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سمیه احسانی ،کارشناسارشد علم اطالعات و دانششناسي ،کتابخانۀ عمومي شهرستان شوش ،شوش ،ايران
چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي وجود رابطۀ ميان انسجام ،اعتماد و باورهای اجتماعي نوجوانان با ميزان گرايش آنان به استفاده از کتابخانهه ههای
عمومي است .روش پژوهش ،توصيفي و از نوع همبستگي بوده است که از ميان  119نفر از نوجوانان 77تا  74سالۀ عضو کتابخانه های عمومي
شهر شوش ،تعداد  210نفر با استفاده از فرمول کرجسي ه مورگان برای نمونه انتخاب شدند و بهرای جمه آوری اطالعهات از سهه پرسشهنامۀ
استاندارد استفاده شد .تحليل يافته ها نشان داد هرچند بين دو مؤلفۀ انسجام و اعتماد اجتماعي با ضريب همبستگي بهه ترتيهب  6/139و 6/402
با ميزان استفاده ازکتابخانه های عمومي رابطۀ معناداری وجود دارد ،ميان مؤلفۀ باورههای اجتمهاعي بها ضهريب همبسهتگي  6/77بها اسهتفاده از
کتابخانهها ،رابطۀ معناداری بين نوجوانان ديده نميشود .همچنهين تحليهل رگرسهيون گهامبههگهام ( )Step wiseاز دو مؤلفهۀ انسهجام و اعتمهاد
اجتماعي ،به مقدار  =R 6/122نشان داد آن دو در مقايسه با باور اجتماعي ،معيار پيش بينهيکننهدۀ خهوبي بهرای ميهزان گهرايش بهه اسهتفاده از
کتابخانه های عمومي محسوب ميشوند .نتايج پژوهش آشکار کردند توجه نکهردن بهه مؤلفهه ههای پنههان در سهرمايۀ اجتمهاعي ازجملهه بهاور
اجتماعي ،موجب شده است هم مخاطبان از کتابخانه ها کمتر استقبال کنند هم کتابخانه ها در تحقق برخي اههداف و رسهالت خهويش موفقيهت
چنداني به دست نياورند.
واژههایکلیدی :انسجام اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،باورهای اجتماعي ،کتابخانههای عمومي ،نوجوانان ،شوش.
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مقدمه و بیان مسئله

(فدايي و همکاران )7937 ،و ...انجام شدهاند؛ ولي بهطهور مشهخص

ب هيتردي هد يک هي از وظههايف پژوهشههگران بررس هي معيارههها و

و عمده اهداف بيشتر پژوهش ها ،بررسي نقهش کتابخانهه هها در

شاخص های مختلف موجود و آشکارکردن نقش و تأثير آنها بهر

ايجاد اعتماد اجتماعي ،افزايش سرمايۀ اجتماعي ،دست يهابي بهه

ساير پديدههاست .از مثالهای بارز در ايهن زمينهه مهيتهوان بهه

نيازهای جديد مخاطبان ،برطرف کردن نياز سالمت مخاطبان و...

حوزۀ اقتصادی اشاره کرد؛ حوزه ای که در آن معيهاری بهه منزلهۀ

اسههت و کمتههر بههه سههمت ديگههر مسههئله ،يعنههي اثرگههذاری

دارنهد و

شاخصهای اجتماعي بهر کتابخانهههها ،توجهه شهده اسهت؛ بهه

کاهش يکي موجب افهزايش ديگهری مهي شهود و بهرعکس .در

عبارت بهتر ،آنچه تاکنون از نتايج پژوهشها مشهود بوده اسهت،

همين زمينه ،حوزۀ علهم اطالعهات و دانهششناسهي نيهز  -کهه

بررسههي حههالتي يههکطرفههه از نقههش کتابخانههۀ عمههومي بههر

و دانش است  -ميتوانهد

شاخص های اجتماعي بوده اسهت و بهر حالهت متقابهل مسهئله،

شاخص های مرتبط با قلمهرو کهاری پهژوهش و کتابخانههای را

يعني ميزان اثرگهذاری شهاخص هها و معيهار ههای اجتمهاعي بهر

شناسههايي و اثههرات هههر کههدام از آنههها را بههر اهههداف و مقاصههد

استفاده از کتابخانهها ،تمرکز خاصي نشده است.

عرضه با شاخصي ديگر به منزلۀ تقاضا رابطهۀ تنگاتنه

فعاليت و کارکرد آن در حوزۀ فرهن

کتابخانه ها بررسهي کنهد .در ايهن زمينهه تهاکنون پهژوهش ههای

در ادامههه ،تصههوير نسههبتاً واضههحي از جمه بنههدی نتههايج

مختلفي مبني بر نقش کتابخانهه ههای عمهومي در ابعهاد وسهيعي

پژوهش ها ارائه شده است .طي اين تصهوير رونهد اثرگهذاری

مانند ارتقای عدالت اجتمهاعي (ابراهيمهي و علهيپهورنجمي،)7932 ،

کتابخانه به صورتي يکطرفه بر هر شاخص احتمالي در جامعه

توليد سرمايۀ اجتماعي (زرهساز ،)7937 ،افزايش سرمايۀ اجتمهاعي

نشان داده شده است.
شاخص

کتابخانه

شاخص

شاخص

شکل  -1تأثیر کتابخانه بر تکتک شاخصهای موجود در جامعه

بنابراين ،اينکه در ابتدا هر مؤلفهه يها شهاخص اجتمهاعي

با در نظر داشتن اين نکته کهه بررسهي همهۀ مؤلفهه هها و

موجود در جامعه شناسايي و سپس نقش کارکردی هر کدام بر

شاخصهای موجهود در جامعهه در ايهن مبحه

نمهيگنجهد،

کتابخانه های عمومي بررسي شود ،مسئلهای است که کمتهر در

پژوهشگر بر مؤلفه هايي تأکيد کرده است که به نقهش آنهها در

پژوهش ها به آن اشاره شده است و ميتواند سهرآااز مناسهبي

مقاالت و پژوهش های متعدد ،بيشتر اشاره شده است؛ بنابراين،

برای انجام پژوهش در اين زمينه باشد؛ به عبارت ديگهر ،طهي

طي پژوهش حاضر تالش شهد معيارههای اجتمهاعي مطرحهي

اين پهژوهش بهرخالف آنچهه در شهکل ( )7نشهان داده شهده

مانند انسجام اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و باورههای اجتمهاعي

است ،مشخص خواهد شد ميهان ههر کهدام از شهاخص ههای

واکاوی شوند؛ سپس ارتباط هرکدام از آنها با ميزان گرايش به

انسههجام ،اعتمههاد و باورهههای اجتمههاعي بهها بهههرهگيههری از

اسههتفاده از کتابخانههههههای عمههومي و بهههطههور مههوردی مي هان

کتابخانههای عمومي چه رابطهای وجود خواهد داشت.

نوجوانان شهر شوش واق در استان خوزسهتان بررسهي شهده
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وبستر (2005) 4نيز وجود مشکالت اقتصادی را دليهل کهاهش

است.
مقولۀ بهرهگيری از کتابخانه ها و استفاده از خهدمات آنهها

بهرهبرداری از کتابخانهها ياد کرده است.

به وسيلۀ مردم در هر جامعهای موجب رشد و بالندگي آن بوده

طي برآوردی کلي از نتهايج پژوهشهگران دربهارۀ کهاهش

است؛ به عبارت ديگر ،استفادۀ روزافزون مردم از کتابخانه های

مراجعه به کتابخانه های عمومي ،بهوضوح مشخص ميشود که

عمومي ،از شاخص های توسعه يهافتگي ههر جامعهه محسهوب

با در نظر داشتن مفهوم جامعه و وجود افهراد نهاهمگن در آن،

مي شود .در همين زمينه و نظر به اهميت مطالعهه و اسهتفاده از

کمتر پژوهشي تهأثير برخهي مؤلفهه ههای اجتمهاعي بهر ميهزان

خدمات کتابخانه های عمومي ،به نظر مهيرسهد در دههه ههای

مراجعه به کتابخانهها را بررسي کرده است؛ بنابراين ،بها توجهه

اخي هر رونههد اسههتفاده از اي هن کتابخانهههههها در جامعههه کههاهش

و تمرکز بر شاخص ها و مؤلفه های گوناگون اثرگذار در رونهد

چشمگيری داشته و اين کاهش بنا بر داليل مختلفي به يکي از

بهههرهگيهری از کتابخانهههههها و بههرای بررسهي دقيهقتههر مي هزان

چالش های پيش روی کتابخانه های عمومي تبديل شده اسهت؛

اثرگذاری مؤلفهها و شاخصهای اجتماعي مدنظر در پهژوهش

به عبارت ديگهر ،کهاهش اسهتفاده از خهدمات کتابخانهه ههای

پيش رو مانند انسجام اجتماعي ،اعتماد اجتمهاعي و باورههای

عمومي در جامعه ،از مسائل برجستهای است که تنها مسئوالن

اجتماعي بر ميزان گرايش به کتابخانههههای عمهومي ،نخسهت

اين نهاد بها آن روبهه رو نشهده انهد؛ بلکهه مهيتوانهد بهه منزلهۀ

تعريف مختصری از هرکدام مطرح و در ادامه ميزان تأثير آنهها

نشههانههههای منف هي توسههعۀ هههر جامعههه ني هز قلمههداد ش هود و

بر جامعۀ آماری پژوهش بررسي شهده اسهت .دربهارۀ اهميهت

باشد ;(Partap, 2016: 148

شناخت نقش سهاختاری مؤلفههههای مهرتبط بها سهرمايهههای

 .)Erich, 2015: 89در همين زمينه با طرح سرانۀ مطالعه بهمنزلۀ

اجتمههاعي ،ناهاپي هت و گوشههال )1998( 1جنبههههههای مختلههف

گونهاگوني

سهرمايۀ اجتمهاعي را در سهه طبقههه جهای مهيدهنهد :سههرمايۀ

ازسوی سهازمان ههای مختلهف نظيهر کتابخانهۀ ملهي ،شهورای

شناختي ،رابطهای و ساختاری .آنها از ميان اين سه رويکرد ،بر

عمومي ،سهازمان ملهي جوانهان و نههاد کتابخانهه ههای

نقش مؤلفه های اعتماد و باور تأکيد فراوني دارنهد و معتقدنهد

عمومي ارائهه شهدند؛ بنهابراين ،مسهئوالن نههاد کتابخانههههای

اين مؤلفه ها موجب ارتبهاط و گسهترش روابهط ميهان افهراد و

و شاخص هايي توجه بيشتری نشان خواهند

توليد دانش جديد مي شوند و سهبب بهه وجهود آمهدن دانهش

داد که بتوانند در افزايش مراجعۀ افراد به کتابخانه های عمومي

جديههدی مي هان افههراد و نحههوۀ ارتبههاط آنههها بهها سههازمانهههای

اثرگذار و در برطرف کردن چهالش ههای مهرتبط بها اسهتفاده از

دانشمحور مي شوند .در همين زمينه بايد گفت کتابخانهه ههای

کتابخانههای عمومي دخيل باشند.

عمومي نهادهايي اند که قادرند اعتماد نهادی ايجاد کنند؛ يعنهي

نگرانيهای متعددی را بههمراه داشته

شاخصي فرهنگي و نمود توسهعهيهافتگي ،مباحه
فرهن

عمومي به مباح

پژوهشگران دربارۀ چالش کاهش استفاده از کتابخانه های

به منزلۀ يک مکان واسط قادرند تعامل بيشتری بين گهروهههای

7

مختلف ايجاد کنند و از اين تعامل ،قادرند از جنبهۀ اجتمهاعي،

) (2015و رودس و وانهها )2007( 2توجهههنکههردن بههه نيازهههای

اعتماد عمهومي بيابنهد و سهرمايۀ اجتمهاعي بهه وجهود آورنهد

مخاطبان و چهوی و ژو (2018) 9ظههور فضهای مجهازی را از

(2008

)Varheim,؛ ول هي مشههخص نيسههت کههه هههر کههدام از

داليل مراجعه نکردن به کتابخانهه ههای عمهومي برشهمرده انهد.

مؤلفههای اجتماعي موجود در جامعه مانند اعتمهاد ،انسهجام و

عمومي ،اسناد و آمار متعددی ارائه کرده اند؛ برای مثال هاوارد

باور اجتماعي ،به نوبۀ خود و به شهکل مجهزا ،چهه نقهش يها
1

Howard
Rhodes & Wanna
3
Choi & Joo
2

4

Webster
5
Nahapiet & Ghoshal
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رابطهههای مههيتواننههد بهها کتابخانههههههای عمههومي داشههته و در

اير اين صورت ،پيامهدهای منفهي در پهي داشهته باشهد .مؤلفهۀ

اثرگذاری و پيشبرد اهداف آنها سههيم باشهند؛ بنهابراين ،بهرای

بعدی ،باورهای اجتمهاعي اسهت .بهه عقيهدۀ پپنسهکي)2017( 4

بررسي و آشکارکردن نقهش مؤلفهه ههای اجتمهاعي بهر ميهزان

باورهای اجتماعي ،هنجارها يا ارزشهای عمومي اند که جوامه

گرايش بهه اسهتفاده از کتابخانهه هها ،ههدف پهژوهش حاضهر،

را منسجم و يکپارچه و وفاق اجتماعي را ايجاد ميکنند.

واکاوی رابطۀ بين انسجام ،اعتماد و باورهای اجتماعي با ميزان

با در نظر داشتن تعاريف مرتبط با مؤلفه ههای موجهود در

گرايش به استفاده از کتابخانههای عمهومي اسهت کهه بههطهور

جامعه ،جامعهشناسان به ايهن واقعيهت سهاده و مشهخص پهي

موردی بين نوجوانان شهرستان شوش انجام شده است.

بردهاند که بدون اعتماد ،زندگي اجتماعي روزمرهای کهه آن را
مسلم و بديهي ميپنداريم ،ايرممکن است .امروزه با اين تعبير

تبیین نظری

موافقيم که وجود اعتماد مؤلفۀ اصهلي همهۀ روابهط اجتمهاعي

از آنجا که پژوهش حاضهر بهر واکهاوی رابطهۀ بهين انسهجام،

پايهدار اسههت .اعتمههاد و اعتمههادکردن نههوعي راهبههرد مهههم در

اعتماد و باورهای اجتماعي بها ميهزان اسهتفاده از کتابخانهه هها

رويارويي بها شهرايط نهامعين و کنتهرل آينهده اسهت (زتومکها،

متمرکههز شههده اسههت ،ابتههدا شههرح مختصههری از هههر کههدام از

)7900؛ بنابراين ،در راستای بررسي اثرات مؤلفه های گونهاگون
1

مؤلفه های اجتماعي مدنظر ارائه و سپس ارتباط ميهان آنهها بها

جامعه بر نهادها ،اسکات ( )2011معتقد است در مقايسهه بها

استفاده از کتابخانه ها بررسي شده است .يکي از اين مؤلفه هها،

ساير نهادها که احتماالً مي توانند به ايجاد روابهط معتمدانهه در

انسجام اجتماعي است .جانسون و همکاران )2017( 7انسهجام

جامعه کمک کنند ،کتابخانۀ عمومي يکهي از محهيطههای آزاد

اجتماعي را مجموعه مفهاهيمي همچهون اعتمهاد ،هنجارهها و

برای مالقات سنتها و آداب و رسوم متنوع است؛ به عبهارت

شبکه ها دانسته اند که موجب ايجاد ارتباط و مشارکت بهينه در

ديگر ،کتابخانه نهادی اجتماعي است که همانند ساير نهادهای

يک اجتماع مي شوند و درنهايت ،مناف متقابل افراد آن جامعهه

اجتماعي مردمي ،از جامعه تهأثير مهيپهذيرد و بهر جامعهه اثهر

را تأمين خواهند کرد .ازنظر آنها ،اعتماد و ارتباط متقابل اعضا

مي گذارد؛ اما سطح تأثيرگذاری نهادههای اجتمهاعي بههلحها

در شبکه ،وسيلهای برای رسيدن به توسعۀ سياسي و اجتمهاعي

دامنۀ کارکردها و ميزان درگيری هايي که با آگاهي ها ،انديشه ها

در سيستم های مختلهف سياسهي اسهت .معيارههای اجتمهاعي

و دانش مردم دارند ،متفاوت است .کتابخانۀ عمهومي از جنبهۀ

مطرحي مانند اعتماد و باورهای اجتمهاعي ،مؤلفههههای ديگهر

ديگری نيز با نظام آگاهيها ،انديشهها و دانش مهردم ،بههطهور

پژوهش پيش رو هستند .دربارۀ اعتمهاد اجتمهاعي تعهاريف و

بالقوه تأثيرگذاری وسي و در عين حال عميقي بر جامعهه دارد

نظرهای زيادی مطرح شده انهد .يهاپ و لهيم ،)2016( 2اعتمهاد

که قابل برنامهريزی و

اجتماعي را عامل ايجاد اتحاد و انسهجام اجتمهاعي و ثبهات و

 .)7900همچنين کتابخانه مرکز يادگيری است که قصد دارد بها

نظم بيان ميدارنهد .شهايد تعريهف رابينهز )2016( 9از اعتمهاد

ارضای نيازههای شخصهيتي و شهناختي بهه رشهد و پهرورش

اجتماعي بهتهر از ديگهران باشهد .ازنظهر او اعتمهاد اجتمهاعي

انسانها کمک کند؛ پس بنای يهک کتابخانهه بايهد بههگونههای

عبارت است از انتظار وقوع رويداد؛ بهطوری که اين انتظارات

طراحي شود که به آن در رسيدن به اين هدف کمک کنهد .در

سبب انجام دادن رفتاری شهود کهه در صهورت بهرآوردهشهدن

ايهن زمينهه بهه نظهر مهيرسههد بها توجهه بهه نقهش و اهههداف

انتظارات فرد ،پيامدهای انگيزشي مثبتي در او ايجاد کنهد و در

کتابخانه های عمومي در جوام  ،ارتبهاط تنگهاتنگي ميهان ايهن

بههرهبهرداری اسهت (پارسهازاده و شهقاقي،

مراکز با مفهاهيمي ماننهد اعتمهاد ،انسهجام اجتمهاعي ،توسهعۀ
1

Johnson et al.
Yap & Lim
3
Robbins
2

4

Pepinsky
5
Scott
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فعاليت های داوطلبانه ،ارزشآفرينهي و نهوآوری در خهدمات،

ايرمسههتقيم موضههوع را مطههرح کههردهانههد .برخههي از آنههها

هنجارسازی اجتماعي ،دانشآفريني ،هويتبخشي و باورههای

عبارتاند از:

اجتماعي برقرار شده است که مي تواند جای تأمل داشته باشهد
و نقش هر کدام از دو طرف بر ديگری واکاوی شود.

فدايي و همکهاران ( )7937پژوهشهي بها ههدف بررسهي
نقش کتابخانه ههای عمهومي در افهزايش سهرمايۀ اجتمهاعي و

با مدنظر قراردادن نقهش مؤلفهه ههای مهرتبط بها سهرمايۀ

مؤلفههای الزم برای ايجاد و توسعۀ سرمايۀ اجتمهاعي در آنهها

اجتماعي که کارکردی ارتباطي دارند ،ميتوان چنهين پنداشهت

انجام دادند .يافته های اين پژوهش نشان دادند در حال حاضهر

که استفاده از سازه های مربوط با مؤلفه هايي نظير اعتماد ،بهاور

کتابخانه های عمومي نتوانسهتهانهد نقشهي اساسهي در ايجهاد و

و انسجام اجتماعي ميتواند در استحکام روابط بين پديهده هها

توسعۀ سرمايۀ اجتماعي شهروندان داشهته باشهند .طهي نتهايج

نقشآفرين باشهد) (Robinson & Siles, 2011: 87؛ بنهابراين ،بها

پژوهش آنها ،کيفيت پايين خدمات ،تعامالت اجتمهاعي انهد

توجه به نقش پيوندی مرتبط با مؤلفه های اجتماعي ،اين فرض

در کتابخانه های عمومي ،دسترسي نداشتن يکسان افراد جامعهه

تداعي مي شود که با استفاده از نقهش مؤلفهه ههای مربهوط بهه

به اطالعات و اعتمادنداشتن مردم به سهازمان ههای ادارهکننهدۀ

کههارکرد اجتمههاعي ،مههيتههوان رابط هۀ بيشههتری ميهان افههراد بهها

کتابخانه های عمومي ،ازجمله عوامل کمبود سهرمايۀ اجتمهاعي

سازمانهای دانشمحور مانند کتابخانه ها در نظهر گرفهت و از

در کتابخانههای عمومي معرفي شدند.

اين طريق مراجعۀ بيشتری به کتابخانهه هها داشهت .بها در نظهر

ابراهيمي و عليپهورنجمي ( )7932نقهش کتابخانهه ههای

گرفتن چنين پنداشتي ،اين سؤال کلي مطرح ميشود که آيا بها

عمومي در ايجاد و ارتقای اعتماد اجتماعي جامعهه را بررسهي

توجه بهه جنبهه ههای مهاهوی و سهاختاری مؤلفهه ههايي نظيهر

کردند .يافتهها نشان دادند کتابخانهههای عمهومي مطالعههشهده

انسجام ،اعتماد و باورهای اجتمهاعي کهه جهزء بدنهۀ سهرمايۀ

ميتوانند با ايجاد حس برابری ،برقراری تعامل اجتمهاعي بهين

اجتماعي اند ،ميتوان رابطهای ميهان آنهها بها ميهزان اسهتفاده از

اعضا و کارکنان و ارائۀ خدمات کتابخانهای بهتر بهه مراجعهان،

کتابخانهها متصور شد يا خير.

به منزلۀ ايجادکننده و ارتقادهنهدۀ اعتمهاد اجتمهاعي در جامعهه

از آنجا که تاکنون نقش تکتک مؤلفه ههای اجتمهاعي بهر

ايفای نقش کنند .اين امر مي توانهد بها اسهتفاده از دو رويکهرد

ميههزان گههرايش بههه اسههتفاده از کتابخانههههههای عمههومي در

نهادی و اجتماعي انجهام شهود؛ ولهي در حهال حاضهر ،نمهود

پژوهشهای گوناگون بررسهي نشهده اسهت ،ضهرورت انجهام

کمتری از اين نقش در کتابخانههای مطالعهشده مشاهده شد.

چنين پژوهشي با هدف بررسي رابطۀ بهين انسهجام ،اعتمهاد و

بابالحهوائجي و زمهانيراد ( )7939پژوهشهي بها ههدف

باور اجتماعي آشکار مي شود و تنها يهک سهؤال کلهي مطهرح

بررسههي ميههزان سههرمايۀ اجتمههاعي و شههاخصهههای آن در

ميشود که آيا مؤلفه ههايي نظيهر انسهجام ،اعتمهاد و باورههای

کتابخانههههههای دانشههگاهي انجههام دادنههد .طهي پههژوهش آنههها،

اجتماعي ميتوانند بر ميزان گرايش به استفاده از کتابخانه ههای

شاخص های اعتماد متقابل ،روابط ،عمل متقابل ،ظرفيت ،تنوع

عمومي اثرگذار باشند يا خير.

و ساختار ،شاخص های سرمايۀ اجتماعي در نظر گرفته شهدند
که ميان بيشتر صاحبنظران اين حهوزه پذيرفتهه شهده اسهت.

پیشینۀ پژوهش

يافته ها نشان دادند ميانگين سرمايۀ اجتماعي در کتابخانهه ههای

جستجو در پايگاههای اطالعاتي گوناگون نشان داد پهژوهش

دانشگاهي ( )2/39اسهت و ميهان شهاخصههای آن ،تنهوع بها

را

ميانگين ( )9/96بيشترين و ظرفيت با ميانگين ( )2/16کمترين

بررسي کرده باشد .تنها چند مورد يافت شد کهه بههصهورت

تأثير را در سرمايۀ اجتماعي دارد .نتايج بهدستآمده بيهانگر آن

داخلي انجام نشده است که بههطهور خها

ايهن مبحه
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است که ميزان سرمايۀ اجتماعي در نمونۀ بررسي شده در حهد

پژوهش چگوني )2014( 2نشان داد در اعضای کتابخانه در

متوسط است و تفاوت معناداری ميهان شهاخص ههای سهرمايۀ

مقايسه با شهروندان عادی که ارتباط کمتری با کتابخانهه دارنهد،

اجتماعي وجود دارد و همۀ شاخصها بهجز ظرفيت ،باالتر از

ميتوان سطح باالتری از اعتماد و مشارکت اجتماعي را مشاهده

حد متوسطاند.

کرد؛ بهطوری که ميان اعضای کتابخانه و کساني که بها خهدمات

مرادی و شمشيری ( )7930در پژوهشي با رويکرد کيفهي
و روش توصيفي ابتدا مفاهيم مدنظر در اين حهوزه را بررسهي

کتابخانه مرتبط اند ،رابطۀ قهوی بهين مشهارکت در فعاليهتههای
اجتماعي و استفاده از خدمات کتابخانه وجود دارد.

کردند؛ سپس با نگاهي تحليلي ،جايگاه و ارتباط ايهن مفهاهيم

در همين زمينه وارهايم )2011( 9پژوهش ديگهری انجهام

در نظام تعليم و تربيت را بررسي و آشهکار کردنهد .براسهاس

داده است .کتابخانه های عمومي مطالعهه شهده در پهژوهش او،

تجزيهوتحليل اطالعات بهدستآمده ،مشخص شد کهه اعتمهاد

راهبردهايي را برای ايجاد اعتماد و سرمايۀ اجتماعي داشته انهد

مخاطبان به عملکرد نظام تعليم و تربيت تأثير مستقيم و بسهيار

و با تمرکز عموم بر برنامه های مرتبط آنها ،برای خلهق اعتمهاد

زيادی بر تحقق اهداف آن دارد و سبب تسههيل فعاليهتهها و

اجتماعي ،خدمات مشهودی داشتهاند.

تسههري در تحقههق اهههداف مهدنظر مههيشههود .افههت تحصهيلي

در نگاه کلي ميتوان به اين جم بندی رسيد کهه هرچنهد

دانشآموزان ،کارآمدنبودن برنامه های آموزشهي ،واضهحنبهودن

در داخل کشور تا زمان نگارش اين مقاله ،پژوهشي مهرتبط بها

اهداف آموزشي ،مطلوبنبهودن محتهوای کتهاب ههای درسهي،

اين حوزه وجود نداشته است ،در بيشتر مطالعات داخلهي کهه

وجودنداشتن انگيزۀ کهافي بهين معلمهان و دانهشآمهوزان و...

دربارۀ رابطۀ اعتماد اجتماعي و انسجام و باورههای اجتمهاعي

ازجملههه عوامههل مهمهيانههد کههه ممکههن اسههت موجههب بههروز

در گرايش به کتابخانه ههای عمهومي انجهام شهدهانهد ،اعتمهاد

بياعتمادی نسبت به عملکرد نظام آموزش و پرورش شوند.

اجتماعي متغير اصلي پژوهش نبوده است؛ بلکه به منزلۀ بخشي

در مطالعات خارجي در اين زمينه نيز پهژوهش جانسهون

از متغيرهای بررسي شده ،مطالعه شده است .در ايهن ميهان بهه

( )2015نقش کتابخانه ها و سرمايۀ اجتمهاعي را بررسهي کهرد.

رابطۀ بين انسجام و باورهای اجتماعي نسهبت بهه گهرايش بهه

نتايج پژوهش او نشان دادند کتابخانه های عمومي تعامل ،حس

استفاده از کتابخانه های عمومي ،توجه خاصي نشده اسهت .در

برابری و اعتماد مطلوبي را در جامعه ايجاد ميکنند .بهه گمهان

پژوهش های خارجي نيز بهندرت به اين موضوع توجهه شهده

آنهها دو سهازوکار در کتابخانهۀ عمهومي بهرای ايجهاد سههرمايۀ

است .درنهايت اينکه ،آنچه بهطور کلي در نتايج پژوهشههای

اجتماعي وجود دارد :يکي نهادی و مرتبط با خهطمشهي آن و

انجام شهده مشههود اسهت ،وجهود مسهير يهکطرفهه از نقهش

ديگری فضهای کتابخانهه بهه منزلهۀ مکهان برگهزاری جلسهات

کتابخانه ههای عمهومي در ايجهاد اعتمهاد اجتمهاعي و سهرمايۀ

ايررسمي بين استفادهکنندگان.

اجتماعي است و به رابطۀ برعکس اين موضوع توجه خاصهي

گهريفيس )2014( 7معتقههد اسهت کتابخانهههههای عمههومي

نشده است؛ بنابراين ،نياز به انجام چنين پژوهشي که موضهوع

مههيتواننههد بهها برگههزاری جلسههات ايررسههمي بهها دوسههتان،

اثرگذاری مؤلفه ههای اجتمهاعي بهر اسهتفاده از کتابخانهه ههای

مالقاتهای برنامهريزینشده ،مشهارکت در فضهای مجهازی و

عمومي را مطرح کند ،بسيار احساس مي شود و مقالۀ پهيش رو

جلسات منظم بها نويسهندگان در ايجهاد سهرمايۀ اجتمهاعي و

به اين سمت حرکت کرده است.

افههزايش اعتمههاد عمههومي در جوامهه چنههدفرهنگي امههروزی
نقشآفريني کنند.

فرضیههای پژوهش
Griffis

1

Chegoni
Vårheim

2
3
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فرضيۀ کلهي پهژوهش چنهين اسهت :بهين انسهجام ،اعتمهاد و

انتقاد کند و با ذهني سرشار از افکار و تخيالت بلندپروازانه و

باورهای اجتماعي با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانهه ههای

قهرمانانه به استقبال ماجراجويي بشتابد؛ ازايهنرو ،الزم اسهت

عمومي بين نوجوانان شهرستان شهوش رابطهۀ معنهادار وجهود

برخههورد مربيههان و معلمههان بهها آنههان کههه آرمههانگرا و االبههاً
ناسازگارند ،بسيار سنجيدهتر از قبل

دارد.

باشد (Fareeda & Shaheen,

سه فرضيۀ جزئي پژوهش نيز عبارتاند از:

)2016؛ به عبارت ديگر ،با توجه بهه اهيمهت ايهن ردۀ سهني و

 -بين انسجام اجتماعي با ميهزان گهرايش بهه اسهتفاده از

برای ارائۀ تصويری بهتر از واقعيات جهان هسهتي ،حساسهيت

کتابخانه های عمومي بهين نوجوانهان شهرسهتان شهوش رابطهۀ

بسيار زيادی نيهاز اسهت تها ايهن افکهار و تخهيالت در مسهير

معنادار وجود دارد.

درستي هدايت شوند و به دليل اعتماد و ارتبهاطي کهه نوجهوان

 -بين اعتماد اجتماعي بها ميهزان گهرايش بهه اسهتفاده از

با محيط پيرامون خود برقرار مهيکنهد ،ضهروری اسهت نقهش

کتابخانه های عمومي بهين نوجوانهان شهرسهتان شهوش رابطهۀ

سازمانهای دانشمحوری ازجمله کتابخانه های عمهومي  -کهه

معنادار وجود دارد.

جزء اولين مکانهای عمومي اند که بعد از خهانواده و مدرسهه،

 -بين باورهای اجتماعي با ميزان گهرايش بهه اسهتفاده از

با آنها روبه رو ميشوند  -پررنه تهر شهود .بههرهوری از ايهن

کتابخانه های عمومي بهين نوجوانهان شهرسهتان شهوش رابطهۀ

مکانها از يک سو در رشد و تعالي آنها مؤثر است و ازسهوی

معنادار وجود دارد.

ديگر ،بهسبب تردد اين قشر جامعه به کتابخانههههای عمهومي،
مناب و کتاب های آنهها نيهز دسهتخوش تغييهر و تحهول قهرار

جامعه و روش پژوهش

مي گيرد .بدين سان ،مناب کتابخانه ها نيز کاربردی تهر خواهنهد

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی است کهه بها رويکهردی

شد .از آنجا که دست يابي به تفکر انتزاعي ،سبب اشتغال ذهني

توصيفي و از نوع همبستگي انجام شده است .جامعهۀ آمهاری

نوجوانههان بههه مسههائل انتزاعهي و نظههری ازجملههه موضههوعات

آن اعضای نوجوان  77تا  74سالۀ عضو کتابخانه های عمهومي

فلسفي ،ديني ،سياسي و اخالقي است و سبب ميشود در همۀ

شهر شوش ،از تواب استان خوزستان ،به تعداد  119نفر بودند

نگههرشههها و عقاي هد خههود تردي هد و تجديههدنظر کننههد و در

که تعداد  903نفر دختر و  904نفر پسرند.

جستجوی ارزش ها و فلسفه های جديد باشند ،يکي از بهتهرين

دليل انتخاب اين ردۀ سني را ميتوان اينگونه بيهان کهرد:

مراکزی که بهدليل داشتن کتاب ها با موضوعات فلسفي ،ديني،

تغييراتههي کههه در چگههونگي تفکههر ،اسههتدالل ،در و فهههم

سياسي و اخالقي مي تواند پاسخگوی نياز اطالعاتي آنها باشد،

نوجوانان  77تها  74سهاله صهورت مهيگيهرد ،چشهمگيرتر از

کتابخانههای عمومي است .از اين حي

در پهژوهش پهيش رو

تغييرات آشکاری است که در جنبۀ جسماني آنان رخ ميدهد.

از اين ردۀ سني برای بررسي باورها و اعتماد آنهها نسهبت بهه

در اين مرحله نوجوان وارد مرحلۀ تفکر انتزاعي مهي شهود کهه

کتابخانه های عمومي استفاده شده است .در اين زمينه ،به دليهل

طي آن ،رشد شناختي و انديشه های نوجوان ،برخالف کود ،

وجودنداشتن امکان دسترسي بهه همهۀ اعضها از نمونههگيهری

مفروضات و احتماالت را نيز در بر ميگيهرد؛ بهه بيهان ديگهر،

استفاده شد .نمونهۀ آمهاری بها توجهه بهه فرمهول کرجسهي هه

کود در دنيای واقعي و زمان حال زندگي ميکند؛ در حهالي

مورگههان 210 ،نفههر تعيههين و نمونهههگيهری بهها روش تصههادفي

که نوجوان در دنيای فرضي و احتماالت آينده سهير مهي کنهد.

طبقهای انجام شد .ابزارگردآوری اطالعهات پرسشهنامه اسهت.

همين امر به نوجوان اجازه ميدهد تا با تصور و ترسيم جهاني

برای آزمون شاخص انسجام اجتماعي ،از پژوهش پاسهکارال و

برتر و مطلوبتر از آنچه هست ،از اوضهاع و احهوال موجهود
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ترنزيني )1980( 7اسهتفاده شهد و بهرای سهنجش دو شهاخص

اسههتفاده شههد .بههرای باورهههای اجتمههاعي ني هز از گوي هههههای

ديگر يعني اعتماد و باور اجتماعي به ترتيهب از دو پرسشهنامۀ

جزئيتری مانند ميزان آگاهي ،ميزان انتظارات ،ميهزان حمايهت

صفارینيها و شهريف )2012( 2و باورههای فراشهناختي ولهز

9

( )2000و همچنههين بهههرای سهههنجش ميههزان گهههرايش بهههه

کتابخانه از درخواستها ،ميزان توجه به نياز و ميزان پهذيرش
نقش کتابخانهها استفاده شد.

کتابخانه های عمومي ،از پرسشنامۀ کامرانطرقي ( )7931بههره
گرفته شد .در اين ميان هرچند اعتبار يا روايي ابهزار پهژوهش

تحلیل یافتهها

در پژوهش های قبلي (محمدی و قطرئي )7934 ،تأييد شهده بهود،

يافته های توصيفي اين پژوهش شهامل شهاخص ههای آمهاری

دوباره برای کسب اطمينان بيشتر ،استادان و متخصصهان علهم

مانند ميانگين ،انحراف معيار ،حهداقل و حهداکثر نمهره بهرای

اطالعات و دانش شناسي ،روايي پرسشنامه را بازبيني و درستي

همۀ متغيرهای مطالعهشده در اين پژوهش است که در جدول

روايي آن را تأييد کردند .پايايي پرسشهنامه نيهز بها اسهتفاده از

( )7ارائه شدهاند:

محاسبۀ آلفهای کرونبهاخ ،بهاالی  6/06بهه دسهت آمهد .بهرای
اطمينان بيشتر از پايهايي پرسشهنامه هها ،روش ضهريب آلفهای

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرۀ متغیرهای

کرونباخ مدنظر قهرار گرفهت کهه پهس از محاسهبۀ آمهاری بها

پژوهش

نرمافزار  ،SPSSبرای پرسشنامه های اعتماد اجتماعي ،انسهجام
اجتماعي ،باورهای اجتماعي و گرايش به کتابخانه های عمومي
ضرايبي بهه ترتيهب  6/167 ،6/113 ،6/011و  6/109حاصهل
شد که نتيجۀ آن نشان دهندۀ همبستگي دروني پرسشهنامه ههای
استفادهشده بود.
همچنين از آنجا که مؤلفه ههايي ماننهد اعتمهاد ،باورهها و
انسجام اجتماعي جزء مفاهيم کالن محسوب ميشوند و بهرای
در بهتر آنهها ازطهرف جامعهۀ آمهاری ،ايهن مفهاهيم تقريبهاً
شکسته شدند و در قالب مؤلفه های جزئيتر و سنجيدني تر در
قالب گويه های موردسؤال در پرسشنامه مطرح شدند .در ادامه
مؤلفه های جزئيتر مرتبط با ههر شهاخص کلهي مهدنظر ارائهه
شدهاند.
برای انسجام اجتماعي از گويه های جزئيتری مانند ميزان
مشارکت ،همکاری ،احساس تعلق و ميزان ارتباط بهره گرفتهه
شد .برای اعتماد اجتماعي از گويه های جزئيتری نظيهر ارزش
کتاب ها ،فايدهمند بودن کتاب های کتابخانهه ،درسهتي عنهاوين
کتاب ها ،قابليت اعتمهاد و نحهوۀ عملکهرد مسهئوالن کتابخانهه
1

Pascarella & Trenzeni
Saffarinia & Sharif
3
Wells
2

شاخص آماری

میانگین

انحراف حداقل
نمره

معیار

حداکثر
نمره

انسجام اجتماعی

764/66

0/10

اعتماد اجتماعی

01/66

17 71/69

31

باورهای اجتماعی 37/76

41

30

گرایش به کتابخان ۀ
عمومی

747/67

3/39

14

13 74/71

تعداد

777
210

729

براسههاس جههدول ( ،)7ميهانگين و انحههراف معيهار بههرای
انسههجام اجتمههاعي برابههر بهها  764/66و  ،0/10بههرای اعتمههاد
اجتماعي برابر بها  01/66و  ،71/69بهرای باورههای اجتمهاعي
برابر با  37/76و  3/39و برای گهرايش بهه کتابخانهۀ عمهومي
برابر با  747/67و  74/71است.
بههرای بررسههي مؤلفههههههای سهههگانهۀ منههدر در فرضهيۀ
پژوهش ،از روش همبستگي پيرسون و بهرای بررسهي فهرض
کلي از رگرسيون چندگانه استفاده شد .نتهايج حاصهل از ايهن
بررسي در جدولهای ( )2و ( )9ارائه شدهاند.

واکاوی رابطۀ بين انسجام ،اعتماد و باورهای اجتماعي با ميزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانهها
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جدول  -2ضرایب همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش

همچنين نتايج نشان ميدهند مؤلفۀ دوم فرضهيۀ پهژوهش

شاخصهای آماری

تأييد شده است که رابطۀ اعتماد اجتماعي با ميزان گهرايش بهه

متغ یر مالک

متغیر
پیشبین
انسجام
اجتماعی

میزان گرایش به استفاده

اعتماد

از کتابخانههای عمومی اجتماعی
باورهای
اجتماعی

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

6/139

تعداد

استفاده از کتابخانه ههای عمهومي را بررسهي کهرده اسهت؛ بهه
عبارتي ،بين اعتماد اجتماعي با ميهزان گهرايش بهه اسهتفاده از
کتابخانه های عمومي بهين نوجوانهان شهرسهتان شهوش رابطهۀ

**

6/666

معنادار و مستقيمي وجود دارد ( p =6/67و .)r = 6/402
*

6/402

6/67

6/77

6/7

210

** معناداری حتي در سطح  * 6/67معناداری در سطح 6/61

نتايج مؤلفۀ سوم فرضيۀ پژوهش تأييهد نشهده اسهت کهه
رابطههۀ باورهههای اجتمههاعي بهها مي هزان گههرايش بههه اسههتفاده از
کتابخانه های عمومي را بررسي کرده اسهت؛ بهه عبهارتي ،بهين
باورهای اجتماعي با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانهه ههای
عمههومي ب هين نوجوانههان شهرسههتان شههوش رابط هۀ معن هادار و

براساس جدول ( ،)2مؤلفۀ اول فرضيۀ پژوهش تأييد شده

مستقيمي وجود ندارد ( p =6/7و .)r =6/77

است که رابطۀ انسجام اجتماعي با ميزان گرايش به اسهتفاده از

بههرای بررسههي فرض هيۀ کلههي پههژوهش ،از ابتههدا از روش

کتابخانههای عمومي را بررسي کرده است؛ بهه عبهارت ديگهر،

رگرسيون چندگانۀ گامبهگام  step wiseاستفاده شد کهه نتهايج

بههين انسههجام اجتمههاعي بهها ميههزان گههرايش بههه اسههتفاده از

حاصل از آن در جدولهای ( )9و ( )4ارائه شده اند؛ سهپس از

کتابخانه های عمومي بهين نوجوانهان شهرسهتان شهوش رابطهۀ

تحليل رگرسيون برای بررسي سه متغير بهصورت کلي استفاده

معنادار و مستقيمي وجود دارد ( p =6/666و .)r =6/139

شد که در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  -3نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامبهگام ) (Step wiseبر هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیر مالک و پیشبین
وجود رابطۀ معنادار ميان مؤلفۀ انسجام اجتماعي با استفاده از کتابخانهها

Β

T

6/27 6/419

2/01

R2

R

انسجام اجتماعي

6/019

سطح معنیداری
**

6/666

** معناداری حتي در سطح  * 6/67معناداری در سطح 6/61
جدول  -4نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامبهگام ) (Step wiseبر هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیر مالک و پیشبین
وجود رابطۀ معنادار ميان مؤلفۀ اعتماد اجتماعي با استفاده از کتابخانهها

Β

T

7/714 6/940

76/1

R2

R

اعتماد اجتماعي

6/103

سطح معنیداری
**

6/662

** معناداری حتي در سطح  * 6/67معناداری در سطح 6/61

جدول  -5نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بر متغیرهای پژوهش
متغیر مالک و پیشبین
وجود رابطۀ معنادار ميان سه مؤلفه با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانه ههای
عمومي
** معناداری حتي در سطح  * 6/67معناداری در سطح 6/61

R

انسجام اجتماعي
اعتماد اجتماعي
باورهای اجتماعي

6/122

R2

Β

T

سطح معنیداری
**

6/740

6/666 9/632

7/714 6/122

6/662 74/003

-6/629

**

6/067 -6/212
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براساس جدول ( ،)1مقهدار مجهذور آر برابهر بها 6/122

بابالحوائجي و زمانيراد ( ،)7939ابراهيمي و عليپهورنجمي

است؛ بدين معني که  12درصهد از واريهانس تغييهرات ميهزان

( ،)7932گهههريفيس ( ،)2014وارههههايم ( )2011و فهههدايي و

گرايش به استفاده از کتابخانه های عمومي بين نوجوانان بها دو

همکاران ( )7937همسوست؛ به عبارت ديگر ،همۀ پژوهش ها

متغير انسجام و اعتماد اجتماعي تبيين شده است .با وجود اين

به اعتماد اجتماعي بهمنزلۀ يکي از مؤلفههای سرمايۀ اجتمهاعي

مقههادير ،متغيرهههای پهيشبهين توانسههتهانههد معادلهۀ رگرسهيون

دربارۀ گرايش به کتابخانهه تأکيهد مهيکننهد .در همهين زمينهه

معناداری را تشکيل دهند .همچنهين بها مراجعهه بهه آمهارۀ  tو

جانسون ( )2015معتقد است کتابخانه های عمومي مهيتواننهد

سطوح معناداری مهيتهوان قضهاوت کهرد کهه تنهها دو متغيهر

تعامل ،حس برابری و اعتمهاد مناسهبي ميهان اعضهای جامعهه

انسجام و اعتماد اجتماعي (بهطور مستقيم) با متغير گرايش بهه

ايجاد کنند .در مؤلفۀ سوم فرضيۀ پژوهش کهه طهي آن رابطهۀ

استفاده از کتابخانه های عمومي رابطۀ معنادار داشته اند و مؤلفۀ

ب هين باورهههای اجتمههاعي بهها مي هزان گههرايش بههه اسههتفاده از

باورهای اجتمهاعي رابطهۀ معنهاداری بها گهرايش بهه اسهتفاده

کتابخانه های عمومي بررسي شد ،تحليل داده ها مشخص کهرد

ازکتابخانه های عمومي ندارد .وجود اين موضوع نشان مي دهد

رابطه ای بين اين دو وجود ندارد .پژوهش همسو با اين نتيجهه

در زمينۀ ميزان باور و پذيرش قشهر مطالعهه شهده بهه اهميهت

نظر حريهری ( )7901اسهت .او اعتقهاد دارد کتابخانهه نههادی

کتابخانه ها و نقش اين مراکز در بهسازی فضهای ذهنهي آنهان،

اجتمههاعي اسههت و در آن روابههط و تعامههلهههای پيچيههده و

بهطور مؤثر و کارآمد پژوهش و فعاليتي انجام نشهده اسهت و

باورهههايي جريهان دارن هد کههه اتکههانکردن بهههطههور مطلههق بههه

الزم است مسئوالن کتابخانه هها در ايهن زمينهه تفکهر و تأمهل

اثباتگرايي و در نظر گرفتن زمينه و محهيط بهروز پديهده هها،

بيشتری داشته باشند.

شيوه های بالقوۀ سودمندی برای بهبود ارتبهاط ميهان باورههای
اجتماعي و گرايش به استفاده از کتابخانه را فراهم ميکند؛ بهه

نتیجه

عبارت دقيقتر ،تحليل يافته ها نشان دادند پذيرش و بهاور ههر

هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطۀ بين انسهجام ،اعتمهاد و

پديدهای بنا بر کارکرد آن ،بسهيار حسهاس و ضهروری اسهت.

باورهای اجتماعي با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانهه ههای

اينکه بتوان موضوعي را برای ههر فهردی بههگونههای تبيهين و

عمومي بهين نوجوانهان شهرسهتان شهوش بهوده اسهت .نتهايج

تشريح کرد تا او بهتر بتواند نسبت به آن موضوع تعامهل پيهدا

به دست آمده از فرضيۀ پژوهش مشخص کردنهد بهين انسهجام

کند ،امری بسيار حساس و تأمل برانگيز است؛ زيرا طهرح يهک

اجتماعي با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانههههای عمهومي

روش يا دليل نادرست چه بسا ممکن است دلزدگي بيجها يها

رابطه وجود دارد؛ يعني با اطمينان  %31ميتوان نتيجهه گرفهت

برعکس ،شيفتگي ناروا را برای فرد بههمراه داشته باشهد و بهه

که هرچه انسهجام اجتمهاعي نوجوانهان افهزايش يابهد ،ميهزان

جای منفعت ،او را دچار چالش کنهد .نتهايج تحليهل داده ههای

گرايش آنان به کتابخانه های عمهومي افهزايش خواههد يافهت.

پژوهش پيش رو در مؤلفۀ سوم يعني باورههای اجتمهاعي نيهز

همچنين طي مؤلفۀ دوم فرضيۀ پژوهش ،اينگونه مطرح شد که

بيان کنندۀ همين نکته اسهت .اينکهه مسهئوالن مهرتبط در امهور

بين اعتماد اجتماعي با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانه های

کتابخانه بتوانند با توجه به ويژگي های شخصيتي نوجوانهان در

عمومي رابطه وجود دارد؛ يعني با اطمينان  %31نتايج مشخص

ايهن ردۀ سههني حسههاس ،تصههوير درسههت و بجههايي از نقههش

کردند که هرچه اعتماد اجتماعي نوجوانان افزايش يابد ،ميهزان

کتابخانه های عمومي در کمک به شکل گيری ذهني آنهها ارائهه

گرايش آنان به کتابخانه های عمهومي افهزايش خواههد يافهت.

دهنهد ،بسهيار اهيمههت دارد .وجهود چنهين نکتههای ضههرورت

نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر با يافته های پژوهش ههای

اشراف مسئوالن به حوزه های روانشناختي و جامعهشناختي را
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بيش از پهيش ايجهاب مهي کنهد تها بهرای معرفهي بهتهر نقهش

اجتماعي نوجوانان مطالعه شده در پژوهش حاضر با مراجعهه

کتابخانههای عمومي در پذيرش و باور نوجوانان در مراجعه و

و استفاده از کتابخانهها ،جای تأمل و تفکر بيشتری را در اين

اسههتفاده از آنههها ،آگههاهيرسههاني هدفمنههدتر و اطههالعرسههاني

زمينه فراهم ميکند؛ به عبارتي ،کتابخانههای عمومي فارغ از

روزآمدتری در اين زمينه داشته باشند.

تهيه و فراهم کردن مناب موردنياز نوجوانان در جوامه  ،بايهد

برای بررسي کلي نقش سه مؤلفهه در ميهزان اسهتفاده از

به روند پذيرش و باور آنها نسبت بهه اهميهت و نقهش ايهن

کتابخانه های عمومي ،تحليل داده های جهدول ( )1نشهان داد

مراکهز نيهز نگهاه دقيهقتهری داشهته باشهند و در ايهن زمينههه

بين انسجام ،اعتماد و باورهای اجتماعي با ميزان گهرايش بهه

تالش های هدفمندتری ارائه دهند .با توجه به نتايج پژوهش

استفاده از کتابخانهه ههای عمهومي بهين نوجوانهان شهرسهتان

حاضر ،پيشنهاد مي شود مسئوالن و مديران کتابخانه هها بهرای

شوش رابطۀ چندگانه وجهود دارد .بها توجهه بهه تأييدشهدن

مراجعۀ بيشتر نوجوانان به کتابخانهه ههای عمهومي ،تعامهل و

فرضيۀ مذکور به وسيلۀ تحليلههای آمهاری و بها مراجعهه بهه

آشنايي بيشتری با حوزه هايي مانند روانشناسهي نوجوانهان و

آمارۀ  tو سطوح معناداری ،ميتوان قضاوت کرد که دو متغير

جامعهشناسي قشرهای سني جوام آشنايي برقرار کنند و در

انسجام و اعتماد اجتماعي (بهطور مستقيم) با متغيهر گهرايش

اين زمينه تالشهای هدفمندانهتری را به کار گيرند.

به استفاده از کتابخانه های عمومي رابطۀ چندگانهۀ معنهاداری

برای رسيدن به جم بندی کلي از رونهد بررسهي رابطهۀ

دارند و مؤلفۀ باورهای اجتماعي ،رابطۀ معناداری با گهرايش

بين انسجام ،اعتماد و باورهای اجتماعي با ميزان گهرايش بهه

به استفاده از کتابخانه های عمومي نهدارد .وجهود ايهن مهورد

استفاده از کتابخانه های عمومي بين نوجوانان ،نتهايج حاصهل

نشان دهندۀ آن است که در زمينۀ ميزان باور و پهذيرش قشهر

از تحليل داده های پژوهش پيش رو نشان دادند بين انسهجام

مطالعه شده به اهميت کتابخانه هها و نقهش آنهها در بهسهازی

و اعتماد اجتماعي با ميزان گرايش به استفاده از کتابخانه های

فضای ذهني آنان ،بهطور مؤثر فعاليت اثربخشي انجام نشهده

عمومي بين نوجوانان شهرسهتان شهوش ،رابطهۀ معنهيداری

است و نياز است مسئوالن کتابخانه ها تفکر و تأمل بيشهتری

وجود دارد .هرچند اين دو مؤلفه ،پهيشبينهيکننهدۀ مناسهبي

7

برای سنجش ميزان گهرايش بهه کتابخانهه ههای عمهومي انهد،

) (2013معتقد است نداشتن آگهاهي از نقهش کتابخانهه ههای

وجودنداشتن رابطۀ معنادار ميان باورهای اجتماعي بهه منزلهۀ

عمههومي در رونههد توسههعه و شههکلگيههری سههاختار ذهنههي

يکي از مؤلفه های سرمايۀ اجتماعي با گرايش بهه اسهتفاده از

نوجوانان ،سبب مراجعۀ کمتر آنها به کتابخانهه ههای عمهومي

کتابخانه ها ،جای تأمل بيشتری دارد و در اين زمينه نياز است

مي شود .همچنين وجودنداشتن اطالعرساني مناسب ازسهوی

بسترسازی های مطلوب و منحصهربههفهردی صهورت گيهرد.

کتابخانه ها برای شهروندان و نيازسنجي نشهدن دربهارۀ نهوع

همچنين نتايج پژوهش آشکار کردنهد کهه توجهه نکهردن بهه

کتب موردعالقۀ نواجوانان در اين ردۀ سهني ازجملهه داليهل

مؤلفه های پنهان در سرمايۀ اجتماعي ازجمله باور اجتمهاعي،

کاهش مراجعه به کتابخانه ههای عمهومي بهوده اسهت کهه در

موجب ميشود هم نوجوانان از کتابخانه ها استقبال نکنند هم

نتايج پژوهش هاوارد ) (2015مطهرح شهده اسهت؛ بنهابراين،

اينگونه مراکز در تحقهق رسهالت خهود کهه تهأمين نيازههای

هرچند اعتماد و انسهجام جامعهۀ آمهاری پهژوهش پهيش رو

اطالعاتي عموم جامعه است ،موفقيت چنداني نداشته باشند.

نسبت به استفاده از کتابخانه ههای عمهومي رابطهۀ معنهاداری

از لحا کهاربردیبهودن نتهايج پهژوهش پهيش رو نيهز

داشهته اسهت ،وجودنداشهتن رابطهۀ معنهادار ميهان باورهههای

ميتوان بيان کرد که شناخت سرمايۀ اجتماعي و مؤلفههههای

در اين زمينه معطوف دارنهد .همسهو بها ايهن نتيجهه ،والتهر

وابسههته بههه آن ،راهبههرد جدي هدی را فراسههوی چشههمانههداز
Walter
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کتابخانه ها گشوده است تا آنها بههصهورت عمليهاتي در ايهن

بازيههههابي از:

حوزه ها وارد شوند و در راستای نيازهای واقعهي کهاربران و

php?module

شههناخت حههوزههههای مههرتبط بهها آنههها ،اقههدامات عملههي
منحصربههفهردی را اجهرا کننهد .در همهين راسهتا برگهزاری
کارگاه های آموزشي بها موضهوع ههای شهناخت نوجوانهان و
نيازهای آنها برای مسئوالن و مديران کتابخانههههای عمهومي
برای تعامل و ارتباط بيشتر با نوجوان و تجهيز کتابخانه ههای
عمومي در خريد کتب و مناب جديد و موردانتظار نوجوانان،
ازجمله وظايف عملياتي ديگهری اسهت کهه بها جامهۀ عمهل
پوشاندن به آنها ،ميتوان اين موارد را نيز در زمرۀ جنبهههای
کاربردی نتايج پژوهش پيش رو به حساب آورد.

http://aqlibrary.ir/Old/index.
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