندگان تا جایی که استفاده  ،بازیابی و دسترسی به اطالعات حرکت کنند

.  شان دریافت کنند رسانی نداشته و مدارک گزیده و پاالیش یافته خود را باه صورت خودکار و از طریق رایانه شخصیاطالع 

های کرونایی اهمیتِ این موضوع بیشتر شده  اند و به ویژه در شرایط محدودیت ای اروپا به این سمت حرکت کرده هکتابخانه 

توانند و بهتر است در این مسیر حرکت کنند و کتابداران نیز این کار را امکان پذیر  های عمومی ایران نیز میاست. کتابخانه

 دانند.می

اشار نکته  این  به  باید  اینجا  نزدیکدر  که  کرد  پژوهش  ه  کار،  این  به  پژوهش   HassanZadeh, Samiei, andترین 

ZerehSaz (2021 است که از ) رهنمود   8های ارزیابی کننده، نظرِ گروه از ،  سازی در ایرانایفال برای پیاده رهنمود  12مجموع

اختالف  ، و کاربران بودند. نتایج آنان  مدیران،  متخصصان  /های ارزیاب در سه گروه کتابدارانگروه   .شت«سازی دا»قابلیت پیاده 

  نشان نداد. های ارزیاب در سه گروه کتابداران و متخصصان و مدیران و کارشناسان سازمانی  های گروه معناداری میان دیدگاه 

 شت.  وجود دا یها و کاربران اختالف معناداراما بین دیدگاه این گروه 
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گیری از  های عمومی امکان بهره توان گفت از دید کتابداران کتابخانهرای این پژوهش میگیری کلی از اجدر یک نتیجه

 ها وجود دارد. های عمومی اروپا در ایران با توجه به شرایط موجود کتابخانه برخی از تجربیات کتابخانه 

 

 پیشنهادها 
با هدف بهبود   پژوهش  و  آموزش ت یتقو اتحادیه اروپا،های عمومی  درکتابخانه   ها تی فعال نیا هدف  گفت دی با در پایان

های عمومی ایران،  ها و خدمات کتابخانهسازی برنامهمنظور باال بردن امکان پیاده لذا به   .استکیفیت زندگی مردم در جامعه  

 همچون اتحادیه اروپا، ضروری است به پیشنهادهای زیر توجه شود :

 

تمامی نیازهای کاربران قشرهای گوناگون جامعه )با توجه به ترکیب جمعیتی جامعه هر    همچون اتحادیه اروپا، به  .1

 تر پاسخ داده شود. تر و تخصصیکتابخانه عمومی( به طور مشخص

به کتابخانه .2 بیشتری  فناورانه  امکانات و تجهیزات  ایران،  به افراد جامعه  بیشتر  های عمومی  به منظور تحقق خدمات 

 تخصیص یابد.  

کااربران  .3 اطالعااتی  در  بخش  انیم یارتباط  یمجاز ی هاشبکهو    پایگاه  ویژه  )به  کشور  آموزشی  مختلف  های 

 تر براساس عالئق خاص افراد تشکیل شود. های مدارس( به منظور ارائه خدمات تخصصیکتابخانه

های  های عمومی جهت اجرای برنامههای الزم برای ارائه خدمات، تامین منابع مالی کتابخانهبرای تقویت زیرساخت  .4

 مختلف مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 

های  سازی بر اساس نیاز جامعه هدف و اجرای فعالیتها و شهرها در مجموعهاختیارات نسبتا بیشتری به مراکز استان .5

 ای واگذار شود. کتابخانه

 

  تعارض منافع 

 ".هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است"

 

  سپاسگزاری

بیناز مدیریت محترم همکاری دانشگاه عالمه طباطبائهای علمی  و    یالمللی  مالی  به خاطر حمایت  اروپائی  و کمیسیون 

های عمومی کشور برای همکاری در  همچنین از نهاد کتابخانه  .شودحمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می

 توزیع و جمع آوری پرسشنامه تشکر و قدردانی می شود. 
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