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Abstract 

Purpose: Volunteers to serve in the library are among the capacities that can be used to improve the 

organization of libraries. This research seeks to determine the factors and challenges of using volunteers 

in libraries from the point of view of the librarians of Astan Quds Razavi. 

 Method: In this research, has been used of the foundation data method which is a qualitative 

research way. The statistical population of this research is All librarians of the Organization of Libraries, 

Museums and Astan Quds Razavi Document Center who have 5 years of experience in 

librarianship..Sampling was done in a non-probability and purposeful way. The number of members of 

the sample community was determined based on the criteria of theoretical sampling and considering the 

theoretical saturation of 36 people. The data collection tool was a structured interview. The collected data 

was analyzed by content analysis method, Barouch, Strauss and Corbin three-step coding and using Max 

Kyuda software. 

Findings: The results of the analysis of the interviews show that the librarians of Astan Quds consider the 

presence of volunteers in the organization as essential and this necessity is not only an organizational 

need but also a social necessity resulting from the desire of the community members to work and be 

active. They don't know about volunteering and they believe that the presence of volunteers will increase 

the society's awareness of the organization's goals and, as a result, influence the society on the one hand 

and improve the knowledge and skills of graduates and those interested in participating in scientific and 

cultural activities. 

 From the point of view of the interviewees, volunteers are faced with challenges to participate in 

voluntary activities that have individual or organizational origins, family dissatisfaction, fear of facing the 

manager, and inexperience in responding to the client are challenges that have individual origins. And 

people can overcome these challenges with more training and practice. 

Also, the results of the research showed that the employees face professional and organizational 

challenges to support and cooperate with the volunteers and the challenges that are related to the nature of 

the volunteer activity, which seems that the cooperation between the organization and academic societies 

can lead to To better train graduates applying for volunteer work and as a result reduce professional 

challenges in cooperation between volunteers and employees of the organization. Choosing candidates 

with appropriate academic status and academic resume and involving employees and middle managers 

will reduce the professional and organizational challenges of employees. Challenges such as considering 

volunteer work as futile and the temporary presence of volunteers in the organization depend on the 
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nature of volunteer work and need to change the organizational culture, which can be improved by 

training, communication and holding friendly meetings between employees and volunteers. 

Conclusion: Libraries can attract interested and talented volunteers through proper information. 

Retaining volunteers in the library requires systematic planning to overcome the challenges faced by 

volunteers, administrators, and staff. 

Keywords: Volunteers, libraries, librarians, Astan Quds Razavi library. Public participation 

 

 ها از دیدگاه کتابداران آستان قدس رضویهای بکارگیری داوطلبان در کتابخانهعوامل و چالش

  *1انیس میری
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 چکیده

زمانی قای ساتواند موجب ارتن میهایی هستند که استفاده از آداوطلبان خدمت در کتابخانه از جمله ظرفیت :هدف

ابداران دیدگاه کت ها ازهای بکارگیری داوطلبان در کتابخانهها باشد. این پژوهش به دنبال تعیین عوامل و چالشکتابخانه

 آستان قدس رضوی است.

ی این مارعه آپژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطالعات، کیفی است. جام شناسی:روش 

 سال5داقل بقه حپژوهش، کلیه کتابداران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی هستندکه سا

ه بر امعه نمونعضای جو  هدفمند انجام شد. تعداد اخدمت در پست کتابداری را دارند. نمونه گیری به روش غیر احتمالی 

ا، مصاحبه هداده نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری36گرفتن اشباع نظری اساس معیار نمونه گیری نظری و در نظر 

شتراوس و کوربین و روش کدگذاری سه مرحله ای ا ساختاریافته بود. اطالعات گردآوری شده  به شیوه تحلیل محتوا ، با

 با  استفاده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. 

در  اوطلبان رادکه کتابداران آستان قدس حضور  دهدها نشان میاحبهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مص ها:یافته

ها، الشچاین  هایی مواجهند کهداوطلبان برای حضور در فعالیت های داوطلبانه با چالش .سازمان ضروری می دانند

 منشاء فردی یا سازمانی دارد.
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تند. روبرو هس مالی کمبود تجهیزات  کمبود منابع های حقوق و اداری،مدیران سازمان برای بکارگیری داوطلبان با چالش

های چالش»، «ایحرفههای چالش»در سه بخش  حرفه ای و سازمانی کارکنانهمچنین کارکنان سازمان، با چالش 

 .اجه هستندوم برای همکاری و حمایت از داوطلبان«  های مرتبط با ماهیت فعالیت داوطلبانهچالش» و « سازمانی

ر برای غلبه ب هاهای متعددی روبرو هستندو مدیران کتابخانهها، با موانع و چالشاوطلبان کتابخانهدگیری:نتیجه

ردن از بین ب ن براینیازمند شناسایی موانع موجودو  برنامه ریزی مدوهای پیش روی داوطلبان، مدیران و کارکنان چالش

   این موانع و چالش ها هستند.  

 ها، کتابداران، کتابخانه آستان قدس رضوی.مشارکت مردمیکتابخانه: داوطلبان، واژگان کلیدی

 مقدمه

امروزه نیروی انسانی در هر سازمان، از اهمیت زیادی برخوردار است و سازمان ها بخش زیادی از منابع مالی خود را 

ی ، برای غلبه بر مشکالت صرف نیروی انسانی می کنند. با افزایش هزینه های نیروی انسانی بسیاری از نهاد های اجتماع

کرده اند. از جمله نهاد های اجتماعی که از نیروی مالی و افزایش مشارکت اجتماعی اقدام به استفاده از نیروی داوطلب 

های داوطلب استفاده می کنند، کتابخانه ها هستند. شواهد زیادی وجود دارد که کتابخانه ها از نیروهای داوطلب به 

ز نیروی انسانی کتابخانه ها و به کارگیری آنها در فعالیت های برون کتابخانه ای استفاده می کنند. عنوان تامین بخشی ا

فعالیت های داوطلبانه خود را آغاز نموده است )نیکول و  1930به عنوان مثال کشور ایاالت متحده آمریکا قبل از سال 

  (2016، 1جانسون

 و دوستانه انسان خواهانه، خیر فعالیتهای انجام برای را خود تخصص و از وقت بخشی که است شخصی داوطلب از منظور

 (.1386، 2مرسل)دهد  می قرار غیرانتفاعی های موسسه اختیار در رایگان طور به غیره،

داوطلبان عالوه بر اینکه جزو منابع مهم و ارزشمند سازمان ها محسوب می شوند، در موفقیت بسیاری از جوامع نیز نقش 

(. جذب و حفظ نیروی داوطلب از چالش های مهم بازاریابی 2013 فیضی، و منتظری اندام،) را ایفا می کنند چمشگیری

به شمار می رود. شناخت انگیزه های افراد برای داوطلب شدن و خدمات رسانی رایگان به سازمان ها به بحث بازاریابی 

دیده ای چند بعدی است که به مطالعه و بررسی های داوطلب کمک شایان توجهی می کند. انگیزه های داوطلب شدن پ

های ( به این نتیجه رسیدند که در داوطلبی افراد با موقعیت2006)4(.  پوزی و مارتا 2007، 3زیادی نیاز دارد )هان

ی را به ا در این ارتباط می توانند تجربیات گرانبهایهکنند و آنگوناگون اجتماعی و همچنین با افراد متفاوت برخورد می

آینده آنان مفید است. افزون بر این داوطلبی به آنان احساس تعهد و تعلق به جامعه را القا می کند. برای که  دست آورند

                                                           
1 - Nicol. & Johnson 
2 -mersel 
3 - Han 
4 - Pozzi, & Marta 



 

4 
 

 در واقع داوطلبی به افراد به رشد احساس مسئولیت، اعتماد به نفس و خودشناسی آنها کمک شایانی می کند. داوطلبان

 می شوند؛ در جامعه اجتماعی سرمایۀ افزایش باعث و پردازند می فعالیت به کدیگری کنار در مشترك اهداف برای انجام

  (.2013 فیضی، و منتظری اندام،)کنند می تبدیل همگان زندگی برای بهتر محیطی به را جامعه بنابراین،

 مروزله های زندگی ا( بیان می کنند که یکی از بزرگترین موانع داوطلبانه افراد در جامعه مشغ2008) 1ماچین و آنگال

 .بپردازند فعالیت به کوتاه مدت دوره های در و محدودی زمانی برنامۀ باعث شده است داوطلبان ترجیح دهند دراست که 

 شرایط خانواده، روحیات، به توجه با فرد هر انگیزة که شوند می درگیر داوطلبی های فعالیت در خود خاص افراد با دالیل

 بتوانیم تا باشیم باخبر آنان توقعات از باید داوطلبان کارگیری به و جذب برای. است اوتمتف خود و محیط زندگی

 (. افراد1388کنیم )محرم زاده، کاشف و افروزه،  تمرکز آنان های خواسته روی بر و سازیم هدفمند را جذب نیرو مدیریت

 هویت علت به بیشتر نوجوانان. دارند طلبانهفعالیت های داو فردی برای به منحصر هایهانگیز خاص، سنی هایگروه در

های داوطلبانه روی می برای موثر بودن در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی به فعالیت میانسال افراد و شوند می داوطلب

 (. 2005، 2شوند )بولینگ می داوطلب کمال و درستی علت به بیشتر نیز مسن افرادآورند. این در حالی است که 

 داوطلب برای افراد تصمیم بر است ممکن درآمد، و تحصیالت سن، جنسیت، جمله از متعددی عوامل فرد نظر نقطه از

 شدن داوطلب احتمال باشند؛ می باالیی درآمد و تحصیالت دارای که افرادی و زنان جهانی، بطور. باشد اثر گذار شدن

 آگاهی عدم گذارد . می اثر آنها مشارکت بر که است شخصی عامل مهمترین داوطلبان انگیزش دارند. همچنین بیشتری

 جذب منابع و توسعه برای می تواند آنان بیرونی و درونی انگیزه های و نیازها گرفتن نادیده یا داوطلبان خواسته های از

 نیست. آسانی کار داوطلبان خوب حفظ و به کارگیری هرحال به(. 2001، 3گردد ) جنتیل تلقی فاجعه داوطلبی یک

 اختیار در و کار محیط در غیررسمی ارتباطات تقویت مشترك سازمانی، های ارزش و عقاید داشتن دلیل به وطلباندا

 فعالیت داوطلبان که است شده سبب روابط این. دارند قوی روابط اجتماعی ها، سازمان در قوی فرهنگی پایگاه داشتن

 و داوطلبان رضایت و اثربخشی افزایش جهت در (.0012، 4دهند )پی بیشتری انجام سهولت و سرعت با را خود های

 های استراتژی افزایش باید ها سازمان جدید، داوطلبان آموزش و به کارگیری هزینه و در زمان جویی صرفه همچنین

 هک کنند داوطلب انتخاب عنوان به را افرادی کنند سعی باید ها سازمان مدیران و باشند داشته در نظر را داوطلبان حفظ

 حفظ بر مؤثر کلیدی عوامل که یابد تحقق می وقتی تنها مهم این. باشند داشته سازمان در بیشتری ماندگاری پتانسیل

  .(1393نمود )کالته سیفری و همکاران،  شناسایی کلی قالبی در را داوطلبان
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عملی پسندیده و مورد استقبال های نیازمند، در ایران فعالیت های داوطلبانه به صورت خیریه و کمک به افراد و گروه

ها به عنوان یک های خیریه موید این گفتار است. اما فعالیت داوطلبانه در کتابخانهجامعه است. وجود سمن ها و انجمن

نهاد اجتماعی چندان مورد استقبال جامعه قرار نگرفته است و این در حالی است که کتابخانه های کشور به دلیل کمبود 

ی انسانی نیازمند استفاده از نیروهای داوطلب هستند. به نظر می آید، عدم استقبال داوطلبان از و نیرو بودجه

ها، به استفاده از نیروهای داوطلب ریشه در مشکالت و چالش هاومتقابال عدم تمایل مدیران و کارکنان کتابخانهکتابخانه

در این پژوهش، بر آنیم تا از دیدگاه کتابداران این موانع  ها نیازمند پژوهش و تحقیق علمی است.هایی دارد که بررسی آن

   را بررسی کنیم و به سواالت زیر پاسخ دهیم.

 چرا سازمان به حضور داوطلبان در کتابخانه نیازمند است؟-1

 ؟هستند داوطلبان کتابخانه با چه موانعی برای حضور در سازمان مواجه -2

 ؟هستند کارگیری موثر داوطلبان مواجهمدیران سازمان با چه موانعی برای ب-3

 ند؟هست کارکنان کتابخانه با چه موانعی برای استفاده موثر از حضور داوطلبان مواجه-4

  

 پیشینه پژوهش

ها مرتبط با فعالیت های پژوهش های متعددی در زمینه فعالیت های داوطلبانه انجام شده است که تعداد اندکی از آن

 بر مؤثر هایمؤلفه و عوامل با هدف شناساییرا ( پژوهشی 1400)هاست. از جمله مرجانیداوطلبانه در کتابخانه

 ای یا داده بنیادو ابزار مصاحبه ساختار یافته، با استفاده از روش نظریه زمینه ایران هایدرکتابخانه داوطلبانه هایفعالیت

شناسی، مدیران، متولیان فرهنگی، اطالعات و دانش استادان علم نفر از47 شاملاین پژوهش، جامعه آماری  داد. انجام

 های داوطلبانه بود. نتایج نشان داد؛ ها، کتابداران و صاحبنظران برخی از حوزه های مرتبط با فعالیتمدیران کتابخانه

 داوطلبانه، هایفعالیت انگیزه شناسایی بسترسازی، و حمایت عوامل از متأثر ایران هایکتابخانه در داوطلبانه های فعالیت

 سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، موانع شامل داوطلب نیروهای جذب موانع. است کتابخانه به داوطلب نیروهای حفظ و جذب

 به اجتماعی تأثیرگذار عوامل و شناختیروان و شخصی باورهای همچنین،. هستند قانونی و حقوقی مدیریتی، فرهنگی،

 و تبلیغ قوانین، اصالح و ایجاد پیشنهادی مدل اساس بر. دارند تأثیر داوطلبانه یهافعالیت بر گرمداخله عوامل عنوان

 داوطلب نیروهای است. حضور ایران هایکتابخانه در داوطلب نیروهای جذب توسعه راهبردهای از آموزش و رسانیاطالع

 پیامدهای از بیشتر مراتب به آن مثبت پیامدهای که می باشد منفی و مثبت پیامدهای دارای ایران، های کتابخانه در

 و قوانین اصالح و ایجاد با بتواند که است الگویی و راه نقشه به نیاز داوطلبانه، های فعالیت توسعه برای. است آن منفی

 .سازد فراهم کشور های-کتابخانه در را داوطلب نیروهای مؤثرتر حضور زمینه غیردولتی و دولتی نهادهای حمایت جلب

 استمرار رضایتمندی، داوطلبانه، هایفعالیت بر مؤثر عوامل تحلیلدر پژوهشی به ( 1399محمدی )راستا،  در همین

جامعه آماری این پژوهش را داوطلبان  کرمانشاه پرداخته است. استان عمومی هایکتابخانه داوطلبان وفاداری و هافعالیت

مشتمل  ها از پرسشنامه استاندارد اوه ادند. برای گردآوری دادههای عمومی استان کرمانشاه تشکیل دفعالیت در کتابخانه
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 داوطلب کارکردهای که داد نشان چندگانه خطی رگرسیون از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. آیتم استفاده شد 53بر 

 کارکردهای چنین،هم. هستند تأثیرگذار داوطلبان رضایتمندی بر آنان از پشتیبانی و حمایت داوطلبان، تجربه شدن،

 و هاآن هایفعالیت استمرار بر داوطلبان رضایتمندی و آنان از پشتیبانی و حمایت داوطلبان، تجربه شدن، داوطلب

 طوربه باید کتابخانه مدیریت آمده، دستبه نتایج راستای در. دارند داریمعنی و مثبت تأثیر آنان مشارکت قصد و وفاداری

 کارهای تکمیل و پشتیبانی برای تنها نه راهبردی، انسانی منابع عنوان به را داوطلبان از ستفادها و نگهداری امنیت، مؤثر

پژوهش .کند تأمین نیز کتابخانه از استفاده مزایای کردن عمومی و تبلیغ در هاآن به کمک برای بلکه ای،کتابخانه مختلف

(، 1391)کشاورز ترک و کشاورز ترک،  شده است، از جمله  های دیگری نیز در خارج از حیطه کتابخانه ها در کشور انجام

 -یعلّ لیخدمات داوطلبانه امدادگران با استفاده از روش تحل زهیمؤثر در انگ یعوامل و روندها یبررس»تحت عنوان  یدر پژوهش زین

-به روش ترکیبی)کیفی. بودندوین شامل امدادگران پایگاه های فعال جمعیت هالل احمر استان قزآن جامعه آماری که « CLA یاهیال

را مورد تحلیل قرارداد. های موثر روند الیه ای, در چهار سطح -روش تحلیل علی کمی( .و با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه با 

به پنچ ها شوند و هر کدام از دستهیم یبندمیتقس یرونیو عوامل ب یعوامل درون یبه دو دسته اصلعوامل  یافته ها نشان دادندکه 

و روابط،  یبه کسب دوست ازین ،یآرامش درون جادی: ابیبه ترت یپژوهش نشان داد، پنج عامل درون جهی. نتشوندیم میمؤلفه تقس

تر و پنج عامل مطلوب یو جسم یروح تیاز وضع یو برخوردار «تیکسب موفق» ازین نیرشد و تأم ،یپرستش و اعتقادات مذهب

مشارکت و  ،یقیتشو یابزارها غات،یها و تبلو...(، رسانه یسازمان یهااستیس ،یمنابع انسان تیری)مد یان: رفتار سازمبیبه ترت یرونیب

در خارج از  شد. ییناساش یاز عوامل درون شتریب یرونیعوامل ب ریتأث سهیشدند. در مقا یبندتیو نقش دولت و مجلس اولو یمیکار ت

( در پژوهشی 2012، 2و کمال 1)پایاتیها انجام شده است. ای داوطلبانه در کتابخانهههای بیشتری در زمینه فعالیتکشور، پژوهش

به جنبه « کتابخانه های توسعه یافته توسط سازمان های مردم نهاد در هند: تأثیرات، مدل ها و قابلیت های جدید»دیگر با عنوان 

است. های عمومی و جامعه پرداختهدر توسعه و مدیریت کتابخانه نهادهای مردممغفول مانده کتابداری بین المللی، یعنی نقش سازمان

شهر جنوب هند، شهر بنگالور فعالیت نشین که در کالنهای غیردولتی را در منطقه محروم زاغهیک مطالعه موردی از سازمان

خدمات مؤثر باشند و  دهندهسم های ارائهتوانند مكانیهای غیردولتی میها نشان داد، سازماناست. یكی از یافتهکنند، بررسی کردهمی

های عمومی، ترین جمعیت در هند کمک کنند. سیستم پیشرفته کتابخانهنشینای خود به برخی از حاشیهاز طریق خدمات کتابخانه

مومی ارائه آل و موثر برای خدمت به بزرگترین بخش عنهاد، ممكن است یک سناریوی ایدههای مردمهمراه با سایر خدمات سازمان

 هاها، چالشکتابخانه در افراد داوطلب که وجود رسیدند نتیجه این مقاله ای  ( در2014) 3مکلود و پیکارد کاسلدن،دهد. 

 به عنوان داوطلب ایده به به ویژه، هانگرانی این. است کتابخانه ها مدیران دغدغه که می کند ایجاد نیز هایینگرانی و

 کیفیت اساسی، به نگرانی های سایر و شده مربوط کتابخانه ای خدمات ارتقاء نه و حقوق بگیربرای کارمندان  جایگزینی

حرفه ای کتابداران  هایمهارت کاهش داوطلبان، مسئولیت پذیری، از استفاده منطقی دلیل داوطلبان، توسط ارائه خدمات

 .می شود مربوط خدمات ارائه ظرفیت و

                                                           
1 Pyati 

2 Kamal 
3 . Casselden, Pickard & Mcleod 
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ها، تابخانهدر ک های داوطلبانهژوهش نشان داد که پژوهش چندانی درمورد  فعالیتنتایج حاصل از مرور پیشینه های پ

 داده است.ی قراربیشتر تحقیقات به روش کیفی انجام شده و دیدگاه اساتید و مدیران را مورد بررسانجام نشده است 

 کمتر پژوهشی است که موانع را از دیدگاه کتابداران مورد بررسی قراردهد.  

 هشروش پژو

 1تحلیرل مضرموندر ایرن پرژوهش از روش و از نظرر هردف کراربردی اسرت.  کیفری پرژوهشاز نظرر نروع  پژوهشاین 

اسرت و براسراس به منظرور کشرف چرالش هرای فعالیرت داوطلبانره از دیردگاه کتابرداران قردس رضروی اسرتفاده شرده

پرژوهش کارشناسران کتابخانره بنردی مضرامین پرداختره شرده اسرت. جامعره نمونره در ایرن به طبقره 2شبکه مضامین

سررال سررابقه 10آسررتان قرردس بودنررد. معیررار ورود برره جامعرره نمونرره، داشررتن مرردرك کارشناسرری ارشررد و حررداقل 

معیرار حجرم نمونره رسریدن بره اشرباع اشتغال به کرار در سرازمان برود. نمونره گیرری بره روش هدفمنرد انجرام شرد. 

هررای آسررتان  نررهنفررر از کارشناسرران کتابخا36تعررداد طرری زمررانی در حرردود یررک سررال، نظررری بررود. بررر ایررن اسرراس 

سروال براز 20قدس به عنروان جامعره نمونره انتخراب شردند. ابرزار اصرلی پرژوهش، مصراحبه سراختار یافتره برا تعرداد 

کرره بررا اسررتفاده از ادبیررات تحقیررق ترردوین شررد. روایرری پرسررش هررای مصرراحبه توسررط چنررد نفررر از صرراحبنظران بود

نفرر 24مصراحبه شرونده 36از تعرداد  عرات و دانرش شناسری مرورد تائیرد قررار گرفرت.حوزه های مدیریت و علرم اطال

نفررر دارای مرردرك 2رشناسرری و انفررر ک12نفررر دارای مرردرك کارشناسرری ارشررد، 22نفررر مرررد بودنررد، تعررداد 12زن و 

میررانگین سررنی مصرراحبه شرروندگان سررال بررود، 72/18دکترررا بودنررد، میررانگین سررابقه کررار مصرراحبه شرروندگان 

 ال بود. س21/38

در های حاصرل از ایرن پرژوهش از طریرق روش کیفری تحلیرل مضرمون مرورد تجزیره و تحلیرل قرارگرفتره اسرت. داده

برا اسرتفاده  هرای از پریش تعیرین شرده مصراحبه شرد و سرپس اطالعرات حاصرل از مصراحبه هرا، ازاین راستا با نمونه

 گرذاریهرا در سره مرحلره کردگرفرت.  دادهرار مرورد تجزیره و تحلیرل قر 3تحلیل مضمون آتریرد و اسرترلینگ روشاز 

دهنرده و مضرامین فراگیرر تحلیرل شردند. در مرحلره کدگرذاری اولیره ابتردا مفراهیم مررتبط برا اولیه، مضامین سازمان

هررای آنهررا، هررا و تفرراوتچررالش هررای فعالیررت داوطلبانرره  اسررتخراج شرردند و پررس از طرری فرآینررد مقایسرره شررباهت

از ترکیررب کرردهای اولیرره مشررخص شرردند.  در ادامرره فرآینررد اسررتقرایی پررژوهش، در  مضررامین سررازمان دهنررده نیررز

دهنررده، مضررامین فراگیررر شررکل گرفتنررد. هررر مضررمون کدگررذاری فراگیررر بررا بررسرری روابررط میرران مضررامین سررازمان

بنرردی دهنررده در درون یررک دسررتهای از مضررامین سررازمانفراگیررر بیررانگر سررازماندهی ترروالی و تعررامالت مجموعرره

 باشد که پیامدهای مشخصی را درپی دارند. عی میفر

 مراحل جمع آوری و کدگذاری داده های مشخص شده است. 1در نمودار 

                                                           
1 Thematic analysis 
2 Thematic networks 
3 Attride&Stirling 
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 مراحل جمع آوری و کدگذاری داده های کیفی-1مودار 

 هادادهتجزیه و تحلیل کیفی 

هایی د مکتوب شده و به همراه مصاحبه ها که در قالب فایل صوتی بودنمصاحبه یها ابتدا تمامداده لیو تحل هیتجز یبرا

فاقد کد  دیرسیکه به نظر م هاییمصاحبهدو مرتبه با دقت مطالعه شدند و صورت فایل متنی تنظیم شده بود، که به

کد مرتبط  یرسد دارایکه به نظر مهایی بخش. هنگام مطالعه، دیپژوهش بودند جدا گردهای ها و هدفپرسشمرتبط با 

سطر به دوباره مرتبط بودند  یکه فاقد کدها هاییمصاحبهشود. سپس  لیتسه یشدند تا امکان کدگذار دار عالمتبودند 

کنار  لیبه طور کامل از روند تحلها این مصاحبه .حاصل شود که فاقد کد مرتبط هستند نانیشدند تا اطم یسطر بررس

 نیا یگرفتند. طقرار یورد بررسًا ممرتبط هستند مجددکد  یرسد دارایکه به نظر مهایی مصاحبهشد. در ادامه گذاشته

 شدند. کدهای جدید استخراج  از یها برخیبررس
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 در جدول زیر نمونه مصاحبه ها و کد های استخراج شده آورده شده است. 

 نمونه مصاحبه ها و کدهای اولیه استخراج شده-1جدول 

 پژوهش اول پرسشمرتبط با  یهانمونه مصاحبه

  چرا سازمان به حضور داوطلبان در کتابخانه نیازمند است؟
مصاحبه های  کد استخراج شده 

 مشابه

مهارت و تخصص ها، قابلیت و توانایی با بکارگیری و استفاده  از 

نیروهای داوطلب می توان کمبود نیرو در سازمان   های ذاتی

یجاد اداوطلبان  ی برای بروز استعدادها بستری  راجبران نمود و

 (.7)نمود

 12،8،4،3 افزایش حجم کارهای سازمان 

استفاده از نیروهای داوطلب در کتابخانه های آستان قدس، یکی از 

 (.5)راه های گسترش فرهنگ رضوی است

ترویج فرهنگ رضوی در بین 

 افراد جامعه

22،8،2،4،32 

در حال حاضر، کمبود نیرو در بخش های مختلف سازمان، مشهود 

وهای داوطلب می توانند بخشی از این کمبود نیرو را است و نیر

 (3)جبران کنند

کمبود نیرو در بخش های 

 مختلف

30،9،11 

نیروهای داوطلب اکثرا جوان هستند و انگیزه باالیی برای فعالیت 

 (.4)های خالقانه دارند

 32،21 انگیزه باالی داوطلبان

ا با نیروی همکاران تجربه های خوبی دارند که می توانند آن ر

 (.9)داوطلب به اشتراك بگذارند

اشتراك دانش کارکنان با 

 داوطلبان

14،1،8،19 

 مرتبط با پرسش دوم پژوهش  یهانمونه مصاحبه

 داوطلبان برای حضور در سازمان با چه مشکالتی مواجهند؟ 
مصاحبه های  کد استخراج شده

 مشابه

نوع کارهای شوند؛ با کتابخانه و یداوطلبانی که استخدام م

                           (25.)کتابخانه ناآشنا هستند

عدم آشنایی به نوع کارهای 

 کتابخانه 

12،6،18 

معموال سازمان داوطلب را درجایی به کار می گیرد که کمبود نیرو 

دارد و ممکن است، کاری که به داوطلب واگذار می شود؛ مورد 

 (21.)عالقه او نباشد

 16،20،22،3،2 الیق داوطلب بی توجهی یه ع

در سیستم آستان قدس، فرایند ارزشیابی و بکارگیری نیروی 

 (16)داوطلب خیلی طوالنی است. 

طوالنی بودن  فرایند 

 بکارگیری نیروی داوطلب 

1،6،4،10،15 

داوطلبان معموال دانشجو هستند و یا شغل دیگری دارند و نمی 

یا شغلشان هماهنگ توانند ساعات کاری سازمان را با درس 

  (2)کنند.

عدم تناسب ساعات کاری با 

 برنامه حرفه ای داوطلبان

7،9،14 
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 مرتبط با پرسش سوم پژوهش یهانمونه مصاحبه

 مدیران سازمان با چه موانعی برای بکارگیری موثر داوطلبان مواجه

 ؟هستند

مصاحبه های  کد استخراج شده

 مشابه

اری محدود است و داوطلب برای در سازمان کتابخانه ها، فضای اد

 (14)کارکردن به فضای اداری نیاز دارد. 

 24،8،12 کمبود فضای اداری 

مدیران سازمان کار کارمندان را قبول ندارند و برای سپردن کارها 

 (6)به آن ها اعتماد نمی کنند. 

 14،11، 9،30 عدم اعتماد به داوطلبان 

سازمان با نیروی  حضور نیروی داوطلب باعث می شود، چارت

 (10)رسمی کمتری بسته شود. 

ترس از تضعیف چارت 

سازمانی با بکارگیری 

 داوطلبان 

10،16،31 

یا بی دلیل کار خودش را یک فرد داوطلب ممکن است با دلیل 

 (19ترك کند.)

امکان ترك  بی موقع کار 

 توسط داوطلبان

5،18،23 

 

 رم پژوهشهای اولیه  مرتبط با پرسش چهانمونه مصاحبه

کارکنان کتابخانه با چه موانعی برای استفاده موثر از حضور 

 داوطلبان مواجه هستند؟

  کد استخراج شده

من با نیروی داوطلب کار کرده ام. اصال تعهدی برای حضور 

 (18)به موقع ندارند.

عدم تعهد داوطلبان به حضور به 

 موقع 

27،14،30 

شود، کار گرفته میمعموال یک داوطلب به صورت موقتی به 

 (9)در حالی که بیشتر کارهای کتابخانه دائمی هستند.

 7،32،1،4 موقتی بودن حضور داوطلبان 

ها نیروی داوطلب با اسامی گوناگونی قبال هم در کتابخانه

ها با ...آمدند . اما همه این طرح افتخاریمثل خادمیار، 

 (26)شکست مواجه شد. 

تجربه ناموفق از بکارگیری 

 داوطلبان  

8،12،13 

خیلی از کارمندان دوست ندارند، علمی را که در دانشگاه 

 (14)اند به راحتی در اختیار دیگران قرار دهند. آموخته

عدم تمایل به فاش کردن اسرار 

 حرفه ای

11،15،18،22 

نیروهای داوطلب فقط در بعضی کارهای راحت و جذاب به 

 (28)کار گرفته می شوند.

  

وطلبان به حضور در تمایل دا

 پست های جداب و راحت 

21،12،14 

 

 یکدها قیو تلف بیمرتب شدند تا درباره نحوه ترک نیمشابه در قالب مضام یکدها پس از کدگذاری اولیه مصاحبه ها،

مضمون بالقوه اختصاص  چیاز کدها به ه یمرحله برخ نیشود. در ا یریگ میتصم ه،یمضمون پا کی لیمختلف جهت تشک
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 گاهیمجدد جا یهایکدها جدا شدند تا در بررس هیاز بق« متفرقه»به طور موقت تحت عنوان  ییکدها نینکردند. چن ادیپ

انتخاب شد، درباره مرتبط  هیپا نیمضام یبرا هینام اول نکهیمشخص شود. در ادامه عالوه بر ا نیمناسب آنها در قالب مضام

 نیانجام شد. در ا یشتریب یهایبررس پژوهش االت ؤسو  شده ییسااشن یبا کدها هیاول نیمضام نیاز ا کیبودن هر

 زین نیاز مضام یادغام شدند. برخ گریکدی، باشتنددا یادیز یهمپوشان گریکدیبا  نکهیبه جهت ا نیمضام یمرحله برخ

شدند تا در  ینیبار مرتب و بازب نیو کدها چند هیپا نیمرحله مضام نیشدند. در ا لیو به دو مضمون تبد شدهشکسته 

 یشده و نام مناسب برا ییتر شناساقیبطور دق هیهر مضمون پا تیماه یحاصل شد. در گام بعد یینها یجمع بند تینها

 ییهاتا نام دیگرد یمنظور سع نی. به ادیگرداستفاده  پژوهش اتیاز ادب نیمضام ینامگذار یانتخاب شدند. برا نیمضام

 یمرتبط باشد و حتپژوهش  االتؤخاص هر مضمون باشد، با اهداف و س یژگیو انگریانتخاب شود که ب نیمضام یبرا

 داشته باشد. یاندک یهمپوشان اینداشته باشند  یهمپوشان گرید نیاالمکان با مضام

کدهای استخراج شده آورده  2کد استخراج گردید. در جدول  118در این مرحله کدگذاری اولیه مصاحبه ها، تعداد  

 شده است. 

 خروجی حاصل از کد گذاری اولیه مصاحبه ها -2جدول 

 پژوهش اول پرسشکدهای استخراج شده مرتبط با 

  ؟چرا سازمان به حضور داوطلبان در کتابخانه نیازمند است

استفاده ازمهارت ویژه  

 داوطلبان

موانع اداری در وجود  سازمان  مشکالت مالی

 استخدام نیروی انسانی

افزایش حجم کارهای 

 سازمان 

جوان بودن نیروهای 

 داوطلب

نیاز به تخصص های جدید و  انگیزه باالی داوطلبان 

 روزآمد

 گستردگی کار کتابخانه ها

افزایش ساعات کاری 

 کتابخانه ها

کمبود نیرو در شیفت های 

 کاری عصر و شب

بودن نیروی  هزینه کم 

 داوطلب

کمبود نیرو در بخش های 

 مختلف

استفاده از تفکر افراد 

 ف جامعه مختل

افزایش سن و کاهش توانایی  افزایش تاثیر گذاری بر جامعه 

 جسمی کارکنان

  جامعهکمک به رشد فکری 

کمک به رشد فکری افراد  ارتقاء مهارت های داوطلبان 

 جامعه 

افزایش اعتماد عمومی 

 نسبت به سازمان 

استفاده از دانش افراد 

 بازنشسته 

بهینه سازی اوقات فراغت 

 معه افراد جا

اشتراك دانش کارکنان با 

 داوطلبان 

ایجاد عالقه به سازمان در 

 سطح جامعه 

ایجاد فرصت آشنایی با 

کتابخانه برای دانش 

 آموختگان دانشگاه ها

امکان ایجاد روابط با گسترش همکاری با مجامع ترویج فرهنگ رضوی در بین  ترویج فرهنگ کتابخوانی 
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 ارج از کشورمجامع علمی خ علمی  افراد جامعه 

انتشار سریع تر  اخبار 

 سازمان در سطح جامعه 

امکان حضور اساتید و حرفه 

 مندان در سازمان 

استفاده از حضور عالقمندان 

 به مطالعه و کتابخوانی

تمایل جامعه به کار 

 داوطلبانه

 کدهای استخراج شده مرتبط با پرسش دوم پژوهش

 التی مواجهند؟ داوطلبان برای حضور در سازمان با چه مشک

عدم استقبال کارکنان 

 ، سازمان

ی کافی در نعدم اطالع رسا

 داوطلب بکارگیریمورد 

عدم تناسب ساعات کاری با 

 برنامه حرفه ای داوطلبان 

سکوت و کم هیجان بودن 

 کار در کتابخانه 

تجربه نداشتن در مواجهه با 

 مراجعه کننده

پیچیدگی های فرایند  انتظار زیاد مدیران از داوطلب

 بکارگیری نیروی داوطلب

نداشتن ابزار و امکانات انجام 

 کار

ناآشنایی با محیط کار 

 اداری

عدم آشنایی به نوع کارهای 

 کتابخانه 

 کمبود مهارت های حرفه ای انتظار استخدام در آینده

کالت مربوط به رفت و مش  پوششسخت گیری در  تشویق نشدن از سوی مدیران ترس از مواجهه با مدیران 

 آمد 

ناتوانی در برقرار ارتباط  نارضایتی خانواده 

 باکارکنان

طوالنی بودن  فرایند 

 بکارگیری نیروی داوطلب

عدم تناسب شغل پیشنهادی 

 با رزومه داوطلبان

بی توجهی یه عالیق 

 داوطلب

 وضعیت نامتناسب بودن 

تحصیلی داوطلبان با شغل 

 پیشنهادی

  

 ج شده مرتبط با پرسش سوم پژوهشکدهای استخرا

 مدیران سازمان با چه موانعی برای بکارگیری موثر داوطلبان مواجهند؟

عدم پذیرش از سوی  نبود آئین نامه مدون، 

 کارکنان سازمان 

 فقدان چشم انداز روشن  فقدان برنامه آموزشی مدون 

کمبود منابع مالی برای  کمبود امکانات آموزشی 

 طلبان حمایت  از داو

 کمبود امکانات اداری  کمبود فضای اداری 

نبود تعریفی روشن از 

 داوطلب 

انتظار بیش از حد داوطلبان 

 از مدیر 

عدم همکاری کارکنان 

 سازمان با داوطلبان 

عدم توانایی کارکنان در 

 مدیریت افراد داوطلب 

عدم توانایی کارکنان در 

 آموزش افراد داوطلب 

ی نبود بودجه کافی برا

 آموزش داوطلبان 

نبود آمار مناسبی از  عدم اعتماد به داوطلبان 

 داوطلبان 

نبود آئین  نامه ارزیابی 

 فعالیت های داوطلبانه 

عدم توجه اسناد باالدستی به 

 داوطلبان 

عدم تفویض اختیار توسط 

 مدیران ارشد

عدم توانایی مدیران در 

پاسخگویی به انتظارات 

 داوطلبان 

مربوط به مسائل حقوقی 

بکارگیری داوطلبان 

عالقمندی داوطلبان به انجام 

 کارهای غیرضروری سازمان

تشویق و نبود نظام 

 داوطلبان  قدردانی از

ترس از تضعیف چارت 

سازمانی با بکارگیری 
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 داوطلبان بازنشسته

ترك  بی موقع کار امکان 

 توسط داوطلبان 

امکان ارسال اخبار نادرست 

 بان سازمانی از سوی داوطل

شناخت ناکافی مدیران 

 از داوطلبان 

لزوم حفاظت از منابع 

 منحصر بفرد سازمان

عدم پوشش بیمه حوادث 

 برای داوطلبان،

کمبود منابع مالی برای 

 تشویق داوطلبان، 

گران بودن تجهیزات 

 کتابخانه ای،

 کمبود سرویس رفت و آمد،

عدم پیش بینی بودجه 

 آموزشی داوطلبان،

ت رفاهی عدم تامین خدما

 برای داوطلبان،

 

 

 کدهای استخراج شده مرتبط با پرسش چهارم پژوهش

 کارکنان کتابخانه با چه موانعی برای استفاده موثر از حضور داوطلبان مواجهند؟-

ترس از دست دادن جایگاه 

 شغلی

به  کارکنان عدم عالقمندی

 آموزش داوطلبان 

تجربه ناموفق از بکارگیری 

 داوطلبان  

جه داوطلبان به عدم تو

  پایگاه اجتماعی کارکنان

بی تجربگی داوطلبان در 

پاسخگویی به مراجعه 

 کننده

عدم تعهد داوطلبان به حضور 

 به موقع 

ناتوانایی داوطلبان در انجام 

 امور محوله

ناتوانی داوطلب در ارائه طرح 

 های نوآورانه

نگرانی از اشتباهات کاری 

 داوطلبان

تابخانه ساده انگاری کارهای ک

 از سوی داوطلبان 

عدم رعایت ضوابط سازمانی 

 از سوی داوطلب 

عدم تمایل به فاش کردن 

 اسرار حرفه ای

شذن نگرانی از ارائه گزارش 

 توسط داوطلبان  به مدیر 

عدم تسلط داوطلبان به نرم 

 افزارهای حرفه ای

عدم آگاهی از روحیات افراد 

 داوطلب 

عدم رضایت از ارتباط با 

 ان  داوطلب

عدم تمایل داوطلب به 

 چرخش کاری

از ناآگاهی از اهداف سازمان  ترس از تداخل کاری

 بکارگیری داوطلب

بیهوده پنداشتن فعالیت 

 داوطلبانه  

توجه بیش از حد مدیران 

 به نیروی داوطلب

عدم آگاهی از عالقمندی های 

 داوطلب 

حضور داوطلبان دارای 

 مدرك غیر مرتبط 

ه احساس بی توجهی ب

رشته علم اطالعات و دانش 

 شناسی

دیدگاه  منفی جامعه به کار 

 داوطلبانه 

پاسخگو نبودن داوطلب در 

 مقابل اشتباهات احتمالی

تمایل داوطلبان به  موقتی بودن حضور داوطلبان

حضور در پست های جداب 

 و راحت 

 شناسایی مضامین سازمان دهنده

دهنده شناسایی شدند. بدین منظور، ابتدا مضامین اصلی که ضامین سازمانپس از شناسایی و نامگذاری مضامین پایه، م

وجه اشتراك زیادی با هم داشته یا حول یک موضوع و یا یک ویژگی خاص بودند با هم ترکیب شده و یک مضمون 

دهنده بود، نمضمون سازما 11دهنده که شامل پس از شناسایی و تدوین مضامین سازماناند. دهنده را شکل دادهسازمان
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-گرفتهدهنده به همان منوال ذکر شده در مرحله قبل، با یکدگیر ترکیب شده و ذیل مضامین فراگیر قرارمضامین سازمان

مضامین فراگیر و سازمان دهنده 2جدولدر مضمون فراگیر شناسایی شدند ، 4اند. از ترکیب مضامین سازمان دهنده، 

 نشان داده شده است. 

 ازمان به حضور داوطلبان در کتابخانه نیازمند است؟چرا سپرسش اول: 

است. این مضمون ارائه شده 3در جدول « ضرورت حضور داوطلبان در سازمان»نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

  .است« ضرورت اجتماعی»و «ضرورت سازمانی»دهنده فراگیر در برگیرنده مضامین سازمان

 پژوهش اول فراگیر مرتبط با سوال مضامین سازمان دهنده و-3جدول 

 پژوهش اول پرسشمضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه  مرتبط با 

 چرا سازمان به حضور داوطلبان در کتابخانه نیازمند است؟

 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر

ت 
ور

ضر
ور

ض
ح

 
ان

زم
سا

در 
ن 

لبا
وط

دا
 

ر استخدام نیروی انسانی، مشکالت مالی وجود موانع اداری د ضرورت سازمانی 

سازمان، افزایش حجم کارهای سازمان، کمبود نیرو در شیفت های 

کاری عصر و شب، افزایش ساعات کاری کتابخانه ها، افزایش سن و 

کاهش توانایی جسمی کارکنان، افزایش اعتماد عمومی نسبت به 

ن نیروی سازمان، کمبود نیرو در بخش های مختلف، کم هزینه  بود

 داوطلب

نیاز به تخصص های جدید و روزآمد، گستردگی کار کتابخانه ها،  ضرورت اجتماعی 

تمایل جامعه به کار داوطلبانه، کمک به رشد فکری افراد جامعه، 

استفاده از دانش افراد بازنشسته، استفاده ازمهارت داوطلبان، 

 ی داوطلبانارتقاء مهارت هااستفاده از تفکر افراد مختلف جامعه، 

ترویج اهداف سازمانی و  

 تاثیرگذاری اجتماعی

انتشار سریع تر  اخبار سازمان در سطح جامعه، ایجاد فرصت 

آشنایی با کتابخانه برای دانش آموختگان دانشگاه ها، امکان ایجاد 

روابط با مجامع علمی خارج از کشور، بهینه سازی اوقات فراغت 

خوانی، افزایش تاثیر گذاری بر افراد جامعه، ترویج فرهنگ کتاب

جامعه، اشتراك دانش کارکنان با داوطلبان، استفاده از حضور 

عالقمندان به مطالعه و کتابخوانی، ایجاد عالقه به سازمان در سطح 

جامعه، گسترش همکاری با مجامع علمی، ترویج فرهنگ رضوی در 

 مانبین افراد جامعه، امکان حضور اساتید و حرفه مندان در ساز

« ضرورت اجتماعی» ، «ضرورت سازمانی»بخش  سهاز دیدگاه مصاحبه شوندگان، ضرورت حضور داوطلبان در سازمان در 

 گیرد. قرار می « ترویج اهداف سازمانی و تاثیرگذاری اجتماعی» و 
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  پرسش دوم: داوطلبان برای حضور در سازمان با چه مشکالتی مواجهند؟
است. این ارائه شده 4در جدول « ن فراگیر چالش های فردی و سازمانی داوطلبان نتایج حاصل از کدگذاری مضمو

عدم آمادگی » و « عدم اطالع و آگاهی » و «چالش های فردی » دهنده مضمون فراگیر در برگیرنده مضامین سازمان

 است. «سازمان برای پذیرش داوطلبان

 دوم  پژوهش مضامین سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با سوال-4جدول 

 پژوهش دوم  پرسشمضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه  مرتبط با 

 داوطلبان برای حضور در سازمان با چه مشکالتی مواجهند؟ 

 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فاگیر

ان
طلب

داو
ی 

مان
ساز

 و 
ی

رد
ی ف

ها
ش 

چال
 

نده،  عدم تناسب ساعات تجربه نداشتن در مواجهه با مراجعه کن چالش های فردی 

کاری با برنامه حرفه ای داوطلبان،  مشکالت مربوط به رفت و آمد، 

 نارضایتی خانواده ، سخت گیری در پوشش

عدم آشنایی به نوع کارهای کتابخانه، ترس از مواجهه با مدیران،  عدم اطالع و آگاهی 

ی در کمبود مهارت های حرفه ای، انتظار استخدام در آینده، ناتوان

برقرار ارتباط باکارکنان، ناآشنایی با محیط کار اداری، سکوت و کم 

 هیجان بودن کار در کتابخانه

 

عدم آمادگی سازمان برای 

 پذیرش داوطلبان 

پیچیدگی های فرایند بکارگیری نیروی داوطلب، انتظار زیاد مدیران 

ت از داوطلب، تشویق نشدن از سوی مدیران، نداشتن ابزار و امکانا

انجام کار، طوالنی بودن  فرایند بکارگیری نیروی داوطلب، عدم 

تناسب شغل پیشنهادی با رزومه داوطلبان، بی توجهی یه عالیق 

داوطلب، نامتناسب بودن وضعیت تحصیلی داوطلبان با شغل 

 پیشنهادی

عردم اطرالع و » ، «فرردیچالش های »از دیدگاه مصاحبه شوندگان، چالش های فردی و سازمانی داوطلبان در سه بخش 

 گیرد. قرار می « عدم آمادگی سازمان برای پذیرش داوطلبان » و « آگاهی

 مدیران سازمان با چه موانعی برای بکارگیری موثر داوطلبان مواجهند؟رسش سوم: پ
ن مضمون است. ایارائه شده 5در جدول « چالش های حقوقی و اداری مدیران»نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

کمبود » و « کمبود امکانات و تجهیزات » و «چالش های اداری و حقوقی » دهنده فراگیر در برگیرنده مضامین سازمان

  است.« منابع مالی
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 مضامین سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با سوال سوم  پژوهش-5جدول 

 

 هشپژو سوم  پرسشمضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه  مرتبط با 

 مدیران سازمان با چه موانعی برای بکارگیری موثر داوطلبان مواجهند؟

مضامین سازمان  مضامین فراگیر

 دهنده

 مضامین پایه

ان
یر

مد
ی 

دار
و ا

ی 
وق

حق
ی 

ها
ش 

چال
 

 چالش های اداری

 و حقوقی 

نبود آئین نامه مدون، فقدان برنامه آموزشی مدون، فقدان چشم 

ز داوطلب، انتظار بیش از حد انداز روشن، نبود تعریفی روشن ا

داوطلبان از سازمان، عدم توانایی کارکنان در مدیریت افراد 

داوطلب، عدم توجه اسناد باالدستی به داوطلبان، نبود آئین  نامه 

ارزیابی فعالیت های داوطلبانه، مسائل حقوقی مربوط به بکارگیری 

 داوطلبان بازنشسته، عدم پذیرش داوطلبان از سوی کارکنان

سازمان، ترس از تضعیف چارت سازمانی با بکارگیری داوطلبان،  

امکان ترك  بی موقع کار توسط داوطلبان، عدم پوشش بیمه 

حوادث برای داوطلبان، امکان ارسال اخبار نادرست سازمانی از 

سوی داوطلبان، نبود آمار مناسبی از داوطلبان،  عالقمندی 

ازمان، لزوم حفاظت از داوطلبان به انجام کارهای غیرضروری س

 منابع منحصر بفرد سازمان

کمبود امکانات آموزشی، کمبود تجهیزات  اداری، کمبود فضای  کمبود امکانات و تجهیزات 

 اداری، عدم توانایی کارکنان در آموزش افراد داوطلب

کمبود منابع مالی برای تشویق داوطلبان،گران بودن تجهیزات  کمبود منابع مالی

نه های، عدم پیش بینی بودجه آموزشی داوطلبان، عدم کتابخا

تامین خدمات رفاهی برای داوطلبان، کمبود سرویس رفت و 

آمد،شناخت ناکافی مدیران از داوطلبان ، نبود نظام تشویق و 

قدردانی از داوطلبان، عدم تفویض اختیار توسط مدیران ارشد،  عدم 

 اوطلبانتوانایی مدیران در پاسخگویی به انتظارات د

 

،  «چالش های اداری و حقوقی » از دیدگاه مصاحبه شوندگان، چالش های حقوقی و اداری مدیران در سه بخش 

 گیرد. قرار می«  کمبود منابع مالی » و « کمبود امکانات و تجهیزات » 
 د؟کارکنان کتابخانه با چه موانعی برای استفاده موثر از حضور داوطلبان مواجهنپرسش چهارم : 

است. این ارائه شده 5در جدول « چالش های حرفه ای و سازمانی کارکنان »نتایج حاصل از کدگذاری مضمون فراگیر 

چالش » و « چالش های سازمانی » ،  «چالش های حرفه ای » دهنده مضمون فراگیر در برگیرنده مضامین سازمان

 است.«های مرتبط با ماهیت فعالیت داوطلبانه 
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 ین سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با سوال چهارم پژوهشمضام-5جدول 

 پژوهش چهارم  پرسشمضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه  مرتبط با 

 کارکنان کتابخانه با چه موانعی برای استفاده موثر از حضور داوطلبان مواجهند؟

 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده  مضامین فراگیر

ی و
ه ا

رف
 ح

ی
ها

ش 
چال

 
ان

کن
کار

ی 
مان

ساز
 

حضور داوطلبان ، عدم تسلط داوطلبان به نرم افزارهای حرفه ای چالش های حرفه ای 

، عدم تمایل به فاش کردن اسرار حرفه ای، دارای مدرك غیر مرتبط

احساس بی توجهی به ، ناتوانی داوطلب در ارائه طرح های نوآورانه

ن جایگاه ترس از دست داد، رشته علم اطالعات و دانش شناسی

تجربگی داوطلبان در پاسخگویی به مراجعه کننده،  ساده شغلی، بی

 انگاری کارهای کتابخانه از سوی داوطلبان،

عدم آگاهی از ، ناآگاهی از اهداف سازمان ار بکارگیری داوطلب چالش های سازمانی  

، عدم آگاهی از روحیات افراد داوطلب، عالقمندی های داوطلب

عدم رعایت ضوابط سازمانی ، لبان در انجام امور محولهناتوانایی داوط

نگرانی از گزارش شدن به مدیر توسط داوطلبان، ، از سوی داوطلب

 تجربه ناموفق از بکارگیری داوطلبان، 

چالش های مرتبط با 

 ماهیت فعالیت داوطلبانه 

دیدگاه  منفی جامعه به کار ، بیهوده پنداشتن فعالیت داوطلبانه

عدم رضایت از ارتباط با داوطلبان، تمایل داوطلبان به ، داوطلبانه

حضور در پست های جداب و راحت،   عدم توجه داوطلبان به 

پایگاه اجتماعی کارکنان، موقتی بودن حضور داوطلبان، عدم 

   ،عالقمندی کارکنان به آموزش داوطلبان، ترس از تداخل کاری

 عدم تعهد داوطلبان به حضور به موقع

 

 ، «چرالش هرای حرفره ای»یدگاه مصاحبه شوندگان، چالش حرفره ای و سرازمانی کارکنران در سره بخرش از د

  .گیردقرار می«  چالش های مرتبط با ماهیت فعالیت داوطلبانه» و « چالش های سازمانی»

 بحث و نتیجه گیری 

حضور داوطلبان را در سازمان ضروری دهد که کتابداران آستان قدس ها نشان میاز تجزیه و تحلیل مصاحبهنتایج حاصل 

و ناشی از تمایل افراد جامعه به کار و فعالیت  می دانند و این ضرورت را نه تنها یک نیاز سازمانی بلکه ضرورتی اجتماعی

 و در نتیجه  شناخت جامعه از اهداف سازمان افزایش داوطلبانه می ندانند و باور دارند که حضور داوطلبان موجب

ارتقاء دانش و مهارت دانش آموختگان و عالقمندان به حضور در فعالیت های علمی و  از سویی و ی در جامعه تاثیرگذار
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این نتیجه را می توان ناشی از درك کتابداران از رسالت فرهنگی و اجتماعی آن ها در بحث فرهنگ  شود.فرهنگی می 

اعی دانست. این مهم در کتابخانه های عمومی که از مردم سازی اجتماع و تاثیر گذاری بر جامعه به عنوان یک نهاد اجتم

 طوربه باید کتابخانه مدیریت (. نشان داد،1399نتایج پژوهش محمدی ) و برای مردم هستند؛ بیشتر حائز اهمیت است. 

 کارهای تکمیل و پشتیبانی برای تنها نه راهبردی، انسانی منابع عنوان به را داوطلبان از استفاده و گهدارین امنیت، مؤثر

 .کند تأمین نیز کتابخانه از استفاده مزایای کردن عمومی و تبلیغ در هاآن به کمک برای بلکه ای،کتابخانه مختلف

از دیدگاه مصاحبه شوندگان ، داوطلبان برای حضور در فعالیت های داوطلبانه با چالش هایی مواجهند که این چالش ها،  

نارضایتی خانواده، ترس از مواجهه با مدیر و بی تجربگی در پاسخگویی به مراجعه کننده  یا سازمانی دارد، منشاء فردی

 چالش هایی است که دارای منشاء فردی است و افراد می توانند با آموزش و تمرین بیشتر بر این چالش ها غلبه کنند.

به استفاده از نیروی داوطلب دارند؛ باید  چالش های سازمانی در کتابخانه های مختلف متفاوتند و اگر کتابخانه ها نیاز

زیرساخت های الزم را از قبل آماده کنند و با تدوین برنامه ای راهبردی و جلب حمایت مدیران ارشد، بر این چالش ها 

 پژوهش مرجانیغلبه کند. ضمن  این که از بین بردن موانع فردی نیز، با تدوین برنامه ای آینده نگرانه امکانپذیر است. 

 بر گر-مداخله عوامل عنوان به اجتماعی تأثیرگذار عوامل و شناختیروان و شخصی باورهای نشان داد که( نیز،1400)

 . دارند تأثیر داوطلبانه هایفعالیت

اما بی اطالعی از شرایط کار کتابخانه، عدم اطالع از فرایندهای سازمانی و...ناشی از کم کاری سازمان در اطالع رسانی  

 مهمترین موانع مشارکت در کتابخانه های آستان قدس رضوی را نیز( 1394شهریاری، ساالری و بهزادی )است.   وسیع

ی جامعه از اهمیت و ضرورت مشارکت در کتابخانه ها، نبود فرهنگ الگوسازی خیرین فعال در جامعه و وضعیت عدم آگاه

 اقتصادی و تورم موجود در جامعه برشمردند. 

تجهیزات و فضای مناسب  از سوی سازمان و کمبودتدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های کاربردی  عدم از سوی دیگر، 

 از موانعی است که داوطلبان برای حضور موفق در سازمان با آن مواجهند. کاری برای داوطلبان 

چالش های حقوق و اداری، بر اساس یافته های پژوهش، در حال حاضر، مدیران سازمان برای بکارگیری داوطلبان با 

کمبود تجهیزات  کمبود منابع مالی روبرو هستند. برنامه ریزی بر اساس چم انداز و اهداف سازمانی و پیش بینی بودجه 

( نیز 1400ستا مرجانی )اهای مورد نیاز در آینده می تواند سازمان را در مواجهه با این چالش کمک کند. در همین ر

 جلب و قوانین اصالح و ایجاد با بتواند که است الگویی و راه نقشه به نیاز داوطلبانه، های فعالیت هتوسع براینشان داد که 

 .سازد فراهم کشور کتابخانه های در را داوطلب نیروهای مؤثرتر حضور زمینه غیردولتی و دولتی نهادهای حمایت

ای ، سازمانی و ا داوطلبان،  با چالش های حرفههمچنین، نتایج پژوهش نشان داد که کارکنان برای حمایت و همکاری ب

هایی که با ماهیت فعالیت داوطلبانه در ارتباط است، مواجهند که به نظر می رسد، همکاری بین سازمان و مجامع چالش

دانشگاهی می تواند منجر به آموزش بهتر دانش آموختگان متقاضی کار داوطلبانه و در نتیجه کاهش چالش های حرفه 

در همکاری بین داوطلبان و کارکنان سازمان شود. انتخاب داوطلبانی با وضعیت تحصیلی و رزومه علمی مناسب و ای 

دخالت دادن کارکنان و مدیران میانی موجب کاهش چالش های حرفه ای و سازمانی کارکنان می شود. چالش هایی 

در سازمان وابسته به ماهیت کار داوطلبانه است و نیاز مانند بیهوده پنداشتن کار داوطلبانه و موقتی بودن حضور داوطلب 
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به تغییر فرهنگ سازمانی دارد که این مهم با آموزش، رتباط و برگزاری جلسات و نشست های دوستانه بین کارکنان و 

  قابل بهبود است. داوطلبان 

 پیشنهادهای کاربردی

ن در سازمان، به منظور افزایش تاثیرگذاری با توجه به یافته های پژوهش، مبنی بر ضرورت حضور داوطلبا  -1

اجتماعی پیشنهاد می شود؛ سازمان از طیف های مختلف داوطلبان استفاده کندو به منظور ترویج دانش و 

فرهنگ افراد جامعه، از فرصت حضور داوطلبان استفاده کندو برای داوطلبان دوره های آموزشی و برنامه های 

   فرهنگی مناسب برگزار کند.   

پیشنهاد می شود، سازمان برای اطالع رسانی در مورد فعالیت های داوطلبانه از فضای مجازی و سامانه های  -2

 کارآمد استفاده کند. 

برگزاری نشست های تخصصی با متخصصان علم اطالعات و دانش شناشی و مدیران ارشد کتابخانه هرا و اسرتفاده  -3

 ی داوطلبانه پیشنهاد می شود. از نظرات ان ها برای برنامه ریزی فعالیت ها

، بررای از برین انگیزه الزم برای تسهیم امکانات اداری و آموزش داوطلبان ندارنردبر اساس یافته های پژوهش، کارکنان  -4

بردن این مشکالت، در نظر گرفتن بسته های تشویقی و دادن امتیاز به کارکنانی کره همکراری بیشرتری برا نیروهرای 

 د می شود. داوطلب دارند، پیشنها

 سپاسگزاری

بره خراطر حمایرت معنروی در اجررای پرژوهش حاضرر  سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنا دآستان قدس رضرویاز 

 .شودسپاسگزاری می

 فهرست منابع

 هالل احمرجمهوری جمعیت بر تأکید با پایدار توسعه به دستیابی در داوطلبان نقش و (. اهمیت1391اسفندیار، حسن )

. 69-57 (4)4تهدیدها(. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات،  و المی ایران )فرصتهااس  

 هایانگیزه بررسی. (1388نژاد، انوشیروان ) کاظم و رحیم نژاد، رمضان مهرزاد؛ حمیدی، مهرعلی؛ نژاد، همتی رضا؛ اندام،

.171-701 (3)2المپیک فصلنامه. ورزش در داوطلبی  

(. بررسی عوامل موثر بر جذب مشارکت های مردمی در کتابخانه های عمومی مشهد. دانشگاه 1394شهریاری، امیرعطا )

 امام رضا )ع(. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد.

 حفظ مدل تبیین و (. طراحی1393یعقوب ) سید حسینی، محمد و احسانی، هاشم؛ کوزه چیان، معصومه؛ سیفری، کالته

 در پژوهش. تهران شهر دولتی های دانشگاه ورزشی داوطلبان مطالعه موردی: دانشجویی ورزش در داوطلبان ارینگهد و

.50-33(؛ 6)2ورزش دانشگاهی.   
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 برا امردادگران داوطلبانه خدمات انگیزه در مؤثر روندهای و عوامل بررسی(. »1391. )ترك کشاورز اهلل عین و محسن ترك، کشاورز

 .13-3(.3)4 نجات، و امداد علمی فصلنامه«. CLA ای الیه -علّی حلیلت روش از استفاده

های داوطلبانره های مؤثر بر فعالیت(. شناسایی عوامل و مؤلفه1400بیات, بهروز. ) و  ,رجانی, سید عباس, زارعی, عاطفهم

 5-30(.4)24,رسانیکتابداری و اطالع ی.های ایران با ارائه الگوی نظردرکتابخانه

 دانشجویان، و مدیران دیدگاه از کشور دانشگاهی ورزش در داوطلبی نهضت توسعه موانع مقایسه(. 1386. ) علی مرسل،

.آمل غیرانتفاعی دانشگاه ،(نشده چاپ) ارشد کارشناسی پایان نامه  
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