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  چكيده
از . هاي عمومي هست وظايف كتابخانه نيتر مهميكي از  يخوان کتابفرهنگ  گسترشيج و ترو: مقدمه و هدف پژوهش

هاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران  و نقش كتابخانه ريتأثاين رو پژوهش حاضر به بررسي 
  .پردازد مي يخوان کتابدر ترويج فرهنگ 
ميداني است كه با استفاده در پرسشنامه در بين جامعه آماري پژوهش حاضر پك پژوهش پيمايشي : روش پژوهش

با استناد به جدول تعيين نمونه . هاي سازمان فرهنگي و هنري تهران به انجام رسيده است مراجعه كنندگان كتابخانه
نامه در پرسش ۴۲۲نمونه آماري انتخاب گرديد كه با در نظر گرفتن خطاي احتمالي  به عنواننفر  ۳۸۴آماري كوگران 
  .توزيع گرديد کتابخانه ۳۸بين مراجعان 

ها و ميزان   بين دانش و مهارت كتابداري كتابدارن و مسئوالن كتابخانه دهد كه هاي پژوهش نشان مي يافته: ها يافته
بر بين ميزان منابع اطالعاتي كتابخانه و ميزان جذب مراجعه كنندگان؛ بين نحوه  ؛برآورده شدن نياز مراجعه كنندگان

و رفتار كتابدارن و مسئوالن و ميزان مراجعه به كتابخانه؛ بين ميزان امكانات و تجهيزات كتابخانه و افزايش انگيزه  خود
در كتابخانه و  يداريشنديداري و  منابع؛ بين استفاده از وسايل ارتباطي نوين مانند اينترنت و استفاده از يخوان کتاب

و نيز بين ميزان ساعات كاري كتابخانه و جذب كاربران بالفعل و بالقوه كتابخانه  يخوان کتابافزايش ميزان عالقه به 
  .رابطه وجود دارد
هاي پژوهش به اين نتيجه رسيده است كه براي ترويج فرهنگ  اين پژوهش پس تجزيه و تحليل يافته: نتيجه گيري

اران استفاده شود؛ با ارزيابي از جامعه استفاده، منابع ها براي اداره امور كتابخانه از كتابد ، در اين كتابخانهيخوان کتاب
اي استفاده نمايد و براي رفاه حال  شود؛ كتابخانه از تجهيزات نوين ارتباطي و كتابخانه نيتأماطالعاتي مورد نياز آنها 

  .مراجعان با افزايش ساعت كاري بصورت چند شيفتي اداره شود
  هاي عمومي ، كتابخانهيخوان کتابفرهنگي و هنري، شهرداري تهران، سازمان : واژگان كليدي
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  و حميد عربلو يعلو ديس بالل ديس 
  

۷۰ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
معتقد است که ماده خام جوامع آينده  الوين تافلر

 يها انيبناز اين رو براي تقويت . اطالعات و تخيل است
تفکر در جوامع بايد سطح سواد و اطالعات جامعه را باال 

اي باسواد و نيروي انساني توسعه يافته  داشتن جامه. برد
. است يافتگي توسعه يبه سوهاي اصلي حركت  از الزمه

يك جامعه ميزان سواد  يافتگي توسعهدر اصل در ارزيابي 
و مطالعه شهروندان و همچنين مصرف كاالهاي فرهنگي 

تافلر ؛ و شود ارزيابي محسوب مي يها مؤلفه نيتر مهماز 
شاخصه اصلي ورود جوامع به موج سوم و چهارم را ميزان 

برداري آنها از اطالعات و تكنولوژي  و بهره يمند بهره
  )۴۵۲، ۱۳۷۷تافلر . (داند اطالعات مي
آوري،  منبع گرد به عنوانها  كه كتابخانه هاست سال

شماري را براي توسعه  ذخيره و اشاعه دانش، خدمات بي
اند و ظهور تجهيزات جديد  جوامع انساني انجام داده

وانسته است از جايگاه آنها اينترنت، نت رأسارتباطي و در 
ها در جوامع امروزي نقشي بيش از  كتابخانه. بکاهدآنها 

يك مكان ذخيره و اشاعه اطالعات بر عهده دارند و در 
بسياري از موارد نقش يك كلوپ فرهنگي را بر عهده 

ميزان استفاده از كتابخانه و مراجعه به آنها و . دارند
خاطب از همچنين تالش براي جذب حداكثري جامعه م

جوامع  يافتگي توسعهمواردي است كه در ارزيابي ميزان 
امروز براي كسب بسياري . گيرد مورد بررسي قرار مي

اطالعات الزم نيست كه به كتابخانه مراجعه شود و بيشتر 
ها بخش عظيمي از خدمات خود را از طريق  كتابخانه
دهند و حتي اين آمادگي  هاي اطالعاتي انجام مي شبكه
ها  اطالع رساني كتابخانه يها تيفعالدارد كه همه  وجود

از طريق شبكه انجام شود؛ ولي آنچه كه براي كشورهاي 
نظير ايران بايد مورد توجه باشد، توجه روز افزون جوامع 

 فرهنگها و  توسعه يافته به گسترش كتابخانه
هاي بزرگ  طراحي و ساخت كتابخانه. است يخوان کتاب

شك اين همه  بي. ين توجه استخود گويايي ميزان ا
اطالع رساني  يها تيفعال رفبه صها  توجه به كتابخانه

ها، توجه به  آنها نبوده و نيست بلكه كانون اين فعاليت
  .است يخوان کتابكاركرد فرهنگي و ترويج فرهنگ 

يك جا نشيني نقطه عطف پيشرفت بشري بوده و 
 گام بزرگي در اين جهت محسوب توسعه شهر نشيني

در جوامع امروز پيشرفت و توسعه بدون شهر . شود مي
آن امكان پذير  يکارکردهانشيني و توجه به نيازها و 

نيست؛ چرا كه سر آغاز بسياري از تحوالت سرنوشت ساز 
در بستر شهرها اتفاق افتاده و اين توجه به  تاريخ بشري

در اصل . كميت و كيفت آن يك ميثاق بشري است

كه آنچه امروز در جوامع غير شهري و توان ادعا كرد  مي
افتد، بازتابي است از تحوالت شهر  روستاي اتفاق مي

نشيني و حساست اين موضوع توجه بيش از بيش به 
كاركردهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي شهرها را 

  .طلبد مي
 يافتگي توسعهبراي كشور مانند ايران كه در آغاز راه 

شهر نشيني و بستر  قرار دارد، لزوم توجه به فرهنگ
فرهنگي و توسعه فرهنگ كتاب  يها تيفعالسازي براي 

ها امري اجتناب ناپذير  و توسعه كتابخانه يخوان کتابو 
است و براي شهري مانند شهر تهران اين موضوع 

شهرداري تهران . كند حساست و اهميت بيشتري پيدا مي
 يها تيفعالبا درك اين موضوع و به منظور سازماندهي 

فرهنگي شهر تهران، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
هاي فرهنگي با تمركز و  تهران را تاسيس نمود تا فعاليت
  .سازماندهي بهتري انجام شود

  
  ادبيات پژوهش

  سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
 در سالسازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 

ن تهرا فرهنگ شهرنشيني در يارتقا به منظور ۱۳۷۵
 تعميق معرفت ديني، توسعه فرهنگي، .تاسيس شده است

 شاد ،ها انسانجويي  حقيقت تقويت زيبايي طلبي و
زندگي  يها مهارتكسب  روحيه سازنده و با توأمزيستي 

 كه اين سازمان در اجتماعي نيازهاي اساسي هستند
  .پاسخ به آنها موجوديت يافته است

اسخگويي به پ ارتباطات متقابل و اين سازمان ايجاد
 اين رو از داند، مي توسعه خود مخاطبين را ضامن بقا و

باز  سويه و مخاطبين به برقراري ارتباطات دو تعامل با در
 نياز متناسب با ارائه خدمات به صورت متنوع و و

عالوه  .نمايد هاي مختلف مخاطبين توجه خاصي مي گروه
ريت مجموعه مدي طريق توسعه روابط رسمي با از اين، بر

هاي  سازمان ساير ارتباط فعاالنه با شهري تهران و
ثبات  مسئولين فرهنگي كشور تعادل و نيز فرهنگي و

 سازمان معتقد .كند مي خود کسبهاي  فعاليت در الزم را
رضايتمندي كاركنان  گرو است كه رضايت مخاطبين در

به روش  كاركنان، ضمن ارزيابي عملكرد اين رو از است،
اثربخش  و ارتقاي كاركنان كارآمد د وعلمي براي رش

 يو هنر يسازمان فرهنگ( .كند سرمايه گذاري مي
  )۱۳۸۹تهران  يشهردار
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 يخوان کتابهاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در ترويج  فرهنگ  كتابخانه ريتأثبررسي  

۷۱ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

سازمان فرهنگي و هاي تحت پوشش  كتابخانه
  هنري شهرداري تهران

 بدو هاي عمومي تحت پوشش سازمان در كتابخانه 
در  .است واحد ۷۵از وهم اكنون بيش  واحد ۲۵تاسيس 

مجموعه  جلد كتاب دريك ميليون  يش ازب حاضر حال
 هاي تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري وجود كتابخانه

  .دارد
اي تنظيم گرديده  ها به گونه ساعات فعاليت كتابخانه

يك از شهروندان متناسب با اوقات فراغت خويش  تا هر
هم اكنون  شد نمايند و ها آمد بتوانند به كتابخانه

صبح تا  ۸ساعت  زمان ازهاي تحت پوشش سا كتابخانه
تحت  يها از کتابخانهبسياري كنند  فعاليت مي ۲۱ساعت 

نرم افزاري  پوشش مجهز به امكانات سخت افزاري و
تهران  يشهردار يو هنر يسازمان فرهنگ( .هستند
۱۳۸۹(  
  

رابطه ميان فعاليت  و يخوان کتاب كتاب و
  يخوان کتابو ها  كتابخانه

اهداف اصلي  ازكيفيت زندگي  افزايش كميت و
 ،يو فنعلمي  يها شرفتيپ .توسعه جامعه بشري است

 مبارزه با هاي اطالع رساني، شبكه گسترش ارتباطات و
غناي  محيط زيست، حفاظت از بيماري، بيكاري و فقر،

هاي  سازه اجتماعي از فردي و رفتار مناسب اقتصادي،
سطح  از متأثراين راستا است كه همگي  مهم در بسيار

تا  باشد مهارت باالي نيروي انساني فعال مي ودانش 
 پر توسعه جهاني امروز معيار فرآيند در جايي كه سواد
 سواد شتريبكه  متداول، يها برداشت از حد تواني است و

 .رفته است فراتر بينند، درهمان قالب سوادآموزي مي را
كسي است كه با درك مراحل توسعه  امروزه باسواد

تقويت  ام رفتارهاي متناسب وجامعه خويش به انج
تحول  يبه سو جامعه را و كننده اين مراحل اقدام نمايد

 .اقتصادي رهنمون سازد اجتماعي و فرهنگي، فكري،
  )۳۲، ۱۳۷۸ حاجي ميررحيمي(

  
در ترويج فرهنگ  ها نقش كتابداران و كتابخانه

  مطالعه
ها، از عوامل موثر در ترويج  كتابداران كتابخانه 

كتابداران . روند به شمار مي يخوان کتابعه و فرهنگ مطال
هاي  توانند فعاليت هاي خالقانه خود مي با روش

هاي بيرون از  را رشد داده و حتي به حوزه يخوان کتاب
ها از حيث علم  اگر كتابداران كتابخانه. كتابخانه بكشانند

كتابداري و اخالق انساني، رشد كاملي داشته باشند، 
ن معلمان و استادان جامعه، معماران بدون ترديد، همچو

هاي عمومي در  كتابخانه هاي آينده بشر خواهند بود نسل
هاي مناسب و كتابداران  صورت برخورداري از كتاب

توانند عامل  متخصص و توجه به نيازهاي مراجعين، مي
. موثري در تشويق اقشار مختلف مردم به مطالعه شوند

واقعي خود را بيابند و هاي عمومي اگر جايگاه  كتابخانه
امكانات الزم و گستردگي متناسب با رشد جمعيت را به 
دست آورند، جامعه مخاطب آنها از حيث تاريخي و 

گيرد  اجتماعي در مكاني از بلوغ و قدرت گزينش قرار مي
نياز اطالعاتي هر متقاضي و زمينه  بر آورندهكه نه تنها 

است،  يخوان کتابساز رويكرد مردم به سوي مطالعه و 
تواند به عنوان پشتيبان امر تحقيقات در كشور و  بلكه مي

برخي از . ضمانتي مطمئن براي سالمت جامعه باشد
صاحب نظران معتقدند که توجه به استانداردهاي موجود 

هاي عمومي و مجهز  در راه اندازي و ايجاد كتابخانه
هاي جديد و به روز، تجديد نظر در  نمودن آنها به كتاب

هاي  شيوه مجموعه سازي و انتخاب كتاب براي كتابخانه
عمومي، برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب با حضور 

هاي  ها، برگزاري برنامه نويسندگان و اعضاي كتابخانه
، قصه گويي، شب يخوان کتابجنبي از قبيل مسابقات 

شعر، نمايش فيلم، جهت جذب مراجعين، غني كردن 
ي و استخدام كتابداران هاي عموم بخش مرجع كتاب

علمي مراجعين،  يها پرسشمرجع، جهت پاسخ گويي به 
ها،  توسعه و گسترش فضاهاي مناسب مطالعه در كتابخانه

ايجاد و ارتباط و هماهنگي با مدارس جهت بازديد دانش 
هاي  ها و حضور كتابداران كتابخانه آموزان از كتابخانه

هاي  تعمومي در مدارس و تشريح خدمات و فعالي
فرهنگ مطالعه و  يكتابخانه، از راهكارهاي ارتقا

 باشد ها مي توسط كتابداران و كتابخانه يخوان کتاب
  )١٣، ١٣٧٠گر ياست(

  
  پژوهشروش 

اين پژوهش يك پژوهش پيمايشي ـ ميداني هست 
اي كه طراحي شده،  نامه كه در آن با استفاده از پرسش

ماري مراجعه از بين جامعه نمونه آ اطالعات مورد نياز
هاي وابسته به شهرداري جمع آوري  كنندگان به كتابخانه

ها بطور تصادفي  در اين پژوهش پرسشنامه. شده است
كتابخانه وابسته به سازمان  ۳۸بين مراجعه كنندگان به 

و جمع آوري  فرهنگي و هنري شهرداري تهران توزيع
ا ه ها با مراجعه حضوري به كتابخانه توزيع پرسشنامه. شد

در اين مرحله از مراجعه كنندگان . انجام گرفت
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  و حميد عربلو يعلو ديس بالل ديس 
  

۷۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

ها، آنها را به   درخواست شده كه بعد تكميل پرسشنامه
ها تحويل دهند تا در مراجعه بعدي  مسئولين كتابخانه

با همكاري خوب مسئولين كتابخانه . آوري شود جمع
  .آوري گرديد ها جمع درصد بسيار بااليي از پرسشنامه

  
  سشنامهپايايي پر روايي و

مطرح شده  ييها يژگيو پرسشنامه، يها در سؤال 
بنابراين  دارد گيري آنها را قصد اندازه پژوهشگراست كه 

 در داراي روايي محتوا باشد بايد حتماً و بايدپرسشنامه 
براي حصول روايي به روايي محتوايي  پرسشنامه حاضر

اطالعات روايي  ياز گردآورپس  توجه شده است و
توجه به اينكه اهداف  بررسي گرديده است باآن  ساختار
 ها سؤال در پژوهش هاي هفرضي و ها سؤال و نظر مورد

پرسشنامه مطرح شده است بنابراين پرسشنامه روايي 
 ها سؤالهمه  يبار عاملتوجه به اينكه  با و محتوايي دارد

بنابراين داراي روايي ساختاري نيز  ؛است دار معني
  .باشد مي

ضريب آلفاي  يايي پرسشنامه ازبراي سنجش پا
براي  كرونباخ استفاده شده است ضريب اعتبار

 رود يم هاي پژوهشي بكار هايي كه براي هدف پرسشنامه
 اين ضريب براي پرسشنامه حاضر است و ۸/۰تا  ۷/۰بين 
عدد اسبات انجام گرفته به شرح ذيل حتوجه به م با

نامه پايايي پرسش دهد كه حاكي از نشان مي را ۹۶۱/۰
  .باشد مي

با توجه به نتايج حاصل از آزمون کرونباخ، آلفاي       
هاي پژوهش به شرح جدول شماره  بدست آمده از فرضيه

در . باشد که در حد بسيار قابل قبولي قرار دارد مي ۱
بدست  ۹۶۱/۰ضمن آلفاي کرونباخ کل محاسبه شده 

کل بسيار باالتر است و در نتيجه پايايي  ۷/۰آمده که از 
  .نيز مورد تاييد قرار گرفته است

  

  جامعه آماري
براي اين پژوهش از درجه بندي خود سازمان 

هاي درجه يك و  استفاده شد و سعي گرديد كه كتابخانه
درجه دو جهت توزيع پرسشنامه انتخاب گرديد و اين 

گانه تهران توزيع مناسب داشته  ۲۲انتخاب بين مناطق 
  . دو كتابخانه انتخاب نشودباشد و از هر منطقه بيش از 

با توجه اينكه تعداد جامعه آماري اين پژوهش 
به جدول تعيين نمونه آماري  استنادنامعلوم بود، با 

براي  ۳۸۴كوگران براي اين گونه جامعه آماري عدد 
از ) ۱۲۷، ۱۳۷۹پاول . (تعداد نمونه آماري انتخاب گرديد

نامه آنجايي كه امكان عدم بازگشت تعدادي از پرسش
احتمالي  يخطادرصد  ۱۰وجود داشت با در نظر گرفتن 

پرسشنامه تهيه گرديد؛ كه  ۴۲۲به تعداد جامعه آماري 
كتابخانه انتخاب شده،  ۳۸بطور ميانگين براي هر كدام از 

بدين ترتيب در هر . شد پرسشنامه بايد توزيع مي ۱۱
نفر از مراجعه كنندگان بصورت تصادفي  ۱۱كتابخانه 
  .رديدانتخاب گ

  
  پژوهشقلمرو 

با استفاده از نظرات و  ۱۳۸۹اين پژوهش در تابستان 
هاي مراجعه كنندگان به كتابخانه وابسته به سازمان  پاسخ

. فرهنگي و هنري شهرداري تهران انجام گرفته است
هاي عمومي با توجه به فصل  اهداف مراجعه به كتابخانه

اجعان در طول سال تحصيلي بيشتر مر. است ريسال متغ
دانش آموز و دانشجو بيشتر براي رفع تكاليف پژوهشي 

هاي   ولي اكثر مراجعه. كنند خود به كتابخانه مراجعه مي
صرف انجام  يخوان کتابتابستان براي مطالعه آزاد يا 

از اين رو اين فصل سال براي اجراي ؛ لذا گيرد مي
 .پژوهش انتخاب شد

 پژوهش هاي سؤاليابي پايايي آزمون آلفاي كرونباخ براي ارز: ۱جدول 
Cronbach's Alpha N of Items

/961 6 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

 968/ 954/ 101/759 33/4104 ۱فرضيه 

 950/ 917/ 132/915 36/0025 ۲فرضيه 

 949/ /932 136/585 40/3607 ۳فرضيه 

 960/ 859/ 149/489 36/9502 ۴فرضيه 

 951/ 959/  143/699 39/9030 ۵فرضيه 

 951/ 942/ 141/763 39/9154 ۶فرضيه 
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 يخوان کتابهاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در ترويج  فرهنگ  كتابخانه ريتأثبررسي  

۷۳ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  هاي پژوهش فرضيه
بين دانش و مهارت كتابداري كتابدارن و : فرضيه اول

ها و ميزان برآورده   مسئوالن كتابخانه
ز مراجعه كنندگان رابطه وجود شدن نيا

  .دارد
بين ميزان منابع اطالعاتي كتابخانه و : فرضيه دوم

ميزان جذب مراجعه كنندگان رابطه 
  .وجود دارد

و رفتار كتابدارن و  بر خودبين نحوه : فرضيه سوم
مسئوالن و افزايش و كاهش ميزان 

  مراجعه كنندگان رابطه وجود دارد
انات و تجهيزات كتابخانه بين ميزان امك: فرضيه چهارم

رابطه وجود  يخوان کتابو افزايش انگيزه 
  .دارد

بين استفاده از وسايل ارتباطي نوين مانند : فرضيه پنجم
ديداري و  منابعاينترنت و استفاده از 

در كتابخانه و افزايش ميزان  يداريشن
  .رابطه وجود دارد يخوان کتابعالقه به 

اري كتابخانه و جذب بين ميزان ساعات ك: فرضيه ششم
كاربران بالفعل و بالقوه كتابخانه رابطه 

  .وجود دارد
  

  آنها ليو تحلتجزيه  و پژوهشهاي  يافته
  هاي توصيفي پژوهش يافته
 :جنسيت مراجعه كنندگان) الف

كه نسبت جنسيت را بيان  ۲بر اساس جدول شماره 
پاسخ دهندگان زن و مابقي مرد درصد  ۶۵/۶۷كند  مي
دهد كه ميزان مراجعه زنان به  اين نشان ميو ؛ باشند مي

هاي عالوه بر  باشد و كتابخانه كتابخانه بيش از مردان مي
اينكه در جذب بيشتر مردان به كتابخانه تالش نمايند؛ 

نياز اطالعاتي زنان منابع اطالعاتي  نيتأمبلكه براي 
عالقه و رفتار . مناسب براي اين بخش فراهم آورند

مردان متفاوت بوده و كتابخانه در تهيه  مطالعه زنان با
منابع اطالعاتي و نحوه ارائه خدمات بايد به اين موضوع 

    .توجه كنند
  
 بر حسب جنسيت پاسخگويانفراواني  :۲جدول 

 درصد فراواني 
 ۶۵/۶۷ ۲۶۴ زن
 ۳۳/۳۳ ۱۳۴ مرد
 ۱۰۰ ۴۰۲ جمع

 

  نسبت سني مراجعه كنندگان) ب
دهد كه رده سني  نشان مي ۳جدول شماره  اطالعات

؛ و ها هستند سال مخاطبان اصلي اين كتابخانه ۳۰تا  ۱۸
تواند داشته باشد ولي  هر چند كه اين داليل متعددي مي

يكي داليل شايد اين باشد كه عمده تمركز منابع و 
خدمات كتابخانه با توجه به نياز اين گروه سني باشد ولي 

نمايند كه اين گروه  هاي بايد تالش به هر حال كتابخانه
هاي آنها  و خواسته مخاطبان را با بر آورد نياز اطالعاتي

همچنان براي حفظ نمايند ولي در كنار اين يك ارزيابي 
هاي سني نيز داشته  نيز از علل عدم استقبال ساير رده

هاي سني نيز از مراجعان بالقوه كتابخانه  ديگر رده. باشند
  .آنها موفق نبوده است هستند كه برنامه ريزي بر جذب

  
  بر حسب سن پاسخگويانفراواني  :۳جدول 
 درصد فراواني سن

 ۰/۴ ۱۷ ۱۸ترنييپا
۱۸_۳۰ ۲۹۲ ۰/۷۵ 
۳۱_۵۰ ۷۹ ۷/۱۹ 
 ۵/۳ ۱۴ ۵۰باالتر

 ۱۰۰ ۴۰۲ جمع

  
  ميزان تحصيالت) ج

توان ادعا  مي ۴با توجه به اطالعات جدول شماره 
ازمان فرهنگي هاي س كرد بخش عمده مخاطبان كتابخانه

داراي مدرك  کهو هنري شهرداري گروهي هستند 
اين . كنند كارشناسي هستند يا در اين مقطع تحصيل مي

ميزان براي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا هم قابل 
تر موفقيتي براي  قبول هست ولي براي مقاطع پايين

با توجه به اينكه بخش عمده . شود كتابخانه محسوب نمي
دهد و كه بيشتر  را قشر جوان تشكيل ميجمعيت شهري 

در مقاطع تحصيلي زير كارشناسي قرار دارند بايد 
نمايند  ها گروهكتابخانه تالش خيلي بيشتر در جذب اين 

را بايد بيشتر در ميان اين  يخوان کتابچرا در فرهنگ 
  . ترويج نمود ها گروه

  
  بر حسب مدرك تحصيلي پاسخگويانفراواني  :۴جدول 

 درصد فراواني صيليمدرك تح
 ۶/۲۴ ۹۹ و زير ديپلم ديپلم

 ۵/۸ ۳۴ كارداني
 ۰/۳۷ ۱۴۹ كارشناسي

 ۹/۲۹ ۱۲۰ كارشناسي ارشد و دكترا
 ۱۰۰ ۴۰۲ جمع
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  و حميد عربلو يعلو ديس بالل ديس 
  

۷۴ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  آزمون فرضيه اول پژوهش: ۵جدول 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

402 11.8980 3.89924 .19448 

Test Value = 15 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

-15.950 401 .000 -3.10199 -3.4843 -2.7197 
 

  اهداف مراجعه به كتابخانه) د
دهد، نزديك به  نشان مي ۶اطالعات جدول شماره 

ها با هدف انجام  كتابخانه گونه نياها به  نيمي از مراجعه
به احتمال زياد . شود انجام مي هاي پژوهشي ژهپرو

اند  ان عنوان كردهكنندگ كارهاي پژوهش كه مراجعه
بيشتر تكاليفي است كه در مقطع تحصيلي براي 

 ۲۸مراجعه . شود آموزان و دانشجويان تعيين مي دانش
درصدي براي كارهاي  ۴۶درصدي براي مطالعه و 

ابسته هاي و دهد كه كتابخانه پژوهشي، نشان مي
مناسب عمل  يخوان کتابشهرداري در زمينه تشويق 

  .اند نموده
  

فراواني پاسخ دهندگان بر حسب هدف از  :۶جدول 
  مراجعه به كتابخانه

 درصد فراواني هدف از مراجعه
۰/۲۸ ۱۰۸ مطالعه  

۰/۴۶ ۱۸۵ هاي پژوهشي كار  
۰/۱۹ ۸۰  اطالعات به روز نمودن  

۰/۷ ۲۹ سرگرميتفريح و   
 ۱۰۰  ۴۰۲ جمع

  
 هاي پژوهش آزمون فرضيه

  هاي پژوهش فرضيه
بين دانش و مهارت كتابداري كتابدارن و : فرضيه اول

ها و ميزان برآورده شدن   كتابخانه مسئوالن
  .نياز مراجعه كنندگان رابطه وجود دارد

با توجه به فرض آماري پژوهش  ۵در جدول شماره 
  :و فرض صفر يعني

H :µ >1 5      H :µ ≤ 50  
  

محاسبه شده با درجه ) t(با توجه به اينکه مقدار 
) t(ر از مقدا) ۰۰۰/۰(و سطح معني داري ) ۴۰۱(آزادي 

. شود است فرض صفر تاييد مي تر کوچکبحراني جدول 
از توان قضاوت کرد كه  درصد مي ۹۹با اطمينان  نيبنابرا

ارت كتابداري نظر نمونه مورد پژوهش بين دانش و مه
ها و ميزان برآورده شدن   كتابخانه مسئوالنكتابدارن و 

  .نياز مراجعه كنندگان رابطه وجود دارد
  

بين ميزان منابع اطالعاتي كتابخانه و ميزان : فرضيه دوم
  .جذب مراجعه كنندگان رابطه وجود دارد

با توجه به فرض آماري پژوهش  ۷در جدول شماره 
  :و فرض صفر يعني

   H0: µ> ۵   H1: µ ≤ ۵ 
محاسبه شده با درجه ) t(با توجه به اينکه مقدار 

) t(ر از مقدا) ۰۱۵/۰(و سطح معني داري ) ۴۰۱(آزادي 
. شود است فرض صفر رد مي تر کوچکبحراني جدول 

از توان قضاوت کرد كه  درصد مي ۹۹بنابراين با اطمينان 
نظر نمونه مورد پژوهش بين ميزان منابع اطالعاتي 

ابخانه و ميزان جذب مراجعه كنندگان رابطه وجود كت
  .دارد

  
  آزمون فرضيه دوم پژوهش: ۷جدول 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
402 9.3060 2.49956 .12467 

Test Value = 9 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
2.454 401 .015 .30597 .0609 .5511 
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 يخوان کتابهاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در ترويج  فرهنگ  كتابخانه ريتأثبررسي  

۷۵ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  آزمون فرضيه سوم پژوهش: ۸جدول 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

402 4.9478 2.30033 .11473 
Test Value = 6 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

-9.171 401 .000 -1.05224 -1.2778 -.8267 
  

و رفتار كتابدارن و  برخوردبين نحوه : فرضيه سوم
مسئوالن و افزايش و كاهش ميزان مراجعه 

  كنندگان رابطه وجود دارد
با توجه به فرض آماري پژوهش  ۸در جدول شماره 

  :و فرض صفر يعني
   H0: µ> ۵     H1: µ ≤ ۵ 

محاسبه شده با درجه آزادي ) t(با توجه به اينکه مقدار 
) t(ر از مقدا) ۰۰۰/۰(و سطح معني داري ) ۴۰۱(

. شود است فرض صفر رد مي تر کوچکبحراني جدول 
توان قضاوت کرد كه  درصد مي ۹۹بنابراين با اطمينان 

و رفتار  برخورداز نظر نمونه مورد پژوهش بين نحوه 
عه كتابدارن و مسئوالن و افزايش و كاهش ميزان مراج

  كنندگان رابطه وجود دارد
  

بين ميزان امكانات و تجهيزات كتابخانه و : فرضيه چهارم
رابطه وجود  يخوان کتابافزايش انگيزه 

  .دارد
با توجه به فرض آماري پژوهش  ۹در جدول شماره 

  :و فرض صفر يعني
   H0: µ> ۵     H1: µ ≤ ۵ 

محاسبه شده با درجه ) t(با توجه به اينکه مقدار 
) t(ر از مقدا) ۰۰۰/۰(و سطح معني داري ) ۴۰۱(ي آزاد

. شود است فرض صفر رد مي تر کوچکبحراني جدول 
از توان قضاوت کرد كه  درصد مي ۹۹بنابراين با اطمينان 

نظر نمونه مورد پژوهش بين ميزان امكانات و تجهيزات 
  .رابطه وجود دارد يخوان کتابكتابخانه و افزايش انگيزه 

  

ين استفاده از وسايل ارتباطي نوين مانند ب: فرضيه پنجم
ديداري و  منابعاينترنت و استفاده از 

در كتابخانه و افزايش ميزان  يداريشن
  .رابطه وجود دارد يخوان کتابعالقه به 

با توجه به فرض آماري  ۱۰در جدول شماره 
  :پژوهش و فرض صفر يعني

   H0: µ> ۵     H1: µ ≤ ۵ 
محاسبه شده با درجه ) t(با توجه به اينکه مقدار 

) t(ر از مقدا) ۰۰۰/۰(و سطح معني داري ) ۴۰۱(آزادي 
. شود است فرض صفر رد مي تر کوچکبحراني جدول 

از توان قضاوت کرد كه  درصد مي ۹۹بنابراين با اطمينان 
نظر نمونه مورد پژوهش بين استفاده از وسايل ارتباطي 

داري و دي منابعنوين مانند اينترنت و استفاده از 
شنيداري در كتابخانه و افزايش ميزان عالقه به 

  .رابطه وجود دارد يخوان کتاب
  

بين ميزان ساعات كاري كتابخانه و جـذب  : فرضيه ششم
كــاربران بالفعــل و بــالقوه كتابخانــه رابطــه 

  .وجود دارد
با توجه به فرض آماري  ۱۱در جدول شماره 
  :پژوهش و فرض صفر يعني

   H0: µ> ۵     H1: µ ≤ ۵ 
محاسبه شده با درجه ) t(با توجه به اينکه مقدار 

) t(ر از مقدا) ۰۰۰/۰(و سطح معني داري ) ۴۰۱(آزادي 
. شود است فرض صفر رد مي تر کوچکبحراني جدول 

توان قضاوت کرد كه  درصد مي ۹۹بنابراين با اطمينان 
بين ميزان ساعات كاري كتابخانه و جذب كاربران بالفعل 

  .بخانه رابطه وجود داردو بالقوه كتا
  

  آزمون فرضيه چهارم پژوهش:  ۹جدول 
N Mean  Std. Deviation Std. Error Mean 

402 8.3582 1.85941 .09274 
Test Value = 6 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
25.428 401 .000 2.35821 2.1759 2.5405 
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  آزمون فرضيه پنجم پژوهش: ۱۰جدول 
N Mean  Std. Deviation Std. Error Mean 

402 5.4055 1.93852 .09668 
Test Value = 6 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

-6.149 401 .000 -.59453 -.7846 -.4045 
 

ـ يوآزمون واريانس بين فرض پـژوهش و    يهـا  يژگ
  دموگرافيک پژوهش

با توجه بـه نتـايج حاصـل از آزمـون واريـانس بـين       
هــاي  هــا و ويژگــي  يهضــرهــاي مــورد اشــاره در ف ويژگــي

و هــدف از  تأهــل، درک تحصــيلي، مــدموگرافيــک ســن
درصد و در سـطح معنـي    ۹۵استفاده در سطح اطمينان 

رابطه معني داري وجود دارد اما ايـن   (sig:0.000)داري 
جـدول  . (رابطه در مورد جنسيت مورد تاييد قرار نگرفـت 

۱۲(  
 

  نتيجه گيري
هاي وابسته به  ارزيابي از ميزان پيشرفت كتابخانه

خود، در نحوه  يها تيمأمورشهرداري تهران در 
ها كمك شاياني  يزي و مديريت آينده اين كتابخانه ر برنامه
اين پژوهش فقط به سنجش و ارزيابي ميزان . دكن مي

خود  يها تيمأمورها در يكي از  موفقيت اين كتابخانه
يك از  يخوان کتابترويج فرهنگ  .پرداخته است

هاي عمومي است و در اين  كتابخانه يها تيمأمور
هاي وابسته به شهرداري  كتابخانه ريتأثپژوهش نقش و 

ي مورد ارزيابي قرار تهران به عنوان يك كتابخانه عموم
 ريتأثمهم و  مؤلفهبراي همين منظور شش . گرفته است

در غالب شش فرضيه مطرح شد و با  يخوان کتابگذار در 
استفاده از پرسشنامه، نظرات مراجعه كنندگان در اين 

هاي  و تحليل يافته تجربهآوري گرديد كه  زمينه جمع
  .دباش هاي پژوهش مي پژوهش حاكي از تاييد فرضيه

مراجعان معتقدند كه ميزان آشنايي كتابداران و 
. دارد ريتأثنياز آنها  نيتأمبه دانش كتابداري در  مسئوالن

اين كامالً بديهي است كه خدمات كتابداري به عنوان 

دانش . باشد يك علم و حرفه نيازمند متخصصان خود مي
 يها مهارتآموختگان اين رشته در طول تحصيل خود با 

آنها  نيتأم يها راهز اطالعاتي جامعه خود و تشخيص نيا
شوند؛ براي ارائه خدمات نوين و راهنمايي  آشنا مي

توانند  مراجعان از آمادگي بيشتري برخوردار هستند و مي
  . كتابخانه را به سمت يك سازمان مشتري پيش ببرند

عواملي بسياري  يخوان کتابدر ترويج فرهنگ 
عاتي مراجعان و دخيل هستند كه تشخيص نياز اطال

گذار است و  ريتأث مؤلفهدرست و به موقع آنها يك  نيتأم
براي اين منظور هيچ فردي به اندازه يك كتابدار 

  .ايفاي نقش كند تواند ينممتخصص 
از سوي ديگر آشنايي مسئولين با اصول اين رشته، 

هاي توسعه و راهكارهاي اجرايي  در پيشبرد سريع برنامه
هاي زماني و  وثر است و بسياري از هزينهكتابخانه بسيار م

ها و نيازهاي كتابخانه را كاهش  مادي در توجيه برنامه
  .دهد مي

انگيزه  نيتر مهممنابع اطالعاتي موجود كتابخانه 
شود و هرچه كتابخانه از منابع  مراجعه محسوب مي

. مناسب برخوردار باشد، ميزان مراجعه نيز بيشتر خواهد
راي يك كتابخانه عمومي يك مجموعه مناسب ب

 نيتأماي است كه نياز عمومي و روزمره فرد را  مجموعه
ندارند  اكثر افراد از يك كتابخانه عمومي انتظار. كند

منابع تخصصي دانشگاهي را داشته باشد و براي آنها 
آموزشي و هنري و  يها کتابداستان،  يها کتابوجود 
رخوردار مرجع عمومي از محبوبيت بيشتري ب يها کتاب
  . است

 

  
 آزمون فرضيه ششم پژوهش: ۱۱جدول 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
402 5.3930 2.05286 .10239 

Test Value = 6 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
-5.928 401 .000 -.60697 -.8082 -.4057 
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 دموگرافيک پژوهش يها يژگيوآزمون واريانس بين فرض پژوهش و : ۱۲جدول 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 جنسيت
Between Groups 90.627 52 1.743   

Within Groups .000 349 .000   

Total 90.627 401    

 سن
Between Groups 124.856 52 2.401 119.799 .000 

Within Groups 6.995 349 .020   

Total 131.851 401    

 مدرک
Between Groups 497.619 52 9.570 170.244 .000 

Within Groups 19.618 349 .056   

Total 517.236 401    

 تأهل
Between Groups 51.504 52 .990 370.365 .000 

Within Groups .933 349 .003   

Total 52.438 401    

 هدف
Between Groups 298.935 52 5.749 709.927 .000 

Within Groups 2.826 349 .008 

Total 301.761 401  

 
برنـد،   ها عمومي از آن رنـج مـي   آنچه امروز اكثر كتابخانه

اي است كه بدون توجه به نيـاز محلـي يـا     وجود مجموعه
بـه نـدرت مـورد     آوري شـده و بسـيار   نياز عمومي جمع 
گيرد و اين در حالي است كه بسـياري از   مراجعه قرار مي

منابع مورد نيـاز بـدون توجـه     نيتأمهاي آنها در  خواسته
هـا بـه ايـن مشـكالت      ماند و الزم است كتابخانه باقي مي

  .توجه جدي نمايند
رفتار كتابداران و مسئوالن نيز از مواردي هست كه 

مراجعان انتظار ؛ و دارد ريتأثدر ميزان جذب خوانندگان 
دارند كه در موقع مراجعه به كتابخانه با يك رفتار 

رفتار مناسب صرفاً شامل رفتار . مناسب روبرو شوند
همراه با احترام نيست بلكه راهنمايي مناسب و كمك در 
رفع نياز و آموزش مراجعان بر استفاده بهينه از امكانات 

  .شود كتابخانه نيز شامل رفتار مناسب مي
امكانات و تجهيزات كتابخانه نيز از ملزومات ارائه 

هاي از امكانات اوليه  همه كتابخانه. خدمات كتابخانه است
براي ارائه خدمات برخوردار هستند؛ ولي اين كافي نيست 
و شهروندان انتظار دارند كه كتابخانه از تجهيزات جديد 

وين ن زاتيتجهامكانات رفاهي جديد و . برخوردار باشد
مستقيمي در  ريتأثهاي جديد  اي و ساختمان كتابخانه

بسته به  اين تجهيزات و امكانات. ميزان مراجعه دارد
هرچند . محل كتابخانه و نوع مراجعان آن متفاوت است

تواند  كه استفاده از پيشنهادات جامعه استفاده كننده مي
ها كمك كند؛ ولي بسياري از مراجعان  در تجهيز كتابخانه

اي اطالعي ندارند و اين وظيفه  تجهيزات نوين كتابخانه از

كتابدارن و مسئولين است كه در اين زمينه پيش قدم 
  .باشند

هاي از منابع  اي از منابع كتابخانه امروزه بخش عمده
و منابع اطالعاتي تحت شبكه  يداريشنديداري و 

. تشكيل شده است و اين روند هر روز رو به افزايش است
اين منابع و سهولت كار و انعطاف پذيري آنها در جذابيت 

مقابل شرايط خوانندگان مواردي هستند كه باعث اقبال 
بيشتر خوانندگان به سمت اين منابع و اين تجهيزات 

ها از اين مورد  شده است و ضروري است كه كتابخانه
  .غافل نبوده و در استفاده بهينه از آنها تالش كنند

در يك كتابخانه  آن هم ساعات كاري كتابخانه
مراجعان . دارد ريتأثعمومي در جذب خوانندگان بسيار 

هاي  ها عموماً شاغل بوده و يا برنامه اين گونه كتابخانه
متعددي دارند و بسيار براي آنها اهميت دارد كه بتوانند 
در ساعات كه وقت آزاد دارند از كتابخانه استفاده نمايند 

. طور يكسان امكان پذير نيستو اين براي همه مراجعان ب
از اين رو كتابخانه در صورت امكان بايد ساعت كاري 

مختلف بتواند با  يها گروهخود طوري افزايش دهد تا 
توجه به وضعيت زندگي و اشتغال خود از كتابخانه 
استفاده نمايند و اين چيزي است كه جامعه آماري اين 

ش ساعت كاري اند و افزاي پژوهش نيز آن را تاييد نموده
كتابخانه را در جذب كاربران بالفعل و بالقوه موثر 

  .دانند مي
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  پيشنهادات
o  كتابخانه تا حد امكان براي جذب نيروي كتابدار و

رشته كتابداري  النيالتحص فارغمتخصص خود از 
 استفاده نمايند؛

o ها بايد با مباحث كتابخانه و  مسئوالن اين كتابخانه
داشته باشند و ترجيحاً كتابداري آشنايي كامل 

 كتابدار باشند؛
o ها بايد سعي شود نياز  در طراحي و تجهيز كتابخانه

نياز مراجعان خاص پيش بيني شده و براي  محلي و
 مورد نياز تهيه شود؛ زاتيتجه

o ها جهت جوابگويي به مراجعان،  پرسنل اين كتابخانه
 الزم را ديده باشند؛ يها آموزشبايد 

o  هم نياز مراجعه  ،منابع كتابخانهدر تهيه و گردآوري
كنندگان بايد مد نظر قرار گيرد و هم نظر 

 .كارشناسي كتابداران اعمال گردد
  

  خذآو ممنابع 
تشويق به  يها راه .)۱۳۷۰(. سي. استيگر، رالف )۱

دبيرخانه : تهران .ترجمه پروانه سپرده .مطالعه
  . هاي عمومي امناي كتابخانه هيات

اساسي پژوهش  يها روش). ۱۳۷۹. (پاول، رونالد )۲
: تهران. ترجمه نجال حريري. براي كتابداران

 .دانشگاه آزاد اسالمي، مركز انتشارات علمي
ترجمه . موج سوم) . ۱۳۷۷. (نيتافلر، الو )۳

  .فاخته: تهران. يندخت خوارزميشه
عوامل ). ۱۳۷۸. (اود، دحاجي ميررحيمي )۴

 .يخوان کتاب نابهنجار ساختار بر شناختي موثر
 .۳۳‐۳۲شماره  تابداري،نشريه ك
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