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Abstract
Objective: The disabled like others, need information and information acquisition skills to play
a positive role in society. By providing a variety of resources and information services, the
public library has an important role in providing services to the community, including the
disabled, and can provide the background and opportunity for the presence of the disabled in
society. The purpose of this study is to identify the requirements and characteristics of a
disability-friendly public library.
Methodology: The study was a descriptive applied study using a content analysis method and
systematic search, to identify the requirements of public libraries to provide services to the
disabled, in Web of Science, Scopus, Google Scholar, and PubMed. From the search in 4
databases, 738 documents were retrieved. Initially, all bibliographic information of articles and
sources found from four databases were examined, extracted, and entered into EndNote X7
software, and duplicates were removed. In the next step, the titles of the remaining articles were
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examined. After reading the abstract of the remaining articles, if the article was deemed
appropriate, their full text was studied. Finally, 40 documents were examined.
Findings: The indicators and requirements used in public libraries in providing services to the
disabled were divided into seven categories. In the category of policy and budget, the existence
of appropriate policies and guidelines in the library to provide services to the disabled, in the
category of advertising and development of services, the use of various methods of informing
library services, in the category of accessibility and physical condition of the library, Existence
of appropriate signs and boards to guide different sections of the library, in the category of
services and programs, placing the safe desk in a suitable place and its availability for all
groups, in the category of human resources and training, the presence of trained staff in The
field of providing services to the disabled, in the category of collections, the existence of books
in various formats and the category of equipment and information technology, the existence of
assistive technologies (CCTV, Braille printers, screen magnification, etc.) have had the highest
frequency.
Conclusion: Identifying the services needed by the disabled and the characteristics of a library
for the disabled can help in making informed decisions to provide appropriate services in
libraries, especially public libraries. Public libraries must provide facilities and features for
people with disabilities to use the services and access the information they need. Libraries
should, in addition to assessing the needs of different groups of people with disabilities and the
organizations and associations that support them, have the necessary planning and budget by
providing the appropriate collection, accessible building, various services and programs, and the
existence of various equipment and technologies.
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چکیده
هدف :معلوالن همانند سایر افراد ،برای پیشرفت و ایفای نقش مثبت در جامعه به اطالعات و مهارتهای کسب اطالعات نیاز دارند .کتابخانه عمومی با
تأمین انواع منابع و خدمات میتواند نقش مهمی در خدمت رسانی به اقشار جامعه از جمله معلوالن داشته باشد و زمینه حضور معلوالن در جامعه را فراهم کند.
هدف این پژوهش ،شناسایی الزامات و شاخصهای یک کتابخانه عمومی دوستدار معلول است.
روش پژوهش :مطالعه از نوع کاربردی توصیفی بود که به روش تحلیل محتوا و با استفاده از جستجوی نظاممند ،با هدف شناسایی استانداردها ،شاخصها
و الزامات کتابخانههای عمومی برای ارائه خدمات به معلوالن ،بر روی  04مدرک که در پایگاههای وب او ساینس ،اسکوپوس ،گوگل اسکالر و پابمد نمایه
شده بودند ،انجام گرفت.
یافتهها :شاخصها و الزامات به کار رفته در کتابخانههای عمومی در ارائه خدمات به معلوالن در هفت مقوله تقسیمبندی گردید .در مقوله سیاستگذاری و
بودجه ،وجود سیاست و خط مشی مناسب در کتابخانه به منظور ارائه خدمات به معلوالن؛ در مقوله تبلیغ و توسعه خدمات ،استفاده از روشهای مختلف
اطالعرسانی خدمات کتابخانه؛ در مقوله دسترسپذیری و وضعیت فیزیکی کتابخانه ،وجود عالئم و تابلوهای مناسب جهت راهنمایی بخشهای مختلف
کتابخانه؛ در مقوله خدمات و برنامهها ،قرار گرفتن میز امانت در محل مناسب و در دسترس بودن آن برای همه گروهها؛ در مقوله منابع انسانی و آموزش،
وجود کارکنان آموزش دیده در زمینه ارائه خدمت به معلوالن؛ در مقوله مجموعه ،وجود کتاب در قالبهای مختلف و در مقوله تجهیزات و فناوری اطالعات،
وجود فناوریهای کمکی (تلویزیون مدار بسته ،چاپگر بریل ،بزرگنمایی صفحه و  )...دارای بیشترین فراوانی بودهاند.
نتیجهگیری :شناسایی خدمات مورد نیاز معلوالن و شاخصهای یک کتابخانه دوستدار معلول میتواند در جهت تصمیمگیری آگاهانه برای ارائه خدمات
مناسب در کتابخانهها به ویژه کتابخانههای عمومی کمک نماید.
کلیدواژهها :کتابخانههای عمومی ،معلوالن ،خدمات کتابخانه ،منابع و خدمات.
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مقدمه

اطالعات برای همه انسانها ضروری است و هدف هر كتابخانه عمومی ،ارائه اطالعات مناسب ،در زمان مناسب
و در قالب مناسب برای مراجعان خود بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب ،سن ،ملیت و زبان است .این عملکرد
اصلی ،شامل ارائه اطالعات به افراد معلول نیز میگردد .همه افراد بدون توجه به ناتوانی ،حق دسترسی به
اطالعات را دارند (استیلول و ماجینگ.0)3102 ،
معلولیت ،3واقعیت زیستی -اجتماعی است كه همه كشورها با آن مواجه هستند و به عنوان مانعی در
برابر توانایی انسان برای انجام یک فعالیت در موقعیت طبیعی تعریف میشود .ناتوانی ،نگرانی بزرگی برای
همه جوامع و به ویژه جوامع در حال توسعه است (ایوبی آواز ،هاشمی ،كرمی ،رصافیانی ،و حاتمی.)02۳۱ ،
طبق بررسی بهداشت جهانی ،2حدود  ۱87میلیون نفر ( )07/6درصد از جمعیت باالی  07سال دنیا را
معلوالن تشکیل میدهند (سازمان بهداشت جهانی .4)3100 ،بنابراین با توجه به این بررسی ،از جمعیت
 ۱۳۳363۱1نفری ایران بر اساس سرشماری سال ( ،02۳7مركز آمار ایران .)02۳۱ ،حدود 03میلیون نفر
دارای معلولیت هستند.
تعداد معلوالن كشور حکایت از این مسئله دارد كه این قشر از جامعه را نمیتوان نادیده گرفت ،زیرا
جامعهای میتواند موفق باشد كه از ظرفیتهای همه افراد ،به بهترین شکل استفاده كند .افراد ناتوان نیز
مانند سایر افراد ،برای پیشرفت و ایفای نقش مثبت در جامعه به كسب مهارتهایی نیازها دارند كه میبایست
مورد توجه قرار گیرند (نیکخواه و فدایی .)02۳4 ،توانایی كسب و استفاده از اطالعات ،به افراد این امکان را
میدهد كه از بین گزینه های مختلف ،حق انتخاب داشته باشند و بتوانند شرایط بهتری را برای خود ایجاد
كنند و كتابخانههای عمومی میتوانند در این زمینه نقش اساسی ایفا نمایند (ویلیامسون 7و دیگران.)3110 ،
با وجود نقش حیاتی كتابخانههای عمومی در ارائه خدمت به معلوالن ،گزارشهای ارائه شده حکایت از آن
دارد كه كمتر از  1/0درصد از اعضای كتابخانههای عمومی ایران را معلوالن تشکیل میدهند (نهاد
كتابخانههای عمومی كشور .)02۳۱ ،نتایج پژوهشها در ایران نیز نشان میدهد كه كتابخانهها ،برنامه
مشخصی برای معلوالن نداشته و از كافی نبودن منابع ،نامناسب بودن فضا ،عدم رعایت استانداردهای
ساختمانی و تجهیزاتی رنج میبرند (اصنافی و میرزایی02۳2 ،؛ شاپری و مردانی نژاد02۳2 ،؛ زندیان ،بیات
بداقی و فرخی0288 ،؛ نصیری مقدم ،دیانی و فتاحی.)02۳1 ،
1. Stilwell, Majinge
2. Disability
3. World Health Survey
4. World Health Organization
5. Williamson
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با توجه به جمعیت معلوالن كشور ،كتابخانهها عمومی كه برای پاسخگویی به تمام افراد جامعه به وجود
آمده و همه افراد جامعه ،مراجعهكننده بالقوه آن محسوب میشوند ،باید منابع و خدمات مناسب برای این
گروه از افراد جامعه را نیز فراهم نمایند؛ اما نتایج پژوهشهای انجام گرفته در داخل كشور و همچنین استقبال
اندک آنها از كتابخانههای عمومی نشان میدهد كه نیازهای این قشر از جامعه آنچنان كه باید مورد توجه و
بررسی قرار نگرفته است .از همین رو ،ضروری است تا كتابخانهها شرایط حضور معلوالن در كتابخانه و زمینه
استفاده آنها از خدمات و برنامه های ارائه شده را فراهم نمایند .از همین رو شناسایی نیازهای خاص معلوالن
و برنامهریزی كتابخانهها جهت ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنها ،امری ضروری به نظر میرسد .هدف از
انجام این مطالعه ،شناسایی شاخصها ،الزامات و نیازمندیهای یک كتابخانه عمومی برای ارائه خدمات مناسب
به معلوالن و پاسخ به این پرسش است كه یک كتابخانه دوستدار معلول ،دارای چه شرایط و ویژگیهایی است
و برای ارائه خدمات به این گروه از جامعه در كتابخانههای عمومی ،چه امکانات و تسهیالتی باید فراهم شده و
چه اقداماتی صورت بگیرد.

پیشینه پژوهش

كتابخانههای عمومی سابقه طوالنی در ارائه خدمات به معلوالن دارند .یکی از اولین مؤسساتی كه اقدام به تهیه
كتاب برای نابینایان در سال  087۱نمود ،كتابخانه عمومی لیورپول بود .ارائه خدمات به معلوالنی كه در خانه
نگهداری میشدند ،پس از جنگ جهانی دوم امکانپذیر گردید .از این رو ،میتوان چنین نتیجه گرفت كه تهیه
منابع در قالبهای مختلفی برای استفادهكنندگان معلول بسیار قبل از فراهم كردن دسترسی به این منابع به
عنوان یک مسئله اصلی مورد توجه بوده است (دنیس جونز .)311۱ ،0برای فراهم كردن زمینه دسترسی
معلوالن به خدمات كتابخانهها ،استانداردها ،چکلیستها و دستورالعملهای مختلفی تدوین شده است كه در
آنها به الزامات و شاخصههای مورد نیاز كتابخانهها برای ارائه خدمات به معلوالن اشاره شده است .برخی از
این منابع ،به صورت عمومی بوده و به طور كلی همه گروههای معلوالن را پوشش میدهند اما برخی از آنها
برای ارائه خدمات به گروههای خاص معلوالن ،تدوین شدهاند.
دستورالعمل انجمن كتابداری كانادا ،3نتیجه چهار سال كار كتابداران ،معلوالن و آژانسهای خدمترسان
به معلوالن از سراسر كانادا بوده است .در سال  0۳۳2یک مجمع ملی برای بحث بر سر نیاز به ارائه یک
دستورالعمل برای كتابخانه ها جهت ارائه خدمات به معلوالن در كنفرانس ساالنه انجمن كتابداری كانادا برگزار

1. Deines-Jones
2. Canadian Library Association Guideline
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گردید .در این نشست مطرح گردید كه كتابخانهها نیاز به یک دستورالعمل برای سنجش خدمات ارائه شده به
معلوالن دارند .در نتیجه این نشست یک كارگروه تشکیل گردید .این كارگروه از همه كتابداران سراسر كشور
دعوت كرد تا به این پروژه كمک نمایند .در سال  0۳۳6پیشنویس اولیه دستورالعمل جهت نظرخواهی ارائه
گردید و باالخره نسخه نهایی آن در سال 0۳۳۱منتشر شد (انجمن كتابداری كانادا.)0۳۳۱ ،
چک لیست دسترسی به كتابخانههای برای افراد معلول توسط ایفال 0در سال  3117ارائه گردیده است.
این چک لیست توسط كمیته كتابخانههای خدمترسان به كاربران محروم ،3توسعه داده شده است .این چک
لیست قابلیت استفاده برای همه انواع كتابخانه های عمومی ،دانشگاهی ،اختصاصی و آموزشگاهی را دارد و به
منظور بررسی ساختمان ،خدمات ،منابع و برنامهها و فراهم كردن دسترسی به آنها طراحی شده است
(ایراوال و نیلسون)3117 ،2
یکی از نهادهای ارائه دهنده راهنما در زمینه خدمات كتابخانهها به نابینایان ،بخش نابینایان ایفال است.
این بخش یکی از  2۱بخش زیرمجموعه ایفال است كه بیش از  027كشور در آن عضو هستند .هدف اصلی
این بخش ،توسعه خدمات كتابخانه برای افراد دارای اختالالت بینایی است .این بخش در سال  0۳۱۱به
صورت یک كارگروه برای توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه خدمات كتابخانهای برای نابینایان و
معلوالن دارای ناتوانی جسمی زیر نظر ایفال تشکیل گردید و حاصل كار آن دستورالعمل ایفال برای ارائه
خدمات به نابینایان بود (كاواناگ و اسکولد.)3117 ،4
نیاز به دستورالعملهای بینالمللی در زمینه ارائه خدمات كتابخانهای به افراد ناشنوا در ابتدا در طی
كنفرانسی به میزبانی كتابخانه ایالتی نیوساوت ولز ،استرالیا در سال  0۳88مطرح شد و دستورالعملهای
رسمی در سال  0۳۳0مورد پذیرش و تأیید ایفال قرار گرفت .ویرایش دوم این دستورالعمل در سال  0۳۳8در
اجالس ساالنه ایفال در آمستردام ارائه گردید .این دستورالعمل در حقیقت راهنمایی است برای كتابخانههایی
كه به نوعی دارای كاربران دچار اختالالت شنوایی و ناشنوا هستند و برای كلیه كتابخانهها اعم از عمومی،
اختصاصی ،دانشگاهی و  ...میتواند مورد استفاده قرار گیرد (دی و الخلیفه.)3111 ،
در ایران نیز ،استاندارد خدمات كتابخانهای به نابینایان ،توسط اداره استاندارد نهاد كتابخانههای عمومی
كشور در سال  02۳4تدوین شد .این استاندارد در  07بخش ،استانداردها و الزامات ارائه خدمات كتابخانههای
عمومی به نابینایان و كمبینایان را فراهم كرده است (نهاد كتابخانههای عمومی كشور.)02۳7 ،

1. IFLA Access to Libraries for Persons with Disabilities: Checklist
)2. Committee of Libraries Serving Disadvantaged Persons (LSDP
3. Irvall & Nielsen
4. Kavanagh & Sköld
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بر اساس برخی از این استانداردها و شاخصها ،پژوهشهای مختلفی در داخل و خارج از كشور در زمینه
بررسی وضعیت ارائه خدمات به معلوالن در كتابخانهها انجام شده است كه میتوان به برخی از آنها اشاره
كرد.
نتایج پژوهش میرحسینی و دیگران با عنوان «بررسی خدمات ویژه در كتابخانههای عمومی سازمان
فرهنگی و هنری شهرداری تهران» نشان داد كه ابزار و فناوری اطالعات و خدمات كتابخانهها برای معلوالن در
سطح مناسبی قرار داشتند .منابع اطالعاتی از قبیل كتابهای گویل ،كتابهای چاپ درشت ،نوارهای ویدئویی
و ارسال كتاب به صورت پیک از جمله خدماتی ارائه شده به این گروه بودند (میرحسینی ،اباذری و بهنیایی،
.)02۳7
یافتههای پژوهش مقصودی با عنوان «بررسی وضعیت ارائه خدمات كتابخانههای عمومی استان كردستان
به معلوالن :از دیدگاه مدیران و مسئوالن كتابخانههای مورد مطالعه» كه با الهام از چک لیست انجمن
كتابداری آمریکا و چک لیست دسترسی به كتابخانه برای افراد دارای معلولیت ایفال ( )3117انجام گرفته
است ،نشان داد كه وضعیت ارائه خدمات كتابخانههای عمومی استان كردستان به معلوالن در حد مطلوب
نمیباشد (مقصودی.)02۳7 ،
شاپری و مردانینژاد در پژوهش خود با عنوان «بررسی وضعیت ساختمان كتابخانههای عمومی شهرداری
شهر اصفهان از لحاظ میزان دسترسی معلوالن جسمی -حركتی» به بررسی وضعیت ساختمان كتابخانههای
عمومی شهرداری شهر اصفهان از لحاظ میزان دسترسی معلوالن جسمی حركتی به كتابخانهها پرداختند.
نتایج پژوهش نشان داد كه وضعیت ساختمان كتابخانههای عمومی شهرداری شهر اصفهان در سطح متوسط
قرار دارد كه این نشان از فاصله جامعه پژوهش با وضعیت مطلوب و استانداردهای جهانی دارد (شاپری و
مردانی نژاد.)02۳2 ،
حبیبی در سال  ،02۳2در پژوهش خود با عنوان «طراحی كتابخانه عمومی متناسب برای معلولین» به
بررسی كتابخانههای عمومی شهر تهران كه در سالهای  0281تا  02۳1تأسیس شدهاند از نظر میزان رعایت
استانداردها و ضوابط مربوط برای معلولین جسمی حركتی پرداخته است .نتایج به دست آمده از پژوهش نشان
داد كه خدمات كتابخانههای عمومی تهران به افراد ویژه در سطحی پائینتر از حد متوسط است .فضاهای
كتابخانه برای معلولین جسمی حركتی و نابینایان ،مناسبسازی نشده است .پاركینگ مخصوص برای معلوالن،
آسانسورها ،فضاهای بهداشتی و ورودیها مناسب نیستند (حبیبی.)02۳2 ،
اصنافی و میرزایی در پژوهش خود با عنوان «بررسی وضعیت خدمات كتابخانههای عمومی وابسته به
سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران به معلوالن» به بررسی وضعیت خدمات این كتابخانهها پرداخت.
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نتایج این مطالعه نشان داد كه خدمات كتابخانههای عمومی در سطح پایینتر از متوسط بوده است (اصنافی و
میرزایی.)02۳2 ،
نصیری مقدم در پایاننامه خود با عنوان «ارزیابی توان كتابخانههای عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به
نیازهای فیزیکی و اطالعاتی معلوالن بر اساس استانداردهای جهانی و كشوری» به بررسی ساختمان ،تجهیزات
و منابع كتابخانه عمومی شهر مشهد پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان داد كه سیاست مدونی برای ارائه
خدمات كتابخانههای به معلوالن وجود ندارد و كتابخانههای عمومی شهر مشهد از نظر میزان دسترسپذیری
به ساختمان دارای وضعیت متوسط بودند (نصیری مقدم.)02۳1 ،
زندیان و دیگران در پژوهش خود با عنوان «بررسی ساختمان و تجهیزات كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی
عمومی و دانشگاهی شهر زنجان از نظر میزان انطباق با استانداردهای بینالمللی برای معلوالن جسمی-
حركتی از دیدگاه مسئوالن كتابخانهها» به بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات كتابخانههای شهر زنجان
پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد كه ساختمان و تجهیزات كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی شهر
زنجان از نظر دسترسپذیری برای معلوالن از دیدگاه كارشناس معماری و مسئوالن كتابخانهها در وضعیت
متوسط به باال میباشند (زندیان ،بداقی و فرخی.)0288 ،
نتایج پژوهش بایجال و دیگران 0كه بر روی كتابخانههای كشور هندوستان انجام دادند ،نشان داد كه
بیش از  71درصد كتابخانهها به معلوالن خدمات ارائه داده و دورههای آموزشی در خصوص معلوالن برای
كتابداران و كاركنان خود برگزار كردهاند .همچنین  81درصد كتابخانهها در حال رفع مشکالت دسترسی
فیزیکی به كتابخانه هستند (بایجال ،ساتور و پیمپاله.)310۳ ،
كاویشه و ایزیبیکا 3در مطالعه خود بر روی كتابخانههای كشور اندونزی نشان دادند كه كتابخانههای مورد
بررسی ،از وجود آسانسور ،كفپوش مناسب ،كارمند آموزش دیده ،سرویس بهداشتی مخصوص معلوالن
جسمی -حركتی ،دربهای خودكار بازشو ،قفسههای كوتاه محروم بودند و تنها یکی از كتابخانهها دارای
فضای اختصاصی برای معلوالن ویلچری بود (كاویشه و ایزیبیکا.)3108 ،
نتایج پژوهش ادواردز كوله و ریس 2كه در سال  3108بر روی كتابخانههای انگلستان انجام گرفت ،حاكی
از آن بود كه بیش از نیمی از كتابخانهها ،دارای سرویس بهداشتی استاندارد ،پاركینگ در محوطه كتابخانه
بوده و در كتابخانه از عالئم تصویری مناسب برای راهنمایی استفاده نموده بودند اما بیش از  61درصد
كتابخانهها ،فاقد درب اتوماتیک بودند (ادواردز كوله و ریس .)3108
1. Baijal, Sattur & Pimpale
2. Kavishe & Isibika
3. Edwards Cole & Reece
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در پژوهش انجام گرفته توسط كیدینگ 0و دیگران ،مهمترین خدمت ارائه شده در كتابخانههای عمومی،
ارائه ساعات قصهگویی بود و بیش از  ۱7درصد كتابخانهها برای افراد ویلچری دسترسپذیر بوده است .در این
پژوهش مهمترین مانع بر سر راه ارائه خدمات به معلوالن دانش و نحوه برخورد كتابداران بوده است و عدم
ساخت كتابخانه ها بر اساس نیاز معلوالن و تجهیزات فیزیکی در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند .تنها 28
درصد كتابداران در خصوص معلوالن آموزش دیده بودند (كیدینگ ،والسکوئز و پرایس.)310۱ ،
در مطالعه انجام گرفته توسط بشیر و دیگران 3در سال  310۱در كشور پاكستان ،بیش از  81درصد از
كتابخانهها فاقد عالئم راهنمایی مناسب بودهاند و بیش از  ۳1درصد كتابداران كتابخانهها ،آموزشی در زمینه
ارائه خدمات به معلوالن دریافت نکرده بودند .بیش از  ۱1درصد كتابخانهها ،فاقد كمیته برنامهریزی برای ارائه
خدمات به معلوالن و رمپ و آسانسور بودهاند (بشیر ،فاطیما ،مالیک ،یونس و علی)310۱ ،

2

نتایج پژوهش چاپوتوال و ماپوالنکا 4با عنوان «ارائه خدمات كتابخانهای به افراد معلول در ماالوی» حاكی
از ضعف كتابخانهها در ارائه خدمات به معلوالن بود .اغلب كتابخانهها ،هم از نظر طراحی ساختمان هم از نظر
تجهیزات برای معلوالن قابل دسترسی نبودند .از جمله مهمترین مشکالت ذكر شده ،خرابی آسانسورها در
اغلب اوقات ،عدم وجود دكمه بریل در آسانسورها ،نامناسب بودن میزهای مطالعه و میزهای كامپیوتر برای
افراد دارای ویلچر اشاره شده است (چاپوتوال و ماپوالنکا.)3106 ،
كولیکوردی 7در پژوهش خود ،نشان داد كه تنها  01درصد از كتابخانهها دارای سیاست و خط مشی
حمایت از معلوالن بودند .فقدان آسانسور و رمپ در ساختمان كتابخانه مهمترین مشکالت ذكر شده معلوالن
جهت استفاده از كتابخانه بودند .بیش از  08درصد كتابخانهها دارای فضای مجزا جهت استفاده معلوالن از
تجهیزات و فناوریهای انطباقی و وبگاه دسترسپذیر بر اساس استانداردهای بینالمللی دسترسپذیری بودند.
نتایج پژوهش نشان داد كه كتابخانه های یونان از منابع و امکانات كافی برای ارائه خدمات به معلوالن برخوردار
نیستند.
نتایج بررسی پیشینه ها در داخل و خارج از كشور حاكی از آن است كه در داخل و خارج از كشور،
كتابخانههای عمومی ،آنگونه كه باید به معلوالن توجه نداشته و برای استفاده آنها مناسب نیستند.

1. Kaeding, Velasquez & Price
2. Bashir, Fatima, Malik, Younus & Ali
3. Bashir, Fatima, Malik, Younus &Ali
4. Chaputula & Mapulanga
5. Koulikourdi
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روششناسی

 ابتدا كلیه واژههای مربوط به.این مطالعه از نوع كاربردی توصیفی بود كه به روش تحلیل محتوا انجام گرفت
، تجهیزات، نابینایی و كتابخانه عمومی (برنامهها، ناشنوایی، معلولیت جسمی،افراد دارای معلولیت
 خدمات) شناسایی گردید و پس از تدوین راهبرد جستجوی مناسب با استفاده از عالئم و،دسترس پذیری
پایگاه

چهار

در

نظاممند

صورت

به

متون

و

مقاالت

جستجوی

،بولی

عملگرهای

 كه دارای جامعیت بوده وGoogle Scholar  وPubMed ،Scopus ،Web of Science (core collection)
. انجام گرفت،مجالت بسیاری را پوشش میدهند

42۱

راهبرد جستجو
(TITLE-ABS-KEY ("Disabled person*" OR "Disabilities" OR "Physical
mobility" OR handicapped OR amputee OR "Physically Challenged" OR
"Physically Handicapped" OR "Physically - Handicapped" OR
"wheelchair users" OR "wheelchair*Bound" OR "Participation
limitation*" OR paraplegia OR "Mobility Limitation*" OR "Disabled
people" OR "Mobility impairment*" OR wheelchairs OR "Functional
limitation*" OR "Activity limitation*" OR "Hearing impaired persons" OR
"Hearing impaired people" OR "Hearing Loss" OR "Hearing disorder*"
OR deaf OR "hard * hearing" OR deafness OR "Hearing impairment*"
OR "Visually impaired persons" OR "Visually impaired people" OR
"Vision Disorder*" OR blind OR blindness OR "Vision impairment*" OR
"Special needs" OR "partially sighted" OR "Print Disabilities" OR
"Visually Handicapped" OR "Assistive technolog*" OR "Adaptive
technolog*")) AND (TITLE-ABS-KEY ("Public librar*" OR "library
service*" OR "library program*" OR "library facilities" OR "library
equipment*" OR "library devices" OR "library accessibility"))

پایگاه

Scopus

تعداد نتایج
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TS= (("Disabled person*" OR "Disabilities" OR "Physical mobility" OR
Handicapped OR amputee OR "Physically Challenged" OR "Physically
Handicapped" OR "Physically - Handicapped" OR "wheelchair users"
OOR "wheelchair*Bound" OR "Participation limitation*" OR paraplegia
OR "Mobility Limitation*" OR "Disabled people" OR "Mobility
impairment*" OR wheelchairs OR "Functional limitation*" OR "Activity
limitation*" OR "Hearing impaired persons" OR "Hearing impaired
people" OR "Hearing Loss" OR "Hearing disorder*" OR deaf OR "hard *
hearing" OR deafness OR "Hearing impairment*" OR "Visually impaired
persons" OR "Visually impaired people" OR "Vision Disorder*" OR blind
OR blindness OR "Vision impairment*" OR "Special needs" OR "partially
sighted" OR "Print Disabilities" OR "Visually Handicapped" OR
"Assistive technolog*" OR "Adaptive technolog*") AND ("Public librar*"
OR "library service*" OR "library program*" OR "library facilities" OR
"library equipment*" OR "library devices" OR "library accessibility"))
allintitle: "Disabled persons" OR deaf OR blind OR "Disabled people" OR
Handicapped OR wheelchair) libraries

پایگاه

WOS

0۱4

راهبرد جستجو

Google
scholar

تعداد نتایج
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راهبرد جستجو

پایگاه

((("Disabled
persons"[Title/Abstract]
OR
"Disabled
person"[Title/Abstract] OR "Hearing impaired persons"[Title/Abstract]
OR "Hearing impaired people"[Title/Abstract] OR "Hearing
Loss"[Title/Abstract] OR "Hearing disorder"[Title/Abstract] OR "Hearing
disorders"[Title/Abstract] OR Deaf[Title/Abstract] OR "Visually impaired
persons"[Title/Abstract] OR "Visually impaired people"[Title/Abstract]
OR
"Vision
Disorders"[Title/Abstract]
OR
"Vision
Disorder"[Title/Abstract] OR Blind[Title/Abstract] OR "Disabled
people"[Title/Abstract] OR "Mobility Limitation"[Title/Abstract] OR
"Mobility Limitations"[Title/Abstract] OR Paraplegia[Title/Abstract] OR
Blindness[Title/Abstract] OR "Functional limitation"[Title/Abstract] OR
"Functional
limitations"
[Title/Abstract]
OR
"Activity
limitations"[Title/Abstract] OR "Activity limitation" [Title/Abstract] OR
"Mobility
impairment"[Title/Abstract]
OR
"Mobility
impairments"[Title/Abstract] OR "Vision impairments"[Title/Abstract]
OR
"Vision
impairment"[Title/Abstract]
OR
"Hearing
mpairment"[Title/Abstract] OR "Hearing impairments" [Title/Abstract]
OR "Participation limitations" "Participation limitation"[Title/Abstract]
OR
"Special
needs"[Title/Abstract]
OR
"Disabled
personnel"[Title/Abstract] OR "Physical mobility"[Title/Abstract] OR
Deafness[Title/Abstract]
OR
"Assistive
Technology
Services"[Title/Abstract]
OR
"Assistive
Technology
Device"[Title/Abstract]
OR
"Assistive
Technology
Devices"[Title/Abstract] OR "Assistive Technology"[Title/Abstract] OR
"Assistive technologies"[Title/Abstract] OR Amputee[Title/Abstract])))
AND ((library[Title] OR libraries[Title]))

PubMed

001

۱28  كه شامل،در ابتدا كلیه اطالعات كتابشناختی مقاالت و منابع پیدا شده از چهار پایگاه تحت بررسی
 در مرحله.) مدرک416(  گردید و موارد تکراری حذف شدEndNote X7  استخراج و وارد نرمافزار،مدرک بود
 چنانچه در عنوان و چکیده به ارزیابی. مدرک باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت266  عنوان و چکیده،بعد
 بررسی وضعیت كتابخانهها از نظر ارائه، نیازهای معلوالن در كتابخانهها،خدمات كتابخانه از نظر معلوالن
 استفاده از فناوریهای كمکی و اطالعاتی در كتابخانه جهت، با استفاده از استانداردها،خدمات به معلوالن
 در مطالعه نگه داشته شد، اشاره شده بود، دسترسپذیری كتابخانهها برای معلوالن، امکانات، برنامهها،معلوالن
 مقاله باقیمانده مورد64  در مرحله بعد متن كامل. مقاله حذف گردید213 ، مقاله266  از،كه در این مرحله
 الزامات و مالکهای ارزیابی و، كه در آنها به شاخصها، مقاله34  كه در این مرحله،مطالعه قرار گرفت
 مقاله وارد مطالعه گردید كه41  حذف گردید و در نهایت،بررسی ارائه خدمات به معلوالن اشاره نشده بود
. آمده است،0 فرایند انتخاب متون مناسب برای این پژوهش در تصویر شماره
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مقاالت بازیابی شده در  0پایگاه ()731

حذف مقاالت تکراری ()416
نتیجه غربالگری اولیه ()266
بررسی عنوان و چکیده مقاالت و حذف موارد
غیرمرتبط

مطالعه متن كامل مقاله ()64

حذف موارد غیرمرتبط با مطالعه متن كامل
()34

مقاالت نهایی مورد بررسی ()41
شکل  .0فرایند انتخاب مقاالت برای تحلیل محتوا

در پژوهش حاضر ،ابتدا تمام شاخصها/الزامات استخراج شده از مطالعات به عنوان كد (مؤلفه) در نظر
گرفته شد .سپس بر اساس شباهت میان كدها ،در یک مفهوم (بُعد) دستهبندی گردید .در مجموع در 41
مدرک مورد بررسی 0۳۱ ،شاخص شناسایی گردید كه در هفت گروه شامل برنامهریزی و بودجه ( ،)30تبلیغ
و توسعه خدمات ( ،)8دسترسپذیری و ساختار فیزیکی ( ،)7۳خدمات و برنامهها ( ،)78منابع انسانی (،)0۱
مجموعه ( ،)00تجهیزات و فناوری اطالعات ( )32دستهبندی گردید .با توجه به تعداد زیاد شاخصها ،در این
مطالعه ،تنها شاخصهایی كه حداقل در دو منبع ذكر شده بودند ،آورده شد.

یافتههای پژوهش
برنامهریزی و بودجه

هر كتابخانه با بودجه عمومی باید دارای برنامه و خطمشی اختصاصی خود كه شامل اهداف كوتاه مدت و بلند
مدت است ،باشد .چنین طرحی باید برای هدایت كتابخانه در ارائه خدمات و برنامهها جهت پاسخگویی به
نیازهای كاربران طراحی شود .بسیاری از كتابخانهها هنگام برنامهریزی و ارزیابی خدمات خود ،نیازهای
معلوالن را در نظر نمیگیرند و در اغلب موارد خطمشی و برنامه مدونی در خصوص ارائه خدمات به افراد
معلول ندارند .یکی از اقدامات مهم در زمینه توجه به نیازهای معلوالن در كتابخانهها ،در نظر گرفتن نیازهای
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این گروه در زمان تدوین سیاستها و برنامههای كتابخانه است .هر كتابخانه عمومی باید بخشی از بودجه خود
را برای خدمات به معلوالن اختصاص دهد و عالوه بر آن باید سازوكارهایی برای ارزیابی خدمات خود به افراد
دارای معلولیت ،داشته باشد و مشخص كند كه وضعیت ارائه خدمات در حال حاضر به معلوالن به چه صورت
است و چه برنامهریزی باید انجام شود تا كتابخانه بتواند خدمات بهتر به معلوالن ارائه كند.

جدول  .0شاخصها/الزامات برنامهریزی و بودجه در کتابخانه
شاخص/الزام
وجود سیاست و خط مشی در کتابخانه در زمینه فراهم کردن خدمات برای معلوالن

منابع اشاره کننده
()01-3 ،0

دخالت دادن و استفاده از نظرات معلوالن و سازمانهای حامی آنها در سیاستگذاری و ()40-07 ،04 ،4 ،7 ،6 ،0
برنامهریزی برای کتابخانه
هماهنگی مجموعه و خدمات کتابخانه با افزایش جمعیت معلوالن جامعه

()02 ،00 ،0

وجود یک کمیته در زمینه انتخاب منابع مورد نیاز معلوالن ،توسعه خدمات به معلوالن و ...

()44 ،40 ،07 ،03 ،4

همکاری و تعامل با سایر سازمانها و سایر کتابخانهها از جمله کتابخانههای تخصصی (،43 ،04-07 ،02 ،03 ،4 ،1 ،6 ،0
معلوالن جهت امانت بین کتابخانههای ،برنامه مشترک و ...

)40

حمایت مدیران کتابخانه از برآوردن نیازهای معلوالن

()40 ،04 ،07 ،04

استفاده از آمارها و نتایج پژوهشهای سایر سازمانها برای آگاهی از تعداد معلوالن و نیازهای ()07 ،02 ،0
آنها
وجود سیاست و خط مشی در خصوص ارائه خدمات در منزل

()04 ،2

ارزشیابی میزان استفاده از خدمات و تجهیزات کتابخانه توسط معلوالن

()42 ،04-07

فراهم کردن امکان دریافت بازخورد معلوالن در خصوص کتابخانه و خدمات آن به اشکال ()42 ،01 ،07
گوناگون (نصب صندوق ،به صورت آنالین و )...
در نظر گرفتن هزینه تأمین منابع ،تجهیزات و خدمات برای معلوالن

()42 ،40 ،01 ،07 ،00 ،4 ،7 ،6 ،0

تعیین درصد بودجه مورد نیاز برای ارائه خدمات به معلوالن

()01 ،4 ،0

تأمین هزینه خرید سایر قالبهای منابع از قبیل کتاب صوتی ،بریل ،ویدئوها و ...

()01 ،0

از میان شاخصهای این بخش ،وجود سیاست و خطمشی در كتابخانه در زمینه ارائه خدمات به
معلوالن ،دارای بیشترین فراوانی بوده و در  0۱مدرک به آن اشاره شده بود .بعد از آن ،همکاری و تعامل
كتابخانه با سایر سازمانها و كتابخانههای تخصصی معلوالن با اشاره در  00مدرک و دخالت دادن و استفاده از
نظرات معلوالن در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای كتابخانه با اشاره در  01مدرک ،در جایگاه بعدی قرار
گرفتند.
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تبلیغ و توسعه خدمات

كتابخانه باید دارای یک برنامه روابط عمومی و بازاریابی باشد كه خدمات كتابخانه را به اطالع عموم رسانده و
منجر به جلب مشاركت و سرمایهگذاری سایر سازمانها و مردم گردد .داشتن برنامه در زمینه اطالعرسانی و
توسعه خدمات ،منجر به ارتقای خدمات و مجموعه كتابخانه و جذب كاربران بالقوه میگردد .یکی از راههای
اصلی توسعه خدمات كتابخانه ،نیازسنجی است كه باید به روش مناسب انجام شود تا به وسیله آن بتوان
وضعیت موجود خدمات را بهبود و توسعه بخشید .كتابخانه با استفاده از پرسشنامه و نیازسنجی ،میتواند
نیازهای كاربران را شناسایی نماید .روش دیگ ر دریافت نظرات و بازخوردهای كاربران و كتابداران به صورت
غیررسمی و بررسی آنها در جهت گرفتن ایده و بهبود خدمات است.

جدول  .2شاخصها/الزامات تبلیغ و توسعه خدمات کتابخانه
منابع اشاره کننده

شاخص/الزام

آگاهی رسانی خدمات کتابخانه به معلوالن از طریق کانالهای گوناگون از جمله رادیو ،خبرنامه و (،04-06 ،00 ،03 ،04 ،4 ،6 ،0
...

)42 ،40،40

تعیین کانالهای ارتباطی با معلوالن و شناسایی آنها

()03 ،0

برگزاری تور و یا جلسات آشنایی با کتابخانه

()46 ،42 ،04

برگزاری جشنها و آیینها و دعوت از معلوالن موفق و یا ارائه زندگی یک معلول موفق بر ()03 ،0
حسب معلولیت به مناسبتهای مختلف از جمله روز عصای سفید و ...
وجود راهنمای استفاده از کتابخانه و آشنایی با کتابخانه در قالبهای گوناگون (بریل ،چاپ ()41 ،47 ،42 ،40 ،04
درشت و )...
نیازسنجی از معلوالن و سازمانهای حامی معلوالن

()41 ،42 ،07 ،06 ،03 ،7 ،6 ،0

ارائه خدمات در قالبها و اشکال جایگزین از جمله از طریق بیمارستانها ،درمانگاهها)6 ،0( ،
سازمانهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و ...

در میان شاخصهای این بخش ،استفاده از روشهای مختلف ،برای اطالعرسانی خدمات كتابخانه ،دارای
بیشترین فراوانی بود ( 02مدرک) و بعد از آن نیازسنجی از معلوالن و سازمانهای حامی آنها در زمینه
توسعه خدمات كتابخانه با اشاره در  8مدرک و وجود راهنمای استفاده از كتابخانه و آشنایی با آن در قالبهای
مختلف (چاپی ،چاپ درشت ،بریل و  )....در جایگاه بعدی قرار داشتند ( 7مدرک)1
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دسترسپذیری و وضعیت فیزیکی کتابخانه

یکی از مهمترین اقدامات قابل انجام جهت استفاده معلوالن از كتابخانهها ،فراهم كردن دسترسی و
دسترسپذیری كتابخانه است .فراهم كردن دسترسی به خدمات كتابخانههای برای دانشآموزان و سایر
كاربران معلول كتابخانه نبایست نادیده گرفته شود .طراحی ساختمان كتابخانه باید به گونهای باشد كه افراد
دارای معلولیت بتوانند به راحتی و با امنیت به محوطه آن رسیده و به ساختمان كتابخانه نزدیک شوند .اگر
ورودی اصلی برای معلوالن قابل دسترسی نباشد ،باید یک ورودی قابل دسترسی ثانویه مجهز به درب
اتوماتیک و رمپ در نظر گرفته شود .ورودی كتابخانه باید به صورت طراحی شود كه یک شخص ویلچری و یا
استفاده كننده از واكر و یا معلول دارای عصا بتواند به راحتی و بدون زحمت از آن عبور كند .محیط اطراف
كتابخانه ،ورودی كتابخانه ،دستشوییها ،پلهها ،آسانسور و بخشهای مختلف آن باید برای افراد دارای انواع
مختلف معلولیت قابل دسترسی باشد .در یک كتابخانه عمومی یک شخص ویلچری نیز باید بتواند به همه
بخشها ،دسترسی داشته باشد .یک فرد نابینا یا كم بینا باید بتواند با عصا یا كمک فرد دیگر بدون برخورد به
موانع در راهرو قدم زده و راه خود را پیدا كند .شخص ناشنوا باید بتواند با كاركنان كتابخانه ارتباط برقرار
كرده و خواستههای خود را بیان كند.

جدول  .3شاخصها /الزامات مربوط به دسترسپذیری و ساختار فیزیکی کتابخانه
منابع اشاره کننده

شاخص /الزام
نزدیکی محل کتابخانه به ایستگاه اتوبوس ،تاکسی و ...

()44 ,01 ,07

وجود عالئم بزرگ جهت راهنمایی به سمت کتابخانه در خیابان

()30 ,34 ,43 ,01

مناسب بودن معماری کتابخانه برای معلوالن ویلچری

()34 ,4

دسترس پذیر بودن ساختمان کتابخانه

()30-30 ,01 ,07 ,00 ,04 ,2 ,0 ,0

مشورت با معلوالن و انجمنهای حامی آنها در زمان ساخت ساختمان و یا ()01 ,0
بازسازی آنها
وجود پارکینگ مناسب معلوالن

()37-32 ,30-44 ,42 ,43 ,40 ,01 ,04 ,00 ,4 ,2 ,0

نزدیک بودن پارکینگ به ورودی کتابخانه

()36 ,30 ,44 ,01

عدم وجود موانع تا ورودی کتابخانه و کافی بودن نور مسیر

()31 ,36 ,30 ,41 ,42 ,43 ,40 ,01 ,00 ,04-04

صاف بودن و غیر لغزنده بودن مسیر ورودی

()31 ,36 ,42 ,43 ,01 ,04 ,4

برخورداری از رمپ

(-33 ,30 ,34 ,47 ,42 ,43 ,40 ,04 ,01 ,02 ,04-1
)34 ,37

وجود نرده در رمپ

()36 ,32 ,30 ,42 ,02 ,00 ,4

وجود کف پوشهای مناسب در مسیرهای کتابخانه جهت حرکت معلوالن

()34 ,31 ,34 ,47 ,43 ,01 ,04

کتابخانه دوستدار معلول :شاخصها و الزامات

010

منابع اشاره کننده

شاخص /الزام
دسترسپذیر بودن ورودی ساختمان

()31 ،37 ،33-34 ،41 ،43 ،40 ،00 ،04 ،00

وجود تلفن در ورودی جهت ناشنوایان

()36 ،30 ،6

وجود فضای کافی در ورودی کتابخانه جهت عبور افراد ویلچری

()31 ،36 ،30 ،42 ،04

عرض مناسب در ورودی کتابخانه جهت عبور افراد به ویژه افراد ویلچری

()31 ،36 ،30 ،42 ،43 ،01 ،00 ،04 ،04 ،4

نشاندار کردن دربهای شیشهای برای افراد کم بینا

()36 ،30 ،30 ،42 ،00 ،4

اتوماتیک بودن درب ورودی ساختمان

()34-36 ،30 ،30 ،34 ،47 ،42 ،43 ،01 ،00-4

در صورت استفاده از گیتهای امنیتی ،امکان عبور راحت افراد ویلچری از آن

()36 ،30 ،43

وجود بخشهای اساسی کتابخانه در طبقه همکف

()32 ،43 ،01

وجود بخش مجزا برای معلوالن جسمی -حرکتی

()34 ،47 ،42

وجود کفپوشهای مناسب در فضای داخلی کتابخانه جهت حرکت معلوالن

()34 ،31 ،34 ،47 ،42 ،43 ،01 ،04

نشاندار کردن راه پلهها ،سطوح ناهموار با رنگهای قابل تشخیص

()31 ،36 ،30 ،42 ،01 ،4

مناسب بودن نور کتابخانه و جهت تابش آن به ویژه در پلهها و جلوگیری از ()42 ،43 ،01 ،4
ایجاد سایه در پلهها
عرض مناسب پلهها جهت عبور همزمان معلول و همراه وی در صورت وجود

()43 ،4

ارتفاع یک اندازه و مناسب پلهها

()43 ،01 ،4

وجود عالئم مناسب و تصویری جهت راهنمایی بخشهای مختلف ،آسانسور (،01 ،07 ،02 ،04( )36-33 ،40-04 ،00 ،04 ،1 ،6-0
و ...

)31 ،37 ،30 ،34 ،41 ،47 ،42 ،43

وجود آسانسور /باالبر در صورت چند طبقه بودن کتابخانه

(،47 ،42 ،43 ،04( )36 ،33 ،30 ،40 ،00 ،04 ،1 ،0
)37 ،30 ،34 ،41

برجسته بودن دکمههای آسانسور برای نابینایان و کمبینایان و اعالم صوتی و ()30 ،47 ،43 ،04( )36 ،30 ،04
تصویری طبقات برای نابینایان و ناشنوایان
مناسب بودن محل قرار گیری دکمههای آسانسور برای معلوالن ویلچری

()36 ،30 ،30 ،04

وجود اتاقهای استراحت ،صرف نوشیدنی ،تلفن عمومی

()34 ،42 ،43 ،00 ،04 ،00

استفاده از کف پوش مناسب و صاف در کتابخانه

()31 ،34 ،43

عدم وجود لوله ،سیم ،گلدان ،بنر در مسیر حرکت معلوالن

()31 ،43

وجود آبسردکن در ارتفاع مناسب جهت استفاده معلوالن

()34 ،43

وجود عالئم هشدار و خطر (آتش سوزی و  )...قابل دیدن و شنیدن

()36 ،47 ،42 ،00 ،7 ،6 ،0

وجود راهروهای بدون مانع در بین قفسهها

()36 ،41 ،42 ،00 ،04

وجود سالن مطالعه اختصاصی یا میزهای انفرادی جهت معلوالن

()47 ،42 ،04

میز ،صندلی و مبلمان مناسب و در اندازهها و ارتفاع کتابخانه

(،42 ،43 ،01 ،07 ،00( )36 ،30-30 ،40 ،00-4 ،2 ،3
)37 ،41 ،47

قفسههای کوتاه کتاب و مجالت جهت معلوالن ویلچری

()42 ،43 ،00( )34 ،36 ،30 ،30
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منابع اشاره کننده

شاخص /الزام
راحتی دسترسی به ایستگاههای کاری و کامپیوترها

()42 ،01 ،1

وجود حداقل یک سرویس بهداشتی ویژه معلوالن

()37 ،36 ،30 ،40 ،01

دسترسی راحت به سرویسهای بهداشتی

()7 ،2

وجود عالئم تصویری و متنی شفاف نشاندهنده محل سرویس بهداشتی

()36 ،34 ،42 ،43 ،01

مناسب بودن سرویسهای بهداشتی برای معلوالن جسمی -حرکتی

()34 ،34 ،30 ،02 ،00

مناسب بودن اندازه سرویس بهداشتی جهت عبور ویلچر و فضای مناسب در ()36 ،40 ،7
سرویس جهت دور زدن
درج زنگ قابل دسترس در سرویس جهت معلوالن

()36 ،42

مناسب بودن ارتفاع روشویی ،آینه ،صابون و  ..در سرویس بهداشتی

()36 ،34 ،43

وجود میله جهت گرفتن دست در سرویسهای بهداشتی

()34 ،43

مهمترین الزام و شاخص در این بخش ،كه در متون به آن اشاره شده است وجود عالئم و تابلوهای
مناسب جهت راهنمایی بخشهای مختلف كتابخانه ( 37مدرک) ،برخورداری از رمپ با شیب استاندارد در
ورودی كتابخانه كه در  31مدرک به آن اشاره شده و برخورداری از آسانسور و باالبر در صورت چند طبقه
بودن كتابخانه ( 06مدرک) بوده است.

خدمات و برنامهها

كتابخانه ها همواره در تالشند تا بهترین خدمات ممکن را به مشتریان خود ارائه دهند .اگرچه سطح خدمات
ارائه شده در كتابخانه به عوامل گوناگونی از جمله اندازه كتابخانه ،جامعه تحت پوشش ،میزان بودجه و  ...دارد؛
اما ضروری است كه همان سطح خدمات ارائه شده ،به طور یکسان در اختیار تمامی كاربران فارغ از سن،
جنس ،نژاد ،مذهب و  ...قرار گیرد .كلیه بخشها و خدمات كتابخانه باید برای همه افراد و از جمله معلوالن در
دسترس باشند .یک فرد معلول باید بتواند به راحتی در فضای كتابخانه حركت كرده و به بخش مورد نظر
دسترسی داشته باشد.
جدول  .0شاخصها/الزامات مربوط به خدمات و برنامهها
شاخص /الزام

منابع اشاره کننده

میز امانت قابل تنظیم و با ارتفاع کم جهت استفاده معلوالن و کودکان

()36 ،34 ،43

وجود صندلی مناسب جهت نشستن

()43( )36 ،00
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شاخص /الزام

منابع اشاره کننده

در دسترس بودن میز امانت

()37 ،36 ،30 ،40 ،04 ،00 ،0

ارائه خدمات مرجع و امانت به معلوالن به صورتهای مختلف (فکس ،ایمیل ،حضوری و )...

()02 ،04-04

ارتفاع مناسب کشوهای فهرست کتابخانه برای استفاده معلوالن

()34 ،43

وجود تلفن متنی در بخشهای مختلف کتابخانه برای ناشنوایان

()41 ،44 ،01 ،02 ،6

استفاده از سیستم  loopبرای کمک به ناشنوایان در بخشهای عمومی کتابخانه

()36 ،41 ،42 ،01 ،02 ،6

افزایش مدت زمان امانت منابع و بازه رزرو منابع برای معلوالن

()41 ،47 ،42 ،02 ،03 ،00

چشم پوشی از جریمههای کتابخانه

()42 ،02 ،00

صدور کارت امانت و امکان امانت کتاب برای نماینده معلوالن (خانواده ،دوست و )...

()42 ،00

دسترسی به کتابهای تصویری ،صوتی ،اسباببازی و ...

()36 ،01 ،02 ،00

وجود تجهیزات و کامپیوترهای قابل استفاده جهت کودکان معلول

()36 ،40

راحتی دسترسی به بخش معلوالن

()36 ،30

وجود وسایل و فناوریهای کمکی مورد نیاز معلوالن (تلویزیون مدار بسته ،ذرهبین ،سیستم دیجیتالی ()36 ،04
کتابهای سخنگو و )...
ارائه برنامههای کتابخوانی

()36 ،30 ،40 ،44 ،02

دسترسی به همه منابع کتابخانه و امکان تحویل آنها در منزل

()47 ،44 ،02 ،04 ،00 ،6 ،2

فراهم کردن خدمات آنالین

()44 ،01 ،06 ،3

فراهم کردن خدمات آموزش کامپیوتر

()30 ،46 ،44 ،07 ،6

آموزش سواد اطالعاتی به معلوالن

()46 ،44 ،01 ،07 ،7

آموزش استفاده از منابع الکترونیک به معلوالن

()30 ،42 ،44 ،01 ،03

امکان استفاده معلوالن از تمامی خدمات ارائه شده در کتابخانه

()44 ،01 ،0

وجود دستیار و یا کتابخوان جهت کمک به معلوالن در کتابخانه

()40 ،04

وجود امکانات ارتباط از راه دور برای ناشنوایان

()40 ،00 ،4

ارائه برنامههایی با زبان اشاره برای ناشنوایان

()44 ،01 ،00 ،04 ،4

استفاده از نیروهای داوطلب جهت کتابخوانی وکمک به معلوالن

()01 ،00 ،00

ارائه برنامههایی در زمینه توسعه مهارتهای فردی و رشد فکری و اجتماعی

()40 ،6

ارائه برنامههای مورد عالقه معلوالن بنا به درخواست آنها یا کارشناسان حوزه یا سازمانهای حامی

()40 ،6

برگزاری جلسات قصهخوانی گروهی

()40 ،01 ،00 ،6

فراهم کردن خدمات پرینت درشت ،فتوکپی و اسکن برای معلوالن

()30 ،41 ،47 ،42 ،43 ،01 ،00

از جمله مهمترین خدمات و برنامههای مورد نیاز معلوالن جهت ارائه در كتابخانههای عمومی كه در
متون به اشاره شده است  ،قرار گرفتن میز امانت در محل مناسب و در دسترس بودن آن برای همه گروهها،
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فراهم كردن دسترسی به منابع كتابخانه در منزل و از طریق خدمات تحویل مدرک و فراهم كردن خدمات
پرینت درشت ،فتوكپی و اسکن برای معلوالن بوده است كه هر كدام در  ۱مدرک به آنها اشاره شده بود.

منابع انسانی و آموزش

یکی از اركان اصلی عملکرد یک كتابخانه ،نیروی انسانی آن است .داشتن كارمندان دارای مهارت و آموزش
دیده در ارائه خدمات مناسب ،استفاده از منابع كتابخانه و برآورده كردن نیازهای جامعه دارای اهمیت بسیاری
است .كاركنان كتابخانه باید درک كاملی از سیاست كتابخانه در زمینه ارائه خدمات ،وظایف و مسئولیتهای
تعریف شده ،شرایط جامعه كتابخانه و مجموعه داشته باشند .از طرف دیگر كتابخانهها باید این فرصت را برای
كاركنان فراهم كند تا بتوانند با نیازهای گوناگون این گروه از كاربران آشنا شوند .یکی از راههای اصلی فراهم
كردن این آگاهی برای كاركنان ،از طریق برنامههای آموزشی مدون است .آموزشهای كاركنان میتواند در
زمینههای گوناگون از جمله آموزش مهارتهای ارتباطی ،آشنایی با فناوریهای كمکی و تطبیقی ،آشنایی با
انواع معلولیت و نیازهای هر گروه و  ...باشد .این دورههای آموزشی باید متناسب با نیازهای متغیر كاربران و
پیشرفتهای فناوری باشد.

جدول  .1شاخصها/الزامات مربوط به منابع انسانی و آموزش
شاخص/الزام

منابع اشاره کننده

وجود کارکنان آموزش دیده در زمینه ارائه خدمات به معلوالن

(،41-42 ،43 ،40 ،44 ،01 ،07 ،02-1 ،6-3 ،0
)34 ،30 ،33 ،30

وجود برنامههای منظم آموزش به مدیران ،کارکنان ،افراد داوطلب در زمینه معلوالن

(،47 ،42 ،44-44 ،01-00 ،04-04 ،1 ،6 ،0
)30

وجود کتابدار مسئول در زمینه ارائه خدمات به معلوالن

()47 ،43 ،04 ،4

کارکنان آموزش دیده جهت کمک در موارد اورژانسی

()36 ،43 ،07

گنجاندن دورههای آموزشی در زمینه ارائه خدمات به معلوالن از جمله ناشنوایان و ()44 ،44 ،00
نابینایان در دروس رشته کتابداری
حضور معلوالن در جلسات آموزشی کارکنان

()42 ،0

آموزش کافی کارکنان در زمینه استفاده از نرمافزارها و تجهیزات مخصوص معلوالن

()36 ،42 ،40 ،01 ،07 ،02 ،00 ،04-4 ،0

آشنایی کتابداران با انواع منابع مورد استفاده معلوالن (کتاب بریل ،صوتی ،سخنگو و ()42 ،40 ،07 ،02 ،04 ،4
)...
راهنمایی کافی کتابداران در زمینه پیدا کردن منابع مورد نیاز

()34 ،41 ،06 ،04

آشنایی کتابداران با زبان اشاره در کتابخانه برای برقراری ارتباط و ارائه خدمت به ()41 ،47 ،42 ،40 ،44 ،01 ،02 ،04 ،00
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منابع اشاره کننده

شاخص/الزام
ناشنوایان
نگرش و نوع برخورد کارکنان با معلوالن

()33 ،34 ،41 ،07 ،02 ،04 ،4

برخورد اجتماعی بدون تبعیض کارکنان

()34 ،04

در بخش منابع انسانی و آموزش ،مهمترین الزام شناسایی شده ،وجود كاركنان آموزش دیده در زمینه
ارائه خدمت به معلوالن بود كه در  36مدرک به آن اشاره شده بود .وجود برنامههای منظم آموزش به مدیران،
كاركنان و افراد داوطلب در زمینه ارائه خدمات به معلوالن و آموزش استفاده از نرمافزارها و تجهیزات
مخصوص معلوالن به كتابداران به ترتیب با  06و  00مورد فراوانی ،در رتبههای بعدی قرار داشتند.

مجموعه

دسترسی به اطالعات یک حق انسانی است .یکی از مسئولیتهای اخالقی كتابخانهها به عنوان مراكز
نشرده نده اطالعات ،فراهم كردن دسترسی برابر خدمات اطالعاتی در قالبهای مختلف برای كاربران است .در
یک جامعه اطالعاتی ،باید این اطمینان حاصل شود كه همه افراد جامعه به اطالعات دسترسی برابر دارند.
كتابخانه ها در زمینه فراهم كردن این دسترسی نقش حیاتی دارند .عصر حاضر و با توجه به پیشرفتهای
فناوری ،مجموعه كتابخانه عالوه بر منابع چاپی ،شامل انواع منابع الکترونیکی در قالبهای گوناگون است.
معلوالن همانند سایر افراد جامعه ،نیازمند دسترسی به اطالعات مناسب هستند .گرچه ممکن است قالب و
رسانهای كه به وسیله آن اطالعات را دریافت میكنند متفاوت از دیگران باشد؛ اما نیازهای اطالعاتی آنها
تفاوت زیادی با سایر افراد ندارد.
جدول  .1شاخصها /الزامات مربوط به مجموعه
شاخص/الزام

منابع اشاره کننده

دسترسی راحت به مجموعه و کتابهای مورد نظر در قفسههای کتاب از طریق ()34 ،40
راهنماهای مناسب قفسه
وجود منابع کافی بر اساس نیاز معلوالن

()04 ،34 ،44 ،01 ،07 ،02-03 ،4 ،1 ،6 ،2 ،3

وجود شماره راهنمای کتاب به خط بریل برای نابینایان

()40 ،07 ،04 ،04

وجود کتاب در قالبهای گوناگون (بریل ،خط درشت ،کتابهای سخنگو،41 ،42-43 ،44-01 ،02-03 ،00-4 ،6-3 ،0( ،
کتابهای صوتی و )...

)04 ،36 ،30 ،30

وجود سیاست شفاف در زمینه مجموعهسازی منابع مورد نیاز معلوالن

()01 ،03 ،0
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شاخص/الزام

منابع اشاره کننده

وجود منابع کافی در زمینه آشنایی با انواع معلولیت ،آموزش و توانمندسازی آنها

()01 ،02 ،00 ،6

وجود منابع کافی در زمینه آشنایی معلوالن با قوانین مرتبط با خود ،سازمانهای ()01 ،02 ،00 ،6
حامی و ...
وجود فهرست منابع در قالبهای مختلف و امکان ارائه آن به سایر کتابخانهها ()42 ،01 ،4 ،6 ،0
جهت امانت بین کتابخانهای
دسترسپذیر بودن منابع الکترونیکی کتابخانه در منزل

()36 ،33 ،42 ،44 ،01 ،03-00 ،0

امکان ارائه خدمات در منزل

()44 ،40 ،01 ،2 ،0

از مجله مهمترین نیازهای معلوالن كه كتابخانه عمومی باید به آن توجه داشته باشد ،وجود كتاب در
قالبهای مختلف (بریل ،خط درشت ،كتاب صوتی ،كتاب مناسبسازی شده برای ناشنوایان و  ) ...است كه در
 33مدرک به آن اشاره شده بود .تأمین منابع كافی مورد نیاز معلوالن و در دسترس بودن منابع الکترونیکی
كتابخانه در منزل به ترتیب با اشاره در  02و نه مدرک در جایگاه بعدی قرار داشتند.

تجهیزات و فناوری اطالعات

تغییرات سریع فناوری اطالعات و رشد سریع اطالعات ،روشهای دسترسی به اطالعات را مورد تأثیر قرار
دادهاند .از آنجایی كه اطالعا ت برای رشد فرد و جامعه دارای اهمیت فراوانی است ،فناوری اطالعات به
دسترس پذیری و استفاده از این اطالعات كمک شایانی كرده است .از آنجایی كه میان دسترسی به این
فناوریها و اطالعات برای همه افراد جامعه فراهم نیست و برخی از گروههای جامعه ممکن است به آنها
دسترس ی نداشته باشند ،وظیفه كتابخانه عمومی است كه این شکاف را پر كرده و با استفاده از فناوریهای
اطالعاتی موجود ،اطالعات مورد نیاز گروههای مختلف جامعه را فراهم آورد .با استفاده از فنآوری كمکی
مناسب كه به هر محصول ،دستگاه ،تجهیزات ،خدمات ،راهبردها و شیوههایی كه برای حفظ ،افزایش یا بهبود
عملکرد تواناییهای افراد دارای معلولیت اعمال میشود ،اشاره دارد .كتابخانهها میتوانند دسترسی به اطالعات
و كیفیت زندگی را برای تعداد زیادی از مراجعینشان بهبود بخشند.
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جدول  .1شاخصها/الزامات مربوط به تجهیزات و فناوری اطالعات
شاخص/الزام

منابع اشاره کننده

وجود موس ،صفحه کلید ،میز و تجهیزات کامپیوتری مناسب برای معلوالن

()31 ،36 ،34 ،30 ،41 ،47 ،42 ،01 ،00 ،04 ،04 ،4 ،2

خرید تجهیزات انطباقی و فناوریها بر اساس نیازسنجی و بررسی دقیق ()42 ،4 ،0
کارشناسی
وجود امکانات مربوط به تهیه و تولید منابع در قالبهای گوناگون (کتاب ()36 ،30 ،47 ،42 ،40 ،01 ،02 ،03-00 ،4 ،3
صوتی ،بریل و )...
استفاده از فناوریهای کمکی در کتابخانه (تلویزیون مدار بسته ،چاپگر بریل،30 ،47 ،42 ،40 ،44 ،01 ،07 ،02-04 ،04 ،1-3 ،0( ،
بزرگنمایی صفحه و )...

)31 ،36

نصب برچسب بریل بر روی تجهیزات برای استفاده نابینایان

()40 ،07 ،04

وجود کامپیوتر مخصوص مجهز به تجهیزات مورد نیاز معلوالن نابینا ،ناشنوا ()31 ،30 ،41 ،47 ،42 ،40 ،44 ،01 ،0
و جسمی -حرکتی
امکان استفاده از فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی
وجود فهرست پیوسته آنالین با قابلیت بزرگنمایی /ترکیب گفتار

()3 ،0
0

()30 ،41 ،47 ،01 ،02 ،00 ،04 ،00 ،0

فراهم کردن امکان تهیه زیرنویس برای فایلهای تصویری

()42 ،44

دسترسی به اینترنت در سراسر کتابخانه

()44 ،01 ،02 ،00

ناوبری راحت سایت کتابخانه

()36 ،41

امکان بزرگنمایی ،تغییر رنگ ،تغییر وضوح وبگاه

()36 ،41

انطباق وبگاه کتابخانه با استانداردهای  W3Cدر زمینه طراحی و ()42 ،2
دسترسپذیری
دسترسپذیر بودن وبگاه

()41 ،42 ،01 ،07 ،4

1. Speech synthesis
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در بخش فناوری اطالعات و تجهیزات مورد نیاز معلوالن ،مهمترین الزام ،وجود فناوریهای كمکی
(تلویزیون مدار بسته ،چاپگر بریل ،بزرگنمایی صفحه و  )...در كتابخانه است ( 33مدرک) و بعد از آن وجود
كامپیوتر و تجهیزات جانبی مناسبسازی شده (موس ،صفحه كلید ،میز و  )...با فراوانی  02مدرک و وجود
امکانات مربوط به تهیه و تولید منابع در قالبهای گوناگون (كتاب صوتی ،بریل و  )...با فراوانی  03مدرک در
مرتبه بعد قرار داشتند.

بحث و نتیجهگیری

در خصوص ارائه خدمات كتابخانهها به ویژه كتابخانههای عمومی به معلوالن ،استانداردها و دستورالعملهای
مختلف ملی و بینالمللی وجود دارد كه كتابخانهها با استفاده از آنها میتوانند ارائه خدمات خود به معلوالن
را بهبود بخشند .برخی از این دستورالعملها به طور عمومی همه گروههای معلوالن را در نظر گرفتهاند
(انجمن كتابداری كانادا 0۳۳۱ ،الف؛ گروه كاری فنالند310۱ ،0؛ انجمن كتابداری استرالیا)0۳۳8 ،3؛ اما برخی
دیگر برای گروه خاصی از معلوالن از جمله ناشنوایان و كمشنوایان (دی و الخلیفه3111 ،؛ انجمن كتابداری
نیویورک ،)0۳۳3 ،2نابینایان و كمبینایان (كاواناگ و اسکولد ،)3117 ،4معلوالن ساكن در مراكز نگهداری،
تدوین شدهاند (دمیر.)3106 ،7
در مجموع در این مطالعه 0۳۱ ،شاخص شناسایی گردید كه در میان  ۱گروه مورد بررسی ،بیشترین
تعداد مربوط شاخص مربوط به دسترسپذیری و ساختار فیزیکی با  7۳شاخص ،خدمات و برنامهها با 78
شاخص ،تجهیزات و فناوری با  32شاخص و كمترین تعداد مربوط به تبلیغ و توسعه خدمات با  8شاخص بوده
است.
حق دست رسی به امکانات ،خدمات و منابع اطالعاتی از جمله حقوق اصلی معلوالن است كه كتابخانهها
باید آن را مورد توجه قرار دهند (چاپوتوال و ماپوالنکا .)3106 ،6از اصول اساسی كتابخانههای عمومی ،در
دسترس همگان بودن خدمات كتابخانه برای همه افراد و گروههای جامعه است .در كتابخانه عمومی ،خدمات
باید به یک گروه در جامعه منتهی نشود و اطمینان حاصل شود كه خدمات به طور یکسان در اختیار همه
گروههای جامعه قرار گیرد .طراحی ساختمان و محیط كتابخانهها باید بر اساس استانداردهای معماری مورد

1. Finnish working group
2. Library Association of Australia
3. New York Library Association
4. Kavanagh & Sköld
5. Demir
6. Chaputula & Mapulanga
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تأیید سازمانهای حامی معلوالن باشد .ساعات كار كتابخانه ،توسعه خدمات و مجموعه نیز باید مبتنی بر اصل
دسترسی برای همه باشد و دسترسی به قالبهای مختلف اطالعاتی متناسب با گروههای خاص
استفادهكنندگان فراهم گردد (انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،؛ گروه كاری فنالند310۱ ،؛ گیل3110 ،0؛
كاواناگ و اسکولد3117 ،؛ انجمن كتابداری استرالیا .)0۳۳8 ،پژوهشها نشان میدهد از عمده چالش پیش
روی معلوالن ،جهت استفاده از منابع و خدمات كتابخانهها ،دسترسی به آنهاست (چاپوتوال و ماپوالنکا،
3106؛ اكولم3102 ،3؛ الوالسوالرین .)3103 ،2در مطالعات و دستورالعملهای گوناگون تأكید شده است كه
كلیه خدمات استانداردی كه كتابخانه عمومی برای كاربران خود ارائه میكند ،باید برای معلوالن نیز ارائه گردد
(انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،الف؛ دی و الخلیفه)3111 ،؛ اما نتایج پژوهشها نشان میدهند كه در بیشتر
موارد به خدمات كتابخانه ای برای معلوالن توجه نشده و خدمات ویژهای برای آنها در نظر گرفته نشده است
(الوالسوالرین )3103 ،و به نظر میرسد كه دانش كافی از خدمات كتابخانهای مورد نیاز افراد ناتوان وجود
ندارد (كولیکوردی43118 ،الف؛ ویلیامسون و دیگران.)3110 ،
یکی از راههای افزایش خدمات و بهبود ارائه آن در كتابخانهها ،استفاده از فناوریهاست .كتابخانه باید
همیشه تالش كند نیازهای همه كاربران از جمله معلوالن را در نظر داشته باشد .كتابخانههای عمومی باید تا
جای ممکن ،تجهیزات مورد نیاز معلوالن را جهت استفاده از منابع و خدمات فراهم كنند .این فناوریها
میتواند شامل پرینتر بریل ،نرمافزارهای مختلف تبدیل متن به گفتار یا بالعکس ،انواع مختلف موس و صفحه
كلید و  ...باشد (انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،؛ گروه كاری فنالند310۱ ،؛ انجمن كتابداری استرالیا.)0۳۳8 ،
جهت اطمینان از ارائه خدمات مناسب به همه افراد جامعه ،یک برنامه استراتژیک و مدون كه در
برگیرنده اهداف كتابخانه ،اهداف كوتاه مدت و بلند مدت ،استراتژیها و نحوه ارزیابی عملکرد جهت اطمینان
از دسترسی همه افراد و تعیین میزان كارآیی باشد ،الزم است  .این برنامه باید مستند و مکتوب بوده و مورد
تأیید مدیران سازمان باشد .برنامه كتابخانه باید با توجه به سیاستهای كالن و بودجه تنظیم شده و
دربرگیرنده نیازهای كاربران و اولویتها نیز باشد .بیانیه ماموریت باید منعکس كننده وظایف كتابخانه و حق
استفاده برابر همه اعضای جامعه از منابع و خدمات كتابخانه باشد (انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،؛ گروه كاری
فنالند310۱ ،؛ گیل3110 ،؛ كاواناگ و اسکولد3117 ،؛ انجمن كتابداری استرالیا .)0۳۳8 ،كتابخانهها باید در
هنگام تعیین بودجه و هزینه ها ،نیازهای معلوالن را در نظر داشته باشند .در واقع بخشی از بودجه كتابخانه
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باید در جهت تأمین نیازهای معلوالن و تجهیزات مورد نیاز آنها كنار گذاشته شود (انجمن كتابداری كانادا،
0۳۳۱؛ گیل3110 ،؛ انجمن كتابداری استرالیا.)0۳۳8 ،
با توجه به این كه كتابخانههای عمومی با طیف وسیعی از استفادهكنندگان ،ارائه خدمت میكنند،
بنابراین مهم است كه حضور خود و طیف وسیع خدماتی كه ارائه میكنند را به اطالع همه افراد جامعه
برسانند .تبلیغ خدمات از روشهای ساده ،مانند نصب اطالعیه و بنر ،تهیه بروشورهای آشنایی با خدمات
كتابخانه و ساعات كاری آن ،تا روشهای پیشرفتهتر مانند برنامههای بازاریابی و استفاده از وبگاهها برای ارتقاء
خدمات و فعالیتهای كتابخانه را در برمیگیرد (انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،؛ دی و الخلیفه3111 ،؛ گیل،
 .)3110این امر منجر به جلب مشاركت سایر سازمانها و مردم میگردد (كتابخانه ایالتی مین.)3108 ،0
برای اقبال مردم به استفاده از كتابخانه عمومی ،همه گروههای سنی و افراد جامعه باید بتوانند مطالب و
اطالعات متناسب با نیازهای خود را پیدا كنند .مجموعه و خدمات كتابخانه باید انواع مختلف منابع اطالعاتی
از مواد چاپی تا رسانهها و فن آوریهای مدرن را در برگیرد .مجموعه كتابخانه باید با نیازها و شرایط محلی نیز
منطبق بوده و روند فعلی و سیر تحول جامعه را نیز منعکس كند .برای این منظور ،كتابخانهها باید دارای
سیاست و خطمشی مدون برای مجموعه سازی خود داشته باشند كه در آن تهیه منبع برای همه اقشار جامعه
در نظر گرفته شده است (انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،؛ دی و الخلیفه3111 ،؛ گروه كاری فنالند310۱ ،؛
گیل3110 ،؛ كاواناگ و اسکولد3117 ،؛ انجمن كتابداری استرالیا .)0۳۳8 ،در گذشته منابع موجود در
كتابخانهها را عمدتاً كتابها و مجالت چاپی تشکیل میدادند اما اكنون بیشتر كتابخانهها ،به ویژه كتابخانههای
عمومی ،باید اطالعات را در قالبهای گوناگون از كتابهای چاپی سنتی گرفته تا  CD-ROMها ،مجالت
آنالین و  ...ارائه كنند تا افرادی كه نمیتوانند از منابع چاپی سنتی ،استفاده كنند ،از جمله ،نابینایان و
ناشنوایان نیز بتوانند به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند (كاواناگ و اسکولد3117 ،؛ انجمن
كتابداری استرالیا.)0۳۳8 ،
ارائه خدمات مناسب و با كیفیت به معلوالن زمانی میسر میگردد كه كاركنانی آموزش دیده با برخورد
مناسب و نگرش مناسب ،در كتا بخانه مشغول به فعالیت باشند .كاركنان نقش اساسی در عملکرد كتابخانه و
ارائه خدمات دارند .جهت ارائه خدمات به كاربران به ویژه كاربران دارای نیازهای خاص از جمله معلوالن،
پرسنل دارای مهارت و آشنا در این زمینه و دارای نگرش مثبت نسبت به معلوالن ،از اهمیت باالیی برخوردار
است (انجمن كتابداری كانادا0۳۳۱ ،؛ دی و الخلیفه .)3111 ،نتایج پژوهش برودسکی و ولز 3در سال 3100
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نشان داد كه دیدگاه مثبت نسبت به معلوالن در میان كتابدارانی كه در این زمینه آموزش رسمی دیده بودند،
بیشتر از سایرین بود (برودسکی و ولز)3100 ،؛ اما واقعیت حاكی از آن است كه تعداد اندكی از كتابخانهها
دارای نیرویهای متخصص و آموزش دیده در زمینه كا ر با معلوالن و آگاه به نحوه استفاده از تجهیزات مورد
استفاده آنها ،هستند (كولیکوردی 3118 ،ب).
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه برای استفاده معلوالن از كتابخانههای عمومی و دسترسی آنها به
اطالعات مورد نیاز ،باید خدمات و امکاناتی فراهم گردد .برای رفع این نیازها ،الزم است كه كتابخانهها عالوه بر
نیازسنجی از گروههای مختلف معلوالن و سازمانها و انجمنهای حامی آنها ،با داشتن برنامهریزی و بودجه
الزم و از طریق فراهم كردن مجموعه مناسب ،ساختمان دسترسپذیر ،خدمات و برنامههای مختلف وجود
تجهیزات و فناوریهای مختلف زمینه حضور معلوالن در كتابخانه را فراهم كنند.
سپاسگزاری

این مقاله حاصل بخشی از یافتههای طرح تحقیقاتی با عنوان «شناخت و سنجش نیازهای معلوالن به منظور
طراحی خدمات و برنامههای متناسب برای كتابخانههای عمومی» است كه توسط نهاد كتابخانههای عمومی
ایران به شماره  30/۱0384مورد حمایت مالی قرار گرفته است .نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از
همکاری معلوالن و كتابداران شركت كننده در این پژوهش ،تشکر نمایند.

منابع
اصنافی ،امیررضا؛ میرزایی ،مریم ( .)0343بررسی وضعیت خدمات کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری
شهر تهران به معلوالن ،مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس اینترنتی توانبخشی در آسیب نخاعی ،پنجمین کنفرانس اینترنتی
توانبخشی در آسیب نخاعی ،تهران :مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ایوبی آواز ،کریم؛ هاشمی ،امید؛ کرمی ،سامان؛ رصافیانی ،مهدی؛ حاتمی ،رقیه ( .)0347مقایسه سالمت عمومی و افسردگی افراد
تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ) (CBRبا افراد غیر تحت پوشش ،مجله توانبخشی.20-63 ،)0(04 ،
حبیبی ،هدیه ( .)0343طراحی کتابخانه عمومی متناسب برای معلولین( ،پایاننامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.
رحیمی ،محبوبه ( .)0311سنجش و بررسی خدمات کتابخانههای عمومی شهرستان کرج به گروههای خاص جامعه با تأکید بر
معلوالن و نابینایان( ،پایاننامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
زندیان ،فاطمه؛ بداقی ،ناهید بیات؛ فرخی ،فرهنگ ( .)0311بررسی ساختمان و تجهیزات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی عمومی و
دانشگاهی شهر زنجان از نظر میزان انطباق با استانداردهای بینالمللی برای معلوالن جسمی-حرکتی از دیدگاه مسئوالن
کتابخانهها ،کتابداری و اطالع رسانی.470-404 ،)0(04 ،
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شاپری ،شیرین؛ مردانی نژاد ،علی ( .)0343بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه های عمومی شهرداری شهر اصفهان از لحاظ میزان
دسترسی معلوالن جسمی -حرکتی ،اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،تهران :موسسه ایرانیان،
انجمن معماری ایران.
مرکز آمار ایران ( .)0347سالنامه آماری کشور  ،0342تهران :مرکز آمار ایران ،دفتر ریاست روابط عمومی و همکاریهای بینالملل.

مقصودی ،چیمن ( .)0342بررسی وضعیت ارائه خدمات کتابخانه های عمومی استان کردستان به معلوالن :از دیدگاه مدیران و
مسئوالن کتابخانههای مورد مطالعه( ،پایاننامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
میرحسینی ،زهره؛ اباذری ،زهرا؛ بهنیایی ،کلثوم ( .)0342بررسی خدمات ویژه در کتابخانههای عمومی سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران ،مجله مدیریت اطالعات و دانششناسی.046-47 ،)0(3 ،

نصیری مقدم ،محمد؛ دیانی ،محمد حسین؛ فتاحی ،رحمتاهلل ( .)0344ارزیابی توان کتابخانههای عمومی شهر مشهد در پاسخگویی
به نیازهای فیزیکی و اطالعاتی معلوالن بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری( ،پایاننامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه
فردوسی ،مشهد.
نوشین فرد ،فاطمه؛ رضوی ،سیده یلدا ( .)0314مطالعه نیازهای اطالعاتی کاربران نابینا و کمبینای شهر کرمان و میزان بهرهگیری
آنها از خدمات کتابخانهای ،تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی.004-044 ،)0(06 ،
نهاد کتابخانههای عمومی کشور ( .)0342استاندارد خدمات کتابخانههای عمومی به نابینایان و کمبینایان ،تهران :نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ،دفتر برنامهریزی ،اداره استاندارد.

نهاد کتابخانههای عمومی کشور ( .)0347فراخوان پیشنهاده برای طرحهای پژوهشی نهاد کتابخانههای عمومی کشور :سنجش
نیازهای معلوالن به منظور طراحی خدمات و برنامههای ویژه در کتابخانههای عمومی ،تهران :نهاد کتابخانههای عمومی
کشور ،معاونت پژوهش ،برنامهریزی و فناوری.

یعقوبپورنرگسی ،طاهره ( .)0313خدمات و منابع برای معلوالن در کتابخانه های عمومی تهران ،مطالعات ملی کتابداری و
سازماندهی اطالعات.14-64 ،)02(27 ،
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