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دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران.
چکیده :این مقاله باهدف ارائه مدل برنامهریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی ایران نگاشته
شده است .رویکرد پژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .جامعه آماری 29( ،نفر مدیران و
کارشناسان نهاد کتابخانههای عمومی کشور) خبرگان بودند ،تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس تکنیک دلفی صورت
گرفت و سپس جهت تائید نهایی الگوی بهدستآمده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد .در تحلیل
عاملی اکتشافی ،برای استخراج عاملها از روش مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید .برای تعیین
تعداد عاملهای استخراجشده از سه شاخص استفاده شد :الف .ارزش ویژه (بزرگتر از  )1ب .نسبت واریانس تبیین
شده توسط عاملهای استخراجشده و ج .نمودار ارزشهای ویژه .یافتههای حاصله از تکنیک دلفی نشان داد که از
میان  25گویۀ مربوط به بهکارگیری در برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی ،درصد فراوانی تجمعی
چهارده گویۀ ازنظر خبرگان موردمطالعه در پانل دلفی بیشتر از  70درصد بوده است .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی،
مؤلفههای برنامهریزی را در  4عامل خالصه نموده است .این چهار عامل که درمجموع  %65از کل تغییرپذیری
مؤلفهها را تبیین می نمایند .سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ،مدل نهائی با ضرایب استاندارد ساخته شد .بر
اساس نتایج این تحلیل ،مدل برازش شده مناسب بود .مدل نهائی این پژوهش شامل  4عامل است که عبارتاند از:
عامل اول یعنی «بررسی اهداف و شناسایی مسئله» ،عامل دوم یعنی «نیازسنجی» ،عامل سوم یعنی «تدوین برنامه و
تعیین برآمدهای مناسب» ،عامل چهارم یعنی «نظارت و ارزیابی» .با بهرهگیری از راهبردهای برنامهریزی میتوان
فعالیتهای فرهنگی را بهخوبی مدیریت نمود .به علت فقدان مدلی برای برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی
کتابخانههای عمومی ایران ،این پژوهش ،میتواند بهعنوان مدلی مناسب جهت برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی
مورداستفاده قرار گیرد .بهکارگیری این مدل مدیران کتابخانههای عمومی را در تصمیمگیریهای مربوط به
فعالیتهای فرهنگی یاری خواهد کرد.
کلیدواژهها :برنامهریزی ،فعالیتهای فرهنگی ،کتابخانههای عمومی ،مؤلفههای برنامهریزی.

 .1ایمیل نویسنده مسئولabazari391@yahoo.com :
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مقدمه
حجم و شتاب گسترده تغییرات جهان کنونی ضرورت تحول در نظامهای مدیریتی را ناگزیر ساخته است.
همین تغییر و تحوالت گسترده در حوزههای مختلف ضرورت بهرهگیری از نظامهای نوین مدیریت را
روشن میسازد .بهطوریکه در دهههای اخیر سازمانها برای موفقیت در عرضه ارائه خدمات باکیفیت به
شهروندان نیاز به ایجاد تحول در عرصه مدیریت را درك کردهاند .در همین راستای سیر تحول جامعه
بشری از صورت ساده به پیچیده ،حرکت شتابدار و تحوالت عظیم در عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و فنّاورانه صحنههای جدید آفرید و هرروز نگرشهای جدید مطرح ساخت .بر این اساس برنامهریزی در
مدیریت ،همگام با تحوالت جوامع بشری و در پاسخگویی به نیازهای مختلف زمانی در قالب شیوهها،
نگرشها و رویکردهای مختلفی مطرح گردید (علی احمدی ،فتحاهلل و تاجالدین .)2 ،1388
برنامهریزی بهعنوان وسیله در حقیقت نوعی راهبرد است که از طریق فراهم کردن امکانات و منابع به
روش علمی و منظم در راستای اهداف معین تدوین گشته است و در این صورت هدف عمده آن استفاده
بهتر از امکانات موجود خواهد بود (میرك زاده ،اسدی و اکبری  .)11 ،1394بهطورکلی برنامهریزی
مهمترین و اساسیترین وظیفه مدیران سازمانها است که باید با در دست داشتن منابع محدود در
راستای دستیابی به اهداف تعیینشده اقدام نمایند (صالحی امیری .)208 ،1390
در جهان رقابتی کنونی ،اهمیت فعالیتهای فرهنگی و توسعه آن در جهت رسیدن به هدف،
دستاندرکاران اداره امور در هر کشوری را بر آن داشته است که برنامهریزی در حوزه فرهنگ را در
سرلوحه کار خود قرار دهند .امروزه مدیران فرهنگی تالش کردهاند تا با برنامهریزی فرهنگی مناسب،
موجبات یکسانسازی و هماهنگی برنامه ها را فراهم نموده و عدم انسجام را ساماندهی نمایند (فاضلی و
قلیچ .)41 ،1392
همانطورکه در باال نیز اشاره شد ،توجه به مدیریت در تمام عرصههای زندگی  -از امور بسیار جزئی
چون مدیریت وقت و مدیریت بر خود تا مدیریت در سطوح بینالمللی و فعالیتهای اساسی نظیر فرهنگ
 ضروری و حتی الزامی است .اگر از جنبه کارکردی نیز نگاه کنیم ،پشتیبانی و حمایت از فعالیتها ومحصوالت فرهنگی و تأمین آزادی برای فعالیتهای فرهنگی ،مستلزم سیاستگذاری ،برنامهریزی،
تأسیس نهادها و سازمانهای مربوطه و نظارت است (صالحی امیری  .)208 ،1390یکی از این نهادها و
سازمانها ،نهاد کتابخانههای عمومی است ،که با برگزاری فعالیتهای متنوع فرهنگی سعی در ترویج
فرهنگ مطالعه داشته است.
یکی از آسیبشناسیهایی که در بررسی عملکرد مراکز فرهنگی و آموزشی نظیر مساجد موردبررسی
قرار گرفت ناشی از فقدان برنامهریزی جامع و مناسب بود .بهاینترتیب که در تحقیقی که در این زمینه
صورت گرفت .آسیبشناسی عملکرد سازمانهای دینی در زمینه ارتباطات نشان دادند باوجود فعالیتهای
سازمانهای متعدد برای توسعه فرهنگ ،هریک از سازمانها بدون هماهنگی و داشتن برنامه جامع و
هدفمند ،مشغول فعالیتهای فرهنگی و دینی هستند (امیر مظاهری  .)12 ،1389بهعبارتدیگر نداشتن
برنامه و هدف جامع سبب شده فعالیتها نتیجه مطلوب را به همراه نداشته باشند .متأسفانه این آسیب در
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مورد کتابخانههای عمومی بهعنوان سازمانهای فرهنگی و آموزشی نیز وجود دارد( .صالحی امیری ،1390
)384
با توجه به اهمیت و کاربرد ضروری برنامهریزی که در باال ذکر گردید در دهههای اخیر این موضوع با
استقبال قابلتوجه کتابخانههای عمومی دنیا قرارگرفته است .محققان و پژوهشگران کتابخانههای عمومی
نیز دستبهکار شدهاند ،در کتابی با عنوان «برنامهریزی برای آینده کتابخانهها» ،در مورد دیدگاه و
پیشبینی آنها درباره برنامهریزی کتابخانههای قرن  21و آینده تا سال  ،2025همچنین فرصتهایی که
ممکن است برای کتابخانهها پیش آید ،بحث شده است ( .(Kim and Frierson 2014از طرفی
سیاستگذاران کتابخانههای عمومی نیز برای طراحی مدلهای برنامهریزی مناسب فعالیتهای فرهنگی،
کمیتههای برنامهریزی و سیاستگذاری تدارك دیدهاند تا به بررسی و کشف مدلهای مناسب فعالیتهای
فرهنگی کتابخانههای عمومی بپردازند ( The modernisation review of public libraries 2010,
.)10
1
در همین راستا واحد اجرایی انجمن کتابداران آمریکا در سال  2014بهمنظور برنامهریزی جامع و
طراحی مدل مناسب ،فریم ورکی تهیه نمود .جهت توسعه و تمرکز روی این برنامهریزی از مؤسساتی نظیر
بنیاد گیتس 2و کتابخانههای دانشگاهی ،3همچنین موسسه کتابخانههای عمومی پی.ال .ای 4.استفاده کرد.
در این برنامهریزی از مدل جامع برنامهریزی دانشگاه ویسکانسین 5استفاده نمود .البته مؤسسات ذکرشده
و انجمن کتابداران به این مدل جامع که بر اساس مدل منطقی 6طراحیشده است ،اصالحات و اضافاتی
نیز افزوده است که شامل مؤلفههای زیر است :وضعیت ،7دانش کوتاهمدت ،8اقدامات کوتاهمدت ،9شرایط
بلندمدت.(Fiels 2016) 10
کتابخانه عمومی تورنتو نیز از برنامهریزی استراتژی 11برای توسعه خدمات تکنولوژیکی از سال
 2016-2019استفاده نموده است .همچنین کتابخانههای عمومی استرالیا ،شوراها را ملزم میکند تا یک
برنامهریزی عملی برای خدمات و فعالیتهای کتابخانهای معلوالن طراحی نماید ( Muir and Carroll
.)2020
12
همچنین پت من و ویلیمنت ( )2013بهمنظور برنامهریزی جهت توسعه کتابخانههای عمومی محلی
(جامعهمحور) هشت کتابخانه عمومی انگلستان و کانادا را بهصورت موردی موردمطالعه قراردادند .این

1.ALA Executive Board
2.Gates Foundation
3.The Impact of Academic Libraries
)4.PLA (Public Library Outcome Measures
5.University of Wisconsin Extension
)6.The Logic Model (Taylor-Powell 2002
7.Situation
8.Medium Term Actions
9.Long Term Conditions
10.Long Term Conditions
11.Toronto Public Library Strategic Plan 2016-2019
12.Pateman and Williment
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پروژه از نوامبر سال  2005تا آوریل  2008در دو مرحله موردبررسی قرار گرفت ( Pateman and

.)Williment 2013
خالصهای از گزارش بینالمللی فدراسیون انجمنهای کتابخانههای دنیا نشان داد که برنامهریزیهای
بینالمللی ،موجب پیشرفتهای بزرگ کتابخانهها ،همچنین ارتقاء در رسیدن به اهداف توسعه پایدار آنها
بوده است ).)Kear 2017
درواقع کتابخانههای عمومی دنیا در تالشاند تا با بهرهگیری از راهبردهای برنامهریزی فعالیتهای
فرهنگی را بهخوبی مدیریت نمایند؛ اما متأسفانه کشور ما فاقد چنین برنامهریزی جامعی برای
کتابخانههای عمومی است .سیاست بهکارگیری برنامهریزی در کتابخانهها قطعاً نیازمند مطالعه و بررسی
است که در این پژوهش سعی شده است به آن پرداخته شود.
حاال مسئله اینجاست که چه مؤلفههایی متناسب برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای
عمومی ایران هستند و اینکه چه مدل معین و قابل قبولی برای برنامهریزی فعالیتهای کتابخانهای
مناسب است ،جای بحث و بررسی دارد؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است با جستجویی جامع و
کامل در منابع و بررسی انواع برنامهریزیهای مناسب کتابخانه و فعالیتهای فرهنگی و مؤلفههای
استفادهشده در آنها ،مدل متناسب کتابخانههای عمومی ارائه گردد .بعد از شناسایی مؤلفهها و تهیه
فهرستی از آنها ،درنهایت با استفاده از نظرخواهی از برنامهریزان و کارشناسان نهاد کتابخانههای عمومی
کشور این مقوله ،مؤلفههای متناسب کتابخانههای عمومی در قالب الگویی بهمنظور طراحی فعالیتهای
فرهنگی کتابخانههای عمومی ارائه گردد.

پرسش اساسی
مدل برنامهریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه مدیران و کارشناسان نهاد کتابخانههای عمومی
کشور چیست؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر دلفی و رویکرد آن کاربردی است .جامعه این پژوهش شامل جامعه خبرگان نهاد
کتابخانههای عمومی که مدیران و کارشناسان نهاد کتابخانههای عمومی کشور هستند ،متشکل از 18
کارشناس برنامهریزی استانی 2 ،کارشناس از اداره کل معاونت برنامهریزی نهاد 2 ،کارشناس از معاونت
فعالیتهای فرهنگی نهاد 2 ،کارشناس از معاونت امور کتابخانهها 2 ،کارشناس از اداره کل منابع3 ،
کارشناس از کارگروه مدیریت استراتژیک نهاد کتابخانههای عمومی بودند ،بهطوریکه پرسشنامه بین
تمامی این کارشناسان (هر  29نفر مدیران و کارشناسان نهاد کتابخانههای عمومی کشور تا پایان
اسفندماه  )1397توزیع گردید.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه ایست که بر اساس شناسایی مؤلفههای برنامهریزی ،با استفاده از
روش کتابخانهای انجام شد .مبنای تهیه پرسشنامه ،مطالعه اسنادی و کتابخانهای سایر پژوهشها در این
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زمینه موضوعی ازجمله کتاب مدلهای برنامهریزی بوده است ،1همچنین مدلهای بهکاررفته در
کتابخانههای عمومی ادمونتون و کتابخانههای انگلستان و امریکا بوده است که روایی محتوایی و پایایی آن
نیز تأییدشده است .روایی یا اعتبار پرسشنامه با استفاده ازنظر کارشناسان و متخصصان این حوزه مورد
تائید قرار گرفت .جهت سنجش روایی پرسشنامۀ حاضر از روایی محتوی بهره گرفته شد .ابتدا در روش
کیفی روایی محتوی ،پرسشنامه در اختیار سه نفر از کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار گرفت و از
آنان خواسته شد تا در مورد هریک از گویههای پرسشنامه و میزان تناسب آن با موضوع و اهداف پژوهش
نقطه نظرات و دیدگاههای خود را بیان دارند؛ پس از گردآوری نظرات ،اصالحات نکات یادشده صورت
گرفت .امّا در روش کمّی از دو ضریب نسبی روایی محتوی ( )CVRو شاخص روایی محتوی ()CVR
استفاده گردید .نتایج حاصله بر روی  20نفر از کارشناسان کتابخانههای عمومی در این زمینه نشان داد
که مقدار ضریب نسبی روایی محتوای  25گویه از  27گویۀ پرسشنامه در دامنۀ بین  0/8تا  1قرارگرفته
که از مقدار ضریب بحرانی  0/42باالتر بودهاند ،بااینوجود مقدار ضریب نسبی روایی محتوای  2گویه از
مقدار ضریب بحرانی پایینتر بهدستآمده و حذف گردیدند؛ بنابراین روایی محتوای  25گویۀ پرسشنامه
مورد تائید قرار گرفتند .همچنین یافتهها بیانگر آن بودند که شاخص روایی محتوای گویههای پرسشنامه
برابر  1هستند که از مقدار استاندارد  0/79باالتر بوده و لذا روایی محتوای هر  25گویۀ پرسشنامه نیز
مورد تائید گرفتند .بهمنظور مشخص نمودن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که
نتایج بهدستآمده با  25گویه بر روی  20کارشناس کتابخانههای عمومی این امر حاکی از آن بود که
مقدار ضریب آلفا برابر با  0/944است که ضریب باالیی محسوب میگردد.
سپس برای مشخص نمودن مؤلفههای متناسب بهکارگیری در برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی
کتابخانههای عمومی از دیدگاه خبرگان این کتابخانهها پرسشنامه تهیهشده بین آنها توزیع گردید .بعد از
جمعآوری اطالعات ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تحلیل عاملی در نرمافزار اس.پی.اس.اس ،جهت
تحلیل اکتشافی و نرمافزار آموس جهت تحلیل عاملی تائیدی استفادهشده است .هدف اصلی این پژوهش،
بررسی و تحلیل عاملی مؤلفههای برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی است .جهت
دستیابی به اهداف ،در تحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونهگیری از معیار  KMOاستفاده شد .با توجه
به اینکه این بررسی روی خبرگان صورت گرفت ،امکان استفاده از حجم نمونه بزرگ میسر نبود .بااینحال
معیار  KMOاطالع خوبی از مناسبت نمونهگیری به دست میدهد .درصورتیکه مقدار این آماره بزرگتر
از  0.6باشد بدین معناست که مدل ازنظر حجم نمونه مناسب است .همچنین برای بررسی وجود الگوی
همبستگی بین گویههای پرسشنامه و اطمینان از اینکه تحلیل عاملی قابلاجرا است ،از آزمون کرویت
بارتلت استفاده شد .این آزمون در مورد ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عاملی است ،بررسی میکند
که آیا ماتریس همانی است (عناصر قطر اصلی برابر  1و عناصر خارج قطر اصلی برابر صفر است) یا خیر.
درصورتیکه ماتریس همبستگی بین گویهها ،یک ماتریس همانی باشد ،یعنی بین گویهها رابطه

 .1برای مثال نگاهی مرادی ،فریبا ( .)1390جامع به مدیریت استراتژیک :تاریخچه ،مدلها ،ابزارها ،مکاتب رویکردها و مفاهیم و
نیز اصطالحات و واژهای رایج .تهران :سازمان مدیریت صنعتی
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همبستگی وجود ندارد .در این حالت آزمون بارتلت معنیدار نشده و تحلیل عاملی برای دادهها مناسب
نیست؛ اما درصورتیکه بین گویه ها رابطه همبستگی وجود داشته باشد ،ماتریس همانی نبوده و آزمون
بارتلت معنیدار خواهد بود .در این شرایط میتوان از تحلیل عاملی استفاده نمود .در این تحلیل عاملی از
روش مؤلفههای اصلی برای استخراج عاملها و با چرخش واریماکس جهت تفسیرپذیر نمودن عاملها
استفاده گردید .برای تعیین تعداد عاملهای اصلی از سه روش استفاده میشود :الف .ارزش ویژه ب .نسبت
واریانس تبیین شده توسط هر عامل و ج .نمودار ارزشهای ویژه (سنگریزه) ( Raykov and
 .)Marcoulides 2008در مطالعه حاضر از روش ارزش ویژه استفاده گردید .بدین ترتیب که عاملهایی
که ویژه مقادیر بیشتر از  1داشتند استخراج شدند.
از بین  25گویه مؤلفه طی سه دور تکنیک دلفی ،مؤلفههای متناسب بررسی شد ،درنهایت  14مؤلفه
ازنظر کارشناسان نهایی شدند .این چهارده مؤلفه با استفاده از تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت.
درواقع پس از مشخص شدن مهمترین مؤلفههای مربوط به بهکارگیری در برنامهریزی فعالیتهای
فرهنگی کتابخانههای عمومی به روش دلفی از دیدگاه خبرگان موردمطالعه ،اینک بهمنظور تعیین مدل
برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی ،تحلیل عاملی اکتشافی گویههای استخراجشده از تحلیل دلفی ارائه
میگردد.
بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  14گویه پرسشنامه در  4عامل پنهان خالصه گردید .پس از
استخراج عامل ها در تحلیل اکتشافی ،از تحلیل عاملی تائیدی برای تعیین میزان مناسبت تحلیل اکتشافی
و همچنین عاملهای پنهان استخراجشده از آن استفاده گردید .برای اجرای این تحلیل از نرمافزار آماری
ایموس استفاده شد .این نرمافزار در حقیقت یک بسته افزودنی به نرمافزار اس .پی .اس .اس .است که
بهمنظور اجرای تحلیل عاملی تائیدی ،تحلیل مسیر و مدلسازی معادالت ساختاری کواریانس-محور
تدوینشده است .با توجه به عدم برقراری شرط نرمالیتی چندمتغیره ،از روش بوت-استرپ (خودگردان
سازی) استفاده شد (قاسمی .)1392

یافتههای پژوهش
ابتدا  25مؤلفه از مؤلفههای برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی به پانل دلفی ارائه شد .در مقابل هر مؤلفه
امکان پاسخگویی بر اساس طیف لیکرت (اصالً تا خیلی زیاد) وجود داشت .عالوه بر بررسی و محاسبه
ضریب کندال در هر دور ،گویههایی که بیش از  70درصد اعضای پانل دلفی به گزینههای زیاد و بسیار
زیاد آن پاسخ داده باشند ،انتخاب خواهند شد ،در دور بعدی دوباره موردبررسی قرار خواهند گرفت .بر این
اساس میزان  70درصد بهعنوان سطح اتفاقنظر لحاظ شده است.
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جدول  .1دادههای توصیفی پاسخ خبرگان موردمطالعه به گویههای مربوط به بهکارگیری در برنامهریزی فعالیتهای
فرهنگی کتابخانههای عمومی در دور اوّل
درصد فراوانی تجمعی

ردیف

گویهها

میانه

1

بررسی چشمانداز کتابخانه و مأموریت آن

4

71/9

2

تدوین چشمانداز مناسب طراحی فعالیتهای فرهنگی کتابخانه
شامل هدف و جهت آن

4

78/2

3

تدوین استراتژیها برای دستیابی به چشمانداز طراحی فعالیتهای
فرهنگی

4

4

بررسی اهداف کلی و جزئی کتابخانه

4/5

5

تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج بهمنظور اعمال اصالحات
الزم

5

90/7

6

نظارت و ارزیابی دورهای فعالیتهای فرهنگی برای سنجش میزان
پیشرفت آنها

5

81/3

7

انجام تحلیل در مورد کتابخانه

4

71/9

8

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت

4

71/9

9

گردآوری اطالعات درباره مسئله و تشخیص اولیه راهحلهای
ممکن

4/5

5

10

توجه به پیشینه جمعیت و گروههای قومی محلهای که کتابخانه در
آن واقعشده

4

81/3

11

تعیین گروههای هدف

4

81/3

12

بررسی نیازها و نگرش اجتماعی ،فرهنگی ،بهمنظور شناسایی
ارزشهای فرهنگی

4

81/3

13

تعیین دیدگاههای فرهنگی جامعه بهمنظور مشخص نمودن
انتظارات فرهنگ جامعه از کتابخانه

4

75

14

شناسایی مسئله

4

81/2

15

تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه پیشنهادهای
عملی برای پاسخگویی به آنها

4

84/4

16

توافق درباره روشهای حل مسئله در میان تیم دستاندرکار
طراحی فعالیت ،برگزاری جلسات مالقات و بحث با کارکنان
کتابخانه

4

62/5

17

جذب و رشد دادن داوطلبان و کارکنان

4

68/8

18

آموزش عملی عملکردهای جدید و متناسب با فعالیتهای
فرهنگی ،از طریق گروه هدایت

4

65/6

19

تعیین نهادهای مرتبط درون و برونسازمانی فرهنگی و

4

75

زیاد و خیلی زیاد

84/4
81/3
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ردیف

میانه

گویهها

درصد فراوانی تجمعی
زیاد و خیلی زیاد

غیرفرهنگی در راستای مشارکت شهروندی با کتابخانه
20

شناسایی جهت بسترسازی زمینههای مشارکت

4

81/3

21

توجه به رویکردهای توسعه اجتماعی

4

59/4

22

سازماندهی اجتماعات محلی

4

62/5

23

تعیین برآمدهای مناسب

4/5

78/1

24

سنجش پیامدها ،همچنین رضایت کاربران و جمعیت محلی

5

78/1

25

تحلیل هزینه و اثبات ارزش فعالیتهای فرهنگی برای سازمان مادر

3/5

50

یافتههای حاصله از جدول  1حاکی از آن بود که از میان  25گویۀ مربوط به بهکارگیری در برنامهریزی
فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی در دور اوّل و به جهت آنکه درصد فراوانی تجمعی شش گویۀ
برای زیر مؤلفهها در دور اوّل ازنظر خبرگان موردمطالعه در پانل دلفی کمتر از  70درصد بوده و ازنظر
ایشان نسبت به سایر گویهها از اهمیت کمتری برخوردار بودهاند ،درنتیجه شش گویۀ از بیستوپنج گویه،
در دور دوّم از تحلیل کنار گذاشته خواهد شد و نوزده گویه در دور دوّم مورد ارزیابی قرارخواهندگرفت.
در دور دوم ،پاسخهای هر عضو در دور اول به همراه فراوانی تعداد پاسخهای تمام اعضای پانل دلفی
در اختیار تکتک اعضا قرار گرفت و دوباره از آنها نظرخواهی شد .شایانذکر است که در این دور 19
مؤلفه موردبررسی توسط اعضای پانل دلفی قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از میان  19گویه در دور دوّم به
جهت آنکه تجمیع گزینههای زیاد و بسیار زیاد پنج گویۀ در دور دوّم برای زیر مؤلفهها از دیدگاه خبرگان
موردمطالعه در پانل دلفی کمتر از  70درصد بوده است و دال بر اهمیت پایینتر این گویهها نسبت به
سایر گویههای مطرحشده در این دور بودهاند ،بنابراین پنج گویۀ فوق نیز در دور سوّم کنار گذاشته
خواهند شد و چهارده گویۀ باقیمانده در دور بعد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
در دور سوم نیز پاسخهای هر عضو از دور دوم به همراه فراوانی تعداد پاسخهای دور قبل در اختیار
تکتک اعضای پانل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از دور سوم حاکی از آن است که  29عضو پانل
موردمطالعه پاسخهای متفاوتی را به  14گویۀ مطرحشده در زمینۀ زیر مؤلفههای مربوط به بهکارگیری در
برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی در دور سوّم دادهاند ،بهگونهای که درصد فراوانی
تجمعی هر  14گویه مانده از دور قبل ،در این دور سوم هم درصد فراوانی تجمعی چهارده گویۀ عنوانشده
برای زیر مؤلفهها ازنظر خبرگان موردمطالعه در پانل دلفی بیشتر از  70درصد بوده است.
جدول  .2نتایج آزمون ضریب کندال مابین پاسخ خبرگان موردمطالعه به گویههای مربوط به بهکارگیری در
برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی در دور سوّم
ویژگیهای آماری
نوع آزمون
ضریب کندال

W

x²

تعداد

درجۀ آزادی

سطح معناداری

0/213

80/41

29

13

0/000
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همانطورکه نتایج جدول  2نشان میدهد ،مقدار ضریب کندال بهدستآمده ( )W - 0/213بر روی  29نفر
از اعضاء پانل دلفی با درجۀ آزادی  13در سطح خطای کمتر از  0/01در دور سوّم معنادار بوده که این امر
نشان از افزایش بسیار اندك این ضریب در مقایسه با دور گذشتۀ دلفی ( )W - 0/209در این مورد داشته
است .درهرحال باوجود توافق اندك اعضاء پانل و همچنین میزان ضریب پایین آزمون کندال در دور سوّم،
امّا به دلیل معناداری و افزایش اندك میزان ضریب در مقایسه با دور قبل ،میتوان چنین نتیجه گرفت که
در توافق بین اعضاء نسبت بههه دور دوّم ،تغییهر چنههدانی در ایههن دور حاصههل نگردیههده و ازایهنرو فرآینههد
نظرخواهی میباید متوقف گردد.
پس از مشخص شدن مهمترین مؤلفههای مربوط به بهکارگیری در برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی
کتابخانههای عمومی به روش دلفی از دیدگاه خبرگان موردمطالعه ،اینک بهمنظور تعیین مدل برنامهریزی
فعالیتهای فرهنگی ،تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفههای استخراجشده از تحلیل دلفی ارائه میگردد.
در تحلیل عاملی اکتشافی تعداد کل نمونه یعنی خبرگان موردمطالعه  29نفر بوده ،و تعداد  14متغیر
وارد مدل شد .برای تعیین تعداد عاملهای استخراجشده از مقادیر ویژه استفاده گردید ،بهگونهای که
عاملهایی که مقادیر ویژۀ بیشتر از  1داشتند استخراج شدند؛ همچنین برای استخراج عاملها از روش
مؤلفههای اصلی استفاده گردید و نوع دوران نیز واریماکس ( )Varimaxدر نظر گرفته شد .شایانذکر
است که برای تعیین نوع مناسب دوران ،ابتدا دوران مورّب صورت گرفت و با توجّه به اینکه همبستگی
بین عاملها (بهجز یک مورد) کمتر از  0.32بود ،ازاینرو از دوران متعامد واریماکس بهره گرفته شد.
جهت کسب اطمینان نسبت بهکفایت نمونهبرداری و صفر نبودن ماتریس همبستگی نتایج معیارکایزر-
مایر-اولکین ( )KMOو آزمون کرویت بارتلت در جدول  3گزارششده است.
جدول  .3نتایج آزمون کفایت نمونهبرداری و عدم صفر ماتریس همبستگی
آزمونها
KMO

آزمون کرویت بارتلت

ویژگیهای آماری
کفایت نمونهگیری

0/694

مجذور کای تقریبی

251/52

درجۀ آزادی

91

احتمال خطا

0/000

یافتههای حاصله از جدول  3نشاندهندۀ آن است که با توجّه به اینکه مقدار آمارۀ کایزر-مایر-اولکین
برای مدل حاضر  0/694بهدستآمده و به جهت آنکه مقدار این معیار بزرگتر از مقدار آستانۀ  0/6بوده،
لذا تعداد نمونه برای تحلیل حاضر مناسب است .آزمون کرویت بارتلت نیز وجود الگوی همبستگی بین
گویهها را بررسی میکند و فرض صفر این آزمون کرویت ،ماتریس همبستگی است ،یعنی برقراری فرض
صفر به معنای عدم وجود همبستگی بین متغیرها است .درصورتیکه بین متغیرها همبستگی وجود
نداشته باشد ،تحلیل عاملی مناسب نیست .بااینحال در مدل حاضر ،آمارۀ آزمون کرویت بارتلت نشان داد
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که با مقدار  251/52در سطح  P>0/01معنادار است؛ این امر بیانگر آن است که بین گویهها رابطۀ
همبستگی وجود داشته و برای تحلیل عاملی مناسب است.
در تحلیل عاملی اکتشافی حاضر  14متغیر در  4عامل خالصه گردیدند که مشخصههای اولیۀ چهار
عامل استخراجشده شامل ارزش ویژه ،درصد و درصد تجمعی واریانس تبیین شده در قبل و پس از دوران
واریماکس در جدول  4ارائهشده است.
جدول  .4ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده بر پایۀ پردازش چهار عامل در قبل و پس از دوران جهت تعیین
مؤلفههای مدل برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی
شاخصهای

مقادیر ویژۀ اولیه قبل از چرخش

آماری

درصد

مجموع مجذورهای بارهای عاملی
استخراجشده از چرخش

ارزش

درصد

ویژه

واریانس

عامل اول

5/73

40/96

40/96

عامل دوم

1/99

14/19

55/15

2/8

عامل سوم

1/47

10/47

65/62

2/71

19/33

عامل چهارم

1/26

8/96

74/58

2/05

14/66

عاملها

تجمعی
واریانس

درصد

ارزش

درصد

ویژه

واریانس

2/89

20/62

20/62

19/97

40/59
59/92
74/58

تجمعی
واریانس

با توجّه به اینکه ماتریس عاملی دوران نایافته ساختاری بامعنا به دست نمیدهند ،ازاینرو عاملهای
استخراجشده بر پایۀ روش عاملهای اصلی و با استفاده از دوران واریماکس به محورهای جدید منتقل
گردید .بهطورکلی ،با دوران واریماکس چهار عامل باارزش ویژۀ باالتر از یک به دست آمد که نشان داد
عامل اول باارزش ویژۀ  2/89بهتنهایی در حدود  20/62درصد واریانس را تبیین مینماید .در مرتبۀ بعد،
عامل دوم باارزش ویژۀ  2/8توانسته است در حدود  19/97درصد واریانس را تبیین کند؛ این در حالی
است که عامل سوّم باارزش ویژۀ  2/71قادر بوده است در حدود  19/33درصد واریانس را پیشبینی
نماید؛ و درنهایت نتایج بیانگر آن بود که این چهار عامل درمجموع نزدیک به  75درصد از کل واریانس
متغیرهای اصلی را تبیین مینمایند .این مقدار تبیین واریانس قابلقبول و مناسب است .در جدول 5
ضرایب ماتریس بارهای عاملی دوران یافتۀ مجموعۀ  14گویهای به روش واریماکس آورده شده است.
جدول  .5ماتریس عامل اکتشافی ،بارهای عاملی دوران یافتۀ مجموعۀ  14گویهای به شیوۀ واریماکس
ردیف

عوامل
گویهها

عامل

عامل

عامل

عامل

اول

دوم

سوم

چهارم

1

تدوین چشمانداز مناسب طراحی فعالیتهای
فرهنگی کتابخانه شامل هدف و جهت آن

0/9

2

تدوین استراتژیها برای دستیابی به چشمانداز

0/96
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ردیف

عوامل
گویهها

عامل

عامل

عامل

عامل

اول

دوم

سوم

چهارم

طراحی فعالیتهای فرهنگی
0/66

3

بررسی اهداف کلی و جزئی کتابخانه

4

تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج بهمنظور اعمال
اصالحات الزم

0/7

5

نظارت و ارزیابی دورهای فعالیتهای فرهنگی برای
سنجش میزان پیشرفت آنها

0/83

6

گردآوری اطالعات درباره مسئله و تشخیص اولیه
راهحلهای ممکن

7

توجه به پیشینه جمعیت و گروههای قومی محلهای
که کتابخانه در آن واقعشده

0/84

8

تعیین گروههای هدف

0/77

9

بررسی نیازها و نگرش اجتماعی ،فرهنگی ،بهمنظور
شناسایی ارزشهای فرهنگی

0/74

10

شناسایی مسئله

11

تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه
پیشنهادهای عملی برای پاسخگویی به آنها

12

شناسایی جهت بسترسازی زمینههای مشارکت

13

تعیین برآمدهای مناسب

14

سنجش پیامدها ،همچنین رضایت کاربران و جمعیت
محلی

0/71

0/72
0/62
0/72
0/78
0/67

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاصله از جدول  6نشاندهندۀ آن بود که :عامل اول  20.6درصد از کل
واریانس متغیرها را تبیین مینماید و چهار متغیر شامل گویههای  10 ،6 ،3و  12با دامنۀ بار عاملی بین
 0/66تا  0/72روی این عامل بار شدهاند که معرف «اهداف و شناسایی مسئله» است.
عامل دوم  20درصد از واریانس متغیرهای اولیه را تبیین میکند و  4متغیر شامل گویههای 9 ،8 ،7
و  11با دامنۀ بار عاملی بین  0/62تا  0/84روی این عامل بار شدهاند که معرف «نیازسنجی» است.
عامل سوم  19.3درصد از واریانس متغیرهای اولیه را بیان میکند و سه متغیر شامل گویههای
 13،2،1با دامنۀ بار عاملی بین  0/78تا  0/96روی این عامل بار شدهاند که معرف «تدوین برنامه و تعیین
برآمدهای مناسب» است.
عامل چهارم  14.7درصد از واریانس متغیرهای اولیه را بیان کرده و  3متغیر شامل گویههای  5 ،4و 14
با دامنۀ بار عاملی بین  0/68تا  0/83روی این عامل بار شدهاند که معرف «نظارت و ارزیابی» است.
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درکل میتوان نتیجه گرفت که در حدود  75درصد از واریانس مؤلفههای مدل برنامهریزی فعالیتهای
فرهنگی از دیدگاه خبرگان موردمطالعه با چهار عامل ذکرشده تبیین شده است .همچنین تمامی  14گویه
بار عاملی بیش از  0/3داشتهاند ،بنابراین هیچیک از گویهها حذف نگردیدند .با توجّه به شکلگیری چهار
خرده مقیاس مدل برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی درنتیجۀ تحلیل عاملی اکتشافی ،نسبت به محاسبۀ
ضرایب همبستگی آنان با یکدیگر و نمرۀ کل مقیاس اقدام گردید .در جدول  6ماتریس همبستگی خرده
مقیاسها با یکدیگر و نمرۀ کل مقیاس گزارششده است.
جدول  .6ماتریس همبستگی مابین خرده مقیاسهای مدل برنامهریزی و نمرۀ کل آن
3

2

4

ردیف

نام متغیرها

1

1

عامل 1

-

2

عامل 2

**0/62

-

3

عامل 3

**0/71

**0/65

-

4

عامل 4

**0/51

0/21

**0/49

-

5

نمرۀ کل

**0/86

**0/81

**0/88

**0/53

**P<0/01

نتایج ضرایب همبستگی حاصل از جدول  6بیانگر آن بود که بهاستثناء رابطۀ بین عاملهای  2و  4که در
سطح  P> 0/05معنادار نگردیده است ( ،)r= 0/21همبستگی سایر خرده مقیاسها با یکدیگر و همچنین
با نمرۀ کل مقیاس ،ضرایب مثبت و معناداری را در سطح  P> 0/01نشان دادهاند .عالوه بر آن ،بیشترین
همبستگی مابین نمرۀ کل با خرده مقیاس عامل سوّم برابر با ( )r= 0/88و کمترین همبستگی نیز مابین
عامل سوّم با عامل چهارم برابر با ( )r= 0/49بوده است .در جدول  7شاخصهای برازش مدل برنامهریزی
فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه خبرگان موردمطالعه گزارششده است.
جدول  .7شاخصهای برازش مدل برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه خبرگان موردمطالعه
مدل برازش

مدل

مدل

شده

اشباع

استقالل

کای دو ()CMIN

117.466

> 0.001

313.006

کای دو نسبی ()CMIN/DF

1.654

شاخصها

برازش مطلق

برازش
تطبیقی

3.440

ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
()RMR

0.057

>0.001

0.210

نیکویی برازش ()GFI

0.681

1.000

0.329

نیکویی برازش اصالحشده ()AGFI

0.528

بنتلر-بونت به هنجار )Delta1( NFI

0.625

برازش نسبی )rho1( RFI

0.519

برازش افزایشی )Delta2( IFI

0.808

0.226
1

0
0

1

0
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شاخصها

برازش مقتصد

مدل برازش

مدل

مدل

شده

اشباع

استقالل

توکر-لویس )rho2( TLI

0.732

برازش تطبیقی CFI

0

0.791

1

0

نسبت مقتصد بودن PRATIO

0.780

>0.001

1

برازش هنجارشده مقتصد PNFI

0.487

>0.001

>0.001

تطبیقی مقتصد PCFI

0.617

>0.001

>0.001

نتایج کسبشده از جدول  7نشاندهندۀ آن است که در شرایطی که فرض نرمالیتی چند متغیره برقرار
نبوده و از روش بوت استرپ استفاده میگردد ،شاخص برازش کای دو و سایر شاخصهای برازشی که
مبتنی بر کای دو هستند ،چندان قابل استناد نیستند ،در این صورت معتبرترین شاخص بولن-استین
( )Bollen-Stineاست .در این آزمون فرض صفر ،نشاندهندۀ مناسب بودن برازش مدل است .ازآنجاکه
مقدار احتمال این شاخص در تحلیل حاضر  0.617بوده و با توجّه به اینکه این مقدار بزرگتر از 0.05
بوده است ،لذا فرض صفر مورد تائید قرارگرفته و نشان میدهد که برازش کلی مدل مناسب است .در
شکل  1مدل برازش شده نهایی برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی ایران نشان
دادهشده است.
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شکل  .1مدل برازش شده نهایی برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی ایران

ارائه مدل برنامهریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی ایران /امید خدا و همکاران

189

بحث و نتیجهگیری
برای جمعبندی نتایج ،به تفسیر یافتههای حاصل از پرسشها میپردازیم .در پاسخ به پرسش پژوهش
مبنی بر اینکه «مدل برنامهریزی متناسب فعالیتهای فرهنگی از دیدگاه مدیران و کارشناسان نهاد
کتابخانههای عمومی کشور چیست؟» ،نتایج تحلیل عاملی نشان از چهار عامل و  14زیر عامل جهت
برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی بوده است که این چهار عامل عبارتاند از :عامل اول
یعنی بررسی اهداف و شناسایی مسئله ،شامل  4گویه (بررسی اهداف کلی و جزئی کتابخانه؛ گردآوری
اطالعات در مورد مسئله و تشخیص اولیه راهحلهای ممکن؛ شناسایی مسئله؛ شناسایی جهت بسترسازی
زمینههای مشارکت) ،عامل دوم یعنی نیازسنجی شامل  4گویه (توجه به پیشینه جمعیت و گروههای
قومی محلهای که کتابخانه در آن واقعشده؛ تعیین گروههای هدف؛ بررسی نیازها و نگرش اجتماعی،
فرهنگی ،بهمنظور شناسایی ارزشهای فرهنگی؛ تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه
پیشنهادهای عملی برای پاسخ گوئی به آنها) ،عامل سوم یعنی تدوین برنامه و تعیین برآمدهای مناسب
شامل  3گویه (تدوین چشمانداز مناسب طراحی فعالیتهای فرهنگی کتابخانه شامل هدف و جهت آن؛
تدوین استراتژیها برای دستیابی به چشمانداز طراحی فعالیتهای فرهنگی؛ تعیین برآمدهای مناسب) و
عامل چهارم یعنی نظارت و ارزیابی شامل  3گویه (تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج بهمنظور اعمال
اصالحات الزم؛ نظارت و ارزیابی دورهای فعالیتهای فرهنگی برای سنجش میزان پیشرفت آنها؛ سنجش
پیامدها ،همچنین رضایت کاربران و جمعیت محلی.
در مورد عامل اول یعنی بررسی اهداف و شناسایی مسئله ،شامل  4گویه (بررسی اهداف کلی و جزئی
کتابخانه؛ گردآوری اطالعات در مورد مسئله و تشخیص اولیه راهحلهای ممکن؛ شناسایی مسئله؛
شناسایی جهت بسترسازی زمینههای مشارکت) ،این نتایج با تحقیق گراس ،مدیاویال و ویرجیانا)2016( 1
در خصوص طراحی مدلی از برنامهریزی برای کتابخانههای عمومی کالیفرنیا همخوانی دارد .بهطوریکه
نتایج آن تحقیق نیز ،درنهایت مدل ا.بی.پی.ای« ،2خروجی بر اساس برنامهریزی و ارزشیابی »3با پنج گام
را ارائه نمود در آنجا نیز مرحله اول شامل جمعآوری اطالعات ،شناسایی مسئله و بررسی اهداف بود.
در مورد عامل دوم یعنی «نیازسنجی» شامل  4گویه (توجه به پیشینه جمعیت و گروههای قومی
محلهای که کتابخانه در آن واقعشده؛ تعیین گروههای هدف؛ بررسی نیازها و نگرش اجتماعی ،فرهنگی،
بهمنظور شناسایی ارزشهای فرهنگی؛ تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه پیشنهادهای
عملی برای پاسخ گوئی به آنها) ،این نتیجه نیز با تحقیق درسانگ ،گراس و لزلی )2006( 4در خصوص
برنامهریزی جهت توسعه فرهنگ عمومی محلی (مشتری محور) نه کتابخانه ازجمله کتابخانههای اکلند،5
فیالدلفیال ،6بندفورت ،1بالتیمور 2در سال  2005برای طراحی خدمات جوانان 3همخوانی دارد .بهطوریکه
1.Gross, Mediavilla And Virginia
2.OBPE Model
)3.Outcome-Based Planning and Evaluation (OBPE
4.Dresang, Gross and Leslie
5.Oakland Public Library
6.Free Library of Philadelphia
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در آن تحقیق نیز ،مؤلفه جمع آوری اطالعات مربوط به جامعه و جمعیت و شناخت دقیق آنها موردتوجه
قرار داشت بهگونهای که نیازسنجی دقیق جمعیت ،تعیین گروهها و زیرگروههای هدف ،همچنین تعیین
سطح سنی جهت طراحی متناسب برنامهها با سن ،همچنین جمعآوری اطالعات ،از مؤلفهها بودند.
در مورد عامل سوم یعنی «تدوین برنامه و تعیین برآمدهای مناسب» شامل  3گویه (تدوین چشمانداز
مناسب طراحی فعالیتهای فرهنگی کتابخانه شامل هدف و جهت آن؛ تدوین استراتژیها برای دستیابی
به چشمانداز طراحی فعالیتهای فرهنگی؛ تعیین برآمدهای مناسب) ،این نتیجه با تحقیق اسکوپ مایر-
هنسلی 4پژوهشی با عنوان طراحی مدل استراتژی در کتابخانهها همخوانی دارد .بهطوریکه در آنجا نیز
بعد از شناسایی دقیق کتابخانه ،اعضای کتابخانه و طراحان ،اسکن محیط کتابخانه ،عامل اساسی مدل
برنامهریزی عبارت بود از :طراحی و تعیین دقیق برنامه :5شامل تعیین و تدوین استراتژی و چشمانداز،
اهداف ،مأموریتها و برنامهه ای سازمان ،به تائید رساندن این اهداف و مأموریتها از دید کاربران و
ذینفعان کتابخانه.)Owens 2002( 6
در مورد عامل چهارم یعنی «نظارت و ارزیابی» شامل  3گویه (تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج
بهمنظور اعمال اصالحات الزم؛ نظارت و ارزیابی دورهای فعالیتهای فرهنگی برای سنجش میزان پیشرفت
آنها؛ سنجش پیامدها ،همچنین رضایت کاربران و جمعیت محلی ،این نتیجه با تحقیق التریل و
استیفواتر و تد )2012( 7بهمنظور برنامهریزی خدمات و فعالیتهای آموزش استفادهکنندگان ،پشتیبانی
آنالین و الکترونیکی کتابخانههای ایالتی نیویورك ،8مدل برنامهریزی «ارزیابی مبتنی بر نتیجه »9را
پیشنهاد دادند .در این راستا جهت طراحی برنامهها و خدمات ،تکنیکهای ارزیابی مبتنی بر نتیجه نیز
بهطور گستردهای در اختیار کتابداران قرار گرفت بهطوریکه بتوانند تأثیر این برنامهها و خدماتشان را
تعیین کنند و درنهایت عالوه بر ارائه برنامهها و خدمات باکیفیتتر ،در آینده منجر به بهبود برنامهریزی و
تصمیمگیری بهتر شود (.)Latreille, Stiefvater and Todd 2012
بهطورکلی مدل حاضر با چهار عامل «بررسی اهداف و شناسایی مسئله ،نیازسنجی ،تدوین استراتژی و
چشمانداز ،نظارت و ارزیابی» با مدل تحقیقی دنهام )2008( 10همخوانی دارد .بهطوریکه در آنجا نیز
برای برنامهریزی فعالیتهای کتابخانهای لوا ،11بررسی اهداف توسعه برنامههای کتابخانه ،مؤلفه نیازسنجی
و شناخت دقیق ذینفعان و جامعه ،تدوین بیانیه مأموریت و استراتژیها ،ارزیابی و نظارت جزء مؤلفهها

1.Fortbend County Library
2.Baltimore
3.Youth Services Through Outcome-Based Planning And Evaluation
4.Hensley-Schopmeyer
5.Desining Unit Plan
6.Accepting the Agenda
7.Latreille, Stiefvater and Todd
)8.New York State Library (NYSL
)9.Outcome-Based Evaluation (OEB
10.Donham
11.Lowa School Library Program Guidelines
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بودهاند .همچنین این مدل با تحقیق ویتلی 2013 1در خصوص برنامهریزی خدمات جامعهمحور همخوانی
دارد .بهطوریکه در آن تحقیق نیز کتابخانه عمومی ادمونتون 2در سال  2005کمیتهای برای مشخص
کردن فلسفه بهکارگیری مدل برنامهریزی خدمات جامعهمحور 3تشکیل داد ،درنتیجه بر این اساس گویه-
های برنامه استراتژی سال  2006تا  2010مشخص شد ( .)Wheatley 2013در این برنامهریزی تمرکز
روی جامعه است در آنجا نیز مؤلفههای برنامهریزی عبارت بودند از :نیازسنجی جامعه ،تعیین دقیق
نیازهای جامعه ،تشخیص مشکالت و مسائل گروهها و جامعه (تعیین دقیق گروهها) ،تعیین دقیق سطح
مشارکت اجتماعی آنها ،4همچنین ارزیابی ،نتایج ،تأثیرات ( .)Wheatley 2013بهاینترتیب برنامهریزی
برای خدمات کتابخانهها بایستی بهگونهای باشد که توسعه فعالیتها و خدمات ،منجر به تشویق مشارکت
حداکثری کاربران کتابخانه گردد ،در این راستا توجه به نیازها و کشف دقیق این نیازها از اهمیت خاصی
برخوردار است ).)Polger 2019
با کشف این مدل ،کتابخانههای عمومی ایران میتوانند با بهرهگیری از مؤلفهها و عوامل این مدل در
تصمیمگیریها ،فعالیتهای فرهنگی را با اطمینان خاطر بیشتری برنامهریزی نمایند .از طرفی با
بهکارگیری مؤلفههای این مدل میتوانند از ویژگی بسیار مهم و کاربردی در کتابخانهها بهره گیرند.
ویژگی بارز و برجسته این مدل ،همانند مدلهای برنامهریزی کتابخانه عمومی ادمونتون و کتابخانههای
اکلند ،جامعهمحور بودن این مدل است .طبق این مدل قبل از هر چیزی توجه به پیشینۀ جمعیت و
گروههای قومی محلهای که کتابخانه در آن واقعشده ،همچنین توجّه به دیدگاههای فرهنگی ،توجه به
رویکردهای شناسایی و کشف ارزشهای فرهنگی ،همچنین تعیین دیدگاههای فرهنگی بهمنظور مشخص
نمودن انتظارات فرهنگ جامعه از کتابخانه ،در راستای تغییرات اساسی در فعالیتها و خدمات در سرآمد
قرار خواهد گرفت تا برنامهریزی کامل و متناسب فرهنگی طراحی گردد .همچنین با نیازسنجی دقیق
جمعیت ،تعیین گروهها و زیرگروههای هدف ،همچنین تعیین سطح سنی جهت طراحی متناسب برنامهها
باسن ،همچنین جمعآوری اطالعات ،مشتری محوری را به همراه خواهد آورد .این مدل با مدل کتابخانه-
های عمومی نیوکاسل 5نیز همخوانی دارد ،در آنجا نیز بهمنظور طراحی خدماتشان تمرکز بر مخاطبان
دارند و جامعهمحور بودن برنامهریزی را مدنظر قرار دادهاند بهطوریکه در این مدل برای برنامهریزی
خدمات کتابخانهای جهانی ،به مشارکت حداکثری مخاطبان توجه شده است ( City of Newcastle
.)2019
6
برنامهریزی کتابخانه عمومی برگنفیلد از ایالت نیوجرسی آمریکا  2024-2019نیز بر روی
برنامهریزی جامعهمحور و توجه به مخاطبان تمرکز کرده است ( .)Armbruster et al. 2019همانطورکه

1.Wheatley
2.Edmonton Public Library
3.Community-Led Service Philosophy
4.Levels of Community Engagement
5.Newcastle
6.Bergenfield Public Library

192

مدیریت اطالعات /دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

کتابخانههای کانادا و آمریکا نیز از مدل برنامهریزی جامعهمحور جهت توسعه کاربران 1برای خدمترسانی
به همه سنین بهره گرفته است (.)Pard 2018
بهطورکلی این مدل (برنامهریزی جامعهمحور) در مقایسه با برنامهریزی سنتی ،قابلیت توسعه و اجرای
یک برنامهریزی جهت انتقال فعالیتهای فرهنگی ،خدماتی و مهارتی به کتابخانهها را با تمرکز روی
مخاطبان دارد ،بهطورکلی هر آنچه موجب جذب اعضای جدید و توسعه مؤثر مردم به کتابخانه با استفاده
از دیدگاههای جدید کتابخانه عمومی 2و بهکارگیری مدلهای طراحی و برنامهریزی جدید جهت طراحی
برنامه ها و خدمات جذاب برای جامعه در راستای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی آنها است را داراست.
درواقع هر کتابخانه میتواند مدل خدماتی و فعالیتهای فرهنگیاش را بر اساس جامعه هدف خود انتخاب
نماید.

پیشنهادها
جهت توصیف عاملهای مدل برنامهریزی به روشی قابلاجرا ،پیشنهاد میشود:
 -1تا برنامه ریزان فعالیتهای فرهنگی جهت طراحی برنامهها و فعالیتهای فرهنگی خود از
چارچوب ارائهشده بهره گیرند تا در سایه تمرکز بر روی مخاطبان و اعضای جامعه ،همچنین با
توجه و شناسایی عوامل جهت بسترسازی زمینههای مشارکت از فرصت مشارکت و تعامل با
کاربران و جامعه ،بتوانند به اهداف متعالی فرهنگی و آموزشی خود دست یابند .همانطورکه
کتابخانههای عمومی با بهکارگیری مدلهای برنامهریزی نظیر مدلهای مشارکتی توانستهاند
قدرتمندتر از قبل به ارائه فعالیتها و خدمات بپردازند .یکی از این فعالیتها و خدمات ،طراحی
و برنامهریزی ،نمایشگاههای تعاملی 3در کتابخانهها است ( Matthews, Metko and Tomlin
 .)2018کتابخانه عمومی برگنفیلد 4نیز برای به اجرا درآوردن برنامهریزی ،فرصتهای مشارکت
با سازمانها را ایجاد نمود تا در سایه مشارکت با مراکز و سازمانها ،امکان ارائه خدمات به
مخاطبان بیشتری فراهم آورد (.)Armbruster et al. 2019
 -2توجه به پیشینه جمعیت؛ همچنین بررسی نیازها و نگرش اجتماعی ،فرهنگی ،بهمنظور
شناسایی ارزشهای فرهنگی؛ تحلیل نیازهای کاربران و شهروندان محله و ارائه پیشنهادهای
عملی برای پاسخگویی به آنها ،در برنامهریزی جهت طراحی فعالیتهای کتابخانهای را در
اولویت قرار دهند تا از فرصت تعامل با افراد محلی و گروههای قومی جامعه بیش از گذشته
بهرهمند گردند.
 -3با بهرهگیری از مؤلفه «نظارت و ارزیابی» و تشکیل حلقه بازخورد و ارزیابی نتایج بهمنظور
اعمال اصالحات الزم؛ نظارت و ارزیابی دورهای فعالیتهای فرهنگی برای سنجش میزان

1.The Model of Community Develop
2.Modernsisation Review of Public Libraries
3.Interactive Exhibits
4.Bergenfield
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پیشرفت آنها؛ سنجش پیامدها ،همچنین رضایت کاربران و جمعیت محلی ،با بررسی نتایج و
بازخورد از کاربران و سنجش رضایت آنان بتوان تغییرات اساسی در فعالیتها و خدمات
متناسب نیاز کاربران ایجاد نمود تا برنامهریزی کامل و جامعی طراحی گردد .همانطورکه در
مدل برنامهریزی اتحادیه انجمنهای کتابخانههای عمومی استرالیا ،1یکی از شاخصهای کلیدی
عملکرد ،ارزیابی سهم نتایج خدمات کتابخانهای به جامعه است .ارزیابی این نتایج ،میتواند در
سطح منطقه یا محله یا کل جامعه ،جهت امکان اصالح مجدد آن برنامه و بهبود بخشی به آن
مفید باشد ( .)Australian Library and Information Association 2016درواقع امکان
تعیین ارزش فعالیتهای فرهنگی در برنامهریزی برآمدمحور ،میتوان ارزش خدمات کتابخانه را
ارزیابی نموده تا با اندازهگیری مداوم پیشرفت خدمات ،کیفیت اجرائی را بهبود بخشد
(.)Nelson 2008

)1.Australian Public Library Alliance (APLA
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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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