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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to identify the factors and components affecting the 

design of the proposed model of voluntary activities in libraries of Iran, and finally the proposed 

model is presented in the form of a paradigm model. 

Methodology: It is an applied research which was performed as a qualitative one using 

grounded theory method. The statistical population included professors of Knowledge and 

Information Science, managers, cultural trustees, library managers, librarians and experts in 

some areas related to volunteer activities. In order to collect data, 47 of the above individuals, 

who were selected by purposive sampling method and snowballs, were interviewed. The main 

criterion for determining the sample size was to reach the theoretical saturation point. 

Findings: Voluntary activities in libraries in Iran are affected by causal, contextual, intervening, 

strategic and consequential factors. Each factor also has components that have been identified 

and presented. The theoretical model of factors and components affecting voluntary activities in 

Iranian libraries has been proposed in the form of a central coding paradigm model. 

Conclusion: The most important factors in the implementation of a successful voluntary 

activity plan in libraries in Iran are three factors. First, creating and amending library rules. This 

means that it is virtually impossible to implement the plan until new rules and legal framework 

for the presence of volunteer forces in libraries are created and existing laws are updated and the 

necessary facilities are provided. Secondly, there are obstacles to attracting volunteer forces, 
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including economic, social, political, cultural, and managerial obstacles. The third factor is the 

attention to value indicators, especially adherence to high human, national and religious values, 

which in Iranian society, attention to these factors is very important and effective. Theoretical 

model was presented according to the identified factors and components. In this model, all 

factors and components affecting voluntary activities in Iranianian libraries, whether strategic, 

contextual, or intervening, are considered. Previous studies have shown that voluntary activities 

are neither black nor white, but gray. In other words, they have both negative and positive 

aspects. The results of this study showed that this model has positive and negative 

consequences. Its positive consequences in Iran are far more than its negative consequences. 

The proposed model is a strategic plan and a complete and practical guide for all libraries and 

information centers in Iran. 
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  چکیده
 ی است.شنهادیپو ارائه الگوی  رانیا یهاکتابخانه داوطلبانه در یهاتیمؤثر بر فعال یهاعوامل و مؤلفه شناساییژوهش، این پهدف  :هدف

شده است. جامعه آماری شامل  انجام بنیادای یا دادهکه با استفاده از روش نظریه زمینه کیفی است، از نوع کاربردی با رویکرد پژوهش :پژوهشروش 

های فعالیت های مرتبط بانظران برخی از حوزهها، کتابداران و صاحبشناسی، مدیران، متولیان فرهنگی، مدیران کتابخانهاستادان علم اطلاعات و دانش
معیار اصلی برای تعیین حجم شدند. انتخاب  و گلوله برفی گیری هدفمند، به روش نمونهواجد شرایطنفر از افراد  74ها آوری دادهگردبه منظور  داوطلبانه بود.

 محوری کدگذاری باز، کدگذاری اصلی مرحله سه در تحلیل و تجزیه .ها مصاحبه ساختاریافته بودهدبود. ابزار گردآوری دانمونه، رسیدن به نقطه اشباع نظری 
  انجام شد.کیودا مکسافزار انتخابی با استفاده از نرم کدگذاری و

 یهاتیفعال زهیانگحمایت و بسترسازی، شناسایی ثر از عوامل أمت رانیا یهاکتابخانه داوطلبانه در یهاتیهای پژوهش نشان داد، فعالیافته ها:یافته

است. موانع جذب نیروهای داوطلب شامل موانع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی،  داوطلب به کتابخانه یروهایجذب و حفظ ن، داوطلبانه
ثیر أهای داوطلبانه تگر بر فعالیتثیرگذار اجتماعی به عنوان عوامل مداخلهأشناختی و عوامل ت، باورهای شخصی و روانحقوقی و قانونی هستند. همچنین

 های ایران است. رسانی و آموزش از راهبردهای توسعه جذب نیروهای داوطلب در کتابخانهدارند. بر اساس مدل پیشنهادی ایجاد و اصلاح قوانین، تبلیغ و اطلاع

آن به مراتب بیشتر از پیامدهای باشد که پیامدهای مثبت های ایران، دارای پیامدهای مثبت و منفی میحضور نیروهای داوطلب در کتابخانه گیری:نتیجه

های داوطلبانه، نیاز به نقشه راه و الگویی است که بتواند با ایجاد و اصلاح قوانین و جلب حمایت نهادهای دولتی و برای توسعه فعالیت. منفی آن است
 های کشور فراهم سازد. ثرتر نیروهای داوطلب را در کتابخانهؤحضور م هغیردولتی زمین

 

  ها. اُیجاِنها، ای، نیروهای داوطلب، سمنها، نظریه زمینههای داوطلبانه، کتابخانهفعالیت ا:هکلیدواژه
 پژوهشینوع مقاله: 
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 نویسندگان ©

 
 

 



 نظری یالگو با ارائه رانیاهای درکتابخانه داوطلبانه هایفعالیت بر مؤثر یهاعوامل و مؤلفه شناسایی                                     8

 مقدمه

قدمتی به قدمت  و است افتهیگسترش  ،یجامعه بشر یاجتماع یدر تمام شئون زندگ رخواهانهیداوطلبانه و خ یهاتیفعال

های اجتماعی و سیاسی در جوامع داخلی سراسر جهان و تدارك و حرکت هاتیمیلادی فعال 0991در سال. تاریخ بشر دارند

های ای مساعد برای رشد سازمانحمایت مادی و فنی، زمینه قیو پشتیبانی نیروها توسط سازمان ملل متحد از طر

ها 0(NGO) جانبه از فعالیتهای همهد آورد. سازمان ملل متحد و ادارات وابسته به آن، علاوه بر حمایتغیردولتی به وجو

غیردولتی  هایتشکل ،ها را در راستای وصول، اهداف خود به کار گرفتند. در واقعها، آنهای این تشکلها و برنامهطرح

 که اندیافته اهمیت امروز دنیای در جهت آن از ،خود سرنوشت تعیین در مردم بخشی به عنوان راهکاری نو برای مشارکت

 یانیهای ملت به نظام حکومتی باشند )کدار انتقال خواستهها و مردم، عهدهبه عنوان حلقه واسط میان حکومت توانندمی

 (.0394 ،یروانیو ا

سازمان داوطلبانه » ای، («NGO) اُیجاِن» ای« )سَمَن( یردولتیغ یسازمان عموم» ای «نهادمردم یهاسازمان»

که  کندیاشاره م یخود، به سازمان یمعنا نیتری( در کلPDO) 3یخصوص هسازمان توسع ایو (« PVO)4یخصوص

 یمردم و قوا فرد فرد نیعنوان واسطه ب به یهمم اریاما نقش بس شود،یاز ساختار دولت محسوب نم یبخش ماًیمستق

 نیا هو مستقل از دولت هستند و بودج یرانتفاعینهاد، غمردم یهااز سازمان یاری. بسکندیم فایخود جامعه ا یحاکم و حت

و در  اهروش نیاز ا یبیترک ایدولت  ،یدولت یهاسازمان با کمک زین یو در موارد یمردم یهاها از راه کمکسازمان

  (.7/04/0399 یدسترس خیتار ا،یپدیکی)و شودیم نیمشترك تأم یهاقالب پروژه

 یالمللنیو ب یرا در سطوح مل یمهم یهاو نقش ندافتی یاژهیقدر و منزلت وخیلی زود در بین جامعه ها سازمان نیا

کل ریدب یکه از سو یاها برعهده گرفتند، به گونهو در تعامل با دولت یو به خصوص در اصلاح ساختار اداره امور عموم

 یبالوئ :نقل در ؛0390 ،یشد. )مرتضو دهینام یولتدریغ یهاقرن سازمان ،یلادیسازمان ملل، سده نخست هزاره سوم م

بدون  ،یخدمات اجتماع هسسات ارائه دهندمؤها و . به طور آشکار مشخص شد، سازمان(0391 ،دیگرانجامخانه و 

 یهاتوانند برنامهیبا کمک داوطلبان م یخود هستند، ول یهاشده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنامه تیداوطلبان ترب

 (.0390 ،از مردم خدمت کنند )کشاورز ترك و کشاورز ترك یشتریب هگسترش دهند و به عد یفیو ک یاز نظر کمّ راخود 

های ها و کمکها، همیاریهای کوچک و بدوی شکل گرفت، فعالیتاز زمانی که اجتماع که اشاره شد، طورهمان

گرفت بود، جوامع شکل نمیشده است، اگر غیر از این میهای غیرساختارمند و در مقیاسی خرد انجام میانسانی در قالب

 یاند و بخشبهره نبودهیگروه ب نیاز خدمات ا یاجتماع یبه عنوان نهاد زیها نکتابخانهآمد. همه بالندگی پدید نمیو این

( در 4410) 4و کمال تیاست. آج افتهیو توسعه کتابخانه و خدمات آن اختصاص  جادیآنان، به ا یفرهنگ یهاتیاز فعال

 رایاست، ز یمنطقه، امر مهم کیدر  یدولتریغ یهاسازمان یهاکنند: مسئله توسعه کتابخانهیم حیتصر خود پژوهش

 
1. Non-governmental Organization 

2. Private Voluntary Organization 

3. Private Development Organization 

4. Ajit & Kamal 
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به  یلیتما ایو  ستندیدر آن ن تیقادر به فعال یدولت یهاکنند که کتابخانهیم تیفعال یدر مناطق یردولتیغ یهاسازمان

 ندارند.مناطق آن  در تیانجام فعال

به  یخصوص یها، سهم داوطلبان در کتابخانهگویدمی (4105) همین عقیده را دارند. موری زین 4ساونتو  0یمور

 یهااز کتابخانه یاریبس یریگدر شکل یقرار نگرفته است. داوطلبان نقش مهم قینشده و مورد تحق یمستندساز یخوب

ها انجام کتابخانه ینهاد برامردم یهاکه سازمان یتیفعال نیمعتقد است: مهمتر( 4109) ساونت و ی دارندخصوص

کتاب، اهدا و امانت کتاب  دلبرنامه تبا ،یمتنوع کتابخوان یهابرنامه ،یمال یهاکتاب، کمک یاهدا :دهند، عبارتند ازیم

و  بایمخصوص حمل کتاب، ز یهاجعبه هیکودکان و نوجوانان همراه با کتاب، ته یبرنامه برا یاجرا ار،یتوسط کتابخانه س

 یبرگزار ،یخوانجمع، کتابدارانکتاب، آموزش  زیوارآوید یهامبلمان کتابخانه، نصب قفسه نیمأها، تکتابخانه یسازشاداب

 .رهیو غ یکتابخوان سابقاتم

 جاد،یا یداوطلب برا یروهاین تیاز کشورها، از ظرف یاریبس یهااز آن است که کتابخانه یفوق حاک مطالعات

داوطلب به  یروهایها از نوجود دارد که کتابخانه یادیکنند. شواهد زیو توسعه کتابخانه به نحو احسن استفاده م زیتجه

کنند. به یاستفاده م یابرون کتابخانه یهاتیدر فعالها آن یریکارگه ها و بکتابخانه یانسان یرویاز ن یبخش نیمأعنوان ت

و  کولی)ن خود را آغاز نموده است هداوطلبان یهاتیفعال 0931قبل از سال  کا،یمتحده امر التیعنوان مثال، کشور ا

 را انجام دهند.  یاگسترده یهااست برنامه ( و موفق شده4106، 3جانسون

است.  های غیردولتی افزایش یافتهقانون اساسی مبنی بر گسترش سازمان 77اصل  بهاست در ایران توجه  مدتی

های توسعه، سند چشم انداز بیست ساله و از مصادیق مهم مطروحه در برنامه که یکی «واگذاری امور مردم به مردم»

  .(0394و رفعت زاده،  رود )الوانکاربه شمار می ردولتیهای غیقانون اساسی است، نقش و وظیفه سازمان 77اصل 

           است و  آغاز شده« سمن»است با عنوان  یمدت ینهاد به صورت رسمداوطلبانه مردم یهاتیفعال رانیدر ا

و  یانسان میعظ تیظرف نیاز ا یها بهره چندانکتابخانه ؛ با این حال،میاشاهد بوده زیرا ن یبشردوستانه خوب یهاتیفعال

ها ها از نیروهای داوطلب دخیل باشند که شناسایی آنتوانند در عدم استفاده کتابخانهعوامل زیادی می .اندنبرده یاجتماع

های فرهنگی و از جمله منسجم در زمینه حضور داوطلبان در سازمان نیقوانفقدان  نیاز به پژوهش و بررسی علمی دارد.

مل و بررسی است. برای رفع این موانع أدر این زمینه قابل ت ،رانیا عهدر جام یخوانبودن معضل کم ریفراگها و کتابخانه

پژوهش، ارائه  نیهدف از انجام اواقع شود؛ و کتابداران  رانیمد است که بتواند مورد قبول یالگو و مدل مناسبنیاز به 

های زیر پاسخ است. پژوهش حاضر قصد دارد به پرسش رانیا یهاکتابخانه داوطلبانه دری هاتیفعال یشنهادیپ یالگو

 دهد:

 

 
1. Murray 

2. Sawant 

3. Nicole & Johnson 
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 کدامند؟های ایران کتابخانه های داوطلبانه درفعالیتهای مؤثر بر مؤلفهعوامل و  .0

 تواند باشد؟چگونه میهای ایران های داوطلبانه درکتابخانهفعالیتالگوی  .4

 

 پژوهش نهیشیپ ی برمرور

داوطلبانه  یهاتیبه جز چند مورد که در خصوص فعال ،یاطلاعات یهاگاهیو پا یصورت گرفته در منابع داخل یهایبررس با

 چیانجام شده، ه سمیامدادگران، هلال احمر، ورزشکاران و صنعت تور ان،ییها مانند زنان و جوانان، روستاحوزه یبرخ

پژوهش با موضوع عوامل جذب  کینشد. فقط  افتی یسشنادر حوزه علم اطلاعات و دانش یپژوهش مرتبط

به  شتریب و دارد حاضر پژوهشبا  یشباهت اندکموضوع یک بخش از  درانجام شده است که  ،یمردم یهامشارکت

ها از لحاظ نهیشیاست. پ پرداخته داوطلب یرویبه عنوان ن انآناز کنندگان تا استفاده مشارکت یو ماد یزشیانگ یهاجنبه

 نیترشود. در ابتدا مرتبطیها اشاره مبه از آن ریاند که در قسمت زشده یبنددسته یارتباط و از لحاظ موضوع زانیم

 شود: یها ارائه منهیشیپ

 

 هاروش و یافته موضوع نویسنده)گان(

و  یسالار ،یاریشهر

 (0397)ی بهزاد

جذب  ثر برؤعوامل م

در  یمردم یهامشارکت

 یعموم یهاکتابخانه

 ینید یهازهیانگ یآستان قدس رضو یهاکتابخانه نیریخ یهازهیانگ نیثرترؤم

 تموانع مشارک نیمهمتر ،(، خدمت به مردم و همنوعیخدا، پاداش اخرو ی)رضا

جامعه از  یعبارت بودند از: الف. عدم آگاه یآستان قدس رضو یهادر کتابخانه

 نیریخ یب. نبود فرهنگ الگوساز ،هاو ضرورت مشارکت در کتابخانه تیاهم

راهکار  نیو تورم موجود در جامعه. مهمتر یاقتصاد تیج. وضع ،فعال در جامعه

عبارتند  تیاولو بیبه ترت یآستان قدس رضو یهارفع موانع مشارکت در کتابخانه

 ما،یها در صداوسکتابخانه ازیو ن تیدر مورد وضع یکاف یسانرو اطلاع غاتیاز: تبل

 ها.مشارکت مردم در امور کتابخانه تیدرباره ضرورت و اهم یازسفرهنگ

 یربان و این بیط

 (0394) یاصفهان

           مشارکت زنان 

 داوطلبانه یهاتیفعال در

 یو داوطلب برا یمردم یروین جی( به دنبال بسNGO) یدولت ریغ یهاسازمان

 هبه توسع یابیو دست هادگاهیها، بروز و ظهور دیجامعه، رفع کاست تیبهبود وضع

 یبه عنوان نماد یردولتیغ یهاحضور زنان در سازمان ،نیب نیهستند. در ا داریپا

آنان در  حضورزنان و فراهم آوردن امکان  قی. تشوبوداز مشارکت خواهد 

 یکرده و مشارکت اجتماع لیسازنده تبد ییرویآنان را به ن یدولتریغ یهاسازمان

 .بخشدیآنان را بهبود م

های نقش سازمان (0391) یاسوری

در  (هاNGO)غیردولتی 

توانمندسازی زنان و 

 جوانان روستایی

بندی محصولات های آموزشی، ایجاد مراکز فعالیت از جمله بستهپیگیری برنامه

و ...  زشیزایی، فرهنگی، ورهای اشتغالهای تخصصی در زمینهباغی، ایجاد گروه

 است. دهشهایی در بین زنان مهارتها و منجر به ایجاد توانایی
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 یو فعل یفرج

(0399) 

مشارکت زنان در  ریتأث

 یردولتیغ یهاسازمان

افراد مورد  یو اجتماع یفرهنگ یهاهیسرما افزایش اب استنتایج نشان داده

 .ابدییم شیافزا زیمشارکت آنان ن زانیمطالعه، م

 نیو ...( بالاتر هیزیجه دیخر ه،یریخ ی)شرکت در کارها یاهیریخ یمذهبمشارکت  زنان یمشارکت اجتماع (0394) طلبیشاد

 یاه)شرکت در سازمان گرید یهاسطح مشارکت زنان را دربرگرفته و مشارکت

ها و ...( در سطح کمتر از یتعاون ،یاسیها و احزاب سگروه ،یو کارگر یصنف

 متوسط قرار دارد.

 ،یکه عوامل خانوادگشد  یزنان بررس یعوامل بازدارنده از مشارکت اجتماع زنان یمشارکت اجتماع (0394) پناهزدانی

جو، بار دست به دست هم داده و فرد را نامشارکت یو فرهنگ یاجتماع ،یتیشخص

 آورند.یم

مقدم و یسپاه ،ینجف

 (0399) پورمحمد

های داوطلبانه فعالیت

 احمر ایرانجمعیت هلال 

انجام شد که  CLA یاهیلا -یعلّ لیروش تحلبا استفاده از این پژوهش 

فعالیت ؛ های آموزشیدوره درشرکت  به ترتیبدهندگان مندی در بین پاسخعلاقه

های زیست برنامه؛ ترویج صلح و دوستی ؛دلجویی؛ های بهداشتیدر زمینه

اعلام های عملیاتی امداد و نجات فعالیت در تیمو رسانی به مردم اطلاع ؛محیطی

 .شد

کشاورز ترك و 

 (0390کشاورز ترك )

خدمات داوطلبانه 

 امدادگران

 یبندمیتقس یرونیو عوامل ب یعوامل درون یبه دو دسته اصلعوامل  نهمچنی

به  ی. پنج عامل درونشوندیم میها به پنچ مؤلفه تقسشوند و هر کدام از دستهیم

و روابط، پرستش و اعتقادات  یبه کسب دوست ازین ،یآرامش درون جادی: ابیترت

و  یروح تیاز وضع یو برخوردار «تیکسب موفق» ازین نیرشد و تأم ،یمذهب

منابع  تیری)مد یان: رفتار سازمبیبه ترت یرونیتر و پنج عامل بمطلوب یجسم

مشارکت  ،یقیتشو یابزارها غات،یها و تبلو...(، رسانه یسازمان یهااستیس ،یانسان

عوامل  ریتأث سهیشدند. در مقا یبندتیدولت و مجلس اولوو نقش  یمیو کار ت

 د.بو یاز عوامل درون شتریب یرونیب

ی روانیو ا یانیک

(0394) 

 یهانقش سازمان

 سعهدر تو یدولتیرغ

 سمیصنعت تور

تواند نقطه یم ی،بخش خصوص یگذارهیو سرما یدولتریغ یهاسازمان قیبا تشو

 مرز و بوم محسوب شود. نیا داریپا یدر گردشگر یعطف

و  یاندام، منتظر

 (0394) یضیف

داوطلب در  یروهاینقش ن

 ورزش

از کسب تجربه،  تیشامل رضا بترتیداوطلبان به  یمندتیعوامل رضا تیاولو

 است. یتیو حما شرفتیپ ،یماد ،یهدفمند، تعهد، شغل ،یاجتماع

موانع جذب نیروهای  (0393)یی آقا

 داوطلب ورزشی

سازی شهروندان را نسبت به رسانی و آگاهسطح اطلاع بایستمیمتولیان ورزش 

فواید داوطلبی افزایش دهند و واحد داوطلبی را در تشکیلات و ساختار ادارات 

 جهت گزینش و جذب نیروهای داوطلب ایجاد نمایند. ورشآموزش و پر
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در  استفاده از داوطلبان (0997) 0هییری

 یعموم یهاکتابخانه

 داد،نشان  جینتا. قرار گرفت یمورد بررس 2زینویلیدر ا یپنجاه و دو کتابخانه عموم

که  کنندمیداوطلبان استفاده  های مورد مطالعه ازکتابخانه از( %54در حال حاضر )

 و از داوطلبان استفاده عدم ایاستفاده  لیدلا ،هاافتهی .این تعداد رو به افزایش است

 کند.می دهند، ذکریرا که داوطلبان انجام م ییهاتیانواع فعال

 (4100) و چانگ 3لی

 

مشارکت سالمندان در 

خدمات داوطلبانه 

 های عمومیکتابخانه

های پژوهش به دنبال مطالعه موردی کتابخانه عمومی تایپه است که به پرسش

ت. ها و اهداف مشارکت سالمندان در خدمات داوطلبانه اسپاسخگویی به انگیزه

کننده در خدمات نویسندگان چارچوبی را برای درك داوطلبان سالخورده شرکت

های عمومی ارائه و پیشنهادهایی را به واحدهای خدمات داوطلبانه کتابخانه

 دهند.های عمومی و داوطلبان سالخورده ارائه میکتابخانه

 7پایاتی و کمال

(4104) 

 

های نقش کتابخانه

یافته توسط توسعه

 نهادهای مردمسازمان

نشین که های غیردولتی را که در منطقه محروم زاغهیک مطالعه موردی از سازمان

ها است. یافته کنند، بررسی کردهشهر جنوب هند، شهر بنگالور فعالیت میدر کلان

دهنده خدمات مؤثر های ارائهتوانند مکانیسمهای غیردولتی مینشان داد، سازمان

ترین جمعیت در نشینای خود به برخی از حاشیهطریق خدمات کتابخانهباشند و از 

 هند کمک کنند.

 (4103) 5حسین

 

 یهاسازمان مشارکت

 یهادر کتابخانه یدولتریغ

 محرومناطق م

 گریکدیبا  یاندهیبه طور فزا یدولتریغ یهاها و سازمانکتابخانه یهاتیمورأم

 جادیا یبرا یرانتفاعیو غ یردولتیسازمان غعلاوه بر صدها . کنندیم ارتباط پیدا

مردم و کودکان در  یهدف بشردوستانه، توسعه آموزش، بهبود سطح معنو کی

 یکمک برخ یمقاله چگونگ نیدر ا کنند.یتلاش م تنامیو محروممناطق 

و عادات خواندن  یسوادآموز شیدر افزا یالمللنیو ب ینهاد ملمردم یهاسازمان

 یهاتیفعال جیو ترو تیبا حما آموزاندانش ژهیوه ها بیتنامیو نیالعمر در بمادام

کتاب و  هی، تهانهکتابخ یساخت و نوساز قیمدرسه و اجتماع از طر هکتابخان

 د.پردازمی دهیدکتابداران آموزش

 (4107) 6یچگون

 

 یهاتوسعه کتابخانه

با مشارکت  یعموم

 نهادمردم یهاسازمان

بهبود و توسعه خدمات  یو چگونگ یعموم یهاکتابخانهمشکلات گوناگون 

مشارکت  از جمله مختلف موجود در هند یهانهیبا گز یعموم یهاکتابخانه

 .است گرفتهنهاد مورد بحث قرار مردم یهاسازمان

 (4105) 4آدورتو

 

 یهاخدمات کتابخانه

 یدولتریغ یهاسازمان

در خط  یمتماد انیسال یدر ط هیجرین یردولتیسازمان غ یهاکتابخانهبه نقش 

 .پرداخته شده است یینایاختلال ب یبه افراد دارا یمقدم ارائه خدمات اطلاعات

 

خواهند در یکه م یافراد یبرا گسترده یهاتیعالدر پژوهشی کیفی، به ف درکار داوطلبانه  تیهما (4104) 0هویرنینگ

 
1. Heery 

2. Illinois 

3. Lee 

4. Pyati & Kamal 
5. Hossain 

6. Chegoni 

7. Adetoro 
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 یهابرنامهپرداخته است. او  ،متحده داوطلب شوند الاتیا یعموم یهاکتابخانه یعموم یهاکتابخانه 

 کیاز نگاه  ان رامتحده و داوطلبان آن الاتیا یعموم یهاکتابخانه یسوادآموز

هایی را مناسب ه است و فعالیتدمورد بررسی و تحلیل قرار دا یمحقق آلمان

 ی دارند.سوادآموز هجنبداند که نیروهای داوطلب می

 

 شناسی پژوهشروش

انجام شده  4ای یا داده بنیادزمینه هنظریاز روش  با استفاده ای است که با رویکرد کیفی وع توسعهپژوهش حاضر از نو

 سیستماتیک هایرویه سری یک استقرایی طور به که است کیفی پژوهش هایروش انواع از یکی بنیاد داده ه. نظریاست

تنها بر کشف تمرکز  (. این روش،4119 ،3کوربین و )اشتراوس گیردمی کار به پژوهش مورد پدیده هنظری خلق برای را

پژوهشگر کار را با یک . بردن به آنچه در جریان استیافته است. هدف کشف، یعنی پرداختن به پژوهش به منظور پی

 یابدور نمیهدفی ظه ،کند و تا زمانی که اقدام به مشاهده و گردآوری داده ننموده استپرسش بسیار گسترده شروع می

به استراوس و استفاده شده که  مندمنظااز روش پژوهش،  نیا یهابرای تجزیه و تحلیل داده (.433 .، ص0394 ،7)پیکارد

خود به سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری  مندمنظاروش  است. شده نسبت داده نیکورب

 شود.تقسیم می انتخابی

 ساختاریافتههای نیمهعمیق با پرسش ه، مصاحبدرباره موضوع ایاز بررسی استنادی و کتابخانهدر این پژوهش پس 

شد. مصاحبه و کدگذاری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری سازی و کدگذاری اولیه ها بلافاصله، پیادهآغاز شد. مصاحبه

یا مدل پارادایمی  انجام شد و در نهایت نشیکدگذاری گزی ،پس از سپری شدن کدگذاری محوری ،ادامه یافت. در ادامه

 .  پدیدار و ارائه شدها نظری از متن دادهالگوی 

 

 گیریجامعه آماری و روش نمونه

ها، کتابداران و متولیان فرهنگی، مدیران کتابخانهشناسی، مدیران، استادان علم اطلاعات و دانشاین پژوهش را  جامعه

 هاآن بادهد که به روش هدفمند های داوطلبانه تشکیل میشناسی درباره فعالیتدانشمتخصصان علم اطلاعات و 

شوندگان قبلی از سوی مصاحبه 5برفیافراد که به صورت گلوله از تعدادی بامصاحبه شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، 

شناسی، های جامعهمتخصصان رشتهاستادان و بودند نیز مصاحبه شد. این افراد، شامل تعدادی از  معرفی شده

ی، نیروهای دهای جهاحوزوی، فعال فرهنگی، مدیران گروهنگاری، علوم ارتباطات، مدیریت، روزنامه شناسی،روان

شوندگان، دست نیافتن به اشباع ساز، متخصص رایانه بودند. یکی از دلایل افزایش تعداد مصاحبهکتابخانه رِداوطلب، خیّ

                                                                                                                                               
1. Hoerning 

2. Grounded Theory 

3. Strauss and Corbin 

4. Picard 
5. Snow Ball 
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ها از عمق و ژرفای نبودند و یا پاسخ آن هاپرسششوندگان قادر به پاسخگویی به همه برخی از مصاحبهزیرا  ،نظری بود

نفر  74به  ها را گستردش داد. تعداد افراد تا اشباع نظری جمعاًشوندهکافی برخوردار نبود. همین امر دامنه و تعداد مصاحبه

 گردآوری ابزارهای دقیقه بود. 37بود که میانگین زمان مصاحبه،  در نوسان دقیقه 69تا  06 از مدت زمان مصاحبهرسید. 

       Cube Callهای تلفنی از نرم افزار ضبط تماس حضوری و برای مصاحبه هصدا در مصاحب ضبط برای ریکوردر هاداده

Recorder AC شده صوتی  های ضبطیلبعد از اتمام هر مصاحبه، فاشود، استفاده شد. روی گوشی همراه نصب می که

پژوهشگر توسط  بلافاصله، تهیه شده بود حین انجام مصاحبهکه در های آزمودنی های محقق از صحبتو یادداشت

 شد. بارگذاری و کدگذاری می 4141مکس کیودا  افزارها در نرمهای متنی و یادداشتشد. در انتها فایلسازی میپیاده

 

 روش اعتبارسنجی پژوهش

 پیشنهاد را مقبولیت معیار پایایی، و روایی جای معیارهای به بنیاد، داده پردازینظریه بر مبتنی هایپژوهش ارزشیابی برای

 در خواننده و پژوهشگر کنندگان،مشارکت تجارب انعکاس در حد تا چه پژوهش، هاییافته که این یعنی مقبولیت،. اندداده

 .است باور قابل و موثق مطالعه، مورد پدیده مورد

یا  وابستگی، 3( چهار معیار اعتبار یا مقبولیت0996)، 4( به نقل از لینکلن و گویا4113)، 0استرابرت و کارپنتر

و استحکام  دقتمطالعه یا ارزیابی روایی و  9سنجیرا برای صّحت 4یا تناسب 6پذیریو انتقال 5، تأییدپذیری7همسانی

پایایی و روایی  پوششهای کیفی پیشنهاد نموده است. در این تحقیق هم از این چهار معیار برای علمی مطالعات و داده

 کار گرفته شد.ه مطالعه ب

ها برای ایجاد مقبولیت و اعتبار، مهمترین عنصر این بخش است که یکی از بهترین روش« اعتبار و مقبولیت»

بیش از دو سال با  پژوهشگر(. در این راستا، 435 .، ص0999با موضوع است )اشتراوس و کوربن،  9درگیری طولانی مدت

های پژوهش به طور جدی و مستمر در ارتباط بوده و با مفاهیم، ساختار، مسائل پیرامونی و مباحث موضوع و داده

نامه باید اشراف کامل به پیشینه و پایانای آن در تماس تنگاتنگ بوده است. هر پژوهشگری برای تدوین رشتهمیان

کاری خود داشته باشد، بنابراین پژوهشگر این تحقیق هم از این قاعده مستثنی  حوزهادبیات پژوهش و مفاهیم نظری 

های داوطلبانه داخل و خارج از کشور گردآوری و نیست. به همین منظور تمام متون تخصصی و پژوهشی مرتبط با فعالیت

 . ه استمطالعه شد

 
1. Streubert & Carpenter 

2. Lincoln & Guba 

3. Credibility 

4. Dependability 

5. Conformability 

6. Transferability 

7. Fittingness 

8. Rigour 

9. Prolonged Engagement  
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ها در تحقیقاتی کیفی معادل پایایی در تحقیقاتی کّمی است و بیانگر ثبات و پایایی داده« وابستگی یا اعتمادپذیری»

استفاده شد. در  0در طول زمان و شرایط مشابه است. در این تحقیق جهت بررسی اعتماد از تکرار گام به گام و حسابرسی

طور دقیق از ابتدا تا انتها ه را ب پژوهشکلیه مراحل و روند  پژوهشگر، پژوهشی این مطالعه جهت تأییدپذیری و حسابرس

 ثبت و گزارش نموده تا داوران خارجی بتوانند طبق این اسناد حسابرسی را انجام دهند.

به این معنی است که سایر پژوهشگران بتوانند به روشنی مسیر پژوهش و اقدامات صورت گرفته « تأییدپذیری»

ها، محقق تلاش نموده تا تمامی مراحل تحقیق، اعم از وهشگر را دنبال کنند. برای ایجاد قابلیت تأیید دادهتوسط پژ

را به طور کامل شرح دهد. بدین ترتیب سایرین با خواندن رساله قادر به  متغیرهاگیری ها، تحلیل و شکلآوری دادهجمع

های مشابه است. ها و محیط، تعمیم نتایج حاصله به سایر گروه«لیتپذیری و تناسب قابانتقال»کارآزمایی تحقیق باشند. 

در عرصه اجتماع که  نهاد و نیروهای داوطلبهای مردمتشکل تعدادی از اعضای فعالنتایج تحقیق در اختیار  ،رو از این

صل این روند ضمن تأیید پذیری و تناسب آن نیز بررسی شود. حاخارج از حوزه پژوهش حاضر بودند، قرار گرفت تا انتقال

 کار گرفته شد.ه ها بداده تحلیلیهای تکمیلی بود که در فرآیند ها، ارائه یک سری تجربیات و دیدگاهیافته

 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش

 شیوه این. گرفت انجام ،(0391 کوربین، و ستراسا) هایدستورالعمل اساس بر پژوهش این هایداده تحلیل و تجزیه

 کیفی مدل هنظری نهایت در که است انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری اصلی مرحله سه شامل

 و اصلی هایمقوله شد، بررسی دقت به هامصاحبه از حاصل هایداده باز، کدگذاری ابتدا در مرحله .تدوین شد پژوهش

 مفاهیم محوری، کدگذاری در مرحله سپس،. شدند تعیین هازیرمقوله و شدندمی مشخص آنها به مربوط فرعی هایمقوله

 بود، شده ایجاد باز کدگذاری در که ایاولیه هایدسته و کدها قرار گرفتند و هم کنار در معناییهم یا و اشتراکات براساس

 مشترکی محور حول مشابه و مرتبط بودند، یکدیگر با مفهومی نظر از که کدهایی ادغام ضمن شدند و مقایسه یکدیگر با

 (.0391 کوربین، و استراوس) گرفتند قرار

 راهبردها بسترحاکم، گر،مداخله شرایط علّی، شرایط محوری، مقولۀ ،دسته شش شامل کدگذاری پارادایم ابعاد در نهایت، 

 شود.گیرد و مدل نظری برآمده از کدها ارائه میمی است، شکل پیامدها و

 

 های پژوهشیافته

ها و کنندگان در مصاحبه در قالب مفاهیم، مقولهگانه کدگذاری، درونمایه و فحوای کلام مشارکتمراحل سهبا اتمام 

های ایران استخراج، سازماندهی و های داوطلبانه در کتابخانههای اصلی فعالیتمضامین و همه حول محور عوامل و مولفه

 
1. Auditing 
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تر اول و دریافت آسان پرسشملی است. برای پاسخگویی به أبل تقا هها حامل پیام و نکتبندی شد که هر یک از آنطبقه

 شود. ارائه می 5تا  0داگانه از شماره های جها در قالب جدولمطالب، یافته

 

 هاهای داوطلبانه کتابخانههای شرایط علّی مؤثر بر فعالیت. عوامل و مؤلفه0جدول 

 مفاهیم هامقوله مضامین اصلی عامل

و م
ل 
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پیشگامی و الگوی عملی بودن استادان، تربیت دانشجویان ارتباطی،  سازیفرهنگ

سازی، به میدان گذاری به اقدامات داوطلبانه، تشویق دانشجویان، فرهنگارزش

های کتابداری، خودسازی استادان کتابداری و تجدیدنظر در رفتار، آوردن انجمن

 سازیهای مدیریتی و فرهنگتفراهم کردن زیرساخ

کارگیری داوطلبان )فردی یا ه های داوطلبان، مدیریت و بحمایت از فعالیت بسترسازی 

ها، گروهی(، مدیریت هدفمند زمان و نیروی انسانی، نظارت و ارزیابی فعالیت

های های داوطلبان، گنجاندن مباحث فعالیتریزی فعالیتباور، اعتماد و برنامه

های درسی، تقویت روابط استادان با کتابداران و کتابخانه، داوطلبانه در سرفصل

سازی با افزایش های داوطلبانه، شبکههای پژوهشی در زمینه فعالیتانجام طرح

های داوطلبانه، حذف زی با فعالیترهای ارتباطی، همسو کردن کارومهارت

سازوکارهای مناسب فعالیت قوانین سختگیرانه و ناکارآمد، تدوین قوانین و 

ها، افزایش اختیارات کتابداران، فراهم داوطلبانه، حمایت از مدیران کتابخانه

 کردن تجهیرات و امکانات، مدیریت سرمایه اجتماعی

رسانی برای جذب نیروهای داوطلب، حضور جدی و نمادین در تبلیغ و اطلاع تبلیغ و ترویج

 مندچهره افراد علاقه فعالیت داوطلبانه، دعوت چهره به

آموزش و تربیت 

 نیروی متخصص

های های داوطلبانه توسط کتابداران و گروهآموزش و تربیت نیرو برای فعالیت

های ارتباطی به دانشجویان و کتابداران، توجیه و کتابداری، کسب مهارت

 ن واآموزش کارکنان، تحلیل و بررسی اقدامات موفق داوطلبانه برای کتابدار

های داوطلبانه، تربیت دانشجویان، اساتید به عنوان مشاور و هدایتگر فعالیت

 کتابداران متعهد

پایش و ارزشیابی 

 هامستمر فعالیت

 ها ها، پژوهش و تعیین اثربخشی فعالیتپایش و ارزشیابی فعالیت

ت
الی

 فع
زه

گی
ی ان

سای
شنا

انه
طلب

داو
ی 

ها
 

طلبی و از بیکاری، توقع کسب درآمد و نفع مالی، جاهسرگرمی و خارج شدن  های فردیانگیزه

حس مفید بودن، خانواده دوستی، دغدغه  ،استفاده مالی ءحب ریاست، سو

معنوی و مذهبی، حس رضایت از خود، احساس تکلیف، احساس نیاز، جبران 

 کمبودهای شخصی، فخرفروشی، تظاهر و ریاکاری

 

 های اجتماعیانگیزه

موقعیت اجتماعی، کمک به برقراری عدالت اجتماعی، کمک  کسب اعتبار، بهبود

دوستی، دغدغه به نهادهای دولت، تسریع در رسیدن به اهداف گروه، جامعه

دوستی، گسترش طلبی، وطنشهرت استفاده و ءفرهنگی، کسب اعتبار برای سو

 روابط اجتماعی فرد، کمک به پیشرفت کشور
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تقویت رزومه، کسب تجربه و سابقه کار، اولویت جذب و استخدام، کسب دانش،  ایهای حرفهانگیزه

 ای و تخصصیتعصب حرفه

راه
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ها
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فراخوان و جذب 

 نیروهای داوطلب

رسانی عمومی )اعلام نیازمندی کتابخانه و تبلیغ خدمات کتابخانه(، تبلیغ و اطلاع

ها، ارسال داوطلبان، هماهنگی بین تمامی کتابخانهایجاد شبکه انسانی از 

 ها، استفاده از افراد مشهور و سرشناس وها و سمنفراخوان و دعوت از گروه

 دعوت و فراخوان عمومی از کاربران

حمایت مستمر و 

 مندنظام

 حمایت از نوآوری، فراهم کردن تسهیلات )اختصاص بودجه(

های داوطلبان، ریزی هدفمند فعالیتبرنامهتوجه به علایق و سلایق داوطلب، 

های داوطلبان، توجه به نیاز های هدف، توجه به توانمندینیازسنجی گروه

نامه اجرایی )برای ها، آموزش و توانمندسازی، تدوین آییناطلاعاتی داوطلب

نامه، در اولویت قرار دادن استخدام، داوطلبان، برای کتابخانه(، صدور توصیه

 گواهی خدمت داوطلبانه.صدور 

 تشویق و ترغیب

 

ها، های انجام شده، نشان دادن واکنش به فعالیتانعکاس اثربخشی فعالیت

قدردانی، لحاظ شدن در ارزشیابی کارکنان، اعزام به اردو، صدور گواهینامه برای 

زومه، تشویق در جمع، صدور احکام نمادین و تشریفاتی، اعطای جوایز، ر

 .ها، اهدای لوح تقدیر و تشویق زبانیکردن فعالیتای رسانه

حفظ احترام و 

 منزلت اجتماعی  

 

رفتاری، توجه به زمان و وقت داوطلب )غیرحضوری/ رویی و خوشخوش

دورکاری و حضوری(، ایجاد فضایی صمیمی و بانشاط، لحاظ کردن اقتضائات 

افزایی داوطلبان، ترویج روحیه همداوطلبان، حفظ احترام، آگاهی مدیر از فعالیت 

 و همکاری

انتقادپذیری و استقبال از پیشنهاد، مراعات و همکاری، اعتمادسازی و 

 سپاریبخشی و مسئولیتاطمینان

 

 هاهای داوطلبانه کتابخانههای بستر حاکم بر فعالیت. عوامل و مؤلفه2جدول 
 مفاهیم هامقوله مضامین عامل اصلی
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های محدودیت

 اقتصادی

نیازهای فیزیولوژی و اولیه )برآورده شده و برآورده نشده( و مشکلات اقتصادی و 

 معیشتی مردم

موانع ساختاری و اداری، عدم استفاده بهینه از سرمایه اجتماعی، گسترش  موانع اجتماعی

 فردگرایی و منزوی شدن مردمهای اجتماعی و رویه شبکهبی

مشکلات سیاسی و اجتماعی، اعمال نفوذ دولتمردان و سیاسیون، امنیتی بودن  موانع سیاسی

ها، نگاه اتهامی به مراجعان، احساس ناامنی و نبود آزادی بیان، فضای کتابخانه

 ترس از عواقب و پیگردها، غالب بودن یک تفکر خاص

 هایناهنجاری

 فرهنگی

آشنایی با کارکردهای کتابخانه، رواج فردگرایی در جامعه، عدم فرهنگ عدم 

های ایران، مقدس نبودن نیت داوطلب، استفاده از نیروهای داوطلب در کتابخانه

گرایانه در در اولویت نبودن استفاده از نیروی داوطلب، گسترش نگاه مادی
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ز سوی داوطلبان، جامعه، احساس خطر جایگزینی کتابداران، توقع استخدامی ا

خوانی در های داوطلب به استضعاف مالی تا فکری، وجود معضل کمتوجه گروه

های درمانگرانه بر پیشگیرانه )درمانگرایانه )وضعیت بین مردم، تقدم کمک

عادی، در بحران و پس از بحران(، پیشگیرانه )نیاز به آموزش کتابخانه کانون 

های ویکرد و بسترسازی اجتماعی(، خواستهاقدامات پیشگیرانه، تغییر نگرش و ر

های دولتی و غیرمنطقی داوطلبان، ابهام در نحوه همکاری داوطلبان با سازمان

 ن تا فرهنگ آرمانیتفاصله داش

فراهم نبودن امکانات و تسهیلات، نگاه تک بعدی و تک موضوعی به  موانع مدیریتی

ریزی صحیح، ارزشی(، عدم برنامهکید بی اندازه بر موضوعات أها )تکتابخانه

تمرکزگرایی مفرط، ناکارآمدی مدیران )خودشیفته، انحصارطلب، مدیران 

نگر، مدیران ورز، مدیران محدودبین و کوتهگرا و شعاری، مدیران غرضکمی

سیاسی، غیرفرهنگی(،  ساز، غیرمتخصص، مدیران صرفاًسوز تا فرصتفرصت

ها با کارکردهای اجتماعی، شعارزدگی، عدم هناکارآمدی و فاصله داشتن کتابخان

استفاده و بیگاری از داوطلبان، تمام شدن کار به اسم  ءها، سوجذابیت کتابخانه

 مدارانه و نگاه آمرانه و اقدارگرایانه مدیرانمدیر و کتابدار، نگاه کارمندی و وظیفه

موانع حقوقی و 

 قانونی

 هاسختگیرانه کتابخانههای قوانین و مقررات فقدان و محدودیت

 

 هاهای داوطلبانه کتابخانهگر بر فعالیتهای مداخله. عوامل و مؤلفه1جدول 

 مفاهیم هامقوله مضامین عامل اصلی
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باورهای شخصی و 

 شناختیروان

های حرفه و رشته، پایبندی به دغدغه و احساس مسئولیت، پایبندی به ارزش

های ملی و سرزمینی، پایبندی های انسانی و اخلاقی، پایبندی به ارزشارزش

بینی و ثیر جهانأثیر روایات و احادیث، تأهای اعتقادی و مذهبی )تبه ارزش

ها و بیانات توصیه ثیرأتفتاوا و منویات مراجع دینی،  ثیرأتهای معرفتی، زمینه

 ادگیمبانی تربیتی و خانو ثیرأترهبر و ولی فقیه، 

گذار ثیرأتعوامل 

 اجتماعی 

های موفق جهادی، حمایت رهبران دینی و سیاسی و ضعف الگوگیری از طرح

های های اجرایی، ایجاد تحرك فرهنگی در مقابله با تحریمکارکردی دستگاه

 المللی و هجمه فرهنگی دشمنانبین

های حرکت

 ایخودخواسته حرفه

گری قشر فرهیخته جامعه، وجود مطالبهحرکت خودجوش کتابداران فعال، 

 پتانسیل در جامعه برای مشارکت و همکاری با کتابخانه
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 هاهای داوطلبانه کتابخانهثر بر فعالیتؤهای راهبردی م. عوامل و مؤلفه0جدول 
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و  گاهها، صدور مجوز ایجاد وبتهیه طرح جامع کشوری با مشارکت انواع کتابخانه قوانینایجاد 

های اجرایی، تهیه نقشه ها و دستورالعملنامهفعالیت در فضای مجازی، تدوین آیین

جغرافیایی از نقاط محروم، ایجاد اداره یا بخش مدیریت نیروهای داوطلب، تصویب 

لحاظ شدن کارهای داوطلبانه در ارزشیابی کارکنان، طرح رزومه علمی و عملی و 

ایجاد سامانه نظام پذیرش پیشنهادها ، های داوطلبانهتخصیص بودجه برای فعالیت

 تدوین قوانین برای پذیرش نیروهای داوطلب و تسهیل فرایند جذب داوطلب

کاربست 

 های نوینفناوری

 گاهوبایجاد بانک اطلاعاتی قوی از داوطلبان، طراحی 

های فرهنگی، المللی، همسوسازی سازماناستفاده از ظرفیت نهادهای بین سازیظرفیت

های مختلف نیروهای داوطلب الگوگیری از نیروهای داوطلب موفق، توجه به گروه

های مذهبی، شاغلین، تیئ)معلولین، جوانان، دختران، کارمندان و شاغلین، ه

 نوجوانان، آقایان، زنان(ها، ها، بازنشستهخیرین، سمن

های موفق سایر کشورها، سازی طرحانجام پژوهش میدانی و نیازسنجی، بومی پژوهش و توسعه

های کاری های موفق کشوری، نیازسنجی و شناسایی اولویتالگوبرداری از طرح

 ها و نیازسنجی از کارکنان کتابخانه( )نیازسنجی از مردم برای تدوین برنامه

گیر، مند، مجرب، مدیر، تصمیماستفاده از مدیران کارآمد )متخصص، متعهد، علاقه اصلاح قوانین

خلاق و نوآور، کاریزما، تعاملی و ارتباطی(، اصلاح قوانین کتابخانه )تمرکززدایی، 

ها(، اصلاح قوانین نظام آموزشی کشور )مدارس، ها و سمنشناسایی افراد، گروه

های آموزشی دانشگاه، استفاده از دانشجویان در سرفصلدانشگاه )بازنگری در 

 سازی و بسترسازی(های داوطلبانه و فرهنگفعالیت

ای و استفاده از تبلیغات( و فضای واقعی )رسانه ملی، تبلیغات محیطی و محله رسانیتبلیغ و اطلاع

 (های اجتماعیو شبکه گاه)فضای مجازی نهادهای دولتی وب

آشنایی با مزایای استفاده نیروهای داوطلب و توجیه کتابداران، آموزش  دوره آموزش 

های عمومی و مهارتی و آموزش های ارتباطی برای کتابداران، آموزشمهارت

 تخصصی ویژه داوطلبان

 

 های ایرانهای داوطلبانه در کتابخانه. پیامدهای فعالیت1جدول 

 مفاهیم هامقوله مضامین عامل اصلی

ها
مد

پیا
 

ل 
وام

 ع
 و

ها
مد

پیا

ی
ند

سآی
پ

 

های رشد شاخص

علمی و تخصصی 

 جامعه

تبادل و اشتراك تجربه و دانش، افزایش سطح دانش داوطلب، ارائه انتقادها و 

گیری از تجارب پیشنهادهای سازنده، تشکیل شبکه انسانی متخصص، بهره

 ای و آموزشی داوطلبان، افزایش خلاقیت و نوآوریحرفه

بهبود وضعیت فرهنگی کشور، کشف استعدادهای فرهنگی، توسعه فرهنگ های رشد شاخص
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 های فرهنگیفکری، رشدکمی و کیفی فعالیتافزایی و همهم فرهنگی جامعه

های رشد شاخص

 اجتماعی 

گرایی، ارتقا منزلت اجتماعی، دمیدن روح امید در جامعه، تقویت روحیه جمع

اعتماد ملی، تشویق و ترویج کار خیر گسترش و تقویت روابط اجتماعی، افزایش 

در جامعه، توسعه سرمایه اجتماعی، کمک به توسعه کشور، تغییر نگرش و سبک 

 زندگی مردم، پوشش ضعف کارکردی نهادهای دولتی

افزایش سلامت 

 روحی و روانی جامعه

های اجتماعی، پرکردن اوقات جلوگیری از رخوت و سستی، پیشگیری از انحراف

یجاد حس شور و نشاط در جامعه، پیشگیری از بروز بیمارهای روحی، فراغت، ا

 افزایش امنیت روحی و روانی

رشد و توسعه فردی 

 شهروندان

های ایجاد حس مفید بودن، خودسازی و رشد معنوی، آشنایی افراد با توانمندی

 خود 

توسعه خدمات 

 ها عمومی کتابخانه

)بدون نیاز به تخصص: مالی )ساخت کتابخانه ها توسعه خدمات عمومی کتابخانه

رسانی، کمک به ارباب رجوع، و اهدای کتاب(، خدماتی )تبلیغات و اطلاع

های فرهنگی، بازشدن وقت کتابدارن ها، همکاری در فعالیتسازی قفسهمرتب

یی پاها، انجام تورهای بازدید، بربرای کارهای تخصصی، آمادسازی کتاب

چینی، سازی کتابخانه، قفسه، بارکدخوانی، زیبا و شادابزنینمایشگاه، لیبل

برگزاری مراسم، گویاسازی منابع، هنر و خلاقت، یوگا برای کودکان، آموزش 

بندی، گلکاری، نمایش فیلم، توسعه خدمات شطرنج، بافتنی، کتابچینی، رده

های مدارس، امانت کتاب، های روستایی، توسعه خدمات کتابخانهکتابخانه

ها، تور ها، لیست کردن کتابخوانی، چک کردن کتابکتابخوانی خانوادگی، شلف

کتاب، کتابرسانی(، نیاز به تخصص )همکاری با صدا و سیما، مشارکت در 

های ورز، فعالیتت اندیشهیئهای پژوهشی، مشاور کتابخانه و عضو هفعالیت

آموزش زبان، آموزان، ترویجی )نقد کتاب، کمک برای انجام تکالیف دانش

کتابخوانی برای کودکان، کتابخوانی نقاط محروم، تربیت فرزند، ارتباط با همسر، 

های زندگی، تغذیه مناسب، بهداشت خانواده، ایدز(، تولید محتوا )تهیه مهارت

کلیپ، ساخت فیلم، ساخت انیمیشن، اینفوگرافی، طراحی پوستر، ساخت موشن 

طلب برای سایت، تهیه مطلب برای گرافیک، تهیه صوت و موسیقی، تهیه م

 ها و ویراستاری(نارسپیام

توسعه خدمات 

تخصصی و فنی 

 هاکتابخانه

ها )مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی توسعه خدمات تخصصی و فنی کتابخانه

سازی، خدمات مرجع، مشاور پژوهشی، نویسی، مجموعهمنابع اطلاعاتی، فهرست

 سازی، تهیه کتاب بریل(دیجیتالمیز مرجع الکترونیکی، 

ها، معرفی رشته و حرفه به جامعه، تبدیل شدن کتابخانه بخشی به کتابخانهرونق هاپویاسازی کتابخانه

 به عنوان پاتوق فرهنگی

توانمندسازی وآموزش

 شهروندان

های متنوع به کتابخانه، آموزش و آشنایی با کتابخانه و خدمات آن، ورود مهارت

 توانمندسازی مراجعان کتابخانه
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ترویج فرهنگ 

 مطالعه 

 افزایش نرخ میزان مطالعه افزایش، انواع سواد در جامعه، افزایش مروجان خواندن

وری افزایش بهره

 نیروی انسانی 

 ایجاد موقعیت شغلی  ها وهای سازمانجبران بخشی از کمبود نیرو، کاهش هزینه

معظلات تخصصی و 

 کاری

 اهمیتی نسبت به کار، کاهش کیفیت خدماتحضور نامنظم در محل کار، بی

معظلات امنیتی و 

 حقوقی

ها، ایجاد توقع و درز اطلاعات محرمانه کتابخانه، تبلیغ منفی برای کتابخانه

 طلبکاری داوطلبان، اختلال و خرابکاری، نفوذ افراد سودجو

مقاومت مدیران و کتابداران و احساس خطر  بر انگیخته شدن حس مخالفت و معظلات شغلی

 جایگزین شدن کتابدار

 

 پژوهشی هامقولهاصلی و  عوامل . 6جدول 

 هامقوله عامل اصلی

عوامل و شرایط 

 علی

مستمر  یابیو ارزش شیپا. 5؛ متخصص یروین تیو ترب آموزش. 7؛ جیو ترو غیتبل. 3ی؛ بسترساز. 4ی؛ سازفرهنگ. 0

 یروهایو جذب ن فراخوان. 9ای؛ حرفه یهازهیانگ. 9ی؛ اجتماع یهازهیانگ. 4ی؛ فرد یهازهیانگ. 6ها؛ تیفعال

 ی.احترام و منزلت اجتماع حفظ. 04؛ بیو ترغ قیتشو. 00مند؛ مستمر و نظام تیحما. 01؛ داوطلب

       ی؛تیریمد موانع. 5ی؛ فرهنگی هایناهنجار. 7ی؛ اسیس . موانع3ی؛ اجتماع موانع. 4ی؛ اقتصاد هایتیمحدود. 0 بستر حاکم

 ی.و قانون یحقوق موانع. 6

 یاخودخواسته حرفه هایحرکت. 4ی؛ اجتماع رگذاریثأت عوامل. 4ی؛ شناختو روان یشخص یباورها. 0 شرایط مداخله گر

و  غیتبل. 6؛ نیقوان اصلاح. 5؛ و توسعه پژوهش. 7ی؛ سازتیظرف. 3؛ نینو یهایفناور کاربست. 4؛ نیقوان جادیا. 0 راهبردها

 .آموزش. 4رسانی؛ اطلاع

  ی؛اجتماع هایشاخص رشد. 3؛ جامعه یفرهنگ هایشاخص رشد. 4؛ جامعه یو تخصص یعلم هایرشد شاخص. 0 پیامدها

. 4  ها؛کتابخانه یخدمات عموم توسعه. 6؛ شهروندان یو توسعه فرد رشد. 5؛ جامعه یو روان یسلامت روح شیافزا. 7

              ؛شهروندان یو توانمندساز آموزش. 9ها؛ کتابخانه یاسازیپو. 9ها؛ کتابخانه یو فن یخدمات تخصص هتوسع

 یتیامن معظلات. 03ی؛ و کار یتخصص معظلات. 04ی؛ انسان یروین وریبهره شیافزا. 00؛ فرهنگ مطالعه جیترو. 01

 ی.شغل معظلات. 07ی؛ و حقوق

 

که  0های ایران است، شکل های داوطلبانه درکتابخانهدوم پژوهش که به دنبال ارائه الگوی فعالیت پرسشدر پاسخ به 

 شود:ارائه می ،است کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایمبرآمده از 
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 های ایرانهای داوطلبانه درکتابخانهفعالیتهای مؤثر بر نظری عوامل و مؤلفه. الگوی 0 شکل

 

 نتیجه گیریبحث و 
 ردداوطلبانه  یهاتیمؤثر بر فعال یهامؤلفههای پژوهش که به دنبال شناسایی عوامل و پرسشدر پژوهش حاضر، به 

ها به طور آشکار در قالب جداول ارائه و بسط داده شد. آنکنش روابط و بر هم، پرداخته شد و است رانیا یهاکتابخانه

            شده، الگوی نظری شکل گرفت که در بخش قبل شمای کلی آن ارائه شد. های گردآوریلای یافتهپس از لابهس

 این عواملثیرگذارند. أت های ایرانهای داوطلبانه کتابخانهفعالیتتوسعه پنج دسته عوامل بر بر اساس نتایج این پژوهش، 

ها به وسیله نیروهای مردمی و داوطلب آنها و عامل رشد و شکوفایی بهبود وضعیت کتابخانهتواند باعث ها میلفهؤو م

 شوند. 

ها که سه مضمون های داوطلبانه کتابخانهفعالیتمؤثر بر  ی شرایط علّیهاعوامل و مؤلفهمعرفی به  دسته نخست، 

نیروهای داوطلب را در خود  های جذب و حفظهای نیروهای داوطلب و راهحمایت و بسترسازی، شناسایی انگیزهکلی 

توانیم به دو دسته عوامل درونی )انگیزه داوطلبان( و عوامل بیرونی )حمایت و این عوامل را می پردازد.ه است، میجای داد

آید؛ در حال حاضر، حضور نیروهای داوطلب بندی کنیم. به نظر میبسترسازی و راهکای جذب و حفظ داوطلبان( تقسیم

هاست و این در حالی است که پژوهش کیانی های درونی آناز انگیزهبیش از آن که به عوامل بیرونی وابسته باشد؛ ناشی 

ها و و...(، رسانه یسازمان یهااستیس ،یمنابع انسان تیری)مد یانرفتار سازمعوامل بیرونی شامل  (0394و ایروانی )

داند. فقدان درونی میثیرگذارتر از عوامل أو مجلس را تو نقش دولت و  یمیمشارکت و کار ت ،یقیتشو یابزارها غات،یتبل
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گذاران کشور به توجهی و غفلت قانونتوان ناشی از بیقوانین پایدار در زمینه حضور نیروهای داوطلب در کتابخانه را می

اگر قوانین جدید وضع و یا نهاد و افراد داوطلب در کشور دانست. های مردمقوانین جدی در زمینه استفاده از سازمان

ها برای اصلاح و وضع قوانین جدید نباشد، ولیان فرهنگی و اهتمام آنتح نشود و یا حمایت مدیران و مقوانین موجود اصلا

در هدایت و راهبری این  استادانمعناست. از سوی دیگر، جایگاه تخصصی و نقش حمایتی انتظار تحول در این حوزه بی

های نیروهای داوطلب است. اگر مدیران و از عوامل، شناخت انگیزه جریان بسیار پررنگ و دارای اهمیت است. یکی دیگر

کتابداران با قصد و نیت نیروهایی که جز کادر اداری کتابخانه نیستند، اما قرار است از خارج از کتابخانه با کتابخانه 

ختلال در دستیابی به ممکن است این عدم شناخت، باعث انحراف و ا ؛همکاری داشته باشند، آشنایی کلی نداشته باشند

 0زیرا در جدول  ،ها با شکست مواجه شودهای آنتلاش کارگیری نیروهای داوطلب شود و عملاًه اهداف مورد نظر طرح ب

از اطلاعات ارزشمندی که از طریق مصاحبه در اختیار یکی های مثبت و منفی نیروها اشاره شده است. به خوبی به انگیزه

که مدیران و  هاست. اینداوطلب به کتابخانه یروهایجذب و حفظ ن ای متنوعهو شیوه هاراهپژوهشگر قرار گرفت، 

که  و ابزارهای ارتباطی نیرو جذب کنند، یک بحث است و این مهارتگیری از هکتابداران درست عمل کنند و با بهر

 ،لاتیردن تسهفراهم ک داوطلبان، چگونه و به چه نحو نیروها را حفظ کنند، بحث دیگری است. توجه به علایق و سلایق

 ازیداوطلبان، توجه به ن یهایهدف، توجه به توانمند یهاگروه یازسنجیداوطلبان، ن یهاتیلفعا هدفمند یزیربرنامه

در  ،های حمایتی است. همچنینیی از مهمترین روشنامه اجرانییآ نیتدو و ی، آموزش و توانمندسازانداوطلب یاطلاعات

های مادی و معنوی متنوع برای حفظ و نگاهداشت نیروها از ابزارهای تشویقی است که ضروت و الزام وقنظر گرفتن مش

 یربان و این بی)ط ،(0397 یو بهزاد یسالار ،یاری)شهرهای شیده نیست. نتایج پژوهش با پژوهشآن بر کسی پو

 همخوانی داشت. (0399مقدم و پورمحمد،  یسپاه ،ی)نجفو  (0394  ،یاصفهان

موانع جذب های داوطلبانه است که مضمون اصلی آن ثر بر فعالیتؤمو دسته دوم، عوامل مربوط به بستر حاکم 

 ی، موانعاجتماع موانعی، اقتصاد هایتیمحدوداگر  ،نشان داد 4های جدول است. یافتههداوطلب به کتابخانه یروهاین

های از سر راه برداشته نشود، طرح فعالیت یو قانون یحقوق موانعی و تیریمد موانعی، فرهنگی هایناهنجاری، اسیس

های اجرای طرح است. هر داوطلبانه به ثمر نخواهد نشست. توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم یکی از اولویت

فرهنگ یعنی اگر بسترهای اجتماعی و سیاسی فراهم نباشد و یا  ؛چند موارد دیگر نیز، به همین اندازه اولویت دارند

ای حاکم باشد و جامعه علاقه و اقبالی به مشارکت اجتماعی نداشته باشد و یا مدیران به سرمایه گرا و رشد نیافتهواپس

شود و به مانعی بزرگ در مسیر تحقق اهداف طرح اعتقادی نداشته باشد، کار سخت میهای جمعی اجتماعی و فعالیت

 موجود در قوانین یهاتیفقدان و محدودتمامی عوامل فوق فراهم باشد، اما  چهچنانها نشان داد، د. یافتهخواهد شتبدیل 

بر که در حال حاضر این قوانین  طرح قابل اجرا نیست، کما این پابرجا باشد، عملاً هاکتابخانه رانهیمقررات سختگو 

به شمار  های ایرانداوطلب به کتابخانه یروهاینترین عامل جذب های ایران حاکم است و به تنهایی خود بزرگکتابخانه

 . آیدمی
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ای زمینه ورای بستر حاکم و شرایط های ارزشیشاخصنشان داد،  هاگر هستند. یافتهسومین عوامل، شرایط مداخله

هیچ کاری صورت  ای و بستر حاکم اگر شرایط و عوامل ذکر شده مهیا نباشد، عملاً . در دسته شرایط زمینهقرار دارند

به  اگر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مطلوب نباشد، طبیعتاً . مثلاً باقی خواهد ماندنخواهد گرفت و طرح بلااستفاده 

نخواهد  ، مردم اقبالی به کار داوطلبانه ندارند و جامعه شاهد رخداد و یا اتفاق خاصیاقتصادی خاطر فراهم نبودن شرایط

ی های موفقها و سمنگروه بسیاری از گویایی این حقیقت است که در این شرایط نامساعد، 3 جدول یها، اما یافتهبود

کنند. دلیل این موفقیت را باید جامعه ارائه می ای را بهخدمات قابل ملاحظهو  اندعمل کردهثر ؤو م هستند که بسیار موفق

 یهابه ارزش یبندیحرفه و رشته، پا یهابه ارزش یبندیپا ت،یاحساس مسئولشامل  یشناختو روان یعوامل شخصدر 

ی و عوامل اجتماعی و مذهب یاعتقاد یهابه ارزش یبندیپا ،ینیو سرزم یمل یهابه ارزش یبندیپا ،یو اخلاق یانسان

های این ، وقتی ریشههستندهای داوطلب با وجود مشکلات معیشتی عضو گروه هستند کهها و افرادی جستجو کرد. گروه

است که  اعتقادات مذهبی ، مخصوصاًوالای انسانی هایآرمانها و شود، دلیل آن پایبندی به ارزشهمکاری بررسی می

رساند. این عوامل در جامعه ما بسیار حائز اهمیت خود را به بالاترین نقطه هرم می فرد از قاعده هرم سلسله نیازهای مازلو،

 (0397) یو بهزاد یسالار ،یاریشهر موفقیت مدیران و مجریان طرح باشد. تواند رمزمیهستند که شناخت این ظرفیت 

خدمت و  (یخدا، پاداش اخرو ی)رضا ینید یهازهیانگرا  یآستان قدس رضو یهاکتابخانه نیریخ یهازهیانگ نیثرترؤم

 دیخر ه،یریخ ی)شرکت در کارها یاهیریخ ی( مشارکت مذهب0399) یو فعل یفرجاند. کرده بیانبه مردم و همنوع 

مقدم و پورمحمد  یسپاه ،ینجفاند. ردههای داوطلبانه اعلام کدر فعالیتسطح مشارکت زنان را  نیو ...( بالاتر هیزیجه

اند. ذکر کرده« تیکسب موفق»ترین عامل ثرؤمی را و روابط، پرستش و اعتقادات مذهب یبه کسب دوست ازینهم  (0399)

 مطابقت دارد.همخوانی و  ،با نتایج پژوهش حاضر مذکور های پژوهشیافته

ن یک ها و نظرات خود پیراموها علاوه بر ارائه دیدگاهشوندهبنیاد، مصاحبهروش دادههای مبتنی بر در پژوهش

کنند. و پیشنهادهایی را ارائه می راهبردها های احتمالی و دستیابی به اهداف پژوهشبسترفت از بنموضوع، برای برون

دهد که برای های این پژوهش را چهارمین دسته از عوامل که همان راهبردهاست تشکیل میشوندهپیشنهادهای مصاحبه

 کاربست، نیقوان جادیااصلی شامل  همقول هفتارائه شده است. بخش راهبردها داری  های داوطلبانهفعالیت وسعهت الگوی

همه  نیازاما پیش ؛هستند آموزشرسانی و و اطلاع غیتبل، نیقوان اصلاح، و توسعه پژوهشی، سازتیظرفین، نو یهایفناور

ه های ایران بنشان داد، کتابخانه 7 هارائه شده در جدول شمار یهایافته .هاستکتابخانه ، ایجاد و اصلاح قوانینهامقوله

گیری و دخیل در تصمیمنهاد از سوی همه عوامل اجرایی و توجهی به ظرفیت نیروهای مردمخاطر غفلت و بی

کارگیری نیروهای داوطلب وجود ندارند. از سوی دیگر، ه ها، قانون و مقررات خاصی برای جذب و بسیاستگذاری کتابخانه

مهمترین پیشنهاد و راهبرد پژوهش، وضع  ،بنابراین قوانین بسته و سختگیرانه موجود هم دافع نیروهای داوطلب است.

ها هاست که باید از سوی سیاستگذاران و متولیان امر، در اولویت برنامهقوانین حاکم بر کتابخانه قوانین جدید و بازبینی در

تواند این دو مقوله در شده است و می ایتوجه ویژه آموزشرسانی و و اطلاع غیتبل ها به بحثقرار گیرد. در سایر پژوهش

توانمندسازی زنان و  ثری درؤعامل مرا  های آموزشیبرنامهی ( پیگیر0391) یاسوری مرتبه بعدی اهمیت قرار بگیرد.
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در  یقیتشو یابزارها و غاتیها و تبلرسانه به نقش( 0399) مقدم و پورمحمد یسپاه ،ینجف داند.میجوانان روستایی 

نسبت به فواید سازی شهروندان را رسانی و آگاهسطح اطلاعباید  معتقد است( 0393) ییآقا کند.کید میأمشارکت مردم ت

به  پیشین هایکند که همه پژوهشآموزش را پراهمیت ارزیابی می ه( نیز توسع4103) اد. حسینداوطلبی افزایش د

 .حاضر هستند همراستا با نتایج پژوهشکید دارند و از این جنبه، أهای تبلیغ و آموزش تجنبه

شاید بتوان های ایران، پیامدها هستند. در کتابخانه های داوطلبانهفعالیت بر ثرؤمآخرین و پنجمین دسته از عوامل 

نشان داد بحث نیروهای داوطلب را نباید سیاه و سفید  5جدول  ها. یافتهکردپیامدها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم 

های جنبهدهد، ها نشان میهر چند یافتههای منفی. های مثبت دارد و هم جنبهدید، بلکه خاکستری است، زیرا هم جنبه

مدیران و کتابداران برای اجرای صحیح الگوی پیشنهادی های منفی آن است. های داوطلبانه، بیشتر از جنبهمثبت فعالیت

های کارگیری نیروهای داوطلب آگاهی کامل داشته باشند تا هوشمندانه از آسیبه لازم است از پیامدهای مثبت و منفی ب

یای اکید ورزند. علاوه بر پیامدهای فردی و اجتماعی، پیامدها و مزأای مثبت آن تهاحتمالی جلوگیری کنند و بر جنبه

راهی  هداده های پژوهش، همانند نقشبه طور کامل به آن پرداخته شده است.  5که در جدول  نظیری داردای بیکتابخانه

ه خدمات عتوسها، ابخانههای تخصصی و غیرتخصصی ترسیم شده است که علاوه بر رونق بخشی به کتبرای فعالیت

های ایران، حضور با توجه به کمبودهای جدی کتابخانه را به همراه خواهد داشت. هاکتابخانه ی و تخصصیعموم

ها به ها از وضعیت موجود باشد. لازم است کتابخانهتواند نسخه شفابخشی برای نجات کتابخانهنیروهای داوطلب می

های پژوهش، و آمادسازی بسترهای لازم، کار مردم به و با اعتماد و استفاده از یافتهسمت سیاست درهای باز حرکت کنند 

 خود، به ویژه کارکردهای اجتماعی رهنمون شوند.  مردم بسپارند و کتابخانه ها را به سمت کارکردهای واقعی

 

 پیشنهادهای پژوهش
 با مشارکتهای ایران کتابخانهگیری نیروهای داوطلب در کاره ب یطرح جامع کشورشود پیشنهاد می .0

های آموزشگاهی، دانشگاهی، مشارکتی، تخصصی و ی عمومی، کتابخانه ملی، کتابخانههاکتابخانهکارشناسان 

 شخصی تهیه و تدوین شود؛

تری از ما دارند و که سابقه و پیشینه غنی کشورها ریموفق سا یهاطرح یسازیبومشود با پیشنهاد می .4

های داوطلبانه آماده برای توسعه و گسترش فعالیت بستر لازمی، موفق کشور یهااز طرح یالگوبردارهمچنین 

  شود.

های والای انسانی نیروهای داوطلب، به ویژه ها و آرمانبه ارزش پایبندیو  های ارزشیشاخصتوجه به  .3

 یهافی فعالیتکیکمی و اعتقادات مذهبی در جامعه ایران پتناسل بسیار قدرتمندی است که باعث رشد 

 توجه ویژه داشته باشند. مذکور،عامل به داوطلبانه خواهد شد. لازم است مدیران و کتابداران 

یا نامه نییآ شودپیشنهاد می داوطلب، نیروهایجذب  برای کتابدارانبرای رفع دغدغه مدیران و  .7

یی تدوین شود تا نیروهای داوطلب و کتابداران شرح وظایف و چارچوب کاری خود را اجرا یهادستورالعمل
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بدانند و به صورت متحدالشکل از یک دستورالعمل پیروی کنند. همچنین برای آموزش نیروهای داوطلب و 

 د. ریزی کننهای آموزشی و توجیهی است که مدیران باید برنامهکتابداران نیاز به برگزاری دوره توجیه

های نیروهای داوطلب در سایر حوزه ها، درمانگرانه است. این گروها پس از وقوع حوادث فعالیت رویکرد عمده .5

تواند در ها میکننده با کتابخانههای نیروهای داوطلب همکاریشوند، اما فعالیتبحران فعال می بروزو هنگام 

های درمان از هزینه کمترهای پیشگیری به مراتب بو آسی هازیرا هزینه؛ ی پیشگیرانه باشدهامسیر فعالیت

ها و متولیان کند و کتابخانهها نِمود بیشتری پیدا میاست. بدیهی است، نقش نیروهای داوطلبانه کتابخانه

 .کارگیری نماینده با این رویکرد، از نیروهای داوطلب ببایست فرهنگی می

مند در توان از نیروهای علاقهپیشنهاد دیگری است که مینیروهای داوطلب،  برای گاهطراحی پایگاه و وب .6

تواند اطلاعات شخصی، تخصصی، علایق، سلایق و استفاده کرد. این پایگاه میهای مختلف ها و مناسببرنامه

رسانی خدمات و زیرا طراحی چنین پایگاهی علاوه بر اطلاع ؛های داوطلبان را در خود جای دهدتوانمندی

 کند. و دسترسی به نیروها را تسهیل می ، بازیابی اطلاعاتهابه کتابخانه مندای علاقهدسترسی نیروه

اداره  جادیاها صورت گیرد، مالی کتابخانه هبایست در چارت سازمانی و برنامیکی از اصلاحات ساختاری که می .4

ت. هاسکتابخانههای داوطلبانه ف بودجه برای فعالیتو تخصیص ردی داوطلب یروهاین تیریبخش مد ای

تسریع  مند و ساختارمندبه طور نظام های داوطلب رانیرو تیاستفاده از ظرفتصویبِ ایجاد چنین پست سازمانی، 

 رساند. ها را در دستیابی به اهداف فرهنگی خود یاری میبخشد و کتابخانهمی

ترین مانع جذب نیروهای بزرگ ،وپاگیردستو  رانهیسختگقوانین  ،هاکتابخانه هتمرکزگرایی ادارسیاست  .9

ذکر انع ونهاد منافات دارد، برای عبور از مهای مردمجویی گروههاست و با روح مشارکتداوطلب به کتابخانه

 .نمایندتجدیدنظر  ها،کتابخانه سیاستگذاری و قوانیندر  متولیان، ضروی است مدیران و شده

 یهاو شبکه ، رسانه ملیگاهوبابزارهای تبلیغاتی و ارتباطی به ویژه برای جذب نیروهای مردمی، استفاده از  .9

صدور به ویژه  معنویهای مادی و از مشوق شودکید میأت همچنین .وداستفاده ش لازم است یاجتماع

 د.شوبرای حفظ نیروها استفاده « خدمت داوطلبانه هنامیگواه»

پیامدهای مثبت اجتماعی که خواهد داشت، باعث رونق ها علاوه بر حضور نیروهای داوطلب در کتابخانه .01

 یتوسعه خدمات تخصصها و رشد جایگاه اجتماعی آن خواهد شد. همچنین حضور این نیروها موجب کتابخانه

ریزی، مدیریت و ها برنامهبنابراین، برای استمرار و تداوم فعالیت؛ خواهد شدها کتابخانهو خدمات عمومی  یو فن

ها به صورت کلی و ، کتابخانهشودای برخودار است. لذا پیشنهاد میعملکرد نیروها از اهمیت ویژهارزیابی 

ها دستی یا مدونی تهیه نمایند و فرم هبرنام هر کتابخانه با توجه به شرایط خود به طور مستقلمتمرکز یا 

  با مشکل مواجه نشوند. یابی عملکرد نیروها را تهیه کنند تا در حین اجراشالکترونیکی پایش و ارز
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 سپاسگزاری
 ها،سازمان کتابخانه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان ودانش از گروه علم و نویسندگان مقاله مراتب سپاس خود را

همچنین نقش داوران گرانقدر این نشریه که با نظرات انتقادی  آستان قدس رضوی اعلام نموده و مرکز اسناد و هاموزه

 دانند.تقدیر می غنای مقاله افزودند شایستهخویش بر 

 

 منابع
 مطالعات. کرج شهرستان پرورش و آموزش در ورزشی داوطلب نیروهای جذب موانع بندی اولویت و شناسایی(. 0393) حمید آقایی،

 .(45)03، جوانان و ورزش راهبردی

. بنیاد داده نظریه از استفاده با سازمان وریبهره در عملکرد ارزشیابی نظام نقش تحلیل(. 0395) الهه ،مبینی؛ مسیح ابراهیمی،

 .90-59 ،(3)9 ،های مدیریت منابع انسانیپژوهش

 و انسانیعلوم پژوهشگاه :تهران .محمدی بیوك: ترجمه .کیفی تحقیق روش اصول(. 0391) جولیت ،کوربین؛ آنسلم استراس،

 .فرهنگی مطالعات

 در علم ترویج با رابطه در رسانیاطلاع مراکز و هاکتابخانه با هاسمن تعامل بررسی(. 0394) مریم ،زاده رفعت ؛السادات الهام الوانکار،

 .هاچالش و هافرصت اندازها، چشم علم، ترویج - آدکا سمینار. ایران

 .79 ،مدیریت مطالعات فصلنامه .پاسخگویی هایچالش و غیردولتی هایسازمان (.0395) فرشته قشقایی، مهدی؛ الوانی،

 مدیریت. ورزش در داوطلب نیروهای تعهد بینیپیش در رضایتمندی نقش بررسی(. 0394) سمیرا ،فیضی ؛امیر ،منتظری ؛رضا اندام،

 .(09)5 ،ورزشی

 توانمندسازی میزان مطالعه(. 0391) فاطمه ،بخش روشن ؛مجتبی ،طبری ؛محمدرضا ،باقرزاده عزت اله؛ جامخانه، بالوئی

 .(09)5 ،مدیریت فراسوی. مازندران استان بهزیستی حوزه در فعال( NGO) نهاد مردم هایسازمان

 .جمشید تخت: شیراز. دانش فرشید ترجمه. رسانیاطلاع علم در پژوهش هایروش (.0394) جین آلیسون پیکارد،

 341-301 ،(7)0 ،سلامت علوم در کیفی تحقیقات. کیفی هایپژوهش در گیرینمونه (.0390) رستم جلالی،

 .تحقیقات علوم واحد اسلامی، آزاد دانشگاه: تهران. کیفی پژوهش هایروش و اصول (.0391) نجلا حریری،

. رخواهانهیداوطلبانه خ یهاتیثر بر مشارکت زنان در فعالؤعوامل م ی(.  بررس0394) هیحور ی،اصفهان یربان ؛محمدصالح ا،ین بیط

 .4، یاسلام یاجتماع یهاپژوهش

 استان بر تأکید با توریسم صنعت توسعه در ها (NGO) غیردولتی هایسازمان نقش(. 0394) ابوالفضلایروانی،  ؛گشتاسب کیانی،

 .(4)0 ،شناسیمعماری. بختیاری و محال چهار

 عمومی هایکتابخانه در مردمی هایمشارکت برجذب ثرؤم عوامل بررسی(. 0397) حسنبهزادی،  ؛محمودسالاری، امیر؛  عطاء،

  ارشد. نامه کارشناسیپایان ،انسانی علوم و ادبیات دانشکده ،السلام علیه رضا امام دانشگاه .مشهد شهر

 با امدادگران داوطلبانه خدمات انگیزه در مؤثر روندهای و عوامل بررسی(. 0390) الله عینترك،  کشاورز ؛محسن ترك، کشاورز

 .(3)7 ،نجات و امداد علمی فصلنامه. CLA ای لایه -علّی تحلیل روش از استفاده
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 الگوی طراحی و تبیین(. 0395؛ کمالیان، امین رضا؛ اورعی یزدانی، بدرالدین؛ کرد، باقر؛ روشن، سید علیقلی )ابوالفضل مقدم،

بهبود  .(ترانسفو ایران هایشرکت گروه برق، صنعت در ایمطالعه) بنیاد داده رویکرد: کارآفرینانه انسانی منابع مدیریت

 .054-043 ،(3)01 ،مدیریت

 هایفعالیت برخی در داوطلبانه شرکت به مردم مندیعلاقه میزان(. 0399) آناهیتا ،پورمحمد ؛حسین ،مقدم سپاسی مهدی؛ نجفی،

 .(0)0 ،نجات و امداد. ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت مختلف

(. اردوغش روستای: نمونه) روستایی جوانان و زنان توانمندسازی در( NGO) غیردولتی هایسازمان نقش(. 0391) مجید یاسوری،

 .(04)6 ،(جغرافیایی انداز چشم) انسانی های سکونتگاه ریزی برنامه مطالعات

 

References 

Adetoro, N. (2015). Non-Governmental Organization (NGO) Libraries for the Visually 

Impaired in Nigeria: Alternative Format Use and Perception of Information Services. 

Journal of Information Science Theory and Practice. 3(1), 40-49. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1633/JISTaP.2015.3.1.3. 

Aghaei, H. (2012). Identifying and prioritizing barriers to attracting sports volunteers in 

education in Karaj of Iran. Strategic Studies in Sports and Youth, 13(25). (in Persian) 

 Alvankar, E., & Rafatzadeh, M. (2009). Investigating the interaction of NGOs with libraries 

and information centers in relation to the promotion of science in Iran. Edka Seminar- 

Promoting Science, Prospects, Opportunities, Challenges. (in Persian) 

Alwani, M., & Qashqaei, F. (2007). NGOs and Responsiveness Challenges. Quarterly Journal 

of Management Studies, 49. (in Persian) 

Andam, R., Montazeri, A., & Faizi, S. (2013). Investigating the role of satisfaction in predicting 

the commitment of volunteers in sports. Sports Management, 5(19). (in Persian) 

Ata, A., Salari, M., & Behzadi, H. (2015). Investigating the effective factors in attracting public 

participation in public libraries of Mashhad. Imam Reza University, Faculty of Literature 

and Humanities, M.A Thesis. (in Persian) 

Baloi Jamkhaneh, E., Baqerzadeh, M. R., Tabari, M., & Roshanbakhsh, F. (2011). Study of 

empowerment of non-governmental organizations (NGOs) active in the field of welfare in 

Mazandaran province, Iran. Beyond Management, 5(18). (in Persian) 

Chegoni, R. K. (2014). Emergence of Public Libraries Development with Partnership of NGO’s 

and Philanthropist in India. International Journal of Library and Information Studies. 4(3). 

Ebrahimi, M., & Mobini, E. (2016). Analyzing the role of performance appraisal system in 

organizational productivity using data foundation theory. Organizational Resources 

Management Researchs, 8(3), 59-81. (in Persian) 

Hariri, N. (2011). Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad 

University, Research Sciences Branch. (in Persian) 

Heery, S. (1994). Promotion of library services in the voluntary sector: the case of Christian 

Aid. Aslib Proceedings, 46(4). pp. 101-103. https://doi.org/10.1108/eb051351. 
Hoerning, B. (2017). The importance of volunteer work for successful children’s and adult 

literacy programs in US public libraries – a view from outside. Paper presented at: IFLA 

https://ormr.modares.ac.ir/index.php?sid=28&slc_lang=en
https://ormr.modares.ac.ir/index.php?sid=28&slc_lang=en


 29                                                                                                           0شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانیکتابداری و اطلاع

WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society. In Session 138 - Literacy 

and Reading, Libraries for Children and Young Adults, Public Libraries and School 

Libraries. 

Hossain, Z. (2013). An Analytical Study of Some NGOs’/NPOs’ Contributions by promoting 

Library Activities at Disadvantageous Areas in Vietnam to Create Potential and Lifelong 

Learners. Library Philosophy and Practice (e-journal). 864. 

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/864.  

Jalali, R. (2012). Sampling in qualitative research. Qualitative research in health sciences, 1(4), 

310-320. (in Persian) 

Keshavars Tork, Mohsen; Keshavars Tork, Einullah. (2013). Investigating the effective factors 

and trends in the motivation of volunteer relief services using the CLA causal-layered 

analysis method. Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief, 4(3). (in Persian) 

Kiani, Gashtasb; Irvani, Abolfazl (2018). The role of non-governmental organizations (NGOs) 

in the development of tourism industry with emphasis on Chaharmahal & Bakhtiari 

province, Iran. Architecture, 1(2). (in Persian) 

Kumar Chegoni, R. (2014). Emergence of Public Libraries Development with Partnership of 

NGO’s and Philanthropist in India. International Journal of library and information studies 

(e-Journal), 4(3), Jul-Sep, ISSN: 2231-4911.  

Lee, P., & Chang, S. (2011). Elderly Participation in Public Library Voluntary Services: A Case 

Study of Taipei Public Library, Journal of Educational Media & Library Sciences, 49(1), 

3-38. 

Moghaddam, A., Kamalian, A. R., Orei Yazdani, B., Kord, B., & Rooshan, S. A. (2015). 

Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: 

Foundation data approach (Study in the Electricity Industry, Iran Transfo Group of 

Companies). Management Improvement, 10(3), 123-157. (in Persian) 

Murray, T. E. (2015). Volunteers in Special Libraries. Journal of Library Administration, 55(6). 

Najafi, M., Sepasi Moghadam, H., & PourMohammad, A. (2009). The level of people's interest 

in participating voluntarily in some different activities of the Red Crescent Society of the 

Islamic Republic of Iran. Relief and Rescue, 1(1). (in Persian) 
Nicol. E. A., & Johnson, C. M. (2008). Volunteers in Libraries: Program Structure, Evaluation, 

and Theoretical Analysis. JohnsonPublished. DOI:10.5860/rusq.48n2.154.  

Picard, A. J. (2013). Research methods in information science. Translated by: Farshid Danesh. 

Shiraz: Takht Jamshid. (in Persian) 

Pyati, A. K., & Kamal, A. M. (2012). NGO-Developed Libraries in India: Impacts, Models, and 

New Possibilities. Published Online. DOI: https://doi.org/10.1515/libri-2012-0023.  

Sawant, S. (2018). Role of NGOs in library development in India. Paper presented at: IFLA 

WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, Transform Libraries, Transform Societies in Session 

153 - Poster Session.   

Strauss, A., & Corbin, J. (1994) Grounded Theory Methodology–An Overview. In: Norman, K. 

D. & Vannaeds, S. L. Y., Eds., Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, 

Thousand Oaks, 273-285. 



 نظری یالگو با ارائه رانیاهای درکتابخانه داوطلبانه هایفعالیت بر مؤثر یهاعوامل و مؤلفه شناسایی                                     11

Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research. Translated by Biok 

Mohammadi, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication. (in Persian) 

Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Principles of qualitative research method. Translate by: Biok 

Mohammadi. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (in Persian) 

Tayyabnia, M. S., & Rabbani Isfahani, H. (2018). Investigating the effective factors on women's 

participation in voluntary charitable activities. Islamic Social Research, 2. (in Persian) 

Yasuri, M. (2011). The role of non-governmental organizations (NGOs) in empowering rural 

women and youth (example: Erdogesh village). Journal Of Studies Human Settlement 

Planning (Geographical Landscape), 6(17). (in Persian) 

 

 

 


