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مقاله    :چکیده برنامه  باهدفاین  متناسب  ارائه مدل  کتاب   یهاتیفعالریزی  ایرانخانهفرهنگی  نگاشته    های عمومی 

و    ران ینفر مد  29جامعه آماری، ).  است  ها پرسشنامهپژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده  یکرد رو.  شده است

کتابخانه نهاد  بودند،  کارشناسان  خبرگان  کشور(  عمومی  صورت  داده  لیوتحلهیتجز های  دلفی  تکنیک  اساس  بر  ها 

و سپس جهت   الگوی  نها   د یتائ گرفت  استفاده شد.    آمده دستبهیی  تائیدی  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  تحلیل    دراز 

برای تعیین  از روش مؤلفهها  اکتشافی، برای استخراج عاملعاملی   های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید. 

نسبت واریانس تبیین   .ب(  1از    تربزرگ)  ژهیارزش و  .از سه شاخص استفاده شد: الف  شدهاستخراجهای  تعداد عامل

ارزش  .و ج  شدهاستخراجهای  عامل  شده توسط های حاصله از تکنیک دلفی نشان داد که از  یافته  های ویژه.نمودار 

، درصد فراوانی تجمعی  های عمومیفرهنگی کتابخانه   یهاتیفعالریزی  برنامه  در  ی ریکارگبهگویۀ مربوط به    25میان  

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی،    درصد بوده است.  70از  ردمطالعه در پانل دلفی بیشتر  خبرگان مو   ازنظرچهارده گویۀ  

در  برنامه   یهامؤلفه را  که    4ریزی  عامل  چهار  این  است.  نموده  خالصه  تغییر  % 65  درمجموععامل  کل  پذیری  از 

بر  رایب استاندارد ساخته شد.  نمایند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، مدل نهائی با ض را تبیین می  هامؤلفه

  از:   اندعبارتعامل است که    4مدل نهائی این پژوهش شامل    نتایج این تحلیل، مدل برازش شده مناسب بود.  اساس 

تدوین برنامه و  » یعنیعامل سوم  ، « نیازسنجی» یعنی، عامل دوم  «مسئلهبررسی اهداف و شناسایی »عامل اول یعنی 

برآمدهای مناسب عامل«تعیین  ارزیابی»  یعنیچهارم    ،  و  ب.  «نظارت  ازهرهبا  برنامه  گیری  توان  ریزی میراهبردهای 

را    یهاتیفعال نمود.    یخوب بهفرهنگی  فقدانمدیریت  علت  فرهنگی    ی هاتیفعالریزی  برنامه  برای   مدلی  به 

عمومیکتابخانه پژوهش،    های  این  بهمیایران،  فرهنگی    یهاتیالفع   ریزیبرنامه   جهت  مناسبی  مدلعنوان  تواند 

گیرد.    مورداستفاده کتابخانهمدل  این    یریکارگبهقرار  درمدیران  را  عمومی  به    یهایریگمیتصم  های  مربوط 

 فرهنگی یاری خواهد کرد.  یهاتیفعال

 ریزی.برنامه   ی هامؤلفه، های عمومیفرهنگی، کتابخانه یهاتیفعال، ریزیبرنامه  :هادواژه یکل
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 مقدمه 
  های مدیریتی را ناگزیر ساخته است. ترده تغییرات جهان کنونی ضرورت تحول در نظامحجم و شتاب گس

حوزه در  گسترده  تحوالت  و  تغییر  مختلفهمین  نظام  یریگبهره   ضرورت  های  را  از  مدیریت  نوین  های 

ه  ب  تیفیباکخدمات    ارائه  در عرضهها برای موفقیت  های اخیر سازماندهه  در  کهی طوربه سازد.  روشن می

نیاز به جامعه    تحول  ریسدر همین راستای  اند.  ایجاد تحول در عرصه مدیریت را درك کرده   شهروندان 

حرکت شتابدار و تحوالت عظیم در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی   بشری از صورت ساده به پیچیده،

ریزی در  اس برنامهجدید مطرح ساخت. بر این اس   یهانگرش   هرروزجدید آفرید و    یهاصحنه  فنّاورانهو  

شیوه قالب  در  زمانی  مختلف  نیازهای  به  پاسخگویی  در  و  بشری  جوامع  تحوالت  با  ها،  مدیریت، همگام 

 . (2،  1388  نیالدو تاج   اهللفتح  علی احمدی،مختلفی مطرح گردید )و رویکردهای    هانگرش 

کردن امکانات و منابع به   وسیله در حقیقت نوعی راهبرد است که از طریق فراهم عنوانبه ریزی برنامه

روش علمی و منظم در راستای اهداف معین تدوین گشته است و در این صورت هدف عمده آن استفاده  

بود خواهد  موجود  امکانات  از  اسدی)  بهتر  زاده،  اکبری  میرك  ریزی  برنامه  یطورکلبه   .(11،  1394  و 

اساسی  نیترمهم  مدیران  و  وظیفه  بای  هاسازمان ترین  که  در  است  محدود  منابع  داشتن  دست  در  با  د 

 (.208،  1390ی  ری اماقدام نمایند )صالحی    شدهنییتعراستای دستیابی به اهداف  

کنونی،   رقابتی  جهان  هدف،   یهات یفعالاهمیت  در  به  رسیدن  جهت  در  آن  توسعه  و    فرهنگی 

در    اندرکاراندست  امور  کشوراداره  برنامه  یهر  که  است  داشته  آن  بر  دررا  در    ریزی  را  فرهنگ  حوزه 

دهند. قرار  خود  کار  کرده  سرلوحه  تالش  فرهنگی  مدیران  برنامهامروزه  با  تا  مناسب، اند  فرهنگی    ریزی 

و    )فاضلیها را فراهم نموده و عدم انسجام را ساماندهی نمایند  و هماهنگی برنامه  یساز کسان یموجبات  

 . (41،  1392  چیقل

از امور بسیار جزئی    -های زندگی  ه به مدیریت در تمام عرصهتوجاشاره شد،    ز ین  باالهمانطورکه در  

اساسی نظیر فرهنگ   یهاتیفعالو  المللی  تا مدیریت در سطوح بین  خود  برچون مدیریت وقت و مدیریت  

الزامی است. اگر از جنبه کارکردی نیز نگاه کنیم، پشتیبانی و حمایت از فعالیت  - ها و  ضروری و حتی 

و   فرهنگی  فعالیتمحصوالت  برای  آزادی  سیاستتأمین  مستلزم  فرهنگی،  ریزی،  برنامهگذاری،  های 

یکی از این نهادها و    (.208،  1390ی  ر یام)صالحی    نظارت است  و  مربوطه های  تأسیس نهادها و سازمان

نهاد  هاسازمان  برگزاری    یهاکتابخانه ،  با  که  است،  ترویج   یهات یفعالعمومی  در  سعی  فرهنگی  متنوع 

 مطالعه داشته است. فرهنگ  

  یموردبررسنظیر مساجد    و آموزشی  که در بررسی عملکرد مراکز فرهنگی  ییهای شناسب ی آساز    یکی

که در تحقیقی که در این زمینه   بیترتنیابه ریزی جامع و مناسب بود.  قرار گرفت ناشی از فقدان برنامه

  ی ها ت یفعال باوجودباطات نشان دادند دینی در زمینه ارت یهاسازمان عملکرد  یشناسب یآسصورت گرفت. 

از    یهاسازمان  هریک  فرهنگ،  توسعه  برای  و    هاسازمان متعدد  جامع  برنامه  داشتن  و  هماهنگی  بدون 

نداشتن    گریدعبارتبه(.  12،  1389)امیر مظاهری    فرهنگی و دینی هستند  یهات یفعالهدفمند، مشغول  

این آسیب در    متأسفانه  طلوب را به همراه نداشته باشند.نتیجه م هاتی فعالبرنامه و هدف جامع سبب شده 
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،  1390 یر یام)صالحی نیز وجود دارد. فرهنگی و آموزشی  یهاسازمان   عنوانبه های عمومی مورد کتابخانه

384) 

های اخیر این موضوع با  ریزی که در باال ذکر گردید در دههبا توجه به اهمیت و کاربرد ضروری برنامه

های عمومی  محققان و پژوهشگران کتابخانهاست.    قرارگرفتههای عمومی دنیا  کتابخانه  توجهل قاباستقبال  

کتاب  ،اند شده   کاربهدست نیز   عنوان    یدر  کتابخانهبرنامه»با  آینده  برای  و  «هاریزی  دیدگاه  مورد  در   ،

که   ییهافرصت  همچنین،  2025و آینده تا سال    21قرن  های  کتابخانهریزی  برنامهدرباره    هاآن  ینیبش یپ

کتابخانه برای  است  استممکن  شده  بحث  آید،  پیش  طرفی    .Kim and Frierson 2014))  ها  از 

  ، فرهنگی  یهات یفعالریزی مناسب  برنامه  یهامدل عمومی نیز برای طراحی    یهاکتابخانه   گذاراناست یس

  ی ها ت یفعالمناسب  یهامدل و کشف تا به بررسی  نداتدارك دیده یگذاراست یسو  یزیربرنامه های کمیته

 ,The modernisation review of public libraries 2010)  های عمومی بپردازندفرهنگی کتابخانه

10 .) 

ریزی جامع و  برنامه  منظوربه  2014در سال    1واحد اجرایی انجمن کتابداران آمریکا   در همین راستا

نظیر    یمؤسساتریزی از  وسعه و تمرکز روی این برنامهطراحی مدل مناسب، فریم ورکی تهیه نمود. جهت ت

استفاده کرد.   4های عمومی پی.ال. ای. ، همچنین موسسه کتابخانه3دانشگاهی یهاکتابخانه و  2بنیاد گیتس

  ذکرشده  مؤسساتاستفاده نمود. البته    5ریزی دانشگاه ویسکانسین ریزی از مدل جامع برنامهدر این برنامه

است، اصالحات و اضافاتی    شدهی طراح  6ن به این مدل جامع که بر اساس مدل منطقیو انجمن کتابدارا

شرایط    ،9مدت کوتاه اقدامات    ،8مدت کوتاه دانش    ،7وضعیت  :استزیر    ی هامؤلفه نیز افزوده است که شامل  

 .)Fiels 2016( 10بلندمدت

برنامه از  نیز  تورنتو  عمومی  استراتژی کتابخانه  خدمات  11ریزی  توسعه  سال    برای  از  تکنولوژیکی 

یک   تا  کندی مهای عمومی استرالیا، شوراها را ملزم  کتابخانه  استفاده نموده است. همچنین  2016-2019

 Muir and Carroll)  ای معلوالن طراحی نمایدکتابخانه   یهات یفعالریزی عملی برای خدمات و  برنامه 

2020 .) 
  یمحلهای عمومی  ریزی جهت توسعه کتابخانهبرنامه  منظوربه(  2013)  12پت من و ویلیمنت   همچنین

را  محور جامعه) کانادا  و  انگلستان  عمومی  کتابخانه  هشت  این  قراردادند  موردمطالعهموردی    صورتبه(   .
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از   سالپروژه  مرحله    2008  لی آورتا    2005  نوامبر  دو  گرفت  یموردبررسدر   Pateman and)  قرار 

Williment 2013). 

  های ریزیبرنامه  کههای دنیا نشان داد  های کتابخانهالمللی فدراسیون انجمنای از گزارش بین خالصه

  ها آنرسیدن به اهداف توسعه پایدار  ها، همچنین ارتقاء در های بزرگ کتابخانهموجب پیشرفت المللی،بین

 . (Kear (2017  بوده است
بهره  تا  اندتالشدر    دنیاهای عمومی  کتابخانه  درواقع راهبا  از  برنامهگیری    ی هات یفعالریزی  بردهای 

را   نم  یخوببهفرهنگی  برنامه  متأسفانهاما  ؛  داینمدیریت  چنین  فاقد  ما  برای  کشور  جامعی  ریزی 

نیازمند مطالعه و بررسی    قطعاًها  ریزی در کتابخانهبرنامه  یریکارگبه. سیاست  های عمومی استکتابخانه 

 خته شود. است که در این پژوهش سعی شده است به آن پردا 

چه    مسئلهحاال   که  برنامه  ییهامؤلفهاینجاست  کتابخانه  یهات ی فعالریزی  متناسب  های  فرهنگی 

برنامهایران  عمومی   برای  قبولی  قابل  و  معین  مدل  چه  اینکه  و    ای کتابخانه   یهات یفعالریزی  هستند 

جستجویی جامع و  در این پژوهش سعی شده است با  ن  بنابرای؛  است، جای بحث و بررسی داردمناسب  

بررسی   و  منابع  در  و  ریزیبرنامهانواع  کامل  کتابخانه  مناسب    ی ها مؤلفه و    فرهنگی  یهاتیفعالهای 

کتابخانه  مدل،  هاآندر    شدهاستفاده  شناسایی  متناسب  از  بعد  گردد.  ارائه  عمومی  تهیه   هامؤلفه های  و 

  عمومی  یهاکتابخانه و کارشناسان نهاد    ریزانمهبرنابا استفاده از نظرخواهی از    تیدرنها،  هاآناز    یفهرست

  یهات ی فعالطراحی    منظوربه  ییالگودر قالب    های عمومیمتناسب کتابخانه  یهامؤلفه این مقوله،    کشور

 های عمومی ارائه گردد.فرهنگی کتابخانه
 

 پرسش اساسی 
فعالیتبرنامه  مدل متناسب  دیدگاه  ریزی  از  فرهنگی  کارشناساهای  و  کتابخانهمدیران  نهاد  عمومی  ن  های 

 ؟ چیست  کشور
 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر   پژوهش شامل    رویکرد آنو    دلفیروش  این  است. جامعه  نهاد  خبرگان  جامعه  کاربردی 

نهاد  کتابخانه و کارشناسان  مدیران  عمومی که  از  هستند  عمومی کشور  یهاکتابخانه های  متشکل   ،18  

از معاونت    کارشناس  2نهاد،    یزیربرنامه از اداره کل معاونت    کارشناس  2ریزی استانی،  برنامه  کارشناس

نهاد،    یهاتیفعال کتابخانه  کارشناس  2فرهنگی  امور  معاونت  منابع،    کارشناس  2ها،  از  کل  اداره    3از 

کتابخانه  کارشناس نهاد  استراتژیک  مدیریت  کارگروه  بودند،  از  عمومی  بین    کهی طور به های  پرسشنامه 

مد  29)هر    کارشناسان  نیاتمامی   کتابخانه  رانینفر  نهاد  کارشناسان  پایان    کشور  یعمومهای  و  تا 

 توزیع گردید.   (1397  اسفندماه

داده پرسشنامه  ابزار گردآوری  اساسیست که  اها،  از  ،  ریزیبرنامه  ی هامؤلفه شناسایی    بر  استفاده  با 

در این    هاپژوهش ای سایر  اسنادی و کتابخانه   مبنای تهیه پرسشنامه، مطالعه  ای انجام شد.روش کتابخانه 
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موضوعی   است برنامه  یهامدل کتاب    ازجملهزمینه  بوده  همچنین  1ریزی  در   کاررفتهبه   یهامدل ، 

بوده است که روایی محتوایی و پایایی آن   انگلستان و امریکا  یهاکتابخانهعمومی ادمونتون و  یهاکتابخانه 

و متخصصان این حوزه مورد    ازنظر کارشناسانتبار پرسشنامه با استفاده  روایی یا اع  است.  دشدهییتأنیز  

جهت سنجش روایی پرسشنامۀ حاضر از روایی محتوی بهره گرفته شد. ابتدا در روش    قرار گرفت.  دیتائ

گرفت و از    کیفی روایی محتوی، پرسشنامه در اختیار سه نفر از کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار

پژوهش    و اهدافهای پرسشنامه و میزان تناسب آن با موضوع  گویه  هریک از  در موردشد تا    آنان خواسته

نظرات دارند؛ پس    خود  یهادگاه ید  و  نقطه  بیان  یادشده صورت    یاز گردآور را  نکات  اصالحات  نظرات، 

از امّا در روش کمّی   ( CVR)و شاخص روایی محتوی    ( CVRدو ضریب نسبی روایی محتوی )  گرفت. 

داد  زمینه نشان    نیدر اهای عمومی  کتابخانهکارشناسان    از  نفر  20اده گردید. نتایج حاصله بر روی  استف

قرارگرفته   1تا    8/0بین    ۀدر دامنگویۀ پرسشنامه    27گویه از    25  یمحتوا مقدار ضریب نسبی روایی    که

گویه از    2روایی محتوای  نسبی    بیمقدار ضر  وجودن یباااند،  بوده  باالتر  42/0که از مقدار ضریب بحرانی  

گویۀ پرسشنامه    25بنابراین روایی محتوای  ؛  و حذف گردیدند  آمدهدستبه   ترمقدار ضریب بحرانی پایین

های پرسشنامه  که شاخص روایی محتوای گویه  آن بودند  ها بیانگر. همچنین یافتهقرار گرفتند  دی تائمورد  

گویۀ پرسشنامه نیز    25و لذا روایی محتوای هر    بوده  تر باال  79/0که از مقدار استاندارد    هستند  1برابر  

 شد که آلفای کرونباخ بهره گرفته  بیاز ضرنمودن پایایی پرسشنامه  مشخص  منظورگرفتند. به دیتائمورد 

این  کتابخانه  کارشناس  20  یبر روگویه    25با    آمدهدستبهنتایج    بود که آن    از  یامر حاکهای عمومی 

 . گرددضریب باالیی محسوب می  است که  944/0با    برمقدار ضریب آلفا برا

نمودن     مشخص  برای  برنامه   یریکارگبهمتناسب    یهامؤلفه سپس  فعالیتدر  فرهنگی  ریزی  های 

توزیع گردید. بعد از   هاآنبین  شدههیتهها پرسشنامه این کتابخانه خبرگانهای عمومی از دیدگاه  کتابخانه

جهت    ،اس.پی.اس.اس   افزارنرم در    تحلیل عاملیها از آزمون  داده  لیوتحله یتجزبرای    اطالعات،  یآور جمع 

هدف اصلی این پژوهش،  ست.  ا  شده استفاده آموس جهت تحلیل عاملی تائیدی    افزارنرمتحلیل اکتشافی و  

عاملی  بررسی   تحلیل  فعالیتبرنامه  یهامؤلفه و  کتابخانهریزی  فرهنگی  عمومیهای    جهت   .است  های 

با توجه  استفاده شد.     KMOمعیار  گیری ازتحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونه  دراهداف،    دستیابی به

  حال ن یباابه اینکه این بررسی روی خبرگان صورت گرفت، امکان استفاده از حجم نمونه بزرگ میسر نبود. 

  تربزرگ آماره  مقدار این    کهیدرصورت.  دهدیم  به دست  یریگنمونه اطالع خوبی از مناسبت    KMOمعیار  

برای بررسی وجود الگوی    همچنینحجم نمونه مناسب است.    ازنظرباشد بدین معناست که مدل    0.6از  

بین گویه عاملی  همبستگی  اینکه تحلیل  از  اطمینان  و  پرسشنامه  آزمون کرویت    اجراقابل های  از  است، 

کند  است، بررسی می  ل عاملیماتریس همبستگی که پایه تحلیاین آزمون در مورد  .  بارتلت استفاده شد

و عناصر خارج قطر اصلی برابر صفر است( یا خیر.    1عناصر قطر اصلی برابر  ) که آیا ماتریس همانی است  

گویه  کهیدرصورت بین  همبستگی  گویهماتریس  بین  یعنی  باشد،  همانی  ماتریس  یک  رابطه  ها،  ها 

 
، ابزارها، مکاتب رویکردها و مفاهیم و هامدلجامع به مدیریت استراتژیک: تاریخچه، . (1390) ، فریبانگاهی مرادی  برای مثال. 1

 ایج. تهران: سازمان مدیریت صنعتیی راواژه نیز اصطالحات و 
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مناسب    هاداده نشده و تحلیل عاملی برای    داریمعنهمبستگی وجود ندارد. در این حالت آزمون بارتلت  

نبوده و آزمون  بین گویه  کهیدرصورتاما  ؛  ستین باشد، ماتریس همانی  ها رابطه همبستگی وجود داشته 

از   تحلیل عاملیدر این    .توان از تحلیل عاملی استفاده نمودخواهد بود. در این شرایط می  داریمعنبارتلت  

مؤلفه  اصلی  روش  استهای  واریماکس  باو    هاعامل خراج  برای    هاعامل نمودن    ریرپذیتفسجهت    چرخش 

نسبت    .ارزش ویژه ب  .: الفشودیماستفاده    روش  های اصلی از سهاستفاده گردید. برای تعیین تعداد عامل

ج و  عامل  هر  توسط  شده  تبیین  ارزش   .واریانس  ) نمودار  ویژه    Raykov and)  (زهیرسنگ های 

Marcoulides 2008.) ییهاعاملمطالعه حاضر از روش ارزش ویژه استفاده گردید. بدین ترتیب که    رد  

 داشتند استخراج شدند.   1که ویژه مقادیر بیشتر از  

  مؤلفه   14  تیدرنهامتناسب بررسی شد،    یهامؤلفه طی سه دور تکنیک دلفی،    مؤلفهگویه    25از بین  

چهارده    ازنظر این  شدند.  نهایی  استف  مؤلفهکارشناسان  عاملی  با  تحلیل  از  گرفت.    یموردبررساده  قرار 

از  درواقع به  ها مؤلفه  نیترمهم شدن    مشخص  پس  مربوط    ی ها تیفعالریزی  برنامه  در  یریکارگبهی 

  تعیین مدل   منظوربه موردمطالعه، اینک    خبرگاندیدگاه    های عمومی به روش دلفی ازفرهنگی کتابخانه

ع،  فرهنگی  یهات یفعالریزی  برنامه گویهتحلیل  اکتشافی  ارائه   از  شدهاستخراج های  املی  دلفی    تحلیل 

 . گرددمی

پس از  خالصه گردید.    پنهان  عامل  4گویه پرسشنامه در    14  یاکتشافبر اساس نتایج تحلیل عاملی  

ها در تحلیل اکتشافی، از تحلیل عاملی تائیدی برای تعیین میزان مناسبت تحلیل اکتشافی استخراج عامل

آماری    افزارنرماز آن استفاده گردید. برای اجرای این تحلیل از    شدهاستخراج های پنهان  و همچنین عامل

افزودنی به    افزارنرم ایموس استفاده شد. این   اس. پی. اس. اس. است که    افزارنرم در حقیقت یک بسته 

مدل  منظوربه و  مسیر  تحلیل  تائیدی،  عاملی  تحلیل  کواریااجرای  ساختاری  معادالت  محور  -نسسازی 

از روش بوت  شدهن یتدو نرمالیتی چندمتغیره،  برقراری شرط  با توجه به عدم  خودگردان  )استرپ  -است. 

 . (1392  یقاسم)  ستفاده شدسازی( ا

 

 پژوهش   یهاافتهی
  مؤلفه فرهنگی به پانل دلفی ارائه شد. در مقابل هر    یهات یفعالریزی  برنامه  یهامؤلفه از    مؤلفه  25ابتدا  

پاسخگو ) امکان  لیکرت  اساس طیف  بر  و محاسبه    (زیاد  یلیتا خ  اصالًیی  بررسی  بر  وجود داشت. عالوه 

  ار ی بس  و  های زیادپانل دلفی به گزینه  درصد اعضای  70از  هایی که بیش  ضریب کندال در هر دور، گویه

ت. بر این  قرار خواهند گرف  یموردبررسآن پاسخ داده باشند، انتخاب خواهند شد، در دور بعدی دوباره    ادیز

 لحاظ شده است.   نظراتفاقسطح    عنوانبهدرصد    70اساس میزان  
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  یهاتیفعال ی زیربرنامه در  یریکارگبهمربوط به   هایموردمطالعه به گویه خبرگانتوصیفی پاسخ  یهاداده .1جدول 

 اوّل  دور  در عمومی یهاکتابخانهفرهنگی 

تجمعی   یدرصد فراوان

 خیلی زیاد  و زیاد
 ردیف  ها گویه میانه 

 1 آن  ت یمأمور  کتابخانه و اندازچشمبررسی  4 9/71

2/78 4 
فرهنگی کتابخانه   یهاتیفعالطراحی  انداز مناسبچشمتدوین  

 شامل هدف و جهت آن 
2 

4/84 4 
  یهاتی فعالطراحی  اندازچشمبرای دستیابی به  ها یاستراتژتدوین  

 فرهنگی
3 

 4 انه بررسی اهداف کلی و جزئی کتابخ 5/4 3/81

7/90 5 
اعمال اصالحات   منظوربه تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج 

 الزم 
5 

3/81 5 
فرهنگی برای سنجش میزان   یهاتیفعال یادورهنظارت و ارزیابی 

 ها آنپیشرفت 
6 

 7 انجام تحلیل در مورد کتابخانه  4 9/71

 8 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت  4 9/71

5 5/4 
  ی هاحلات درباره مسئله و تشخیص اولیه راهگردآوری اطالع

 ممکن 
9 

3/81 4 
که کتابخانه در   یاقومی محله ی هاتوجه به پیشینه جمعیت و گروه

 شده آن واقع
10 

 11 هدف  یهاتعیین گروه 4 3/81

3/81 4 
شناسایی   منظوربررسی نیازها و نگرش اجتماعی، فرهنگی، به

 فرهنگی  یهاارزش
12 

75 4 
منظور مشخص نمودن  فرهنگی جامعه به  یهادگاهیتعیین د

 انتظارات فرهنگ جامعه از کتابخانه 
13 

 14 مسئله  ییشناسا  4 2/81

4/84 4 
تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه پیشنهادهای  

 ها عملی برای پاسخگویی به آن
15 

5/62 4 

رکار  اند حل مسئله در میان تیم دست یهاتوافق درباره روش

طراحی فعالیت، برگزاری جلسات مالقات و بحث با کارکنان  

 کتابخانه 

16 

 17 جذب و رشد دادن داوطلبان و کارکنان  4 8/68

6/65 4 
  یهاتیآموزش عملی عملکردهای جدید و متناسب با فعال

 فرهنگی، از طریق گروه هدایت 
18 

فرهنگی و   یسازمان تعیین نهادهای مرتبط درون و برون 4 75 19 
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تجمعی   یدرصد فراوان

 خیلی زیاد  و زیاد
 ردیف  ها گویه میانه 

 راستای مشارکت شهروندی با کتابخانه  در یرفرهنگیغ

 20 مشارکت  ی هانهیبسترسازی زمشناسایی جهت  4 3/81

 21 توجه به رویکردهای توسعه اجتماعی  4 4/59

 22 اجتماعات محلی  یدهسازمان 4 5/62

 23 تعیین برآمدهای مناسب  5/4 1/78

 24 جمعیت محلی  سنجش پیامدها، همچنین رضایت کاربران و 5 1/78

 25 فرهنگی برای سازمان مادر   یهاتیتحلیل هزینه و اثبات ارزش فعال 5/3 50

  ی زیربرنامه   در  یریکارگبه مربوط به    گویۀ  25میان    از  بود کهآن    از  یحاک  1  از جدولهای حاصله  یافته

ی تجمعی شش گویۀ  به جهت آنکه درصد فراوان  و  اوّل  دور  های عمومی درفرهنگی کتابخانه  یهاتیفعال

  ازنظر   درصد بوده و  70از    پانل دلفی کمتر  موردمطالعه در  خبرگان  ازنظراوّل    دور  در  هامؤلفه   ریزبرای  

گویه،    وپنجستیبشش گویۀ از    جهیدرنتاند،  بوده   کمتری برخوردار  تی اهم  ها ازگویه  ایشان نسبت به سایر

 . قرارخواهندگرفت  یابیمورد ارزدوّم    دور  دره گویه  نوزد  شد و  خواهد  کنار گذاشته  لیاز تحلدوّم    دور  در

تمام اعضای پانل دلفی    یهاپاسخ هر عضو در دور اول به همراه فراوانی تعداد    یهاپاسخدوم،    در دور

  19است که در این دور    ذکرانیشانظرخواهی شد.    هاآن اعضا قرار گرفت و دوباره از    تکتک در اختیار  

به   دور دوّم گویه در 19 انیاز م  آمدهدست بهضای پانل دلفی قرار گرفت. نتایج توسط اع یموردبررس مؤلفه

  خبرگان دیدگاه   از  هامؤلفه   ریزدوّم برای    دور  در  زیاد پنج گویۀ  بسیار  و های زیادجهت آنکه تجمیع گزینه

نسبت به   اهاین گویه  ترنییپا  تیاهم  دال بر  درصد بوده است و  70از  کمتر  دلفی    در پانلموردمطالعه  

دور  در  شدهمطرح های  گویه  سایر نیزاندبوده  این  فوق  گویۀ  پنج  بنابراین  گذاشته سوّم    دور  در  ،    کنار 

 .گرفت  خواهند   قرار  یابیمورد ارزبعد    دور  در  مانده یباقچهارده گویۀ    شد و  خواهند

ور قبل در اختیار  د  یهاپاسخهر عضو از دور دوم به همراه فراوانی تعداد    یهاپاسخدر دور سوم نیز  

گر  تکتک قرار  پانل  سوم  آمدهدستبهنتایج    فت.اعضای  دور  از  از  که    حاکی  است  پانل  29آن    عضو 

 در یریکارگبهمربوط به  یهامؤلفه ر یززمینۀ  در شدهمطرح گویۀ  14های متفاوتی را به  موردمطالعه پاسخ

کتابخانه  یهات یفعالریزی  برنامه داده   دور  در  های عمومیفرهنگی  فراوانی    یاگونهبه ،  اندسوّم  که درصد 

  شده عنوان   سوم هم درصد فراوانی تجمعی چهارده گویۀ  گویه مانده از دور قبل، در این دور  14تجمعی هر  

 درصد بوده است.   70از    پانل دلفی بیشتر  موردمطالعه در  خبرگان  ازنظر  هامؤلفه   ریزبرای  

  در یریکارگبهی مربوط به  ها موردمطالعه به گویه خبرگانپاسخ  نتایج آزمون ضریب کندال مابین  .2جدول 

 سوّم  دور در  های عمومیفرهنگی کتابخانه  یهاتیفعالریزی برنامه

 آماری  یهایژگیو

 نوع آزمون 
W x² ی معنادارسطح  درجۀ آزادی  تعداد 

 000/0 13 29 41/80 213/0 ضریب کندال 
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  نفر  29  یبر رو  (W  -  213/0)  آمدهدستبهکندال    بیار ضرمقد، دهدمی نشان 2همانطورکه نتایج جدول 

  که این امر  بوده  سوّم معنادار  دور  در  01/0از    ترسطح خطای کم  در  13آزادی    ۀبا درجاعضاء پانل دلفی    از

داشته    مورد  نیدر ا  (W  -  209/0)  دلفی  ۀدور گذشت  با سهیدر مقااندك این ضریب  افزایش بسیار نشان از

،  ریب پایین آزمون کندال در دور سوّمهمچنین میزان ض  توافق اندك اعضاء پانل و اوجودب درهرحال. است

توان چنین نتیجه گرفت که  ، میدور قبل با سهیدر مقاافزایش اندك میزان ضریب  امّا به دلیل معناداری و

  نههدیفرآ  رونیهه ازا  ایههن دور حاصههل نگردیههده و  در  یچنههدان  رییهه تغ،  دوّم  نسبت بههه دور  اعضاء توافق بین  در

 متوقف گردد.  دیبایم  ینظرخواه

فرهنگی    یهات یفعالریزی  برنامه  در  یریکارگبهی مربوط به  هامؤلفه  نیترمهم شدن    مشخص  پس از

ریزی  برنامه تعیین مدل منظوربه، اینک موردمطالعه  خبرگان دگاهیاز دهای عمومی به روش دلفی کتابخانه

 . گرددمی  تحلیل دلفی ارائه  از  شدهاستخراج ی  ها تشافی مؤلفهتحلیل عاملی اک ،  فرهنگی  یهاتیفعال

متغیر   14تعداد  و ،هبود نفر 29موردمطالعه  خبرگانیعنی  تحلیل عاملی اکتشافی تعداد کل نمونه در

عامل تعداد  تعیین  برای  شد.  مدل  که    یاگونهبه   ،گردیداستفاده    ویژه   مقادیر  از  شدهاستخراج های  وارد 

روش    ها ازهمچنین برای استخراج عامل  ؛ند شدداشتند استخراج    1از    بیشترویژۀ  یر  دمقاهایی که  عامل

استفاده  لفهؤم اصلی  نیزورنوع د  گردید وهای    ذکر ان یشاشد.    نظر گرفته  در  ( Varimax)واریماکس    ان 

ابتدا دوران مورّ  است ستگی  ه به اینکه همببا توجّ  و  ب صورت گرفت که برای تعیین نوع مناسب دوران، 

عامل مورد(    جزبه )ها  بین  ازیک  متعامد    از  رون یازا  بود،  0.32  کمتر  گرفته  واریماکس  دوران    شد. بهره 

ونمونه  تیکفابه جهت کسب اطمینان نسبت   معیارکایزر  صفر  برداری  نتایج  -نبودن ماتریس همبستگی 

 .است  شدهگزارش   3  در جدولآزمون کرویت بارتلت    ( وKMO)  اولکین-مایر

 همبستگی س یصفر ماتر عدم   رداری وب نتایج آزمون کفایت نمونه  .3جدول 

 آماری یهایژگ یو ها آزمون

KMO   694/0 یریگنمونهکفایت 

 آزمون کرویت بارتلت 

 52/251 کای تقریبی   مجذور

 91 درجۀ آزادی 

 000/0 احتمال خطا 

است که    ۀدهندنشان   3جدول  از  های حاصله  یافته توجّهآن  اینکه   با  اولکین  -مایر-آمارۀ کایزر  مقدار  به 

،  بوده   6/0آستانۀ    مقدار  از  تربزرگ  یاراین مع  به جهت آنکه مقدار  و  آمده دست به   694/0برای مدل حاضر  

وجود الگوی همبستگی بین   . آزمون کرویت بارتلت نیزاستمناسب    حاضرلذا تعداد نمونه برای تحلیل  

، یعنی برقراری فرض  مون کرویت، ماتریس همبستگی استفرض صفر این آز  کند ومی  یبررسها را  گویه

متغیرها  صفر بین  همبستگی  وجود  عدم  معنای  وجود    کهی درصورت.  است  به  همبستگی  متغیرها  بین 

داد  ، آمارۀ آزمون کرویت بارتلت نشان  حاضر  در مدل  حالن یباا.  تحلیل عاملی مناسب نیست  ،نداشته باشد
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مقدار    که سطح  52/251با  امراست  معنادار  P<0/ 01  در  این  گویه  بیانگر  ؛  بین  که  است  رابطۀ    هاآن 

 . استبرای تحلیل عاملی مناسب    داشته و  همبستگی وجود

چهار  اولیۀ    یهامشخصهعامل خالصه گردیدند که    4در    متغیر  14عاملی اکتشافی حاضر    ل یدر تحل

دوران    پس از  قبل و  درشده    درصد تجمعی واریانس تبیین  و  ، درصدشامل ارزش ویژه   شدهاستخراج  عامل

 .است   شدهارائه   4  در جدولواریماکس  

تعیین  جهت  از دورانپس  و در قبل چهار عاملپردازش   یۀبر پاتبیین شده   انسی درصد وار  ارزش ویژه و  .4جدول 

 فرهنگی یهاتیفعالریزی های مدل برنامهمؤلفه

  یهاشاخص

 آماری

 

 

 هاعامل

 ش از چرخاولیه قبل  ۀژی و ریمقاد
مجموع مجذورهای بارهای عاملی  

 از چرخش  شدهاستخراج

ارزش  

 ویژه 

درصد  

 انسیوار

  درصد

تجمعی 

 واریانس

ارزش  

 ویژه 

درصد  

 انسیوار

  درصد

تجمعی 

 واریانس

 62/20 62/20 89/2 96/40 96/40 73/5 عامل اول

 59/40 97/19 8/2 15/55 19/14 99/1 عامل دوم

 92/59 33/19 71/2 62/65 47/10 47/1 عامل سوم 

 58/74 66/14 05/2 58/74 96/8 26/1 عامل چهارم 

توجّه عاملی    با  ماتریس  اینکه  بامعنانایافت  دورانبه  ساختاری  دست  ه  های  عامل  رونیازا،  دهندنمی  به 

از  با  های اصلی وپایۀ روش عامل  بر  شدهاستخراج  اکس به محورهای جدید منتقل  واریمدوران    استفاده 

نشان داد    آمد که  به دستیک    از   ویژۀ باالتر  باارزش  چهار عاملواریماکس    دوران  ، بایکلطوربهگردید.  

،  بعد   ۀدر مرتب.  دینمایمتبیین    درصد واریانس را  62/20  در حدود  ییتنهابه   89/2ویژۀ    باارزشعامل اول  

اتبیین کند  درصد واریانس را  97/19  در حدودتوانسته است    8/2ویژۀ    باارزشعامل دوم     ی در حالین  ؛ 

سوّم   عامل  که  است    قادر  71/2ویژۀ    باارزشاست  حدودبوده  را  درصد  33/19  در  ینی  بپیش  واریانس 

کل واریانس    از   درصد  75نزدیک به    درمجموع  چهار عاملاین    بود که   آن  انگریبنتایج    تیدرنها  ؛ ونماید

اصلی   می  رامتغیرهای  واریانس  نمایندتبیین  تبیین  مقدار  این  مناسب    ولقبقابل.    5  در جدول  .استو 

 . ی به روش واریماکس آورده شده استاگویه  14ماتریس بارهای عاملی دوران یافتۀ مجموعۀ    بیضرا

 ای به شیوۀ واریماکس گویه 14، بارهای عاملی دوران یافتۀ مجموعۀ ماتریس عامل اکتشافی .5جدول 

 ردیف 
 عوامل 

 ها گویه

عامل 

 اول

عامل 

 دوم 

عامل 

 سوم 

عامل 

 رم چها

1 
  یهاتیفعالطراحی  انداز مناسبچشمتدوین  

 فرهنگی کتابخانه شامل هدف و جهت آن 

  
9/0  

  96/0    اندازچشمبرای دستیابی به  ها یاستراتژتدوین   2
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 ردیف 
 عوامل 

 ها گویه

عامل 

 اول

عامل 

 دوم 

عامل 

 سوم 

عامل 

 رم چها

 فرهنگی یهاتیفعالطراحی 

    66/0 بررسی اهداف کلی و جزئی کتابخانه  3

4 
عمال  ا منظوربه تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج 

 اصالحات الزم 

  
 7/0 

5 
فرهنگی برای   یهاتیفعال یادورهنظارت و ارزیابی 

 ها آنسنجش میزان پیشرفت 

  
 83/0 

6 
گردآوری اطالعات درباره مسئله و تشخیص اولیه  

 ممکن  ی هاحلراه

71/0  
  

7 
  یامحلهقومی  ی هاگروهتوجه به پیشینه جمعیت و 

 شده واقعکه کتابخانه در آن 

 84/0 
  

   77/0  هدف  یهاگروهتعیین  8

9 
  منظوربهبررسی نیازها و نگرش اجتماعی، فرهنگی، 

 فرهنگی یهاارزششناسایی  

 74/0 
  

    72/0 مسئله  ییشناسا  10

11 
تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه  

 ها آنپیشنهادهای عملی برای پاسخگویی به 

 62/0 
  

    72/0 مشارکت  ی هانهیزمترسازی بسشناسایی جهت  12

  78/0   تعیین برآمدهای مناسب  13

14 
سنجش پیامدها، همچنین رضایت کاربران و جمعیت  

 محلی 

  
 67/0 

از اکتشافی حاصله  عاملی  اول    :بود کهآن    ۀدهندنشان   6جدول    نتایج تحلیل  از کل    20.6عامل  درصد 

بین    یبار عاملدامنۀ    با  12و    10،  6،  3ی  هاشامل گویه  متغیر  نماید و چهارها را تبیین میواریانس متغیر

 .است«  مسئلهاهداف و شناسایی  »  معرفکه    اندشده   بارروی این عامل    72/0تا    66/0

  9،  8،  7  یهاگویهشامل    ریمتغ   4و  کند  میاز واریانس متغیرهای اولیه را تبیین    درصد  20عامل دوم  

 . است  «نیازسنجی»  معرفکه    اندروی این عامل بار شده   84/0تا    62/0بین    یبار عاملدامنۀ    با  11و  

سوم   می  درصد  19.3عامل  بیان  را  اولیه  متغیرهای  واریانس  متغیراز  سه  و  گویه  کند  های  شامل 

تدوین برنامه و تعیین  » معرفکه  اندشده روی این عامل بار  96/0تا  78/0بین  یبار عاملدامنۀ  با 13،2،1

 . است  «برآمدهای مناسب

  14و    5،  4  هایشامل گویه  ریمتغ   3و    کردهاز واریانس متغیرهای اولیه را بیان    درصد  14.7عامل چهارم  

 . « استنظارت و ارزیابیمعرف »  اند کهشده   عامل باراین    یرو  83/0تا    68/0بین    یبار عاملدامنۀ    با
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نتیجه گرفت کهدرکل می برنامههای  واریانس مؤلفه  از  درصد  75  در حدود  توان    ی هات ی فعالریزی  مدل 

یه گو  14. همچنین تمامی  ذکرشده تبیین شده است  چهار عامل  موردمطالعه با  خبرگاندیدگاه    فرهنگی از

چهار    یریگشکلتوجّه به    . باحذف نگردیدند  هاگویه  از   کیچیهین  ، بنابرااند داشته  3/0  بیش از  یبار عامل

برنامه  خرده اکتشافیملاتحلیل ع  ۀجیدرنترهنگی  ف  یهاتی فعالریزی  مقیاس مدل  ، نسبت به محاسبۀ ی 

ماتریس همبستگی خرده    6  در جدول.  ۀ کل مقیاس اقدام گردیدنمر  یکدیگر و  ضرایب همبستگی آنان با

 . است  شدهگزارش نمرۀ کل مقیاس    و  یگریکد  با  هااس یمق

 ل آنک ۀو نمرریزی مدل برنامه ی هااسیمقخرده  نیماب ماتریس همبستگی  .6جدول 

 4 3 2 1 نام متغیرها ردیف 

    - 1عامل  1

   - 0/ 62** 2عامل  2

  - 0/ 65** 71/0** 3عامل  3

 - 49/0** 21/0 51/0** 4عامل  4

 53/0** 88/0** 81/0** 0/ 86** نمرۀ کل  5

**P<0/01 

در که    4و    2  یهاعامل رابطۀ بین    استثناءبهکه    بود  آن  انگریب  6جدول  از  صل  نتایج ضرایب همبستگی حا

همچنین    و  یکدیگر  با  هااس یمق  خرده   ری سا، همبستگی  (r=  21/0)است    دهی معنادار نگرد  P<  05/0  سطح

، بیشترین  بر آن. عالوه  اندداده نشان    P<  01/0  در سطح  را  معناداری  ضرایب مثبت و،  کل مقیاس  ۀبا نمر

  ن یماب  زینهمبستگی    نیو کمتر  (r=  88/0)  برابر با  سوّمخرده مقیاس عامل    همبستگی مابین نمرۀ کل با

  یزیربرنامه برازش مدل  یهاشاخص  7جدول در    .( بوده استr= 49/0) برابر با چهارمبا عامل  سوّمعامل 

 . است  شدهگزارش موردمطالعه    خبرگان  دگاهیاز دفرهنگی    یهاتیفعال

 موردمطالعه  گان خبر دیدگاه  فرهنگی از ی هاتیفعالریزی  های برازش مدل برنامه شاخص .7جدول 

 ها شاخص
مدل برازش  

 شده

مدل 

 اشباع

مدل 

 استقالل

 برازش مطلق 

 117.466 0.001 > 313.006 ( CMINکای دو )

 1.654  3.440 ( CMIN/DFکای دو نسبی )

ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده  

(RMR ) 
0.057 0.001> 0.210 

 0.681 1.000 0.329 ( GFIنیکویی برازش ) 

 0.528  0.226 ( AGFI)  شدهاصالحرازش نیکویی ب 

برازش  

 تطبیقی 

 NFI (Delta1 ) 0.625 1 0بونت به هنجار -بنتلر

 RFI (rho1) 0.519  0برازش نسبی 

 IFI  (Delta2 ) 0.808 1 0برازش افزایشی 
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 ها شاخص
مدل برازش  

 شده

مدل 

 اشباع

مدل 

 استقالل

 TLI (rho2) 0.732  0لویس -توکر

 CFI 0.791 1 0برازش تطبیقی 

 برازش مقتصد 

 PRATIO 0.780 0.001> 1نسبت مقتصد بودن 

 <PNFI 0.487 0.001> 0.001برازش هنجارشده مقتصد 

 <PCFI 0.617 0.001> 0.001تطبیقی مقتصد 

آن است که در شرایطی که فرض نرمالیتی چند متغیره برقرار    ۀدهندنشان  7  از جدول  شدهکسبنتایج  

ا و  استفاده  نبوده  استرپ  برازش کای دگرددیمز روش بوت  برازشو و سایر شاخص، شاخص  که   یهای 

بر کای دو ه نیستندمبتنی  استناد  قابل  بولن  صورت  نیا  ، درستند، چندان  استین  -معتبرترین شاخص 

(Bollen-Stine  )ازآنجاکه   مناسب بودن برازش مدل است.  ۀدهندنشان آزمون فرض صفر،    نیدر ا.  است  

اینکه این مقدار  بوده و با ت  0.617این شاخص در تحلیل حاضر    مقدار احتمال   0.05از    تربزرگ وجّه به 

لذا فرض صفر نشان    دی تائ  مورد  بوده است،  و  برازش کلی مدل مناسب    دهدیمقرارگرفته  در    .استکه 

شده    1  شکل برازش  برنامهمدل  کتابخانه  یهات یفعالریزی  نهایی  ایران  فرهنگی  عمومی  نشان  های 

 است.   شدهداده 
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 ایران  های عمومیی فرهنگی کتابخانههاتیفعالریزی ده نهایی برنامه . مدل برازش ش1شکل 
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 یریگجهینتبحث و 
به تفسیربرای جمع  نتایج،  از  یافته  بندی  پرسش  می  هاپرسش های حاصل  به  پاسخ  پژوهش  پردازیم. در 

بر   برنامه»  نکهیامبنی  فعالیتمدل  متناسب  دیدگاه  ریزی  از  فرهنگی  کارشناساهای  و  نهاد  مدیران  ن 

کشورکتابخانه عمومی  نتایج  «؟ستچی  های  عاملی  ،  از  تحلیل  عاملنشان  جهت    عامل  ریز  14و    چهار 

از: عامل اول    اندعبارت عامل   که این چهاره است بود  های عمومیفرهنگی کتابخانه یهات یفعالریزی برنامه

اهداف و شناسایی  یعنی   اهداف کلی و  )  هیگو  4، شامل  مسئلهبررسی  گردآوری    ؛جزئی کتابخانهبررسی 

شناسایی جهت بسترسازی    ؛مسئله  ییشناسا  ؛ممکن  یهاحل راه و تشخیص اولیه    مسئلهاطالعات در مورد  

مشارکتزمینه یعنی  (،های  دوم  و  )  گویه  4شامل    نیازسنجی  عامل  پیشینه جمعیت  به    ی ها گروهتوجه 

محله آن  قومی  در  کتابخانه  که  اجتماعی،    ؛دف ه  یهاگروهتعیین    ؛شده واقع ای  نگرش  و  نیازها  بررسی 

ارائه    ؛فرهنگی  یهاارزش شناسایی    منظوربهفرهنگی،   و  محله  شهروندان  و  کاربران  نیازهای  تحلیل 

تدوین برنامه و تعیین برآمدهای مناسب  (، عامل سوم یعنی  هاآنبه    یپاسخ گوئپیشنهادهای عملی برای  

  ؛ فرهنگی کتابخانه شامل هدف و جهت آن  یهاتیالفعطراحی    انداز مناسبچشمتدوین  گویه )  3شامل  

و    (تعیین برآمدهای مناسب  ؛فرهنگی  یهات یفعالطراحی    اندازچشم برای دستیابی به    های استراتژتدوین  

اعمال    منظوربه  یل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایجتشک)  گویه  3ارت و ارزیابی شامل  ظعامل چهارم یعنی ن

سنجش    ؛هاآنفرهنگی برای سنجش میزان پیشرفت    یهات یفعالای  زیابی دوره نظارت و ار  ؛اصالحات الزم

 .پیامدها، همچنین رضایت کاربران و جمعیت محلی

بررسی اهداف کلی و جزئی  ) هیگو 4، شامل مسئلهبررسی اهداف و شناسایی یعنی در مورد عامل اول 

مورد    ؛کتابخانه در  اطالعات  اولیه    مسئلهگردآوری  تشخیص    ؛ مسئله  ییشناسا  ؛ممکن  یهاحل راهو 

  ( 2016)  1گراس، مدیاویال و ویرجیانا این نتایج با تحقیق    (،های مشارکتشناسایی جهت بسترسازی زمینه

برنامهدر خصوص طراحی   از  برای کتابخانهمدلی   کهی طوربه .  همخوانی داردهای عمومی کالیفرنیا  ریزی 

گام    پنجبا    «3ریزی و ارزشیابی اساس برنامهخروجی بر  »،  2مدل ا.بی.پی.ای   تیدرنهاآن تحقیق نیز،    جینتا

 . و بررسی اهداف بود  مسئلهشناسایی  اطالعات،    یآورجمع شامل  اول  مرحله    ارائه نمود در آنجا نیز  را

یعنی مورد عامل دوم  و  )  هیگو  4شامل    «نیازسنجی»  در  به پیشینه جمعیت  قومی    یهاگروه توجه 

بررسی نیازها و نگرش اجتماعی، فرهنگی،    ؛هدف  یهاگروه تعیین    ؛شده اقع وای که کتابخانه در آن  محله

پیشنهادهای    ؛فرهنگی  یهاارزش شناسایی    منظوربه ارائه  و  محله  شهروندان  و  کاربران  نیازهای  تحلیل 

خصوص    در(  2006)  4لزلی   و  درسانگ، گراساین نتیجه نیز با تحقیق    (،هاآن به    یپاسخ گوئعملی برای  

،  5های اکلندکتابخانه  ازجملهکتابخانه    نهمحور(    مشتری)  یمحل  عمومی  فرهنگزی جهت توسعه  ریبرنامه

 که ی طور به همخوانی دارد.    3برای طراحی خدمات جوانان  2005سال    در  2، بالتیمور 1، بندفورت 6فیالدلفیال 
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  موردتوجه   هاآنآوری اطالعات مربوط به جامعه و جمعیت و شناخت دقیق  جمع  مؤلفهدر آن تحقیق نیز،  

هدف، همچنین تعیین   یهارگروه یزو    هاگروهای که نیازسنجی دقیق جمعیت، تعیین  گونه قرار داشت به

 بودند.   هامؤلفه آوری اطالعات، از  با سن، همچنین جمع  هابرنامه سطح سنی جهت طراحی متناسب  

  انداز چشمتدوین گویه ) 3« شامل تدوین برنامه و تعیین برآمدهای مناسب»عامل سوم یعنی در مورد 

برای دستیابی    های استراتژتدوین    ؛فرهنگی کتابخانه شامل هدف و جهت آن  یهات یفعالطراحی    مناسب

  -این نتیجه با تحقیق اسکوپ مایر  ،(تعیین برآمدهای مناسب   ؛فرهنگی  یهات یفعالطراحی    اندازچشمبه  

  در آنجا نیز  کهی طوربهخوانی دارد.  ها همهپژوهشی با عنوان طراحی مدل استراتژی در کتابخان  4هنسلی 

از اسکن محیط کتابخانه،    شناسایی  بعد  و طراحان،  اعضای کتابخانه  اساسی مدل  دقیق کتابخانه،  عامل 

بودبرنامه برنامه   ریزی عبارت  و تعیین دقیق  و  5از: طراحی  استراتژی  و تدوین  تعیین  ،  اندازچشم : شامل 

برنامه  هات یمأموراهداف،   و  هو  اهداف  این  رساندن  تائید  به  سازمان،  و    هات یمأمورای  کاربران  دید  از 

 . (ns 2002eOw)  6ذینفعان کتابخانه

  تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج)  هیگو  3شامل    «نظارت و ارزیابی»چهارم یعنی  در مورد عامل  

نگی برای سنجش میزان پیشرفت  فره یهات یفعالای نظارت و ارزیابی دوره ؛اعمال اصالحات الزم   منظوربه

محلی  ؛هاآن جمعیت  و  کاربران  رضایت  همچنین  پیامدها،  نتیجه  سنجش  این  تحقیق  ،  و با  التریل 

، پشتیبانی  کنندگاناستفاده آموزش    یهات یفعالریزی خدمات و  برنامه  منظور( به0122)  7استیفواتر و تد 

الکترونیکی   و  نیویوركکتابخانهآنالین  ایالتی  برنامه،  8های  نتیجه »ریزی  مدل  بر  مبتنی  را   «9ارزیابی 

ارزیابی مبتنی بر نتیجه نیز   یهاکیتکنها و خدمات،  پیشنهاد دادند. در این راستا جهت طراحی برنامه

قرار گرفت  گسترده   طوربه اختیار کتابداران  برنامه  ریتأثبتوانند    کهی طوربهای در  را  این  و خدماتشان  ها 

ریزی و  ، در آینده منجر به بهبود برنامهترتیفیباکها و خدمات  عالوه بر ارائه برنامه  تیادرنهتعیین کنند و  

 . (Latreille, Stiefvater and Todd 2012)  گیری بهتر شودتصمیم

ژی و  تدوین استرات  نیازسنجی،  ،مسئلهبررسی اهداف و شناسایی  »  مدل حاضر با چهار عامل  یطورکلبه

ارزانداز چشم  و  نظارت  تحقیقیبا    «یابی،  نیز   کهی طوربهدارد.    یهمخوان(  2008)  10دنهام  مدل  آنجا  در 

سنجی  نیاز   مؤلفه،  های کتابخانهاهداف توسعه برنامهبررسی  ،  11ای لوا های کتابخانه ریزی فعالیتبرای برنامه

ارزیابی و نظارت جزء های استراتژ بیانیه مأموریت و  تدوین  شناخت دقیق ذینفعان و جامعه،  و     ها مؤلفه  ، 
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خوانی  محور همریزی خدمات جامعهدر خصوص برنامه 2013 1ویتلی با تحقیق مدلاین همچنین  اند.بوده 

ادمونتون   کهی طور به  دارد. نیز کتابخانه عمومی  برای مشخص کمیته  2005در سال    2در آن تحقیق    ای 

-بر این اساس گویه  جه یدرنت،  تشکیل داد   3محور جامعه ریزی خدمات  مدل برنامه  یریکارگبهکردن فلسفه  

ریزی تمرکز  در این برنامه  (.Wheatley 2013)  شد  مشخص  2010تا    2006های برنامه استراتژی سال  

نیز   آنجا  در  است  جامعه  دقیق برنامه  یهامؤلفهروی  تعیین  جامعه،  نیازسنجی  از:  بودند  عبارت  ریزی 

(، تعیین دقیق سطح  هاگروه تعیین دقیق  عه )جام  و  هاگروه نیازهای جامعه، تشخیص مشکالت و مسائل  

ریزی  برنامه  بیترتن یابه   .(Wheatley 2013)  راتیتأث، همچنین ارزیابی، نتایج،  4ها آن مشارکت اجتماعی  

و خدمات، منجر به تشویق مشارکت    هات یفعالای باشد که توسعه  گونهها بایستی بهبرای خدمات کتابخانه

گردد، در این راستا توجه به نیازها و کشف دقیق این نیازها از اهمیت خاصی  حداکثری کاربران کتابخانه  

 . (Polger 2019( برخوردار است
در  و عوامل این مدل    هامؤلفه گیری از  با بهره  توانندهای عمومی ایران میبا کشف این مدل، کتابخانه

با    یهات یفعال  ،هایریگمیتصم را  با  .  نمایندریزی  مهبرنا بیشتری    خاطر  نانیاطمفرهنگی  طرفی  از 

می  یهامؤلفه   یریکارگبه مدل  کتابخانهاین  در  کاربردی  و  مهم  بسیار  ویژگی  از  گیرند.  توانند  بهره  ها 

  ی هاکتابخانه   ریزی کتابخانه عمومی ادمونتون وبرنامه  یهامدل ویژگی بارز و برجسته این مدل، همانند  

جامعه  است. طبقاکلند،  مدل  این  بودن  از  محور  قبل  مدل  توجه  چی  هر   این  پیشینزی  و    ۀبه  جمعیت 

به  شده واقع آن    ای که کتابخانه درقومی محله  یهاگروه  توجّه  به  فرهنگی،    یهادگاه ید، همچنین  توجه 

  مشخص  منظوربهفرهنگی    یهادگاه ید فرهنگی، همچنین تعیین    یهاارزش شناسایی و کشف  رویکردهای  

سرآمد  در  و خدمات    هات یفعالر راستای تغییرات اساسی در  ، دکتابخانهنمودن انتظارات فرهنگ جامعه از  

گرفتقرار   برنامه  خواهد  و  تا  کامل  فرهنگیریزی  گردد.  متناسب  دقیق   طراحی  نیازسنجی  با  همچنین 

ها  هدف، همچنین تعیین سطح سنی جهت طراحی متناسب برنامه  یهارگروه یزو    هاگروهجمعیت، تعیین  

-کتابخانهاین مدل با مدل  را به همراه خواهد آورد.    یمحور  یمشتر آوری اطالعات،  ، همچنین جمعباسن 

نیوکاسل  د  5های عمومی  دارد،  نیز  نیز همخوانی  آنجا  بر مخاطبان  طراحی خدمات  منظوربه ر  شان تمرکز 

برنامه  محورجامعهو    دارند دادهبودن  قرار  مدنظر  را  برنام  کهی طور بهاند  ریزی  برای  مدل  این  ریزی  هدر 

کتابخانه مشارکت حداکثریخدمات  به  جهانی،  است  ای  توجه شده   City of Newcastle)  مخاطبان 

2019 .) 

برگنفیلدبرنامه عمومی  کتابخانه  آمریکا    6ریزی  نیوجرسی  ایالت  روی    2024-2019از  بر  نیز 

  همانطورکه  .(Armbruster et al. 2019)  کرده استو توجه به مخاطبان تمرکز    محورجامعه  یزیربرنامه 
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رسانی  برای خدمت  1محور جهت توسعه کاربران ریزی جامعههای کانادا و آمریکا نیز از مدل برنامهکتابخانه

 (. Pard 2018)  به همه سنین بهره گرفته است
توسعه و اجرای  ، قابلیت ریزی سنتیمقایسه با برنامه ( درمحورجامعهریزی این مدل )برنامه یطورکلبه

جهت  هبرنامیک   مهارتفرهنگی،    یهاتی فعالانتقال  ریزی  و  کتابخانهخدماتی  به  بای  را  روی    ها  تمرکز 

با استفاده    مردم به کتابخانه  مؤثرد و توسعه  موجب جذب اعضای جدی  هر آنچه  یطورکلبه،  دارد  مخاطبان

د جهت طراحی  جدی  یزیربرنامه طراحی و    یهامدل   یریکارگبهو    2جدید کتابخانه عمومی  یهادگاه یداز  

  داراست. را    است  هاآن ها و خدمات جذاب برای جامعه در راستای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی  برنامه

را بر اساس جامعه هدف خود انتخاب    اشیفرهنگ  یهاتیفعالو  مدل خدماتی  تواند  میهر کتابخانه    درواقع

 نماید. 

 

 هاشنهادیپ
 : شودی مپیشنهاد    ،اجرا قابل روشی    ریزی بهمدل برنامه  یهاعامل جهت توصیف  

ریزان   -1 برنامه  برنامه  یهات یفعالتا  طراحی  جهت  و  فرهنگی  از    یهات یفعالها  خود  فرهنگی 

بهره گیرند تا در سایه تمرکز بر روی مخاطبان و اعضای جامعه، همچنین با    شدهارائه چارچوب 

تعامل با ت مشارکت و  های مشارکت از فرصتوجه و شناسایی عوامل جهت بسترسازی زمینه

یابند. آموزشی خود دست  و  اهداف متعالی فرهنگی  به  بتوانند  و جامعه،  همانطورکه    کاربران 

با  کتابخانه عمومی  نظیر  برنامه  یهامدل   یریکارگبه های  توانسته   یهامدل ریزی  اند  مشارکتی 

و خدمات، طراحی    هات یلفعایکی از این  ات بپردازند.  و خدم  هاتیفعالقدرتمندتر از قبل به ارائه  

Matthews, Metko and Tomlin )  استها  در کتابخانه  3تعاملی  یهاشگاه ینماریزی،  و برنامه

مشارکت    یهافرصتریزی،  نیز برای به اجرا درآوردن برنامه 4کتابخانه عمومی برگنفیلد . (2018

و    هاسازمان با   مراکز  با  تا در سایه مشارکت  نمود  ایجاد  به  هاسازمان را  ارائه خدمات  امکان   ،

 (. et al. Armbruster 2019)  مخاطبان بیشتری فراهم آورد

جمعیت -2 پیشینه  به  فرهنگی،    ؛توجه  اجتماعی،  نگرش  و  نیازها  بررسی    منظوربههمچنین 

ارائه پیشنهادهای    ؛فرهنگی  یهاارزششناسایی   و  نیازهای کاربران و شهروندان محله  تحلیل 

برای   برنامههاآنبه    ییپاسخگوعملی  در  طراحی  ،  جهت  در  کتابخانه  یهات یفعالریزی  را  ای 

افراد محلی و    اولویت قرار دهند قومی جامعه بیش از گذشته    یهاگروهتا از فرصت تعامل با 

 گردند.   مندبهره 

بهره -3 از  با  »گیری  ارزیابیمؤلفه  و  ونظارت  نتایج    «  ارزیابی  و  بازخورد  حلقه    منظوربهتشکیل 

اصالحا الزم اعمال  دوره   ؛ت  ارزیابی  و  میزان    یهات یفعالای  نظارت  سنجش  برای  فرهنگی 
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با بررسی نتایج و    سنجش پیامدها، همچنین رضایت کاربران و جمعیت محلی،  ؛هاآن پیشرفت  

در   اساسی  تغییرات  بتوان  آنان  رضایت  سنجش  و  کاربران  از  خدمات    هاتیفعالبازخورد  و 

ایجاد نمود نیاز کاربران  برنامهت  متناسب  در  همانطورکه    ریزی کامل و جامعی طراحی گردد.ا 

های کلیدی  ، یکی از شاخص1های عمومی استرالیا کتابخانه  یهاانجمن ریزی اتحادیه  برنامه  مدل

تواند در  . ارزیابی این نتایج، میاستای به جامعه  عملکرد، ارزیابی سهم نتایج خدمات کتابخانه

و بهبود بخشی به آن    ه، جهت امکان اصالح مجدد آن برنامهسطح منطقه یا محله یا کل جامع

امکان    درواقع(.  Australian Library and Information Association 2016)  مفید باشد

ارزش خدمات کتابخانه را    توانیمریزی برآمدمحور،  فرهنگی در برنامه  یهاتیفعالتعیین ارزش  

اندازه  نموده  ارزیابی با  پتا  مداوم  بهبود  گیری  را  اجرائی  کیفیت  خدمات،    د بخش یشرفت 
(2008 Nelson .) 
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Abstract: In this research, aim is to provide a model for planning the cultural activities of 

public libraries in Iran. In this applied research, data gathering tool was a questionnaire. In this 

study, 29 managers and experts of the public libraries participated. For factor analysis of the 

data, also the determination of the number of main factors was used from three indicators: a) 

the special value b) the ratio of variance explained by each factor; and c) the graph of special 

values. The results of Delphi technique showed that among of 25 sub-components related to the 

Proper of planning-cultural activities of public libraries, the cumulative Percentage frequency 

of fourteen sub-components was more than 70% from the point of view decision makers and 

experts in Delphi panel.The results of exploratory factor analysis summarized the planning 

components into four latent factors. These four factors, which explained %65 of the total 

variation, are: The first extracted factor is"defining goals and identifying the problem", the 

second factor is"Needs Assessment". The third factor is" Develop a plan and determine 

appropriate outcomes", the fourth factor is "Monitoring and evaluation".the ranking model was 

constructed with standardized coefficients, by using the confirmatory factor analysis. 

According to the results of Confirmatory factor analysis. The fitted model was fairly 

appropriate (suitable). Value: Using planning strategies, cultural activities can be well 

managed. Due to the lack of a model for planning the cultural activities of public libraries, this 

research is important. Applying this model will help planners and managers of public libraries 

to make decisions about cultural activities. 

Keywords: Components Planning, Cultural Activities, Planning, Public Librarie. 
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