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Abstract 

Purpose:This survey investigated   the awareness level of Citizenship rights of librarians and 

public libraries’ members who are over 18 years while these libraries are considered as a 

center for lifetime learning and their social functions are scrutinized. 

Methodology: The descriptive-survey method is used in this applied research. The data are 

gathered by the questionnaires which are made by the researchers. The questions are 

designed according to Likert Scale. In this research, thirty-two public libraries with their 

sixty-four librarian and 21529 members (over eighteen years) form the statistical population. 

According to Morgan Table, the random sample is 55 librarians and 377 members who are 

over eighteen years old. The data are analyzed by descriptive and inferential statistics using 

SPSS 24.  

Findings: The findings based on the ideas of librarians and members showed that the 

following cases are less than average in public libraries: 1- knowing   about   the Islamic 

Republic’s citizenship rights 2- The facilities, resources and current capacities of the public 

library to teach citizenship rights 3- the role of public libraries to improve the awarning of 

citizenship rights 4- the role and position of the librarian to teach and facilitate the lifelong 

learning. 

Conclusion: The current research is the first research carried out on the Study of the 

Awareness Level of Citizenship Rights for Librarians and Public Libraries members of 

Shiraz and Its Role in Lifelong Learning. 
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 چکیده

 18 اعضدات یدا ت   ینشدور قودوش شدهروندت کتایدداران و     سدنشش ییدنان اگداهی ا     هدد  الدلی ایدژ پد وهش یررسدی و      هدد  پدژوه :  

 .العمر استعنوان یراکن یادگیرت یادامهات عمویی یهیا نگاهی جدید یه کارکردهات اجتماعی کتایخانه هات عمویی شیرا ،سال کتایخانه
 

روش پدد وهش پیمایشددی تولددیوی و نددو  یرالعدده کدداریردت اسددت. سدداا ت پرسشددنایه یراسددا  طیدد  پددن       :شناسددی پددژوه روش

سددال  18نوددر اعضددات یددا ت   21529نوددر کتایدددار  و  64 ،کتایخاندده عمددویی  32 ایعدده پدد وهش راج .اسددت ات لیکددرت طراقددی شددده گنیندده
نودر اعضدات    377نودر کتایددار و    55کتایخانده،   32و قشدم نمونده یراسدا  جددول یورگدان شدای         اندد هتشدکی  داد هات عمدویی شدیرا    کتایخانه
یددرات تشنیدده و ت لیدد  اطالعددات  وهددات اسددتن اطی هددات تولددیوی و ایددارهرههددا ا  ایدداینظددور تشنیدده و ت لیدد  دادهسددال اسددت. یدده 18یددا ت 
 .استاستواده شده  24نسخه   ا .پس. ا . ا افنار اورت  شده ا  نرمجمع
 

اشددنایی و اگدداهی ا  ینشددور قوددوش شددهروندت جمهددورت اسددالیی ایددران در یددیژ  هددات پدد وهش نشددان دادنددد کدده ییددنان   یافتدده: هددایافتدده

تددر ا  قددد یتوسدد  اسددت. همانددیژ ییددنان ایکانددات، ینددایع و    هددات عمددویی شددیرا  پدداییژ سددال کتایخاندده 18اعضددات یددا ت کتایددداران و 
ویی در جهدت پاسددخگوت یده نیا هددات افدراد جایعدده در ش دوو ایددو ش قودوش شددهروندت ا  دیدددگاه      هدات عمدد هددات کندونی کتایخاندده ظرفیدت 

هددات عمددویی سددال کتایخاندده 18تددر ا  قددد یتوسدد  اسددت. ا  دیدددگاه کتایددداران و اعضددات یددا ت  سددال پدداییژ 18کتایددداران و اعضددات یددا ت 
تدر ا  قدد یتوسد     العمدر در جایعده پداییژ   هروندت یده لدورت یدادام   هدات عمدویی در ارتودا دادن سدرا اگداهی قودوش شد       شدیرا ، نودش کتایخانده   

العمددر ا  دیدددگاه هددات یددادامات در ایددو ش و تسددهی  یددادگیرتهددات عمددویی ا  نظددر قرفددهاسددت. همانددیژ نوددش و جایگدداه کتایددداران کتایخاندده
 تر ا  قد یتوس  است.پاییژها دیدگاه اعضات کتایخانهتر ا  قد یرلوب و ا  کتایداران یا تر ا  قد یتوس  و پاییژ

 

یررسدی ییدنان اگداهی ا  ینشدور قودوش      هدایی اسدت کده یده لدورت اساسدی یده        ایدژ پد وهش جدنو اولدیژ پد وهش      گیدری: بحث و نتیجده 

هددات هددات عمددویی در یددادگیرت و  نوددش کتایخاندده  هددات عمددویی پرداشتدده در کتایخانددهسددال  18شددهروندت کتایددداران و اعضددات یددا ت   
 نماید.العمر را  یررسی یییادام
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 مقدمه
عجژرا  محلژی   دیار بژه  عمرمی هایکتابخانههای اخیر در دهه

 هژا بلکژه آ  نمی شرند.  محسروبرای ناهداری یا امانت کتاو 
شرند که کارکردهژای متجژرعی   هادی چجدمجظرر  محسرو مین

در قالب کارکردهای اجتماعی بایژد  های عمرمی کتابخانه .دارند
دهجژد و در ادامژه   به مسائل و مشکالت جامعه واکژج  نشژا    

کارکردهای اجتماعی پیشین خرد همچر  ماارز  با بیسژرادی و  
ساح فرهجژ  جامعژه  کارکردهژای نژر و جدیژد مانجژد        یارصقا

های شغلی  آمرزش حقر  شژهروندی  رفژع   کارآفریجی  مهارت
هژای اجتمژاعی و در دیاژر مسژائل جامعژه       معضالت و آسژیب 

 نمایجد. های خرد را اجراقد  شد  و برنامهپی 
در دنیای مدر  رسالت آمرزش صجهژا بژر عهژد  مژدارس و     

  صحژت عجژرا    های عمژرمی کتابخانهنهادهای آمرزشی نیست. 
قژادر هسژتجد فرهجژ  شژهروندی و      العمرمراکا یادگیری مادا 

 را به افراد بیامرزنژد الز  هماما  با صغییرات جامعه های مهارت
 (.2000  1الییج و  پیپ )کاکس؛

( یکژی از اهژداف   1994در بیانیه ای ال/یرنسژکر ) همچجین 
های عمرمی  حمایت از آمژرزش فژرد و خردآمژرزی و    کتابخانه

 همچجین صقریت آمرزش رسمی در صمامی سژار  اعژال  شژد    
های عمرمی درواز  است که کتابخانه است. در این مجشرر آمد 

است به سری دان  که شرایط اساسی را برای یادگیری مژدا    
هژای  گیژری مسژتقل و صرسژعه فرهجاژی افژراد و گژرو       میمصص

اهژداف راهاژردی سژال    همچجژین   آورد.اجتماعی را فراهم مژی 
های عمرمی ای ال بر دفا  از مژرد   بخ  کتابخانه 2003-2002

ساالری از طریق دسترسی هماانی بدو  صاعیض به اطالعژات و  
   ید دارد.کأالعمر صهای فعال در حرز  آمرزش مادا گسترش پروژ 

حقر  شهروندی از  ةهایی که درزمیجفرد با آمرزشا  درواقع
فژردی  اکججژد بژه   دریافژت مژی   غیررسمیطریق نظا  آمرزشی 

های اخالقی و اجتماعی رشژد  مستقل که دارای حس مسئرلیت
د و عضر سردمجدی بژرای جامعژه   نشرمیصادیل   دجای باشیافته
هژای  کتابخانژه ی در آمرزش حقر  شهروند  د. بجابرایننگردمی

 .ضرورت پیدا خراهد کردعمرمی 
بررسی  و سجش  میاا  آگاهی   هدف اصلی این پووه 

سژال   18از مجشرر حقر  شهروندی کتابدارا  و اعضای باالی 
ایژن  از  هدف فرعژی متصژرر  . استهای عمرمی شیراز کتابخانه

پووه  دستیابی به راهکارهای برای آمرزش حقر  شهروندی 
خژاص بژا   لی و مجشرر حقژر  شژهروندی بژه صژررت     طرر کبه

 .استمی های عمرمحرریت کتابخانه
االت زیژر  ؤبه س پووه در این پووه  برآنیم با بررسی و 

                                                           
1  . Cox,  Pip & Laing  

 پاسخ دهیم: 
آشجایی با مجشرر حقر  شهروندی جمهرری اسژالمی  میاا   . 1

 های عمرمی شیراز چقدر است ؟ایرا  بین کتابدارا  کتابخانه
هژای  هژای کجژرنی کتابخانژه   ات  مجابع و ظرفیت. میاا  امکان2

عمژژرمی در جهژژت پاسژژخاری بژژه نیازهژژای  افژژراد جامعژژه در 
خصرص آمرزش مجشرر حقر  شژهروندی از دیژدگا  کتابژدرا     

 ؟ استچقدر 
های عمرمی در آمژرزش  . از دیدگا  کتابدارا    نق  کتابخانه3

طرر کلژی و مجشژرر حقژر  شژهروندی بژه      حقر  شهروندی به
 رت خاص چقدر است؟صر
آشجایی با مجشرر حقر  شهروندی جمهرری اسژالمی  میاا    .4

هژای عمژرمی   سژال کتابخانژه   18ایرا  در بین اعضای بژاالی  
 شیراز چقدر است؟

هژای  هژای کجژرنی کتابخانژه   . میاا  امکانات  مجابع و ظرفیت5
عمژژرمی در جهژژت پاسژژخاری بژژه نیازهژژای  افژژراد جامعژژه در 

حقژر  شژهروندی از دیژدگا  اعضژای      خصرص آمرزش مجشرر
 ؟ استسال چقدر  18باالی 

 عمرمی هایکتابخانه سال  نق  18. از دیدگا  اعضای باالی 6
طژرر کلژی و مجشژرر حقژر      بژه  شژهروندی  آمرزش حقژر   در

 شهروندی به صررت خاص چقدر است؟
هژای عمژرمی از نظژر    بژدارا  کتابخانژه  کتا.  نق  و جایاژا   7

العمژر  از  هژای مژادا   و صسژهیل یژادگیری  ای در آمژرزش  حرفه
 ؟ استدیدگا  کتابدارا  و اعضا به چه میاا  

 

 های پژوهشپیشینه
رسژد کژه   ه نظر مژی چجین بهای انشا  شد   با صرجه به بررسی

حقژژر  میژژاا  آگژژاهی از مجشژژرر  کمّژژی و آمژژاری از  ماالعژژه
 نارفتهبه صررت گسترد  انشا   ایرا های کتابخانهشهروندی در 

صژررت  ه هایی است که باولین پووه  ءو این پووه  جا است
   پرداخت. اساسی به  این مرضر  با اهداف ذکر شد  خراهد

 

 العمریادگیری مادام
هژای دیاژری مانجژد یژادگیری     العمر که با عجرا یادگیری مادا 

مستمر  یادگیری مداو   یژادگیری در دورا  زنژدگی نیژا آورد     
  هجشژاری نیسژت  بلکژه یژم اصژل      اسژت  یژم م هژر    شد 

یافته چجد بعدی است که ججاه عمردی آ  شژامل طژی   سازما 
فرآیجد یادگیری از صرلد صا مرگ است و ججاه افقی آ  کژه کژل   

گیژرد. ایژن نژر  از    گستر  زندگی فردی و اجتماعی را در بر می
جای صمرکا روی یادگیری یکجراخت در یم برهه از یادگیری به

سژازی  اد  از آ  در بقیه عمژر  نژاگایر از پراکجژد    زندگی و است 
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صمامی حراس و امکانات یادگیری در سرصاسر عمر است صا فژرد  
هژا   بتراند متجاسب با صغییژرات روزمژر  زنژدگی و همژرا  بژا آ      

یژابی جدیژد بژه بهتژرین     امکانات معیشتی خرد را در این صاابق
ل اساسژی  العمژر اصژ  وجه میسر سازد. درواقژع  یژادگیری مژادا    

دهی برای مشارکت در پیشارد یژادگیری رسژمی  آزاد و   سازما 
  .(1395  ایرا  –کمیسیر  ملی یرنسکر غیر رسمی است )

 

 حقوق شهروندی
 شژمار  به افراد حقر  صریناساسی و ابتدایی از شهروندی حقر 

 شژژژهروند  شژژژخصیت  آ  ناژژژرد  صژژررت در کژژه  .رودمی
 را شژهروندی  حقژر   کلژی  طژرر  بژه   .گیژژژرد نمژژژی  شژژکل

 جامعژه  در اشژخاص  روابط بر حاکم قراعد مشمرعه به صرا می
  درواقژع   .اسژت  مختل ژی  ابعژاد  دارای کژه  کرد صعریف شهری
 جامعژه  افراد بین در را هامسئرلیت و وظایف   شهروندی حقر 

 صحژرالت  در را افژراد  همایسژتی  و مشارکت امکا  و مشخص
 فژروردین  /30 مشله ایجترنتژی دلتژا    )  کجدمی فراهم اجتماعی 

1399). 
 حقژر     مژدنی  حقر  صله اس بر شهروندی حقر  اساساً

 اصژلی  ارکژا    از و شژد   نهاد  بجیا  اجتماعی حقر  و سیاسی

 به دمرکراصیم درجرامع شهروند .شرد می محسرو بشر حقر 
 به و باشجدمی دارا را کشرری که صابعیت شردمی اطال  افرادی

  در کژه  شژرند می برخرردار ماایایی و حقر  از وابستای این عصا
 صصژریب  بژه  کشژرر  آ  در عژادی  قرانین سایر و اساسی قانر 
 . (1389محسجی  ) استرسید 
 

 منشور حقوق شهروندی
از  1395آذر  29 مژژاد  و در 120 مجشژژرر حقژژر  شژژهروندی در

امضا و ابالغ شژد دولژت در ایژن سژجد بژه       رئیس جمهرر سری
دناال این است که با اصکا به قرانین و مقررات مرجرد وظایف و 

را  حقژر  شژهروندی   صکالیف عمد  خرد در باو حقر  ملژت و 
درچهارچرو قانر  اساسی و با رعایت مژرازین اسژالمی احصژا    

به بهترین نحر  در جامعه اعمال شرد و  حقر  شهروندی کجد صا

های پژی   سژازوکار  نیژا  ضمانت اجرایی این سژجد  در خصرص
 . است بیجی شد 

 

 در عصر حاضر  های عمومیکتابخانهنقش 
 بژرد   جامعژه  لیج ژم جژاء  که هاستقر  عمرمی هایکتابخانه

 بژرای  را مجژابع  بژه  برابژر  دسترسژی  و آزاد های مکا  که است
 دو هژر  هژا آ . کجژد مژی  فراهم آمرزشی اهداف و فراغت اوقات

 آمژرزش   اشژکال  همژه  در خردمحژرر  و یافته سازما  یادگیری

 سژجی  هژای گژرو   همه برای غیررسمی و رسمی یادگیری یعجی

 کژه  دارد وجژرد  نظژر اص ژا   ایژن  عژالو   هبژ  .کججدمی پشتیاانی
 سژجتی  در نقژ   آمرزش  گسترش با باید عمرمی هایکتابخانه

  (.2015  1 )باالپانیدو کججد بازبیجی خرد
  امروز  با پیشژرفت روزافژاو  دانژ  و فجژاوری و جریژا     

هژایی  هژا نیازمجژد آمژرزش مهژارت    عات  کتابخانهالگسترد  اط
هستجد که با کمم آ  هماا  با صرسعه علم و فجاوری به پژی   

هایی داریم کژه بترانجژد بژا    رو  نیاز به پرورش انسا بروند. ازاین
 .ها بپردازنژد ت روبرو شرند و به حل آ الص کری خالق  با مشک

  الز های باید بترانجد با آمرزش های عمرمیابدارا  کتابخانهکت
ها و صغییرات جدید هماژا  سژازند. بجژابراین     خرد را با پیشرفت

های جدیژد  ای از مهارتکتابدارا  باید به دناال صرسعه مشمرعه
ای را برای خژرد در نظژر بایرنژد    ها و وظایف صاز و نق  باشجد

 (. 1387 نیا شیروانی(

که براسژاس اهژداف صعیژین    می  های عمروظایف کتابخانه
بژه چجژد    هژا که از بژین آ   شرد  نیا گرناگر  و متعدد استمی

 :خراهد شداشار   که بیشترین صجاسب با این پووه  داردهدف 

ای بژر حسژب   صهیه و گردآوری کتاو و سایر مجابع کتابخانه -1
 .نیاز و صقاضای جامعه

 .فردی سازند  رشد هایفرصت ایشاد -2

 اطالعژات  انرا  صما  به شهروندا  صما  ترسیدس صضمین -3 

  .هااجتماعات آ  با مرصاط
هژا   ارائه خدمات ججای از قایل برگژااری انژرا  نمایشژاا     -4 

 . و ...ها  کتابخرانی ها  جشنسخجرانی
 سار  صمامی ونیا خردآمرزی و فردی آمرزش از پشتیاانی -5

 .رسمی آمرزش
 

 پژوهششناسی روش
صرجه بژه اهژداف  پیمایشژی صرصژی ی و نژر       روش پووه  با 
 از هژا  داد  صحلیژل  و صشایژه  مجظژرر بهاست.  ماالعه کاربردی 

 و صشایژه  بژرای  و اسژتجااطی  هژای و آمژار   صرصی ی هایآمار 
اس. پژی. اس. اس  افاار نر  از آوری  شد جمع اطالعات صحلیل

جامعه آمژاری  ایژن پژووه  براسژاس     . است شد  است اد  24
ات و آمار نهاد کتابخانه های عمژرمی اسژتا  فژارس صژا     اطالع

ن ژر کتابژدار     64کتابخانه نهادی     32شامل  1398پایا  سال 
هژای عمژرمی   سژال کتابخانژه   18ن ر اعضای باالی  21529و 

ن ژر   55باشد.  حشم نمرنه با استجاد به جدول مررگا  شیراز می
بژه صژررت    کهاست سال  18ن ر اعضای باالی  377کتابدار و 

 است. صصادفی انتخاو شد 

                                                           
1. Balapanidou 
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و پرسشژژجامه د پژژووه ابژژاار گژژردآوری اطالعژژات در ایژژن   
با صرجه به ایجکژه پژووه  مشژابهی انشژا       استساخته محقق
متخصژص بژه صهیژه پرسشژجامه      اسژتادا  و صرصژیه   بژرد نشد  
های داخلی بژا مرضژر    نامهساخته برد در ابتدا کلیه پایا محقق

و سپس حقر  شهروندی بررسی و صعژداد   های عمرمیکتابخانه
االت طژر  پیشژجهادی بژرای    ؤال انتخاو و همرا  با سؤس 150

و حقر  شجاسی العات و دان رشته علم اط استادا صعدادی از 
د و بعد از دریافت نظرات و اصالحات الز  در مشمژر   شارسال 

هژای  ال در قالب دو پرسشجامه طراحژی شژد. پرسشژجامه   ؤس 30
دود از جامعژه  ختیار صعداد محطریق فضای مشازی در امذکرر از 

ویژرای    مشدداٌآوری اطالعات آماری قرارگرفت و پس از جمع
حرز  علژم   استادا  یید أصنهایت مررد  در ها پرسشجامهو روایی 

 گرفت.  قرارشجاسی و حقر  و  علر  سیاسی اطالعات و دان 

 

 
 عمرمی  شیراز هایکتابخانه مدیرا  و االت پرسشجامه کتابدارا ؤصرزیع س 1.جدول

 آلفا هاالؤشماره س تعداد اصلی موضوعات

 89/0 معکرس 2سرال   -2 1 2 میاا  آشجایی با مجشرر حقر  شهروندی

 81/0 17  10  9  8  7  6  5  4  3 9 های عمرمیامکانات و شرایط کجرنی کتابخانه

 65/0 16  11 2 حقر  شهروندیعجرا  ارصقادهجد  های عمرمی بهنق  کتابخانه

 74/0 15  14  13  12 4 العمرهای عمرمی در آمرزش و صسهیل یادگیری مادا نق  و جایاا  کتابدارا  و کتابخانه

  
 هژای سال کتابخانژه  18اعضای باالی  ویو  2 شمار  پرسشجامه

مژرارد زیژر مژررد     سژجش   ال جهژت ؤسژ  13عمرمی  شیراز با 
 .است اد  قرارگرفت

 
 عمرمی شیراز هایاالت پرسشجامه اعضای کتابخانهؤصرزیع س 2.جدول

 آلفا شماره سوال ها تعداد های اصلیسازه
 80/0 معکرس 7سرال  -7 6 2 میاا  آشجایی با مجشرر حقر  شهروندی

 71/0 12  11  10  9  8  5 6 های عمرمیامکانات و شرایط کجرنی کتابخانه

 61/0 13  4  2 3 عجرا  ارصقادهجد  حقر  شهروندیبه های عمرمینق  کتابخانه

 80/0 3  1 2 العمردر آمرزش و صسهیل یادگیری مادا های عمرمی کتابدارا  و کتابخانه نق  و جایاا 

 
ها از روش صحلیل گریه و آل ای مجظرر بررسی پایایی پرسشجامهبه

دست آمد ه کرونااخ است اد  شد که مقدار ضریب آل ای کرونااخ ب
ییژد  أشد  و مقدار پایایی مژرارد مژذکرر ص   های زیر آورد در جدول

 شد. 
مجظژژرر بررسژژی پایژژایی پرسشژژجامه کتابژژدارا  و مژژدیرا     بژژه   

های عمرمی شیراز از روش صحلیل گریه و آل ای کرونااخ کتابخانه
است اد  شد. روایی صحلیل گریه در بعد آشجایی بژا مجشژرر حقژر     

رری اسالمی ایرا  نشژا  داد کژه طیژف ضژریب     شهروندی جمه
( در 94/0 -95/0) های این بعد با نمژر  کژل آ    هماستای گریه

اسژت و ضژریب آل ژای     دار به دسژت آمژد   معجی 0001/0ساح 
ییژد  أدهد که مقدار  پایایی این بعد صمی را نشا  89/0کرونااخ نیا 

هژای  یژت شد. صحلیل گریه در بعد میژاا  امکانژات  مجژابع و ظرف   
های عمرمی در جهت پاسخاری به نیازهای افراد کجرنی کتابخانه

قر  شهروندی نشا  داد کژه طیژف   جامعه در خصرص آمرزش ح

 -76/0)های ایژن بعژد بژا نمژر  کژل آ       گریه ماستایضریب ه
اسژت و ضژریب    دار به دست آمد معجی 0001/0( در ساح 36/0

بجابراین مقژدار  پایژایی    .دهدمی را نشا  81/0آل ای کرونااخ نیا 
یید شد. صحلیل گریه در بعد ارصقا داد  ساح آگژاهی حقژر    أآ  ص

العمژر نشژا  داد کژه طیژف ضژریب      شهروندی به صژررت مژادا   
( در 80/0 -88/0های این بعد با نمژر  کژل آ  )  هماستای گریه

اسژت و ضژریب آل ژای     دار به دسژت آمژد   معجی 0001/0ساح 
ییژد  أدهد که مقدار  پایایی این بعد صشا  میرا ن 65/0کرونااخ نیا 

هژای  شد. صحلیل گریه در بعد نق  و جایاا  کتابژدارا  کتابخانژه  
هژای  ای در آمژرزش و صسژهیل یژادگیری   عمژرمی از نظژر حرفژه   

هژای ایژن   العمر نشا  داد که طیف ضریب هماستای گریژه مادا 
ر بژه  دامعجی 0001/0( در ساح 60/0 -86/0بعد با نمر  کل آ  )

را نشژا    74/0دست آمد  اسژت و ضژریب آل ژای کروناژاخ نیژا      
 یید شد.أدهد که مقدار  پایایی این بعد صمی



 53                                           ... العمرماالعه میاا  آگاهی از مجشرر حقر  شهروندی و نق  آ  در یادگیری مادا  :کشاورز و دلقندی

 ساخته(پایایی پرسشجامه ویو  کتابدارا  و مدیرا  )محقق .3 جدول

 صرصی ی هایآمار 
آشجایی با مجشرر 
 حقر  شهروندی

میاا  امکانات  مجابع و 
 های کجرنی+ظرفیت

  ساح آگاهی داد ارصقا
 حقر  شهروندی

 نق  و جایاا  
 کتابدارا  کتابخانه

 60/0 -86/0 80/0 -88/0 36/0 -76/0 94/0 -95/0 طیف ضریب هماستای

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 داریساح معجی

 74/0 65/0 81/0 89/0 ضریب آل ای کرونااخ

 
عمرمی   هایمجظرر بررسی پایایی پرسشجامه اعضای کتابخانهبه

از روش صحلیل گریه و آل ای کرونااخ است اد  شد. صحلیل گریه 
در بعد آشجایی با مجشرر حقژر  شژهروندی جمهژرری اسژالمی     

های این بعد با ایرا  نشا  داد که طیف ضریب هماستای گریه
دار به دست معجی 0001/0( در ساح 91/0-92/0نمر  کل آ  )

دهژد  را نشا  مژی  80/0ا است و ضریب آل ای کرونااخ نی آمد 
یید شد. صحلیل گریه در بعژد میژاا    أکه مقدار  پایایی این بعد ص
هژای عمژرمی در   های کجرنی کتابخانهامکانات  مجابع و ظرفیت

جهت پاسخاری به نیازهای افراد جامعه در خصژرص آمژرزش   
حقژژر  شژژهروندی نشژژا  داد کژژه طیژژف ضژژریب هماسژژتای  

( در سژاح  45/0 -78/0  )های این بعژد بژا نمژر  کژل آ    گریه
است و ضریب آل ژای کروناژاخ    دار به دست آمد معجی 0001/0

دهد که بجابراین مقژدار  پایژایی ایژن بعژد     را نشا  می 71/0نیا 
یید شد. صحلیل گریه در بعد ارصقا داد  سژاح آگژاهی حقژر     أص

العمژر نشژا  داد کژه طیژف ضژریب      شهروندی به صررت مادا 
( در 61/0-80/0ن بعد با نمر  کژل آ  ) های ایهماستای گریه

اسژت و ضژریب آل ژای     دار به دست آمژد  معجی 0001/0ساح 
دهد که مقژدار  پایژایی ایژن بعژد     را نشا  می 61/0کرونااخ نیا 

ییژژد شژژد. صحلیژژل گریژژه در بعژژد نقژژ  و جایاژژا  کتابژژدارا  أص
ای در آمژرزش و صسژهیل   های عمژرمی از نظژر حرفژه   کتابخانه
العمژر نشژا  داد کژه ضژریب هماسژتای      مژادا  هژای  یادگیری

 0001/0در سژاح   88/0های این بعژد بژا نمژر  کژل آ      گریه
 80/0است و ضریب آل ای کرونااخ نیژا   دار به دست آمد معجی

 یید شد.أص مقدار  پایایی این بعد ایندهد که را نشا  می

 
 ته(ساخسال )محقق 18پایایی پرسشجامه ویو  اعضای باالی .  4جدول

 های صرصی یآمار 
آشجایی با مجشرر 
 حقر  شهروندی

مکانات  مجابع و امیاا  
 های کجرنیظرفیت

ارصقا داد  ساح آگاهی 
 حقر  شهروندی

 نق  و جایاا  
 کتابدارا  کتابخانه

 88/0 61/0 -80/0 45/0 -78/0 91/0 -92/0 ضریب هماستای طیف

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 داریساح معجی

 80/0 61/0 71/0 80/0 ضریب آل ای کرونااخ

 
 خیلی) لیکرت ایگایجه پج  طیف براساس هاپرسشجامه االتؤس

 ویژو   1 پرسشژجامه  .اسژت  شژد   طراحژی ( زیژاد  خیلژی  صژا  کم
ال و ؤسژژ 17عمژژرمی بژژا  هژژایکتابخانژژه مژژدیرا  کتابژژدارا  و

عمرمی   هایسال کتابخانه 18اعضای باالی  ویو  2 پرسشجامه
مژرارد زیژر مژررد اسژت اد       ال جهژت سژجش   ؤس  13ز با شیرا

طراحژی پرسشژجامه    19به علت شیر  ویروس کرید قرارگرفت. 
ها در محیط سرویس گرگل درایرر انشا  شد و لیجم پرسشجامه

هژای  ها و  نهاد کتابخانهبه ص کیم با همکاری روسای کتابخانه
ه تژه   عمرمی استا  فارس در فضای مشازی در باز  زمانی سه

گرفت و در اختیار اعضا و کتابدارا  قرار 1399در مرداد ما  سال 
 اطالعات الز   گردآوری شد.

 

 

 

   پژوهش های یافته
به  ها(جمعیت نمرنه )اعضای کتابخانه های صرصی یبراساس یافته

باشژژجد. بژژه لحژژاج زنژژا  مژژی %56مژژرد و  %44لحژژاج ججسژژیت 
 %9کژژاردانی   %24  دانشژژشر %28کارشجاسژژی   %33صحصژژیالت 

باشژجد. همچجژین   د مژی کارشجاسژی ارشژ   %7صر و دیپلم و پایین
های صرصی ی جمعیت نمرنه )کتابدارا  و مژدیرا   براساس یافته

ز   %73پاسژخاریا  مژرد و    %27اجرایی( به لحژاج ججسژیت   
کارشجاسژی و   %54% کژاردانی    7هستجد. به لحاج صحصژیالت  

 %60ج رشژته صحصژیلی   کارشجاسی ارشد برد  و بژه لحژا   38%
بقیژژه  %40شجاسژژی و دارای رشژژته علژژم اطالعژژات و دانژژ   

 اند. علر  کتابداری برد  های غیررشته
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 پژوهش االت ؤس
آشجایی با مجشرر حقر  شهروندی جمهرری اسژالمی  میاا   . 1

  ؟های عمرمی شیراز چقدر استایرا  در بین کتابدارا  کتابخانه

 از صژر پژایین ( 52/2) دیشژهرون  حقژر   بژا  آشجایی میاناین
 آمد  دست به t مقدار به صرجه با و است( 3) نظری حد میاناین

 دو ایژن  بژین  داریمعجژی  ص ژاوت   54 آزادی درجه در) 23/4) 
 بژا  آشژجایی  بعد درنتیشه. دارد وجرد 0001/0 ساح در میاناین
 مترسژط  حژد  از صژر پژایین  کتابدارا  دیدگا  از شهروندی حقر 
 .است

هژای  هژای کجژرنی کتابخانژه   مکانات  مجابع و ظرفیت. میاا  ا2
عمژژرمی در جهژژت پاسژژخاری بژژه نیازهژژای افژژراد جامعژژه در  
خصرص آمرزش حقر  شهروندی از دیژدگا  کتابژدارا  چقژدر    

 است؟ 

( 11/2های کجرنی )میاناین میاا  امکانات  مجابع و ظرفیت
بژه   t( است و با صرجه به مقدار 3صر از میاناین حد نظری )پایین

داری بین ص اوت معجی 54( در درجه آزادی -11/16دست آمد  )
میژاا   وجرد دارد. در نتیشژه   0001/0این دو میاناین در ساح 
صر های کجرنی از دیدگا  کتابدارا  پایینامکانات  مجابع و ظرفیت

 از حد مترسط است.
 یهای عمرمی در ارصقژا از دیدگا  کتابدارا    نق  کتابخانه .1

العمژر بژه چژه    هی از حقر  شهروندی به صررت مادا ساح آگا
 میاا  است؟

داد  سژاح آگژاهی    هژا در ارصقژا  میاناین نقژ  کتابخانژه  
( است و بژا صرجژه بژه    3صر از میاناین حد نظری )( پایین30/2)

ص ژاوت   54( در درجژه آزادی  -14/7بژه دسژت آمژد  )    tمقدار 
رد دارد. در وج 0001/0داری بین این دو میاناین در ساح معجی

 داد  سژاح آگژاهی از دیژدگا     ها در ارصقانتیشه نق  کتابخانه
 صر از حد مترسط است.کتابدارا  پایین

آشجایی با مجشرر حقر  شهروندی جمهرری اسژالمی  میاا   . 4
هژای عمژرمی   سژال کتابخانژه   18ایرا  در بین اعضای بژاالی  

 شیراز چقدر است؟
صژر از  ( پژایین 15/2میاناین آشجایی بژا حقژر  شژهروندی )   

به دست آمد   t( است و با صرجه به مقدار 3میاناین حد نظری )
داری بین ایژن دو    ص اوت معجی376( در درجه آزادی -81/20)

آشژجایی بژا   وجرد دارد. در نتیشه بعد  0001/0میاناین در ساح 
صژر از حژد   ها پژایین حقر  شهروندی از دیدگا  اعضای کتابخانه

 مترسط است.
هژای  هژای کجژرنی کتابخانژه   میاا  امکانات  مجابع و ظرفیت. 5

عمژژرمی در جهژژت پاسژژخاری بژژه نیازهژژای  افژژراد جامعژژه در 
 18خصرص آمرزش حقر  شهروندی از دیدگا  اعضای بژاالی  

 ؟ استسال به چه میاا  
( 87/1های کجرنی )میاناین میاا  امکانات  مجابع و ظرفیت

بژه   tاست و با صرجه به مقدار  (3صر از میاناین حد نظری )پایین
داری ص ژاوت معجژی    376( در درجه آزادی -68/44دست آمد  )

وجژرد دارد. در نتیشژه    0001/0بین این دو میژاناین در سژاح   
های کجژرنی از دیژدگا  اعضژای    میاا  امکانات  مجابع و ظرفیت

 صر از حد مترسط است.ها پایینکتابخانه
 عمرمی هایکتابخانه سال  نق  18. از دیدگا  اعضای باالی 6
 صژژررت بژژه شژژهروندی حقژژر  از آگژژاهی سژژاح یارصقژژا در

 است؟چقدر  العمرمادا 
مقایسه میاناین با رصاژه میژاناین مترسژط نشژا  داد کژه      

سژاح آگژاهی حقژر  شژهروندی بژه صژررت        یمیاناین ارصقا
( اسژت و بژا   3صر از میاناین حد نظری )( پایین49/2العمر )مادا 

 376( در درجژه آزادی  -08/15به دست آمد  ) tمقدار  صرجه به
وجژرد   0001/0داری بین این دو میاناین در ساح ص اوت معجی

سژاح   یهای عمژرمی در ارصقژا  دارد و درنتیشه  نق  کتابخانه
العمر از دیدگا  اعضای آگاهی حقر  شهروندی به صررت مادا 

 صر از حد مترسط است.ها پایینکتابخانه
هژای عمژرمی از نظژر    بژدارا  کتابخانژه  کتاو جایاژا   .  نق  7

العمژر  از  هژای مژادا   ای در آمژرزش و صسژهیل یژادگیری   حرفه
 ؟ استدیدگا  کتابدارا  و اعضا به چه میاا   

هژژای میژژاناین نقژژ  و جایاژژا  کتابژژدارا  کتابخانژژه    
( اسژت و بژا   3( بژاالصر از میژاناین حژد نظژری )    28/3عمرمی )

 54( در درجژه آزادی  80/3دسژت آمژد  )  بژه   tصرجه به مقژدار  
 0001/0داری بژژین ایژژن دو میژژاناین در سژژاح ص ژژاوت معجژژی

ای نشژا  داد کژه میژاناین    وجرد دارد. آزمر  صژی صژم نمرنژه   
( 28/3هژژای عمژژرمی ) نقژژ  و جایاژژا  کتابژژدارا  کتابخانژژه  

( اسژژت و بژژا صرجژژه بژژه 4صژژر از میژژاناین حژژد مالژژرو )پژژایین
ص ژاوت   54( در درجژه آزادی  -48/9بژه دسژت آمژد  )    tمقدار 
وجژژرد  0001/0داری بژژین ایژژن دو میژژاناین در سژژاح  معجژژی

هژژای دارد. درنتیشژژه نقژژ  و جایاژژا  کتابژژدارا  کتابخانژژه    
کتابژژدارا  بژژاالصر از حژژد مترسژژط و   عمژژرمی از دیژژدگا  خژژرد

 صر از حد مالرو است.پایین
هژای  میاناین نق  و جایاا  کتابدارا  کتابخانژه همچجین 

صر از میاناین حژد نظژری   ( پایین85/1رمی از دیدگا  اعضا )عم
( در درجژه  85/1به دست آمژد  )  t( است و با صرجه به مقدار 3)

داری بژین ایژن دو میژاناین در سژاح     ص اوت معجی 376آزادی 
وجژژرد دارد. درنتیشژژه نقژژ  و جایاژژا  کتابژژدارا       0001/0

صژر از  پژایین ها های عمرمی از دیدگا  اعضای کتابخانهکتابخانه
 حد مترسط است
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 پرسشنامه کتابداران و مدیرانالف.
 18اعضژای بژاالی   پرسشژجامه کتابژدارا  و   های براساس یافته

کتابژدارا  و   آشژجایی  میژاا   های عمرمی شژیراز کتابخانه سال
جمهژرری اسژالمی ایژرا      شژهروندی  مجشژرر حقژر    بژا اعضا 
بایژد علژل و      و مژدیرا  مسژئرال . است مترسط حد از صرپایین

کتابژدارا  بژا مجشژرر    اعضژا و  عرامل پایین برد  ساح آشجایی 
هژای  یایرریت آ  برنامهرا بررسی و برای صق حقر  شهروندی

(  1395) همکژارا   و بیرانرند هاییافته نتای الز  داشته باشجد. 
 رفژا   اجتماعی  عدالت درآمد  متغیرهای میاا  هرچه داد  نشا 

 بژه  پژرداختن  برای بیشتری فرصت افراد دباش بیشتر مشارکت و
 و زنژدگی  مسژائل  و معژاش  کسب به نسات صریمتعالی م اهیم

 رونژد  صسژریع  مرجژب  خرد امر این که داشت خراهجد خانرادگی
 .شردمی شهروندی وظایف و حقر  به صرجه
نشژا   ( 1396) یاانه واحدی و های پووه  سشادیافتهی

 حقژر   درزمیجژة  سججدج هرش آماری جامعة آگاهی داد که میاا 
دارد  قرار پایین به مترسط ساح در شهری  قرانین و شهروندی
 . ی پووه  همسریی داردهاها با داد و این یافته

 مترسط از حاکی( 1395) شعاانی و پررشار  نتای  پووه  
 شژهری  امرر به نسات شهروندا  شهروندی آگاهی میاا  برد 
 زنژا   بین در( 1395همکارا  )  و احمدی نتای  پووه   .است
 از آگژاهی  بین مثاتی و داریمعج راباه داد  نشا  شیراز 44-25

همچجژین در  . دارد وجژرد  زنژدگی  کی یژت  و شژهروندی  حقر 
 ص ژژاوت( 1392) مجصژژرری و زاد هژژای پژژووه  حژژاج یافتژژه

 دید  شهروندیشا  حقر  از آگاهی نظر از اقرا  میا  دارییمعج
( 1389) داودونژدی  و شژیانی  پژووه   ی نتژا  براساس .شردمی

 میژژا  در شژژهروندی حقژژر  از آگژژاهی داد کژژه میژژاا نشژژا 
 .است نارد  یکسا  دانششریا 

های کجژرنی  جهت سجش  میاا  امکانات  مجابع و ظرفیت
ال ؤسژ  9های عمرمی شیراز از دیدگا  کتابدارا   صعداد کتابخانه

. در این ( 17و  10 اص 3االت ؤساست )در  پرسشجامه صجظیم شد 
دسژت  ه بخ  جهت است اد  بیشتر و درک عمیق صژر نتژای  بژ   

های انشژا   ال  به بررسی و مقایسه با پووه ؤآمد  برای هر س
 شرد.  شد  پرداخته می

هژا  و مژدیرا  کتابخانژه  را  ادر پرسشجامه مربرط به کتابژد 
ها و خدمات زیژر در جهژت   یم از برنامه پرسید  شد  که کدا 

العمر و  آمژرزش و صژروی  حقژر  شژهروندی در     دگیری مادا یا
 شرد؟ کتابخانه عمرمی شما اجرا شد  و می

از  درصد 60پرسشجامه مذکرر 3ال شمار  ؤبراساس نتای  س
معتقدنژد کژه میژاا     هژای عمژرمی شژیراز    کتابدارا  کتابخانژه 

های آمرزشی در راباه بژا حقژر  شژهروندی و    برگااری کارگا 

در العمر و صشریق اعضا جهت شژرکت در آ   های مادا یادگیری
هژای  پتانسیل و ظرفیتاست اد  از در صررت . استپایین ساح 
در هژای آمرزشژی   در برگااری دور های عمرمی کتابخانهبالقر  
به نق  و جایاا  کتابخانه در جامعه صراند میهای مختلف زمیجه

دهژد کژه   نشا  می( 1392نتای   پووه  )مالیی  امیدوار برد. 
هژژای ماالعژژاصی در بهاژژرد خژژدمات ججاژژی    صشژژکیل گژژرو  

 .ثیرگذار استأهای عمرمی استا  اص ها  صکتابخانه
درصد  64 داد کهنشا پرسشجامه  4ال شمار  ؤسهای یافته

مجژابع  معرفژی  های عمرمی شژیراز میژاا    از کتابدارا  کتابخانه
)کتژاو   دیشیتال در خصرص آمرزش حقر  شهروندی چاپی و 

در ساح را  ها( و صروی  و صالیغ به ماالعه آ هامشالت  گاارش
هژای  دسژت آمژد  از کتابخانژه   ه های بژ داد دانجد. بسیار کم می

دهد که میاا  مجابع با مرضژر  حقژر    عمرمی شیراز نشا  می
صرجژژه بژژه    . لژژذااسژژتصژژرین سژژاح  شژژهروندی در پژژایین 

نیژژاز امژژروز سژژازی بژژا محرریژژت حقژژر  شژژهروندی مشمرعژژه
های عمرمی شیراز است که  نیازمجد صرجه و گسژترش  انهکتابخ

زاد  و همکژارا    قاضژی نتژای  پژووه  )   .اسژت بی  از پی  
 صروی  در مؤثر هایشیر  و هاروش میا  نشا  داد که از (1397

 از عمژرمی  هژای کتابخانژه  در شهروندی هایمهارت آمرزش و
 دورة برگژژااری و اطمژژرص هژژایکتژژاو نمژژای  مژژدیرا   نظژژر

که  .برد برخرردار بیشتری اولریت از اطالعاصی سراد هایمهارت
 . استهای عمرمی شیراز بسیار ضعیف این امر در کتابخانه

حقر   ةدرزمیج عد  برخرارداری از کتابدارا  مالع و به روز
شهروندی  وضعیت ضعیف مجابع چاپی و دیشیتال  عد  است اد  

هژای  کتابژدارا  کتابخانژه  د  که شباعث  های مرجرداز ظرفیت
و همچجژین  برگااری مسابقات کتژابخرانی   میاا عمرمی شیراز 

آمرزش حقر  شهروندی از طریق نصب پرستر و صرزیع بروشرر 
های عمژرمی شژیراز را   با مرضر  حقر  شهروندی در کتابخانه

هژژا و برگژژااری سژژخجرانیدر مژژررد  ضژژعیف ارزیژژابی نمایجژژد. 
درصد  56می در باو آمرزش حقر  شهروندی  گ تارهای عمر

هژژای عمژژرمی شژژیراز اعتقژژاد دارنژژد کژژه  کتابژژدارا  کتابخانژژه
گ تارهای عمرمی و برگااری سخجرانی در باو آمرزش حقژر   

)برزویی؛  پووه  ی . نتااسترن  ها کمشهروندی در کتابخانه
 میژاا   بژین  آماری دارمعجی اختالف داد نشا ( 1385جاللرند  

 پرسژتر  و سخجرانی روش دو هر با آمرزش از پس و قال یآگاه
 . دارد وجرد

 نشژا  (  1396حسژیجیا     و ناری)نتای  حاصله از پووه  
آمژژرزا  و مژژدیرا  مژژدارس  داد کژژه از نظژژر اولیژژای دانژژ   

های ارائه شد  از طریق بروشژرر بژه میژاا  زیژادی در     آمرزش
 مژؤثر بژرد    آمژرزا  ارصقای ساح دان  و آگاهی اولیای دانژ  
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صراند های ارائه شد  از طریق بروشرر میاست. همچجین آمرزش
هژژای صربیتژژی اولیژژای  بژژه افژژاای  سژژاح آگژژاهی و مهژژارت 

 .آمرزا  کمم کجددان 
 پرسشژژژجامه( 17ال شژژژمار  ؤ)سژژژ هژژژادرمشمژژژر  یافتژژژه

ها معتقد هستجد کژه  دهجد  این است که کتابدارا  کتابخانهنشا  
هژای  در حال حاضر از  امکانژات و ظرفیژت  های عمرمی کتابخانه

 هرونژدی حقژر    دانژ   سژاح  ارصقای و کمی در جهت آمرزش
های فدایی و ال با یافتهؤافراد جامعه برخرردار هستجد. نتای  این س

هژژای عمژژرمی در حژژال حاضژژر ( کژژه کتابخانژژه1391همکژژارا  )
اند در ایشاد و صرسعه سرمایه اجتماعی شژهروندا  نقژ    نترانسته

 .  باشجد  همسریی دارد اسی  داشتهاس
هژای  کتابخانژه  دهژد کژه  نشژا  مژی   8و  7ال ؤسهای یافته

بژژا آمژژرزش و پژژرورش و و هم کژژری  عمژرمی شژژیراز در صعامژژل 
ؤسسژات دولتژی و   و همچجین با ادارات  نهادها و ممدارس مجاقه 

در راباژژه بژژا آمژژرزش حقژژر  شژژهروندی از وضژژعیت  خصرصژژی
 . استنامالربی برخرردار 

 58دهژد کژه   می پرسشجامه( نشا  9ال شمار  ؤهای )سیافته
های عمرمی شیراز معتقدند که سژاح  کتابدارا  کتابخانهاز  درصد
 نهژاد  مژرد   هژای سژازما   و کتابخانژه  از خژارج  محژیط  با ارصااط

(NGO) شژهروندی   حقژر   آگاهی و آمژرزش  افاای  جهت در
( 1392پژرر   کیژا   خرراساانی؛نتای   پووه  )ربانی. استپایین 
های مژدنی  دهد که درگیرکرد  جرانا  در امرر و فعالیتمی نشا 

صرانژد ضژریب   های محلی ارزیابی و پووه   مژی از طریق مشمع
هژژا را از مشژژارکت شژژهروندی را در جامعژژه افژژاای  داد  و آ   

که خرد مدیریت  کجد مادل کجشارانی مج عل به شهروندانی فعال
  .گیرندشت خری  را در دست میاجتما  شهری و سرنر

عجژرا  ارصقادهجژد    های عمرمی بژه در بررسی نق  کتابخانه
درصژد کتابژدارا     55دهجد که می ها نشا داد حقر  شهروندی  

هژژای عمژژرمی شژژیراز ارزیژژابی ضژژعی ی از کارکردهژژای کتابخانژژه
افاای  آگاهی و آمژرزش   ةهای عمرمی درزمیجاجتماعی کتابخانه

های ال با نتای  پووه ؤهای این سیافتهدی دارند. حقر  شهرون
( 1392پژرر نشمژی    و )ابراهیمی  علی (1391فدایی و همکارا  ))

 .  استهمسر 
کژه  پرسشجامه(  16ال ؤس)ها حاکی از آ  است داد همچجین 

کتابدارا  ارزیابی مترسط بژه پژایین از میژاا  اهمیژت     درصد  40
 های عمرمی شیراز را دارنژد. آمرزش حقر  شهروندی در کتابخانه

 زاد  و همکژژارا قاضژژیهژژای ایژژن گایجژژه بژژا نتژژای      یافتژژه
 . همسر نیست (1397)
 

 

ههای  سال کتابخانهه  18پرسشنامه اعضای باالی  ب.

 عمومی شیراز

هژای کجژرنی   جهت سژجش  میژاا  امکانژات  مجژابع و ظرفیژت     
صعژداد   سال 18باالی  های عمرمی شیراز از دیدگا  اعضاکتابخانه

  10  9  8  5االت ؤسژ اسژت ) ال در  پرسشجامه صجظیم شژد  ؤس 6
صژر  . در این بخ  جهت است اد  بیشژتر و درک عمیژق  (12و  11

های پووه  ال باؤهر سدست آمد  به بررسی و مقایسه ه نتای  ب
 شرد.  انشا  شد  پرداخته می

و دهد که میاا  است اد  اعضژا از امکانژات   نشا  میها یافته
هژای عمژرمی شژیراز در جهژت آمژرزش و      های کتابخانهظرفیت

هژای  . یافتژه اسژت ارصقای ساح دانژ  شژهروندی  بسژیار کژم     
کژژه در حژژال حاضژژر    ( 1391پژژووه  فژژدایی و همکژژارا  )  

اند نقشی اساسی در ایشاد و صرسعه های عمرمی نترانستهکتابخانه
 .استباشجد  همسر  سرمایه اجتماعی شهروندا  داشته

هژژا بژژرای ای ژژای نقژژ  آمرزشژژی خژژرد بایژژد از   تابخانژژهک
هژای ارائژه ماالژب    های غجی برخردار باشژجد و از شژیر   مشمرعه

در حال حاضر بژرای  نمایجد.  متجاسب با صکجرلرژی روز دنیا است اد 
گرنژه بردجژه اختصاصژی    گرنه خدمات هژی  اندازی و ارائه اینرا 

هژای  دیشیتژال و پایاژا   چژاپی   مجژابع )  فقژدا    . لژذا وجرد ندارد
در ارائژه  ی عمژرمی شژیراز   هژا   مشکل اصلی کتابخانهاطالعاصی(

 .رودمشازی به شمار میحضرری و  خدمات
( در صی )چژاپی  دیشیتژال و الکترونیکژی   میاا  مجابع اطالعژا 

هژای  راباه با مرضر  حقر  شهروندی مرردنیاز اعضا در کتابخانه
تجاد به جستشری مجژابع در  . با اساستعمرمی شیراز بسیار ضعیف 

 هژای عمژرمی کشژرر   سامانه مژدیریت کتابژداری نهژاد کتابخانژه    
یژژادگیری  "   "حقژژر  شژژهروندی"هژژای بژژا کلیژژدواژ  )سژژاما (

های حقر  شژهروندی  برای کلیدواژ  "شهروندی"و  "العمرمادا 
عجژرا     12عجژرا   شژهروندی    5العمژر  عجرا   یادگیری مژادا   7

سژ انه مجشژرر حقژر     أانژه وجژرد داشژت و مت   فقط در چجد کتابخ
هژا  کژدا  از کتابخانژه  شهروندی جمهرری اسالمی ایرا  در هژی  

( 1392هژژای صاجژژدارا  و همکژژارا  )  یافژژت ناردیژژد. یافتژژه  
صرین مانع گسترش های عمرمی نیشابرر نشا  داد مهمدرکتابخانه

همچجژین   .استمجابع مرردنیاز در مشمرعه  نارد سراد اطالعاصی 
داد کژه   ( نشژا  1395خژرا  و همکژارا     نش ژی تای  پژووه  ) ن

از نظژر مجژابع و    عمژرمی اسژتا  گژیال    هژای  اکثریت کتابخانژه 
مین نیازهژای  أهژای اطالعژاصی الکترونیکژی الز  بژرای صژ     پایاا 

 اطالعاصی کاربرا  با مشکل مراجه هستجد.
دهژد کژه میژاا  دسترسژی بژه      مژی  نشژا   پژووه  نتای  

د و مجاسژب بژا مرضژر  حقژر  شژهروندی در      اطالعات روزآمژ 
های . یافتهاستدر ساح بسیار کم مرمی شیراز های عکتابخانه
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دهد که دسترسی می ( نشا 1396پووه  بهرامی و همکارا  )
گیژری و آمژرزش حقژر     بر شژکل  درصد17به مجابع به میاا  

هژای  ال بژا یافتژه  ؤنتای  این س. همچجین استثر ؤشهروندی م
دارد کژه  ( همسریی دارد. وی بیا  مژی 1391مکارا  ) فدایی و ه

های عمرمی نترانجد در د  که کتابخانهشیکی از عراملی که باعث 
ایشاد و صرسعه سرمایه اجتماعی شهروندا  نق  اساسژی  داشژته   

 . استباشجد  عد  دسترسی یکسا  افراد جامعه به اطالعات 
سژال   18اعضژای بژاالی   درصد  68ها نشا  داد  که یافته
جهژت   ارائژه پیشژجهاد  های عمرمی شیراز صمایلی برای کتابخانه

دهجد  که نشا  حقر  شهروندی ندارندخرید مجابع با مرضرعات 
همچجین میاا  خدمات جانای . استعیف ارائه پیشجهاد ساح ض

)کارگژژا  آمرزشژژی  سژژخجرانی  برشژژرر ....( جهژژت پژژادگیری    
 .سژت احژد نژامالرو   در  العمر و آمرزش حقر  شهروندیمادا 
( که بیا  1391های فدایی و همکارا  )ال با یافتهؤاین س نتای 
های عمرمی به علژت پژایین بژرد  کمیژت و     کجد  کتابخانهمی

انژد در ایشژاد و صرسژعه    ای نترانسژته کی یت خژدمات کتابخانژه  
سرمایه اجتماعی شهروندا  نق  اساسی داشته باشجد همسریی 

 (1392پژررنشمی ) ابراهیمژی و علژی  پژووه    های. یافتهدارد
 هئژ ارا طریژق  از صرانجژد می عمرمی هایکتابخانه که داد نشا 

 و ایشادکججژد   عجژرا  به مراجعا   به بهتر ایکتابخانه خدمات
 در کججد  ولی نق  ای ای در جامعه اجتماعی اعتماد دهجد ارصقا

 مژررد  هایکتابخانه در نق   این از نمرد کمتری حاضر  حال

و همکژارا   خشژجر  نتای  پژووه  قجاژری   .شد مشاهد  العهما
 ضژرورت  میژاا   کتابژدارا   از درصد 45داد که  ( نشا 1395)

 زیاد حد در را خرد کار محل ةکتابخان در ججای خدمات اجرای

( نشژا  داد  1392) و همکژارا   نتای  پووه  مالیی اند.دانسته
گژریی و  ی قصهاهای  برگااری برنامهکه خدمات برو  کتابخانه

هژژای ماالعژژاصی در بهاژژرد خژژدمات ججاژژی    صشژژکیل گژژرو  
 ثیرگذار است. أهای عمرمی استا  اص ها  صکتابخانه

 ساح یارصقا در عمرمی هایکتابخانه جهت سجش   نق 
ال در  ؤسژ  3از دیژدگا  اعضژا صعژداد     شهروندی حقر  از آگاهی

یشژتر  در این بخ  جهت است اد  بست. ا پرسشجامه صجظیم شد 
های انشا  به بررسی و مقایسه با پووه  ر نتای صو درک عمیق

 شرد.  شد  پرداخته می
در پاسژخ بژه ایژن    پرسشژجامه (   2ال شمار  ؤهای )سیافته

هژژای عمژژرمی بژژا ارائژژه بژژه نظژژر شژژما کتابخانژژه”ال کژژه ؤسژژ
العمژر و حقژر  شژهروندی صژا چژه میژاا        هژای مژادا   آمرزش

 “شهروندا  جامعه نق  داشته باشجد؟ صرانجد در صرانمجدسازیمی
از جامعه نمرنه گایجه مترسژط و   درصد 36که است گریای این 

دهجژد  ایژن   اند کژه نشژا   د کرگایجه زیاد را انتخاو  درصد 34

هژای  ها معتقد هسژتجد کژه کتابخانژه   است که اعضای کتابخانه
العمر و صرانمجژد سژاختن   های مادا صرانجد در آمرزشعمرمی می

 اد جامعه نق  داشته باشجد.افر
ارزیژابی   ها حاکی از آ  است که بیشتر اعضاداد همچجین 

مج ژژژی از میژژژاا  اهمیژژژت آمژژژرزش حقژژژر  شژژژهروندی در 
 ذکژایی  هژای عمژرمی دارنژد. نتژای  پژووه   سژعید      کتابخانه

 فرهجژ   کجژد کژه آمژرزش   کیژد مژی  صأ ( به ایژن نکتژه  1391)

 پژذیرش  برای ادافر میا  در انایاش ایشاد نحر  و شهروندی

 و حسژاس  ایوظی ژه  جمعژی   مجافع به صرجه شهروند و نق 
 است. جامعه مدیرا  و رهارا  برای دشرار

بیژانار ارزیژابی ضژعیف از    درصژد   55 فراوانژی  بژا  هایافته
هژژای العمژژر( کتابخانژژهکارکردهژژای اجتمژژاعی )یژژادگیری مژژادا 

  نتای .استآگاهی و آمرزش حقر  شهروندی  ةعمرمی  درزمیج
( کژژه 1391هژژای فژژدایی و همکژژارا  )ال بژژا یافتژژهؤایژژن سژژ
انژد در ایشژاد و   های عمرمی در حژال حاضژر نترانسژته   کتابخانه

داشژته باشژجد   مایه اجتماعی شهروندا  نق  اساسی صرسعه سر
 همسریی دارد. 

شما بژه جژه میژاا  بژرای آمژرزش و      ” الؤنتای  صحلیل س
ای احساس صژالحیت  العمر  از نظر حرفهصسهیل یادگیری مادا 

و گایجه کژم را   درصد 45به صرصیب گایجه مترسط با “کجید؟ می
ال بژا نتژای    ؤهژای ایژن سژ   یافته دهد.می را نشا  درصد 33با 

ن ر از   462 دهدمی نشا  که 1(2014)نیلسن و بررلجد   پووه 
های عمرمی دانمارک خژرد را  ن ر کتابدار کتابخانه 748مشمر  

دانجژد   ای در آمرزش و صسهیل یادگیری مژی فهداری مهارت حر
 . نیستهمسر 

ه میژاا  معتقژد هسژتید کژه الز      صا چ”ال ؤنتای  صحلیل س
های مجاسب برای چارنای ارائه ها و دستررالعملسیاست  است

 از طریژق العمژر طراحژی و   خدمات مژرصاط بژا یژادگیری مژادا     
درصژد   64دهد که  نشا  می“ های عمرمی اجرا شرد؟کتابخانه

دهجژد احسژاس نیژاز    انژد  کژه نشژا    گایجه زیاد انتخژاو کژرد   
هژژا و هژژای عمژژرمی  بژژه سیاسژژت   کتابژژدارا  و کتابخانژژه 

 .استهای الز  دستررالعمل
هژای عمژرمی بژرای کارکردهژای     ( کتابخانه1396)فدایی  

جدید خرد باید در مسائل خرد بازناری نمایجد ازجملژه قژانر  و   
های عمرمی وجرد رانیجی برای کتابخانهمسائل قانرنی  اگرچه ق

رسد برای انشا  وظی ه بهیجه در جها  پژر  دارد  ولی به نظر می
هژژا نیژژاز بژژه بژژازناری دارنژژد. پژژووه   مژژاجرای امژژروزی  آ 

اسژجاد بژاال    ( در بررسژی 1396بژاقی آبژادی )  زاد ؛ جع ریحسن
 از برخژی  در کژه  دهدیم دستی جمهرری اسالمی ایرا  نشا 

                                                           
1. Nielsen & Borlund  
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 طژرر بژه  عمژرمی   کتابخانه رسالت و اهداف با ی مرصاطبجدها

 حالی است در این نشد  اشار  عمرمی هایکتابخانه به مستقیم

 هژای کتابخانژه  از طریژق  بجدها آ  از برخی حاضر حال در که

 .شرندمی اجرا و پیایری عمرمی
هژای  ها حاکی از آ  است که بیشتر کتابدارا  کتابخانهداد 

یابی مثات از میاا   اهمیت  و نقژ  جایاژا    عمرمی شیراز ارز
العمژر  عجرا  محلی برای یادگیری مادا های عمرمی بهکتابخانه

 های عمرمی دارند. در کتابخانه
 آمرزشژی  هایدور  گرفته صررت ابتدایی هایبررسی طاق

 بژه  کشژرر  عمرمی هایکتابخانه نهاد کتابدارا  و کاربرا  برای
 شژد   ارائژه  هژای آمرزش. است اریبرگا حال در مستمر صررت
 نیژا  هژایی آسژیب  و ضژعف  نقاط دارای قرت نقاط داشتن ضمن
 آمرزشی  هایدور  پراکجدگی به صرا می جمله آ  از که هستجد
 جامعژژه بژژرای آمرزشژژی هژژایدور  مژژدو  برنامژژه وجژژرد عژژد 

 هژای دور  اجژرای  و طراحژی  عد  ایرا   عمرمی هایکتابخانه
 و آمرزشی طراحی اصرل و استانداردها سبراسا کاربرا  آمرزش

 اجژرای  و طراحژی  چارنای از پووهشی شراهد کمارد همچجین
 اشژار   عمژرمی  هژای کتابخانه کاربرا  برای آمرزشی هایدور 

 کشژرر  عمژرمی  هژای کتابخانژه  نهژاد  رسژانی اطال  کرد )پایاا 
  (1398 مرداد 2 چهارشجاه
تابژدار کتابخانژه   عجرا  مژدیر یژا ک  شما به”ال ؤهای سیافته

العمژر   عجرا  پشژتیاا  یژادگیری مژادا    عمرمی  نق  خرد را به
حژاکی از آ  اسژژت کژه کتابژژدارا    “ کجیژد؟ چارنژه صصژرر مژژی  

 34گایجژه زیژاد و    درصژد  49های عمرمی شژیراز بژا    کتابخانه
آنا  گایجه مترسژط اعتقژاد دارنژد کژه نقژ  زیژادی در       درصد 

 عمژرمی  هژای کتابخانه نهادند. العمر دارپشتیاا  یادگیری مادا 
 یژادگیری  جژامع  سژجد  پوهشی صژدوین  طر  از فراخرا   کشرر
خاژر   1397 ایرا  در سال عمرمی هایکتابخانه برای العمرمادا 

  جژامع  سژجد  صژدوین » پووهشژی  طژر   پژرر مشژری  دادند. صقی
 

 یژم : ایژرا   عمژرمی  هژای کتابخانژه  برای العمرمادا  یادگیری
 العمرمادا  یادگیری صحقق بر کیدأص به اشار  با «صاایقی ماالعه

 مانجژد  کشژرر  عمژرمی  هژای کتابخانژه  نهژاد  باالدستی اسجاد در
 برنامژه  انژداز  چشژم  سژجد  نهاد  سیسأص قانر  اجرایی نامهآیین)

 العمژر مادا  یادگیری هایبرنامه صاایقی ماالعه  ....( و راهاردی
 بژه  یژابی دست مهالز را پیشرو کشررهای عمرمی هایکتابخانه

 دانسژت  ایژرا   عمژرمی  هژای کتابخانه برای راهاردی سجد یم
 چهارشجاه کشرر عمرمی هایکتابخانه نهاد رسانیاطال  پایاا )
 .(1398 مرداد 2

العمژژر در هژژای مژژادا  اهمیژژت آمژژرزش  نتژژای  صحلیژژل 

حژاکی از آ  اسژت کژه    از دیژدگا  اعضژا    های عمرمیکتابخانه
گایجه بسیار کم   درصد 30گایجه کم و  درصد 60با  بیشتر اعضا

العمژر در  هژای مژادا   ارزیابی مج ژی از میژاا  اهمیژت آمژرزش    
 های عمرمی دارند.  کتابخانه

نشژا  داد  پرسشژجامه اعضژا    3ال شمار  ؤسهمچجین نتای  
آنژا  گایجژه    درصد 40اعضا با انتخاو گایجه کم و  درصد 42که 

هژای  امکانژات آمژرزش  هژا و  بسیارکم اعتقاد دارنژد کژه فرصژت   
   دارد. صرین ساح قراری عمرمی در پایینهاالعمر در کتابخانهمادا 

 

 گیری نتیجهبحث و 
آشجایی و آگژاهی  که میاا   داد  در مشمر  نتای  پووه  نشا 

از مجشرر حقر  شژهروندی جمهژرری اسژالمی ایژرا  در بژین      
شیراز  های عمرمیسال کتابخانه 18کتابدارا  و اعضای باالی 

صر از حد مترسط است. همچجین میاا  امکانژات  مجژابع و   پایین
های عمرمی در جهژت پاسژخاری   های کجرنی کتابخانهظرفیت

به نیازهای افراد جامعه در خصرص آمرزش حقر  شهروندی از 
صژر از حژد   سژال پژایین   18دیدگا  کتابدارا  و اعضژای بژاالی   

سژال   18ی بژاالی  مترسط است. از دیدگا  کتابژدارا  و اعضژا  
های عمرمی در ارصقا های عمرمی شیراز  نق  کتابخانهکتابخانه

العمژر در  داد  ساح آگاهی حقر  شهروندی به صژررت مژادا   
صر از حد مترسط اسژت. همچجژین نقژ  و جایاژا      جامعه پایین

ای در آمژرزش و  های عمرمی از نظژر حرفژه  کتابدارا  کتابخانه
لعمر از دیژدگا  کتابژدارا  بژاالصر از    های مادا  اصسهیل یادگیری

دیژدگا  اعضژای   مالژرو و از   صژر از حژد  حد مترسژط و پژایین  
 مترسط است. صر از حدپایینها کتابخانه

های آمرزشی در راباژه بژا   همچجین میاا  برگااری کارگا 
مجابع چاپی  و میاا های مادامالعمر حقر  شهروندی و یادگیری

بسیار کژم و برگژااری مسژابقات     ساحدیشیتال و معرفی در و 
ضژعیت آمژرزش   . کتابژدارا  و استکتابخرانی در ساح ضعیف 

حقر  شهروندی از طریژق نصژب پرسژتر و صرزیژع بروشژرر در      
میاا  مجابع اطالعاصی و همچجژین مجژابع   دانجد. ساح پایین می

دیشیتال و الکترونیم در راباه بژا مرضژر  حقژر  شژهروندی     
هژای عمژرمی شژیراز بسژیار ضژعیف      نهمرردنیاز اعضا در کتابخا

 . استنشا  

 

 های پژوهشمحدویت
انشا  شژد  اسژت    یبه شکل مقاع یپووه  از لحاج زمان نیا

مراجژه   تیرا بژا محژدود   پژووه   یهاافتهی میامر  صعم نیکه ا
محدود به  پووه کجد. همچجین نتای  به دست آمد  از این می

در صعمژیم    لژذا  است. های عمرمی شیرازجامعه آماری کتابخانه
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 ها باید جانب احتیاط رعایت شرد.نتای  آ  به سایر کتابخانه
 

 پژوهش هایپیشنهاد

ها و و دسژتاورد بژه  رود نتژای  ایژن پژووه  بترانژد     انتظار مژی 
 کمم کجد: های عملی زیر راهکار 

 های عمرمی.کمم به بهارد سیاستاذاری در نهاد کتابخانه .1
های عمرمی  جهت گردآوری مجابع ابخانهارائه پیشجهاد به کت .2

 اطالعاصی و آمرزشی با صرجه به صغییرات و نیازهای جدید. 
هژژای ریژژای جهژژت اسژژت اد  از امکانژژات و ظرفیژژت . برنامژژه3

 های عمرمی برای آمرزش حقر  شهروندی. کتابخانه
های آمرزشی ضمن خدمت برای کتابژدارا  بژا   . برگااری دور 4

 العمر متجاسب با نیازهای روز جامعه. دا محرریت یادگیری ما
صراند مژررد اسژت اد  کتابژدارا      همچجین نتای  این پووه  می

های کتابداری  پووهشژارا    های عمرمی  انشمننهاد کتابخانه
ریژاا  نظژا    ریاا  مدیریت شهری  برنامهمدرا   برنامهسیاست

سات وابسته سؤها و مصعلیم و صربیت  حقرقدانا  و دیار سازما 
 گیرد.   ها قراربرای ارائه آمرزش حقر  شهروندی در کتابخانه

زیر ارائه  هایدست آمد  از پووه  پیشجهاده با صرجه به نتای  ب
 د: شرمی
هژای عمژرمی بژه مراکژا     ریای جهت صادیل کتابخانژه برنامه -

 العمر. یادگیری مادا 
ی عمرمی جهت هارسانی در کتابخانههای اطال ایشاد پایاا  -

 های شهروندی. آمرزش حقر  و مسئرلیت
هژژای جژژانای بژژا مرضژژر  مجشژژرر حقژژر  برگژژااری فعالیژژت -

هژا  شهروندی جمهرری اسالمی با همکژاری فعاالنژه کتابخانژه   
های مرد  ها و انشمنها  ادارات و گرو عمرمی و دیار سازما 

 نهاد.
و  گردآوری مجابع اطالعژاصی بژا مرضژر  حقژر  شژهروندی      -

 مرضرعات وابسته. 
هژژای ریژژای جهژژت اسژژت اد  از امکانژژات و ظرفیژژت برنامژژه - 

 های عمرمی برای آمرزش حقر  شهروندی.کتابخانه
های آمرزشی ضمن خدمت برای کتابدارا  بژا  برگااری دور   -

 .العمر متجاسب با نیازهای روز جامعهمحرریت یادگیری مادا 
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