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Abstract 

Introduction: In the present era, libraries and information centers, with the pervasiveness of 

voluntary activities, have taken advantage of the presence of volunteer forces to dynamize and 

develop service delivery. The present study also seeks to analyze the factors and components affecting 

the voluntary activities of Iranian libraries. 

Methodology: The present study is a quantitative survey. In this study, the cluster sampling method 

was used and the data were collected with a questionnaire and analyzed using SPSS and AMOS 

software. The statistical population included professors of Knowledge and Information Science, 

cultural trustees, library executives, librarians and experts in Knowledge and Information Science, and 

library staff in 5 provinces of Bushehr, Khorasan Razavi, Khuzestan, Qazvin and Hamedan. 

Findings: Findings showed that the correlation between the factors of the ruling context, intervening, 

strategic, and outcome with the variables of causal factors were 0.419, 0.503, 0.65, 0.448, 

respectively, which was significant at the level of p<0.05. In other words, the more the benefit of the 

factors of the ruling, intervening, strategic, consequential context increases, the more the causal 

factors increase, and the less the ruling context, intervening, strategic, consequential, the less the 

causal factors decrease. The results also showed that the value of t-statistic observed in the variable of 

voluntary activities and its factors was positive and significant (p<0.05). The level of Iranian libraries 

utilization rate from the factors and components affecting voluntary activities is above average. 

Results: The results showed that librarians and libraries in Iran welcome the implementation of the 

plan to employ volunteers and there is a significant relationship between the factors and components 

of volunteer activities in Iranian libraries. In this regard, it is necessary to provide a more effective 

presence of volunteer forces in the country's libraries to dynamize and develop services by creating 

laws, reforming policies and attracting the support of governmental and non-governmental 
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institutions. Because volunteers, as great social assets, which are also referred to as national 

wealth, will play an important and essential role in the expansion of promotion and cultural 

activities .Therefore, according to the results of the research, it is suggested that a general 

outline of the process of recruitment, employment and management of volunteers be prepared 

by the trustees of the libraries and provided to the librarians for further familiarization. 

Because this model reduces the drop of volunteers and their proper management. Also, this 

plan can be studied first in the research community (libraries of five provinces) in an 

experimental way, and after solving possible problems, it can be implemented all over the 

country. On the other hand, considering the readiness of libraries and librarians to accept 

volunteers, it is suggested that the plan of calling and recruiting volunteers should be 

included in the agenda of libraries to lead to the quantitative and qualitative growth and 

development of libraries and their services. 

Keywords: Voluntary Activities, Volunteer Forces, Libraries  
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 رانیا یهاداوطلبانه کتابخانه یهاتیمؤثر بر فعال یهاعوامل و مؤلفه لیتحل
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 عاطفه زارعی

  Atefehzarei@gmail.com. شناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، ایراناستادیار گروه علم اطالعات و دانش

 بهروز بیات

 Behrooz.bayat@gmail.com. شناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، ایراناطالعات و دانشاستادیار گروه علم 

 نسیم انصاری

ی ایران، رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکنویسنده مسئول، دانشجوی دکتری کتابداری و اطالع

 N.ansari4171@gmail.com. تهران، ایران

 23/08/1401:ارسالتاریخ 

 11/10/1401:ویرایشتاریخ 

 18/10/1401:پذیرشتاریخ 

 دهیچک

از حضور  یریگهرهداوطلبانه، به ب یهاتیفعال دنرشیبا فراگ یرسانها و مراکز اطالعدر عصر حاضر کتابخانه :مقدمه

وامل و ع لیدرصدد تحل زیاند. مطالعه حاضر نآورده یو توسعه ارائه خدمات رو یاسازیداوطلب جهت پو یروهاین

 .باشدیم رانیا یهاداوطلبانه کتابخانه یهاتیمؤثر بر فعال یهامؤلفه

ای گیری خوشهاست. در این مطالعه از روش نمونه کمی کردیبا رو یشیمایمطالعه حاضر از نوع پ پژوهش: روش

حلیل قرار مورد ت AMOSوSPSSی افزارهاو با استفاده از نرمگردآوری  با ابزار پرسشنامه ها بادادهاستفاده شد و 

ها، بخانهیی کتاگرفتند. جامعه آماری شامل اساتید علم اطالعات و دانش شناسی، متولیان فرهنگی، مدیران اجرا

استان  5ن در های ایراشناسی و کارکنان کتابخانهها، کتابداران و متخصصان علم اطالعات و دانشرؤسای کتابخانه

 بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و همدان بودند.

 غیر عواملگر، راهبردی، پیامدی با متمیزان همبستگی بین عوامل بستر حاکم، مداخله نشان داد هاافتهی :هاافتهی

یج نشان داد که معنادار است. همچنین نتا p<0.05بوده که در سطح  448/0، 65/0، 503/0، 419/0علّی به ترتیب 

ت و (، بوده اسp<0.05های داوطلبانه و عوامل آن مثبت و معنادار )شده در متغیر فعالیتمشاهده tمقدار آماره 

های داوطلبانه در سطح باالتر از متوسط یا های مؤثر بر فعالیتهای ایران از عوامل و مؤلفهمندی کتابخانهمیزان بهره

 است.  قرارگرفته زیاد

 استقبال داوطلب نیروهای کارگیریبه طرح اجرای از ایران هایکتابخانه و کتابداران داد، نشان نتایج :یریگجهینت

الزم  لذا .دارد وجود ایران هایکتابخانه در داوطلبانه هایفعالیت هایمؤلفه و عوامل بین معناداری رابطۀ و کنندمی
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جلب حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی زمینۀ حضور مؤثرتر نیروهای و  هااستیس، اصالح با ایجاد قوانیناست 

 فراهم گردد. های کشور جهت پویاسازی و توسعه خدماتداوطلب در کتابخانه

 هاداوطلب، کتابخانه یروهایداوطلبانه، ن یهاتیفعال :هاکلیدواژه

 مقدمه:

کنند و کارایی خود را در منبع دانش ایفا می عنوانبهنقش مهمی را  یرساناطالعها و مراکز در عصر حاضر کتابخانه

 گریدعبارتبه (. 2014، 1)بوسابان و کوالربفتنگدهندیمانتقال دانش با ارائه خدمات و منابع دقیق به کاربران نشان 

رسانی و حتی فرهنگی و اجتماعی به ایفای رسانی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، اطالعو مراکز اطالع هاکتابخانه

ی است که امسئلهرسانی ها و مراکز اطالعگیری از نیروهای داوطلب در کتابخانهدر این میان بهرهپردازند. نقش می

ی نیروهای ریکارگبهچراکه  .بوده است موردتوجه جهت پویاسازی و توسعه خدماتمنبع اصلی  عنوانبههمواره 

باشد. می رگذاریتأثی عمومی بسیار هاکتابخانههای داوطلبانه بر رسالت و ارائه خدمات داوطلب در امر فعالیت

را تشکیل  های داوطلبانه سنگ بنای پیشرفت کتابخانههاتیفعال تاریخی ازنظرجانسون معتقدند  نیکول و کهیطوربه

شود که برای آن هیچ کاری تعریف می عنوانبهی داوطلبانه صرفاً هاتیفعال (.2008، 2دهند)نیکل و جامسونمی

داوطلبانه بر اساس پنج نوع مختلف های فعالیت .(2014، 3پرستون-ی)برادشودینمپاداش پولی توسط فرد دریافت 

خود  .4 انگر،یخود ب ای یمصرف یداوطلب. 3علت گرا،  ایموضوع  .2خدمت مدار،  .1 :شده است فیتعر زهیانگ ایکنش 

حضور داوطلبان (. 1978 ،4ینیو ف یلسلیا)ی/ داوطلبانه کمک مال ردوستانهبش. 5. عالقه داوطلبانه، و یاقتصاد/یشغل

 (.2008و جانسون،  کولی)نتواند مثمرثمر باشدی جدید میهایفناوراجرای  ازجملههای مختلف کتابخانه در جنبه

مرجع  یجوهاومنجر به پرس نیآنال یدر کتابدار شتریکه اگر مشارکت ب کندیم ینیبشیپ 5بویهلن ت بطوریکه

 کیاز  یناش دیجد یاستفاده و تقاضاها یاحتمال شیمقابله با افزا یرا برا ییهایاستراتژ دیبا»ها شود، کتابخانه شتریب

، اطالعات یابیباز یهادستگاه کاربران باتوسعه ارتباط درواقع  (.1995 ،6بویت«)کنند جادیا ندهیفزا یاشبکه طیمح

دارند که یداوطلبانه اظهار م یهابرنامه انیحامباشد. میاز داوطلبان  دیاستفاده مف یبرا ییفرصت طال یک

کارمندان رفتار  هیشب شتریبا داوطلبان ب نهستند که در آ ییهاداوطلبانه برنامه یهابرنامه نیترو موفق نیترتیفیباک

ها وجود دارد. از مشارکت داوطلبانه در کتابخانه تیحما یبرا یشماریب لیدال (.2008و جانسون،  کولیشود)نیم

شده و سابقه اثبات یاستفاده از داوطلبان، تجربه طوالن تیعوامل تقو نیقدرتمندتر حالنیو درع نیتراز ساده یکی

 یکند که در منطقه کتابخانه سان خوان که دارایخاطرنشان م لوریت ینوان کارمندان کتابخانه است. بانعها بهآن

و  راژیت» ازجمله خدمات متنوع با ارائه طور منظمداوطلبان به؛ داوطلبانه است تیو پرشور فعال یسابقه طوالن

، کتابخانه را در «یارائه خدمات خانگ»و  «کتابخانه در هفت روز هفته ارائه خدمات»، «یسینوفهرست» ،«یبندقفسه

 و ها دارنددر سالمت کتابخانه یاتیداوطلبان نقش ح (.2004 ،7لوریت ی)بان رساندارائه خدمات باکیفیت یاری می

و  شیکتابخانه را افزا یبخشاثری نوین هادهیابطوریکه با ارائه خدمات بر اساس آورند. یرا به ارمغان م یاتازه یهادهیا

را  یاست که منابع نیداوطلبانه ا یهااز برنامه تیحما یبرا لیدل نیتریقودرواقع . بخشدمیرا بهبود  آن خدمات

                                           
1.  Bussaban and Kularbphettong, 

2.  Nicol and Johnson 

3 . Broady-Preston 

4 . Ilsley and Feeney 

3.  Helen Tibbo 

6 . Tibbo 

7 . Bonnie Taylor 



 

5 

 

)نیکل و جامسون، حرکت کنند یارتباط یابه سمت مدل مشاوره سازدیها را قادر مکه کتابخانه کنندیفراهم م

 هاآنیی نیز در این خصوص مطرح است، که به هاچالشی نیروهای داوطلب، ریکارگبهدر کنار نقاط قوت  (.2008

 :میپردازیم

این امر نیز نیازمند یک  چراکهبوده است  موردتوجهتخصیص نقش مناسب به داوطلبان از مسائلی است که همواره 

و داوطلبان  ریبگحقوقین کارکنان های پیش رو احتمالی بتا از چالش باشدیمگذاری مدون ی و سیاستزیربرنامه

از سوی دیگر کیفیت و یکپارچگی کافی ارائه خدمات؛ نیازمند داوطلبان  (.2000 ،1لسونی)وجلوگیری نماید

خود مستلزم آموزش و مدیریت داوطلبانه متمرکز است. عالوه بر این، عدم تمایز  نوبهبهو متعهد است که  دهیدآموزش

)راگلبرگ و است شدهییشناسایک مشکل کلیدی  عنوانبهو داوطلبان و سردرگمی کاربران نیز  ریبگحقوقکارکنان 

بر توافق و  چارچوبریزی درست و در با یک برنامه هاکتابخانهبنابراین ضروری است در استراتژی  (.2010، 2همکاران

 نیای داوطلب انتخاب گردد. در غیر کارکنان ماهر، نیروهااستدالل  بر اساسمناسب نیازها  لیوتحلهیتجز اساس

ظرفیت خدمات جهت نوآوری در ارائه خدمات مطابق با نیازهای جوامع محلی، رسیدگی به سؤاالت پیچیده و  صورت

از  یسنت طوالن ککه ی دهدیم. مرور مطالعات نیز نشان خواهد یافت کاهشها ای از سازمانهمکاری با مجموعه

پرستون و -یوجود داشته است)برود متحدهاالتیای انگلستان، استرالیا و هاکتابخانه مشارکت داوطلبان دراثربخشی 

 (.2012 ،3نیسوا

متاثر از  رانیدر ا هایهداوطلبانه در کتابخان هایتی(  فعال1400.اتیو ب یزارع ،یپژوهش )مرجان یهاافتهیبر اساس 

ت. بخانه اسه کتاداوطلب ب یروهایداوطلبانه، جذب و حفظ ن هایتیفعال زهیانگ ییشناسا ،یو بسترساز تیعوامل حما

. هستند ینقانو و یحقوق ،یتیریمد ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،یداوطلب  شامل موانع اقتصاد یروهایموانع جذب ن

 یهاتیلگر بر فعابه عنوان عوامل مداخله یاجتماع رگذاریو عوامل تاث یو روانشناخت یشخص یباورها  ن،یهمچن

ه ژوهش،  بپ نیا یفیک یهاافتهیاز  یریگراستا مطالعه حاضر درصدد است با بهره نیدارند. در ا ریداوطلبانه تاث

 .بپردازد رانیا یهاداوطلبانه کتابخانه یهاتیمؤثر بر فعال یهاعوامل و مؤلفه یکم لیو تحل یبررس

و  یزارع ،یجانپژوهش)مر یفیارائه شده مستخرج از بخش ک ینظر یمطالعه به همراه الگو یاصل یهاو مقوله عوامل

 .نشان داده شده است 1(  در جدول 1400.اتیب
پژوهشی هامقولهاصلی و  عوامل .1جدول   

هامقوله عامل اصلی  
ها؛ تیمستمر فعال یابیو ارزش شیپا. 5؛ متخصص یروین تیو ترب آموزش. 4؛ جیو ترو غیتبل. 3ی؛ بسترساز. 2ی؛ سازفرهنگ. 1 عوامل و شرایط علی

 تیحما. 10؛ اوطلبد یروهایو جذب ن فراخوان. 9ی؛ احرفه یهازهیانگ. 8ی؛ اجتماع یهازهیانگ. 7ی؛ فرد یهازهیانگ. 6

 ی.احترام و منزلت اجتماع حفظ. 12؛ بیو ترغ قیتشو. 11مند؛ مستمر و نظام

 موانع. 6ی؛ تیریدم موانع. 5ی؛ فرهنگی هایناهنجار. 4ی؛ اسیس . موانع3ی؛ اجتماع موانع. 2ی؛ اقتصاد هایتیمحدود. 1 بستر حاکم

 ی.و قانون یحقوق

گرمداخلهشرایط   یاخودخواسته حرفه هایحرکت. 2ی؛ اجتماع رگذاریتأث عوامل. 2ی؛ شناختو روان یشخص یباورها. 1 

-و اطالع غیتبل. 6؛ نیقوان اصالح. 5؛ و توسعه پژوهش. 4ی؛ سازتیظرف. 3؛ نینو یهایفناور کاربست. 2؛ نیقوان جادیا. 1 راهبردها

 .آموزش. 7رسانی؛ 

 شیافزا. 4ی؛ اجتماع هایشاخص رشد. 3؛ جامعه یفرهنگ هایشاخص رشد. 2؛ جامعه یو تخصص یعلم هایرشد شاخص. 1 پیامدها

خدمات  ۀتوسع. 7ها؛ کتابخانه یخدمات عموم توسعه. 6؛ شهروندان یو توسعه فرد رشد. 5؛ جامعه یو روان یسالمت روح

                                           
1 . Wilson 

2 . Rogelberg et al. 

3  .Broady‐Preston and Swain 
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گرمداخله  

 شاخص های ارزشی
 

و  یشخص یباورها -
 یشناختروان

 رگذاریتأث عوامل -
 یاجتماع

 هایحرکت -
 یاخودخواسته حرفه

 

. 11؛ فرهنگ مطالعه جیترو. 10؛ شهروندان یو توانمندساز آموزش. 9ها؛ کتابخانه یاسازیپو. 8ها؛ کتابخانه یو فن یتخصص

 ی.معضالت شغل. 14ی؛ و حقوق یتیمعضالت امن. 13ی؛ و کار یمعضالت تخصص. 12ی؛ انسان یروین وریبهره شیافزا

 
 بسهترااک،، شهرایط گهر،خلههمدا شرایط علّی، شامل شرایط رابطه بین مولفه ها و عوامل فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها، 

 نشان داده شده است.  1در شکل  پیامدها و راهبردها

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی ایرانهادر کتابخانهی داوطلبانه هاتیمؤثر بر فعال یهانظری عوامل و مؤلفه. الگوی 1شکل  

 

 ردازد:پژوهش حاضر درصدد است که به سواالت و فرضیات درج شده در ذیل بپلذا با توجه به موارد فوق 

 سواالت پژوهش

 شرایط علی

جذب   عوامل، داوطلبانه یهاتیفعال زهیانگ، بسترسازیحمایت و 
 و حفظ نیروهای داوطلب

  

 

 پدیده محوری
-داوطلبانه در کتابخانه هاییفعالیت بر رگذاریتأثهای عوامل و مولفه

نهای ایرا  

 بستر حاکم 

 یروهایوانع جذب نم

هاداوطلب به کتابخانه  
 

های تیمحدود -
 اقتصادی

 ماعیموانع اجت -

 موانع سیاسی -

های ناهنجاری -
 فرهنگی

 ریتیموانع مدی -

حقوقی و  موانع -
 قانونی

 
اراهبرده  

، یسازتیظرف، نینو یهایفناور کاربست، نیقوان جادیا
ی، آموزشرسانعو اطال غیتبل ،نیقوان اصالح، و توسعه پژوهش  

 

موزش آ  
 پیامدها

رشد  ،جامعه یفرهنگ هایرشد شاخص ،جامعه یو تخصص یعلم هایرشد شاخص
 یردرشد و توسعه ف ،جامعه یو روان یسالمت روح شیافزا ی،اجتماع یهاشاخص

 یو فن یخدمات تخصص توسعۀ ها،کتابخانه یتوسعه خدمات عموم ،شهروندان
نگ فره جیروت ان،شهروند توانمندسازی و آموزشها، کتابخانه یاسازها، پویکتابخانه

 یتیامن معضالتی، و کار یتخصص معضالت نی،انسا یروین وریبهره شیافزا، مطالعه
 .یشغل معضالتی، و حقوق
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 د؟های ایران وجود دارهای داوطلبانه در کتابخانههای مؤثر بر فعالیتای بین عوامل و مؤلفهچه رابطه .1

 است؟ میزان چه به داوطلبانه هایفعالیت بر مؤثر هایمؤلفه و عوامل از ایران هایکتابخانه مندیبهره .2

 فرضیات پژوهش

 داری وجودمعنا بین عوامل علی و میزان بهره مندی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها رابطه مثبت و .1

 دارد. 

 داری وجودمعنا بین بستر حاکم و میزان بهره مندی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها رابطه مثبت و .2

 دارد. 

عناداری مثبت و ممیزان بهره مندی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها رابطه بین عوامل مداخله گر و  .3

 وجود دارد. 

 ارد. ری وجود دعنادامبین راهبردها و میزان بهره مندی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها رابطه مثبت و  .4

 . اردری وجود دناداطه مثبت و معبین پیامدها و میزان بهره مندی فعالیت های داوطلبانه در کتابخانه ها راب .5

 

 بررسی متون/ مروری بر پیشینه پژوهش:

یشتر ب طالعاتم، نیز در حوزه خارج از کشورمطالعات مربوط به این حوزه در داخل کشور بسیار محدود هستند و 

 نیتررتبطم. در ذیل به برخی از شده استههای کمی و کیفی پرداختد و کمتر به پژوهشنجنبه توصیفی دار

  شود:مطالعات اشاره می

 نیدر ب نیو آنال نیداوطلبانه آفال یهاتیفعال سهیمقا»( به پژوهشی تحت عنوان 2022محمودی و صابری )

گیری تصادفی نهه و روش نموپرداختند. این مطالعه پیمایشی نیز با ابزار پرسشنام «هابر کتابخانه دی: تأکانیدانشجو

د و داوطلبانه داشتن یهاتیجام فعالبه ان یمتوسط لیتما انیدانشجوها نشان داد که مورد بررسی قرار گرفت. یافته

 تیواع فعالان نیر بدبود.  نیفاللبانه آداوط یهاتیاز فعال شتریب نیداوطلبانه آنال یهاتیبه انجام فعال لیتما نیانگیم

و  یهنگفر یاه تیفعال ،یمرانو ع یاجتماع یها تیبه انجام فعال یشتریب لیداوطلبانه، دانش آموزان تما یها

 نیبداد که  یز نشانننتایج  سایربوده است.  یو امداد یمراقبت یها تیمربوط به فعال لیتما نیدارند و کمتر یآموزش

رابطه  نیفالآو  نیداوطلبانه آنال یها تیبا فعال یلیو رشته تحص یشغل تیتأهل، وضع تیوضع ت،یجنس یرهایمتغ

های فعالیت توانند از یها، مکتابخانه ژهیسازمان ها، به وهمچنین این مطالعه نشان داد که وجود دارد.  یمعنادار

 خود استفاده کنند.  یهابرنامه جیترو یبرا داوطلبانه

های موفق کودکان و سوادآموزی اهمیت کار داوطلبانه برای برنامه»( در پژوهشی با عنوان 2017) 1نگرنیهو

ای برای افرادی های گستردهکند: فعالیتاشاره می« نگاه از بیرون -متحده های عمومی ایاالتساالن در کتابخانهبزرگ

ه وجود دارد. این مقاله پس از ارائه یک مرور متحدهای عمومی ایاالتخواهند داوطلب شوند در کتابخانهکه می

های عمومی برای اعضای جامعه در همه سنین و مختصر از تاریخچه و وضعیت فعلی ترویج ادبیات از طریق کتابخانه

کند. این تحقیق بر های متولد بومی(، نتایج یک مطالعه کیفی را تشریح میپیشینۀ )مهاجران و همچنین آمریکایی

های عمومی که در کتابخانه های مسئله محور با داوطلبان و کتابدارانی از تحقیقات میدانی و مصاحبهاساس ترکیب

های های سوادآموزی اشاره دارد. برنامهپردازد و بیشتر به جنبهشده است، میمتحده انجامایالت، ایاالت 11در 

شود: انگیزه مربیان از نگاه یک محقق آلمانی ارائه می هامتحده و داوطلبان آنهای عمومی ایاالتسوادآموزی کتابخانه

                                           
1. Hoerning 
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های انتخابی داوطلب برای کمک به مردم در خواندن و نوشتن چیست؟ آیا بین پیشینۀ ادبیات داوطلبان و زمینه

تواند مکان مناسبی برای ها در کتابخانه ارتباطی وجود دارد؟ دالیلی که کتابخانه عمومی خاص میفعالیت آن

 .(2016 نگ،یسوادانی باشد که به دنبال کمک هستند؟)هورنن یا بیمهاجرا

های غیردولتی در خدمت مبتالیان به های سازمانکتابخانه»عنوان  به یک پژوهشگر موضوع ( به2015) 1روآدتو

ج را بررسی کرد و به نتای« های جایگزین و درک خدمات اطالعاتیاختالل بینایی در نیجریه: استفاده از قالب

های سازمان غیردولتی نیجریه در طی سالیان متمادی در خط مقدم دارد: کتابخانهزیردست یافت. آدورتو اظهار می

اند. این مطالعه یک پژوهش پیمایشی است و به ارائه خدمات اطالعاتی به افراد دارای اختالل بینایی قرار داشته

طالعاتی به مبتالیان اختالل بینایی با تمرکز بر دو کتابخانه های جایگزین و ارائه خدمات ابررسی استفاده از قالب

شده برای مبتالیان به بینایی در نیجریه است. این مطالعه نشان داد، منابع با صورت هدفمند و انتخابغیردولتی به

. رادارند( ٪9/90( و بیشترین میزان استفاده )x=  46/4فرمت بریل از میزان باالیی در استفاده برخوردار هستند )

 کاربران، درک با جایگزین هایقالب از استفاده کهدرحالی بود، مثبت بیناکم افراد توسط اطالعاتی خدمات درک

;r = .041) بود معناداری و مثبت رابطه  p < 0.05گذاری در کند که تکثیر و سرمایه(. این پژوهش توصیه می

ها برای دسترسی گسترده و شود، همکارییابد. همچنین توصیه میهای جایگزین و منابع الکترونیکی بهبود قالب

 (.2015همچنین ارزیابی مداوم خدمات، ادامه داشته باشد)آدتورو، 

نهاد و های مردمهای عمومی با مشارکت سازمانظهور توسعه کتابخانه»( در پژوهش خود با عنوان 2014) 2چگونی

های خواندن برای های عمومی در مناطق روستایی، افزایش سرگرمیهبه اهمیت کتابخان« انسان دوستانه در هند

ها و مراکز های تاریخی کتابخانهشده است. همچنین، ریشهها و افزایش میزان سوادآموزی و انتشار دانش پرداختهتوده

ل قرار داده است. وتحلیها در جامعه را مورد تجزیههای عمومی در هند و سهم آنیادگیری مشهور، ازجمله کتابخانه

های های عمومی با گزینههای عمومی و چگونگی بهبود و خدمات کتابخانهدر این مقاله، مشکالت گوناگون کتابخانه

 (.1393 ،یمختلف موجود در هند موردبحث قرارگرفته است)چگون

 "ن در کتابخانه و ایجادبه استفاده از داوطلبا  2017در سال  ایتانیبر یهابر کتابخانه یمرور( با 2013)3آکسیل

 تبادل ترویج برای محلی مقامات و اجتماعی هایگروه از تریقوی شبکه پرداخت. "اجتماعی هایکتابخانه پدیده

 رویکردهای عملکرد نحوه درک به کمک ها، همچنینایده تولید به کمک و مطالعاتی بازدیدهای تسهیل دانش،

 این از داوطلبانه بود. استفاده خواهد برای توسعه سطح مطالعه مفیدبسیار  ی عمومی کههاکتابخانهمختلف در 

 زیادی حد تا توسعه چنین عمر طول و کرد مطرح جدید پدیده یکعنوان به توانیم راها کتابخانه در مقیاس

 (.2017آکسیل، جامعه) بیشتر مشارکت سمت به حرکتی است هاکتابخانهاما این امر در  .است ناشناخته

های مطالعۀ تحلیلی در مورد مشارکت برخی سازمان»( در مقاله خود با عنوان 2013) 4حسیندر پژوهشی دیگر 

به دو « العمرهای کتابخانه در مناطق نامطلوب ویتنام برای یادگیرندگان بالقوه و مادامغیردولتی برای ارتقاء فعالیت

ها و های کتابخانههای غیردولتی. مأموریتتابخانه و سازمانکند؛ اهمیت کمفهوم کلیدی در این مقالۀ خود اشاره می

کنند. عالوه بر صدها سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی ای با یکدیگر تالقی میطور فزایندههای غیردولتی بهسازمان

                                           
1. Adetoro 

2. Chegoni 

1. Axiel 

4. Hossain 
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تنام برای ایجاد یک هدف بشردوستانه، توسعه آموزش ، بهبود سطح معنوی مردم و کودکان در مناطق نامطلوب وی

ها رهایی یابند و این نشانگر کمک به ایجاد ویتنام سوادیها و بیکنند، از فقر، بیماریها تالش میکنند. آنتالش می

کنند. در این مقاله های قومی مختلف است که در هماهنگی، صلح، آزادی، دموکراسی و رفاه زندگی میمتحد با گروه

العمر المللی در افزایش سوادآموزی و عادات خواندن ماداماد ملی و بیننههای مردمچگونگی کمک به برخی سازمان

های کتابخانه مدرسه و اجتماع از طریق ساخت و آموزان با حمایت و ترویج فعالیتویژه دانشها بهدر بین ویتنامی

های غیردولتی در ازماندهد، سشود. نتایج نشان میدیده ارائه مینوسازی کتابخانه، تهیه کتاب و کتابداران آموزش

ها که بیشتر کتابخانه ساخته و نوسازی کردند. و بیش از دو میلیون کتاب و مواد غیر کتابی را به کتابخانه 750حدود 

 .(2013 ن،یاند)حسهای مدارس هستند ، اهدا کردهها کتابخانهآن

نهاد در هند: های مردمفته توسط سازمانیاهای توسعهکتابخانه»( در مقاله خود با عنوان 2012) 1پایاتی و کمال

نهاد های مردمالمللی، یعنی نقش سازمانبه جنبه مغفول مانده کتابداری بین« های جدیدها و قابلیتتأثیرات، مدل

های غیردولتی را در های عمومی و جامعه پرداخته است. یک مطالعه موردی از سازماندر توسعه و مدیریت کتابخانه

کنند، بررسی کرده است. این مطالعه موردی شهر جنوبی هند بنگالور فعالیت مینشین و در کالنوم زاغهمنطقه محر

اند و بینشی از این مدل جایگزین توسعه کتابخانه مبتنی بر تحقیقات میدانی اخیر است که نویسندگان انجام داده

های مفید و مهم های مبتنی بر جامعه مؤلفهابخانههای مهم این تحقیق این است که کتدهند. یکی از یافتهارائه می

دهنده خدمات مؤثر های ارائهتوانند مکانیسمهای غیردولتی میهای توسعه اجتماعی در هند هستند. سازمانبرنامه

ود به ای خهای غیردولتی از طریق خدمات کتابخانهکه سازمانتوانند از آن رنج ببرند. بنابراین، درحالیباشند، اما می

های عمومی، همراه با سایر خدمات اند. سیستم پیشرفته کتابخانهترین جمعیت در هند رسیدهنشینبرخی از حاشیه

طور مؤثر ارائه ترین بخش عمومی بهنهاد، ممکن است یک سناریوی ایده آل برای خدمت به بزرگهای مردمسازمان

 (.2012و کمال،  یاتیکند)پجامعه در هند را تأیید میهای دهد. این تحقیق نیاز و اهمیت خدمات کتابخانه

های عمومی: مشارکت سالمندان در خدمات داوطلبانه کتابخانه»عنوان  با (2011) 2لی و چانگدر پژوهشی دیگر 

های عمومی به بررسی مشارکت سالمندان در خدمات داوطلبانه در کتابخانه« مطالعه موردی کتابخانه عمومی تایپه

شده است. سؤاالت تحقیق است. موضوعات این مطالعه از سالمندان داوطلب کتابخانه عمومی تایپه انتخاب پرداخته

ها و اهداف مشارکت سالمندان در خدمات داوطلبانه، عواملی که در سعی در دنبال کردن موارد زیر دارد: انگیزه

گذارد، چیست؟ در این مات داوطلبانه تأثیر میهای عمومی و تجربه خدها برای ورود به سرویس کتابخانهانتخاب آن

شده است. در کل ها استفادهآوری دادهمطالعه از یک مصاحبه نیمه ساختاریافته و یک پرسشنامه کوچک برای جمع

های تحقیق ، نویسندگان چارچوبی را برای اند. بر اساس یافتهسال مصاحبه شده 85تا  56داوطلب سالمند از  30

دهند و پیشنهادهایی را به واحدهای های عمومی ارائه میکننده در خدمات کتابخانهن سالخورده شرکتدرک داوطلبا

 (.2011و چانگ،  یدهند)لهای عمومی و داوطلبان سالخورده ارائه میخدمات داوطلبانه کتابخانه

« عمومی: یک مطالعه آزمایشیهای استفاده از داوطلبان در کتابخانه»پژوهشی با عنوان  3(1994ری در سال )یه

گیری میزان بررسی قرار گرفتند. ابزاری را برای اندازه دو کتابخانه عمومی در ایلینویز مورد و انجام داد که پنجاه

 که دهدمی نشان نتایج. برگرداندند را شدهتکمیل هایپرسشنامه هاکتابخانه ٪98کند. استفاده داوطلب آزمایش می

                                           
1. Pyati & Kamal 

2. Lee & Chang 

3. Heery 
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 میزان یا سطح افزایش گیرند،می قرار مورداستفاده گروه این هایکتابخانه از( 34) ٪57) در حاضر حال در داوطلبان

با استفاده از داوطلبان و  هاکتابخانه پروفایل ساختن برای دموگرافیک اطالعات از. شدهگزارش اولیه مطالعات در

های این تحقیق دالیل استفاده یا استفاده نکردن از شود. یافتهکنند، استفاده میافرادی که داوطلب استفاده نمی

های های برنامهدهند ، ذکر کرده و ویژگیهایی را که داوطلبان انجام میکند ، انواع فعالیتداوطلبان را مشخص می

  (.1994 ر،یدهد)هداوطلب موجود را شرح می

 بر مدل دیا تأکبداوطلبانه  یهاتیر فعالعوامل مؤثر ب لیتحل»( به پژوهشی تحت عنوان 1400سهیلی و همکاران)

نشان داد که  هاآن پرداختند. نتایج «استان کرمانشاه یعموم یهادر کتابخانه ی(: مطالعه مورد2017) Ohیمفهوم

. ار هستندأثیرگذتکارکردهای داوطلب شدن، تجربه داوطلبان، حمایت و پشتیبانی از آنان بر رضایتمندی داوطلبان 

رار بر استم وطلباندهای داوطلب شدن، تجربه داوطلبان، حمایت و پشتیبانی از آنان و رضایتمندی داهمچنین، کارکر

د که نیز نشان دا هاآن داری دارند. سایر نتایجها و وفاداری و قصد مشارکت آنان تأثیر مثبت و معنیهای آنفعالیت

ب ه ترتیتماعی بودن، ارزش و حفاظتی بدر میان کارکردهای داوطلب شدن کارکردهای درک/پیشرفت، شغل، اج

صلی انگیزه ا دهد کهیمتر از مقدار متوسط بود. این نشان ها بزرگدارای بیشترین میانگین بودند و میانگین همه آن

و  سهیلی) تتسهیل در رشد شخصی و درک دیگران اس نهیدرزمهای عمومی برای داوطلب شدن داوطلبان کتابخانه

 .(1400همکاران. 

 ابخانه ها ازداوطلبان در کت یریبکارگ یعوامل و چالش ها»( ( به پژوهشی تحت عنوان 1401ری و همکاران )می

وه تحلیل به شیو  مصاحبه ساختاریافته از طریق کیفیپرداختند. این مطالعه  «یکتابداران آستان قدس رضو دگاهید

ه است. دشتحلیل  استفاده از نرم افزار مکس کیودامحتوا، باروش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین و با 

. نندی می داکتابداران آستان قدس حضور داوطلبان را در سازمان ضرورنتایج این مطالعه نشان داده است که 

دیران م .ستندهمواجه منشاء فردی یا سازمانی  باهایی داوطلبان برای حضور در فعالیت های داوطلبانه با چالش

هستند.  ی روبروبکارگیری داوطلبان با چالش های حقوق و اداری، کمبود تجهیزات کمبود منابع مالسازمان برای 

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

 .هندجاطلبان مومایت از داوبرای همکاری و ح« چالش های مرتبط با ماهیت فعالیت داوطلبانه » و « های سازمانی

الش های چلبه بر غحفظ داوطلبان در کتابخانه نیازمند برنامه ریزی مدون برای همچنین این مطالعه نشان داد که 

 .پیش روی داوطلبان، مدیران و کارکنان است

مر ی بسیار محدود به این ارساناطالعکه پژوهشگران داخلی در حوزه کتابداری و دهد میمرور مطالعات نشان 

ر این حوزه دعلمی و پژوهشی  پژوهشارج از کشور هم بیشتر جنبه گزارشی دارند. بطوریکه خاند و مطالعات پرداخته

 اکی از آنحتوان گفت این امر صورت نگرفته است. در راستای مطالعات پراکنده و غیرمنسجم خارج از کشور نیز می

ایی شده است، یا هنوز کشورهگونه خدمات عادی و نهادینهاند و ایناین مقوله عبور کردهیا سایر کشورها از است که 

ضر با طالعه حام. لذا اندهستند که به ظرفیت نیروهای داوطلب واقف نیستند و آگاهانه یا ناآگاهانه به آن نپرداخته

نه داوطلبا یهاتیمؤثر بر فعال یهاعوامل و مؤلفه لیتحلدرصدد است از جنبه کمی به  ،موجود شکافتوجه به 

 بپردازد. رانیا یهاکتابخانه

 شناسی پژوهش:روش
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-قمحق سشنامهبا ابزار پر ،یاخوشه یریگها با روش نمونهاست. داده یکم کردیبا رو یشیمایمطالعه حاضر از نوع پ

پیرسون ی هاآزموناز  .قرار گرفتند لیو مورد تحل یگردآور AMOS و SPSS یافزارهاو با استفاده از نرم ساخته

د حلیل عاملی تأییدی برای تأییتو  مندی کتابخانهگروهی برای میزان بهرهتک Tآزمون ، برای همبستگی بین عوامل

ان گی، مدیرلیان فرهناستفاده شد. جامعه آماری شامل اساتید علم اطالعات و دانش شناسی، متو هارابطه بین سازه

های هشناسی و کارکنان کتابخانها، کتابداران و متخصصان علم اطالعات و دانشها، رؤسای کتابخانهاجرایی کتابخانه

ل نه از جدواستان بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و همدان بودند. برای تعیین حجم نمو 5ایران در 

مه محقق ساخته بود پرسشنا ز،یپژوهش ن ابزار نفر برآورد شد. 77مورگان و کوکران استفاده و حجم نمونه هر استان 

 شامل اول شبخ درپرسشنامه  نیا. دیگرد نیتدو پژوهش اول مرحله در شدهنییتع یهامؤلفه اساس برکه 

 یهاکتابخانه در داوطلبانه یهاتیفعال یهامؤلفه زینبخش دوم  دربود و  بسته سؤال 9 با یشناخت تیجمع مشخصات

 یاز اعضا یدتعدا نظر ریز پرسشنامه مذکور، ییروا. دش نیتدو یادرجهپنج کرتیل فیط با بسته سؤال 86با  رانیا

 ییایپا. تقرار گرف دییمورد تا تیریمد و احتماالت و آمار ،یشناس دانش و اطالعات علم  یهارشته در یعلم ئتیه

 یآلفا بیضر از دهاستفا با و نمونه جامعه یاعضا از نفر 30 نیب در آزمونشیبا استفاده از پ زین پرسشنامه نیا

 پرسشنامه بود. ییایپا دییاز تا یکه حاک شد محاسبه 0.91 زانیمبه  کرونباخ

 :هاافتهی 

های داوطلبانه در های مؤثر بر فعالیتای بین عوامل و مؤلفهپژوهش: چه رابطه 1پرسش شماره 

 های ایران وجود دارد؟کتابخانه

 های ایران، از ضریبهای داوطلبانه در کتابخانههای مؤثر بر فعالیتتشخیص رابطه بین عوامل و مؤلفه منظوربه

ب همبستگی دهد. ضریشود. ضریب همبستگی، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه را نشان میهمبستگی استفاده می

جهت تشخیص  رونیازاشود. میدرجه ضریب به پنج طیف ضعیف، کم، متوسط، قوی و خیلی قوی تقسیم  ازنظر

اده شد های ایران از همبستگی پیرسون استفهای داوطلبانه در کتابخانههای مؤثر بر فعالیترابطه بین عوامل و مؤلفه

 شده است:ارائه 1که نتایج آن در جدول 

 

 

 های. نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین عوامل و مؤلفه1جدول

 هاپیامد راهبرد گرمداخله حاکم بستر عوامل علّی متغیر

     1 رابطه عوامل علّی

      داریسطح معنی

    1 .419** رابطه حاکم بستر

     000. داریسطح معنی

   1 .298** .503** رابطه گرمداخله

    000. 000. داریسطح معنی
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 هاپیامد راهبرد گرمداخله حاکم بستر عوامل علّی متغیر

  1 .469** .427** .650** رابطه هاراهبرد

   000. 000. 000. داریمعنیسطح 

 1 .468** .408** .390** .448** رابطه هاپیامد

  000. 000. 000. 000. داریسطح معنی

 

گر، راهبردی، پیامدی با ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین عوامل بستر حاکم، مداخله1جدول

گر، دهند. با توجه به نتایج این آزمون، میزان همبستگی بین عوامل بستر حاکم، مداخلهمتغیر عوامل علّی را نشان می

 p<0.05به دست آمد که در سطح  448/0، 65/0، 503/0، 419/0راهبردی، پیامدی با متغیر عوامل عّلی به ترتیب 

گر، راهبردی، پیامدی بیشتر شود، مندی از عوامل بستر حاکم، مداخله، هر چه میزان بهرهگریدعبارتبهمعنادار است. 

گر، راهبردی، پیامدی کمتر شود، شود. همچنین، هر چه میزان بستر حاکم، مداخلهمیزان عوامل علّی نیز بیشتر می

 شود.میزان عوامل عّلی نیز کمتر می

 

ی هاهای مؤثر بر فعالیتمؤلفه های ایران از عوامل ومندی کتابخانهپژوهش: بهره 2پرسش شماره 

 داوطلبانه به چه میزان است؟

های داوطلبانه های مؤثر بر فعالیتهای ایران از عوامل و مؤلفهکتابخانه کهنیاو بررسی  2برای پاسخ به پرسش شماره 

ذکر است، مقدار میانگین آماری با توجه به اینکه گروهی استفاده شد. شایانتک tبه چه میزان است؟ از آزمون 

ار منفی و معناد شدهمشاهده tمقدار  کهیدرصورتدر نظر گرفته شد.  3ی بود، عدد ادرجهپنجها در طیف لیکرت پاسخ

ه است؛ های داوطلبانهای مؤثر بر فعالیتوامل و مؤلفههای ایران از عمندی کم کتابخانهدهنده میزان بهرهباشد، نشان

های ایران از تابخانهکمندی زیاد دهنده میزان بهرهباشد، نشانمثبت و معنادار  شدهمشاهده tمقدار  کهیدرصورت

-باشد، نشان معنادار ریغ شدهمشاهده tمقدار  کهیدرصورتهای داوطلبانه است؛ و های مؤثر بر فعالیتعوامل و مؤلفه

 وطلبانه است.های داهای مؤثر بر فعالیتؤلفههای ایران از عوامل و ممندی متوسط کتابخانهدهنده میزان بهره

 

 های ایران و عوامل آنهای داوطلبانه کتابخانهی فعالیتمندبهرهگروهی برای بررسی میزان تک t. نتایج آزمون 2جدول 

 
 تفاوت میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی tمقدار آزمون  انحراف معیار میانگین عوامل

 4.19941 000. 340 91.457 84790. 4.1994 عوامل علّی

 3.26608 000. 341 59.894 1.00845 3.2661 حاکم بستر

 3.83918 000. 341 76.185 93193. 3.8392 گرمداخله

 4.23099 000. 341 88.467 88446. 4.2310 هاراهبرد
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 تفاوت میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی tمقدار آزمون  انحراف معیار میانگین عوامل

 3.97396 000. 341 88.678 82875. 3.9740 هاپیامد

 

های تهای مؤثر بر فعالیایران از عوامل و مؤلفههای مندی کتابخانهگروهی میزان بهرهتک t، نتایج آزمون 2جدول

شده در اهدهمش tمقدار آماره  کهییازآنجاتوان گفت، . با توجه به اطالعات این جدول میدهدیمداوطلبانه را ارائه 

-بهرهرفت، میزان توان نتیجه گ(، بنابراین میp<0.05بت و معنادار است )های داوطلبانه و عوامل آن مثمتغیر فعالیت

 اد است. وسط یا زیهای داوطلبانه در سطح باالتر از متهای مؤثر بر فعالیتهای ایران از عوامل و مؤلفهمندی کتابخانه

را  «های داوطلبانهلیتعوامل فعا»زای داری تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم متغیر دروناعداد معنی زیر نیزنمودار 

رهای ر تمام پارامتداری قرار دارند )مقدای موجود در سطح معنیرهایمسامتمبه نمودار  با توجهدهد. مینشان 

ن ین همبستگی میاداراست و همچنباشند(، لذا همبستگی درونی میان ابعاد معنیمی 96/1عدد  از شیببرآوردشده، 

 اند.داری رسیدهسؤاالت و ابعاد به سطح معنی

نمودار زیر  استفاده شد. Amosهای پژوهش از روش معادالت ساختاری با استفاده  از نرم افزار برای آزمون فرضیه

 دهد. های داوطلبانه را نشان میهای فعالیتوضعیت ارتباط بین عوامل و مولفه
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 های داوطلبانهعوامل فعالیت. 1نمودار 

های گر، راهبردها و پیامدهمان گونه که نمودار نشان می دهد بین عوامل علی، بستر حاکم، عوامل مداخله

 ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. های داوطلبانه در کتابخانهمندی فعالیتهای داوطلبانه و میزان بهرهفعالیت

 

 گیری:بحث و نتیجه

گر، راهبردی، همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین عوامل بستر حاکم، مداخلهنتایج آزمون  های حاصل ازیافته

گر، راهبردی، مندی از عوامل بستر حاکم، مداخلهدهد که هر چه میزان بهرهپیامدی با متغیر عوامل عّلی نشان می

گر، راهبردی، حاکم، مداخلهشود. همچنین، هر چه میزان بستر پیامدی بیشتر شود، میزان عوامل عّلی نیز بیشتر می

شود. به بیانی دیگر، عوامل عّلی بیشترین رابطه را با سایر عوامل پیامدی کمتر شود، میزان عوامل علّی نیز کمتر می

دارند. تأثیر و رابطه عوامل عّلی بر پیامدها از همه عوامل بیشتر است. یعنی هر چه حمایت و بسترسازی، شناسایی 

های علمی و داوطلب و عوامل جذب و حفظ نیروهای داوطلب بیشتر شود، رشد شاخص های نیروهایانگیزه

ها، آموزش و ها، پویاسازی کتابخانهتخصصی، فرهنگی جامعه، توسعه خدمات عمومی و تخصصی کتابخانه

تمام عوامل وری نیروی انسانی بیشتر خواهد شد. البته توانمندسازی شهروندان، ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش بهره

عنوان یک بسته یا این مطلب است که این مدل به دهندهنشانبا یک شدت و ضعفی بر هم تأثیر و رابطه دارند که 
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شود یک . به عبارتی، نمیشودبرداری قرار گیرد. یعنی در هنگام اجرا به همه موارد آن باید توجه پک، باید مورد بهره

توجه بود، زیرا ممکن است، این عمل باعث شکست و عدم بخش از آن را حذف کرد یا نسبت به یک مورد، بی

 طوربه، اگر قرار باشد از یک نیروی داوطلب ترملموسموفقیت طرح شود و نتایج دلخواه حاصل نشود. به عبارت 

ی باید انجام درستبهی و مدیریت داوطلب مهم هستند و ریکارگبهزش، مطلوب استفاده شود، تمام فرایند جذب، آمو

 عمالً ، داوطلب ممکن است ردیصورت گی پژوهش قصور یا کوتاهی هاافتهشود، اگر در هر یک از موارد طبق ی

 ا کنند.    طور دقیق و با جزئیات، طرح را اجربنابراین الزم است کاربران و مجریان طرح، به همکاری خود را قطع کند.

ی مؤثر هاهای ایران از عوامل و مؤلفهمندی کتابخانهتوان نتیجه گرفت، میزان بهرهمی 2های جدول همچنین از یافته

های ایران، به هاین بدان معنی است که کتابخان االتر از حد متوسط و زیاد است.های داوطلبانه در سطحی ببر فعالیت

و  . یک تصوردارند راهای خود های داوطلبانه در کتابخانهوهای داوطلب و فعالیتمیزان باالیی آمادگی پذیرش نیر

د، ت گفته شوها و یا بهتر اسبرداشتی که در ابتدای پژوهش در ذهن پژوهشگر نقش بسته بود، این بود که کتابخانه

پیشنهاد  کنند و یانخانه استقبال های داوطلبانه در کتابکتابداران، مدیران و کارکنان کتابخانه از اجرای طرح فعالیت

تنها د نههای کمی، مشخص شاجرای طرح با واکنش منفی مواجه شود، اما پس از نظرخواهی، گردآوری و تحلیل داده

های داوطلبانه اندازی طرح فعالیتکنندگان از راهزیادی از مشارکت نسبتاً این برداشت صحیح نیست، بلکه تعداد 

و توسعه  ز آمادگی برای اجرااین میزان ا هرچند. هستندکردند و با اجرای آن نیز موافق  ای، استقبالکتابخانه

، اما اگر قبل از دیآیم حساببهخش است و نقطه شروع خوبی ها، مطلوب و امیدبهای داوطلبانه در کتابخانهفعالیت

ا و ی شود و مزایگذارهیسرماها بخانهاجرای طرح، روی افزایش آگاهی ذینفعان و مجریان طرح یعنی کتابداران و کتا

د، این رون اشت. باداین استقبال و پذیرش روندی افزایشی خواهد  قطعاًپیامدهای مثبت طرح برای آنان تشریح شود، 

عنوان یک ی نزدیک بهاندهیآدر  اجرا شود به مشکلها، با کمترین جای بسی امیدواری است، این طرح در کتابخانه

 ها قرار گیرد. ایه اجتماعی، در خدمت کتابخانهخدمت و یک سرم

بد های جایگزین و منابع الکترونیک بهبود یاگذاری در قالبکند که تکثیر و سرمایهتوصیه میدر مطالعه خود  آدورتو

که نتایج وی با نتایج  ها برای دسترسی گسترده و همچنین ارزیابی مداوم خدمات، ادامه داشته باشد.همکاریو 

 (.2015، 1راستاست)آدتوروهمی ایران هاکتابخانهبه استقبال از حضور نیروهای داوطلب در  در خصوصمطالعه حاضر 

های عمومی، همراه با سایر خدمات سیستم پیشرفته کتابخانهپایاتی و همکارش نیز در مطالعه خود اشاره داشتند که 

طور مؤثر ارائه ترین بخش عمومی بهاست یک سناریوی ایده آل برای خدمت به بزرگنهاد، ممکن های مردمسازمان

ی نیروهای داوطلب جهت ارائه خدمات پویا و ریکارگبهی با نتایج مطالعه حاضر مبنی بر نوعبهند. نتایج وی نیز ده

داوطلبان در  حضور زا گیریهیری نیز در مطالعه خود به بهره (.2012، 2و کمال یاتیراستاست)پهماثربخش 

از سوی دیگر سهیلی و . (1994 ،3ری)هپرداخته و نکاتی را در این خصوص یادآور شده است  های عمومیکتابخانه

نشان دادند که کارکردهای داوطلب شدن،  داوطلبانه یهاتیعوامل مؤثر بر فعال لیتحلی با امطالعههمکاران نیز در 

از آنان بر رضایتمندی داوطلبان تأثیرگذار هستند. همچنین، کارکردهای تجربه داوطلبان، حمایت و پشتیبانی 

ها و های آنداوطلب شدن، تجربه داوطلبان، حمایت و پشتیبانی از آنان و رضایتمندی داوطلبان بر استمرار فعالیت

 معناداری ود رابطۀداری دارند. نتایج پژوهش حاضر نیز حاکی از وجوفاداری و قصد مشارکت آنان تأثیر مثبت و معنی

                                           
1. Adetoro 

2. Pyati and Kamal 

3. Heery 
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در پایان  (.1400بوده است)سهیلی و همکاران،  ایران هایکتابخانه در داوطلبانه هایفعالیت هایمؤلفه و عوامل بین

جلب حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی زمینۀ حضور و  هااستیبا ایجاد و اصالح قوانین و سکه  شودیمپیشنهاد 

و فرصتی جهت پویاسازی و توسعه خدمات ایجاد گردد های عمومی کشور فراهم مؤثرتر نیروهای داوطلب در کتابخانه

، نقش مهم و شودیمثروت ملی نیز یاد  عنوانبهی بزرگ اجتماعی که از آن هاهیسرما عنوانبهشود. چراکه داوطلبان 

ی ترویجی و فرهنگی ایفا خواهند کرد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد هاتیفعالسی در گسترش اسا

تهیه شود  هاکتابخانهی و مدیریت نیروهای داوطلب توسط متولیان ریکارگبهیک طرح کلی از فرایند جذب،  شودیم

قرار داده شود. زیرا این مدل باعث کاهش ریزش داوطلبان و مدیریت  هاآنو برای آشنایی بیشتر کتابداران در اختیار 

اجرا شود  موردمطالعهی پنج استان هاکتابخانهآزمایشی در  صورتبه تواندیم. همچنین این طرح شودیمصحیح آنان 

تابداران برای و ک هاکتابخانهو پس از رفع اشکاالت احتمالی در سراسر کشور به اجرا درآید. با توجه به آمادگی 

قرار  هاکتابخانهو جذب نیروهای داوطلب در دستور کار  فراخوانطرح  شودیمپذیرش نیروهای داوطلب، پیشنهاد 

 شوند.   هاآنو خدمات  هاکتابخانهگیرد و با جذب داوطلب باعث رونق و رشد کمی و کیفی 

 های آتیهایی برای پژوهشپیشنهاد

  رانیهای اهای داوطلبانه در کتابخانهطرح فعالیت یاز اجرا واکنش کتابداران زانیم مطالعه .1

 های داوطلبانه در سطح کشور کردن طرح فعالیت ییو نحوه اجرا یسنجامکان بررسی .2

 ه بر جامع رانیهای اهای داوطلبانه در کتابخانهطرح فعالیت یو معنو یماد یامدهایسنجش پ .3

  رانیهای اکتابخانه داوطلب یروهاین تیهای موفقشاخص تعیین .4

 کشورها  ریهای داوطلبانه در ساهای موفق فعالیتطرح بررسی .5

 پیشنهادات کاربردی

اران و کتابد داوطلبشود طرح جامع آموزشی از سوی متولیان فرهنگی برای آموزش نیروهای می شنهادیپ .1

ارد وراف کامل و دورهای آموزشی تهیه شود تا همه نیروهای داوطلب با آمادگی و اش هابستهبه همراه 

 فعالیت شوند. 

تری از ما دارند و که سابقه و پیشینه غنی کشورها ریهای موفق ساسازی طرحبومیشود با پیشنهاد می .2

های ترش فعالیتهای الزم برای توسعه و گسی، زیرساختهای موفق کشوراز طرح یالگوبردارهمچنین 

 داوطلبانه ایجاد شود.

انه ارد کتابخوخانه برای رفع دغدغه مدیران و کتابداران برای ورود نیروهایی که قرار است از خارج از کتاب .3

بداران تا نیروهای داوطلب و کتا یی تدوین شودهای اجرادستورالعملیا نامه آیین شودشوند، پیشنهاد می

 ؛صورت متحدالشکل از یک دستورالعمل پیروی کنندود را بدانند و بهشرح وظایف و چارچوب کاری خ

 جادیاها صورت گیرد، بایست در چارت سازمانی و برنامه مالی کتابخانهیکی از اصالحات ساختاری که می .4

جاد های داوطلبانه است. تصویبِ ایو تخصیص ردیف بودجه برای فعالیت داوطلب یروهاین تیریبخش مد

ها را در دستیابی بخشد و کتابخانهنیروهای داوطلب را تسریع می تیاستفاده از ظرفچنین پست سازمانی، 

 رساند.به اهداف فرهنگی خودیاری می



 

17 

 

ترین و مؤثرین فعالیت داوطلبانه از مهم نامهیهصدور گواویژه های مادی و معنوی بهدر نظر گرفتن مشوق .5

نامۀ اجرایی برای شود شیوهعوامل جذب و حفظ نیروهای داوطلب است که برای این موضوع پیشنهاد می

 استفاده مدیران و کتابداران تهیه شود.

به  ترین مانع جذب نیروهای داوطلببزرگگیرانه سختها و قوانین تمرکزگرایی صرف در اداره کتابخانه .6

گذاران در قوانین و مقررات فوق هاست. برای عبور از مانع مذکور، ضروری است مدیران و سیاستکتابخانه

 .تجدیدنظر نمایند

 سپاسگزاری

اعالم نموده  یو مرکز اسناد آستان قدس رضو هاموزه ها،مراتب سپاس خود را از سازمان کتابخانه ،مقاله سندگانینو

 ریتقد ستهیشا را مقاله افزودند یبر غنا شیخوی که با نظرات انتقاد هینشر نینقش داوران گرانقدر ا نیو همچن

 .دانندیم
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