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Abstract 

Objective: Non-users are those who do not go to the library for any reason. Identifying the 

reasons for not being present and the client's conditions for going to the library has always been 

a concern for public libraries. This paper seeks to provide insight into the reasons why non-users 

do not use the library as well as to identify the non-users' conditions to go to the library. 

Methodology: Results are built on a qualitative user study. Indeed, findings are gained based on 

Grounded Theory in 3 stages. Data are collected by semi-structured interviews in which 105 

non-users form 11 provinces of Iran participated in. Analyzing was started with open encoding. 

In the next step the open codes are classified and the open codes that had a meaningful 

relationship are located in the certain categories. Categorizing is continued until recognizing the 
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axis categories. Eventually, the central class was chosen and relationship of categories was 

described. 

Findings: Analyzing interviews generated 64 open codes, 26 sub-categories, 12 categories, and 

5 core categories. Among the core categories, the inefficient organization class was chosen as 

the central class. The findings indicate that the content, facilities, environments and services of 

library are ineffective. Non-users consider the library as an ineffective organization. They do 

not go to the library due to ineffectiveness. In addition, poor entity and anti-information 

environment are other reasons that the non-users pointed to. Nevertheless, they will come to the 

library if the scope of resources and services would expand and improve. They also expect that 

the standard structure of the environment and equipment to be observed and tangible in the soul 

of the library. 

Conclusion: The subject of the study and the use of the qualitative method express the 

originality and value of this research. Identifying the reasons for not being present of non-users 

in the library as well as their conditions to go to the library is helpful in policy making and 

formulating realistic policies. Cases such as lending time, censorship, lending of friends, 

frustration, indifference, lack of need, financial problems, inability to study in a public place, 

reduce study efficiency, low literacy, maladministration, inefficiency of the librarian, cultural 

weakness of individuals, lack of reading culture are part of the concepts that filled the 

knowledge gaps related to the reasons of not to visit the library by Iranian non-users. Beyond 

absorbing non-users to the library, share of public libraries from populations won’t persuade 

policy makers to support more finances and supplement of them and this will mean a deficit for 

public library system.  
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چکیده

. شناخت دالیل عدم مراجعه و شروط مشتری برای مراجعه، همواره یکی از کنند میران کسانی هستند که به هر دلیلی به کتابخانه مراجعه نناکارب :زمینه و هدف

مومی ایران های عشناسایی دالیل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه پژوهش، این انجام از های خدماتی بوده است. هدفهای سازماندغدغه
 است.

 از حاصل اطالعات خام و بود پژوهش این مبنای ای زمینه نظریه. شد استفاده ساختاریافته مصاحبه روش از ها داده گردآوری جهت. است این پژوهش، کیفی: روش

 تشکیل را پژوهش این آماری جامعه استان 55 بر ازناکار 501. شد گرفته کاره ب کیودا مکس افزار نرم ها داده کدگذاری جهت. شد کدگذاری مرحله 3 طی هامصاحبه
 . دادند

محوری، طبقه سازمان ناکارآمد به عنوان طبقه مرکزی  طبقات میان از. طبقه محوری بود 1طبقه و  52زیرطبقه،  24 باز، کد 46 ها،حاصل تحلیل مصاحبه: ها یافته

محیط و خدمات کتابخانه ناکارآمد است. همین موارد کافی است تا ناکاربران کتابخانه را سازمانی ناکارآمد ها نشان داد ناکاربران، محتوا، امکانات و انتخاب شد. یافته
گریز از دیگر دالیلی است که ناکاربران به  تلقی کرده و ناکارآمدی را دلیلی برای عدم مراجعه به کتابخانه عنوان کنند. عالوه بر این، موجودیت ضعیف و محیط اطالع

ها زمانی به کتابخانه خواهند آمد که گستره منابع و خدمات کتابخانه بهبود و توسعه یابد و ه کردند. ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه شروطی دارند؛ آنآن اشار
 امکاناتی بر کتابخانه حاکم شود. - همچنین ساختار استاندارد محیطی

فی، بیانگر اصالت و ارزش این پژوهش است. شناسایی دالیل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه مورد مطالعه و استفاده از روش کی موضوع: ارزش/اصالت

 کند.بینانه میهای واقعبه کتابخانه، کمک شایانی به سیاستگذاری و تدوین خط مشی
 

 .مطالعات کاربر، ناکاربران، کتابخانه عمومی، ایران: هاکلیدواژه

---------------------- 
 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانه

 .541-537. صص ،10شماره پیاپی ، 2شماره  ،23، دوره 5311 رسانی، کتابداری و اطالع
 30/55/19پذیرش:  تاریخ - 21/50/19ارسال:  تاریخ
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مقدمه

 به عمومی کتابخانه. است بوده خدماتی هایسازمان بزرگ هایدغدغه از یکی همواره مشتری حداکثری جذب

 خدمت آن به عمومی کتابخانه که ایجامعه. نیست مستثنی قاعده این از نیز رسان خدمت سازمانی انعنو

است. در این میان، ناکاربران از جایگاه مهمی برخوردار هستند. توجه به انتظارات  عمومی جامعه کند می

ها موجبات  لب رضایت آناز سوی دیگر، ج ؛کند میخدمات را فراهم  ءهای ارتقا کاربران از یک سو، زمینه

کاربر فردی است که با سازمانی در تعامل است و از خدمات . های عمومی خواهد شد ها به کتابخانه جذب آن

کاربران کتابخانه باشد؛ اگر باشد که تکلیف  ء. شاید فردی جزکند میآن به منظور رفع نیازهایش استفاده 

( 9112) 1چه؟! دونا فلچر ،ر دلیلی فرد کاربر کتابخانه نباشداما اگر به ه ؛کتابخانه در قبال وی معلوم است

. به اعتقاد فلچر آن دسته از افراد که به هر کند میتعریفی اجمالی و نیمرخی از ناکاربران کتابخانه عمومی ارائه 

اده اما از خدمات آن استف کنند میکنند یا حتی گاهی به کتابخانه مراجعه دلیلی به کتابخانه مراجعه نمی

ها والدینی هستند که فرزندشان کاربر کتابخانه است؛ آن ،به طور مثال ؛آیندناکاربر به حساب می کنند مین

شاید هر روز فرزندشان را تا کتابخانه همراهی کنند اما خودشان از خدمات کتابخانه استفاده نکنند. دانستن 

ها برای مراجعه، راه را برای جذب حداکثری ندلیل عدم مراجعه ناکاربران به کتابخانه و همچنین شروط آ

 مخاطب هموار خواهد کرد.

ییدی بر مقبولیت اجتماعی أد مهر تتوان میمان(، أکاربر و ناکاربر به طور تو) جذب حداکثری مخاطبان

وط شناسایی دالیل عدم مراجعه و شر ، بنابراینشود کتابخانه باشد. هر ناکاربر به نوعی کاربر بالقوه محسوب می

، مقبولیت اجتماعی ساز جذب حداکثری مخاطب و متعاقباً د زمینهتوان میناکاربران برای مراجعه به کتابخانه 

 کتابخانه شود.

 

هاپیشینهمروروهئلمسبیان

دنیای کنونی دنیای رقابت است؛ رقابت بر سر جذب مشتریان بالقوه و حفظ کردن مشتریان بالفعل. موفقیت 

تواند در عرصه رقابت، هاست. سازمانی میای خدماتی در گرو شناخت مشتری و نیازهای آنها و نهادهسازمان

(. ناکاربران 9112، 9رولی) ها را به دقت بشناسدهای آناز سایر رقبا پیشی بگیرد که مشتریان و خواسته

 کند میبخانه مراجعه نهستند. ناکاربر کسی است که به دالیل مختلف به کتا بخشی از مشتریان بالقوه کتابخانه

 (. 9112فلچر، )

 
1. Donna fletcher 

2. Rowley 
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 خودداری کتابخانه به مراجعه از دالیلی به بنا جامعه، از بخشی عنوان به عمومی کتابخانه ناکاربران

 عدم علل شناسایی نکردن. دارند شروطی عمومی کتابخانه به مراجعه برای نیز ناکاربران از برخی. کنند می

 از بخشی دادن دست از منزله به عمومی کتابخانه ایشان برای مراجعه بهو همچنین شروط  ناکاربران مراجعه

 کتابخانه به ناکاربر که زمانی. باشد داشته دنبال به را بار زیان ای زنجیره دتوان می موضوع این. است مخاطبان

شی از نکند افزایش مشکالت فرهنگی، آموزشی و اجتماعی محتمل خواهد بود؛ چرا که ناکاربران بخ مراجعه

مطالعه، مصداق بارز مشکالت فرهنگی است که پایین حال حاضر فرهنگ  که در طور همانهستند. جامعه 

 قسمتی از آن به عدم مراجعه ناکاربران به کتابخانه عمومی گره خورده است. 

ید فرهنگ پایین مطالعه ؤدقیقه در روز تخمین زد که این یافته م 11( سرانه مطالعه را 1921) محجوب

بر این، بدیهی است سازمانی که مشتری و مخاطب نداشته باشد در نظر مردم سازمانی  عالوهدر ایران است. 

ناکارآمد تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر، عدم مراجعه افراد اعم از کاربر و ناکاربر به کتابخانه، عدم مقبولیت 

یی دالیل عدم مراجعه ناکاربر به کتابخانه و شناسا بنابراینسازد.  اجتماعی کتابخانه را به ذهن متبادر می

همچنین آگاهی از این که ناکاربران چه شروطی برای مراجعه کردن به کتابخانه دارند، گذرگاهی برای نیل به 

 موفقیت و مقبولیت اجتماعی کتابخانه است. 

اجعه به کتابخانه در این پژوهش به دنبال شناسایی دالیل عدم مراجعه و همچنین شروط ناکاربر برای مر

 اکثر. است مانده مغفول جامعه، از بخشی عنوان به ناکاربران بر تمرکز پیشین های پژوهش در هستیم.

 انجام عمومی کتابخانه ناکاربران زمینه در ناچیزی های پژوهش و اند داشته تمرکز کاربر بر قبلی های پژوهش

 . شود می اساحس دانشی خأل همچنان باب این در بنابراین ،است شده

              دالیل عمومی های کتابخانه ناکاربران بر صرف تمرکز و توجه با که است شده سعی پژوهش این در

های مورد مطالعه این پژوهش  مؤلفهدر ادامه  .شود کشف کتابخانه به مراجعه برای ایشان شروط و مراجعه عدم

پیشین اشاره شده است. الزم به ذکر است با  های هشپژودر قالب جدول ارائه و متعاقب آن به تعدادی از 

های مربوط به پرسش اول و دوم  مؤلفهاند  اصلی این پژوهش به یکدیگر گره خورده های پرسشکه  توجه به این

 هایی پرسشبه اقتضای زمان و تناسب موقعیت، در قالب  زیرهای  مؤلفهتمام  بنابراین ؛قابل تفکیک نبود

 .شد میشونده پرسیده  جداگانه از مصاحبه
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 های مورد مطالعه این پژوهش مؤلفه .8جدول

 ها گویه ها مؤلفه

 محتوا

 تازگی
 تنوع

 کیفیت
 تعدد و کثرت

 خدمات
 کیفیت

 تنوع
 هزینه

 امکانات و تجهیزات
 مدرن بودن

 کیفیت

 منابع انسانی
 رفتاری-های شخصیتی جنبه
 های مدیریتی جنبه

 سواد و دانش فنی

 ساختمان
 رن بودنمد

 موقعیت مکانی
 دسترس پذیری

 محیط داخلی
 مطبوع بودن

 آرام بودن
 جذابیت

 مشکالت شخصی
 کمبود زمان

 ناآگاهی از خدمات و منابع کتابخانه
 مشغله کاری

 منابع اطالعاتی دیگر
 اینترنت

 ها کتابفروشی
 های ارتباطی رسانه

 

گیری ادراکات کاربران در بر شکل مؤثروامل پیمایشی ع پژوهشی( در 9111) 1مجید، علی انور و آیزنشتز

کشاورزی توزیع شد. نتایج  کتابخانه بزرگ 1ای میان نامه پرسشمورد اثربخشی کتابخانه را بررسی کردند. 

ها، خدمات و تسهیالت به شدت با درک کاربر از اثربخشی کتابخانه رابطه نشان داد کفایت و تناسب مجموعه

های آموزشی، زمینه سوابق  ه، دخالت کاربران در انتخاب مواد، مشارکت در برنامهدارد. محل مناسب کتابخان

رسانی به موقع کتابدار هنگام استفاده از منابع و تسهیالت از جمله کتابداران و متخصصین کتابخانه و کمک

 گذارند.می تأثیرعواملی است که به طور مثبت بر درک کاربر از اثربخشی کتابخانه 

هایی، اشتیاق کاربران ( طی پژوهش9112) 9(؛ کرونین، برادی و هانت9111) ،9برتسون و کرونینبرادی را

به بازگشت به کتابخانه را بررسی کردند. نتایج حاکی از آن بود که بین اشتیاق به بازگشت به کتابخانه و 

 
1. Eisenschitz 

2. Brady, Robertson & Robertson  

3. Hult  
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باشد که از خدمات رضایت  رضایت و وفاداری رابطه تنگاتنگی وجود دارد. زمانی که کتابخانه مراجعانی داشته

داشته باشند همین رضایت موجب وفاداری آن مراجعان خواهد شد. رضایت و وفاداری مراجعان از کتابخانه، 

 کند.فرایند توسعه پایدار را تسریع بخشیده و تسهیل می

 ( طی پژوهشی پیمایشی به منظور طراحی دوباره خدمات کتابخانه،9112) 1دیگرانفرناندز آردول و 

ها دریافتند که تصویر ادراکات و تصورات ناکاربران ایالت کاتالونیا از کتابخانه و کتابدار را واکاوی کردند. آن

کتابخانه و کتابداران نزد ناکاربران کاتالونیا تصویری مطلوب است. با این حال یک سوم ناکاربران اذعان داشتند 

کاربران سابق کتابخانه بودند  ،درصد از ناکاربران، در حقیقت 21ای برای بازدید از کتابخانه ندارند.  که انگیزه

که در سال اخیر به کتابخانه مراجعه نکرده بودند. شواهد نشان داد افراد پس از اتمام دوران تحصیلشان دیگر 

که از نظر سنی در طیف افراد مسن یا از نظر درصد دیگر افرادی بودند  12. کنند میبه کتابخانه مراجعه ن

کتابخانه مراجعه نکرده  گاه به به عبارت دیگر افرادی که هیچ ،تحصیلی در طیف افراد کم سواد قرار داشتند

 شان باال بود یا سطح سوادشان پایین بود.بودند یا سن

پژوهشی به دنبال شناسایی دالیل عدم استفاده از خدمات و منابع  (9112) 9یرهو آساره کی برتئی، آتیسو

ت علمی دانشگاه علم و فناوری کوامه نکورمه بود. از بین ئند. جامعه آماری متشکل از اعضای هیکتابخانه بود

ای میان ناکاربران توزیع شد و نامه پرسشناکاربر شناسایی شدند.  12ت علمی تنها ئنفر از اعضای هی 1112

ایشان را از طرق مختلف نظیر نیازی به منابع کتابخانه نداشتند چرا که نیازه نتایج نشان داد افراد عمدتاً

کردند. دالیل عدم استفاده از خدمات نیز به نداشتن زمان کافی و  های الکترونیکی برطرف میاینترنت و کتاب

مشکالت شخصی، ناخوشایند بودن کتابخانه، نیاز نداشتن به کتابخانه و مشکالت پیدا کردن کتاب در کتابخانه 

های کاربر نش این بود که مسئوالن، فضای کتابخانه را مطابق با خواستهگشت. پیشنهاد برتئی و همکارابرمی

 شان اضافه کنند.طراحی کنند و خدمات و منابع دلخواه افراد را به مجموعه

( با هدف طراحی الگوی وفاداری کاربران مراجعان کتابخانه آستان قدس 1921) حدادیان و دیگران

ها با استفاده از نفر از مراجعان توزیع شد. داده 922میان  نامه سشپری پیمایشی انجام دادند. پژوهشرضوی 

کننده اثر شده بر رضایت مراجعهها نشان داد کیفیت درکالگویابی معادالت ساختاری تحلیل شد. یافته

یفیت گذارد. رضایت بر وفاداری کاربر و رضایت و کگذارد. عالوه بر این ارتباطات بر وفاداری مراجعان اثر می می

شود افراد کتابخانه آستان قدس گذارد. افزون بر این، وفاداری باعث میشده بر قصد مراجعه مجدد اثر میدرک

 ها ترجیح دهند.رضوی را به دیگر کتابخانه

 
1. Fernández-Ardèvol 

2. Borteye, Atiso & Asare-kyire 
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پیمایشی نقش طبیعت و معماری در  -ی توصیفیپژوهش( در 1922) الهوتی، قنبریان و مرادی

ها نشان داد بین میزان هر ایالم را مورد بررسی قرار دادند. یافتههای شرضایتمندی مراجعان کتابخانه

 داری وجود دارد. یهای معماری و طبیعت رابطه معنمؤلفهرضایتمندی مراجعان و 

 کودکان دید از را کتابخانه به بازگشت اشتیاق بر مؤثر عوامل پیمایشی، یپژوهش در( 1922) فخارطبسی

که اشتیاق بازگشت به  مورد مداقه قرار داد. نتایج حاکی از آن بود مشهد شهر عمومی های کتابخانه نوجوانان و

 رفاهی امکانات و محیط گذاریتأثیر درونی، های انگیزه مطالعه، سالن از استفاده کتابدار، رفتار ثر ازأکتابخانه مت

زگشت به کتابخانه اثر رفتار کتابدار بیش از سایر عوامل بر اشتیاق افراد برای با. است اطالعاتی منابع و

 گذارد. می

شده، رضایت و شده بر ارزش ادراکخدمات ارائه تأثیر( به بررسی 1922) نژادمظلوم، سلطانی و سلطانی

شده کاربران از خدمات ها نشانگر این بود که ارزش ادراکهای رشت پرداختند. یافتهوفاداری کاربران کتابخانه

دهد. نتایج فاداری کاربران شده و احتمال بازگشت کاربر را افزایش میشده موجب احساس رضایت و وارائه

شده و وفاداری کاربران وجود داری میان ارزش ادراک یآزمون همبستگی نشان داد ارتباط مستقیم و معن

 شده نظیر منابع الکترونیکی، نشریات چاپی و محیط کتابخانه وندارد. همچنین رابطه مثبتی میان خدمات ارائه

 شده فوق و رضایت وجود ندارد.ای میان خدمات ارائهشده وجود دارد. ضمن این که رابطهارزش ادراک

 

 از نظر موضوع، روش، ابزار و جامعه نیشیپهای  پژوهش جمع بندی. 2جدول

 (پژوهش بافت) جامعه گردآوری ابزار پژوهش روش موضوع

 نامه پرسش یفیتوص-پیمایشی کتابخانه تأثیر از کاربر ادرکات بررسی
 بزرگ سسهؤم 1 کارشناسان و متخصصان

 مالزی در کشاورزی

 و خدمات از استفاده عدم دالیل بررسی
 کتابخانه منابع

 نکروما کوامه دانشگاه علمی تئهی اعضای نامه پرسش توصیفی-پیمایشی

 نزد در کتابخانه و کتابدار تصویر بررسی
 ناکاربران

 کاتالونیا سال 51 باالی برانناکار نامه پرسش توصیفی-پیمایشی

 رضوی قدس آستان کتابخانه مراجعان نامه پرسش توصیفی-پیمایشی کاربر وفاداری الگوی طراحی

 در معماری و طبیعت نقش بررسی
 مراجعان رضایتمندی

 ایالم شهر های کتابخانه مراجعان نامه پرسش توصیفی-پیمایشی

 بازگشت اشتیاق بر مؤثر عوامل بررسی
 بخانهکتا به

 نامه پرسش توصیفی-پیمایشی
 های کتابخانه عضو نوجوانان و کودکان

 مشهد شهر عمومی

 ارزش بر شده ارائه خدمات تأثیر بررسی
 کاربران وفاداری و رضایت شده،ادراک

 رشت های کتابخانه کاربران نامه پرسش توصیفی-پیمایشی
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پیشینهازاستنتاج

آن است که دالیل عدم مراجعه و شرایط مراجعه به کتابخانه از نظرها پیشین حاکی از  های پژوهشواکاوی 

ها  اند و ابزار گردآوری آن توصیفی را مورد استفاده قرار داده -دور مانده است. اکثر محققان روش پیمایشی

قبلی رویکردی کمی بوده است. همچنین بررسی  پژوهشگرانبه عبارت دیگر رویکرد  ؛بوده است نامه پرسش

 کرذاند. وضعیت  های عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته که ناکاربران کتابخانه دهد میت پژوهش نشان باف

 پژوهشدر  بنابراینبا رویکرد، ابزار، بافت و موضوع متفاوت صورت بگیرد.  کرد که پژوهشی ایجاب می شده

های  ناکاربران کتابخانهحاضر، با رویکردی کیفی و به کمک مصاحبه، دالیل عدم مراجعه و شرایط جذب 

 عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. 

آید که عواملی مختلفی بر ادراکات مراجعان در مورد اثربخشی کتابخانه اثر ها چنین برمیاز مرور پیشینه

رسانی کتابدار برای استفاده  پذیری کتابخانه، کمکگذارد. محیط کتابخانه، مکان مناسب کتابخانه، دسترسمی

منابع و تسهیالت، میزان تخصص کتابدار، کیفیت منابع و امکانات رفاهی از جمله مواردی است که ادراکات از 

نیازی از منابع کتابخانه، نداشتن زمان دهد. افراد به دالیلی مختلفی مانند بیقرار می تأثیرمراجعان را تحت 

دیجیتال و ناخوشایندی کتابخانه به آن کافی، برطرف کردن نیازهای اطالعاتی از طریق اینترنت و منابع 

تواند موجبات رضایت، وفاداری و مراجعه مجدد افراد به کتابخانه را کنند. توجه به موارد مذکور میمراجعه نمی

فراهم آورد. در این پژوهش برآنیم تا با رویکردی کیفی، دالیل عدم مراجعه و همچنین شروط ناکاربر برای 

 شناسایی کنیم. مراجعه به کتابخانه را



هاپرسشواهداف

 به توجه با است. شناسایی دالیل عدم مراجعه و شروط مراجعه ناکاربران ایرانی بوده پژوهش این اصلی هدف

 عبارتند از: هاستآن پاسخگویی دنبال به پژوهش این که هاییپرسش مزبور، هدف

 ؟کنند میناکاربران به چه دالیلی به کتابخانه مراجعه ن .1

 ربران در چه صورتی به کتابخانه مراجعه خواهند کرد؟ناکا .9
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شناسیروش

انجام شده است. به باور اشتراوس و  ای زمینهحاضر، پژوهشی کیفی است که با اتکاء بر نظریه  پژوهش

جدید دست یافت.  ای نظریهخام به های  دادهبا پروراندن  توان می ای زمینه(، با کمک نظریه 1921) 1کوربین

واقعی های  دادهاز  توان میداند که به وسیله آن را روشی استقرایی می ای زمینه( نظریه 9112) ریانمنصو

 سازگار است. شناسی دانشعلم اطالعات و  های روش با ماهیت پژوهشاستخراج کرد. این  ای نظریه

 9ردآوری شده را از گهای  دادهاست. پژوهشگر برای تولید نظریه باید  ای مرحله سهروشی  ای زمینهنظریه 

(. در 1221و اشتراوس،  9گلیزر) فیلتر کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی عبور دهد

وابسته به اشباع  گیری نمونهشود،  انجام می ای زمینهکه با رویکرد کیفی و با کمک روش نظریه  هایی پژوهش

از لحظه شروع گردآوری اطالعات تا انتهای  (.9112و دیگران،  9؛ ساوندرس1222گلیزر، ) مفاهیم است

بندی پیش  شوند تا اشکالی در مقوله ها با یکدیگر مقایسه می ، با کمک تکنیک مقایسه مداوم، دادهپژوهش

 (.1221اشتراوس و کوربین، ) نیاید

 گیری روشاستفاده شد. برای نمونه 2ساختار یافته به منظور گردآوری اطالعات از روش مصاحبه نیمه

تحلیل اطالعات،  گیری نظری مورد استفاده قرار گرفت. در این روش، همزمان با گردآوری اطالعات اولیه،نمونه

اطالعات تا زمان اشباع مفاهیم و دریافت  آوری جمعو  گیری نمونهشود.  بندی انجام می بندی و تم دسته

گیرد.  های تفسیری مورد استفاده قرار می هبرای ساختن نظری یابد. این روش معموالً اطالعات تکراری ادامه می

(. به منظور 1921جاللی، ) کند میها را انتخاب  شود نمونه پژوهشگر در این روش همزمان که تئوری کامل می

ها به صورتی بود که توازن  . مصاحبهگرفت میجویی در زمان و هزینه با افراد در دسترس مصاحبه صورت  صرفه

 های افزار مکس کیودا استفاده شد. ناکاربران استان ها از نرم . جهت کدگذاری دادهجنسیتی و سنی رعایت شود

 کرج، رضوی، خراسان جنوبی، خراسان بختیاری، و چهارمحال تهران، بوشهر، ایالم، اهواز، شرقی، آذربایجان

 کم و تحصیلی، نوسواد مدرک حسب بر شوندگان مصاحبه. کردند شرکت مصاحبه در کرمانشاه و کردستان

شغل، دانش آموز، دانشجو،  حسب بر سواد، در حال تحصیل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، و فوق لیسانس و

ها ها در اماکن عمومی نظیر مساجد، فروشگاه مصاحبه. ندشد می شامل را دار و کارمند کارمند، شغل آزاد، خانه

 و غیره انجام شد.



 
1. Straus  & Corbin 

2. Glaser 

3. Saunders 

4. Semi-structural interview 
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هانمونهایازتحلیلمصاحبه

ها بدین صورت بود که پس از گردآوری اطالعات، پژوهشگر متن هر مصاحبه را به دقت بررسی  تحلیل مصاحبه

. در این مرحله هیچ شد میای که ربط موضوعی داشت به عنوان کد باز کدگذاری  کرد. در مرحله اول، هر واژه

ن کد باز داشت به عنوا پژوهشای که کوچکترین ربطی به موضوع  محدودیتی وجود نداشت و هر واژه

و کدها  ها واژهفرکانس بعضی از  براینابنو  شد میها انجام  کدگذاری شد. این عمل برای تمام مصاحبه

ها به حداقل  کنترل شد و افزونگی ها فرکانسچشمگیر بود. در ادامه کدهای باز با یکدیگر مقایسه شدند و 

نسبت به سایر کدهای مترادف و مشابه ند و یک کد که شد میرسید. به عبارت دیگر، تمام مترادفات حذف 

. در مرحله دوم مقایسه مداوم میان کدها شد میارجحیت نگارشی داشت به عنوان کد باز وارد مرحله دوم 

کد  nند. به عبارت معادل، هر دو یا شد میبندی  صورت گرفت و تمام کدهایی که ربط موضوعی داشتند دسته

ند. گاهی نیز یک کد باز در هیچ گرفت میشتند روی یک محور قرار باز که با یکدیگر همپوشانی موضوعی دا

. در این حالت اگر بار معنایی آن کد و همچنین ربط موضوعی آن قابل توجه بود آن گرفت میای قرار ن دسته

. در ادامه شد میحذف  پژوهش. در غیر این صورت، کد مربوطه از جریان شد میکد به تنهایی وارد مرحله دوم 

ملموس و حقیقی و گاهی انتزاعی باشد. الزم به  توانست می. این نام گاهی شد میهر محور نامی انتخاب  برای

ذکر است به منظور تسهیل دستیابی به کدهای محوری، کدهای باز در زیر طبقاتی قرار گرفتند. بدین صورت 

بندی در  . سپس این تقسیمندگرفت میکه کدهایی با یکدیگر قرابت موضوعی داشتند در یک زیرطبقه قرار 

. در نهایت طبقات به گرفت میو هر دو یا چند زیر طبقه در یک طبقه قرار  شد میمورد زیرطبقات نیز اعمال 

ند. قرار دادن کدهای باز در زیر طبقات و متعاقب آن قرار دادن زیر گرفت میدست آمده روی محورهایی قرار 

به کدهای محوری صورت گرفت. در مرحله پایانی از میان طبقات در طبقات به منظور تسهیل دستیابی 

توصیف شود به عنوان کد  توانست میو تمام اتفاقات حول آن  پژوهشکدهای محوری، کدی که تمام روند 

 ای تحلیل ارائه شده است: . در ذیل نمونهشد میانتخابی شناخته 

کنید مدعی شد که چون  مراجعه نمی یکی از ناکاربران تبریزی در پاسخ به این که چرا به کتابخانه

جالب »و  «فضای کتابخانه» در مرحله اول«. هایش جالب نیستفضای کتابخانه را دوست ندارم و کتاب»

ها نیز تحلیل شد و هر کد باز با کدهایی که  به عنوان کد باز شناسایی شد. سایر مصاحبه «ها نبودن کتاب

کدی که از نظر نگارشی ارجحیت داشت به عنوان کد باز انتخاب  . در نهایتشد میمترادف آن بودند مقایسه 

منابع »و  «هاجالب نبودن کتاب»ترجیح پژوهشگر بر این بود که از میان کلمات  ،. به طور مثالشد می

چرا که منابع نامناسب اصطالحی است که  ؛، مورد دوم را به عنوان کد باز وارد جریان پژوهش کند«نامناسب

با کدی دیگر که نزدیکی  «منابع نامناسب». در مرحله بعد کد دهد میها را نیز پوشش کتابجالب نبودن 
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 «اعمال سانسور»موضوعی داشت در یک دسته قرار گرفت. یکی از ناکاربران کرمانشاهی مدعی شده بود که 

کدباز در نظر  انستتو مییکی از دالیل عدم مراجعه وی به کتابخانه بوده است. از نظر پژوهشگر این مورد نیز 

ربط و قرابت موضوعی متوجه  توان می «اعمال سانسور»و  «منابع نامناسب»گرفته شود. با دقت در کدهای 

قرار گرفتند. در مرحله بعد زیرطبقات با  «انتخاب نامناسب»کدهای مذکور در زیرطبقه  بنابراینها شد.  آن

ای اشاره  به محتوا و منابع کتابخانه ای بود که دقیقاً هزیرطبق «غیر روزآمدی»یکدیگر مقایسه شدند. زیرطبقه 

ای  پژوهشگر را مجاب کرد که طبقه «غیر روزآمدی»و  «انتخاب نامناسب»داشت. بنابراین ارتباط زیرطبقات 

تشکیل دهد. به عبارت دیگر دو زیر طبقه مذکور وارد یک طبقه شدند. در  «محتوای ناکارآمد»تحت عنوان 

و  «محتوای ناکارآمد»، «محیط و خدمات ناکارآمد»ت با یکدیگر مقایسه شدند. طبقات مرحله بعد طبقا

را به ذهن متبادر سازند. بنابراین  «سازمان ناکارآمد» توانند میدر صورتی که تجمیع شوند  «امکانات ناکارآمد»

 قرار گرفتند. «سازمان ناکارآمد»طبقات مذکور در طبقه محوری 



هایافته

کد اولیه به دست آمد که پس از مرور،  1212ای که با ناکاربران صورت گرفت تعداد  مصاحبه 111از مجموع 

کد کاهش یافت. به عنوان نمونه،  199و سپس به  911تطبیق و حذف موارد تکراری تعداد کدها ابتدا به 

 مصاحبه مربوط به استان آذربایجان شرقی است. 9جدول ذیل نشانگر مفاهیم کشف شده از 

 .. . کنم چون : من به کتابخانه عمومی مراجعه نمیرسشپ

 

 استان تبریز همصاحب 3بخشی از کدهای باز حاصل از  .3جدول

 کدهای باز پاسخ های مصاحبه شونده
باید عضو  ها هم امکانات زیادی نداره و حتماً کتابخانه –وقت ندارم 

 بشیم و دنگ و فنگ زیادی داره
 مشغله کاری

 کمبود امکانات

 منابع نامناسب هاش هم جالب نیست کتاب –فضا شو دوس ندارم 
 عدم جذابیت فضای کتابخانه

 مشغله کاری مشکالت اقتصادی دارم –وقت ندارم 
 مشکالت مالی

 

 1طبقه،  19بندی  طبقه جای گرفتند. از مقوله 19زیرطبقه بود که در  92بندی کدهای اولیه  حاصل مقوله 

 آمد. به دستطبقه محوری 
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 آمده به دست طبقات و کدها کل تعداد. 4جدول

 محوری طبقات طبقات زیر طبقات باز کدهای

46 24 52 1 

 

بازکدگذاری

صوتی به فایل متنی  هایفایل ، ابتداپژوهش، مرحله کدگذاری باز است. در این ای زمینهاولین مرحله نظریه 

های متنی چندمرتبه خوانده شد. در  ی شده، فایلتبدیل شد. سپس به منظور اشراف یافتن بر اطالعات گردآور

. با توجه به این شد میهر بار خواندن، هر واژه یا عبارتی که بار معنایی داشت به عنوان یک کد در نظر گرفته 

آید. در این  تعداد زیادی کد به دست می که در مرحله کدگذاری باز هیچ محدودیتی وجود ندارد احتماالً

کد باز یا کد اولیه به دست آمد. با هر بار مرور متون، تشابهات  1212مصاحبه،  111م پژوهش پس از انجا

. با تلفیق کدهایی که قرابت معنایی داشتند تعداد کدهای باز یا کدهای اولیه ابتدا شد میمیان کدها مقایسه 

بقه قرار گرفتند. روند زیر ط 92بندی در  کد طی فرایند مقوله 22عدد تقلیل یافت. این  22و سپس به  199به 

 به دستطبقه  19زیرطبقه نیز پیگیری و اجرا شد. در پایان مرحله کدگذاری باز  92بندی برای این  مقوله

 کد است. 22تر از انتخاب از میان  کد به مراتب ساده 19آمد. انتخاب کد محوری از میان 



محوریکدگذاری

ماند. این  از اطالعات هستند که به کالفی سر در گم می کدهای باز حاصل از مرحله کدگذاری باز، انبوهی

شوند. یعنی کدهایی که اشتراکات معنایی دارند در طبقاتی  بندی می کدها طی مرحله کدگذاری محوری مقوله

شود. از میان مقوالت یک مقوله به عنوان محور  گیرند و برای طبقه نام مشخصی در نظر گرفته می قرار می

؛ 1221اشتراوس و کوربین، ) .دهد میبه عبارت دیگر هر کد محوری چند کد باز را پوشش  شود. انتخاب می

 (. 9112کوربین و اشتراوس، 

. شد میدر این مرحله نیز مقایسه مداوم اعمال شد و طبقات مشابه با یکدیگر تلفیق و طبقات جدیدی تشکیل 

و از طرفی بار مفهومی طبقه به اندازه کافی ای با سایر طبقات، اشتراک معنایی نداشت  در صورتی که طبقه

. در پایان مرحله طبقات محوری سازمان شد میسنگین بود، آن طبقه به عنوان طبقه محوری وارد مرحله بعد 

ناکارآمد، موجودیت ضعیف، محیط اطالع گریز، بهبود و توسعه گستره منابع و خدمات و ساختار استاندارد 

 .آمد به دستامکاناتی  -محیطی
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انتخابیکدگذاری

ای را انتخاب کرد.  ، باید از میان طبقات محوری طبقهای زمینهتوصیفی مبتنی بر نظریه  ای نظریهبرای تکوین 

 (.9112، 1و بک پولیت) ای که مرکزیت داشته باشد و به نحوی رابط سایر مقوالت باشد طبقه

باشد. رای تبیین روابط میان مقوالت را دارا میاز میان طبقات محوری، طبقه سازمان ناکارآمد قدرت بیشتری ب

آید. از آنجا که کتابخانه حساب میسازمان ناکارآمد سازمانی است که از نظر ناکاربران موجودیتی ضعیف به 

گریز. همین ناکارآمدی، پذیر داشته باشد نه محیطی اطالعباید محیطی اطالع بنابراینمحیطی اطالعاتی است 

د از تلقی توان میگریز دلیلی برای عدم مراجعه ناکاربر به کتابخانه است. زمانی کتابخانه عضعف نهادی و اطال

الوه بر این ناکاربران مبنی بر ناکارآمدی مبرا شود که منابع و خدمات آن به اندازه کافی بهبود و توسعه یابد. ع

ساختار محیطی و امکانات کتابخانه از تلقی نخواهند کرد که  ناکاربران زمانی کتابخانه را سازمان ناکارآمد

 استانداردی واحد تبعیت کند.

 

هاپرسشبهپاسخ

 ؟کنند میناکاربران به چه دالیلی به کتابخانه مراجعه ن .1 پرسش

 : سازمان ناکارآمد1تم اصلی 

از  دده میاز نظر ناکاربران، محیط و خدمات، امکانات و محتوایی که کتابخانه در اختیار مراجعان قرار 

مطلوبیت کافی برخوردار نیست و ناکارآمدی این موارد ناکارآمدی سازمان را در پی دارد. ناکاربران اذعان 

شود. باید به کردند فضای کتابخانه به چند دلیل کسل کننده است و عواملی باعث برهم زدن تمرکز افراد می

بخانه برای ناکاربران جذابیت ندارد و سکوت آن ها، خدمات ناکافی را نیز اضافه کرد. فضای کتااین بازدارنده

کننده است. یکی از ناکاربران یزدی اذعان کرد کتابخانه از نظر ظاهری و خدماتی برای برخی افراد کسل

               رسد. تعدادی از ناکاربران، شلوغی کتابخانه را عامل جذابیت ندارد و ساختمان آن نیز جالب به نظر نمی

کید کردند و معتقدند شلوغی و أزا بودن محیط کتابخانه ت ها همچنین به استرس دانند. آن تمرکز می برهم زدن

. یکی از ناکاربران مشهدی به صراحت دلیل عدم کند میزا بودن کتابخانه، تمرکز را از افراد سلب  استرس

                تابخانه این نقیصه را دانست و گفت در صورتی که ک مراجعه خود به کتابخانه را شلوغی بیش از حد می

بر طرف کند به کتابخانه مراجعه خواهد کرد. پرداخت هزینه بابت خدمات کتابخانه، برای ناکاربران ناخوشایند 

شوندگان بسیار کوتاه است و افراد  و بازدارنده مراجعه است. همچنین طول مدت امانت از نظر برخی مصاحبه

 
1. Polit & Beck  
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ت گسترش یابد. زمانی که طول مدت امانت کوتاه باشد فرد به دالیل مختلف نظیر دوست دارند طول مدت امان

ای که بسیاری از  شود. جریمه و همین موضوع باعث جریمه می کند میمشغله کاری، تاریخ عودت را فراموش 

خدمات را نیز  بر بودن خدمات و مدت امانت، ناکارآمدی دانند. باید به هزینه  افراد پرداخت آن را ناعادالنه می

یند این سه دلیل است. دلیل دیگر عدم مراجعه ناکاربران به کتابخانه محتوای آافزود. خدمات ناکافی بر

گیرد. انتخاب منابع از سوی کتابخانه  ناکارآمد است که زیرطبقات انتخاب نامناسب و غیرروزآمدی را در بر می

شود ناراضی بوده و منابع را  تخاب منابع اعمال میها از سانسوری که در ان مطابق میل افراد نیست و آن

را اینگونه  «کنم چون... من به کتابخانه مراجعه نمی»دانند. یکی از ناکاربران کردستان گزاره  نامناسب می

 تکمیل کرد:

محتوای ناکارآمد که از کهنگی « چون آگاهی من کم است و مسافت زیاد است و سانسور باالست.»

گیرد دلیل دیگر عدم مراجعه ناکاربران به کتابخانه است. ناکاربری از  روزرسانی منابع نشأت می و عدم به مطالب

 مشهد، گزاره مزبور را به این صورت کامل کرد:

 «پسندم و قدیمی هستند. هایی که دارند را من نمی کتاب»

است  «ن امکاناتکمبود و فقدا»و  «امکانات نامناسب»دهنده زیرطبقات  امکانات ناکارآمد که پوشش

رجوع ناکاربر به کتابخانه را در پی دارد. ناکاربران از کیفیت صندلی و  ناکارآمدی سازمان و متعاقب آن عدم

ای از امکانات نامناسبی است  اند. البته مشت نمونه خروار است و این دو مورد تنها نمونه تهویه کتابخانه ناراضی

شود. فقدان و کمبود امکانات تکه دیگر پازل  اربر به کتابخانه میکه منجر به نارضایتی و عدم مراجعه ناک

آید، فقدان امکانات رفاهی از یک سو و کمبود  طور که از اسم این طبقه بر می است. همانامکانات ناکارآمد 

دلیل را به دنبال دارد. یکی از ناکاربران ساکن تهران  امکانات از سوی دیگر عدم مراجعه ناکاربر به کتابخانه

 «ترم. .. توی خونه راحت. از لحاظ لباس، خوراک و «اش به کتابخانه را این طور بیان کرد: عدم مراجعه

 

 : موجودیت ضعیف2تم اصلی 

ها عدم  رسد و همین ضعف یا ضعف به اعتقاد ناکاربران کتابخانه به دو دلیل موجودیتی ضعیف به نظر می

تر است. منابع بدیل  . یکی از این دو دلیل وجود رقبای در دسترسندک میمراجعه افراد به کتابخانه را تشدید 

های کسب  های ارتباطی است. برخی از ناکاربران راه تر و روی دیگر آن رسانه یک روی سکه رقبای در دسترس

 معموالً» :پرسشناکاربری از مشهد در پاسخ به  ،آگاهی خود را منابعی جز کتابخانه عنوان کردند. به طور مثال

 "کنید؟ های خود را از چه طریقی تهیه می ها و خواندنی کتاب

 «دوستان. خرید و امانت از» گفت:
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امانت از دوستان و همچنین خرید از کتابفروشی همان منابعی است که به زعم پژوهشگر منابع بدیل نام دارد. 

نماید.  ر این مقطع الزم میطرح برنامه عملیاتی در این قسمت از پژوهش جایز نیست اما ذکر چند نکته د

آید. از سویی برخی از افراد کتابخانه را با  ها تهدید به حساب می پرواضح است که کتابفروشی برای کتابخانه

. متولیان کتابخانه با کند میگیرند و واژه کتابخانه برایشان تصویر کتابفروشی را تداعی  کتابفروشی اشتباه می

دید کتابفروشی را تبدیل به فرصت نموده و ضمن درآمدزایی، تعداد بیشتری از ته توانند میای دقیق  برنامه

هایی کوچک در اختیار کتابفروشان قرار  اگر در کتابخانه غرفه ،افراد را به سمت کتابخانه بکشانند. به طور مثال

اد به کتابخانه را بهبود ها دریافت کرد و هم میزان مراجعه افر ای بابت این غرفه ماهیانه اجاره توان میگیرد هم 

 .کند میهای ارتباطی نیز صدق  بخشید. این تذکرات برای رسانه

های  تر به منابع بدیل و بخش دیگر آن به رسانه طور که گفته شد بخشی از رقبای در دسترس همان

تلویزیون، اینترنت و های آسان کسب اطالع نظیر  شود. جمع کثیری از ناکاربران، وجود راه ارتباطی مربوط می

 شان به کتابخانه عنوان کردند.مجازی( را دلیل عدم مراجعه های مثل شبکه) های نوین رسانه

های  هایی نیاز به اطالعات و آگاهی در زمینه از چه راه» یکی از ناکاربران مشهدی در پاسخ به سوال:

 «کنید؟ مین میأگوناگون را ت

 «ر، مستندهای تلویزیونی.فضای مجازی و اینترنت، اخبا» گفت:

دورافتاده بودن کتابخانه است.  کنند میدلیل دیگری که افراد کتابخانه را موجودیتی ضعیف تلقی 

کید کردند در صورتی که أناکاربرن مسافت طوالنی را در توجیه عدم رجوعشان به کتابخانه اذعان داشته و ت

 .کنند میمسافت طوالنی نباشد به کتابخانه مراجعه 

دلیل عدم مراجعه » :پرسششود که در پاسخ به  های فوق به نظر یکی از ناکاربران اشاره می یید گفتهأر تد

 «و استفاده شما به کتابخانه عمومی چیست؟

کنم هیچ  فرستند و احساس می ای می های مشخص شده کتاب کنم اکثراً مسافت زیاد و فکر می» گفت:

 «کنم. تان من وجود ندارد و اگر چنین نباشد حتما مراجعه میکتابی با زبان و تاریخ و جغرافیای اس

 

 : محیط اطالع گریز3تم اصلی

های معیشتی  های معیشتی و ضعف ساختاری کتابخانه است. دشواری دهنده دشواری گریز پوشش محیط اطالع

حوصلگی،  بی های شخصی است. ناکاربران به دالیلی نظیر مالی و ناشایستگی -شامل روزمرگی، مشکالت کاری

عالقگی، عدم رفع نیاز اطالعاتی و همچنین عدم احساس نیاز دچار روزمرگی شده و به همین دلیل به  بی

 .کنند میکتابخانه مراجعه ن
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مختصر و به  را کامالً« کنم چون... من به کتابخانه عمومی مراجعه نمی »یکی از ناکاربران کرجی جمله 

 «کنم چون نیاز ندارم. نه عمومی مراجعه نمیمن به کتابخا» این صورت کامل کرد:

کشد.  مالی مسئله دیگری است که وضعیت رجوع ناکاربر به کتابخانه را به چالش می -درگیری کاری

 اکثریت قریب به اتفاق ناکاربران، مشغله کاری و مسائل مالی را دلیل عدم رجوعشان به کتابخانه بیان کردند.

 «دلیل عدم مراجعه شما به کتابخانه عمومی چیست؟» ه سوال:ناکاربری از استان یزد پاسخ ب

 «به غیر از عالقه نداشتن، فرصت کافی ندارم و کارم زیاد است.» گفت:

هاست از مراجعه به کتابخانه خودداری  های شخصی آن دهنده ضعف برخی از ناکاربران به دالیلی که نشان

توانایی مطالعه در مکان عمومی و کاهش بازدهی مطالعه را  ای از ناکاربران، سواد پایین، عدم . عدهکنند می

من به کتابخانه مراجعه »ناکاربری از استان چهارمحال و بختیاری جمله  دلیل عدم رجوعشان عنوان کردند.

یکی دیگر از ناکاربران از  کامل کرد. «چون سواد ندارم، مشغله زیاد دارم »...را به صورت  ،«کنم چون... نمی

بازدهی » گفت: «دالیل عدم مراجعه شما به کتابخانه عمومی چیست؟» :پرسشتهران در پاسخ به استان 

 «ام پایین میاد. مطالعه

طور که در  های معیشتی تبیین شد. طبقه دیگر همان از طبقه محوری محیط اطالع گریز، طبقه دشواری

یستگی منابع انسانی کتابخانه از یک سطرهای فوق به آن اشاره شد طبقه ضعف ساختاری کتابخانه است. ناشا

 .کند میهای فرهنگی موجبات عدم رجوع ناکاربر به کتابخانه را فراهم  طرف و از طرف دیگر چالش

سوءمدیریت، ناکارآمدی، عدم تخصص و برخورد نامناسب کتابدار نشان از ناشایستگی منابع انسانی  

های مربوط به ناشایستگی منابع  مربوط به بازدارنده کتابخانه دارد. سوءمدیریت به عنوان یکی از مفاهیم

اند. اگر عامل انسانی  انسانی، ناشی از ضعف کتابدارانی است که دروس مربوط به اداره کتابخانه را نخوانده

های مربوط به  کتابخانه یعنی کتابدار، فردی ناکارآمد باشد چه در زمینه مدیریت کتابخانه و چه در سایر زمینه

ای فراگرفته است  ری، با کتابداری متخصص، متعهد و دقیق که تمام اصول کتابداری را به صورت پایهکتابدا

دانند همزمان و به صورت  ای که ناکارآمدی کتابدار را بازدارنده رجوع می قابل قیاس نخواهد بود. افراد لحظه

تخصص و برخورد  یحی در مورد عدم. اشارات تلوکنند میتلویحی پیش شرط استخدام کتابدار کارآمد را بیان 

های استخدام  شرط نامناسب کتابدار نیز صادق است. مرتفع کردن این نقایص و بازدارنده به معنی اعمال پیش

کتابدار متخصص و برخورد مناسب کتابدار است. یعنی افرادی برخورد نامناسب کتابدار را دلیل عدم رجوعشان 

وضعیت مراجعه ناکاربر به  توان میو در صورت توجه به این توقعات  دانند توقع برخورد مناسب دارند می

های فرهنگی از جمله ضعف فرهنگی افراد و نبود فرهنگ کتابخوانی دالیل  کتابخانه را بهبود بخشید. چالش

 های رجوع معرفی کردند. دیگری بود که ناکاربران این دالیل را به عنوان بازدارنده
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 ه ناکاربران به کتابخانه عمومیدالیل عدم مراجع .1جدول

 طبقات محوری طبقات زیرطبقات کدهای اولیه

 سکوت
 عدم جذابیت فضای کتابخانه

 فضای کسل کننده

 محیط و خدمات ناکارآمد

 سازمان ناکارآمد

 شلوغی
 محیط استرس زا

 برهم زننده تمرکز

 هزینه خدمات

 ناکارآمدی خدمات
 مدت امانت

 خدمات ناکافی

 نسوراعمال سا
 منابع نامناسب

 انتخاب نامناسب

 محتوای ناکارآمد
 کهنگی مطالب

 عدم به روز رسانی
 غیر روزآمدی

 تهویه نامناسب
 صندلی بی کیفیت

 امکانات نامناسب

فقدان امکانات رفاهی )عدم راحتی در طرز  امکانات ناکارآمد
 پوشش لباس و خوراک و...(

 کمبود امکانات
 تکمبود و فقدان امکانا

 امانت از دوستان
 کتابفروشی

 منابع بدیل

 وجود رقبای در دسترس تر
 موجودیت ضعیف

 تلویزیون
 اخبار

 رسانه های نوین
 اینترنت

 رسانه های ارتباطی

 دورافتادگی مشکالت مسافتی دوری مسافت

 بی حوصلگی
 بی عالقگی

 عدم احساس نیاز
 عدم رفع نیاز

 روزمرگی

 دشواری های معیشتی

 طالع گریزمحیط ا

 مشغله کاری
 مشکالت مالی

 مالی-درگیری کاری

 عدم توانایی مطالعه در مکان عمومی
 کاهش بازدهی مطالعه

 سواد پایین
 ناشایستگی های شخصی

 سوءمدیریت
 ناکارآمدی کتابدار

 عدم تخصص کتابدار
 برخورد نامناسب کتابدار

 ناشایستگی منابع انسانی

 ضعف ساختاری کتابخانه

 فرهنگی افراد ضعف
 نبود فرهنگ کتابخوانی

 چالش های فرهنگی
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 ناکاربران در چه صورتی به کتابخانه مراجعه خواهند کرد؟ .2پرسش

 امکاناتی-: ساختار استاندارد محیطی4تم اصلی 

و همچنین بهبود و توسعه  امکاناتی -اهتمام متولیان کتابخانه به ایجاد و بهبود ساختار استاندارد محیطی

سازی  تره خدمات و منابع متضمن رجوع ناکاربر به کتابخانه است. ناکاربران، خوشایندی محیط، بهینهگس

ها و ایجاد بخش فعال کودک به عنوان شروط اصلی مراجعه به کتابخانه بر شمردند. برای  امکانات و زیرساخت

 ر نظر داشت.بخش و با نشاط بودن کتابخانه را د دستیابی به محیط خوشایند، باید آرامش

بخشی و به دنبال آن  فراهم آوردن محیطی آرام و خلوت که ضامن احساس راحتی افراد باشد، آرامش

 مراجعه ناکاربر به کتابخانه را در پی خواهد داشت.

من به »های فوق در نمونه ذیل مشهود است؛ جایی که یکی از کاربران کرمانشاه گزاره  صحت یافته

 «اگر خلوت باشد. » ... :کند میرا این چنین کامل  «اگر... کنم کتابخانه مراجعه می

دانستند. بدیهی است همان  کننده کتابخانه را عاملی بازدارنده می دیدیم که ناکاربران، فضای کسل قبالً

ها را به عنوان شروط مراجعه ذکر کنند. بنابراین عجیب نیست ناکاربرانی که  افراد نقطه مقابل بازدارنده

دگی کتابخانه را بازدارنده و دلیل عدم رجوعشان عنوان کردند ایجاد فضای مفرح را به عنوان یکی از کنن کسل

شرایط مراجعه به کتابخانه از نظر بگذرانند. ناکاربران به دنبال محیطی نشاط آور هستند که ضمن استفاده از 

 ای فراهم آورد. ی با هر سلیقههای بصری داشته باشد و فضای مناسب برای هر فرد های شاد، جذابیت رنگ

 «اگر جذابیت خوبی داشته باشد. ... » الذکر را این گونه کامل کرد: ناکاربری ازکرمانشاه جمله فوق

هاست که با در نظر داشتن چند نکته،  سازی امکانات و زیرساخت بهینه ،شرط دیگر ناکاربران برای مراجعه

ها، اولین قدم درنظر  در راستای بهبود امکانات و زیرساختدسترسی به این خواسته دور از دسترس نیست. 

مین سالن مطالعه مناسب را أداشتن فضای اختصاصی است. ناکاربران توقع ایجاد فضای تک نفره و همچنین ت

ها است. برخی از مصاحبه  ای که در اینجا حائز اهمیت است نزدیکی معنایی بعضی از مصاحبه نکتهدارند. 

نیاز به سالن مطالعه را شرط مراجعه به کتابخانه اعالم کردند. تحلیل اینگونه موارد از آن شوندگان احساس 

و در مواقع دیگر فحوای  کید افراد به احساس نیاز به اطالعاتأرسد که در مواقعی ت جهت دشوار به نظر می

ب اشتباه در تحلیل کیفی که ارتکا کالم و منظورشان احساس نیاز به سالن مطالعه بوده است. با توجه به این

ها سعی بر این بوده که خلط  بندی مفاهیم به دست آمده از مصاحبه ناپذیر است در تقسیم ای اجتناب مسئله

 معنایی به کمترین حد ممکن برسد.

 » ... را به صورت ذیل کامل کرد: «کنم اگر... من به کتابخانه مراجعه می»یکی از ناکاربران تهرانی جمله 

 «س نیاز به سالن مطالعه کنم.اگر احسا
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ها، در نظر داشتن امکانات رفاهی است. به باور  امکانات و زیرساخت سازی دومین گام در راستای بهینه

اکثر  ،به طور مثال ؛ها برای جذب و ترغیب ایشان باید به ارائه امکانات رفاهی اهتمام ورزند ناکاربران کتابخانه

شوند. یکی از تفریحاتی که بسامد  اوقات فراغت مشغول ورزش و تفریح میکید کرده بودند در أناکاربران ت

ها داشت ورزش و به طور ویژه شنا بود. تعدادی از ناکاربران امکانات رفاهی ورزشی را  باالیی در مصاحبه

 پیشنهاد و شرط مراجعه به کتابخانه را وجود یک استخر در کتابخانه تعیین کرده بودند. شرط مراجعه برخی

نت در کتابخانه بود. در همین زمینه به واکنش یکی از ناکاربران یزدی  دیگر از ناکاربران، وجود بوفه و کافی

 «کنید؟ شما در چه صورتی به کتابخانه مراجعه می»پرسش: کنیم که در پاسخ به  اشاره می

 «ه سمت کتابخانه بیان.شود اعضا بیشتر ب تدارک دیده بشود این باعث می یک کافی نت برای کاربران» گفت:

ها، استانداردسازی امکانات کتابخانه است. شرط  سازی امکانات و زیرساخت سومین و آخرین قدم جهت بهینه

 هایی بود که بیشتر ناکاربران به آن اشاره کردند. بهبود کیفیت صندلی و نور کافی از مهمترین شرط

                  ، را به این صورت تکمیل کرد:«کنم اگر... ه میمن به کتابخانه مراجع»یکی از ناکابران مشهدی جمله 

کردم برای کنکور گردنم  استفاده می ها خیلی بد هستند من قبالً امکانات بیشتری داشته باشد، صندلی»... 

 «.کند میها را ضعیف  آرتروز گرفت، نورش کافی نیست چشم

کودک را شرط مراجعه به کتابخانه عنوان کردند. یکی دیگر دار، وجود بخش فعال  برخی از مادران و زنان خانه

هاشون  بخش کودکانش فعال باشه، کتاب» صورت کامل کرد و گفت:این از ناکاربران مشهدی جمله فوق را به 

ها زیاد باشه و در سطح شهر بدونم کجاها کتابخانه هست، عضویت در کتابخانه خیلی  روز باشه و تنوع کتاب به

 «پذیر باشند و مسافتشان کمتر باشه. و ضمانت نخواهند، دسترسسخت نباشه 

 

 : بهبود و توسعه گستره خدمات و منابع5تم اصلی 

منابع دلخواه »و  «ارتقای اساسی»طبقه محوری بهبود و توسعه گستره خدمات و منابع که شامل طبقات 

 ءجزء تشریح خواهد شد. ارتقا که در ادامه جزء به دهد میهای دیگری را پوشش  شرط است پیش «روزآمد

 یند زیرطبقات تعدیل هزینه، توسعه تسهیالت و تبلیغ است.آاساسی بر

ها یاد شده است.  هایی است که با عنوان تعدیل هزینه از آن ارائه خدمات رایگان و عضویت آسان شرط

 به این صورت کامل کرد:، را «من به کتابخانه مراجعه خواهم کرد اگر...»ای  ناکاربری از یزد جمله کلیشه

خواد  کنه ببینه منابع و امکاناتی که می ببین اولین بار که یه مراجعه کننده به کتابخانه مراجعه می»

 « د استفاده کند این باعث میشه به سمت کتابخانه کشیده بشود.توان میدرکتابخانه هست و به رایگان 
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به کتابخانه مراجعه خواهم کرد اگر عضویت در من »ناکاربر دیگر از مشهد جمله مزبور را به صورت 

 کامل کرد. «کتابخانه خیلی سخت نباشه و ضمانت نخواهند

توسعه تسهیالت، شرط کلی دیگری که شروط گسترش ساعت کاری، خدمات بیشتر، ارائه اینترنت 

ان در گرو ارائه شود. ناکاربران اذعان کردند مراجعه یا عدم مراجعاتش رایگان و تسهیالت ویژه را شامل می

کنم اگر  من به کتابخانه مراجعه می» تسهیالت مذکور است. در همین زمینه یکی از ناکاربران تهرانی گفت:

 «ای باشد. دارای امکانات و تسهیالت خاص و ویژه

رسانی آخرین زیرطبقه از طبقه ارتقای اساسی است. افراد  توجه متولیان کتابخانه به تبلیغات و آگاهی

رسانی و تبلیغات در مورد خدمات و منابع، به کتابخانه  اند که در صورت آگاهی دارند و البته شرط کرده انتظار

شود جایی که ناکاربری از استان  ای از پاسخ ناکاربران بررسی می یید مطالب مزبور نمونهأبیایند. جهت ت

های متفاوتی داشته  معرفی کنید، برنامه کنم اگر کتابخانه را من به کتابخانه مراجعه می» کردستان اذعان کرد:

 «باشد، تبلیغ و تشویق صورت بگیرد.

ارتقای »طور که گفته شد طبقه اصلی بهبود و توسعه گستره خدمات و منابع شامل طبقات  همان

 شود. می «منابع دلخواه و روزآمد»و  «اساسی

پردازیم. برای  اه و روزآمد میطبقه ارتقای اساسی تبیین و تشریح شد؛ اکنون به تبیین منابع دلخو

ناکاربران از طرفی جامعیت و روزآمدی منابع و از طرف دیگر ارائه منابع غیرچاپی حائز اهمیت است. اکثر 

روز رسانی، منابع دلخواه ما  کنیم مشروط بر این که ضمن به ناکاربران اذعان کردند ما به کتابخانه مراجعه می

من به کتابخانه مراجعه » نظر صریح یکی از ناکاربران تبریزی هنگامی که گفت:در کتابخانه موجود باشد. اظهار

 گذارد. بر اهمیت توجه به پوشش منابع دلخواه ناکاربر صحه می «کنم اگر منابع دلخواه من را داشته باشد می
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 شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه عمومی .1جدول

 طبقات محوری تطبقا زیرطبقات کدهای اولیه

 خلوت بودن
 احساس راحتی
 آرامش محیطی

 بخش بودن آرامش

 خوشایندی

 امکاناتی -ساختار استاندارد محیطی

 جذابیت بصری
 فضای مناسب
 فضای مفرح

 های شاد استفاده از رنگ

 با نشاط

 مین سالن مطالعهأت
 فضای تک نفره

 فضای اختصاصی

بهینه سازی امکانات و 
 ها زیرساخت

 بوفه
 کافی نت
 استخر

 امکانات رفاهی

 صندلی باکیفیت
 نور کافی

 استانداردسازی

 بخش فعال کودک بخش فعال کودک بخش فعال کودک

 خدمات رایگان
 عضویت آسان

 تعدیل هزینه

 ارتقای اساسی

بهبود و توسعه گستره خدمات و 
 منابع

 گسترش ساعت کاری
 تسهیالت ویژه
 خدمات بیشتر

 ایگانارائه اینترنت ر

 توسعه تسهیالت

 تبلیغات
 آگاهی رسانی

 تبلیغ

 پوشش منابع دلخواه
 به روزرسانی

 جامعیت و روزآمدی منابع
 منابع دلخواه روزآمد

 ارائه کتاب صوتی
 دیجیتالهای  داده

 ارائه منابع غیرچاپی

 

 مدلمفهومیتصویرکتابخانهعمومیازمنظرکاربران

این است که محتوا، امکانات، محیط و خدمات کتابخانه کارآمدی الزم را ندارد. این  باور ناکاربران ایرانی بر

ادعا کرد که  توان میبه دو صورت مستقیم و غیرمستقیم تشریح کرد. به صورت مستقیم  توان مییافته را 

اما  ؛ابخانه استناکارآمدی محتوا، امکانات، محیط و خدمات کتابخانه بخشی از دالیل عدم مراجعه ناکاربر به کت

گفت عدم کفایت محتوا، امکانات و خدمات کتابخانه بر ادراک ناکاربر از  توان میبه صورت غیرمستقیم 
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. این یافته با نتایج مجید، علی انور و کند میگذارد و احتمال عدم مراجعه او را تشدید  می تأثیرکتابخانه 

که ناکاربران فضای کتابخانه  دهد میدی سازمان نشان ( همخوانی دارد. تشریح مقوله ناکارآم9111) آیزنشتز

دانند. سکوت و عدم جذابیت  کننده و برهم زننده تمرکز و خدمات کتابخانه را خدماتی ناکافی می کسل

 کننده بودن فضای کتابخانه است و دلیل عدم مراجعه ناکاربران به کتابخانه است.  ید کسلؤمحیطی م

 

 جذب ناکاربر ها و شرایط ندهبازدار مفهومی مدل. 8 شکل

 

دارد. دالیل عدم زا از دیگر دالیلی است که ناکاربر را از مراجعه به کتابخانه بازمیشلوغی و محیط استرس

ها کتابخانه شود. از نظر آن مراجعه ناکاربران به کتابخانه، به ناکارآمدی سازمان و موارد فوق ختم نمی

شود که  تر و همچنین دورافتادگی کتابخانه باعث میدسترس موجودیتی ضعیف است. وجود رقبای در

ناکاربران آن را موجودیتی ضعیف عنوان کنند. ناکاربران مدعی شدند نیازهای اطالعاتی خود را از مجاری دیگر 

 .های ارتباطی را ندارد کتابخانه توان رقابت با رسانه و ظاهراً کنند میهای نوین برطرف  نظیر اینترنت و رسانه

شود و یکی از دالیل اصلی مراجعه نکردن ناکاربر به  اینترنت چالشی اساسی برای کتابخانه محسوب می

( موافق است. همچنین مسئله مسافت 9112) کتابخانه است. این یافته با نتایج برتئی، آتیسو، و آساره کی یره

به عبارت دیگر  ؛را در پی خواهد داشت و دوری ناکاربر از کتابخانه مفهوم دیگری است که عدم مراجعه ناکاربر
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 نقش مکان کتابخانه در عدم مراجعه ناکاربر قابل چشم پوشی نیست. این یافته با نتایج مجید و همکاران

که نه تنها  کنند می( تطابق دارد. عالوه بر مطالب مزبور، ناکاربران معقدند در محیطی زندگی 9111)

هایی ت. از سویی ضعف ساختاری کتابخانه و از سوی دیگر دشواریگریز اس پذیر نیست بلکه اطالع اطالع

های معیشتی  آورد. ضعف ساختاری کتابخانه و دشواری معیشتی موجبات عدم مراجعه به کتابخانه را فراهم می

شوند. گریز هستند از جمله دالیل عدم رجوع ناکاربر به کتابخانه محسوب می گر محیط اطالعکه تداعی

شود که مهمترین آن مشغله کاری و مشکالت  ای از مفاهیم را شامل می معیشتی طیف گسترده های دشواری

دارد. این یافته با نتایج  روزمرگی و مشکالت شخصی، ناکاربر را از کتابخانه دور نگه می ،مالی است. در واقع

 ( همسو است. 9112) برتئی و همکاران

ر ناکارآمدی، عدم تخصص و برخورد نامناسب کتابدار از جمله ت ناشایستگی منابع انسانی و به عبارت دقیق

ادعا کرد که تخصص،  توان می بنابراینسازد.  دالیلی است که ضعف ساختاری کتابخانه را به ذهن متبارد می

ای در رجوع یا عدم رجوع ناکاربران به کتابخانه است. این یافته  کننده سوابق و رفتار کتابدار عامل مهم و تعیین

کنند مگر ( است. ناکاربران به کتابخانه مراجعه نمی1922) ( و فخارطبسی9111) ید نتایج مجید و همکارانؤم

ها حاکم امکاناتی بر کتابخانه -ها از استانداردهایی تبعیت کنند و ساختار استاندارد محیطیاین که کتابخانه

سازی  اندازی بخش فعال کودک، بهینه ه به راهشود مگر با اهتمام متولیان کتابخان شود. این مورد حاصل نمی

 ها و تزریق خوشایندی به فضای کتابخانه. امکانات و زیرساخت

با  کنند میبا توجه به این که بخشی از افراد به دلیل استفاده از سالن مطالعه به کتابخانه مراجعه 

. این یافته در راستای نتایج ها به کتابخانه را تضمین کردمراجعه آن توان میتخصیص فضای اختصاصی 

از دیگر شروطی است که  ( است. ارائه امکانات رفاهی و استانداردسازی تجهیزات کتابخانه1922) فخارطبسی

 های فخارطبسی . این یافته نیز موافق یافتهدهد میتوجه به آن، میزان مراجعه ناکاربر به کتابخانه را افزایش 

اورشان بر این است که ناخوشایند بودن فضا و محیط کتابخانه رغبتشان را باشد. برخی از افراد ب ( می1922)

. از این رو توجه به خوشایندی محیط کتابخانه متضمن مراجعه دهد میبرای مراجعه به کتابخانه کاهش 

 (، الهوتی، قنبریان و مرادی9112) تعدادی از ناکاربران خواهد بود. این یافته با نتایج برتئی و همکاران

 ( همخوانی دارد. 1922) ( و فخارطبسی1922)

بهبود و توسعه گستره منابع و خدمات شرط دیگر ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه است. برای این که 

شرط مذکور عملی شود کتابخانه از یک سو باید به ارتقای اساسی توجه داشته باشد و از سوی دیگر منابع 

اش اضافه کند. ارتقای اساسی زمانی عملی خواهد شد که تبلیغات، تعدیل دلخواه و روزآمد را به مجموعه

هزینه و ارائه تسهیالتی نظیر اینترنت رایگان از نظر متولیان کتابخانه دور نماند. اگر منابعی روزآمد و جامع 
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ن یافته مطابق نظرات ناکاربر خریداری شود احتمال مراجعه ناکاربر به کتابخانه افزایش خواهد یافت. ای

 ( می باشد.9112) ( و برتئی و همکاران9111) همسوی با نتایج مجید و همکاران



نوآوریدرپژوهش

 های پژوهشسعی شده است موضوعی جدید، با رویکرد، روش، ابزار و بافت پژوهشی متفاوت از  پژوهشدر این 

های  و شرایط جذب ناکاربران کتابخانه ها پیشین مورد واکاوی قرار بگیرد. برای اولین بار در ایران بازدارنده

حاضر موضوعی نو با روش گراندد تئوری بررسی شد که این نیز  پژوهشعمومی مورد بررسی قرار گرفت. در 

هایی به چیستی و چرایی بدنه دانش افزوده شد.  بخش پژوهشید نو بودن این پژوهش است. با انجام این ؤم

دالیل عدم » پرسش توان میستی و چرایی وجود ندارد. بدین معنا که البته در مواردی مرز مشترکی میان چی

نیز مطرح کرد. « کنند میچرا ناکاربران به کتابخانه مراجعه »را به صورت « مراجعه ناکاربر به کتابخانه چیست

 پردازیم که از دل پژوهش پیش رو استخراج شده است.  هایی می با این توضیح، به تشریح چیستی

ها، خدمات و تسهیالت، محل ( دریافتند کفایت و تناسب مجموعه9111) آیزنشتزو انور مجید، علی

های آموزشی، زمینه سوابق کتابداران و  مناسب کتابخانه، دخالت کاربران در انتخاب مواد، مشارکت در برنامه

درک کاربر از  رسانی به موقع کتابدار هنگام استفاده از منابع و تسهیالت بامتخصصین کتابخانه و کمک

محتوا یا مجموعه کتابخانه  پژوهشاثربخشی کتابخانه رابطه دارد. برخالف پژوهش مجید و همکاران، در این 

های منابع انسانی  تر مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش مجید و همکاران، بخش کوچکی از ویژگی جامع

تر مورد مداقه فتاری و مدیریتی به طور دقیقر - های شخصیتی جنبه پژوهشبررسی شده است ولی در این 

دالیل عدم استفاده از خدمات و منابع  هایی پژوهش( طی 9112) قرار گرفت. برتئی، آتیسو، آساره کی یره

برتئی و همکاران، منابع انسانی و متخصصین کتابخانه مغفول مانده بود.  پژوهشکتابخانه را واکاوی کردند. در 

( نقش طبیعت و معماری را در رضایتمندی مراجعان کتابخانه بررسی کردند. 1922) ادیالهوتی، قنبریان، مر

های دقیق و  ای با سواالت بسته بوده است پاسخ نامه پرسشبا توجه به این که ابزار پژوهش الهوتی و همکاران، 

نقش محیط، متنوعی دریافت نشده است. این در حالی است که در این پژوهش نظرات گوناگونی پیرامون 

 ،طبیعت و طراحی ساختمان در مراجعه یا عدم مراجعه ناکاربران به کتابخانه مشاهده شد. عالوه بر این

ی کمی است که رابطه طبیعت و معماری و رضایتمندی مراجعان را بررسی پژوهشران دیگالهوتی و  پژوهش

انند جذابیت بصری، فضای مفرح و اما در این پژوهش به دنبال کشف عوامل بودیم و مفاهیمی م ؛کرده است

 غیره را شناسایی کردیم. 
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دریافتیم که مفاهیمی  ها پژوهشبا مرور مفاهیم به دست آمده از این پژوهش و مقایسه پژوهش با سایر 

مانند فضای اختصاصی، امکانات رفاهی، استانداردسازی، تعدیل هزینه، توسعه تسهیالت و تبلیغ از جمله 

. موارد مزبور خود شامل کند میشناخت چیستی شروط مراجعه ناکاربر به کتابخانه کمک مواردی است که به 

تعدیل هزینه شامل مفاهیم خدمات  ؛قابل مشاهده است. به طور مثال 2شوند که در جدول  مفاهیمی می

 شود.  رایگان و عضوگیری آسان می

نی کشف و به پیکره دانش مربوط به در مورد چرایی عدم مراجعه ناکاربر به کتابخانه نیز مفاهیم نوی

کننده، برهم زننده تمرکز و خدمات ناکافی از جمله موارد  مطالعات کاربران کتابخانه افزوده شد. فضای کسل

شوند. به عنوان نمونه، شلوغی و محیط  است که هر کدام مفاهیم نوینی را شامل می 1مستخرج از جدول 

اند به تازگی به ساختمان دانشی مطالعات کاربران  ه تمرکز قرار گرفتهزا که در دل زیرطبقه برهم زنند استرس

عالقگی،  حوصلگی، بی اند. مواردی نظیر مدت امانت، اعمال سانسور، امانت از دوستان، بی کتابخانه اضافه شده

ین، عدم احساس نیاز، مشکالت مالی، عدم توانایی مطالعه در مکان عمومی، کاهش بازدهی مطالعه، سواد پای

سوءمدیریت، ناکارآمدی کتابدار، ضعف فرهنگی افراد، نبود فرهنگ کتابخوانی از جمله مفاهیمی است که 

 اند. خألهای دانشی مربوط به چرایی عدم مراجعه ناکاربر را پر کرده

 

 کاربردهای پژوهش

 انه عمومیهای مراجعه ناکاربر به کتابخ های عمومی در مورد بازدارنده یابی نهاد کتابخانه اطالع 

 های عمومی در مورد شرایط جذب ناکاربر به کتابخانه عمومی یابی نهاد کتابخانه اطالع 

 های عمومی در زمینه جذب ناکاربر کمک به سیاستگذاری نهاد کتابخانه 

د روند سیاستگذاری نهاد توان میهای این پژوهش  گفت یافته توان میدر توضیح کاربردهای پژوهش 

 ی و سایر نهادهای ذی ربط را به منظور جذب ناکاربر تسهیل نماید.های عموم کتابخانه

 

 اجرایی هایپیشنهاد

 د احتمال جذب ناکاربر به کتابخانه را قوت بخشد:توان میذیل  هایتوجه به نکات و پیشنهاد

 امکاناتی: -طبقه محوری ساختار استاندارد محیطی -9برگرفته از جدول هایپیشنهاد

 نفرههای مطالعه تکسیس سالنأمات و تدسازی ختوجه به شخصی 

 نتارائه خدمات و امکانات رفاهی نظیر بوفه و کافی 

 توجه به استانداردسازی تجهیزات کتابخانه 
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 طبقه محوری بهبود و توسعه گستره خدمات و منابع: -9برگرفته از جدول هایپیشنهاد

 تسهیل فرایند عضوگیری و تعدیل و کاهش هزینه خدمات 

 یالت ویژه نظیر اینترنت رایگانارائه تسه 

 گسترش بازه زمانی فعالیت کتابخانه 

 های کتابخانهرسانی هوشمندانه در مورد خدمات و برنامهتبلیغات و آگاهی 

 قدردانی

 این. است شده استخراج «ایران عمومی های کتابخانه کاربران مطالعات» عنوان با پژوهشی پروژه از مقاله این

  .است رسیده انجام به کشور عمومی های کتابخانه دنها حمایت با پژوهش

 

منابع

 .320-350(، 6)5کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت،  های پژوهشدر  گیری نمونه(. 5315) جاللی، رستم

پیامدهای وفاداری ها و شرط(. پیش5315) زاده، فاطمه؛ احسانی، حسنیهدره، یاسر؛ رضاییحدادیان، علیرضا؛ کفاشان، مجتبی؛ آسمان

نامه کتابداری و ها: طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. پژوهشمراجعان کتابخانه

 .519-537(، 2)2رسانی،  اطالع

 و ککود مراجعان دید از کتابخانه به نوجوانان و کودکان بازگشت به اشتیاق میزان بر مؤثر عوامل(. 5314) ملیحه فخارطبسی،

 .74-45 صص ،(2)7 رسانی،اطالع و کتابداری نامه پژوهش. مشهد شهر عمومی های کتابخانه نوجوان

. ترجمه بیوک محمدی. ها ها و شیوه ول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویهاص(. 5391) ، آنسلمسواسترا جولیت؛ ،کوربین

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (. بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعان کتابخانه5316) الهوتی، زهرا؛ قنبریان، عبدالحمید؛ مرادی، ابراهیم

 .556-15(، 67و64) 54رهنگ ایالم، نمونه موردی: شهر ایالم(. ف)

 ،شناسی نگاهی به سرانه مطالعه در کشورهای پیشرفته. کتاب ماه کلیات، اطالعات، ارتباطات و دانش .(5310) محبوب، سیامک

 .556–552، اسفند. ص 575سال سیزدهم، شماره 
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