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چکیده
هاي عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند پرداخته شده است. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه کتابخانهدر : هدف
هاي عمومی خراسان هاي عمومی نهادي زیر پوشش اداره کل کتابخانهپژوهش کلیه اعضاي کتابخانه: پاسخگویان این هاروش

اند. حجم نمونه بر اساس ساله بوده15) عضو فعال کتابخانه و حداقل 1391جنوبی بودند که در زمان اجراي پژوهش (مهرماه 
پرسشنامه برگشت داده شد که فقط 271ن شد. از این تعداد نفر تعیی357جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان تعداد 

نفر متخصص استفاده و براي 5کامل پر شده بود. براي سنجش روایی از روایی محتوایی و نظر ها از آندرصد) 22/67(240
بازآزمون به کار گرفته شد. -محاسبه پایایی، روش آزمون

متوسط ازحدبیشهاي عمومی شهرستان بیرجند در توسعه فرهنگی ، نقش کلی کتابخانه: نتایج نشان داد از نظر پاسخگویانهایافته
ها به جز یک هاي مختلف توسعه فرهنگی تا حدودي با هم متفاوت بود. در تمامی مؤلفه) بود. اما این میزان در مؤلفه5از 28/3(

ازحدبیشهاي عمومی شهرستان بیرجند کتابخانههاي فرهنگی و هنري) این نقش از دیدگاه کاربران مؤلفه (گسترش آموزش
ها هاي شغلی کاربران در دیدگاه آنرسید متغیرهایی مانند سن، سطح تحصیالت و گروهبود. هرچند به نظر می) 5از 3(متوسط

خصوص هاي عمومی در توسعه فرهنگی تفاوتی ایجاد کند، ولی در این پژوهش تفاوت معناداري دردر خصوص نقش کتابخانه
یجه توجه به جایگاه تکتابخانه عمومی در توسعه فرهنگی و در نجایگاهاین متغیرها یافت نشد.  این مقاله کمک مؤثري به درك 

کند. آن در بافت جامعه می
هاي عمومی، هویت فرهنگی، تبادالت فرهنگی، بیرجند: توسعه فرهنگی، کتابخانههاکلیدواژه

mnowkarzi@um.ac.ir، شناسی دانشگاه فردوسیدانشیار گروه علم اطالعات و دانش.١

mnarmenji63@yahoo.com، هاي عمومی خراسان جنوبی. کارشناس ارشد اداره کل نهاد کتابخانه2

شهرستان یدر توسعه فرهنگیعمومهايکتابخانهگاهیجایبررس).1393(، مهديینارمنجنمحسن؛ نوکاریزي،
.233-248)،2(4، یرسانو اطالعکتابداري نامه پژوهش. رجندیب
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مقدمه 
ریزان و مدیران در تبیین نظام کند تا برنامههاي عمومی در جامعه ایجاب میکتابخانهنقش و جایگاه 

هاي عمومی ممکن است در ابعاد مختلف نقش ها نمایند. کتابخانهتري بر آنرسانی کشور تمرکز بیشاطالع
خود را ایفا کنند. 

ازجملهشود کتاب مربوط  میبه آنچهدر توسعه فرهنگی، ارکان فرهنگی نقشی مؤثر دارند. کتاب و 
دهنده و سازنده دارند. در تحول توسعه فرهنگی چیزي هاي عمومی، نقش شکلها و به ویژه کتابخانهکتابخانه

هاي که بیش از همه باید تغییر کند، ذهنیت جامعه است و ذهنیت یعنی اندیشه، و بستر اندیشه نیز از راه رسانه
ها را بپذیریم، نقش شود. اگر اینهاي گروهی میسر میمطبوعات و رسانه،ارتباطی و اطالعاتی نظیر کتاب

شود. هاي عمومی نیز آشکار میکتابخانه
هاي گاههاي حقیقی و تجلیها آینهها منتقل کند و کتابخانهها را به کتابخانهها باید جریانبستر اندیشه

ها مایه بگیرد. چون از آنحالنیدرعها متجلی سازد و تحول اندیشه باشد و توسعه فرهنگی خودش را در آن
در توسعه فرهنگی تحول عمیق و اساسی در جامعه مورد توجه است، پس بستر اندیشه باید به اعماق جامعه 

توانند واسطه و پل این انتقال باشند و مردم را با تحوالت هاي عمومی است که مینفوذ کند و کتابخانه
ها برقرار سازند. براي پویایی توانند انس و الفت، و دوستی بین مردم و اندیشهها میزند. آنها آشنا سااندیشه

ها بتپد فرهنگ یک کشور توجه جدي به کتابخانه عمومی الزم است، نبض فرهنگ کشور باید در کتابخانه
)Chambel, ر اساس آن هاست که باید این نبض را در دست گرفت و اوضاع را ب). در کتابخانه1992

کتاب به نهضتی کهآنرسد راهی نیست جز به فرهنگ زنده برسیم، به نظر میکهآنتشخیص داد. براي 
هاي جوشنده این نهضت باشند. براي توانند چشمههاي عمومی میعمومی و گسترده تبدیل شود. کتابخانه

زدگی از این رخوتخود را هاي عمومی باید کتابخانه،این پیوند عمیق و ذاتی درست برقرار باشدکهآن
هاي عمومی هستند اداره کتابخانهمسئولریزي کنند. کسانی که موجود رها سازند و براي خروج از آن برنامه

باید آغازگر این حرکت باشند. 
ـــعه فرهنگی، تمرکز بر ارتقاي فرهنگی و ها و به ویژه کتابخانهنقش کتابخانه هاي عمومی در توس

از جانبههمهدهی به هویت فرهنگی و حمایت ها در شکلها از این نظر است. آني جوامع، و توسعه آنهنر
سوادآموزي آن نیز نقش دارند.  ست. کتابخانههالزمسواد و  سعه فرهنگی در جامعه ا هاي عمومی نیز به تو

ـــکلباال بردنمنظور  ـــده و ش ـــواد و اطالعات عمومی بنیاد ش ـــطح س ـــلی آناند. ازگرفتهس ها اهداف اص
,Sāfiسوادآموزي و افزایش سطح اطالعات و فرهنگ عمومی جامعه است ( 2000  .(
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ها باید رســد کتابخانههاي عمومی در توســعه فرهنگی، به نظر میبا توجه به نقش و جایگاه کتابخانه
ـــعه فرهنگی نقش عمیقدر برخی ابعاد و مؤلفه Tosic andتري ایفا کنند (هاي توس Lazarevic, ). با 2010

ــعه فرهنگی، توجه به مؤلفهتوجه به فعالیت هاي تقویت هویت فرهنگی، افزایش هاي کتابخانه در حوزه توس
ــاختن فرهنگ  ــا، عمومی س ــرانه مطالعه و باالخره خوانیکتابمبادالت فرهنگی بین اعض ، افزایش میزان س

ـــترش آموزش توانند به تر میهاي عمومی بیشکه کتابخانههاییهاي فرهنگی و هنري، به عنوان مؤلفهگس
,Heidariآموزش آن براي توسعه فرهنگی اقدام کنند، در نظر گرفته شد ( ). اما مشخص نیست که از 2010

هاي عمومی، این نهادها به عنوان نهادهایی آموزشــی، چقدر در توســعه فرهنگی و دیدگاه کاربران کتابخانه
ــی آن نقش دارند؟ آیا مؤلفههايبه ویژه هر یک از مؤلفه ــیت، هاي جمعیتمورد بررس ــناختی نظیر جنس ش

ــوص نقش کتابخانه ــغلی در دیدگاه کاربران در خص ــیالت و گروه ش ــن، تحص ــعه س هاي عمومی در توس
هایی نظیر آن این پژوهش ها، و پرسشپرسشگونهاینهاي توسعه فرهنگی مؤثر است؟ براي پاسخ به مؤلفه

طراحی شد. 

ینه پژوهشپیش
به مرور اینجاهاي اندکی، به ویژه در ایران انجام شده است، ولی در هر چند، در این حوزه پژوهش

هاي عمومی در توسعه فرهنگی در ها، در حوزه نقش کتابخانهترین آنترین و مرتبطو بررسی برخی از مهم
شود. ایران و خارج از ایران پرداخته می

,Riyahi(یاحیر هايکمی و کیفی کتابخانههايبا هدف بررسی شاخصیر پژوهشد) 1994
يهاکتابخانهییکاراو تییفکزانیو میتوسعه فرهنگینبهرابط، بهعمومی ایران و سایر کشورهاي جهان

نشان داد که همبستگی و ارتباط معناداري میان میزان کیفیت و ي این پژوهشهاپرداخته است. یافتهیعموم
درصد از افزایش در میزان کیفیت 95عمومی و میزان توسعه فرهنگی وجود داشت و هايکتابخانهکارایی

کهاینیعنی د؛یگردعمومی به وسیله افزایش در میزان توسعه فرهنگی تبیین میهايکتابخانهکاراییو 
يبا کیفیت بهترعمومی مجهز وهايکشورهایی که داراي سطح باالیی از توسعه فرهنگی بودند کتابخانه

داشتند. 
,Maktabifard(فرد یمکتب در تحقق یعموميهاکتابخانهنقشیبه بررسیپژوهشدر)2005

کهبودینپژوهش نشانگر انیاجینتاپرداخت. 1383-1368رانیاياتوسعهيهانامهبریاهداف فرهنگ
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- با کتابخانهمییرمستقغیامیتوسعه به طور مستقيهابرنامهیکليهااستیاز اهداف، راهبردها، و سياریبس
به آن یبرنامه توجهینااندرکاراندستیولبودندنهاد قابل تحقق یناقیدر ارتباط و از طریعموميها

با توجه به یعموميهاکه کتابخانهدادپژوهش نشان یجنتایانپادر. ندکردیتلقرنگکمآن را اینداشته 
دسترانیتوسعه ايهاهدر برناممناسبیگاهیها متصور است، هنوز به جاآنيکه برایو رسالتکارایی

.اندیافتهن
,Heidari(حیدري  هاي عمومی در توسعه فرهنگی را بررسی نامه خود نقش کتابخانهدر پایان)2010

فرهنگی نسبت به حد کرد. نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معناداري میان هویت فرهنگی و مبادالت 
هاي هویت فرهنگی نسبت به مقادیر مبادالت فرهنگی باالتر بود متوسط وجود داشت. مقادیر حاصل از گویه

داد که پاسخگویان کتابخانه عمومی را در تقویت هویت فرهنگی در مقایسه با مبادالت فرهنگی و نشان می
دانستند. مؤثرتر می

,Yilmas(لمازی استفاده از زانیبر مياقتصادیعوامل اجتماعیرمطالعه تأثهبیدر پژوهش)1998
به جز ،یعموميهااستفاده از کتابخانهزانینشان داد ميويهاافتهیآنکارا پرداخت. یعموميهاکتابخانه

کمبود ینالیدلينبود. ویمجبور به استفاده بودند، کاففیانجام تکاليبرانوجوانان کهکودکان و يبرا
وی،کتابخانه عمومیجهبه اطالعات و در نتیازرا در سه نکته خالصه کرد: نداشتن عادت به مطالعه، عدم ن

کاربرانيازهایبه نیکتابخانه عمومییپاسخگوعدم
ینامتوان به در داخل و خارج از ایران، در این حوزه میشدهانجامهاي مهم از دیگر پژوهش

)Nāmi, ,Pārsazadeh and Shaghaghiزاده و شقاقی (پارسا، )1995 ,Adimorahآدیمورا ()،2009

,Hnamte(نیمت ، )1993 ,Tosic and Lazarevic(یکو الزاروکیتوس، )2006 ,Kinya(اینیک، )2010

,Hancks(هنکزو )2011 اشاره کرد. ) 2012
هاي نقش کتابخانه عمومی در فعالیتمسئلهاي جانبی به هاي مورد بررسی، به گونهدر پژوهش

,Heidariفقط در یک پژوهش (فرهنگی و توسعه فرهنگی اشاره شده است  ) به نقش کتابخانه عمومی 2010
هاي مورد بررسی در این پژوهش پرداخته شده بود که در واقع در توسعه فرهنگی و با استفاده از مؤلفه

هاي آوري و سؤاالت و فرضیهرفت ولی تغییراتی در ابزار جمعهاي آن پژوهش مبانی این کار قرار گمؤلفه
پژوهش ایجاد شد.

پژوهش هايپرسش



237...یعموميهاکتابخانهگاهیجایررسب1393پاییز و زمستان ، 2، شماره 4سال 

هاي عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند تا چه حد نقش کتابخانهاصلی پژوهش:  پرسش 
است؟ 

گیرد:فرعی زیر صورت میهايپرسشاصلی از طریق پاسخگویی به پرسشبه این پاسخگویی
هاي عمومی در تقویت هویت فرهنگی تا چه حد است؟نقش کتابخانه.1
هاي عمومی در افزایش مبادالت فرهنگی بین اعضا تا چه حد است؟نقش کتابخانه.2
خوانی تا چه حد است؟فرهنگ کتابهاي عمومی در تعمیمنقش کتابخانه.3
ح دانش تا چه حد است؟هاي عمومی در افزایش میزان سرانه مطالعه و ارتقاي سطنقش کتابخانه.4
هاي فرهنگی و هنري تا چه حد است؟ هاي عمومی در آموزشنقش کتابخانه.5

هاي پژوهش  فرضیه
هاي عمومی شهرستان بیرجند در توسعه نقش کتابخانهدربارههاي سنی مختلف بین نظرات گروه.1

فرهنگی تفاوت معناداري وجود دارد. 
سطوح مخت.2 صیالت بین نظرات کاربران داراي  ستان نقش کتابخانهدربارهلف تح شهر هاي عمومی 

بیرجند در توسعه فرهنگی تفاوت معناداري وجود دارد. 
شغلی مختلف بین نظرات گروه.3 سعه نقش کتابخانهدربارههاي  ستان بیرجند در تو شهر هاي عمومی 

فرهنگی تفاوت معناداري وجود دارد.

پژوهشروش
کاربردي اســت. جامعه آماري این پژوهش شــامل کلیه اعضــاي روش پژوهش پیمایشــی و نوع آن 

هاي عمومی خراســان جنوبی اســت که در زمان هاي عمومی نهادي زیر پوشــش اداره کل کتابخانهکتابخانه
ـــو فعال کتابخانه و حداقل 1391اجراي پژوهش (مهرماه  ـــاله بوده15) عض اند. حجم کل جامعه آماري س

ـــامل  نابرای4817ش ـــی و مورگان نفر بود. ب ـــاس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجس ن حجم نمونه بر اس
)Dayani, ـــهدر این پژوهش از روش نمونهنفر تعیین گردید.357) تعداد 2003 ـــادفی خوش اي گیري تص

هاي عمومی نهادي شــهرســتان بیرجند هاي مورد نظر در جامعه مورد بررســی کتابخانهشــد. خوشــهاســتفاده 
سعیدي، ال ستاد  سیمرغ، محمدتقی کریم(ا ضرت خدیجه کبري (س)،  پور و پور، محمدعلی کریمغدیر، ح

ضور آزمودنی سبت ح شه به ن سی، نه دي) بودند. از هر خو ها در جامعه آماري در هفت کتابخانه مورد برر
ــبت به ترتیب  ــد، این نس ــعیدي، %28نمونه گرفته ش ــتاد س ــرت خدیجه %25از کتابخانه اس از کتابخانه حض
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ـــیمرغ، %5پور، از کتابخانه محمدعلی کریم%16از کتابخانه الغدیر، %19ي (س)، کبر از %4از کتابخانه س
از کتابخانه نه دي تعیین شد. %3پور و کتابخانه محمدتقی کریم

ساختهبراي جمع شنامه محقق  س شنامه آوري اطالعات از پر س ساختار آغازین پر شد. البته  ستفاده  ا
شدهی شنااد س شنامه1389مه حیدري (از پر س ست پر شد. در بخش نخ شناختی هاي جمعیتداده،) اقتباس 

شامل هویت فرهنگی، مبادالت فرهنگی  شنامه چند مؤلفه ( س سخگویان گردآوري گردید. بخش دوم پر پا
، افزایش میزان ســـرانه مطالعه و ارتقاي ســـطح دانش، و خوانیکتاببین اعضـــا، عمومی ســـاختن فرهنگ 

ـــترش آموزش بهگس باط بین کتابخانههاي فرهنگی و هنري) را که از جن ـــعه هاي ارت هاي عمومی و توس
هاي کاربران در گرفت. در هر مؤلفه چندین گویه طراحی شــد، و ســپس دیدگاهفرهنگی اســت، در برمی

شی لیکرت مورد میزان تأثیرگذاري هر یک از گویه ساس طیف پنج ارز ، کم 1(براي خیلی کم نمره ها بر ا
گردآوري گردید. )5، و خیلی زیاد نمره 4، زیاد نمره 3، متوسط نمره 2ره نم

نامه از دیدگاه ـــ ـــش ـــنجش روایی پرس نظران حوزه کتابداري و هاي پنج نفر از صـــاحببراي س
صالحات الزم در آن انجام اطالع شنامه اعمال و ا س شان پس از دریافت در پر شد. نظرات ای ستفاده  سانی ا ر

ـــتفاده از روش آزمونگرفت. میزان پایا ـــد که در مورد مؤلفهباز آزمون-یی آن با اس هاي مورد تعیین ش
ستگی سی همب ست آمد: هویت فرهنگی برر ضا 78/0هاي ذیل به د ، عمومی 93/0، مبادالت فرهنگی بین اع

هاي و گسترش آموزش71/0.، افزایش سرانه مطالعه و ارتقاي سطح دانش /75یخوانکتابساختن فرهنگ 
ـــال 68/0فرهنگی و هنري  ـــنامه در نیمه دوم مهرماه س ـــش ـــاي نمونه مورد نظر در 1391. این پرس بین اعض

درصد) 91/75(271مکرر در مجموع يهايریگیپهاي مورد بررسی توزیع شد و در نهایت پس از کتابخانه
پذیر نبود. بنابراین ها امکانپرسشنامه ناقص بودند و استفاده از آن31پرسشنامه بازگردانده شد. از این تعداد 

ستفاده قرار جهت تحلیل دادهماندهیباقدرصد) پرسشنامه 22/67(240ها، با حذف این پرسشنامه ها مورد ا
گرفت. 

ــنامهیدقتکمبه طور کلی  ــش ــخگویان در پر کردن پرس ــوي برخی از پاس هاي ها از محدودیتاز س
شکل برعمده این پژوهش بود. شنامهبراي رفع این م س صور میخی پر شده، در شد با بیهایی که ت دقتی پر

هاي ناقص در نظر گرفته و حذف گردید و پرسشنامه مجدداً بین چند نفر دیگر توزیع شد ردیف پرسشنامه
تا حجم پاسخ برگشتی کافی باشد.

هاي پژوهش یافته
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صل از متغیرهاي جمعیتیافته سخگویان در جدول هاي حا ست. آمده1شناختی پا که گونههمانا
شاهده می شرکتشود بیشم سیت نیز تعداد ترین  سی بوده و به لحاظ جن شنا کنندگان داراي مدرك کار

تر از مرد بوده است. پاسخگویان زن بیش
. توزیع فراوانی جنسیت و تحصیالت پاسخگویان1جدول 

جنسیت
تحصیالت

جمعدکتريکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلمزیر دیپلم
221412417298مرد
42231453100142زن

64372694172240جمع

هاي عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند تا چه نقش کتابخانه: پاسخ سؤال اصلی پژوهش
حد است؟ 

38از هاي عمومی در توسـعه فرهنگی میانگین نمرات حاصـل به منظور بررسـی نقش کلی کتابخانه
شد. میانگین نمرات  سخگو در نظر گرفته  سعه فرهنگی از دیدگاه هر پا سی به عنوان نمره تو گویه مورد برر

سخگویان مطابق جدول  سخگویان در مجموع نقش بود. بنابراین می28/3برابر 2پا توان نتیجه گرفت که پا
حد متوسط ارزیابی کردند. هاي عمومی را در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند باالتر از کتابخانه

هاي توسعه فرهنگیهاي مرکزي و پراکندگی مؤلفه. شاخص2جدول 

هویت فرهنگیهايمؤلفه
تعداد 

پاسخگویان
میانگین

انحراف 
استاندارد

حداکثرحداقل

22126/373/015هویت فرهنگی
22016/37/025/175/4مبادالت فرهنگی بین اعضا

2293/365/022/15خوانیکتابعمومی ساختن فرهنگ 
افزایش سرانه مطالعه و ارتقاي سطح 

دانش
22643/369/017/15

هاي فرهنگی و گسترش آموزش
هنري

23498/285/015

18528/364/018/192/4توسعه فرهنگی
است؟هاي عمومی در تقویت هویت فرهنگی تا چه حد نقش کتابخانهنخست پژوهش: پرسش پاسخ 
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گویه اســـتفاده شـــد که 12هاي عمومی در تقویت هویت فرهنگی از براي ســـنجش نقش کتابخانه
صل از  شد. 12میانگین نمرات حا سخگو در نظر گرفته  گویه به عنوان نمره هویت فرهنگی از دیدگاه هر پا

ـــخگوتکنتایج آزمون تی  ـــان داد بین میانگین نمرات هویت فرهنگی از دیدگاه پاس یان با حد نمونه نش
سط (نمره  شت (3متو سخگویان معتقد t= 26/5؛ P= 000/0) تفاوت معناداري وجود دا ). به بیانی دیگر، پا

اند.متوسط مؤثر بودهازحدبیشها هاي عمومی در تقویت هویت فرهنگی آنبودند که کتابخانه
سخ  سش پا ضا تا چه هاي عمومی در افزایش مبادالت فرهنگینقش کتابخانهدوم پژوهش:پر بین اع
حد است؟

هاي عمومی در مبادالت فرهنگی بین اعضــا در نظر گرفته هشــت گویه براي بررســی نقش کتابخانه
ــل از  ــده بود. در مورد این مؤلفه نیز میانگین نمرات حاص ــخگو به کار برده 8ش گویه به عنوان نمره هر پاس

ـــد. نتایج  آزمون تی یک نمونه حاکی از آن بود که بین می ها و انگین نمرات مبادالت فرهنگی آزمودنیش
ـــط ( ـــت (3حد متوس به t= 39/3؛ P=001/0) تفاوت معناداري وجود داش یانی ).  ها نقش آزمودنیدیگرب

متوسط  ارزیابی کردند. ازحدبیشهاي عمومی در این زمینه را کتابخانه
خوانی تا چه حد فرهنگ کتابهاي عمومی در تعمیمنقش کتابخانهســوم پژوهش: پرســش پاســخ 

است؟
ـــد. در این9با خوانیکتابهاي عمومی در تعمیم فرهنگی نقش کتابخانه ـــی ش جا نیز گویه بررس

شان داد که میانگین نمرات گویه ستفاده قرار گرفت. در این مورد نیز نتایج آزمون تی یک نمونه ن ها مورد ا
.  )t= 9/6؛ P=000/0() تفاوت معناداري وجود داشت3ره بین میانگین نمرات پاسخگویان و حد متوسط (نم

هاي عمومی را باالتر از حد متوسط توان گفت که پاسخگویان نقش کتابخانهدر خصوص این مؤلفه نیز می
اند.بیان کرده

ــرانه مطالعه و ارتقاي نقش کتابخانه: چهارم پژوهشپرســش پاســخ  هاي عمومی در افزایش میزان س
چه حد است؟سطح دانش تا 

هاي عمومی در میانگین نمرات حاصــل از شــش گویه که نقش کتابخانهپرســش براي بررســی این 
داد به کار برده شد. در مورد  این افزایش میزان سرانه مطالعه و ارتقاي سطح دانش را مورد سنجش قرار می

ـــطح دانش با حد متو ـــرانه مطالعه و ارتقاي س ـــط تفاوت معناداري وجود مؤلفه نیز بین میانگین نمرات س س
هاي عمومی کتابخانه،پاســخگویانکه اکثرها حاکی از آن بود در نتیجه یافته).t= 8/9؛ P=000/0(داشــت

دانند. را در افزایش سرانه مطالعه و ارتقاي سطح دانش تأثیرگذار می
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سخ  سش پا تا چه حد هاي فرهنگی و هنريهاي عمومی در آموزشنقش کتابخانهپنجم پژوهش: پر
است؟

ــش پنجمین  ــان داد که بین میانگین نمرات پرس ــد. نتایج آزمون نش ــی ش ــه گویه بررس پژوهش با س
ــت ( ــط تفاوت معناداري وجود نداش ــخگویان در مورد این مؤلفه با حد متوس . )t= -357/0؛ P=722/0پاس

سخگویان نقش کتابخانه ست که از دیدگاه پا سترشاین بدین معنا هاي فرهنگی آموزشهاي عمومی در گ
تر بوده است. رنگهاي توسعه فرهنگی کمو هنري نسبت به دیگر مؤلفه

1آزمون فرضیه 
سنی مختلف بین نظرات گروه سعه نقش کتابخانهدربارههاي  ستان بیرجند در تو شهر هاي عمومی 

فرهنگی تفاوت معناداري وجود دارد. 
سنی شاخص سه گروه  سخگویان در  سعه فرهنگی از دیدگاه پا هاي مرکزي و پراکندگی نمره تو

آید پاسخگویان گروه هاي جدول مذکور برمیکه از دادهگونهآنتوصیف شده است. 3مختلف در جدول 
ـــنی  ـــال و باالتر داراي باالترین میانگین نمرات بودند (30س ین ترین میانگ) و در طرف مقابل پایین46/3س

سال بود.  29-20) مربوط به پاسخگویان گروه 19/3نمرات (
هاي مرکزي و پراکندگی نمره توسعه فرهنگی . شاخص8جدول 

هاي سنی مختلفاز دیدگاه پاسخگویان در گروه
حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینفراوانیگروه سنی

15-197328/364/053/171/4
20-297619/361/018/192/4

3646/366/032/287/4و باالتر30
18528/364/018/192/4جمع

ضیه از آزمون تحلیل واریانس  شد. طرفهکیبه منظور آزمودن این فر ستفاده  که در ظاهر هرچندا
)، ولی این تفاوت 9بین میانگین نمرات پاسخگویان سه گروه سنی مورد مطالعه تفاوتی مشاهده شد (جدول 

توان می%95بنابراین در مورد این فرضـیه با اطمینان .)p=115/0معنادار نبود (05/0در سـطح از نظر آماري 
هاي عمومی در توســـعه فرهنگی تابخانههاي ســـنی مختلف از نظر نقش کگفت که بین پاســـخگویان گروه

تفاوت معناداري وجود نداشت.
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هاي سنی مختلفآزمون معناداري تفاوت بین میانگین نمرات پاسخگویان گروه. 9جدول 

Fp-valueدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
76/12هابین گروه

186/2115/0 44/73182هادرون گروه
2/75184جمع

2آزمون فرضیه 
صیالت درباره نقش کتابخانه سطوح مختلف تح ستان بین نظرات کاربران داراي  شهر هاي عمومی 

بیرجند در توسعه فرهنگی تفاوت معناداري وجود دارد. 
تعداد پاسخگویان داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتري در نمونه مورد بررسی کهییازآنجا

) به منظور آزمودن این فرضیه، پاسخگویان از نظر سطح تحصیالت در چهار گروه زیر10اندك بود (جدول 
وسعه هاي مرکزي و پراکندگی نمره تبندي شدند. شاخص، دیپلم، کاردانی، و کارشناسی و باالتر دستهپلمید

ارائه شده است.10فرهنگی از دیدگاه پاسخگویان در سطوح تحصیلی مورد نظر در جدول 
هاي مرکزي و پراکندگی نمره توسعه فرهنگی از دیدگاه پاسخگویان سطوح تحصیلی . شخص10جدول 

مختلف

میانگینفراوانیمیزان تحصیالت
انحراف 
استاندارد

حداکثرحداقل

4842/365/053/171/4پلمیدریز
3138/375/058/192/4دیپلم

2815/354/016/234/4کاردانی
7819/360/018/161/4کارشناسی و باالتر

18528/364/018/192/4جمع
داراي باالترین پلمیدحاکی از آن است که پاسخگویان داراي تحصیالت زیر10هاي جدول داده

تر از بیشپلمیدریز) به بیانی دیگر، افراد داراي تحصیالت 42/3میانگین نمرات توسعه فرهنگی بودند (
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ترین میانگین دانستند. در این میان پایینهاي عمومی را در توسعه فرهنگی مؤثر میدیگران نقش کتابخانه
تحصیالت کاردانی بود. نمرات توسعه فرهنگی نیز متعلق به پاسخگویان داراي 

مورد آزمون قرار گرفت. گرچه طرفهیکپژوهش نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس 2فرضیه 
) ولی این 11شد (جدول مشاهدههاي تحصیلی مختلف تفاوتی جزئی بین میانگین نمرات پاسخگویان گروه

بنابراین در مورد فرضـــیه دوم نیز با اطمینان .)p=124/0معنادار نبود (05/0در ســـطح تفاوت از نظر آماري 
ـــیلی مختلف در جامعه آماري از نظر نقش می95% ـــطوح تحص ـــخگویان داراي س توان گفت که بین پاس

هاي عمومی در توسعه فرهنگی تفاوت معناداري وجود ندارد.کتابخانه
تحصیلی مختلفآزمون معناداري تفاوت بین میانگین نمرات پاسخگویان سطوح . 11جدول 

Fp-valueدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
35/23هابین گروه

944/1124/0 86/72181هادرون گروه
2175184جمع

3آزمون فرضیه 
شغلی مختلف بین نظرات گروه شهرستان بیرجند در توسعه فرهنگی نقش کتابخانهدربارههاي  هاي عمومی 
وجود دارد.تفاوت معناداري

هاي عمومی را دارند اعضاي نمونه مورد کلیه افراد جامعه حق استفاده از کتابخانهیی کهآنجااز 
به منظور آزمودن این فرضیه پاسخگویان رونیازاهاي شغلی بسیار متنوع بودند. بررسی به لحاظ گروه

بندي شدند. طبقه» بیکار«و » محصل«، »شاغل«پژوهش در سه گروه شغلی 
هاي مرکزي و پراکندگی نمره توسعه فرهنگی از دیدگاه پاسخگویان در سه گروه شغلی شاخص

بیانگر این است که پاسخگویان 12شماره هاي جدول توصیف شده است. داده12مورد بررسی در جدول 
) 25/3(ترین میانگین نمرات) و در طرف مقابل پایین33/3بیکار داراي باالترین میانگین نمرات هستند (

مربوط به پاسخگویان شاغل است. 
اسـتفاده شـد. در این مورد نیز طرفهیکبه منظور آزمودن این فرضـیه نیز از آزمون تحلیل واریانس 

ــد  ــاهده ش ــغلی مورد مطالعه تفاوتی مش ــه گروه ش ــخگویان س هر چند که در ظاهر بین میانگین نمرات پاس
.)p=843/0معنادار نبود (05/0در سطح اري )، ولی باز هم این تفاوت از نظر آم12(جدول 
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ضیه نیز با اطمینان  سخگویان گروهمی%95بنابراین در مورد این فر شغلی توان گفت که بین پا هاي 
.هاي عمومی در توسعه فرهنگی تفاوت معناداري وجود نداشتمختلف نیز از نظر نقش کتابخانه

هاي مرکزي و پراکندگی نمره توسعه فرهنگی . شاخص12جدول 
هاي شغلی مختلفاز دیدگاه پاسخگویان گروه

حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینفراوانیگروه سنی

2825/368/029/258/4شاغل

12027/364/018/171/4محصل

3733/363/082/192/4بیکار
18528/364/018/192/4جمع
هاي شغلی مختلفآزمون معناداري تفاوت بین میانگین نمرات پاسخگویان گروه. 13جدول 

Fp-valueدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
15/02هابین گروه

181/0843/0 06/75182هادرون گروه
21/75184جمع

نتیجه
ــخگویانجینتا ــان داد که از دیدگاه پاس ــر نش ــعه نقش کتابخانه،پژوهش حاض هاي عمومی در توس

سط بود. نتایج برخی از پژوهش ستان بیرجند باالتر از حد متو شهر در این حوزه نیز شدهانجامهاي فرهنگی 
,Riyahi)هاي عمومی در ابعاد مختلف توســعه ملی اســت حاکی از نقش مؤثر کتابخانه 1994; Hancks,

,Maktabifard)اما نتایج پژوهش مکتبی فرد (2012 با توجه به یعموميهاکه کتابخانهنشـــان داد (2005
رانیتوسعه ايهاهدر برناممناسبیگاهی، هنوز به جادر نظر گرفته شده استها آنيکه برایو رسالتکارایی
ي عمومی بیرجند نقشـــی باالتر از حد متوســـط در هابنابراین گرچه کاربران براي کتابخانه.اندیافتهندســـت

هاي توسعه فرهنگی الزم هاي عمومی در برنامهاند اما براي ارتقاي جایگاه کتابخانهتوسعه فرهنگی قائل شده
ها هم به لحاظ مجموعه و هم از نظر خدمات بهبود یابد. این کتابخانهکاراییاست میزان 
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تایج پژوهش حاکی از آن بود که  ـــخگویان نقش کتابخانهن هاي عمومی را در تقویت هویت پاس
ستند. ازحدشیبفرهنگی  سط مؤثر دان صر » یت فرهنگیهو«متو شامل عنا ست که  شمندي ا سیار ارز مؤلفه ب

شـود و تقویت فرعی توجه به ادبیات ملی، جلوگیري از تهاجم فرهنگی، حفظ فرهنگی بومی و مانند آن می
سط کتابخانه صر تو ست. به نظر میهاین عنا سیار باالیی برخوردار ا سد وجود منابع اي عمومی از اهمیت ب ر
یات ملی و کتاب نهمفاخر ادب فرهنگ بومی منطقه ممکن اســـت در تقویت هویت فرهنگی هایی در زمی
ـــد.  ـــربههاي توجه به نیازهاي محلی کاربران منطقه با ویژگیکاربران تأثیرگذار باش خود، و نیز فردمنحص

شکل متمرکز کنونی به منظور به مجموعهتوجه  شیدن از تهیه منابع به  ست ک ساس این نیازها و د سازي بر ا
تقویت هویت فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. 

متوسط ولی ازحدبیشنیز نقشی » توسعه مبادالت فرهنگی«هاي عمومی در به نظر کاربران، کتابخانه
,Heidari(د. این موضوع با نتایج حیدري انتر از هویت فرهنگی داشتهپایینکمی همخوانی ندارد. )2010

هاي هویت فرهنگی نسبت به مقادیر مبادالت فرهنگی نتایج پژوهش وي نشان داد که مقادیر حاصل از گویه
هاي دو باالتر بود. شاید تفاوت در نتایج این دو پژوهش ناشی از تفاوت در منابع فراهم آمده در کتابخانه

مورد بررسی در دو پژوهش (بیرجند و خاتم) و نیز نیازهاي متفاوت ایشان باشد. منطقه 
ـــت. منابع کتابخانه به عنوان محمل،بدون تردید کتابخانه هاي مرکز مبادله فکري و فرهنگی اس

ـــمگیري ایفا می ـــد کتابخانهکنند. در مجموع گرچه به نظر میمبادالت فرهنگی نقش چش هاي عمومی رس
ستان بی سب ایفا کردهزمینه نیز نقش خود را به گونهرجند در این شهر ، اما تقویت این حوزه نیاز به انداي منا

سیاري بیشفعالیت شهرستان به بیانی دیگر، کتابخانه.طلبدها میتري را از سوي کتابخانههاي ب هاي عمومی 
سازي کاربران با خرده شنا سطی در آ شه اي و بینهاي منطقهفرهنگبیرجند در حد متو المللی و ترویج اندی

اند اما تا رســیدن به ســطح مطلوب و آرمانی فاصــله نســبتاً زیادي دارند و در این نگر تأثیرگذار بودههمســان
زمینه نباید از هیچ کوششی فروگذار کنند. 

ـــوص مؤلفه  ـــخگویان» خوانیفرهنگ کتابتعمیم«در خص هاي عمومی را نقش کتابخانه،نیز پاس
,Nāmiنامی (باالتر از حد متوســط ارزیابی کردند. در پژوهش  و به خوانیکتابکتاب و یتوضــع)، 1995

. ذکر شده استیبه عنوان موانع و عوامل توسعه فرهنگهااستفاده از آنزانیو میعموميهاکتابخانهژهیو
ـــتف ـــرایطی براي اس ـــاختن فرهنگ مطالعه و ایجاد ش اده همگان از منابع مکتوب و میراث گرچه عمومی س

اند در آن موفق هاي عمومی بیرجند در سطحی بیش از متوسط توانستهفرهنگی از وظایفی است که کتابخانه
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تر عمل کنند تا موجبات گسترش عمومی فعاليهارسد در این زمینه باید کتابخانهعمل کنند، اما به نظر می
د. توسعه فرهنگی در جامعه فراهم گرد

افزایش میزان ســـرانه مطالعه و ارتقاي ســـطح «نکته قابل توجه این اســـت که در این پژوهش مؤلفه 
باالترین نمره را از سوي کاربران دریافت کرد. به بیانی دیگر، کاربران نقش و تأثیر کتابخانه عمومی » دانش

,Hnamteدانستند. پژوهش نیمت (تر میهاي مورد بررسی بیشبر این مؤلفه توسعه فرهنگی را از بقیه مؤلفه

هاي عمومی در ارتقاي ســطح دانش در میان اقشــار مختلف جامعه ) نیز حاکی از نقش مؤثر کتابخانه2006
رسد که کتابخانه عمومی نقشی مستقیم در این حوزه ایفا کند زیرا یکی از اهداف بود. البته طبیعی به نظر می

رهنگ مطالعه و دانشی است. اولیه و اصلی کتابخانه عمومی توسعه ف
بســیار فعال » هاي فرهنگی و هنريآموزش«هاي عمومی در حوزه رســید کتابخانههر چند به نظر می

شکیل کالسعمل کنند. زیرا بخش عمده کار آن شی فرهنگی ها باید پرکردن اوقات فراغت با ت هاي آموز
ما کم باشـــد، ا یت آنو هنري  نهها در این حوزترین میزان موفق به گو گاه اي ه گزارش شـــد  ید که از د

ــخگویان نقش کتابخانه ــترش آموزشپاس ــط هاي فرهنگی و هنري پایینهاي عمومی در گس تر از حد متوس
هاي فرهنگی هاي عمومی در آموزشبود. شاید یکی از دالیل اصلی پایین بودن میزان تأثیرگذاري کتابخانه

هاي عمومی در رســد کتابخانهن زمینه باشــد. متأســفانه به نظر میها در ایو هنري امکانات بســیار محدود آن
ستند. نتایج پژوهش تر محلی براي مطالعه دروس و آمادگی براي کنکور دانشایران بیش مرجانی آموزان ه

)Marjāni, ـــان داد که ) نیز 1998 ـــهر ريهاخانهاز تمام کتابنش به عنوان محلی براي مطالعه ي عمومی ش
صیلی و  ستفاده میآزموندروس تح جایگاه حقیقی در ایران از عمومی هايکتابخانه. در واقع شدکنکور ا

اند. مرکز فرهنگی پویا در جامعه تا حدودي دور ماندهخود به عنوان 
هاي سنی بنابراین گروههاي عمومی را دارند،همگان بالقوه امکان استفاده از کتابخانهکهایننظر به 

هاي عمومی هستند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین پاسخگویان مختلف در زمره کاربران کتابخانه
هاي عمومی در توسعه فرهنگی تفاوت معناداري وجود نداشت. هاي سنی مختلف از نظر نقش کتابخانهگروه

رسد ترین میانگین نمرات بودند. بنابراین به نظر میسال و باالتر داراي باال30البته پاسخگویان گروه سنی 
،تري در توسعه فرهنگی قائل هستندهاي عمومی نقش بیشتر نسبت به سایرین براي کتابخانهکاربران با تجربه

تر تر ممکن است به روشنهاي بیشانجام پژوهشنیبنابراهر چند این تفاوت به لحاظ آماري معنادار نبود. 
کمک نماید. مسئلهگروه سنی بر این شدن تأثیر 
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هاي پیشـــین حاکی از آن بود که ســـطح تحصـــیالت بر میزان نتایج برخی از پژوهشکهییازآنجا
,Yilmasهاي عمومی تأثیرگذار اســت (اســتفاده از کتابخانه ) فرضــیه دوم به منظور بررســی وجود 1998

شد.  صیلی مطرح  سطوح مختلف تح ضیه دوم نیز مورد تأیید قرار نگرفت تفاوت بین نظرات کاربران  اما فر
هاي عمومی در زیرا بین پاسخگویان داراي سطوح تحصیلی مختلف در جامعه آماري از نظر نقش کتابخانه

هاي عمومی کتابخانهارد نشدنومسئلهتوسعه فرهنگی تفاوت معناداري وجود نداشت. شاید دلیل عمده این 
تر باشد. زیرا ارائه خدمات هاي تخصصیرجع و سواد اطالعاتی و مهارتایران به مباحثی از قبیل خدمات م

صی ص صیالت باالتر به کتابخانهتر موجب جذب بیشتخ سطح تح شد و به تر افراد با  هاي عمومی خواهد 
هاي عمومی نقش تأثیرگذارتري در توســعه فرهنگی رســد در آن صــورت این اقشــار براي کتابخانهنظر می

قائل باشند.  
شد نتایج برخی از پژوهشکه پیشطورهمان شاره  هاي عمومی ها حاکی از آن بود که کتابخانهتر ا

,Marjāniدر ایران عمدتاً مکانی جهت مطالعه منابع درســی هســتند ( رســید بین به نظر میروازاین) 1998
اي عمومی در توســـعه همیزان تأثیرگذاري کتابخانهدربارهمحصـــل، شـــاغل، و بیکار کاربرانهاي دیدگاه

شته باشد. اما فرضیه چهارم نیز رد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت از دیدگاه هر فرهنگی تفاوت وجود دا
ــل) کتابخانه ــاغل و محص ــی (بیکار، ش ــه گروه مورد بررس ــتهس ــعه فرهنگی هاي عمومی توانس اند در توس

تري چرا افراد شــاغل و بیکار گرایش کمکهنیامتوســط تأثیرگذار باشــند. اما ازحدبیششــهرســتان بیرجند 
هاي آتی باید مورد بررسی قرار هاي عمومی دارند موضوعی است که در پژوهشجهت استفاده از کتابخانه

گیرد.  
ترین مؤلفه، یعنی هاي عمومی در زمینه ضــعیفشــود کتابخانهدر پایان با توجه به نتایج، توصــیه می

ـــترش آموزش نههاي فرهنگی و گس خا تاب تا نقش آن در این ک ند  یت خود را افزایش ده عال ها هنري، ف
شود. همپررنگ صیه میتر  سابقات شود این کتابخانهچنین تو صوص در خوانیکتابها با برگزاري م ، به خ

ـــعف  ـــناخت نقاط قوت و ض ـــورها و ش ـــایر کش ـــوم س ـــنایی با آداب و رس حوزه مبادالت فرهنگی و آش
. ها تقویت کنندکاربران را در این حوزه، اطالعاتهاي دیگرفرهنگ
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