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 چکیده
های فرهنگی یاری های مربوط به فعالیتگیریهای عمومی را در تصمیمریزی، مدیران کتابخانه کارگیری مدل برنامه: بهمقدمه 

ارائه مدلی   های عمومی ایران وهای فرهنگی کتابخانهریزی متناسب با فعالیتهای برنامهخواهد کرد. مقاله با هدف بررسی مؤلفه

 برای آن نگاشته شده است. 

باشد. برای ها پرسشنامه محقق ساخته می: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده شناسیروش

افزار آموس جهت تحلیل  افزار اس.پی.اس.اس، جهت تحلیل اکتشافی و نرمها از آزمون تحلیل عاملی در نرموتحلیل دادهتجزیه

 های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید. ها از روش تحلیل مؤلفهعاملی تائیدی استفاده شده است. برای تحلیل عاملی داده 

از کل    %65عامل خالصه نموده است. این سه عامل که در مجموع    3مه را در  گویه پرسشنا  25تحلیل عاملی اکتشافی،  ها:  یافته 

وتحلیل  های عمومی و تجزیهنمایند عبارتند از: عامل اول یعنی بررسی دقیق وضعیت بیرونی کتابخانه ها را تبیین میتغییرپذیری گویه

عامل سوم زیرساخت: تعیین  و های عمومی، ابخانه عامل دوم یعنی بررسی منابع موجود و وضعیت داخلی کت، و شناخت دقیق آنها

بندی با  ها براساس نیازها و منابع موجود و تأیید عملیاتی شدن آن. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، مدل رتبهزیرساخت 

 ضرایب استاندارد ساخته شد. براساس نتایج این تحلیل، مدل برازش شده نسبتاً مناسب بود. 

این مدل، جامعهویژگ:  نتیجه  بارز و برجسته  برنامهی  از  قبل  این مدل  و محور بودن است. طبق  پیشینه جمعیت  به  ریزی توجه 

ریزی کامل و  ، تا برنامهنمایدبه همراه مشتری محوری یاری میهای فرهنگی،  ، همچنین توجه به دیدگاه کتابخانههای قومی  گروه 
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، هاگیریها و عوامل این مدل در تصمیمگیری از مؤلفهتوانند با بهره ومی ایران میهای عممتناسب فرهنگی طراحی گردد.کتابخانه 

 ریزی نمایند. های فرهنگی را با اطمینان خاطر بیشتری برنامهفعالیت

 های عمومی. ریزی فرهنگی، کتابخانههای فرهنگی، مدل برنامهریزی، فعالیتهای برنامهریزی، مؤلفه : برنامههاکلیدواژه 

 

 مقدمه  

ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. اگر نگرش  برنامه

نگر، و عزم راسخ عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده ریزی به سازمان تسری یابد، نوعی تعهد به مبتنی بر برنامه

ریزی است. در واقع نیاز سازمانی مستلزم برنامه  عالوه، تحقق اهدافشود. به بر استمرار آن، برایشان ایجاد می

اند که منابع  ها با فعالیت در محیطی پویا، مترصد آنشود که همه سازمانریزی از این مسئله ناشی می به برنامه

محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند. پویایی محیط و وجود تالطم در 

اطم عدم  و  برنامهآن،  انکارناپذیر  بر ضرورت  محیطی،  تغییرات  از  ناشی  میینان  و  افزاید. سازمانریزی  ها 

های دقیق، امکان ادامه حیات ریزیاند که بدون اقدام به برنامهمؤسسات اداری امروز به حدی پیچیده شده 

های اخیر این  ی در دهه ریز(. با توجه به اهمیت و کاربرد ضروری برنامه201، ص  1393ندارند )رضائیان،  

های عمومی جهت  های عمومی دنیا قرار گرفته است. از طرفی کتابخانهموضوع با استقبال قابل توجه کتابخانه

برنامه  نیازمند  الکترونیک و دهکده جهانی،  تغییر و تحوالت عصر دیجیتالی و دنیای  با  ریزی و  رویارویی 

اند، در های عمومی نیز دست به کار شده ژوهشگران کتابخانههای آن است. به همین دلیل پکارگیری مدلبه 

»برنامه با عنوان  کتابخانه کتابی  برای آینده  پیش ریزی  و  برنامه ها«، در مورد دیدگاه  آنها درباره  ریزی  بینی 

ها پیش آید، هایی که ممکن است برای کتابخانه ، همچنین فرصت2025و آینده تا سال    21های قرن  کتابخانه

های عمومی نیز برای طراحی گذاران کتابخانهاز طرفی سیاست   (.Kim & Frierson, 2014ث شده است )بح

اند،  گذاری تدارک دیده ریزی و سیاستهای برنامه های فرهنگی، کمیته ریزی مناسب فعالیت های برنامهمدل

مدل  کشف  و  بررسی  به  فعالیت تا  مناسب  کتابخانه های  فرهنگی  ) های  های  بپردازند   Theعمومی 

modernisation review of public libraries, 2010,10.) 

انجمن کتابداران آمریکاهیئت   در همین راستا برنامهبه  2014در سال    1مدیره  ریزی جامع و  منظور 

د ریزی از مؤسساتی نظیر بنیاطراحی مدل مناسب، چارچوبی تهیه نمود. جهت توسعه و تمرکز روی این برنامه

 
1. ALA Executive Board 
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استفاده کرد. در این    3های عمومی پی.ال. ای. ، همچنین مؤسسه کتابخانه2های دانشگاهیو کتابخانه   1گیتس

برنامهبرنامه البته مؤسسات یاد شده و انجمن   4ریزی دانشگاه ویسکانسین ریزی از مدل جامع  استفاده نمود. 

طراحی شده است، اصالحات و اضافاتی نیز افزوده   5کتابداران به این مدل جامع که براساس مدل منطقی

مؤلفه  شامل  که  میاست  زیر  وضعیت های  کوتاه 6باشد:  دانش  کوتاه 7مدت،  اقدامات  شرایط  8مدت،   ،

-ریزی جهت توسعه کتابخانهمنظور برنامه( به 2013)  10من و ویلیمنت پت  همچنین(.  Fiels, 2016)  9بلندمدت 

صورت موردی مورد مطالعه  محور( هشت کتابخانه عمومی انگلستان و کانادا را به ای عمومی محلی )جامعهه

ه  در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در مرحل   2008تا آپریل    2005قرار دادند. این پروژه از نوامبر سال  

بود:   زیر  مسایل  بررسی  مدل  -1اول: هدف  و  بررسی  تعیین  با  کتابخانه  به  اتصال  برای  توسعه جامعه  های 

انتظار دارد و بررسی و تعیین دیدگاه مشخص نمودن آنچه جامعه از کتابخانه  های جامعه جهت طراحی ها 

به بهترین نحو.  برنامه به  انتقال کارکرد کتابخانه  -2ها و خدمات  های تجربی، ابزار و  جامعه و تهیه مدل ها 

کتابخانه.   از خدمات  استفاده  برای  آنها  داد و مشوق  کتابخانه سوق  به  را  بتوان جامعه  اینکه  هر    -3فلسفه 

کتابخانه مدل خدماتی را براساس جامعه هدف خود انتخاب خواهد کرد. در این پژوهش، تهیه یک نقشه راه 

فعالیت  به  و خدما برای رسیدن  کتابخانهها  و  های جامعهت  بررسی  از  بعد  قرار گرفت.  بررسی  محور مورد 

محور و اتمام مرحله اول، به طراحی کتابخانه مدرن و شناسایی ریزی جامعهریزی سنتی با برنامهمقایسه برنامه

و  های خدماتی  های مهم آن پرداختند. در مرحله دوم توسعه و اجرای یک تولیکت برای انتقال مدل مؤلفه

کتابخانه مهارت به همه  تا  ها  کانادا  آنچه موجب جذب   2008های  هر  به طورکلی  تمرکز روی مخاطبان، 

کارگیری  و به   11اعضای جدید و توسعه مؤثر مردم به کتابخانه با استفاده از ارزیابی نوگرایی کتابخانه عمومی

برنامهمدل و  طراحی  برنامههای  طراحی  جهت  جدید  جذریزی  خدمات  و  راستای  ها  در  جامعه  برای  اب 

 
1. Gates Foundation 

2. the Impact of Academic libraries 

3. PLA (public library outcome measures) 
4. University of Wisconsin Extension. 

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodelworksheets.html 

5. The Logic Model (Taylor-Powell, 2002) 
6. Situation 

7. Short Term Knowledge 

8. Medium Term Actions 
9. Long Term Conditions 

10. Pateman & Williment 

11  .  Modernsisation Review of Public libraries 

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodelworksheets.html
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-ها دست به برنامه کتابخانه  2008طوری که در سال  پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی آنها به کار گرفته شد به 

 (. Pateman & Williment, 2013)  زدند 1های ترویج خواندن یزی جامع برای فعالیت ر

پژوهش، هر فعالیتی است که توسط    های عمومی ایران در اینهای فرهنگی کتابخانهمنظور از فعالیت

عضو( به کتابخانه گردیده و منجر به افزایش عضو و  کتابخانه جهت جذب تعداد بیشتری از مردم )جامعه غیر

در سال  به خواندن گردد.  اخیر تشویق  کتابخانه   های  عنوان  نهاد  با  مأموریت جدیدی  های عمومی کشور، 

وده است. در همین راستا در جهت افزایش سرانه مطالعه و این  »مدیریت مطالعه مردم« برای خود تعریف نم

های ادبی و  های کتابخوانی، کانون های فرهنگی متعددی از جمله برگزاری نشستمدیریت مطالعه، فعالیت 

های عمومی ایران، در واقع کتابخانه   نماید.های مطالعاتی را ارائه میجلسات نقد و بررسی، همچنین حلقه

فرهنگی متنوع و جذابی را در راستای ارتقاء شاخص عضویت )جذب عضو( و تشویق به خواندن،    های فعالیت

کنند تا موجبات افزایش  منظور ترویج کتابخوانی و نهادینه کردن این امر به شکل یک عادت، اجرا میبه 

فعالیت  این  تنوع  آورند.  فراهم  را  مخاطبان  بین  در  کتابخوانی  و  مطالعه  برنسرانه  و  تا  امه ها  شده  سبب  ها 

ها، انتخاب، اندرکاران دچار سردرگمی شوند. با توجه به بودجه کم و نیروی انسانی محدود کتابخانه دست

کنند. با در نظر گرفتن این مسائل اجرای این  ها اهمیت پیدا می ها برای کتابخانهطراحی و اجرای این فعالیت 

ها را مدیریت  ریزی این فعالیتگذاری و برنامهبتوان با سیاستها قطعاً کار مشکلی است، اما چنانچه  فعالیت

تر با امکانات کمتر طراحی نمود، شاهد نتیجه و بازدهی توان فعالیت ترویجی اثرگذار و جذاب بهینه نمود، می

 .(1390بیشتری در امر ترویج کتابخوانی بود )صالحی امیری،

های  ریزی فعالیت گیری از راهبردهای برنامها با بهره های عمومی دنیا در تالشند تدر واقع کتابخانه 

به  را  برنامهفرهنگی  چنین  فاقد  ما  کشور  متأسفانه  اما  نمایند.  مدیریت  فعالیت خوبی  برای  جامع  های  ریزی 

به فرهنگی کتابخانه برنامههای عمومی است. سیاست  نیازمند مطالعه و  ریزی در کتابخانه کارگیری  ها قطعاً 

 که در این پژوهش سعی شده است، به آن پرداخته شود. بررسی است،

های درست و سپس انتخاب مسیر، راه یا وسیله روش درست ریزی، تعیین هدفنامهاز آنجا که بر» 

آورد که وجود میریزی فرصتی برای جامعه به برنامه(.  1390باشد.« )مرادی،ها میو مناسب برای تأمین هدف 

به منحصر  راه  نقشه  نیازها، عالقه  بتواند  برای  استراتژی فردی  و  برنامهها  واسطه  به  و  نمایند  ایجاد  ریزی ها 

های هنری بتوانند با کار جمعی برای یکپارچگی و انسجام فرهنگ در های محلی و گروه استراتژیک، دولت

نقشه راه منحصربه (.  1391اجتماع گام بردارند )حاجیانی،   این  برنامبنابراین شناسایی  نیازمند  هفرد و  ریزی، 

 
1. Promoting-Reading 
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 باشد. به همین دلیل این پژوهش سعی در بررسی دقیق این اهم دارد. بررسی دقیق می

طرفی  »  برنامهاز  از:  فرآیند  عبارتند  آنها  مهمترین  ازجمله  که  پابرجاست  اصولی  مبنای  بر  ریزی 

 ها.«القیت و نوآوری بینی و توجه به خجامعیت، پویایی، غیرمتمرکز و مشارکتی بودن، متعهدانه بودن، واقع 

ست  ریزی فرایندی پویا و خالقانهطور که ذکر شد برنامه(. همان68، ص  1394اکبری،  و   زاده، اسدی)میرک

را شناسایی کرده و در جهت توسعه و پیشبرد  های آن تواند متناسب با نیازهای خود، مؤلفهکه هر سازمانی می

تصمیمآن و  مدیران  چنانچه  گیرد.  کار  به  از گرا  استفاده  با  فقط  بخواهند  نیازسنجی  و  مطالعه  بدون  یران 

ریزی راهبردی، برنامه یک سازمان را طراحی کنند، ممکن است با شکست  های موجود مثالً برنامهریزیبرنامه

مواجه شوند؛ چراکه لحاظ نشدن تناسب برنامه با هدف سازمانی، عدم تطابق و توجه به نیاز جامعه هدف و  

ها و کاربرد  ریزی و مؤلفه ذینفعان سبب عدم موفقیت خواهد شد. بنابراین شناخت انواع برنامه  هایخواسته

 (.1390امیری، آنها بسیار ضروری است )صالحی 

ریزی  کارگیری برنامه عدم شااانااخت و به   های فرهنگی همین بناابراین یکی از دالیل عدم موفقیات فعاالیات 

ها و دیدگاه کتابداران باشااد که با وجود  ر نظر نگرفتن نیازهای کتابخانه های عمومی، از طرفی د مناسااب کتابخانه 

هاای عمومی برگزار و اجرا  هاای فرهنگی و منااسااابتی متنوع و متعاددی کاه توساااط کتاابخااناه برگزاری فعاالیات 

ی ریزی فرایند طور که یاد شااد برنامه گردد، متأساافانه ساااعت مطالعه در کشااورمان همچنان پایین اساات. همان می 

را شاناساایی کرده و در جهت  های آن تواند متناساب با نیازهای خود، مؤلفه پویا و خالقانه سات که هر ساازمانی می 

ریزی  هایی مورد نیاز و متناسااب برنامه حاال مسااأله اینجاساات که چه مؤلفه . را به کار گیرد توسااعه و پیشاابرد آن 

ریزی  اینکاه چاه مادل معین و قاابال قبولی برای برنااماه هاای عمومی ایران هساااتناد و  هاای فرهنگی کتاابخااناه فعاالیات 

ای مناسااب اساات، جای بحث و بررساای دارد. بنابراین در این پژوهش سااعی شااده اساات با  های کتابخانه فعالیت 

های های فرهنگی کتابخانه ریزی مناساب فعالیت های برنامه جساتجویی جامع و کامل در منابع و بررسای انواع مدل 

های های فرهنگی کتاابخاانه ریزی فعاالیات ای اساااتفااده شاااده در آنهاا، مدل منااسااابی جهات برنامه ها عمومی و مؤلفاه 

ها و تهیه لیساتی از آنها، در نهایت با اساتفاده از نظرخواهی از مسائولین  عمومی ارائه گردد. بعد از شاناساایی مؤلفه 

های عمومی نهائی متناساب کتابخانه   ار د های اولویت نظر این مقوله، مؤلفه های عمومی و کارکنان صااحب کتابخانه 

 های عمومی ارائه گردد. های فرهنگی کتابخانه منظور طراحی فعالیت در قالب مدلی به 

 

 های اساسی پرسش

برنامهعامل (1 متناسب  فعالیتهای  کتابخانه ریزی  مسئوالن  و  کتابداران  دیدگاه  از  فرهنگی  های  های 
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 باشند؟ عمومی چه می

های عمومی  های فرهنگی از دیدگاه کارکنان و مسئوالن کتابخانه ریزی متناسب فعالیتمدل برنامه (2

 باشد؟ چه می

 

 روش پژوهش 

تمام کتابداران و روش پژوهش حاضار پیمایشای و از نوع کاربردی اسات. جامعه این پژوهش شاامل  

نفر  6336های عمومی که متشاکل از باشاد. جامعه کتابداران کتابخانههای عمومی ایران میمسائولین کتابخانه

بود و براسااااس جادول کرجسااای مورگاان   (1396هاای عمومی کشاااور،  ریزی نهااد کتاابخااناه)دفتر برنااماه

گیری  ها از نمونهظور حفظ پراکندگی نمونهمننفر تعیین شد. به  357( حجم نمونه  129، ص  1387)خلعتبری،  

ای اساتفاده شاد، برای این منظور کشاور ایران به پنج بخش شارق، غرب، مرکز، شامال و جنوب تقسایم  خوشاه

 ها و تعداد جامعه و نمونه کتابداران در هر یک از مناطق ارائه شده است.نام استان 1شد. در جدول

 ابداران ها، جامعه و نمونه کت. استان1جدول 

 ردیف  منطقه  استان جامعه نمونه

 1 شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان  585 33

 2 غرب ایالم، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، کهکیلویه و بویراحمد  848 48

 3 مرکزی  اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی، قزوین، یزد 1134 64

131 2320 
غربی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان شمالی، زنجان، آذربایجان شرقی و  

 گلستان، گیالن، مازندران 
 4 شمال

 5 جنوب  بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان  1449 81

 جمع کل  6336 357

می  احتمال  که  آنجا  پاسخ از  از  تعدادی  پرسشنامه رفت  نکنند،  دهندگان،  تکمیل  را    400تعداد  ها 

ها،  پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده   375پرسشنامه توزیع شد. از این تعداد  

ای انجام  ریزی، با استفاده از روش کتابخانه های برنامه ایست که براساس شناسایی مؤلفه پرسشنامه محقق ساخته 

ها در این زمینه موضوعی از جمله کتاب  ای سایر پژوهش انه شد. مبنای تهیه پرسشنامه، مطالعه اسنادی و کتابخ 

بوده است که روایی محتوایی و پایایی آن نیز تأیید  ( 1390ریزی بوده است )برای مثال مرادی، های برنامه مدل 

 . شده است. روایی یا اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت 

جهت سنجش روایی پرسشنامه حاضر از روایی محتوی بهره گرفته شد. ابتدا در روش کیفی روایی  

محتوی، پرسشنامه در اختیار سه نفر از کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار گرفت و از آنان خواسته شد  
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با موضوع و اهداف  تا در مورد هریک از گویه  پژوهش نقطه نظرات و  های پرسشنامه و میزان تناسب آن 

های خود را بیان دارند؛ پس از گردآوری نظرات، اصالحات نکات یادشده صورت گرفت. اما در دیدگاه 

( استفاده گردید. CVI)  2( و شاخص روایی محتویCVR)  1روش کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوی

عمومی در این زمینه نشان داد که مقدار    های نفر از کتابداران و مسئوالن کتابخانه   20نتایج حاصله در مورد  

قرارگرفته که از مقدار    1تا    8/0گویه پرسشنامه در دامنه بین    32گویه از    25ضریب نسبی روایی محتوای  

گویه از مقدار ضریب    7اند، با این وجود مقدار ضریب نسبی روایی محتوای  باالتر بوده   42/0ضریب بحرانی  

پایین به بحرانی  آمده تر  محتوای    دست  روایی  بنابراین  گردیدند.  تأیید    25و حذف  مورد  پرسشنامه  گویه 

باشند که می  1های پرسشنامه برابر  ها بیانگر آن بودند که شاخص روایی محتوای گویهگرفتند. همچنین یافته

استاندارد   مقدار  لذا روایی محتوای هر    79/0از  و  بوده،  تأیید    25باالتر  نیز مورد  پرسشنامه  گرفتند. گویه 

دست آمده با  منظور مشخص نمودن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که نتایج به به

های عمومی این امر حاکی از آن بود که مقدار ضریب آلفا کتابدار و مسئول کتابخانه 20گویه در مورد  25

 گردد.باشد که ضریب باالیی محسوب میمی 944/0برابر با 

مؤلفه سپ    نمودن  مشخص  برای  به س  متناسب  برنامه های  در  فعالیت کارگیری  فرهنگی  ریزی  های 

ها پرسشنامه تهیه شده بین آنها توزیع گردید.  های عمومی از دیدگاه کتابداران و مسئوالن این کتابخانه کتابخانه 

افزار اس.پی.اس.اس،  در نرم ها از آزمون تحلیل عاملی  وتحلیل داده آوری اطالعات، برای تجزیه بعد از جمع 

نرم  و  اکتشافی  تحلیل  این  جهت  اصلی  هدف  است.  شده  استفاده  تائیدی  عاملی  تحلیل  جهت  آموس  افزار 

باشد. این  های عمومی می های فرهنگی کتابخانه ریزی فعالیت های برنامه پژوهش، بررسی و تحلیل عاملی مؤلفه 

از نظر روش انجام در رده تحقیقات توصیفی است.  پژوهش بر حسب هدف، در رده تحقیقات کاربردی و  

استفاده شد. همچنین    3KMOگیری از معیارجهت دستیابی به اهداف، در تحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونه 

های پرسشنامه و اطمینان از اینکه تحلیل عاملی قابل اجرا است،  برای بررسی وجود الگوی همبستگی بین گویه 

ب  پایه تحلیل عاملی است،  از آزمون کرویت  این آزمون در مورد ماتریس همبستگی که  استفاده شد.  ارتلت 

و عناصر خارج قطر اصلی برابر صفر    1کند که آیا ماتریس همانی است )یعنی عناصر قطر اصلی برابر  بررسی می

ها رابطه  ن گویه ها، یک ماتریس همانی باشد، یعنی بی است( یا خیر. در صورتی که ماتریس همبستگی بین گویه 

باشد.  ها مناسب نمی دار نشده و تحلیل عاملی برای داده همبستگی وجود ندارد. در این حالت آزمون بارتلت معنی 

 
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 

3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 
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دار  ها رابطه همبستگی وجود داشته باشد، ماتریس همانی نبوده و آزمون بارتلت معنی اما در صورتی که بین گویه 

ها از روش  حلیل عاملی استفاده نمود. همچنین برای تحلیل عاملی داده توان از ت خواهد بود. در این شرایط می 

های اصلی از سه روش استفاده  های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید. برای تعیین تعداد عامل مؤلفه 

ریزه(  های ویژه )سنگ شد: الف( ارزش ویژه ب( نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و ج( نمودار ارزش 

 (Raykov & Marcoulides, 2008 .) 

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی    عامل پنهان خالصه گردید. جهت    3گویه پرسشنامه در    25براساس 

ها در تحلیل اکتشافی، از  های عمومی بود. پس از استخراج عاملهای فرهنگی کتابخانه ریزی، فعالیتبرنامه

های پنهان استخراج شده از لیل اکتشافی و همچنین عاملتحلیل عاملی تائیدی برای تعیین میزان مناسبت تح

افزار در حقیقت  افزار آماری ایموس استفاده شد. این نرم آن استفاده گردید. برای اجرای این تحلیل از نرم 

منظور اجرای تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل مسیر افزار اس. پی. اس. اس. است که به یک بسته افزودنی به نرم 

محور تدوین شده است. با توجه به عدم برقراری شرط نرمالیتی -زی معادالت ساختاری کواریانسساو مدل 

 .(1392استرپ )خودگردان سازی( استفاده شد )قاسمی،-چندمتغیره، از روش بوت

 

 های پژوهشیافته
 شناختی جامعه تحقیقوضعیت جامعه 

 وضعیت سابقه کار و درجات تحصیلی نشان داد. 
 های عمومی ایران فراوانی و درصد سابقه کار کتابداران موردمطالعه در کتابخانه . 2جدول 

 فراوانی  درصد فراوانی  درصد معتبر  درصدتراکمی 
 های آماری ویژگی                        

 سابقه کار به سال 

 5کمتر از  90 24 1/24 1/24

 10تا  6 80 3/21 4/21 5/45

 15تا  11 72 2/19 3/19 7/64

 20تا  16 63 8/16 8/16 6/81

 25تا  21 55 7/14 7/14 3/96

 و بیشتر 26 14 7/3 7/3 100

 بدون پاسخ 1 3/0  

 جمع کل  375 100 100 
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های عمومی ایران، کتابدار مورد مطالعه در کتابخانه   375، از میان  2دست آمده از جدول  بنا بر نتایج به   

 نفر( با بیشترین آمار عنوان نموده بودند که کمتر از پنج سال سابقه کاردارند.  90درصد )   24/ 1در حدود  
 های عمومی ایران . فراوانی و درصد میزان تحصیالت کتابداران موردمطالعه در کتابخانه 3جدول 

 فراوانی  درصد فراوانی  درصد معتبر  درصد تراکمی 
 های آماریویژگی  

 میزان تحصیالت 

 دیپلم فوق 17 5/4 5/4 5/4

 لیسانس  214 1/57 1/57 6/61

 لیسانس فوق 139 1/37 1/37 7/98

 دکتری  5 3/1 3/1 100

 جمع کل  375 100 100 

 

های  کتابدار مورد مطالعه در کتابخانه   375بیانگر آن است که از میان    3دست آمده از جدول  نتایج به 

 اند. نفر( دارای مدرک لیسانس بوده   214درصد ) 1/57عمومی ایران، بیش از نیمی یعنی 
 

اکتشافی: عاملی  کفایت    تحلیل  به  نسبت  اطمینان  کسب  جهت  عاملی  تحلیل  انجام  از  پیش 

و همچنین برای مشخص نمودن همانی نبودن ماتریس همبستگی که پایه تحلیل  KMOبرداری از معیار  نمونه 

 گزارش شده است.  4گیرد، نتایج آزمون کرویت بارتلت در جدول عاملی قرار می

 
 ی و کرویت ماتریس همبستگیبردار. نتایج آزمون کفایت نمونه 4جدول 

 های آماریویژگی هاآزمون

KMO 94/0 گیریکفایت نمونه 

 

 آزمون کرویت بارتلت 

 55/7214 مجذورکای تقریبی 

 300 درجه آزادی 

 000/0 احتمال خطا

 

اندازه کفایت نمونه  اینکه  به  برابر  با توجه  محاسبه گردیده و ارزش موجهی داشته و    94/0گیری 

توان نتیجه گرفت که رو میمعنادار شده است، از این  P<01/0همچنین آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 

 باشد.تحلیل عاملی برای این مطالعه قابل اجرا می
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»عامل پژوهش  اول  برنامهپرسش  متناسب  فعالیتهای  و  ریزی  کتابداران  دیدگاه  از  فرهنگی  های 

کتابخانه داده های عمومی چه میمسئوالن  بود.  نشان میباشند؟«  را  به های آماری  تعداد  دهد:  تعیین  منظور 

نسبت واریانس تبیین  همچنین    های استخراج شده و مناسب عامل استخراج شده از دو روش ارزش ویژه عامل

های اولیه )قبل از چرخش(« شامل های آماری »عاملمشخصه  5شده توسط هر عامل استفاده شد. در جدول 

 ژه و درصد واریانس تبیین شده ارائه شده است. ارزش وی

 های اصلیهای اولیه با روش مؤلفه های آماری عاملمشخصه  .5جدول 

 ارزش ویژه عامل اشتراک  عامل
درصد واریانس  

 تبیین شده

درصد تجمعی  

 واریانس تبیین شده

1 64/0 1 05/11 18/44 18/44 

2 75/0 2 01/4 04/16 23/60 

3 71/0 3 26/1 03/5 26/65 

4 61/0 4 99/0 96/3 22/69 

5 48/0 5 8/0 18/3 4/72 

6 57/0 6 73/0 93/2 33/75 

7 55/0 7 68/0 7/2 03/78 

8 7/0 8 56/0 22/2 25/80 

9 65/0 9 51/0 05/2 3/82 

10 75/0 10 48/0 91/1 22/84 

11 65/0 11 44/0 75/1 96/85 

12 7/0 12 4/0 62/1 58/87 

13 56/0 13 35/0 4/1 97/88 

14 77/0 14 32/0 27/1 24/90 

15 7/0 15 31/0 23/1 46/91 

16 74/0 16 29/0 17/1 63/92 

17 76/0 17 27/0 09/1 73/93 

18 65/0 18 26/0 03/1 76/94 

19 61/0 19 24/0 97/0 73/95 

20 7/0 20 22/0 86/0 59/96 

21 6/0 21 21/0 82/0 41/97 

22 74/0 22 19/0 75/0 17/98 
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23 53/0 23 17/0 69/0 85/98 

24 73/0 24 16/0 62/0 47/99 

25 49/0 25 13/0 53/0 100 

گردد، با توجه به اینکه ماتریس عاملی چرخش نایافته و بارهای عاملی آن  همچنان که مالحظه می

به  معنا  با  نمیساختاری  این دست  از  عاملدهند،  بر  رو  استخراج شده  مؤلفه های  با پایه روش  و  اصلی  های 

های نهایی سه عامل مشخصه   6استفاده از چرخش واریماکس به محورهای جدید منتقل گردید. در جدول  

 اصلی مقیاس ارائه شده است. 
 های نهایی آماری بر پایه پردازش سه عامل با ارزش ویژه باالتر از یک مشخصه  .6جدول 

 درصد تجمعی واریانس تبیین شده درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه عوامل

 88/34 88/34 72/8 عامل اول

 22/55 34/20 08/5 عامل دوم 

 26/65 04/10 51/2 عامل سوم 

از جدول    همانگونه   نتایج حاصل  با ارزش ویژه  نشان می  6که  اول  تنهایی در  به  72/8دهد، عامل 

توانسته است    08/5نماید. در مرتبه بعد، عامل دوم با ارزش ویژه  درصد واریانس را تبیین می  88/34حدود  

امل بر روی هم درصد واریانس را تبیین کند؛ و در نهایت نتایج بیانگر آن بود که هر سه ع 34/20در حدود 

 کنند.درصد واریانس را تبیین می 26/65برابر با 

 گردد.عامل استخراج شده، ارائه می 3های پرسشنامه بر بارهای عاملی، گویه 7در جدول  
 های استخراج شده و دوران یافته به روش واریماکس ها روی عامل ماتریس بارهای عاملی گویه  .7جدول 

 عوامل

 هاگویه 
 عامل سوم  عامل دوم  اولعامل 

1   72/0 

2   77/0 

3   72/0 

4 72/0   

5  52/0  

6  68/0  

7 62/0   

8  82/0  
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9 78/0   

10 86/0   

11 79/0   

12 81/0   

13  63/0  

14 86/0   

15 78/0   

16  86/0  

17  85/0  

18 79/0   

19  78/0  

20 8/0   

21 64/0   

22 83/0   

23  63/0  

24 82/0   

25  44/0  

به   عاملنتایج  عاملی،  بارهای  ماتریس  از  آمده  برنامه دست  مدل  مقیاس  یافته  چرخش  ریزی های 

 های فرهنگی حاکی از آن بود که: فعالیت

های موجود  بوده است. ماهیت گویه   86/0تا    62/0گویه با دامنه بار عاملی بین    13عامل اول دارای   (1

، معرف »بررسی  24و    22،  21،  20،  18،  15،  14،  12،  11،  10،  9، 7،  4های  عامل یعنی گویهدر این  

 وتحلیل و شناخت دقیق آنها« است. دقیق وضعیت بیرونی و تجزیه 

های موجود در  بوده است. ماهیت گویه   86/0تا    44/0گویه با دامنه بار عاملی بین    9عامل دوم دارای   (2

یعنی گویه » 25و    23،  19،  17،  16،  13،  8،  6،  5های  این عامل  و  بررسی  ، معرف  منابع موجود 

 وضعیت داخلی« است . 

های موجود  بوده است. ماهیت گویه   77/0تا    72/0گویه با دامنه بار عاملی بین    3عامل سوم دارای   (3

ها براساس نیازها ، معرف »زیرساخت )اساسی( تعیین زیرساخت3و    2،  1های  در آن عامل یعنی گویه

 نابع موجود و تأیید عملیاتی شدن« است.و م

وتحلیل و  . بررسی دقیق وضعیت بیرونی و تجزیه 1توان به ترتیب  گانه فوق را میبنابراین عوامل سه  
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آنها   دقیق  داخلی  2شناخت  وضعیت  و  موجود  منابع  بررسی  زیرساخت3.  تعیین  )اساسی(  زیرساخت  ها  . 

 گذاری کرد.اتی شدن نام براساس نیازها و منابع موجود و تأیید عملی

ریزی  بعد از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، که به استخراج سه عامل باال انجامید. جهت تائید مدل برنامه

 از تحلیل عاملی تائیدی با ضرایب استاندارد استفاده شده است. 

 

 تحلیل عامل تائیدی

برنامه متناسب فعالیتپرسش دوم پژوهش »مدل  از  ریزی  دیدگاه کارکنان و مسئوالن  های فرهنگی 

 دهد: های آماری را نشان میداده  8باشد؟« بود. جدول های عمومی چه میکتابخانه

منظور بررسی مناسبت مدل حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول با  به 

نهان بار شده و بین سه عامل عامل پ  3گویه پرسشنامه روی    25کوواریانس استفاده گردید. در این تحلیل  

های پرسشنامه(  متغیر مشاهده شده )گویه  25متغیر شامل    53پنهان، کوواریانس در نظر گرفته شد. در مجموع  

 28متغیر درونی و    25ها و سه عامل پنهان( در مدل حضور داشتند. همچنین  متغیر پنهان )واریانس گویه   28و  

پارامتر برای   53مورد ثابت شده و  28مدل حضور داشت که از این تعداد  پارامتر در  81متغیر بیرونی بودند. 

یک از پارامترهای آزاد، مقید نبودند. با توجه به عدم برقراری شرط نرمالیتی چند  برآورد آزاد بودند. هیچ 

 استرپ برای برازش مدل استفاده شد.- ها، از روش بوتمتغیره بین گویه 

دار بود، که ازنظر آماری معنی  272و درجه آزادی آن    7/1579(  مقدار آماره کای دو )مجذور کا

شود. جهت حذف  است. حجم نمونه و عدم برقراری نرمالیتی چندگانه باعث بزرگ شدن آماره کای دو می

را برای کای دو نسبی   5تا    1اثر حجم نمونه، از کای دو نسبی استفاده گردید. شوماخرولومکس مقادیر بین  

به    8/5د. کای دو نسبی برای مدل حاضر  داننمناسب می بود که نزدیک به مقدار مناسب بوده است. الزم 

یادآوری است که عدم برقراری شرط نرمالیتی چندمتغیره، مقدار کای دو و در نتیجه کای دو نسبی را به  

 .(1392گزارش شده است )قاسمی، 8های برازش در جدول دهد. سایر شاخصشدت افزایش می
 های فرهنگی ریزی فعالیتهای برازش مدل برنامه . شاخص 8جدول 

 مدل اشباع مدل برازش شده هاشاخص
مدل 

 استقالل

برازش  

 مطلق 

 7/1579 001 /0 > 8/7395     (CMINکای دو )

 8/5  7/24 ( CMIN/DFکای دو نسبی )

ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده  

(RMR ) 
15/0 001 /0> 54/0 
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 73/0 1 17/0 ( GFIبرازش )نیکویی  

 67/0  10/0 ( AGFIنیکویی برازش اصالح شده )

برازش  

 تطبیقی 

 NFI (Delta1) 79/0 1 0بونت به هنجار -بنتلر

 RFI (rho1 ) 76/0  0برازش نسبی  

 IFI (Delta2) 82/0 1 0برازش افزایشی 

 TLI (rho2 ) 80/0  0لویس -توکر

 CFI 82/0 1 0برازش تطبیقی  

برازش  

 مقتصد

 PRATIO 91/0 001 /0> 1نسبت مقتصد بودن 

 <PNFI 71/0 001 /0> 001 /0برازش هنجار شده مقتصد 

 <PCFI 74/0 001 /0> 001 /0تطبیقی مقتصد 

 

های برازش مطلق مدل برازش شده با مقادیر متناظر مدل استقالل و مدل اشباع در  با مقایسه شاخص 

تر هستند. بر این اساس های مدل برازش شده به مدل اشباع نزدیکشاخصگردد که  ، مشاهده می8جدول  

به معنای برازش بسیار خوب  95/0تر از های تطبیقی، مقادیر بزرگباشد. برای شاخصمدل نسبتاً مناسب می

های تطبیقی کمتر از   به معنای برازش قابل قبول است. در مدل حاضر، شاخص  95/0تا     9/0ن  و مقادیر بی

محاسبه شاخصبوده 9/0 مبنای  ازآنجاکه  نرمالیتی چند  اند.  از  انحراف  است،  دو  کای  آماره  تطبیقی،  های 

های تطبیق  متغیره باعث بزرگ شدن آماره کای دو شده و درنتیجه این امر سبب کم برآورد گردیدن شاخص

شاخص برای  است.  از  شده  بیشتر  مقادیر  مقتصد،  می  6/0یا    5/0های  دمناسب  تمام باشد.  حاضر  مدل  ر 

نمودار  شاخص هستند.  مناسب  برازش  نشانگر  مقتصد  به   1های  را  شده  برازش  واریانس مدل  ها،  همراه 

 دهد. های رگرسیونی استاندارد نشده نشان میها و وزنکوواریانس 

های رگرسیونی استاندارد نشده و استانداردشده هریک از سه عامل استخراج شده  وزن 9در جدول  

 های متناظر آورده شده است.گویه بر روی 
 های متناظر ها بر روی گویه های رگرسیونی استاندارد نشده و استانداردشده هریک از عامل . وزن 9جدول 

برچسب مقدار  

 احتمال

برآورد  

 استاندارد 

 شده

 نسبت 

 بحرانی 

 انحراف 

 معیار

برآورد  

 استاندارد 

 نشده

 ها عامل  هاگویه 

 732 /0   1 4 

 7 0/ 964 0/ 073 13/ 247 0/ 679 *** 1عامل 

*** 778 /0 322 /15 068 /0 037 /1 9 
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*** 849 /0 867 /16 067 /0 134 /1 10 

*** 779 /0 355 /15 069 /0 057 /1 11 

*** 797 /0 746 /15 063 /0 992 /0 12 

*** 869 /0 290 /17 067 /0 164 /1 14 

*** 811 /0 037 /16 062 /0 994 /0 15 

*** 789 /0 560 /15 067 /0 048 /1 18 

*** 818 /0 198 /16 066 /0 077 /1 20 

*** 707 /0 832 /13 058 /0 807 /1 21 

*** 835 /0 562 /16 072 /0 186 /1 22 

*** 815 /0 126 /16 066 /0 071 /1 24 

 617 /0   1 5 

 2عامل 

*** 714 /0 395 /11 099 /0 126 /1 6 

*** 793 /0 286 /12 118 /0 455 /1 8 

*** 629 /0 335 /10 121 /0 248 /1 13 

*** 801 /0 366 /12 128 /0 580 /1 16 

*** 793 /0 287 /12 134 /0 641 /1 17 

*** 718 /0 433 /11 112 /0 276 /1 19 

*** 683 /0 016 /11 094 /0 031 /1 23 

*** 568 /0 523 /9 091 /0 869 /0 25 

 729 /0   1 1 

 2 1/ 058 0/ 080 13/ 179 0/ 773 *** 3عامل 

*** 780 /0 252 /13 081 /0 080 /1 3 

 

به   از جدول  نتایج  با سه عامل و    9دست آمده  پارامترها  برآورد  از آن است که  گویه،    25حاکی 

دهنده آن بود که برازندگی مدل نسبتاً قابل قبولی را ارائه داده است. ضرایب استانداردشده در این زمینه نشان 

، در عامل اول نیرومندترین سازه 9ل  اند. با توجه به نتایج جدومعنادار بوده   P<  01/0ها در سطح  تمامی گویه

(. این در حالی است که در 85/0قرار داشته است )  21( و پس از آن گویه  87/0بوده )  30مربوط به گویه  

(، و در نهایت در عامل سوم نیز نیرومندترین سازه 8/0تعلق داشته )  32ترین سازه به گویه  عامل دوم قوی 

های رگرسیون استاندارد نشده های استاندارد نشده یا وزن بارهای عامل (.  78/0بوده است )  3متعلق به گویه  
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پنهان )شامل عامل ارائه شده است و جهت طوالنی   9ها و جمالت خطا( در جدول  و واریانس متغیرهای 

همراه ضرایب استاندارد نشان  مدل برازش شده به   1نشدن مبحث، نمودار مربوطه گزارش نگردید. در نمودار  

 . داده شد

 
 همراه ضرایب استاندارد شده. مدل برازش شده را به  1نمودار 

 
 نتیجه

برنامهدر پاسخ به پرسش اول و دوم پژوهش درباره شناسایی عامل ریزی متناسب  ها و تعیین مدل 
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از دیدگاه کارکنان و مسئوالن کتابخانهفعالیت نشان از سه  های فرهنگی  نتایج تحلیل عاملی  های عمومی، 

بندی  های عمومی بوده است. بعد از دسته های فرهنگی کتابخانهریزی فعالیت مؤلفه جهت برنامه  25عامل و  

های  مؤلفه به سه عامل، این سه عامل عبارتند از: عامل اول یعنی بررسی دقیق وضعیت بیرونی کتابخانه  25

تجزیه  و  شامل  عمومی  آنها  دقیق  شناخت  و  دقیق  13وتحلیل  )شناخت   مشتریان/ ذینفعان/رقبا/  گویه 

کنندگان؛ شناخت و تحلیل محیط خارجی؛ شناخت و تعیین موقعیت کتابخانه و اسکن دقیق اعضا و  تأمین

خواهیم برای آن  وتحلیل پیشینه میراث فرهنگی و گذشته پدیده فرهنگی که میمحله نیازسنجی دقیق؛ تجزیه 

های فرهنگی ها در جهت طراحی فعالیتاین آئین  های فرهنگی و کشفبرنامه طراحی کنیم؛ توجه به ارزش

مناسب با آن؛ شناسایی مسأله، مشکالت و تحلیل نیروهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر اهداف؛ تعریف مسأله  

کنندگان و  های مسأله جهت دفع آن؛ شناسایی عوامل مناسب طراحی برنامه؛ تعیین مشارکتحلو یافتن راه 

نه مشارکت؛ توجه به ایجاد فضای مشارکتی؛ تعیین نتایج مورد انتظار جامعه(، عامل ها؛ تعیین دامصالحیت 

گویه )ارزشیابی و بازنگری؛    9های عمومی شامل  دوم یعنی بررسی منابع موجود و وضعیت داخلی کتابخانه 

احیای   جهت  اجرایی  تیم  ساماندهی  و  شناسایی  موجود؛  وضع  شناخت  داخلی؛  محیط  تحلیل  و  شناخت 

ها، های محلی؛ شناسایی و تدوین طرحی برای استمرار، پایداری و تأمین منابع مالی؛ تعیین اولویت گفرهن

ها؛  ها؛ تعیین میزان پیشرفت و اصالح؛ شناسایی منابع و دروندادها، همچنین توجه به ورودی منابع و محدودیت 

روش  برنامهتعیین  پیامدهای  و  اثرات  و  نتایج  مستمر  ارزیابی  وهای  سوم  فعالیت  ها  عامل  و  فرهنگی(  های 

زیرساخت تعیین  گویه  زیرساخت:  سه  شامل  آن  شدن  عملیاتی  تأیید  و  موجود  منابع  و  نیازها  براساس  ها 

انداز/آینده متصور و مطلوب؛ اهداف(. این نتیجه با پژوهشی با عنوان طراحی مدل  )مأموریت و رسالت؛ چشم

ریزی عبارت های اساسی مدل برنامهکه در آنجا نیز عاملطوریه ها همخوانی دارد. باستراتژی در کتابخانه

: شامل شناسایی دقیق کتابخانه، اعضای کتابخانه و طراحان، بررسی محیط  1بودند از: طراحی موقعیت کتابخانه 

ها و تهدیدها و عوامل : فرآیند شناسایی دقیق محیط بیرون و داخل کتابخانه، تحلیل دقیق فرصت 2کتابخانه 

-ها و برنامه: شامل تعیین بودجه، اهداف، مأموریت 4ای واحد ، طراحی دقیق برنامه 3رونی و بیرونی کتابخانه د

(. Owns, 2002)  5ها از دید کاربران و ذینفعان کتابخانه های سازمان، به تائید رساندن این اهداف و مأموریت 

 
1  . Positioning the Architects 

2  . Scanning the Envierment 
3  . Analyzing Structure Options 

4  . Desining Unit Plan 

5  . Accepting the Agenda 
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که در آنجا طوری(، نیز همخوانی دارد، به 0122)  1استفنسون   و   همچنین این تحقیق با تحقیق جرمانو، استرچ 

وتحلیل و شناخت  ای، بررسی دقیق وضعیت بیرونی کتابخانه و تجزیه های کتابخانهریزی فعالیت نیز برای برنامه

فرد های محیطی، ایجاد ارزش مشتری و ارتقای منافع منحصربه هایی نظیر اسکنکارگیری تاکتیکدقیق آنها به 

   ه؛ همچنین بررسی منابع موجود و وضعیت داخلی کتابخانه مورد توجه بوده است.کاربران و جامع

با تحقیق ویتلی نتیجه  برنامه(  2013)  2این  خوانی دارد.  محور همریزی خدمات جامعهدر خصوص 

ای برای مشخص کردن فلسفه  کمیته  2005در سال  3که در آن تحقیق نیز کتابخانه عمومی ادمونتون طوریبه 

برنامهبه مدل  جامعهکارگیری  خدمات  گویه   4محور ریزی  اساس  این  بر  نتیجه  در  داد،  برنامه  تشکیل  های 

ریزی تمرکز روی جامعه است در این برنامه  (.Wheatley, 2013)  مشخص شد  2010تا    2006استراتژی سال  

ریزی عبارت بودند از: نیازسنجی جامعه، تعیین دقیق نیازهای جامعه، تشخیص های برنامهدر آنجا نیز مؤلفه

گروه  مسائل  و  گروه و  ها  مشکالت  دقیق  )تعیین  آنها جامعه  اجتماعی  مشارکت  سطح  دقیق  تعیین  ، 5ها(، 

تأثیرات نتایج،  ارزیابی،  دنهام   (.Wheatley, 2013)   همچنین  تحقیق  با  تحقیق  این  نیز 2008)  6همچنین   )

به  برای برنامههمخوانی دارد.  نیز  لوا های کتابخانهریزی فعالیت طوری که در آنجا  از  7ای  نیازسنجی دقیق   ،

ریزی بوده است. همانگونه که مشاهده شد این تحقیقات نیز مؤلفه نیازسنجی و شناخت  های اولیه برنامهمؤلفه

اند. این  ها بوده های کتابخانه جزء مؤلفهسعه برنامهدقیق ذینفعان و جامعه، ارزیابی و بیانیه مأموریت، اهداف تو

ریزی جهت توسعه فرهنگ عمومی ( در خصوص برنامه 2006) 8لزلی  و نتیجه نیز با تحقیق درسانگ، گراس

در سال    12، بالتیمور 11، بندفورت 10، فیالدلفیال9های اکلند محلی )مشتری محور( نه کتابخانه از جمله کتابخانه 

طوری  همخوانی دارد. به   13ریزی و ارزیابی برآمدمحوربرای طراحی خدمات جوانان از طریق برنامه  2005

آوری اطالعات مربوط به جامعه و جمعیت و شناخت دقیق آنها مورد توجه  که در آن تحقیق نیز، مؤلفه جمع 

های هدف، همچنین تعیین سطح زیرگروه ها و  که نیازسنجی دقیق جمعیت، تعیین گروه ایگونه قرار داشت به
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ها و خدمات، تعیین  آوری اطالعات، توسعه برنامهها با سن، همچنین جمع سنی جهت طراحی متناسب برنامه

وتحلیل نتایج، ارزیابی مستمر، مأموریت، نقش خدمات، بحث و شناسایی نقاط قوت داخلی کتابخانه و تجزیه 

 ها بودند. تهدیدها از مؤلفهها و محیط بیرونی کتابخانه و فرصت 

هاای فرهنگی یاا کلی باا توجاه باه نتاایج این تحقیق، همچنین باا توجاه باه تعریف فعاالیاتباه طور

هایی(  که عبارت است از: یک فعالیت یا رویدادی است )یا رویدادها یا سری فعالیت  1ایهای کتابخانهبرنامه

شاااوند. نظیر  ریزی میطراحی و برنامه 2ه مشاااتریانوسااایله یک کتابخانه برای ساااودرساااانی بهساااتند که به

های فرهنگی برای تمام افراد جامعه اعم از  ین فعالیتا  (.Reitz, 2014)  3های کتاب، باشاگاه کتابنمایشاگاه 

ریزی مناسااب، گردد. بنابراین طبق این تعریف جهت برنامهاعضااای کتابخانه و افراد غیر عضااو برگزار می

ریزی، شااناسااایی جامعه و نیازهای دقیق آنها،  ها در برنامهدن اهداف و مأموریتحتی قبل از مشااخص شاا 

»پنج   4ا.بی.پی.ای  ها و فرهنگ این جمعیت بسایار ضاروری و حیاتی اسات. همانگونه که در مدلکشاف آئین

کتابخانه.  های عمومی«، تمرکز اصاالی بر جامعه اساات نه  ریزی و ارزشاایابی برآمدمحور کتابخانهگام برنامه

پاساخگو بودن به عالیق و نیازهای جامعه، عامل اصالی محبوبیت نزد اعضاای آن جامعه اسات. با نیازسانجی 

آید، دسات میها بهدقیق از اعضاا و جامعه اطالعات ارزشامندی درباره چگونگی برآوردن نیازها و خواساته

)گراس،    دازی خادماات جادیاد خواهاد بودانا هاا و خادماات قبلی و راه عنوان راهنماایی در باازنگری برنااماهباه

 .(36، ص 1395و والتر، مدیاویال، 

مدل  همانند  مدل،  این  برجسته  و  بارز  برنامهویژگی  و  های  ادمونتون  عمومی  کتابخانه  ریزی 

ریزی توجه به پیشینه جمعیت  محور بودن این مدل است. طبق این مدل قبل از برنامههای اکلند، جامعهکتابخانه 

های فرهنگی، توجه به  ای که کتابخانه در آن واقع شده، همچنین توجه به دیدگاه ای قومی محلههو گروه 

منظور مشخص های فرهنگی به های فرهنگی، همچنین تعیین دیدگاه رویکردهای شناسایی و کشف ارزش

در سرآمد    ها و خدمات نمودن انتظارات فرهنگ جامعه از کتابخانه، در راستای تغییرات اساسی در فعالیت 

برنامه تا  گرفت،  خواهد  دقیق  قرار  نیازسنجی  با  همچنین  گردد.  طراحی  فرهنگی  متناسب  و  کامل  ریزی 

ها با  های هدف، همچنین تعیین سطح سنی جهت طراحی متناسب برنامه ها و زیرگروه جمعیت، تعیین گروه 

 همراه خواهد آورد.آوری اطالعات، مشتری محوری را به سن، همچنین جمع 
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ریزی سنتی، قابلیت توسعه و اجرای  محور( در مقایسه با برنامهریزی جامعهه طورکلی این مدل )برنامهب

ها را با تمرکز روی مخاطبان  های فرهنگی، خدماتی و مهارتی به کتابخانه ریزی جهت انتقال فعالیتیک برنامه

به کتابخانه با استفاده از ارزیابی دارد، به طورکلی هر آنچه موجب جذب اعضای جدید و توسعه مؤثر مردم 

کتابخانه عمومی به   1نوگرایی  برنامهکارگیری مدل و  برنامه های طراحی و  ها و  ریزی جدید جهت طراحی 

باشد، را داراست. در واقع  خدمات جذاب برای جامعه در راستای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی آنها می

اش را براساس جامعه هدف خود انتخاب نماید. به  های فرهنگیعالیت تواند مدل خدماتی و فهر کتابخانه می

-های امروز نیازمند توسعه برنامه این ترتیب دنیای امروز، دنیای مشتری مداری است. همانگونه که استراتژی

هایی است که عالوه بر درگیر شدن با مشتری در تالش برای افزایش خدمات با کیفیت در جهت حمایت از  

هایی ریزی در طول توسعه و اجرای چنین برنامه های برنامهکارگیری عناصر و مؤلفه ن وفادار است. به مشتریا

اینکه، جهت بر  به ها به گیریعالوه  از  سمت مشتری محوری،  برای درک کتابخانه  عنوان یک کانال قوی 

ادراک ارزش، سوق می برنامه نیازهای مشتری و  استراتژیک کتابخانهیابد.  های آن مانند  ای و مؤلفه ریزی 

فرد کاربران  های محیطی، ایجاد ارزش مشتری و ارتقای منافع منحصربه هایی نظیر اسکنکارگیری تاکتیکبه 

به  که  شد  خواهد  جامعه  برنامهو  برای  پایه  بهترین  کتابخانهریزیعنوان  استراتژیک  عمل های  رقابتی  های 

 (.  Germano & Stretch‐Stephenson, 2012) خواهد کرد

به  راستا  همین  فعالیت در  بیشتر  غنای  باعث  آنها،  با  تعامل  و  اعضا  مشارکت حداکثری  های  کارگیری 

ها برای بهبود  محوری یکی از بهترین شیوه ریزی با محوریت مشتری کارگیری برنامه فرهنگی خواهد بود، زیرا که به 

 .(Brenda,  Beaubien,  Beth &  Simpson, 2014)  ها بوده است های جدید در کتابخانه خدمات و ایجاد نقش 

کتابخانه  از  برخی  که  است  دلیل  همین  به  کتابخانهدقیقاً  نظیر  دنیا  جهت  های  ماساچوست  های 

ریزی جامع، دست به پویش محلی و پایش محیطی، شناسایی و بررسی خدمات و مطالعات موجود، برنامه

ها، همچنین  هایشان، شناسایی الگوها و پیشرفت همراه برنامه های مرتبط و رقبا/ همکاران به شناسایی سازمان

 (.123، ص 1390موران، و  شناسایی نقاط ضعف و قدرت زده است )استوارت

ها و عوامل این مدل  گیری از مؤلفهتوانند با بهره های عمومی ایران میبا کشف این مدل، کتابخانه

کارگیری  ریزی نمایند. از طرفی با به های فرهنگی را با اطمینان خاطر بیشتری برنامه، فعالیت هاگیریر تصمیمد

 ها بهره گیرند. توانند از ویژگی بسیار مهم و کاربردی در کتابخانههای این مدل می مؤلفه
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 پیشنهادات اجرایی پژوهش

 شود:با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می

  های فرهنگی خود از مدل ارائه شده بهره های عمومی جهت طراحی فعالیتریزان کتابخانهبرنامه-

جهت   عوامل  شناسایی  و  توجه  با  همچنین  جامعه،  اعضای  و  مخاطبان  روی  بر  تمرکز  سایه  در  تا  گیرند 

ابسترسازی زمینه به  بتوانند  با کاربران و جامعه،  تعامل  از فرصت مشارکت و  هداف متعالی های مشارکت 

گیری از این مدل، بتوانند عالوه های عمومی با بهره فرهنگی و آموزشی خود دست یابند. در واقع کتابخانه 

تنها باعث افزایش خدمات با کیفیت در جهت حفظ کاربران و حمایت از کاربران بر درگیر کردن کاربران، نه 

های فرهنگی آنها، همچنین غنای بیشتر فعالیت   وفادار گردند، بلکه باعث جذب حداکثری اعضا و تعامل با 

 ها و ترویج کتابخوانی خواهند شد. کتابخانه

برنامه- مدل  به  توجه  برنامهبا  شده  کشف  جامعهریزی  و  ریزی  جمعیت  پیشینه  به  توجه  محور، 

نگی، ای که کتابخانه در آن واقع شده؛ همچنین بررسی نیازها و نگرش اجتماعی، فرههای قومی محلهگروه 

های فرهنگی؛ تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه پیشنهادهای عملی منظور شناسایی ارزشبه 

ای را در اولویت قرار دهند، تا از  های کتابخانهریزی جهت طراحی فعالیت برای پاسخگویی به آنها، در برنامه

های  که کتابخانه طوری مند گردند. به گذشته بهره های قومی جامعه بیش از  فرصت تعامل با افراد محلی و گروه 

چگونگی  درباره  ارزشمند  اطالعات  کشف  و  جامعه  و  اعضا  از  دقیق  نیازسنجی  سایه  در  بتوانند  عمومی 

ای  گونه مند گردیده، بهریزی متناسب با هر محله و منطقه بهره برآوردن نیازها و عالئق آنها، از امکان برنامه

جدید و ترغیب و تشویق مؤثر مردم به کتابخانه شده و به هدف متعالی خود که که موجب جذب اعضای  

 ها و خدمات متناسب نیاز آنهاست، دست یابند. همان رضایت کاربران و ارائه فعالیت

های مربوط به  گیریهای عمومی را در تصمیمریزان و مدیران کتابخانه کارگیری این مدل برنامهبه 

 ری خواهد کرد. های فرهنگی یافعالیت
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Abstract 

Introduction: In this research, the aim was to study the components of appropriate planning 

for cultural activities of public libraries and to provide a model for it. 

Methodology: The present research is an applied survey method. A researcher-made 

questionnaire is selected as the tool for data collection. Factor analysis was applied 

SPSS software for exploratory Factor Analysis and Amos software for confirmatory 

factor analysis. For factor analysis of the data, was used the prencipal component 

method with varimax rotation. 

Findings: exploratory Factor Analysis has summarized 25 items of the questionnaire in 3 

factors. The three factors that have explained a total of 65% of the total variation of 

the 25 items of the questionnaires are: the first extracted factor was Correspond to 

the careful examination of the external status of public libraries and their accurate 

analysis; the second extracted factor was Correspond to the examination of existing 

resources and the internal situation Public Libraries and third exteracted factor of 

infrastructure: determining the infrastructure based on The needs and resources 

available and its operational approval.using the confirmatory factor analysis, the 

ranking model was constructed with standardized coefficients.according to the 

result of Confirmatory factor analysis the fited model was suitable. 

Cunclusion: The most important feature of the model is community-oriented. According to 

this model, before planning, paying attention to the history of the population, along 

with the customer-centric will be at the forefront of fundamental changes in 

activities and services, to design a complete cultural planning. Public libraries in 

Iran can take advantage of the components and factors in decision-making, this 

model plans cultural activities with more confidence. 

Keywords: Planning, Planning Components, Cultural Activities, Cultural planning model of 

public libraries, Public Libraries. 
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