
  
  

  اعتماد اجتماعی و ارتقاي عمومی در ایجاد هاي کیفی نقش کتابخانهبررسی 

  

  2پور نجمی سکینه علی،  1رحمان ابراهیمی

  26/3/1392 پذیرش:    10/9/1391 دریافت:

  

  چکیده

  است.  اعی جامعهي عمومی در ایجاد و ارتقاي اعتماد اجتمها هدف این پژوهش بررسی نقش کتابخانه: هدف

. در ست اي زمینهکار برده شده در این پژوهش، راهبرد نظریه  راهبرد به بوده وهاي کیفی  این پژوهش از نوع پژوهش:روش

تفاده از روش شهر تهران، با اس برتر کتابخانه عمومی چهارکتابدار از  16شهروند و  45عضو کتابخانه،  37پژوهش حاضر 

و  ساختاریافته مصاحبه نیمه طریق از هاي مورد نیاز این پژوهش اند. داده اعضاي نمونه انتخاب شده انعنو به ،گیري نظري نمونه

ه نظري استفاده شد گذاريرمزاز روش  ،آمده و رسیدن به نظریه دست بههاي  براي تجزیه و تحلیل داده گردآوري، ومشاهده 

   است.

توانند از طریق ایجاد حس برابري، برقراري تعامل  می مورد مطالعه هاي عمومی هاي پژوهش نشان داد که کتابخانه یافته: ها یافته

ی در دهنده اعتماد اجتماع ارتقاایجادکننده و  عنوان بهاي بهتر به مراجعان،  کتابخانه ه خدماتو ارای و کارکنان بین اعضا اجتماعی

ولی در حال حاضر، نمود تواند انجام شود.  می اجتماعی با استفاده از دو رویکرد نهادي و این امر،  جامعه ایفاي نقش کنند.

  مشاهده شد. ي مورد مطالعهها کتابخانهکمتري از این نقش، در 

  هش کیفیو، پژاي نظریه زمینهسرمایه اجتماعی، : کتابخانه عمومی، اعتماد اجتماعی، ها کلیدواژه
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هاي عمومی  بررسی کیفی نقش کتابخانه ).1392( سکینه پور نجمی، ابراهیمی، رحمان؛ علیمقاله:  نیبه ا استناد

    .51-72)،2( 3،یرسان و اطالع ينامه کتابدار پژوهش  در ایجاد و ارتقاي اعتماد اجتماعی.
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   مقدمه

 اجتماعی روزمره زندگی ،اعتماد بدون که دان برده پی مشخص و ساده واقعیت این به شناسان جامعه

وجود  که تعبیر هستیم این موافق، امروزه .باشد یم غیرممکن ،میپندار یم بدیهی و مسلم را آن که اي

 در مهم راهبرد نوعی کردن اعتماد و . اعتمادباشد یم پایدار اجتماعی روابط تمامی اصلی مؤلفه اعتماد

  ).3: 1384، 1است (زتومکا آینده کنترل و نامعین شرایط با مواجهه

در توجیه ضرورت نیاز به عنصر اعتماد در جامعه، به نیازهاي کالن جامعه براي  2اوفهکالس 

اي موجود است، فعال نمودن و حفظ آن را  کند و با فرض اینکه اعتماد در هر جامعه برقراري نظم اشاره می

هاي فردي را براي پایداري و قوام اعتماد ناقص  داند. وي انگیزه تري می ایجاد آن امر صحیح يبه جا

منبع تقویت  به عنوان ،ها یکی توجه به گروهدهد:  حل پیشنهاد می بیند و براي تکمیل آن دو راه می

توانند  توانمندي خود می بر اساسدیگري نهادهاي جامعه که ، هاي مشترك و احساس تعلق فرد ویته

  .) 209: 1384(اوفه،  اعتماد را در سطح جامعه گسترش دهند

 اعتماد. است سرمایه اجتماعی يها مؤلفه ترینمهم از یکی و توسعه در اصلی عامل به عنوان اعتماد

 عبارتند اعتماد بر مبتنی رابطه کی هايجنبه و عناصر. است جامعه افراد به نسبت فرد حسن ظن اجتماعی،

قائل  ارزش و احترام احساسات، و افکار و ایدعق و اطالعات در دیگران کردن سهیم صراحت، صداقت، از:

-یاري و همیارانه تمایالت مقابل، طرف هايشایستگی و هاتوانایی از حمایت مقابل، طرف براي شدن

 کنار در مردم تا شود فراهم شرایطی باید اجتماعی اعتماد ایجاد براي. اعتمادآمیز رفتارهاي و گرایانه

 نظم برقراري در ها نابسامانی و تضادها رفع براي باید منظور نیا به د.کنن امنیت و آرامش احساس یکدیگر

 در اجتماعی اعتماد زیرا. کرد تالش جامعه فرهنگی و سیاسی اجتماعی، – اقتصادي هايجنبه در ثبات و

  ).1384گیرد (توسلی و موسوي، می شکل منصفانه و عادالنه صحیح، روابط چارچوب

توانند به ایجاد روابط معتمدانه کمک نمایند، کتابخانه  که احتماالً میدر مقایسه با سایر نهادها 

 ,Audunsonمتنوع است (  ها و آداب و رسوم هاي آزاد براي مالقات سنت یکی از محیط به عنوانعمومی 

2005.( 

که همانند سایر نهادهاي اجتماعی مردمی از جامعه  است "یک نهاد اجتماعی"کتابخانه به مثابه 

کارکردها و  دامنه به لحاظنهادهاي اجتماعی  يرگذاریتأثگذارد. اما سطح  جامعه اثر میبر پذیرد و  می ریتأث

 از جنبه عمومی  ها، و دانش مردم دارد، متفاوت است. کتابخانه ها و اندیشه اي که با آگاهی میزان درگیري

                                                             
1 . Piotr Sztompka 
2 . Claus Offe 
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 حال نیعوسیع و در  يرگذاریتأثسطح بالقوه  به طورها، و دانش مردم،  ها، اندیشه درگیري با نظام آگاهی

   .)1388(پارسازاده و شقاقی،  برداري است ریزي و بهره عمیقی بر جامعه دارد، که قابل برنامه

چیز است و  ) معتقد است که در بنیاد کتابخانه عمومی هدف اجتماعی مافوق همه1368موکهرجی (

هاي عمومی  ارزش کتابخانه نگرند. تماعی میاي براي خدمات اج نظران کتابخانه را به چشم وسیله صاحب

ها خدمات خود را به طیف وسیعی از مردم، از جمله  شود. کتابخانه ها مشخص می کاربرد زیاد آن قیاز طر

 Cox, Swinbourne, Pip andکنند ( درآمد ارائه می آموزان و افراد کم افراد بازنشسته، بیکاران، دانش

Laing, 2000.(  

هاي کتابخانه  آل به ایدهبراي دستیابی  اي هاي عمومی، شیوه پذیر به کتابخانه سیبهاي آ جذب گروه

، اعتماد کار نیایک نهاد جهانی است، یک مبناي مهم براي  به عنوانتعلق آن به همه و یافتن آن  درباره

ها  راهبردداف، آورد. اه می به وجودعمومی توسط اکثریت مردم است. اعتماد، اعتماد  زیاد به نهاد کتابخانه

است. آمده  به وجودکه در طول زمان در داخل این نهاد  است اعتمادي بر اساس ،ابخانههاي کت و فعالیت

تواند اعتماد نهادي ایجاد نماید. همچنین بدین معنی است  عمومی یک نمونه از نهادي است که می کتابخانه

هایی است که  ها و فعالیت قات براي مشتريکه اعتماد نهادي زیاد، هنگامی که کتابخانه یک مکان مال

 نیا قیاز طرشود.  هاي مختلف ایجاد نماید، احتمال موفقیت آن بیشتر می تواند تعامل بیشتري بین گروه می

آورد.  به وجوداجتماعی  و سرمایه افتهی تیعمومتواند از جنبه اجتماعی، اعتماد  میتابخانه تعامل، ک نوع

هاي ارتباطی فراهم  موقعیتها و محتواها، شرایط برابر را در  از اکثر مکان هاي عمومی، بیش کتابخانه

  .)Vårheim, 2008( کند می

هاي اجتماعی با نیازها و خصوصیات متفاوت، خدمات  هاي عمومی به همه طبقات و گروه کتابخانه

کتابخانه عمومی  هاي دهند. در یک کتابخانه عمومی دسترسی به فضاي فیزیکی و سایر زیرساخت ارایه می

کنند و  این تعامل احساس سودمندي می قیاز طرها  کند و آن نوعی تعامل در بین شهروندان ایجاد می

  .)1388(زوارقی، آید  می به وجودها اطمینان اجتماعی  بنابراین در آن

ي اندیشه و آموزش و آزادمساوي از تعهد آمریکایی به فرصت  بخشیعمومی  امروزه کتابخانه  

 در نظرهاي کتابخانه را نمادي از تعهد دولت  ، ساختمانکاربران .)1385(خدائی،  شوند محسوب میان بی

کنندگان مجبور نیستند چیزي را  است، استفاده فرد منحصربهخدمات رایگان  گیرند. کتابخانه در ارایه می

  .)Vårheim, 2007(کند  اعتماد اجتماعی را القا می و بودههمگانی  یبه راستبخرند؛ خدمت 

هاي عمومی  با توجه به نقش نهادهاي اجتماعی مختلف در ایجاد اعتماد اجتماعی، نقش کتابخانه
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تواند جاي بحث و پژوهش باشد. با توجه به بررسی این نقش در  یک نهاد اجتماعی می به عنواننیز 

 ,.Cox & et al( دیگر هاي عمومی کشورهایی همچون استرالیا، نروژ، امریکا و برخی کشورهاي کتابخانه

2000; Bundy, 2003; Putnam, Feldstein and Cohen, 2003; Hillenbrand, 2005; Audunson, 

2005; Varheim, Steinmo and Ide, 2008; Varheim, 2011, Aabø and Audunson, 2012  ( که

هاي عمومی سطح شهر  انهشود که آیا کتابخ این سوال مطرح میهستند،  مدرنهاي عمومی  داراي کتابخانه

توانند چنین  می - اي در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار هستند که از نظر خدمات کتابخانه -  تهران

و چه گیرد؟  چگونه صورت میچنین ایجاد اعتماد اجتماعی در کتابخانه عمومی  نقشی را ایفا نمایند؟ هم

عرصه بهره برد. با توجه به نو بودن  موجود در جامعهشرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوان از این ظرفیت 

  استفاده شد.هاي عمومی، از راهبرد کیفی به منظور دستیابی به نظریه  این موضوع در حوزه کتابخانه

  

  پیشینه پژوهش

پژوهشی داخلی که به طور خاص به این  ،نشان داد هاي اطالعاتی گوناگون در پایگاه جستجو

) کوشیده 1388زوارقی (ط یافت شد. مرتب باًیتقرپژوهش نظري . و تنها دو  اردوجود ند ،مبحث بپردازد

هاي این نوع  هاي عمومی و ظرفیت است تا با بررسی متون منتشر شده در زمینه کارکردهاي کتابخانه

هاي  ها در توسعه فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی بپردازد. وي در نهایت به نقش کتابخانه کتابخانه

هاي محلی، پشتیبانی از  گو و تقویت گفت هم چونهاي اجتماعی پرداخته و مواردي  ومی در فعالیتعم

مسایل جامعه، سخنرانی انتخاباتی و ترغیب شهروندان به شرکت در  در موردها و جلسات عمومی  سخنرانی

دمات متنوع هایی براي مطالعه گروهی، و ارائه خ هاي گفتگو، اختصاص اتاق انتخابات، تدارك اتاق

  هاي عمومی ذکر کرده است. کارکرد اجتماعی کتابخانه به عنوانمتناسب با نیاز جامعه را، 

گرایی  هاي نظري و ساخت ) با اتخاذ رهیافت1388در پژوهش دیگري، پارسازاده و شقاقی (

مومی را مورد هاي ع اجتماعی، کتابخانه را به مثابه نهادي اجتماعی آورده و کارکردهاي اجتماعی کتابخانه

هاي  کتابخانه ژهیکار وترین  مهم به عنواناند. ایشان ایجاد و تکوین سرمایه اجتماعی را  بررسی قرار داده

دهی و تکوین سرمایه اجتماعی را  ظرفیت شکل، هاي عمومی اند که کتابخانه شمرده و بیان داشته عمومی بر

  باشند. دارا می

مکانی « با عنوان )Cox & et al., 2000(و دیگران پژوهش کوکس پیشینه خارجی،  در خصوص 

هاي عمومی تعامل، حس برابري، و  که کتابخانه ندنشان داد» 1ها و سرمایه اجتماعی امن براي رفتن: کتابخانه

                                                             
 1. A safe place to go: libraries and social capital 
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در کتابخانه عمومی براي ایجاد سرمایه اجتماعی وجود  ساز و کارها دو  آن به زعمکنند.  اعتماد ایجاد می

مکان برگزاري جلسات  به عنوانمشی آنست و دیگري فضاي کتابخانه  ي و مرتبط با خطدارد: یکی نهاد

کتابخانه  3کتابخانه در حوزه شهري سیدنی و  7جامعه پژوهش این مطالعه  .استفاده کنندگان بینغیررسمی 

  ها نیز از روش مصاحبه، مشاهده و پیمایش استفاده شد. روستایی بود. به منظور گردآوري داده

به گذاري: کتابخانه عمومی مدرن  بهترین سرمایه«اي با عنوان  ) در مقالهBundy, 2003اندي (ب

اجتماعی ایجاد  اعتماد عمومی،هاي  ر قرار باشد کتابخانهدارد، که اگ بیان می» 1سرمایه اجتماعی عنوان

کافی  و بودجه تر يا حرفه، کارکنان افزایش ساعات فعالیتهاي بهتر،  نمایند، بیش از همه به ساختمان

  نیازمندند.

 به عنوان) کتابخانه عمومی را Putnam, Feldstein and Cohen, 2003( پاتنام، فیلدستن و کوهن

ها نشان داد که کتابخانه  گرفتند. نتایج آن در نظربخشی فعال از جامعه محلی، جوابگو و عاملی براي تغییر 

و ایجاد کتابخانه عمومی جدید در بخانه براي مردم است یشامدهاي جامعه محلی و کتامحل مالقاتی براي پ

این افزایش داد. منطقه را ساکنان آن ) اعتمادي (یا کاهش بیمنطقه فقیرنشین و ضعیف شیکاگو، اعتماد 

  کتابخانه شعبه شیکاگو تمرکز داشت.پژوهش در 

در  "ي همهبرابري در دسترسی برا") نشان داد که Hillenbrand, 2005پژوهش هیلندبراند (

وي نتیجه گیرد.  بعد از عملکردهاي اصلی سنتی، در رتبه دوم قرار می، 2کتابخانه جامعه ماونت بارکر

هاي اجتماعی با  جنبه که یدر حالهاي عمومی، توزیع مدارك است،  ، هدف اصلی کتابخانهگرفت

احبه آزاد در پژوهش هاي کیفی و مص هیلندبراند از راهبرد پژوهششان هم مهم هستند.  محصوالت فرعی

  خود استفاده کرد.

هاي  یکی از بخشدر ) به یک شعبه کتابخانه عمومی، Audunson, 2005مطالعه آودانسون (

توانند به ایجاد روابط  وي، در مقایسه با سایر نهادها که احتماالً می به نظرکند.  ثروتمند اسلو، اشاره می

ها و آداب و  هاي آزاد براي مالقات سنت یکی از محیط وانبه عنمعتمدانه کمک نمایند، کتابخانه عمومی 

  اند. جامعه پژوهش این کتابخانه، اعضاي کتابخانه و شهروندان غیر عضو  بوده متنوع است.  رسوم

در ایجاد  را هاي عمومی )، ظرفیت کتابخانهAudunson & et al., 2007آودانسون و دیگران (

. نتایج دنکن بررسی میامروزي،  یچند فرهنگ جوامعدر ، افتهی تیومعمسرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد 

رسمی با دوستان،  جلسات غیرها شامل:  میزان زیادي از مالقاتحاصل از این پژوهش نشان داد که 

                                                             
2. Best investment: The modern public library as social capital 
2. Mount Barker Community Library  
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مجازي، جلسات منظم با سیاستمداران و نویسندگان در  در فضاي نشده، مشارکت ریزي هاي برنامه مالقات

و ترکیب جمعیتی   این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و در سه شهر با فرهنگپیوندد.  می به وقوعکتابخانه 

هاي آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل  متفاوت از نظر قومیتی صورت گرفت. و از روش

 استفاده شد.

ح کالن ) به تحلیل اطالعات سطوVarheim, Steinmo and Ide, 2008وارهایم، استینمو و آید (

تواند الگوهاي اعتماد اجتماعی را در  هاي عمومی می ها و مخارج کتابخانه سرمایه که نیادر مورد 

   1هاي او. اي. سی. دي. کشور

 ظاهراًَهاي عمومی  . یافته اصلی این پژوهش این بود که کتابخانهتوضیح دهد یا نه، پرداختند

 طرف و. اي. سی. دي. است، حتی بیشتر از نهادهاي بیترین عامل در ایجاد اعتماد عمومی در مناطق ا مهم

انجام شده بود،  2004- 1999هاي جهانی که در سال  هاي پیمایش ارزش در این پژوهش از داده/اثربخش. 

  استفاده شد.

 به عنوانهاي عمومی  ) در پژوهش خود به بررسی کتابخانهAabo & et al., 2010آبو و دیگران (

-هاي مشترك، و مالقات ست. نتایج وي نشان داد که کتابخانه مکانی براي فعالیتمحل مالقات پرداخته ا

، که در آن مردم در و صدا سر یبمکانی است در یک محیط امن، آرام و هاي مجازي است. همچنین 

هاي  ه فرهنگگیرند و چیزهایی را دربار قرار می یچند فرهنگهاي جامعه دیجیتالی و  معرض پیچیدگی

 ونیرگرس ها از این پژوهش از  طریق مصاحبه تلفنی انجام شده و بر اي تحلیل داده گیرند. میمختلف یاد 

کنندگان در این پژوهش از سه جامعه محلی کامالً متفاوت به صورت  شرکت چندگانه استفاده کرده است.

  تصادفی انتخاب شده بودند.

اي امریکا انجام شد.  ر خاورمیانهدر سه کتابخانه شعبه، در شه) Johnson, 2010پژوهش جانسون (

 نشانکنندگان از کتابخانه و شهروندان انجام شد،  این پژوهش که با استفاده از پرسشنامه و در بین استفاده

 را اجتماعی مشارکت و اعتماد از باالتري سطح شهري، نمونه با مقایسه در کتابخانه کاربر نمونه که دهد می

 دارد؛ اما وجود کتابخانه کاربرد و اجتماعی هاي فعالیت در مشارکت ینب  قوي رابطه دارا بوده و یک

   ندارد. کتابخانه کاربرد کثرت با محکم ارتباط یک اعتماد،

با مسئولین  افتهیساختار ریغاز طریق مصاحبه  )،Varheim, 2011توسط وارهایم ( پژوهش دیگر

دهد،  نشان مییل قرار گرفت. این پژوهش هاي عمومی امریکا انجام شد و مورد تجزیه و تحل کتابخانه

                                                             
1 OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 
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هایی را براي ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی داشته و با تمرکز راهبردعمومی مورد مطالعه، هاي  کتابخانه

، در خلق اعتماد اجتماعی هاي عمومی وجود دارد که کتابخانههاي مرتبط با آن، این احتمال  عموم بر برنامه

ز ابزارهاي سیاسی ا و با استفاده ریزي براي مهاجران برنامه قیاز طرهاي عمومی  نهکتابخاشند. رسان با یاري

در  آورد. می به وجود اي افتهی تیعموماعتماد  به احتمال، در بین مراجعان جدیدمختلف،  هاي مشی و خط

انجام  پژوهشی را در سه کتابخانه شعبه در اسلو ،)Aabø and Audunson, 2012( آبو و آودانسون تینها

کاربر  وجود ندارد و همهاي  بندي هیچ طبقه در آنست که  کتابخانه عمومی مکانیکنند،  بیان می دادند که

این پژوهش از طریق مصاحبه با  شوند. جا با دیگران آشنا می اند و در آن در آن غریبهو  بودهکتابخانه 

  اعضاي کتابخانه انجام شده است.

هاي انجام شده در این حوزه، نشان از نو بودن این  پژوهشبیشتر در  کاربرد راهبرد پژوهش کیفی

حوزه پژوهشی در سطح جهان است. در داخل کشور نیز تا زمان نگارش این مقاله، پژوهشی مرتبط با این 

هاي عمومی در ایجاد اعتماد اجتماعی و  ها حاکی از نقش کتابخانه . نتایج این پژوهشنداشتحوزه وجود 

 گوناگون مانندهاي  هاي مختلف ذکر شده، گروه در پژوهش که نیای است. با توجه به سرمایه اجتماع

به منظور  اند؛ در این پژوهش کنندگان کتابخانه مشارکت داشته مسئول کتابخانه، شهروندان و یا استفاده

هاي عمومی  جامعه پژوهش انتخاب شدند و کتابخانه به عنوانهر سه گروه  دستیابی به نتایج نسبتاً جامع،

. به علت نو عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدهاي فرهنگی متفاوت به  چهار منطقه از شهر تهران، با ویژگی

  نظریه، بهره گرفته شد.بودن این حوزه موضوعی نیز از راهبرد کیفی جهت دستیابی به 

  

  هاي پژوهش پرسش

  هاي اساسی ذیل مطرح است: اصلی پژوهش، پرسش مسئله باارتباط با توجه به تعاریف فوق و در 

  ؟چیست اجتماعی اعتماد دهندهکننده و توسعه ایجاد کتابخانه یک هایی مؤلفه و ها ویژگی .1

در چه جایگاهی قرار هاي عمومی مورد مطالعه از لحاظ ایجاد اعتماد اجتماعی  کتابخانه .2

 ؟دارند

 ؟کنند کتابخانه هاي عمومی مورد مطالعه چگونه اعتماد اجتماعی ایجاد می .3

  

  روش پژوهش

براي دستیابی  1اي روش نظریه زمینه است که از کیفی يژوهش رویکردرویکرد بکار رفته در این پ

                                                             
1 . Grounded Theory 
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هاي شهر تهران  چهار کتابخانه از کتابخانه به سراغ. در پژوهش حاضر پژوهشگر استفاده شده است به نظریه

(کتابخانه  ها هستند ه سایر کتابخانهکننده داراي درجه بهتري نسبت ب رهرفته است که به نظر سازمان ادا

،  1گیري نظري . سپس به روش نمونهشهر، فرهنگسراي خاوران، حضرت فاطمه (س) و عالمه امینی)  پارك

  انتخاب شدند. شهروند،  45کتابدار و  16عضو کتابخانه،  37

ت اس 2گیري هدفمند هاي کیفی، راهبرد نمونه گیري در پژوهش کلی راهبرد نمونه به طور

گیري هدفمند، عبارتست از انتخاب موارد غنی از اطالعات، یعنی  ). منطق نمونه109: 1389(محمدپور، 

  به مسئلههاي اساسی مربوط  موضوع  تواند اطالعات بیشتري درباره ها می مواردي که پژوهشگر از طریق آن

هاي  ود دربرگیرنده شیوهگیري هدفمند خ ). اما نمونه133: 1385آورد (حریري،  به دستو هدف پژوهش 

اي از راهبرد  ي زمینه ست که هر کدام با روش کیفی خاصی انطباق دارند، و در این بین، نظریه متعددي

با توجه به  - گیري در این پژوهش  ). روش نمونه109: 1389کند (محمدپور،  گیري نظري استفاده می نمونه

  باشد.  گیري نظریمی نمونه - اي است ي زمینه پژوهشی با راهبرد نظریه که نیا

فرایند گردآوري «گیري نظري  ) نمونهGlaser and strauss, 1967از نظر گلیرز و اشتراوس (

هایش را گردآوري،  زمان داده هم به طورگر  ، که از این طریق تحلیلاست پردازي ها براي نظریه داده

ها  ري، و آني بعدي گردآو ا در مرحلههایی ر گیرد که چه داده کند و تصمیم می رمزگذاري و تحلیل می

  .)1389(نقل در فلیک، » اش تدوین کند. گیري ا در حین شکلاش ر نظریهرا کجا پیدا کند، تا 

استوار است. منظور از مقایسه این است که به سراغ » مقایسه«گیري نظري بر مبناي مفهوم  نمونه

ها و  ها را از لحاظ ویژگی حداکثر برساند و مقوله را به ها یگوناگونهاي غنی برویم که امکان کشف  نمونه

پیش از پژوهش مشخص شود، در جریان پژوهش  آن کهگیري بیش از  نمونه در این روش،. ابعاد غنی کند

رسد که به نظریه در حال  می به نظراند و  گیرد و مبتنی بر مفاهیمی است که از تحلیل بیرون آمده شکل می

استراوس و  (حلیل باید یکی پس از دیگري انجام شودتگیري و  روش، نمونه تدوین ربط دارد. در این

                                                                                                 ).221- 219 :1390کربین، 

 اي بر این سیاهه . عالوهباشد می افتهیساختار مهینمصاحبه ها در این پژوهش  وش گردآوري دادهر

ابزارهاي  تکمیل گردید. و مستندات موجود نیز از طریق مشاهده اي خدمات کتابخانهبراي وارسی 

هاي  اي در کتابخانه ها شامل برگه راهنماي مصاحبه و سیاهه وارسی خدمات کتابخانه گردآوري داده

هاي موجود در  نایی با کتابخانهآشمحورهاي اساسی برگه راهنماي مصاحبه عبارتند از: عمومی مدرن است. 

                                                             
1 . Theoretical Sampling 
2 . purposeful sampling 
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اهداف و علل مراجعه به کتابخانه، تعامل یا عدم تعامل بین عضو با سایر اعضا و کتابداران، آشنایی با منطقه، 

شده، تبعیض یا رعایت عدالت در  کافی یا ناکافی بودن خدمات فراهمهاي مختلف،  ها و فرهنگ قومیت

ارات از مسئولین مربوطه، مشکالت موجود مانند کمبود بودجه و ارائه خدمات، میزان برآورده شدن انتظ

  نیروي انسانی. 

 نیتأمهاي عمومی مدرن مانند  محتواي سیاهه وارسی نیز شامل انواع خدمات ارائه شده در کتابخانه

ي ا هاي آموزشی و ترویجی، خدمات کتابخانه برنامه ها و  نمایشگاه ها و کارگاهبرگزاري منابع اطالعاتی، 

هاي خاص سالمند، نابینا و کم بینا، ناشنوا و سایر  براي خردساالن، کودکان، نوجوانان، جوانان و گروه

در راستاي  گیري از فناوري اطالعات در کتابخانه و فعالیت در فضاي مجازي ، بهرههاي اجتماعی گروه

و تایید چند تن از اساتید و  است. روایی این سیاهه با اصالح کنندگان نیازهاي اطالعاتی استفاده نیتأم

   رسانی احصا شد. پژوهشگران حوزه علوم کتابداري و اطالع

سازي و مورد تجزیه و تحلیل  ضبط صوت، ثبت و سپس پیاده لهیبه وسهاي انجام شده  کلیه مصاحبه

در  ، محیطی واقعی و طبیعی بوده است.باع نظري ادامه یافت. محیط پژوهشقرار گرفت و تا رسیدن به اش

هاي  از مالك)، Lincoln and Guba, 1985طبق نظر لینکلن و گوبا (این پژوهش،  ارزیابی روایی و پایایی

هاي  در پژوهش استفاده گردید، که معیارهاي جایگزین روایی و پایایی 2و قابلیت اطمینان 1پذیري اعتبار

  .هستندکیفی 

کنندگان پژوهش و براي  ها براي شرکت فتهپذیري عبارتست از درجه اعتماد به واقعی بودن یااعتبار

ن و پذیرست که افراد، معقول بوداي که پژوهش در آن انجام گرفته است. یک پژوهش زمانی اعتماد زمینه

). بدین 63: 1389؛ هومن، 70- 64: 1385اجتماعی خود تشخیص دهند (حریري،  ها را در زمینه درستی یافته

مستمر، بررسی از زوایاي مختلف، تبادل نظر   مشاهده حیط پژوهش وس طوالنی با ممنظور راهکارهاي تما

کار گرفته شد؛ که از طریق حضور در محیط پژوهش به  اعضاي نمونه، بهبا همتایان، و کنترل از سوي 

 چند بارهها با همکاران پژوهشی، تحلیل  مدت شش ماه، مشاهده در اوقات مختلف روز، بررسی داده

  کنندگان و اعضاي کتابخانه محقق شد. ها با استفاده ذاريها، کنترل رمزگ داده

 که نیا يبه جاقابلیت اطمینان جایگزین پایایی در پژوهش کیفی است. بدین معنی که پژوهشگر 

نتایج برسند، در پی آنست که خواننده، متقاعد شود که با توجه به  به همانبخواهد افراد در شرایط مشابه 

ها از قابلیت اطمینان برخوردار است. براي افزایش قابلیت اطمینان  ، یافتهفرایند طی شده در پژوهش

                                                             
1 .Credibility 
2 . Dependability 
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به ت مطالعه و هاي تح کنند که پژوهشگر به شرایط متغیر طرح پژوهش، تغییرات پدیده پژوهش، توصیه می

 Lincolnدقیق توصیف نماید ( به طوردر حال تغییر پژوهش توجه کند و این تغییرات را  کلی به زمینه طور

and Guba, 1985.(  

تهیه شده  "1نماي حسابرسی مسیر"براي قابل ردیابی کردن و کنترل قابلیت اطمینان این پژوهش، 

ها، تفسیرها و  گیري ي تصمیم ها و نحوه است. بدین معنی که جزئیات مربوط به چگونگی گردآوري داده

سی فردي خارج از پژوهش، تهیه و جاي پایی براي حسابر به عنوانهاي طی شده در فرایند پژوهش  تحلیل

ها،  ي مصاحبه برداري شده هاي ضبط شده، متون نسخه نما شامل مصاحبه نگهداري شده است. این مسیر

در ها  هایی که پژوهشگر در جریان تحلیل داده شوندگان، فرضیه برگه راهنماي مصاحبه، فهرست مصاحبه

  ).1385هاي پژوهشگرست (حریري،  یادداشت و ها هاي استنتاج شده از داده داشته و مقوله نظر

و رسیدن به نظریه از روش رمزگذاري نظري استفاده شد. مراحل ها  براي تجزیه و تحلیل داده

باشد که اولین بار توسط گلیزر و  گزینشی میمحوري و رمزگذاري نظري شامل رمزگذاري آزاد، 

  . )1385ریري، حنقل در (مطرح شد ) Glaser and strauss, 1967(استراوس 

ها به  )، در جریان رمزگذاري آزاد، دادهStrauss and Corbin, 1990طبق نظر استراوس و کربین (

شان با یکدیگر مقایسه یها ها و تفاوت هاي مجزا تقسیم شده، از نزدیک بررسی و از نظر شباهت بخش

مرحله رمزگذاري محوري در . شوند ها مشخص می ها استخراج شده و مقوله شوند و مفاهیم از آن می

ه بیشترین ارتباط هایی ک شود. مقوله هاي خرد شده در جریان رمزگذاري باز، از نو کنار هم گذاشته می داده

شوند و سپس  هاي رمزهاي مربوطه انتخاب می پژوهش دارند، از میان رمزها، یادداشت به مسئلهرا 

بر هاي محوري  شوند تا مقوله ها، جستجو میشاهدي براي این رمز به عنوانهاي متعددي از متن،  بخش

استراوس و نقل در (هایی مانند چرا، چگونه، با کدام نتایج، در چه زمان و کجا، تشکیل شوند  پرسش اساس

  . )1390کربین، 

بعد از رمزگذاري محوري، مرحله نهایی رمزگذاري، یعنی رمزگذاري گزینشی است. از نظر فلیک 

)Flick, 2002(  گزینشی، عبارت است از انتخاب مقوله هسته و ارتباط دادن آن به سایر رمزگذاري

شوند و تقریباً  هسته ارتباط داده می به مقولهمند،  نظام به طورهاي فرعی  ها. در این مرحله همه مقوله مقوله

محوري  هاي سپس روابط میان مقوله). 1385رسد (نقل در حریري،  اي به اتمام می سازي زمینه فرایند نظریه

. این مدل به توصیف صوري گردد ل مشخص میاي ذی مدل سه بعدي نظریه زمینهمختلف با استفاده از 

                                                             
1 . Auditing trail 
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اي نهایی باید قادر به توضیح این مطلب باشد که  پردازد. مدل زمینه مقوله هسته و تحلیل و تبیین آن می

هایی عمل کرده و به  سمآمده است؟ بر اساس چه مکانی به وجودتحت چه شرایطی  موضوع مورد مطالعه

   ).341: 1389چه پیامدها و نتایجی منجر شده است (محمد پور، 

  

 
  

  

  

  )341: 1389محمدپور، ؛ 334: 1387فلیک، ( اي نظریه زمینه پارادایمی سه بعديمدل . 1شکل 

  

  ي پژوهشها یافته

هیم و استخراج مقایسه مفاکه پس از  ،استخراج گردیدها،  از دادهمفهوم،  450در مجموع تعداد 

، ها مقولهها و تجزیه و تحلیل  مقوله شناسایی شد. پس از انجام رمزگذاري باز و انجام مقایسه 92، مشابهات

مقوله فرعی قلمداد شدند، که جزء شرایط علی،  به عنوانهاي دیگر  هاي اصلی شناسایی شده و مقوله مقوله

هاي اصلی در این  رفتند. مقوله می به شماراهبردها راهبردها و پیامدهاي بکارگیري ر گر، عوامل مداخله

برابر افراد جامعه نادسترسی ، هاي عمومی پایین بودن کمیت و کیفیت خدمات کتابخانه :عبارتند ازپژوهش 

، براي هر مقوله اصلی، ادامهدر . هاي عمومی در کتابخانه اندكاجتماعی  يها تعامل، و ها کتابخانهبه 

مدل پارادایمی،  قالب، در ها مقوله ریزهاي اصلی و  ارتباط بین مقوله راج شد. سپسهاي فرعی استخ لهمقو

  نشان داده شد. 

کیفیت و کمیت پایین خدمات اجتماعی اندك، احساس نابرابري و   تعاملبا توجه به اینکه 

ها  کتابخانهست و صداقت و دسترسی عادالنه به ها م انجام تعهد دولت و کتابخانهعدنشانگر ، اي کتابخانه

مقوله  به عنوان» هاي عمومی کتابخانه توسطاجتماعی ایجادي  اعتمادکاستی «، پدیده صورت نپذیرفته است

  .هسته انتخاب گردید

  

  

  

  

 شرایط علی

 زمینه

گر شرایط مداخله  

 پدیده پیامدها راهبردها
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هاي عمومی اجتماعی ایجاد شده توسط کتابخانه اعتماد. مدل پارادایمی پدیده کاستی 2شکل   

 

هاست. در  اجتماعی در محیط کتابخانه يها تعامل ،اجتماعی ایجاد اعتماد از عوامل : یکیشرایط علی

، مشخص شد که ها هاي داوطلبانه در آن و بررسی فعالیتها  کتابخانه محیطدر  شده هاي انجام مشاهده

کان ام کمبود، ها تعاملکم بودن این  عللقابل مالحظه نیست، یکی از  چندانمشارکت اعضا در این امور 

توان فضاهاي مورد  ریزي مناسب می با برنامههاست که  بحث و گفتگو در فضاي داخل و محوطه کتابخانه

  اشاره را تدارك دید.

 شرایط علی

  تعامالت اجتماعی

هاي  اندك در کتابخانه

 عمومی

 یت و کیفیت پایین کم

 اي خدمات کتابخانه

  دسترسی نابرابر  همه

اقشار جامعه به 

 ها کتابخانه

 هاي  توجهی سازمان بی

کننده  اداره

هاي عمومی  کتابخانه

 به تعهدات خود

 زمینه

  میزان استفاده 

  دوره زمانی مراجعه 

  مدت زمان حضور 

  میزان آشنایی 

 پدیده

کاستی اعتماد اجتماعی 

 ایجادي توسط

هاي عمومی کتابخانه  

 

گر شرایط مداخله  

  وضعیت بودجه

 ها کتابخانه

 مسئوالن  در   مشی خط

هاي  خصوص کتابخانه

 عمومی

  گروه تنوع سنی

 کاربران

 راهبردها

  استفاده از کتابخانه

 به عنوان قرائت خانه

  عدم مراجعه به

هاي عمومی  کتابخانه

و تأمین نیازهاي 

اطالعاتی از مجاري 

  دیگر 

 مایل به انجام عدم ت

کارهاي مشترك در 

 کتابخانه

  عدم تمایل به مراجعه

 خانوادگی و گروهی 

  عدم تمایل کتابداران

براي یادگیري و 

بکارگیري 

 هاي ارتباطی مهارت

 پیامدها

  کاهش میزان استفاده

 از کتابخانه

  کاهش نقش اجتماعی

 هاي عمومی کتابخانه

  تشدید جایگاه

نامطلوب فرهنگ 

 همطالعه در جامع

  کاهش جایگاه

اجتماعی کتاب و 

   کتابخانه

  عدم تحقق اهداف و

هاي  رسالت

 هاي عمومی کتابخانه

  عدم ارتقاي سطح

 فرهنگی جامعه
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شده در  وارسی خدمات ارائه هاي عمومی مورد مطالعه با سیاهه با بررسی انجام شده و مقایسه کتابخانه

این صله زیادي بین فاد کیفیت و تنوع خدمات، در دو بعهاي عمومی مدرن معلوم گردید، که  کتابخانه

این امر نمودي از عدم اجراي تعهد  وجود دارد. هاي عمومی مدرن در سایر کشورها ها و کتابخانه کتابخانه

برخی از قشرهاي جامعه، از همچنین مشخص شد که  هاي عمومی در قبال شهروندان است. کتابخانه

این قشرها شامل معلولین جسمی و ذهنی، کودکان اند،  بهره ومی، بیهاي عم ارائه شده در کتابخانهخدمات 

پذیر جامعه است. این امر نشان از عدم دسترسی برابر افراد  نشین و قشرهاي آسیب سال، سالمندان خانه 7زیر 

هاي مربوط به  قول نقل است.مهم ایجاد حس عدم اعتماد در شهروندان  عللاز  که هاست کتابخانهجامعه به 

  باشد: میجدول ذیل  طبقرایط علی ش

 هاي مربوط به شرایط علی . نقل قول1جدول 

رد ی   ف

  نقل قول  مقوله

1  

 يها تعامل

اجتماعی اندك 

هاي  در کتابخانه

  عمومی

  هاي خودمان صحبت کنیم (عضو مسن). سن و سال ست که ما بخواهیم با هماینجا جایی نی

ها  سخنرانی آنبه با دوستانم که من  ودش برگزار میانان و ... در مورد معضالت جوهایی  جا گاهی سخنرانی این

 .ودش آشنا می نفر همبا چند  یادگیري جا آدم عالوه بر . آنمور می

. محیط خوبی بود ودش مرتب برگزار نمی االن دیگرشد ولی  شب شعر و کانون ادبی برگزار میمرتب   قبالً

 .دگیر ارتباط میو  زند خودش حرف می يها سالو  سن هما آدم ب

ماند که بخواهم با اعضا ارتباط خوبی داشته باشم  من از صبح تا شب اینجا هستم، بعد از ظهر انرژي نمی

  (کتابدار).

2  

 برابرنادسترسی 

همه اقشار  

جامعه به 

  ها کتابخانه

  ساعته باشد تا همه بتوانند بیایند (عضو) 24جا باید  خیلی کم است، این ساعات کار کتابخانه

  (عضو).آیند به کتابخانه نمی عضویت را ندارند هزینهی هستند که چون من کساناز دوستان 

اي به استفاده از منابع نشان  قه عال خاطر نیاگذارند. به  جا نمی خواهم بروم سر کتاب. ولی این من مستقیم می

  از طریق کامپیوتر پیدا کنم (عضو). را مورد نظرمتوانم کتاب  دهم چون نمی نمی

  جا آمدم. منطقه ما کتابخانه خوبی ندارد (عضو) من از یک منطقه دیگر به این

3  

کمیت و کیفیت 

پایین خدمات 

  اي کتابخانه

  (عضو) است در کتابخانه موجود به زورخواهم یکی  از چند کتابی که می

  کنیم و اینترنتی هم امکانش نیست (کتابدار). ب را تلفنی تمدید نمیما اینجا کتا

  شهروندان براي ثبت نام سالن مطالعه باید در فهرست انتظار نام نویسی کنند (کتابدار)

  جا (عضو) آید این کتاب تازه کم می

4  

 توجهی بی

هاي  سازمان

کننده  اداره

هاي  کتابخانه

ه ب عمومی

  خود تعهدات

  جا را گسترش بدهند ولی اقدامی نشده است (عضو). ایم که این ندین بار به مسئوالن نامه نوشتهما تا حاال چ

  خواهد (عضو). دهد، تجهیز این کتابخانه پول زیادي  نمی شهرداري کمتر به کتابخانه اهمیت می

کنند، خدمات رفاهی  هاند باید به آن برسند، باید منابع خوب تهی ها را قبول کرده آنهایی که مسئولیت کتابخانه

  را زیاد کنند (عضو)

  هاي ما با آن تاریخ غنی که دارند بدین وضع بیفتند (عضو). نباید کتابخانه
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سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهاي اعتماد و  مؤلفهخاستگاه دو  به عنوانها را  شبکه 1: پاتنامپدیدهزمینه و 

هاي بین  هاي انجام شده، شبکه توجه به بررسی با. )1384توسلی و موسوي، در (سازد  همیاري مطرح می

آمده است، و با  به وجودهاي عمومی مورد مطالعه  ها به میزان خیلی اندکی در کتابخانه اعضاي کتابخانه

اجتماعی ایجاد شده  اعتماد، این امر نشان از کاستی اعتمادها در ایجاد  آن ریتأثها و  توجه به نقش شبکه

میزان استفاده از کتابخانه، دوره اجتماعی ایجاد شده با  اعتمادمیزان  ومی دارد.هاي عم توسط کتابخانه

ارتباط ها  ها و خدمات آن زمانی مراجعه، مدت زمان حضور در کتابخانه و میزان آشنایی با کتابخانه

ار در محیط قر گران کنشمستقیمی دارد. بدین صورت که با افزایش تعداد دفعات مراجعه، مدت زمانی که 

اجتماعی در محیط کتابخانه  اعتمادند، احتمال ایجاد نک ها استفاده می دارند، و تنوع خدماتی که از آن

فرد در محیط  يها تعاملقدر میزان مراجعه به کتابخانه افزایش یابد،  یابد. از طرف دیگر هر افزایش می

همچنین  .باشد میاجتماعی  اعتمادجاد ای زمینهکه این امر شود  ها بیشتر می در شبکه و عضویت وي کتابخانه

با حق شهروندي خود  ها آناي براي اقشار مختلف  جامعه و عدم آشنایی  با فراهم نشدن خدمات کتابخانه

هاي عمومی کاهش  اي احتمال ایجاد اعتماد اجتماعی توسط کتابخانه مندي از خدمات کتابخانه در بهره

  یابد. می

وضعیت بودجه  .اثرگذارندافراد  گر بر اتخاذ راهبردهاي همداخل : شرایطگر شرایط مداخله

هاست،  منابع و نیازهاي جاري و امکانات رفاهی براي اعضاي کتابخانه نیتأمکتابخانه عامل بسیار موثري در 

هایی که با کمبود بودجه مواجهند، در  هاست. در مقابل، کتابخانه آن بهبود خدمات و تنوع آن  که نتیجه

هاي  کتابخانه در خصوصمسئوالن   مشی خطگر دیگر،  عامل مداخله با مشکل روبرو هستند.ت ارائه خدما

. اختصاص نیروي انسانی نامتناسب با نیاز رگذارندیتأثبسیار اجتماعی  اعتمادکه بر ایجاد  ،است عمومی

از جمله  ،انکتابخانه، جلوگیري از اجتماع زیاد در کتابخانه، ارسال کتاب نامتناسب با نیاز خوانندگ

. همچنین مسئوالن هاست اجتماعی توسط کتابخانه اعتماددر ایجاد  رگذاریتأثهاي  مشی ها و خط سیاست

ها معطوف  را به تاسیس کتابخانه اندکیها، بودجه و توجه  کتابخانه کنندگان استفادهدولتی نیز طبق نظر 

خورند. رانتظارات کاربران به مشکل ب نیتأمر ها د شود کتابخانه تنوع گروه سنی کاربران باعث می اند. کرده

 هاي مختلفی روبرو خواهد بود. ها گسترده باشد عمل به تعهدات نیز با چالش هر قدر که جامعه کتابخانه

  ذیل است: به شرحگر  هاي مربوط به شرایط مداخله نقل قول

  

                                                             
1 . Putnam 
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  گر هاي مربوط به شرایط مداخله . نقل قول2جدول 

  نقل قول  مقوله  ردیف

1  
وضعیت بودجه 

  ها کتابخانه

  هاي آموزشی نداریم (کتابدار کتابخانه شماره چهار) کالسهزینه  نیتأمما اینجا پول براي 

  بودجه کافی براي خرید منابع نداریم (کتابدار کتابخانه شماره سه)

  ومان از طرف شهرداري به ما دادند.میلیون ت 4تا  3 تنها جهت خرید کتاب، سال قبل

  )(مسئول استهاي جاري مشکل  و هزینه تئاتر یآمفهزینه سالن  نیتأمها  یارانه با هدفمندي

2  

  مشی خط

مسئوالن  در 

خصوص 

هاي  کتابخانه

  عمومی

  مان زیاد هست ولی درجه کتابخانه کم هست. دهد مراجعه نهاد به ما بیشتر از این نیرو نمی

زیاد با مراجعان  میتوان ینماست نیروي کمی به ما می دهند، چون تعداد ما در کتابخانه کم 

  صحبت کنیم (کتابدار).

  (شهروند) اند ندادهمسئوالن کتابخانه هاي عمومی را در اولویت خود قرار 

  ).(عضو پردازد ینممنابع آن  نیتأمشهرداري آن طور که باید و شاید به تاسیس کتابخانه و 

3  
هاي  تنوع گروه

  سنی کاربران

  کنند و هر کدام سلیقه خاص خود را دارند (کتابدار) ها مراجعه می افراد مختلفی به کتابخانه

  طلبد (کتابدار) هاي خاصی را می مهارت واقعاًمراجعان، تنوع  توجه به ارتباط گرفتن با

  دانند که با هر عضو چطور رفتار کنند (عضو). کتابداران اینجا خوب می

  

 در برها و عواطفی را  ها، تعامل نش، جریان کفرآینديبعد : راهبردهاي مربوط به پدیده

با وقوع پدیده  .)1389(محمدپور، دهد  ها و مسائل روي می ها، موقعیت گیرد که در پاسخ به رویداد می

به استفاده از کتابخانه  ،هاي عمومی، یکی از راهبردها کتابخانه توسطاجتماعی ایجادي  اعتمادکاستی 

هاي عمومی  . عدم مراجعه به کتابخانهستها از کتابخانه یاقلمندي حد بهرهخانه است که  قرائت عنوان

شوند و  جا منصرف می گروهی که بعد از مراجعه به کتابخانه از آمدن دوباره به آن اول :راهبرد دیگرست

جا مراجعه ننمایند، در  دهند به آن یهاي عمومی، ترجیح م دوم شهروندانی که با آگاهی از وضعیت کتابخانه

   .کنندنیازهاي اطالعاتی خود به اینترنت و جاهاي دیگر مراجعه می نیتأمي نتیجه برا

خانوادگی و  هاي مشترك، عدم تمایل به مراجعه، شامل عدم تمایل به انجام کاردیگرراهبردهاي 

کم  هاي ارتباطی است. در صورت مهارت گروهی و عدم تمایل کتابداران براي یادگیري و بکارگیري

به انجام کار مشترك نیز کمتر خواهد   و عالقه شده، ارتباطات بین اعضا اندك ها ابخانهبودن تعامل در کت

  ذیل است: به شرحهاي مربوط به این راهبردها  بود. نقل قول
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  هاي مربوط به راهبردها . نقل قول3جدول 

  نقل قول  مقوله  ردیف

1  
استفاده از کتابخانه به منظور 

  خانه قرائت

به کتابخانه  درسبراي حیطش بهتر از اینجا باشد مان م من اگر خانه

  استفاده کنیم (عضو). آنهاهایش خوب نیست که بیاییم از  . کتابآیم نمی

  اینجا منابع کتابخانه خوب نیست، من فقط میام سالن مطالعه (عضو)

2  

هاي  عدم مراجعه به کتابخانه

نیازهاي اطالعاتی  تأمینعمومی و 

  از مجاري دیگر

 بار یکسال گذشته کتابخانه نرفتم. چند تا کتاب الزم داشتم  اصالًمن 

خرم اگر  روم کتابخانه دانشگاه یا می نبود. االن یا می کدامش هیچرفتم 

  پولش را داشته باشم (شهروند)

3  
عدم تمایل به انجام کارهاي 

  مشترك در کتابخانه

نیم بعد خوا آییم درس می اینجا فضایش خیلی خوبست. ما با دوستانمان می

  رویم باشگاه (عضو کتابخانه شماره یک) هم می

4  
عدم تمایل به مراجعه خانوادگی و 

  گروهی

در خانه تنهایند و این جا  هایم بچهدر کتابخانه بمونم چون  توانم نمیمن 

  روم (عضو) و می آیم میبیاورم. زود  توانم نمیهم  

5  

عدم تمایل کتابداران براي 

هاي  ارتیادگیري و بکارگیري مه

  ارتباطی

هاي  و نیازي به دانستن مهارت کنیم میما از صبح که اینجاییم یکسره کار 

  ارتباطی نیست (کتابدار)

  (کتابدار)فرصت ارتباط نداریمارتباطی قوي هم داشته باشیم  اگر مهارت

  

رایط علی ش ریتأثها و راهبردها را شامل شده و تحت  : بعد پیامدي، پیامدها و نتایج تعاملپیامدها

خانه،  قرائت به عنواناستفاده از کتابخانه  .)1389(محمدپور،  افتد کند و اتفاق می خاص پدیده ظهور می

اي جز کاهش میزان  نیازهاي اطالعاتی از مجاري دیگر  نتیجه نیتأمهاي عمومی و  عدم مراجعه به کتابخانه

در کتابخانه هاي عمومی،  عی کتابخانهنقش اجتماکاهش  در خصوصاده از کتابخانه نخواهد داشت. استف

شود ولی در کتابخانه شماره چهار  اي انجام نمی و فعالیت داوطلبانهکم است  شماره دو، میزان تعامل

شب شعر  خوانی و شرکت در هاي داوطلبانه همچون کتابخوانی توسط والدین براي کودکان، قصه فعالیت

  شود.  انجام می

و  زیادتراجتماعی  تعاملمحل اجتماع محلی در منطقه مطرح بوده و  نبه عنواشماره سه  کتابخانه

  .شود در آن انجام می مانند مشاوره تحصیلی رایگان و انتخاب رشته دانشگاهی اي هاي داوطلبانه فعالیت

ی که کتابخانه است. در صورت جامعهتشدید جایگاه نامطلوب کتاب و کتابخوانی در پیامد دیگر، 

نیازهاي اطالعاتی مراجعان عمل نماید،  کننده نیتأمی و محل محل اجتماع به عنواند خو نتواند به وظایف

، عدم هاي عمومی جایگاه کتاب و کتابخوانی نیز در جامعه نامطلوب خواهد شد. مراجعه کم به کتابخانه

اي جز  هاي نتیج هاي کتابداران و کیفیت پایین خدمات کتابخانه گیري مراجعان از دانش و مهارت بهره
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  نخواهد داشت. جایگاه اجتماعی کتاب و کتابخانه کاهش 

 یبه معن ،توان بیان نمود که این امر ، میي عمومیها کتابخانهعدم تحقق رسالت  در خصوص

سوادي، کاهش سواد اطالعاتی، عدم دسترسی برابر افراد جامعه به اطالعات و ...  سوادان به بی بازگشت کم

 به عنواندر جامعه ایفا کرده و نتوانند هاي عمومی نقش کمتري  شود که کتابخانه این امر باعث میاست. 

در ارتقاي سطح فرهنگی باعث ناکامی کتابخانه عه ایفاي نقش کنند که این خود مارتقادهنده فرهنگ جا

  ها نیز در جدول ذیل ذکر شده است. هاي مربوط به پیامد قول نقل. شدجامعه خواهد 

  

  هاي مربوط به پیامدها . نقل قول4جدول 

  نقل قول  مقوله  ردیف

  کاهش میزان استفاده از کتابخانه  1
  به این خاطر من با دوستانم میایم اینجا (عضو) گیرند میکتابخانه بغلی خیلی سخت 

  زود به زود به کتابخانه بیایم (زن خانه دار عضو) متوان نمیخاطر  نام خدمتی ندارند به ای چهاینجا براي ب

2  
هش نقش اجتماعی کا

  هاي عمومی کتابخانه

  فقط سکوت باشد (عضو کتابخانه شماره سه) گویند میدر این کتابخانه امکان گفتگو با دیگران را نداریم. 

  (عضو) رویم میه بعد به باشگا خوانیم میو درس  آییم میما با دوستانمان به کتابخانه 

  رم(عضو)گذا را در کتابخانه می هایم مالقاتمن کمتر قرار 

3  
جایگاه نامطلوب فرهنگ  تشدید

  مطالعه در جامعه

اهمیت می دهند. مردم هم کمتر نیاز به مراجعه به کتابخانه را  ها کتابخانهدر این منطقه مسئوالن کمتر به 

  (عضو). کنند میحس 

  ثبت نام کنند (عضو) توانند نمیچون حق عضویت این جا زیاد است دوستان من 

4  
جتماعی کتاب و کاهش جایگاه ا

   کتابخانه

  شناسیم (شهروند) اي نمی این منطقه کتابخانه اصالًما 

  آیم (عضو) اهمیتی ندارد که کتابخانه باز باشد یا بسته، اگر خانه ما ساکت باشد به کتابخانه نمی

  شود (کتابدار) خواهد و ما نداریم آدم شرمنده می آید کتاب می وقتی عضوي می

5  
هاي  رسالت عدم تحقق اهداف و

  هاي عمومی کتابخانه

به خواسته هاي اطالعاتی ما جواب دهند (عضو  توانند نمیشلوغ است که کتابداران  قدر آنجا گاهی  این

  کتابخانه شماره یک). 

ساعته باز باشد تا همه بتوانند بیایند (عضو  24جا باید  ، ایناست کمدهد خیلی  خدماتی که این کتابخانه می

  ره یک).کتابخانه شما

  عدم ارتقاي سطح فرهنگی جامعه  6
کافی نیست و خدماتشان کم است  ها آنتري در جامعه دارند چون تعداد  نقش کمرنگها  کتابخانه

  (شهروند)

  

  گیري  نتیجه

تا نقاط  شداین حوزه مقایسه  با ادبیات موجود در، این مرحله نتایج حاصل از پژوهش حاضردر 

، با اندکیکنندگان  این پژوهش بر این امر اشاره دارد که مراجعه .ودمشترك و متفاوت آن مشخص ش

و اکثر مراجعان با هدف استفاده از خدمات اصلی کتابخانه به کنند  اهداف اجتماعی به کتابخانه مراجعه می

  ) است. Hillenbrand, 2005پژوهش هیلندبراند (نتایج  مویدنمایند. این امر  جا مراجعه می آن
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هاي عمومی تعامل، حس  که کتابخانه معتقدند )Cox and et al., 2000( یگراندکوکس و 

اجتماعی، عدم  يها تعاملدر این پژوهش نیز پژوهشگر، پایین بودن  .کنند برابري، و اعتماد ایجاد می

 لتو دو هاي عمومی کننده کتابخانه هاي اداره توجهی سازمان ها و  بی کتابخانهدسترسی برابر شهروندان به 

  هاي عمومی بیان کرده است. اجتماعی در کتابخانه اعتمادبه تعهدات خود را  شرایط علی ایجاد اندك 

 Varheim, Steinmo andو وارهایم، استینمو و آید ( )Bundy, 2003(هاي پژوهش باندي  یافته

Ide, 2008است ماد بیان کردهعامل ایجادکننده اعت به عنوانهاي عمومی را   گذاري در کتابخانه )، سرمایه .

توجهی  بیهاي عمومی،  اجتماعی در کتابخانه اعتماداین پژوهش نیز یکی از عوامل ایجاد اندك 

که نشان از سرمایه گذاري اندك در  ؛داند می و دولت به تعهدات خود ها کننده کتابخانه ي ادارهها سازمان

هاي  توجهی سازمان نشان از بی د کتابخانه نیز،مناطق فاقایجاد کتابخانه عمومی در  عدم .باشد میه زاین حو

پژوهش پاتنام، . از این نظر نیز پژوهش حاضر نتایج مشابهی با کننده نسبت به تعهدات خود است اداره

از نظر ایشان، ایجاد کتابخانه عمومی دارد.  )Putnam, Feldstein and Cohen, 2003( فیلدستن و کوهن

 را افزایش داده است. ساکنان اعتمادي)  ف شیکاگو، اعتماد (یا کاهش بیجدید در منطقه فقیرنشین و ضعی

آبو و  ) وAudunson & et al., 2007، آودانسون و دیگران ()Audunson, 2005آودانسون (

هاي  یکی از محیط ومحلی ایجاد روابط معتمدانه  به عنوانکتابخانه را ) Aabo & et al., 2010دیگران (

هاي  محل مالقات بودن کتابخانهز، پژوهش نی این در. دانند میمتنوع   آداب و رسومآزاد براي مالقات 

در ایجاد . است اندكولی میزان این تعامل  هاي اعضا و کتابداران مشهود است ، از بین نقل قولعمومی

اص هر ها با سایر عوامل و شرایط خ ارتباط آن که نیا، بدون هاي عمومی اعتماد اجتماعی توسط کتابخانه

  توان به چند عامل خاص اشاره کرد.  ، نمیمحیط در نظر گرفته شود

اتکاي عدم  اي در آن جریان دارد، که  هاي پیچیده ي اجتماعی است و روابط و تعاملنهادکتابخانه 

را فراهم هاي بالقوه سودمندي  ها، شیوه گرفتن زمینه و محیط بروز پدیده در نظرگرایی و  مطلق به اثبات

و ها  هاي حاصل از مصاحبه تجزیه و تحلیل داده و هاي پیشین پژوهش به با توجه ).1385(حریري،  دکن می

موثر و در سطح  به طور اند ، نتوانستهمورد مطالعهنه عمومی هر چهار کتابخا، مشخص شد، مشاهدات

رسان،  ی خدمتیک نهاد اجتماع به عنوانکتابخانه عمومی . دناجتماعی کمک کن اعتمادایجاد مطلوبی به 

به ، و را جلب نموده مردماعتماد  تواند می ،را فراهم کند در صورتی که خدمات مورد انتظار افراد جامعه

 تیدر نها. شودرسمی شهروندان مطرح  هاي رسمی و غیر مرکز اجتماع محلی و محل مالقات عنوان

 شود: در قالب مدل ذیل، ارائه می، مورد مطالعه ي عمومیها د اعتماد اجتماعی در کتابخانهچگونگی ایجا
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  هاي عمومی . چگونگی ایجاد اعتماد اجتماعی در کتابخانه3شکل 

  

هاي عمومی  اجتماعی توسط کتابخانه اعتمادفوق، بسترهاي الزم جهت ایجاد  مدلگرفتن  در نظربا 

  شود. در قالب محورهاي ذیل بیان می

یر  ساختن دسترس پذ، ابخانه در مناطق فاقد کتابخانهموقعیت ساختمان کتابخانه: احداث کت

، وجود پارکینگ و یا امکان پارك در اطراف کتابخانه، حمل و نقل عمومی کتابخانه از طریق وسایل

  با سایر مراکز فرهنگی  يجوار همو یکی به مراکز فروش و مراکز اداري، نزد

، هاي فکر اي بحث و گفتگو یا اتاقآوري فضاه فراهم کتابخانه: یو خارج طراحی فضاي داخلی

ترکیبی از میزهاي چندنفره و تک نفره در  استفاده، فراهم آوردن سالن اجتماعات و محل سخنرانی

هاي  اختصاص کاناپه، ایجاد فضایی براي والدین در بخش کودك، فضاهاي مطالعه به منظور ارتقاي تعامل

، کتابخانهو داخلی سازي و زیباسازي فضاي بیرونی  طهمحو، راحتی براي مطالعه و استراحت موقت مراجعان

ساختمان کتابخانه براي ورود محوطه و فضاي داخلی سازي  مناسب، اطراف کتابخانهمحیط امنیت  نیتأم

  .استفاده از تابلوي راهنماي کتابخانه در سطح شهر، حرکتی و ...)  - یهاي خاص (معلولین جسم گروه

هاي خاص براي  اي، تدوین برنامه رسانی خدمات کتابخانه عاطال :اي خدمات اصلی کتابخانه

معرفی کتابخانه، آشنا بازدیدهاي ها به کتابخانه، برگزاري  شناسایی اهالی جدید هر منطقه و جذب آن

رسانی در  خدمتافزایش ساعت ، استفاده از سیستم قفسه باز، استفاده از کتابخانه ساختن اعضا با شیوه

حذف حق ، اعضاي خانواده براي همهاي  کتابخانه خدمات یالت رسمی، ارائهتعطو  روزهاي کاري

ارتقا اعتماد اجتماعی 

جامعه توسط کتابخانه 

 رویکرد اجتماعی رویکرد نهادي

بهبود کمی و کیفی خدمات 

 اي و ایفاي نقش به کتابخانه

ه عمومی مدرنعنوان کتابخان  

ایجاد فضایی جهت افزایش 

هاي اجتماعی در فضاي  تعامل

 کتابخانه (مرکز اجتماع محلی)

هاي  دسترس پذیري کتابخانه

عمومی براي عموم افراد 

(عمل به تعهد دولت و 
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، خدمات پستی به سالمندان ارائهعضویت به منظور تسهیل ورود اقشار آسیب پذیر جامعه به کتابخانه، 

از هاي کتابخانه  رسانی برنامه اطالع ،اي خدمات کتابخانه در ارائه 2هاي نوین مانند وب يمندي از فناور بهره

 ارائه، هاي کتابخوان تشکیل گروهطریق سایت کتابخانه، دسترسی به فهرست کتابخانه از طریق اینترنت، 

هاي خاص مانند نوسوادان، نابینایان،  منابع براي گروه نیتأم، خدمات از طریق تلفن و پست الکترونیک

سوق دادن خط مشی ، بی و بومیمنابع اطالعاتی متناسب با وضعیت قومی، مذه نیتأم، ناشنوایان و معلولین

در هاي فرهنگی، هنري و ورزشی  برگزاري فعالیت، متمرکزسازي متمرکز به سوي خط مشی غیر مجموعه

هاي سخنرانی عمومی و  تدارك برنامه، هاي مشاوره برگزاري برنامهفضاهاي داخلی و خارجی کتابخانه، 

هاي مختلف  هاي آشنایی با فرهنگ قومیت هبرگزاري برنام، هاي سواد خانواده تدارك برنامه، تخصصی

هاي مذهبی،  سازي و کمک به تشکیل گروه زمینه، دینی، ملی و قومیهاي مناسبتی،  برگزاري برنامه، ایران

، گویی براي کودکان هاي قصه برگزاري کالس، ها قرآنی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در کتابخانه

  .برگزاري جلسات نقد کتاب

آشنا به فرهنگ بومی و ، مند به حوزه کتابداري فردي متخصص و عالقه ر:خصوصیات کتابدا

  .برخورد و صمیمی با اعضا خوش، هاي ارتباطی مناسب براي کتابداران داراي  مهارت، محلی کتابخانه

ساختمان استاندارد براي گذاري در ساخت  سرمایه، متخصصمدیران  انتخاب هاي مدیریتی: تصمیم

برگزاري ، ها در کتابخانه انتوزیع متناسب کتابدار، مالی و معنوي کتابداران نیتأم، یهاي عموم کتابخانه

، و خروجهاي بیش از حد (از لحاظ ورود  گیري عدم وجود سخت، کتابداران تخصصی برايهاي  دوره

طرح امکان تردد اعضاي کتابخانه به محدوده ، اقدامات امنیتی دست و پاگیر، تجمع بیش از دو نفر و ...)

  .ترافیک

، مناسب در کتابخانه سیستم گرمایشی، سرمایشی و تهویهفراهم نمودن  خدمات رفاهی:

در نظر گرفتن بوفه، نمازخانه، غذاخوري یا ، خدمات کپی، پرینت، اسکن و ... ساختن ریپذ دسترس

ودن باز ب، هاي آب سردکن و آب جوش در کتابخانه وجود دستگاه، امکانات گرم کردن و خوردن غذا

  .کلید توسط کتابدار نگهداري نشود)اشتی در ساعات فعالیت کتابخانه (سرویس بهد

  

  هاي آتی پیشنهاد براي پژوهش

هاي عمومی در جامعه، باید در  هاي مختلف کتابخانه با توجه به اهمیت اعتماد اجتماعی و نقش

ذیل  هاي انجام پژوهش. جستجوي راهکارهایی بود تا توجه بیشتري به این حوزه موضوعی صورت پذیرد

  باشد: تواند در این زمینه مفید می
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 هاي  انجام پژوهش در جهت تکمیل و اصالح مدل چگونگی ایجاد اعتماد اجتماعی در کتابخانه

  عمومی

 ها از  کنندگان از کتابخانه و میزان استفاده آن بررسی رابطه بین سطح اعتماد اجتماعی استفاده

  کتابخانه

 هاي عمومی یجاد و افزایش تعامل در کتابخانهبررسی راهکارهاي ا  

 هاي عمومی مطالعه نوع ارتباطات موجود در کتابخانه  

  

  کتابنامه

ابراهیم ، مترجم: اي مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه )،1390اوس، انسلم؛ کربین، جولیت (استر

  افشار. تهران: نشر نی.

به  ،سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه در». هروندان اعتماد کنیمچگونه به ش«)، 1384(اوفه، کالس
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  .58- 41 .ص:)30و29(
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حسن  مترجم: ،کتابداري مدنی: بازنگري در رسالت اجتماعی کتابخانه عمومی )،1388مککیب، رونالد بی. (
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  فرهنگی.
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