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Abstract 
Objectives: This research aims to design a structural model of cultural development in 

public libraries from specialists, librarians, and managers of public libraries' viewpoints in the 

country. 

Methods: The current research is exploratory-applied research, which was conducted 

field. The research method in terms of data collection method is using the mixed 

research method, which was carried out in a qualitative-quantitative manner. The statistical 

population in the qualitative part includes specialists in the field of knowledge and information 

science, philology, and sociology, as well as managers and experts in the field of public 

libraries, and in the quantitative part, it includes managers and librarians of public libraries 

in the centers of the province who have sufficient experience and expertise in the domain 

of public libraries. The research tool included semi-structured interviews and a researcher-made 

questionnaire, which was designed according to the research objectives and methods. 

Qualitative interviews and theoretical foundations in the field of research were used to prepare a 

questionnaire. After distributing the questionnaires, 319 questionnaires were collected and the 

entire process of research data analysis was done in SPSS statistical software and PLS structural 

equations. 

Results: The findings in the qualitative part of the research were categorized through 

interviews including 10 main categories: access to education, continuing education, cultural 

identity, literacy of cultural-artistic education, per capita study, cultural health, cultural capital, 

social capital and national independence, and 19 sub-categories as their subsets. The findings 

also showed that public libraries have a positive effect on cultural development indicators, i.e. 

the activities and services of public libraries can lead to an increase in cultural development 

among the population. 

                                                           
1. Received: 2022-01-10  ;  Revised: 2022-02-04  ;  Accepted: 2022-03-18  ;  Published online: 2022-09-11 

    DOI: 10.22091/stim.2023.2372 
 

    Published by: University of Qom. 

    This is an open access article under the: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

    © The Author(s). 



 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

Conclusions: The findings in the qualitative part through interviews include 10 main 

categories: access to education, continuing education, cultural identity, literacy of cultural-

artistic education, per capita study, cultural health, cultural capital, social capital, and national 
independence, and 19 subcategories were classified as their subcategories. Also, the findings 

showed that public libraries have a positive effect on cultural development indicators, that is, the 

activities and services of public libraries can lead to an increase in cultural development in 
society. 

 

Keywords: Public Libraries, Cultural Development, Structural Model, Grounded Theory, 

Mixed method. 
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 چکیده

های عمومی از دیدگاه   هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه هدف:
 های عمومی کشور است.  متخصصین، کتابداران و مدیران کتابخانه

کاربردی است، که به صورت میدانی انجام شد. روش پژوهش از  -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات اکتشافی روش:
کمّی اجرایی گردید. جامعه  -باشد که به صورت کیفی ها با استفاده از روش تحقیق آمیخته می  دآوری دادهنظر روش گر

شناسی و همچنین مدیران و   شناسی، جامعه  آماری پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان حوزه علم اطالعات دانش
های عمومی مراکز استان   و کتابداران کتابخانه های عمومی و در بخش کمّی شامل مدیران  نظران حوزه کتابخانه  صاحب

ساختار   های نیمه  های عمومی داشتند، است. ابزار تحقیق شامل مصاحبه  که تجربه و تخصص کافی در حوزه کتابخانه
ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش، طراحی گردید. جهت تهیه پرسشنامه، از   یافته و پرسشنامه محقق ساخته

ها،   های کیفی و همچنین بررسی مبانی نظری موجود در حوزه پژوهش استفاده گردید. پس از توزیع پرسشنامه  حبهمصا
و  SPSSافزارهای آماری  های پژوهش در نرم  پرسشنامه گردآوری شد و تمامی روند تجزیه و تحلیل داده 329تعداد 

 انجام گرفت. PLSمعادالت ساختاری 
های توسعه   مقوله اصلی با عنوان مولفه 22در بخش کیفی پژوهش از طریق مصاحبه شامل ها   یافته ها:  یافته

 فرهنگی شامل: 

                                                           
، ارائه شده در «های عمومی در توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه  طراحی الگوی نقش کتابخانه»رساله دکتری با عنوان  پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

 شهد است.دانشگاه پیام نور م

علوم و فنون های عمومی.   (. الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه1041نیا، سارا؛ ضیایی، ثریا؛ مرادی، محمود )  بهرامی استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2022.7772.1716. 020-043(، ص3)8، مدیریت اطالعات

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  60/06/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  05/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  60/00/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©
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هنری، سرانه مطالعه،  -های فرهنگی  دسترسی به آموزش، آموزش مداوم، هویت فرهنگی، سوادآموزی آموزش
های   رعی به عنوان زیرمجموعهمقوله ف 29بهداشت فرهنگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و استقالل ملی، و 

های توسعه فرهنگی   های عمومی بر شاخص  های پژوهش نشان داد، که کتابخانه  بندی گردید. همچنین یافته ها، طبقه  آن
تواند منجر به افزایش توسعه فرهنگی در بین افراد  های عمومی می  ها و خدمات کتابخانه  تاثیر مثبتی دارد، یعنی فعالیت

 دد.جامعه گر
های ذکر شده   های عمومی این پتانسیل را دارند که بر تمامی شاخص  نتایج پژوهش نشان داد کتابخانه گیری:  نتیجه

های  های کتابخانه  در توسعه فرهنگی جامعه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اثرگذار باشند. تقویت خدمات و فعالیت
های عمومی را به مکانی تبدیل کند که   تواند کتابخانه  زش کتابداران میعمومی، از طریق تجهیزات و خدمات نوین و آمو

ای خود ابتدا به کتابخانه مراجعه کنند؛ زیرا   همه افراد جامعه برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی و خدماتی و مشاوره
های عمومی در   است. کتابخانهاین دوستی و ارتباط به شکل چشمگیری در ارتقاء سطح کیفیت زندگی افراد جامعه موثر 

شوند. از آنجا که اطالعات عامل کلیدی توسعه   های اصلی توسعه محسوب می  کشورهای توسعه یافته یکی از کانون
سازی مناسب، در دسترس قرار دادن منابع و ارائه خدمات نوین به تناسب   باشد، تقویت خدماتی همچون مجموعه  می

گونه  های متنوع چاپی، صوتی، تصویری و الکترونیکی و غیره برای تمام افراد بدون هیچ  شکلهای مختلف جامعه به   گروه
 تواند در توسعه فرهنگی جامعه تاثیرگذارتر باشند.  محدودیتی، می

 

 های عمومی، توسعه فرهنگی، الگوی ساختاری، گراندد تئوری، روش آمیخته.  کتابخانه ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

های   ه انسان موجودی فرهنگی است، زیربنای توسعه فرهنگی، توجه و توسعه شاخصاز آنجا ک
سازد،   مرتبط با سبک زندگی انسان است. از جمله عواملی که سبک زندگی افراد جامعه را می

باشد. این امر   آموزش مداوم، سوادآموزی، ارتقاء هویت فرهنگی و بهداشت روانی افراد جامعه می
های عمومی که رسالت آموزش و ارائه خدمات به عموم مردم را دارند، قابل انتظار   از کتابخانه

 است.

ها و دستاوردهای قابل مالحظه   اندیشمندان اقتصادی با مطالعه و بررسی دالیل پیشرفت
اند که افزایش تولید قابل مالحظه در کشورهای توسعه  کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه رسیده

گذاری بر   های تولید و این امر ناشی از سرمایه  دلیل افزایش بازدهی تولید، در اثر بهبود شیوهیافته به 
های گوناگون، موجب تغییر   گذاری در قالب آموزش  روی نیروی انسانی بوده است. این نوع سرمایه

ای را به   وسعههای افراد این جوامع، چنین پیشرفت و ت  ها و ظرفیت  ها، مهارت  ها، توانایی  نگرش
های گوناگون در جوامع   (. آموزش۴۹۸-۴۹۹، ص۴3۸۱وجود آورده است )موسوی جهرمی، 

های مختلف دانش و آموزش و یادگیری آنها در بین نیروی انسانی و آمادگی   بدون رشد علمی حوزه
ات علمی پذیر نیست. از سوی دیگر، با رشد علمی، تولید آنها برای پیشبرد اهداف اقتصادی، امکان

 های علمی به وجود خواهد آمد.   رسانی و پایگاه ها و مراکز مختلف اطالع  در جامعه و در کتابخانه
های   برای آنکه مردم بتوانند دنیای جدیدی را درک کنند و به آن شکل دهند، قدرت بیان احساس

نند، به آموزش مستمر که خود را داشته باشند و با استفاده از زبان روز، با یکدیگر ارتباط برقرار ک
شرط اصلی توسعه است، نیازمندند. افراد قبل از اینکه بتوانند خود را با تغییرات ضروری در شغل 
خود وفق دهند، باید بتوانند خود را با تغییر هماهنگ سازند و این توانایی به دست نخواهد آمد، 

بول مسئولیت آموزش شغلی، ای از فرآیندها، از رهگذر اطالعات، ق  مگر از طریق مجموعه
، ۴3۹9سازند )نظرپور،   فراگرفتن شیوه بیان خود که در ترکیب با یکدیگر، توسعه فرهنگی را می

هایی هستند که از طریق آموزش رایگان و   ترین مکان  های عمومی یکی از اصلی  (. کتابخانه۱۱ص
تلف جامعه فعالیت دارند. لذا، ارائه اطالعات به افراد جامعه، در خصوص توانمندسازی اقشار مخ

 ها هستند.  ای، کتابخانه  ترین ارکان فرهنگی در هر جامعه  از مهم
ها،   ای از دانش  ای شامل مجموعه  گونه که از تعاریف فرهنگ پیداست، فرهنگ مقوله  همان

د فرا گرفت و هایی است که بای  ها و عادت  باورها، هنر، قوانین، اخالق، آداب و رسوم و دیگر قابلیت
های عمومی،   از طریق آموزش، توسعه خواهد یافت. یکی از وظایف و ارکان اصلی کتابخانه



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 201

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

توانند در توسعه  های عمومی می  رسد که کتابخانه  آموزش است، بنابراین، اینگونه به نظر می
ا شکل ر میعمو رنه تنها افکاهای عمومی   فرهنگی جامعه نقش موثری داشته باشند. کتابخانه

 یها تصمیم وها   توانند مجموعه گرايش می تاطالعا دنبرجسته نمو وائه ربلکه با ا، هندد می
جامعه  نی از حیاتگوناگو دمتأثر کنند. ابعارا از خود ، و به طور کلی ابعاد فرهنگی جامعه جوامع

 .ر گیردقراهای عمومی   کتابخانه ثیرتواند تحت تأ  می
های عمومی را موظف به امر پیشرفت فرهنگی   مومی کشور، کتابخانههای ع  نامه کتابخانه آیین

های عمومی در توسعه فرهنگی را   (، با بیان این نکته که نقش کتابخانه۴39۴داند. حری )  می
های مختلف مورد توجه قرار داد، بر نقش اقتصادی، آموزشی و اجتماعی   توان از جنبه  می

 هنگی جامعه اشاره دارد.های عمومی در توسعه فر کتابخانه
های عمومی در انتقال میراث فرهنگ مدون بر   (، با اشاره به نقشی که کتابخانه۴39۴غزل ایاغ )

گذارد. لذا، تاکید دارد که رشد و  عهده دارند، معتقد است که ضرورتًا بر توسعه فرهنگی اثر می
 ای رشد و توسعه است. ه ترین شاخص  ها در هر جامعه، خود یکی از مهم توسعه کتابخانه

(، نیز تاکید دارد که چنانچه توسعه فرهنگی را تجهیز همه افراد جامعه با فرهنگی ۴39۴دیانی )
ای سّنتی و رسمی   بومی، در سطحی مناسب با زمان بدانیم، تنها کتابخانه عمومی است که به گونه

گ، به تجهیز افراد جامعه آوری، سازماندهی و اشاعۀ ابزارهای زندگی غنی از فرهن  با فراهم
های عمومی که همان توزیع عادالنه امکانات   پردازد. بنابراین، توسعه فرهنگی و رسالت کتابخانه می

 فرهنگی است، رابطه تنگاتنگی با هم دارند.
بر اساس رهنمودهای ایفال، کتابخانه عمومی سازمانی است که از طریق حکومت محلی، 

شود. کتابخانه  های اجتماعی تأسیس و پشتیبانی مالی می  یق سایر سازمانای یا ملی، و از طر  منطقه
عمومی، دانش، اطالعات و آثار فکری و هنری را با استفاده از یک رشته منابع و خدمات تهیه 

نظر از نژاد، مّلیت، سن، جنسیت، مذهب، زبان، وضع  کند و به صورتی برابر و یکسان صرف می
 (. 60۴0دهد )ایفال،   طح تحصیلی و سواد در دسترس مردم قرار میاقتصادی، وضعیت شغلی، س

های عمومی در توسعه فرهنگی جامعه عالوه بر اینکه به شناسایی   بررسی نقش کتابخانه
پردازد، منجر به ارائه راهکارهای   های عمومی در حوزه فرهنگی می  های موجود در کتابخانه  پتانسیل

گردد. نتایج   ها برای رسیدن به توسعه فرهنگی جامعه نیز می  پتانسیل مناسب، جهت استفاده از این
پژوهش حاضر شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب و همچنین شناسایی نقاط قوت و 

های عمومی را به دنبال دارد، و اطالعات مفیدی در اختیار مسئوالن نهاد   ضعف موجود در کتابخانه
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های   دهد تا جهت رسیدن به وضع مطلوب و موفقیت در رسالت  رار میهای عمومی ق  کتابخانه
 کتابخانه گام موثری بردارند. 

های عمومی در جامعه، محدود به بررسی در قالب   تا امروز بررسی کارایی و نقش کتابخانه
ه و های عمومی بود. لذا، پژوهش حاضر بر آن است تا گامی فراتر برداشت  اهداف و وظایف کتابخانه

های   هایی فراتر از وظایف محدود شده به کتابخانه  ها و قابلیت  به بررسی و شناسایی توانمندی
های بالقوه و رشد بیشتر این  مندی از این قابلیت عمومی بردارد تا در آینده نزدیک بتوان شاهد بهره

 نگیچگو دنکر رت  شنرو یبرا حاضر هشوپژ رو،اين زانهاد ارزشمند، در جهت توسعه کشور بود. 
 فرهنگی توسعه عمومی، های  کتابخانه زا یپذيرثیرتوانند با تأ  میه ک ییهامتغیر و یرگذاثیرتأ اين

 :است زیر سواالت به پاسخ درصدد ،هندد رقراثیر تأ تحت ار جامعه
 های عمومی قرار دارد؟ توسعه فرهنگی جامعه به چه میزان تحت تاثیر کتابخانه 
 توانند در روند توسعه فرهنگی جامعه نقش موثری داشته   مومی چگونه میهای ع  کتابخانه

 باشند؟

 مبانی نظری. 2

 الف. توسعه فرهنگی
توسعه فرهنگی، جزئی از مفهوم توسعه است، اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که 

ظیر توسعه اقتصادی و ها، ن  دستیابی به توسعه فرهنگی به مراتب دشوارتر از توسعه در دیگر بخش
توان آن را به شکل سطحی و   سیاسی است. توسعه فرهنگی از جمله فرایندهایی است که هرگز نمی

های محکم و مداوم فکری نیاز   مدت در جامعه مطرح کرد، زیرا توسعه فرهنگی به زیرساخت کوتاه
نیت افراد آن جامعه یابد که ذه ای تحقق می  دارد. در حقیقت توسعه فرهنگی زمانی در جامعه

متحول شده و همگان به امکانات فرهنگی موجود در جامعه به شکل یکسان دسترسی داشته باشند 
 یها  در حوزه یراتییجاد تغیآن با ا یاست که ط یندی، فرآی(. توسعه فرهنگ۴3۹۱فرد،  )مکتبی

را در آنها به  یا  ژهیوت یها و باورها و شخص  تیها، قابل انسان یشیو گرا ی، ارزشی، شناختیادراک
بوده که مناسب توسعه  یخاص یها  ها، رفتارها و کنش  تین باورها و قابلیآورد که حاصل ا  یوجود م

 (.۴9، ص۴39۸است )یونسکو، 
 ب. سرمایه فرهنگی

ای تفسیر کرد. به عبارت   های سرمایه توان به عنوان دارایی  های فرهنگ را می  بسیاری از جلوه
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ای از روابط، معلومات، اطالعات و امتیازاتی   وان گفت که سرمایه فرهنگی، مجموعهت  دیگر، می
کند. در  است که فرد برای حفظ کردن یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی، از آن استفاده می

واقع سرمایه فرهنگی است که به طور دائمی در قلمرو امکانات یک قشر، گروه، طایفه یا طبقه است 
 (. 2۱، ص۴3۹2امیری،)صالحی 

 ج. هویت ملی و توسعه فرهنگی

شود، که هویت ملی در سطح   هویت در مرتبه نخست، به دو سطح فردی و جمعی تقسیم می
ها متمایز   جمعی قرار دارد. هویت جمعی، هویت گروهی است، که یک جمع را از دیگر جمع

ها جدا   روه را از دیگر گروههایی است که یک گ  سازد. به عبارت دیگر، مجموعه مشخصه  می
(. جستجوی ۴3۹9شود )ابوالحسنی،   می« ما»هایی که باعث ایجاد   کند؛ یعنی مجموعه ویژگی  می

ای که به دو گروه   تواند در جامعه  هویت ملی باید مبتنی به سرشت جامعه و افراد آن باشد و نمی
، «کنند و آنان که باید شرایط را گردن نهند  میآنان که شرایط را تعیین »شوند، یعنی   متمایز تقسیم می

کننده هویت  ها، نقش مهمی در توسعه فرهنگی که عامل تعیین  به حقیقت بپیوندد. اختالط فرهنگ
تواند عناصر خارجی را به خود جذب کند و   ای است که می ملی است، دارند. فرهنگ، نیروی زنده

 ن آن سستی پدید آید. آنکه در ارکا از این راه نیز غنی شود، بی
 د. آموزش مداوم و توسعه فرهنگی

با توجه به اینکه هیچ الگوی خارجی توسعه فرهنگی را نباید به کشوری تحمیل کرد، 
ها باید بر پایه الگوی ملی تحقق پذیرند. عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی   ها و نوآوری  دگرگونی

ارند. آموزش مداوم که به شخص، در هر رشته و گروه گذ بیش از حد تصور بر تحول فرهنگ اثر می
تواند فقدان عدالت اجتماعی را به لحاظ   دهد، می سّنی و اجتماعی امکان آموختن و فراگرفتن می

ای، تا حدی ترمیم کند. آموزش مداوم همه   عدم دسترسی آزادانه و یکسان به نظام آموزش مدرسه
ای  رو، هنرمندان، کارگران و متخصصان، مربیان شایسته ز اینگیرد و ا  فرایند آموزشی را در بر می

توانند سهم موثری بر عهده گیرند )صبوری و امیرشاهی،   روند و در نظام آموزشی می  شمار می به
های عمومی با فراهم نمودن بستری برای آموزش متناسب با   شک کتابخانه (. بی۱۴-۱0، ص۴3۹۴

 ای در ایجاد توسعه فرهنگی خواهد داشت.   اقشار مختلف جامعه، سهم عمده
 های عمومی و توسعه فرهنگی  . کتابخانه ـه

توان به منزله یک رفتار هدفمند اجتماعی در جهت توسعه  های عمومی را می  ایجاد کتابخانه
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های بیشتر و بهتری برای   تری دارند، کتابخانه  هایی که فرهنگ غنی  فرهنگی جامعه تلقی کرد. ملت
اند. به بیان دیگر، ذهنیت فرهنگی جامعه، عامل مهمی در ایجاد و گسترش  اده مردم ایجاد کردهاستف

های خوبی که بر اساس استانداردها شکل گرفته است و به   رود. مشاهده کتابخانه شمار می کتابخانه به
نی جوامعی دهنده فرهنگ غ  طور غیرمستقیم نشان  کند، به  افراد جامعه به شکل مطلوب خدمات می
 (. ۸۱-۸3، ص۴3۸۴پور، ریزی و کاظم کنند )اشرفی  است که اسباب توسعه جامعه را فراهم می

 پیشینه پژوهش. 3

های اندکی، به ویژه در   های عمومی پژوهش  هرچند، در حوزه توسعه فرهنگی از طریق کتابخانه
ترین آنها، در   ترین و مرتبط  ایران انجام شده است، ولی در ادامه به مرور و بررسی برخی از مهم

 شود.  های عمومی در توسعه فرهنگی در ایران و خارج از ایران پرداخته می  حوزه نقش کتابخانه
منطقه آزاد ماکو در  یهای عموم  (، در پژوهشی به تبیین نقش کتابخانه۴3۸۸غفاری و علیزاده )

ش ی، افزایعموم یها  کاربران کتابخانه توسعه فرهنگ ارتباط آن منطقه پرداختند. نتایج نشان داد که
های عمومی   کتابخانه یها  ن نقشیتر سطح دانش را از جمله مهم یزان سرانه مطالعه و ارتقایم

 یو هنر یفرهنگ یها  ها را در گسترش آموزش  که نقش این کتابخانه یاند، در صورت  عنوان کرده
 اند.  ن دانستهییپا

های عمومی  نیز در پژوهشی به تحلیل نقش راهبردی کتابخانه (،۴3۸۸درم نثاری و همکاران )
های عمومی  های پژوهش نشان داد که کتابخانه  در ژئوپلیتیک اطالعات ایران پرداختند. یافته

گاهی های عمومی، خصوصًا از منظر تقویت  تلویحًا از جهت تقویت هویت فرهنگی و ارتقای آ
 سه مولفه اصلی جغرافیای سیاسی نقش دارند. اسالمی، به عنوان یکی از -هویت ایرانی

(، در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و سرمایه ۴3۸۸نیا )  رحیمی و سعادت
نتایج پژوهش  های عمومی شهر کرمانشاه پرداختند.   اجتماعی، با میزان مطالعه کاربران کتابخانه

در سطح باالیی قرار دارد، زمان بیشری از وقت  نشان داد افرادی که سرمایه فرهنگی و اجتماعی آنان
های سرمایه فرهنگی و اجتماعی در جامعه،    کنند. لذا، توجه به مولفه خود را صرف مطالعه می

توانند به عنوان   های عمومی می باعث افزایش میزان مطالعه خواهد گردید. در این راستا، کتابخانه
های  ها و همایش عمل کرده و با برگزاری جلسات، کارگاهاجتماعی  -مراکز اعتالی توسعه فرهنگی

 های فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش داشته باشند. مرتبط با مطالعه، در تقویت سرمایه
های عمومی بر  (، در بررسی تأثیر کتابخانه۴3۸9زاده ) زاده، مختاری و حسین همچنین قاضی
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های عمومی دریافتند که از میان  ان کتابخانههای شهروندی از دیدگاه مدیر آموزش و ترویج مهارت
های عمومی از  های شهروندی در کتابخانه های مؤثر در ترویج و آموزش مهارت ها و شیوه روش

های سواد اطالعاتی از اولویت  های مرتبط و برگزاری دورۀ مهارت نظر مدیران، نمایش کتاب
نه و مراکز اطالعاتی سهم و نقش بسیار بیشتری برخوردار است و نهادهای آموزشی مانند کتابخا

های شهروندی دارند. همچنین تنوع در ارائه انواع خدمات  مهمی در ترویج و آموزش مهارت
 های شهروندی مؤثر باشد. تواند در ارتقای انواع مهارت می

های عمومی در توسعه فرهنگی   (، در پژوهشی جایگاه کتابخانه۴3۸3نوکاریزی و نارمنجی )
های   ن بیرجند را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که نقش کلی کتابخانهشهرستا

های   ( بود. از بین مولفه6۹/3عمومی شهرستان بیرجند در توسعه فرهنگی، بیش ازحد متوسط )
توسعه فرهنگی در این پژوهش )هویت فرهنگی، مبادالت فرهنگی، فرهنگ کتابخوانی، سرانه 

هنری از  -های فرهنگی  هنری(، مولفه آموزش -های فرهنگی  اء دانش و آموزشمطالعه و ارتق
 ( برخوردار بود.۸۹/6تری ) میانگین کم

ها که ممکن است در جوامع  ها و کارکردهای کتابخانه (، در بررسی نقش606۴) 1وچکاوسکا
جام دهند، های سرمایه اجتماعی کالسیک ان محلی از نظر کمک، ادغام و توسعه براساس نظریه

های ناملموس جامعه در دسترس از طریق   نشان دادند که سرمایه اجتماعی که به عنوان ارزش
ای از ارتباطات قابل درک بوده، عاملی در توسعه جوامع و بهبود کیفیت زندگی است. این امر   شبکه

تماعی و های اقتصادی و جلوگیری از فقر و طرد اجتماعی، تحریک توسعه اج به رفع نابرابری
های مدنی و مشارکت اجتماعی و ساختن جامعه مدنی و همچنین هویت محلی   ای، نگرش  منطقه

ها اجرا شود، که  کند. بسیاری از این وظایف ممکن است توسط کتابخانه  ای کمک می و منطقه
عالوه بر دسترسی به اطالعات، ممکن است تعدادی خدمات مرتبط با نیازهای اجتماعی را نیز 

 ائه دهند.ار
های عمومی بر کیفیت زندگی  (، در پژوهشی به بررسی تاثیر کتابخانه606۴) 2چاو و تیان

های کتابخانه عمومی کارولینای شمالی،   پرداختند. در این پژوهش، طی یک مطالعه ده ساله از داده
ن داد که سرانه های پژوهش نشا  های عمومی بر زندگی افراد جامعه بررسی شد. یافته  تاثیر کتابخانه

                                                           
1. Wojciechowska 
2. Chow & Tian 
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تیراژ کتاب چاپی با پنج عامل از جمله کیفیت زندگی، سطح پیشرفت تحصیلی جامعه، سرانه و 
داری دارد. این نتایج از  بینی، مثبت و معنی درآمد متوسط خانوار و تعداد مشاغل، روابط قابل پیش

کیفیت زندگی حمایت  های عمومی به عنوان لنگرهای جامعه در تأثیرگذاری مثبت بر  نقش کتابخانه
 کند.  می

(، در پژوهشی راهبردی را برای تقویت نقش کتابخانه در افزایش کیفیت زندگی 6060) 1ناه
ساکنان، با شناسایی روابط بین رضایت کاربران از خدمات کتابخانه و کیفیت زندگی آنها بررسی 

های عمومی گردآوری شد.   نههای پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین کاربران کتابخا  کرد. داده
های عمومی، تأثیر مثبتی بر رضایت از   های پژوهش نشان داد که رضایت از کارکنان کتابخانه  یافته

کنندگان دارد. همچنین، ارزیابی رضایت کاربران از  زندگی، خودکارآمدی و ثبات عاطفی شرکت
از زندگی و همچنین تفکر مثبت نشان کتابخانه به طور کلی تأثیر مثبت و قابل توجهی را بر رضایت 

شود که عموم مردم از زندگی کلی  های عمومی باعث می گذاری در کتابخانه داد. همچنین سرمایه
هایشان اعتماد به  آمیز نقش خود راضی باشند، به آینده خود مثبت فکر کنند، برای انجام موفقیت

 نفس داشته باشند و با ثبات مداوم احساس آزادی کنند.
های عمومی به  (، در پژوهشی به بررسی خدمات کتابخانه60۴۹) 2مادو، اونینکه و آزوبوگو

گونه که آموزش و پرورش   عنوان یک عامل پیشرو در توسعه جامعه پرداختند. نتایج نشان داد، همان
فرایندی است که به وسیله آن افراد به طور رسمی و با کمک و هدایت اطالعات، به دنبال توسعه 

های ذاتی خود برای زندگی سالم و کارآمد در جامعه و مشارکت در پیشرفت و باال بردن آن   رفیتظ
اجتماع  یو آموزش یت اجتماعیبا مسئول یعموم یهاباشند، کتابخانه به نفع خود و کل جامعه می

 در صورت لزوم و مرتبط یعمران یل کارهاین تشکین و همچنیدر فراهم آوردن اطالعات به ساکن
های عمومی برای   برانگیز، فراهم آوردن کتابخانه ضروری هستند. بنابراین، با وجود عوامل چالش

های   دسترسی مردم به اطالعات و دانش مورد نظر و شایسته، جهت پیگیری و هدایت فعالیت
 توسعه در یك جامعه، نیازی ضروری است.

 -مومی در توسعه فرهنگیهای ع  (، در پژوهشی به بررسی نقش کتابخانه60۴۹) 3لعل
                                                           

1. Noh 

2. Madu, Onyeneke & Azubogu 

3. Lal 
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های عمومی نقش   اجتماعی در مناطق روستایی هند پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که کتابخانه
ای از منابع  های عمومی دامنه کنند. کتابخانه  یک کاتالیزور را در توسعه اجتماعی و فرهنگی ایفا می

اند.  نهاد اجتماعی و فرهنگی تبدیل شدهفرهنگی در حال تغییر برای جامعه ارائه داده و به نوعی به 
های عمومی روستایی در هند   همچنین بین توسعه جامعه، توانمندسازی و استفاده از کتابخانه

 ارتباط وجود دارد.
های عمومی به عنوان قطب فرهنگی   (، در پژوهشی با عنوان کتابخانه60۴۹) 1سامرز و بوکانن

ها و ارتباطات فرهنگی، نشان دادند که با وجود  تگیدر جوامع محروم: توسعه و تقویت شایس
های فرهنگی   ترین احتمال شرکت در فعالیت شکاف فرهنگی در بریتانیا، افراد و جوامع محروم کم

تواند موانع متعددی را برای مشارکت فرهنگی ایجاد کند   را دارند. سطوح پایین سرمایه فرهنگی می
 ی مهمی در حمایت و ترویج یادگیری و توسعه دارند.های عمومی نقش فرهنگ  و کتابخانه

های  (، نیز در پژوهشی به بررسی حفظ فرهنگ از طریق کتابخانه60۴۱) 2ستشوانه و اوتس
های فرهنگی را در  های خود فعالیت ها باید در برنامه عمومی پرداختند که نتایج نشان داد، کتابخانه

آوری، مستندسازی و  طالعات و دانش رایگان جمعنظر بگیرند، همچنین باید برای آیندگان ا
نگهداری شود. سودمندی اطالعات حفظ شده در این واقعیت نهفته است که نسل آینده قادر 

های عمومی باید منابع فرهنگی را همانند دیگر منابع  خواهد بود هویت خود را تثبیت کند. کتابخانه
 ف مانند تحقیق و مرجع از آنها بتوانند استفادهآوری کنند، تا نسل آینده برای اهداف مختل جمع
 کند.

های عمومی در  های مورد بررسی، به شکل جانبی به مسئله نقش کتابخانه  در پژوهش
های فرهنگی و توسعه فرهنگی اشاره شده است. فقط در یک پژوهش )نوکاریزی و   فعالیت

ی و با استفاده از برخی از های عمومی در توسعه فرهنگ (، به نقش کتابخانه۴3۸3نارمجی، 
های مورد بررسی در این پژوهش پرداخته شده بود. اما به طور کلی پژوهشی که به طراحی   مؤلفه

های عمومی در توسعه فرهنگی بپردازد، دیده نشد. وجود این خالء،   مدل ساختاری نقش کتابخانه
تواند موجب رفع این خالءها و   کند. نتایج این پژوهش می انجام پژوهش حاضر را حائز اهمیت می

 های عمومی گردد.  های موجود در کتابخانه ها و پتانسیل نیز توجه بیشتر به قابلیت
                                                           

1. Summers & Buchanan 

2. Setshwane & Oats 
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 روش پژوهش. 1

کاربردی است، که به صورت میدانی انجام شد.  -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات اکتشافی
کّمی -که به صورت کیفیها، روش تحقیق آمیخته بوده   روش پژوهش از نظر روش گردآوری داده

اجرایی شده است. طرح تحقیق نیز از نوع اکتشافی متوالی است، بدین صورت که ابتدا بخش 
های توسعه فرهنگی انجام و در ادامه بخش کّمی جهت بررسی   کیفی در جهت شناسایی شاخص

خصصان های بخش کیفی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مت  آماری یافته
نظران حوزه   شناسی و همچنین مدیران و صاحب  شناسی، جامعه  حوزه علم اطالعات دانش

گاهی الزم را داشتند. به   کتابخانه های عمومی بودند که در خصوص موضوع پژوهش، تجربه و آ
گیری هدفمند استفاده گردید و هدف از کاربرد آن   منظور شناسایی جامعه آماری، از روش نمونه

کنندگان در مصاحبه،  از افراد بود. مالک اصلی برای انتخاب مشارکت یبه نمونه متنوع یابیدست
داشتن سابقه کار بیش از پنج سال و داشتن تحصیالت تکمیلی مرتبط با علم اطالعات 

ن پژوهش از مصاحبه نیمه یارائه الگو در ا یشناسی و اقتصاد بود. برا شناسی، جامعه  دانش
 یعنیحاصل شد،  یدا کرد که اشباع نظریادامه پ ییتا جا یریگ  فاده شد. نمونهساختاریافته است

نفر از نخبگان، متخصصان و  30افت. در این پژوهش با یدست ن یدیافته جدیچ یمحقق به ه
های کشور مصاحبه شد، از مصاحبه بیست و ششم به بعد، در   اعضای هیأت علمی دانشگاه

ام نیز ادامه یافت. روش  حاصل شد. برای اطمینان، تا مصاحبه سیاطالعات دریافتی، اشباع نظری 
ها در این پژوهش به صورت حضوری، تلفنی و ارسال ایمیل بود. همچنین جامعه   گردآوری داده

های عمومی مراکز استان که تجربه و   آماری در بخش کّمی شامل مدیران و کتابداران کتابخانه
شد. بر اساس برآورد اولیه، تعداد  ای عمومی داشتند را شامل میه  تخصص کافی در حوزه کتابخانه

نفر به عنوان نمونه تعیین شدند.  3۴۸گیری کوکران   نفر بود. با استفاده از فرمول نمونه ۴۸00آنان 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابزار  3۴۸ها، تعداد   پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه

ای بود که با توجه به اهداف   ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته  های نیمه  مصاحبهتحقیق شامل 
های کیفی و همچنین بررسی   و روش پژوهش، طراحی گردید. جهت تهیه پرسشنامه، از مصاحبه

های توسعه فرهنگی   مبانی نظری موجود در حوزه پژوهش استفاده گردید. این پرسشنامه شاخص
دسترسی به آموزش، استقالل ملی، آموزش مداوم، سوادآموزی، هویت  شاخص: ۴0شامل 

های فرهنگی و هنری، سرانه مطالعه و سطح دانش، بهداشت فرهنگی، سرمایه  فرهنگی، آموزش
سؤال بود و  3۱فرهنگی و سرمایه اجتماعی را مشتمل بود. به طور کلی این پرسشنامه حاوی 
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های عمومی در توسعه فرهنگی را مورد بررسی   تابخانهسؤاالت آن طراحی الگوی ساختاری نقش ک
داد. به منظور آزمون مدل ترسیم شده در قالب روش معادالت ساختاری، سؤاالت به  قرار می

ارزشی لیکرت طراحی گردید. روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات  ۱صورت طیف 
با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. تمامی های مرتبط   تن از اساتید دانشگاهی در حوزه ۱

و معادالت  SPSSافزارهای آماری  های پژوهش حاضر نیز در نرم  روند تجزیه و تحلیل داده
 انجام گرفت.  PLSساختاری 

 های پژوهش  یافته. 5

 ( آمده است.۴های آماری پژوهش حاضر در جدول شماره )  های توصیفی مربوط به نمونه  یافته
 فراوانی و درصد فراوانی جنسیت و تحصیالت نمونه آماری بخش کیفی و کمّی پژوهش -1جدول

 درصد فراوانی ها  گروه شناختی های جمعیت  ویژگی

ش
وه

 پژ
ی

کیف
ش 

بخ
 

 جنسیت
 5/62 26 زن

 5/38 22 مرد

 تحصیالت

کارشناسی 
 ارشد

9 6/34 

 4/65 27 دکتری

ش
وه

 پژ
ی

کمّ
ش 

بخ
 

 جنسیت
 2/62 295 زن

 9/38 224 ردم

 تحصیالت

 2/39 225 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

257 2/49 

 6/22 37 دکتری

های بخش کیفی پژوهش  (، نشان داد که نمونه۴نتایج توصیفی پژوهش در جدول شماره )
های پژوهش افراد   درصد مرد بودند. همچنین از این میان نمونه ۱/3۹درصد زن و  ۱/2۴شامل 

باشند. نتایج توصیفی مربوط به  درصد بیشترین تعداد را دارا می ۱/2۱ری با دارای مدرک دکت
کنندگان زنان و   درصد شرکت ۴/2۴وضعیت جنسیت نمونه پژوهش در بخش کّمی نیز نشان داد که 

های بخش توصیفی پژوهش نشان داد که از میان   باشند. همچنین یافته درصد مردان می ۸/3۹
درصد بیشترین تعداد را دارا  6/۱۸د با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد های پژوهش، افرا  نمونه

های عمومی از بررسی   های توسعه فرهنگی در کتابخانه  باشند. به منظور شناسایی شاخص می
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نظرات خبرگان در قالب روش کیفی استفاده شد. به منظور بررسی بخش کیفی پژوهش حاضر از 
. گراندد تئوری شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و استفاده گردید 1روش گراندد تئوری

ها استخراج گردید. بنابراین، پس از انجام   ها، مفاهیم و مقوله  انتخابی است. پس از انجام کدگذاری
ها مشخص و   های مستخرج از مصاحبه  ها، شاخص های پژوهش و انجام کدگذاری  مصاحبه

 دهد.   یج بخش کیفی پژوهش را نشان می(، نتا6بندی گردید. جدول شماره )  جمع
 های توسعه فرهنگی  مقوله و مفاهیم مستخرج شده در مصاحبه شاخص -2جدول

 تاکید تعداد مفاهیم ها مقوله

 دسترسی به آموزش
 6 های آموزشی رایگان برگزاری کالس

 3 برطرف کردن نیاز اطالعاتی

 آموزش مداوم

 3 آموزش مداوم

 3 دگی های زن آموزش مهارت

 3 های تخصصی و شغلی آموزش مهارت

 هویت فرهنگی

 4 ها مطالعه تاریخ فرهنگ

 3 شناسایی میراث فرهنگی

 6 های بومی حفظ و معرفی فرهنگ

 2 سوادآموزی سوادآموزی

 4 های فرهنگی و هنری آموزش های فرهنگی و هنری آموزش

 سرانه مطالعه
 7 سرعت دسترسی به منابع غنی

 7 کتابخوانی کتاب و

 بهداشت فرهنگی
 6 توسعه شهروندی آگاه

 2 بندی منابع متناسب با کاربر طبقه

 سرمایه فرهنگی
 4 ارائه اطالعات و دانش روزآمد 

 9 ارتقاء آگاهی و دانش

 3 افزایش آگاهی، ارتباطات و مبادالت فرهنگی استقالل ملی

 سرمایه اجتماعی
 6 های اجتماعی رتهای مها برگزاری همایش و کارگاه

 4 مشارکت و ارتباطات اجتماعی

های عمومی کشور   های موجود در کتابخانه  کنندگان با توجه به ماهیت و پتانسیل  مشارکت

                                                           
1. Grounded Theory 
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 ۴0عواملی را بیان نمودند، که منتج به توسعه فرهنگی در جامعه خواهد شد. این عوامل، شامل 
گی شامل: دسترسی به آموزش، آموزش مداوم، هویت های توسعه فرهن  مقوله اصلی با عنوان مولفه

هنری، سرانه مطالعه، بهداشت فرهنگی، سرمایه  -های فرهنگی  فرهنگی، سوادآموزی، آموزش
ها،   های آن  مقوله فرعی به عنوان زیرمجموعه ۴۸فرهنگی، سرمایه اجتماعی و استقالل ملی، و 

 بندی شده است. طبقه
ها   ها و مقوله  ساختاری پژوهش پرداخته شد، که روابط مؤلفهدر پژوهش حاضر به توسعه مدل 

شود. مدل ساختاری مشخص شده مطابق با   های فرآیند پژوهش در آن به تصویر کشیده می  با داده
 ( به نمایش گذاشته شده است.۴سازی ساختاری تفسیری در شکل شماره ) نتایج روش مدل

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

گویان  تعیین دقت در شناسایی عوامل دارای تاثیر در توسعه فرهنگی، از پاسخ همچنین برای
ای   ها در قالب طیف پنج گزینه خواسته شد که میزان تاثیر هر کدام از عوامل را بیان کنند. پاسخ

 ؛ کم، نمره۴کم، نمره   های خیلی  ها به پاسخ  بندی شد. در کدگذاری داده  لیکرت، مقیاس
 اختصاص داده شد. در جدول شماره ۱و خیلی زیاد، نمره  ۱؛ زیاد، نمره 3ره ؛ متوسط، نم6
 های مورد بررسی در توسعه اقتصادی، مشخص شده  های توصیفی مقوله  ( خالصه داده3)

 است.
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 های توسعه فرهنگی ای مولفه تک نمونه Tآزمون -3جدول

 های عمومی در کتابخانه

 سطح معناداری Tمقدار  میانگین ابعاد

 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

 727/2 528/2 222/2 268/22 62/3 دسترسی به آموزش

 863/2 672/2 222/2 656/25 77/3 استقالل ملی

 899/2 722/2 222/2 822/25 82/3 آموزش مداوم

 238/2 952/2 222/2 882/22 24/4 سوادآموزی

 222/2 832/2 222/2 924/29 92/3 هویت فرهنگی

 224/2 923/2 222/2 279/22 22/4 های فرهنگی و هنری وزشآم

 242/2 956/2 222/2 226/22 24/4 سرانه مطالعه و سطح دانش

 224/2 832/2 222/2 722/29 92/3 بهداشت فرهنگی

 222/2 922/2 222/2 992/22 22/4 سرمایه فرهنگی

 225/2 825/2 222/2 986/28 92/3 سرمایه اجتماعی

( قابل مشاهده است، به منظور بررسی اینکه آیا ابعاد مدل 3ه در جدول شماره )گونه ک  همان
های عمومی کشور در وضعیت فعلی در سطح مناسب،   مفهومی ابعاد توسعه فرهنگی در کتابخانه

ای استفاده شده است. در این آزمون   تک نمونه t بخشی قرار داد یا خیر، از آزمون  مطلوب و رضایت
در نظر گرفته شد. نتیجه این آزمون  3ای لیکرت، مقدار آزمون برابر با   گزینه ۱مقیاس با توجه به 

درصد، با توجه به مثبت بودن حد پایین و باال، میانگین  ۸۸دهد که در سطح اطمینان   نشان می
 (. ۱( بیشتر است )جدول 3ابعاد اصلی پژوهش از مقدار آزمون )عدد 

های توسعه فرهنگی تاثیرگذار بوده و نتایج   عمومی کشور در مولفههای   به بیان دیگر، کتابخانه
 در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد.
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 های عمومی بر توسعه فرهنگی  نتایج تحلیل عاملی تأییدی نقش کتابخانه

 
 های عمومی نتایج تحلیل عاملی تأییدی توسعه فرهنگی در کتابخانه -2شکل 

( آمده ۱( و جدول شماره )6توسعه فرهنگی در شکل شماره ) نتایج تحلیل عاملی تأییدی
 است. 

ها دارند که   ها، بارهای عاملی قابل قبول بر روی سازه  شود، تمام سؤال  طور که مالحظه می  همان
 باشند.   ( محاسبه شده، معنادار میTبراساس سطح معناداری تی )

است که  ۱/0مامی سواالت، بیشتر از ( نیز بر روی تAVEمیانگین واریانس استخراج شده )
 دهد.   اعتبار همگرایی قابل قبولی را نشان می
به دست آمده که  9/0ها بیش از   ( برای تمام مقوله(CRاز سویی، قابلیت اعتماد ترکیبی 

های به دست آمده در جدول شماره   باشد. سایر داده دهنده حد قابل قبول برای این شاخص می نشان
 ست.( آمده ا۱)
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 بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده توسعه فرهنگی -4جدول 

 های عمومی  در کتابخانه

 Tمعناداری  بارعاملی سؤال گویه
متوسط واریانس 

 (AVEاستخراج شده )

قابلیت اعتماد 

 ((CRترکیبی 

آلفای 

 کرونباخ

 دسترسی به آموزش

2 794/2 272/28 

627/2 862/2 783/2 
2 722/2 822/24 

3 829/2 923/27 

4 822/2 746/25 

 استقالل ملی

5 832/2 825/28 

697/2 873/ 784/2 6 869/2 625/33 

7 823/2 259/23 

 آموزش مداوم
8 882/2 592/29 

782/2 876/2 728/2 
9 886/2 896/42 

 سوادآموزی
22 942/2 429/83 

862/2 926/2 842/2 
22 926/2 922/36 

 هویت ملی

22 858/2 529/23 

766/2 929/2 898/2 
23 882/2 925/23 

24 876/2 462/32 

25 885/2 222/32 

 های فرهنگی و هنری آموزش
26 932/2 557/49 

873/2 932/2 854/2 
27 938/2 845/67 

 سرانه مطالعه و سطح دانش
28 886/2 727/32 

793/2 884/2 739/2 
29 894/2 522/35 

 بهداشت فرهنگی

22 793/2 974/25 

648/2 847/2 732/2 22 824/2 948/26 

22 828/2 599/28 

 سرمایه فرهنگی
23 942/2 892/32 

865/2 927/2 844/2 
24 928/2 774/93 

 سرمایه اجتماعی
25 879/2 386/52 

797/2 887/2 746/2 
26 926/2 732/23 
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 های توسعه فرهنگی  های عمومی بر مولفه  نتایج میزان تاثیر و رابطه بین کتابخانه

 
 های عمومی بر توسعه فرهنگی  مدل آزمون شده نقش کتابخانه -3شکل 

داری ضرایب مسیر و   آزمون مدل ساختاری با استفاده از بررسی ضرایب مسیر، سطح معنی
 کند.  های توسعه فرهنگی را بررسی می  های عمومی بر مولفه  تابخانههای نقش ک  ، فرضیهR2مقدار

ها را در قالب ضرایب مسیرها، همراه با سطح   (، نتایج حاصل از آزمون فرضیه3شکل شماره )
 دهد.   های این بخش از پژوهش را نشان می  معناداری و ارتباط با فرضیه

باشند و   دار می  معنی 0۱/0در سطح  ±۱۹/6 تا ±۸2/۴( بیشتر از Tتوضیح اینکه، ضرایب تی)
 دار هستند. معنی 0۴/0در سطح  ±۱۹/6( باالتر از Tضرایب تی )

های   های مربوط به مولفه  شود، تمامی سئوال  ( مشاهده می۱همانطور که در جدول شماره )
 معنادار هستند.  0۴/0توسعه فرهنگی در سطح 

م مسیرها مثبت است، که نشانگر تاثیر مثبت و معناداری عالوه بر این، جهت ضرایب تی در تما
 باشد. می
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 های عمومی بر توسعه فرهنگی داری تاثیر کتابخانه ضریب مسیر و معنی -5جدول 

 نتیجه Tآماره  P value ضریب رگرسیون گزاره )رابطه(

 تایید 535/23 222/2 598/2 دسترسی به آموزش با های عمومی کتابخانه

 تایید 448/23 222/2 632/2 استقالل ملی با ی عمومیها کتابخانه

 تایید 768/27 222/2 728/2 آموزش مداوم با های عمومی کتابخانه

 تایید 934/23 222/2 622/2 سوادآموزی با های عمومی کتابخانه

 تایید 582/27 222/2 722/2 هویت فرهنگی با های عمومی کتابخانه

 تایید 224/22 222/2 752/2 های فرهنگی و هنری  آموزش با های عمومی کتابخانه

 تایید 429/23 222/2 792/2 سرانه مطالعه و سطح دانش با های عمومی کتابخانه

 تایید 798/29 222/2 737/2 بهداشت فرهنگی با های عمومی کتابخانه

 تایید 272/26 222/2 724/2 سرمایه فرهنگی با های عمومی کتابخانه

 تایید 682/25 2222 777/2 سرمایه اجتماعی با میهای عمو کتابخانه

های   دهد که بررسی تاثیر کتابخانه ( نشان می3( و شکل شماره )۱های جدول شماره )  یافته
های توسعه فرهنگی، با توجه به مقدار ضریب تاثیر و مقدار تی در سطح  عمومی بر شاخص

( قرار گرفته -۸2/۴, ۸2/۴خارج از بازه ) T دار است؛ زیرا آماره  درصد، مثبت و معنی ۸۸اطمینان 
های توسعه فرهنگی تاثیر مثبتی   های عمومی بر شاخص  توان گفت کتابخانه  است. بنابراین، می
تواند منجر به افزایش توسعه فرهنگی در   های عمومی می  ها و خدمات کتابخانه  دارند، یعنی فعالیت

 ومی چگونه در توسعه فرهنگی جامعه تاثیر دارد؟های عم کتابخانه بین افراد جامعه گردد.

 
 مدل پیشنهادی پژوهش -4شکل
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است. این  PLSافزار اسمارت  های به دست آمده در محیط نرم ( نمایش داده۱شکل شماره )
ها را در قالب ضرایب مسیرها، همراه با سطح معناداری و ارتباط   شکل نتایج حاصل از آزمون گزاره

در  ±۱۹/6تا  ±۸2/۴( بیشتر از Tدهد. توضیح اینکه، ضرایب تی)  وهش نشان میهای پژ  با گزاره
دار هستند. معنی 0۴/0در سطح  ±۱۹/6( باالتر از Tباشند و ضرایب تی ) دار می معنی 0۱/0سطح 

معنادار هستند.  0۴/0ها در سطح شود، تمامی گزاره  ( مشاهده می۱همانطور که در جدول شماره )
ن، جهت ضرایب تی در تمام مسیرها مثبت است که نشانگر تاثیر مثبت و معناداری عالوه بر ای

 باشد. می
 داری متغیرهای پژوهش  ضریب مسیر و معنی -6جدول 

 نتیجه Tآماره  P value ضریب رگرسیون گزاره )رابطه(

 تایید 663/35 222/2 859/2 توسعه فرهنگی با های عمومی کتابخانه

دهد که با توجه به مقادیر   ( نشان می۱( و شکل شماره )2ر جدول شماره )های پژوهش د  یافته
در سطح  223/3۱و مقدار تی  ۹۱۸/0های عمومی بر توسعه فرهنگی  ضریب تاثیر کتابخانه

( -۸2/۴, ۸2/۴خارج از بازه ) Tدار است؛ زیرا آماره   (، مثبت و معنیP<0۴/0درصد ) ۸۸اطمینان 
های عمومی بر توسعه فرهنگی   توان گفت نتایج بررسی تاثیر کتابخانه  ، میقرار گرفته است. بنابراین

های عمومی بر توسعه فرهنگی موثر هستند. بنابراین، نتایج   دهد که کتابخانه جامعه، نشان می
های عمومی   دهد که کتابخانه  های عمومی بر توسعه فرهنگی جامعه نشان می  بررسی تاثیر کتابخانه

های عمومی در توسعه  باشند. لذا، کتابخانه درصد موثر می ۹2هنگی به میزان حدود در توسعه فر
 فرهنگی جامعه تاثیر زیادی دارند.

 برازش مدل پیشنهادی پژوهش. 5-1

 های برازش مدل  شاخص -7جدول

 توسعه فرهنگی های عمومی کتابخانه 

 925/2 842/2 آلفای کرونباخ

 929/2 887/2 پایایی ترکیبی

 567/2 622/2 ی همگراروای

Q2 447/2 396/2 

R2 - 952/2 

GOF - 735/2 
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دهد که  های مدل نهایی پژوهش را نشان می  (، نتایج مربوط به برازش شاخص9جدول شماره )
باشد،   می ۹/0های توسعه فرهنگی باالتر از   مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی شاخص

 مناسب و مطلوب مدل پژوهش است.  پایایی دهنده  که نشان
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میزان روایی همگرا برای توسعه فرهنگی، باالتر از سطح 

 مناسب بودن میزان روایی همگرا برای پژوهش است.  دهنده  باشد، که نشان می ۱/0معیار 
د بررسی و تأیید قرار روایی واگرا نیز در پژوهش حاضر در قالب ماتریس عوامل در عوامل مور

که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  29/0و  33/0، ۴۸/0گرفت. با توجه به سه مقدار 
R2  مناسب  دهنده  به دست آمد که نشان 2/0معرفی شده است، در توسعه فرهنگی مقدار بیش از

به عنوان مقادیر که  3/0و  ۴۱/0، 06/0بودن این شاخص است. همچنین با توجه به سه مقدار 
به دست  3/0معرفی شده است، در همه عوامل، مقدار بیش از  Q2ضعیف، متوسط و قوی برای 

و  6۱/0، 0۴/0سه مقدار  GOFمناسب بودن این شاخص است. برای شاخص  دهنده  آمد که نشان
 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده است، با توجه به نتایج بدست آمده 32/0

برازش کلی قوی مدل است. با  دهنده  به دست آمده که نشان 32/0( مقادیر بیش از 9در جدول )
 ها مشخص شد که مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، از برازش مناسبی برخوردار توجه به این یافته

 است.

 گیری  نتیجه. 6

دسترسی به  های عمومی از طریق ده شاخص  مطابق با نتایج بخش کیفی پژوهش، کتابخانه
هنری،  -های فرهنگی  آموزش، آموزش مداوم، هویت فرهنگی، سوادآموزی، استقالل ملی، آموزش

سرانه مطالعه و سطح دانش، بهداشت فرهنگی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی، در توسعه 
های پژوهش نشان داد که مقدار میانگین  فرهنگی نقش مؤثری دارند. همچنین نتایج یافته

باشد، به این معنا که  می ۱/3های عمومی کشور باالتر از  های توسعه فرهنگی در کتابخانه صشاخ
های عمومی، در وضعیت مطلوب و   های توسعه فرهنگی در کتابخانه  وضعیت فعلی شاخص

های توسعه فرهنگی   های عمومی کشور در مولفه  بخشی قرار دارد. به بیان دیگر، کتابخانه  رضایت
ر و نتایج در وضعیت پیشبرنده قرار دارد. این نتایج با نتایج پژوهش نوکاریزی و نارمنجی تاثیرگذا

 ( مطابقت دارد.۴3۸3)
ها براساس ضرایب مسیر و مقدار تی به دست آمده، نشان   پژوهش حاضر پس از بررسی داده



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 221

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ند. به این معنا های توسعه فرهنگی نقش مثبت و مؤثری دار  های عمومی در مولفه  داد که کتابخانه
های توسعه   تواند موجب رشد شاخص های عمومی می  ها، خدمات و کیفیت کتابخانه  که فعالیت

های ریاحی   فرهنگی در جامعه گردد. تایید این بخش از پژوهش در راستای نتایج پژوهش
وهش ( است؛ اما با نتایج پژ۴3۸۸( و غفاری و علیزاده )۴3۸3(، نوکاریزی و نارمنجی )۴39۱)

های عمومی با توجه به کارایی و رسالتی که در جامعه   ( که نشان داد کتابخانه۴3۹۱فرد ) مکتبی
اند جایگاه مناسب و موفقی در توسعه کشور داشته باشند، همسو نیست.   دارند، هنوز نتوانسته

های عمومی   های موجود در کتابخانه  های عمومی، پتانسیل  اگرچه متخصصین و کتابداران کتابخانه
ها به درستی و   کشور را در توسعه فرهنگی، مطلوب ارزیابی نمودند؛ اما تا زمانی که از این پتانسیل

 جا استفاده نگردد، اثرات آن نیز در جامعه محسوس نخواهد بود.  به
های عمومی این پتانسیل را دارند که بر   همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کتابخانه

های ذکر شده در توسعه فرهنگی جامعه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اثرگذار   خصتمامی شا
تواند  های عمومی می  ها و تجهیزات کتابخانه  توان گفت، تقویت خدمات، فعالیت  باشند. لذا، می
های عمومی در کشورهای توسعه   تری در توسعه جامعه نقش داشته باشد. کتابخانه  به شکل پررنگ

شوند. از آنجا که اطالعات عامل کلیدی توسعه   های اصلی توسعه محسوب می  یکی از کانون یافته
سازی مناسب، در دسترس قرار دادن منابع و ارائه   باشد، تقویت خدماتی همچون مجموعه  می

های متنوع چاپی، صوتی، تصویری و   های مختلف جامعه به شکل  خدمات نوین به تناسب گروه
تواند در بهبود کیفیت زندگی و   گونه محدودیتی، می و غیره برای تمام افراد بدون هیچالکترونیکی 

 توسعه فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشد.
های   های عمومی در تمامی شاخص در این راستا نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کتابخانه

های   توان گفت، کتابخانه  می توسعه فرهنگی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. در تبیین این نتایج
رسانی به شهروندان، جهت   عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، با هدف خدمت

پیشرفت فردی و اجتماعی آنان، شکل گرفته است. از نظر متخصصان و کتابداران، ده شاخص 
های   شدسترسی به آموزش، آموزش مداوم، هویت فرهنگی، سوادآموزی، استقالل ملی، آموز

هنری، سرانه مطالعه و سطح دانش، بهداشت فرهنگی، سرمایه فرهنگی و سرمایه  -فرهنگی
های   توان گفت که کتابخانه  اجتماعی از میانگین باالتر از متوسط برخوردار بودند. به بیان دیگر، می

توانند در  می های آموزشی و ارائه منابع آموزشی متناسب با نیاز کاربران  عمومی با برگزاری دوره
تر عمل کنند. نتایج این بخش از پژوهش  زمینه دسترسی به آموزش و همچنین آموزش مداوم فعال
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های عمومی در ارتقاء سطح دانش در میان اقشار   (، که نشان داد کتابخانه60۴2) 1های نامتی با یافته
های عمومی در   هباشد. یکی از کتابداران کتابخان مختلف جامعه موثر بوده است، همسو می

های زیادی در خصوص حفظ و توسعه فرهنگی توسط  مصاحبه خود اذعان داشت که فعالیت
ها، برگزاری   شود، به عنوان مثال: برگزاری جشن تکلیف در کتابخانه  های عمومی انجام می  کتابخانه

وانی، خ هایی نظیر یلدا، حفظ و معرفی فرهنگ کهن، حافظ  همایش و گردهمایی در مناسبت
های مختلف به مناسبت روز کودک، روز خانواده، روز روستا،   خوانی و برگزاری انواع کارگاه شاهنامه

 برگزاری جلسات مشاوره انتخاب رشته کنکور و غیره.
هویت فرهنگی به عنوان شاخصی شامل معرفی و تقویت زبان ملی، تقویت و حفظ فرهنگ 

های عمومی   و حفظ هویت ملی و دینی توسط کتابخانه بومی، شناسایی قلمرو جغرافیایی و تقویت
رسد وجود منابع فرهنگی و بومی، مفاخر ادبی و  از اهمیت باالیی برخوردار است. به نظر می

های بومی و محلی در تقویت هویت   همچنین شناسایی فرهنگ بومی از طریق برگزاری جشنواره
های نوکاریزی و نارمنجی  ز پژوهش با یافتهفرهنگی جامعه مؤثر خواهد بود. نتایج این بخش ا

های عمومی در گسترش   ( که نشان دادند، نقش کتابخانه۴3۸۸( و غفاری و علیزاده )۴3۸3)
باشد، همسو است. همچنین این یافته با نتایج   هویت فرهنگی بیش از حد متوسط مؤثر می

(، جامعه در 600۸) 3و اوسادبه( همخوانی دارد. به گفته دیم 60۴۱) 2مطالعات ستشوانه و اوتس
معرض خطری است که در نتیجه از دست دادن میراث فرهنگی خود، هویت خود را از دست 

های   کنند، برای کتابخانه  دهد، و حفظ میراث فرهنگی جوامعی که برای آیندگان خدمت می می
زبان ساده، عمومی ضروری است؛ زیرا میراث فرهنگی شامل نقاط قوت و ضعف جامعه است. به 

های عمومی باید منابع اطالعات فرهنگی را برای جوامع خود نگاه دارند تا بتوانند همیشه  کتابخانه
 در صورت لزوم به آن مراجعه کنند. 

های عمومی از این جهت حائز اهمیت است که با ارتقاء   شاخص استقالل ملی در کتابخانه
افزایش انظباط ملی و همچنین افزایش  مسئولیت همگانی، کاهش اختالفات درون جامعه و

گاه و قانون ترین   گردد. کتاب، مهم  مدار می مبادالت فرهنگی، موجب رشد و افزایش شهروندان آ
                                                           

1. Hnamte 

2. Setshwane & Oats 

3. Dim & Osadebe 
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محمل اطالعاتی از گذشته تاکنون بوده که در رشد فکری و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. 
های آموزشی و  و همچنین برگزاری دوره های عمومی از طریق تأمین و ارائه منابع غنی  کتابخانه

ها با نتایج مطالعه   تر عمل کند. این بخش از یافته  توانند در این زمینه موفق مشاوره به کاربران می
های عمومی با ارائه خدمات یکسان و  ( هم راستا است، که معتقد است، کتابخانه60۴۹لعل )

می در ایجاد وحدت، همکاری و یکپارچگی کننده، نقش مه بدون محدودیت به جامعه استفاده
توانند مردم را به جبهه مشترک هدایت   ملی یک کشور دارند. لذا، از طریق خدمات ارائه شده می

باشد، به   کنند. به عنوان مثال هند کشوری وسیع است که دارای فرهنگ، مذهب، قبایل مختلف می
اهمیت اصلی هند یکپارچگی ملی است. عبارت دیگر، هند سرزمین تنوع است. در این شرایط، 

 شمار آن هستند.  های عمومی بهترین عامل برای ادغام ملی در هند از طریق خدمات بی  کتابخانه
های عمومی پر کردن اوقات فراغت و برگزاری   بخش عمده فعالیت و خدمات کتابخانه

ی مختلف بود که موجب شده های سن  های فرهنگی و هنری برای گروه  های آموزشی در زمینه  کالس
های فرهنگی و هنری( اثرگذار بوده   های عمومی در این شاخص توسعه فرهنگی )آموزش  تا کتابخانه

ای اثرگذار   های عمومی باید به گونه  توان گفت کتابخانه  گیری داشته باشند. در واقع می  و نقش چشم
فاده از سالن مطالعه برای آمادگی کنکور، عمل کنند که از مکانی صرفًا برای مطالعه دروس و است

به مکانی برای گذراندن اوغات فراغت همراه با یادگیری موضوع مورد عالقه افراد تبدیل گردند. 
های فرهنگی و هنری دیگر مانند کتابخوانی،   های مختلف با همکاری سازمان  برگزاری جشنواره

های   نری، همچنین مسابقات هنری در بین گروههای فرهنگی و ه  های جدید در زمینه  معرفی کتاب
هایی است که موجب ارتقاء این شاخص خواهد شد. نتایج این   مختلف سنی از جمله فعالیت

های   ( همخوانی دارد. نتایج پژوهش60۴۱) 1های پژوهش پاولدووس بخش از پژوهش با یافته
های   ن داد که نقش کتابخانه(، نشا۴3۸۸( و غفاری و علیزاده )۴3۸3نوکاریزی و نارمنجی )

 تر از حد متوسط است.  های فرهنگی و هنری پایین  عمومی در گسترش آموزش
های عمومی در توسعه بهداشت   نتایج بخشی از پژوهش حاضر حاکی از آن بود که کتابخانه

های ارزشمند توسعه فرهنگی   فرهنگی جامعه مؤثر هستند. بهداشت فرهنگی از جمله شاخص
گاه و قانوناست ک بندی منابع و خدمات  مدار، سالمت روان، طبقه ه شامل عناصر فرعی شهروند آ

                                                           
1. PÕLDAAS 
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های   شود و تقویت این عناصر برای کتابخانه  های مختلف و مانند آن می  ها و سلیقه  متناسب با گروه
هر گروه عمومی از اهمیت باالیی برخوردار است. نظر به اینکه به شکل بالقوه همه اقشار جامعه از 

های   های عمومی استفاده کنند، لذا، کتابخانه  توانند از منابع و خدمات کتابخانه  سنی و شغلی می
ای متناسب   های مناسب و همچنین ارائه خدمات مشاوره  سازی  توانند از طریق مجموعه  عمومی می

(، کودکان 60۴۹) 1قاد لعلتری داشته باشند. به اعت  با نیاز کاربران در ارتقاء این شاخص نقش موفق
های جامعه نیاز به مراقبت ویژه در رشد شخصیتی خود   و نوجوانان اساسًا برای رویارویی با چالش

دارند؛ لذا، کتابخانه باید نیازهای اطالعاتی آنان را بشناسد و مجموعه خوبی برای خواندن و اوقات 
های مذهبی، مواد سمعی و بصری،   تابنامه، ورزش و بازی، سفرنامه، ک  فراغتشان مانند زندگی

های محبوب و غیره، از جمله منابع اطالعاتی الکترونیکی تأمین کند. مجموعه   مجالت، رمان
منابع و مطالب خواندنی که نیازهای اطالعاتی جوانان محلی را برطرف سازد، ممکن است به آنها 

 ز غلبه کنند.کند بر احساس بیگانگی از کتابخانه یا حتی جامعه نی کمک 
های   های عمومی، تقویت خدمات و فعالیت  در راستای توسعه فرهنگی از طریق کتابخانه

های   های عمومی، از طریق تجهیزات و خدمات نوین و آموزش کتابداران، باید کتابخانه  کتابخانه
و خدماتی  عمومی به مکانی تبدیل شوند که همه افراد جامعه برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی

ای خود ابتدا به کتابخانه مراجعه کنند، این دوستی و ارتباط به شکل چشمگیری در ارتقاء   و مشاوره
سطح کیفیت زندگی افراد جامعه موثر است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مدل پیشنهادی با 

گردد.  ، تایید میهای طراحی شده و تایید همه روابط موجود در مدل  توجه به قابل قبول بودن سازه
محاسبه شد، بیانگر  93/0که میزان آن  GOFهمچنین برازش کلی مدل با استفاده از شاخص 

 برخورداری از برازش کلی قوی است.
آوری،   ها وجود دارد. برای جمع  در عصر جامعه اطالعاتی امروز، انفجار اطالعات در همه رشته

دیده،   ای واجد شرایط و آموزش  کارآمد به پرسنل حرفهسازماندهی و انتشار اطالعات به طور موثر و 
های عمومی مشغول به خدمت   نیاز است. این پرسنل که در قالب کتابدار در مجموعه کتابخانه

های عمومی  های ارتباطی خوبی داشته باشند، تنها در این صورت کتابخانه  شوند، باید مهارت  می
العمر به شکل مؤثری ایفا کنند. از سوی دیگر،  یادگیری مادام توانند نقش خود را به عنوان نهاد می

                                                           
1. Lal 
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گاهی  کتابخانه های گذشته به  های صحیح و به روز و حفظ و انتقال دانش رسانی سازی و اطالع  ها با آ
توانند برای افزایش   های عمومی می  افراد جامعه، در توسعه فرهنگی نقش موثری دارند. کتابخانه

سب دانش و گذراندن اوقات فراغت با قرار دادن بخشی از محیط و امکانات خود، تعامالت سالم و ک
آموزان و یا مشاوره و دورهمی جوانان، به صورت   های درسی دانش  جهت برگزاری برخی از کالس

مستقیم در رشد فرهنگی کودکان، نوجوانان و جوانان تاثیر داشته باشند. ایجاد شرایطی برای افزایش 
گردد، افراد جامعه در هر شغل و موقعیتی که هستند،   وم به مشاغل مختلف، موجب میآموزش مدا

های خود به عنوان یک معلم، مهندس، پزشک،  بتوانند وضعیت خود را ارتقاء بخشیده و در نقش
کارشناس، همکار، مادر، پدر و فرزند و غیره بهتر عمل کنند و در رشد فرهنگی جامعه تاثیر 

های عمومی، از طریق تجهیزات و   های کتابخانه  باشند. تقویت خدمات و فعالیتچشمگیری داشته 
های عمومی را به مکانی تبدیل کند که، همه افراد   خدمات نوین و آموزش کتابداران باید کتابخانه

ای خود ابتدا به کتابخانه مراجعه   جامعه برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی و خدماتی و مشاوره
 . این دوستی و ارتباط به شکل چشمگیری در ارتقاء سطح کیفیت زندگی افراد جامعه موثر است.کنند

توان گفت، توسعه فرهنگی جامعه زیر سایه دانش و اطالعات، زندگی فردی و   در پایان می
انجامد.   ها می  کند و به بهبود کیفیت زندگی و رفع نابرابری  اجتماعی انسان را متحول می

گاهی  هکتابخان کنند. لذا، هرچه   سازی و کشف استعداد جوامع تالش می  های عمومی در جهت آ
این تالش از طریق ارتقاء دانش، آموزش و توانمندسازی افراد جامعه به توسعه منجر گردد، آرامش و 

تر و ماندگارتر خواهد بود. توسعه فرهنگی از طریق   تر، عمیق  بهبود مستمر زندگی، گسترده
بر بوده که تحقق آن نیازمند عزم جدی تمامی  های عمومی هدفی بسیار بزرگ و زمان  انهکتابخ

به طور کلی در پایان با توجه  های عمومی است.  ریزان و متخصصین حوزه کتابخانه  مدیران، برنامه
های مناسب جهت آموزش و   گردد: با فراهم ساختن زیرساخت  های پژوهش، پیشنهاد می  به یافته

های عمومی در   توان اثربخشی کتابخانه ائه خدمات مؤثر جهت توانمندسازی افراد جامعه، میار
شود، پژوهشی برای ابزارسازی   گیر افزایش داد. پیشنهاد می  توسعه فرهنگی را به شکلی مؤثر و چشم

 سنجش توسعه فرهنگی براساس الگوی به دست آمده در این پژوهش انجام شود.

 سپاسگزاری. 7

یسندگان مقاله مراتب تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد که نو
 دارند.   زمینه این پژوهش را فراهم نمودند، اعالم می
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