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         Abstract 

Objective: Considering the increased growth of the elderly population in the country and their 

problems in the society, using appropriate programs to empower and improve their health and 

quality of life would be necessary. A prerequisite for such a measure is to identify the needs and 

expectations of the elderly. The present study aimed at the prioritization of the needs, 

expectations and wants of the elderly from public libraries. 

Methodology: This is an applied study conducted using the cross-sectional methodology which 

sought to assess the needs and expectations of the elderly from public libraries using an author-

made questionnaire. The study population includes 303 older adults from all over the country 

who were selected by available sampling. 

Findings: The analysis of results showed that the needs and expectations of the elderly from the 

public libraries can be classified into three general categories: "required information resources", 

"expected services and programs", and "required equipments and facilities". The result of 

Friedman's test in order to prioritize the factors showed that there was a significant relation 

among the means of the mentioned categories. Findings showed that in the "resources" 

category, the elderly considered the resources related to healthcare, medicine, nutrition and diet 

and those related to historical stories and novels to be of higher importance, while legal and 

financial resources were considered to be of lower importance. In terms of services, "respect for 

the elderly in librarians", "life skills and psychology courses" and "free internet access in the 

library" were the first three major requirements, while "book-reading sessions, "book reading 

and critique sessions" were less important. In terms of required equipment and facilities, the 

presence of elevators, light and "proper lighting" as well as" suitable chairs and furniture in the 

library" were the four important categories. Meanwhile, introducing the elderly-related services 

and programs through the library website and audio-visual equipment (video projectors and 
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video screens) were the least important categories. In addition, the results indicated that there 

was a significant difference between services, programs and information needs of the elderly 

based on age and gender, while no significant difference was found between the two variables 

of gender and age of the elderly as well as the category of facilities and equipment. 

Conclusion: Identifying and determining the needs of the elderly is a cornerstone for the 

appropriate services and programs for this age group. Considering the diversity needs of the 

older adults in different categories included technology, financial, health and medical, and …, it 

is recommended that the needs of the elderly are taken into account in palnning and designing 

the appropriate services, collaborative programs and facilities by Iran Public Libraries 

Foundation and related libraries with cooperation among the stakeholders of the elderly in order 

to promote quality services permanently. Public libraries should synchronize the services and 

the real needs and expectations of the older adults and should try to deliver quality services, 

providing related information resources, programs and acquiring appropriate equipments and 

facilities for them.  
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 چکیده

ها در جامعه، الزم است نیازها و انتظارات سالمندان شناسایی شود.  های آینده و مشکالت پیش روی آن با توجه به رشد جمعیت سالمندی در سال هدف:

 های عمومی انجام شد. های سالمندان از کتابخانه انتظارات و خواسته بندی نیازها، پژوهش حاضر با هدف اولویت
های عمومی با استفاده از پرسشنامه  و به بررسی نیازها و انتظارات سالمندان از کتابخانه انجام شده است پژوهش حاضر به صورت پیمایشی :روش پژوهش

 گیری در دسترس انتخاب شدند. راسر کشور بود که به صورت نمونهسالمند از س 303ساخته، پرداخته است. نمونه آماری شامل  محقق
، «منابع اطالعاتی مورد نیاز»های عمومی ایران را در سه مقوله کلی  توان نیازها و انتظارت سالمندان از کتابخانه های پیمایش نشان داد که می یافته ها: یافته

بندی  های حاصل از تحلیل آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی کرد. یافته دسته «یالت مورد نیازتجهیزات و تسه»، و «های مورد انتظار خدمات و برنامه»
از نظر  «منابع اطالعاتی مورد نیاز»داری وجود دارد. بر همین اساس در مقوله  یهای فوق از نظر سالمندان تفاوت معن عوامل نشان داد که بین میانگین مقوله

، در مقوله «های تاریخی و رمان منابع مربوط به داستان»و  «منابع مربوط به تغذیه و رژیم غذایی»، «سالمتی، پزشکی و بهداشتمنابع مربوط به »سالمندان 

و  «روشنایی مناسب»، «نور»، «وجود آسانسور»، در مقوله تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز، «ن و احترام به سالمندان توسط کتابدارانأرعایت ش»خدمات، 

های اول قرار داشتند. عالوه بر این، نتایج نشان داد که بین خدمات و  از نظر اهمیت، در رتبه «کتابخانه در استفاده برای مبلمان و مناسب های صندلی وجود»
متغیر جنسیت و سن  داری بین دو یداری وجود داشت اما تفاوت معن یها و نیازهای اطالعاتی سالمندان بر اساس سن و جنسیت سالمندان تفاوت معن برنامه

 سالمندان و مقوله تسهیالت و تجهیزات یافت نشد.
الزم است تا نهاد  ی عمومی،ها خدمات قابل ارائه به سالمندان توسط کتابخانه وسیع فیط وسالمندان  یازهاین یبا توجه به تنوع و گستردگ گیری: نتیجه

 . مد نظر قرار دهند داریخدمات به طور مداوم و پا تیفیک یرا به منظور ارتقا یمشترک یها ها برنامه سازمان ریبا مشارکت سا یعموم یها کتابخانه

 

 .های عمومی، نیازها و انتظارات ایران، سالمندان، کتابخانهها:  کلیدواژه
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 مقدمه 

بزرگي از اين تغيير در كشورهاي در حال توسعه در دن است و بخش پير شجمعيت دنيا به سرعت در حال 

هاي اخير عواملي از قبيل رشد خدمات بهداشتي و پيشگيري، كاهش مرگ و  در سال گيري است. حال شكل

هاي انجام گرفته در زمينه درمان مير و باروري، افزايش اميد به زندگي، افزايش رفاه اجتماعي، پيشرفت

)پوررضا و  اند عمر منجر به تغيير ساختار سني جمعيت و پديده سالمندي شدهها و افزايش متوسط  بيماري

 . (5831خبيري نعمتي، 

سال به باال( از  51بر اساس گزارش ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، سهم جمعيت سالمند جهان )

در ميان مناطق مختلف دنيا، در سال . رسيده است 8851درصد در سال  83/3به  5518درصد در سال  83/1

پس از آن آمريكاي شمالي، اقيانوسيه، آمريكاي التين  اول بوده و سال 51اروپا از جمعيت باالي  رتبه، 8851

 (. 5855، سازمان ملل متحد)قرار دارد  آفريقا بعدي هاي رتبه و آسيا و در

 ايراننسبت جمعيت سالمند جمعيت سالمندي كشور نيز طبق آمارها حكايت از رشد سريع آن دارد. 

 است و تعداد جمعيت سالمند ايران از  از آهنگ يكنواختي برخوردار نبوده 5831تا  5881هاي  طي سال

جمعيت  ،است. به عبارت ديگر  رسيده 5831ال نفر در س 15853383 به 5881در سال  نفر 5518515

است و اين در حالي است كه جمعيت كل كشور در همين   برابر شده ۴/۴ساله  18دوره يک سالمند كشور در 

سال گذشته حدود دو  58دهد كه سرعت افزايش سالمندان در  اين نشان مي .است رشد داشته برابر  1/8دوره 

، جمعيت باالي 5811برابر ميزان جمعيت كشور افزايش يافته است. بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال 

درصد رسيده است و  55/3به  5858درصد  و در سال  85/1برابر  5831درصد و در سال  5/5سال ايران  58

ميليون نفر برسد )سند ملي سالمندان  58اين تعداد جمعيت به بيش از  5۴88شود كه در سال  بيني مي پيش

 (. 5855كشور، 

 تا شده سبب ،اجتماعي شرايط اقتصادي، براين پديده  اثرات و سو يک از جمعيت سريع و فزايندهرشد 

(. چرا كه فرض 5833 )قيصريان، گيرد قرار توجه مورد اكثر جوامع در اجتماعي اي مسئله عنوان به سالمندي

 ،اجتماعي نظر ازهستند و  كننده مصرف و سازندهرافرادي غي اقتصادي نظر از بر اين است كه افراد سالخورده

ها،  ناراحتي، آن از ناشي هاي ناتواني و ها ها، معلوليت به انواع بيماري ابتال خطر معرض در بهداشت و سالمت

و ارتباط محدود با  و انزوا هاي ناشي از مسائل فرهنگي و اقتصادي جامعه، فقر، تنهايي افسردگي، محدوديت

كند. را تهديد مي ها و زندگي آن شدهسالمندان  در وابستگي به افزايش منجر هستند. اين مسائل اطرافيان

 درصد جمعيت ۴8تا  58و  است سالمندان شكايت ينشايعتر ترين وممه از نااميدي و انزوا تنهايي، احساس
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هاي ديگر ها و ناراحتي انواع بيماري أباعث و منش مشكالت،دهد كه اين يم قرار ثيرأت تحت را سال 51 باالي

 .(5858)شيخ االسالمي، ماسوله، خدادادي و يزداني،   شود نيز مي

رفتارهاي ارتقادهنده سالمت، با توجه اند كه در اين شرايط، به همين دليل پژوهشگران به اين باور رسيده

)سرگزي،   ها، از اهميت فراواني برخوردار است كاركرد و استقالل افراد و افزايش كيفيت زندگي آن ،به حفظ

در جهت باالبردن كيفيت  الزمه اين رفتارها (5851؛ صفدري، صادقي و محمدي آذر، 5855، صالحي و ناجي

خدمات مراقبتي، بهداشتي، اجتماعي، شامل  هاي سالمندان، شناخت نيازها و خواستهزندگي سالمندان

)هروي كريمويي،   حقوقي، بازنشستگي، اوقات فراغت، سرگرمي و خدمات حمايتي در كنار مسائل مالي است

 .(5838رژه، جاللي و پيش نمازي، 

اي در رابطه با ارتقاء سطح مطالعاتي سالمندان و  هاي ويژه گذاري امروزه برخي از كشورها، سرمايه

اند تا بتوانند در باال بردن  مراكز سالمندي و منزل تعريف نموده ها، كتابخانه ها از طريق به آندهي  خدمات

. (8885 ،8وينسنت و 5) اسلون ها و فعال ماندن اين گروه در جامعه نقش بسزايي داشته باشند سطح آگاهي آن

نتايج هستند. هاي عمومي  تواند به همه افراد جامعه خدمات ارائه دهد، كتابخانه يكي از مراكزي كه مي

هاي عمومي به سالمندان تأثيرات مثبتي در  دهد كه ارائه خدمات توسط كتابخانه ها نيز نشان مي پژوهش

هاي عمومي در صورتي  كتابخانه(. 885۴؛ وينسنت، 8858، 8)بنت كاپوسنياک ها داشته است زندگي آن

 ها را مورد توجه قرار دهند.  ها و عاليق آن مهارتتوانند به سالمندان خدمات موثرتري ارائه دهند كه نيازها،  مي

مسئله اصلي تعيين انواع نيازها و عاليق خاص سالمندان است كه موفقيت هر برنامه و خدمتي توسط 

ها و  كتابخانه عمومي به آن وابسته است. سالمندان با توجه به طيف گسترده سني، تجربيات، دانش، مهارت

تواند به  ها هستند و سازماني مي اي از نيازها، انتظارات و خواسته يف گستردهاطالعاتي كه دارند داراي ط

ها را بررسي كرده باشد. در بيانيه  ها خدمات ارائه دهد كه به شكل معقولي نيازها و انتظارات آن درستي به آن

اسب و منطبق با خدمات كتابخانه بايد من هاي عمومي ايفال نيز به اين موضوع اشاره شده است كه كتابخانه

 (.555۴هاي عمومي ايفال/يونسكو،  نيازهاي متنوع جوامع آن منطقه جغرافيايي باشد )بيانيه كتابخانه

مين أيابي سالمندان به عنوان مبنايي در ت هاي مختلف نيز به اهميت آشنايي با نيازها و رفتار اطالع پژوهش

 (.555۴، ۴اند )استريت ها اشاره كرده عمومي كتابخانهها، توسعه مجموعه و خدمات  اطالعات مورد نياز آن

 
1. Sloan 
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3. Bennett-Kapusniak 

4. Street 
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ها با  سالمندان در استفاده از خدمات كتابخانه به تسهيالت و امكانات متنوعي نياز دارند. چرا كه آن

ها بايد  رو هستند. براي ارائه خدمات باكيفيت براي سالمندان، كتابخانه همشكالت بينايي، حركتي و شنوايي روب

ها، منابع و تجهيزات، فضا و كاركنان آموزش ديده براي استفاده سالمندان تمهيدات الزم را  رنامهمين بأدر ت

هاي اخير و  دهد، هرچند با وجود رشد جمعيت سالمندان طي سال ها نشان مي بيني كنند. بررسي پيش

براي سالمندان در نظر هاي اندكي  هاي عمومي برنامه كتابخانهها،  ريزي و ارائه خدمات به آن ضرورت برنامه

پذيري، ساختمان،  ها با مشكالتي از جمله كمبود دسترس اما با اين وجود، كتابخانه ؛(8851، 5اند )دالمر گرفته

(. 8881، 8رو هستند )باندي هگذاري براي ارائه خدمات روب اي، بودجه و سرمايه فضا، منابع، كاركنان حرفه

سازي فضا  هاي سيار، مناسب تمهيدات مختلفي از جمله استفاده از كتابخانهبنابراين الزم است كه با استفاده از 

هاي محلي و اجتماعي و استفاده از داوطلبان سالمندن عضو كتابخانه، امكانات و  و تجهيزات، تبليغات در شبكه

 ها تدارک ديد.  تسهيالت مناسبتري را براي آن

هاي  ها و اولويت كشور، مسائل، نيازها، چالش كه در خارج از آن با وجوددهد  ها نشان مي بررسي

هاي محدودي  هاي عمومي مورد توجه قرار گرفته است، در داخل كشور، پژوهش سالمندان در رابطه با كتابخانه

اند. با توجه به رشد جمعيت هاي عمومي پرداخته به شناسايي نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانه

هاي  ها از كتابخانه هاي آينده، شناسايي نيازها، انتظارت و خدمات مورد نياز آن سالسالمندان در كشور طي 

بندي نيازها، انتظارات و خدمات  كند، اولويت عمومي امري ضروري است اما آنچه كه مسئله را مهمتر مي

هاي عمومي  هاي متناسب توسط كتابخانه درخواستي سالمندان است كه امكان ارائه و طراحي خدمات و برنامه

ها و  بندي منابع، خدمات، برنامه كند. از همين رو، اين پژوهش به دنبال اولويت ها فراهم مي را براي آن

تر  هاي عمومي است تا از اين طريق امكان ارائه خدمات مناسب تسهيالت مورد نياز سالمندان ايران از كتابخانه

 ها فراهم شود. براي آن

 پیشینه پژوهش

كه از جمله  توجه شده است سالمندانبه طيف مختلفي از نيازهاي انجام شده داخل كشور  هاي در پژوهش

توان به نيازهاي سالمت، بهداشت، حقوقي، رواني، اقتصادي، اجتماعي، خودمراقبتي، جسمي،  اين نيازها مي

بررسي نيازهاي  هاي معدودي به حمايتي، اوقات فراغت، فضا و ... نام برد. به زعم پژوهشگران حاضر، پژوهش

 هاي عمومي پرداخته شده است.   سالمندان از ديدگاه خدماتي كتابخانه

 
1. Dalmer 

2. Bundy 
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نفر از سالمندان ساكن در مناطق تحت  811پژوهش ديگري با هدف تعيين نيازهاي بهداشتي و درماني  

هاي پژوهش نشان داد كه با وجود مشكالت جسمي، رواني  پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد. يافته

كننده خدمات بهداشتي، درماني و  هاي ارائه ها با سازمان درصد از آن 81اد سالمند، تنها و اجتماعي در افر

اقتصادي به سالمندان آشنايي داشتند و همه آنها از يک يا چند بيماري همزمان در رنج بودند. از ديگر نتايج 

ود را مسائل مالي ذكر اين بود كه افراد سالمند با وجود داشتن بيمارهاي گوناگون جسمي، مشكل اساسي خ

درصد بيماريهاي جسمي را مشكل اساسي خود بيان  8/53درصد مسائل مالي و  1/81كردند به طوري كه 

 .(5811)صادقي پور رودسري و ديگران،   كردند

 پژوهشمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري أبررسي نيازهاي سالمت سالمندان مستمري بگير سازمان ت

اجتماعي و بازنشستگي كشوري مين أسالمند سازمان ت 518ديگري است كه با هدف بررسي نيازهاي سالمتي 

هاي اين پژوهش نشان داد كه مهمترين مشكالت سالمندان به ترتيب مربوط به مشكالت  طراحي شد. يافته

بينايي بود. همچنين پايين بودن وضعيت اقتصادي سالمندان نشان  -قلبي عروقي، عضالني اسكلتي  شنوايي

باشد. در اين پژوهش، مهمترين نياز  هاي مربوطه مي ازمانهاي بيشتر س داد كه اين قشر جامعه نيازمند حمايت

سالمندان، درآمد، مسكن، بهداشت و سالمتي، وسايل نقليه، مصاحبت براي رفع تنهايي و رفع اختالفات 

 .(5831)محققي كمال، سجادي، زارع، و بيگلريان،   خانوادگي و تفريح بيان شد

عنوان پژوهشي  «5855در سال  يالمسالمندان استان ا يبهداشت يازهايسالمت و ن يتوضع يبررس»

گانه استان  هاي هشت سالمند مستقر در شهرستان 5858 ران با جامعه آماريديگپيشه و  توسط دل است كه

 م عمدتاً. نتايج پژوهش نشان داد كه عمده مشكالت شايع جسمي سالمندان استان ايالانجام شد مايال

 يهاي غيرواگير و به ويژه قلبي و عروقي و ديابت است. اين پژوهش بر لزوم اجراي مداخالت ارتقا بيماري

داند. در اين پژوهش  سالمت براي سالمندان به منظور داشتن يک زندگي سالمندي سالم را ضروري مي

نيازهاي درآمد، بهداشت و سالمتي، مسكن، حمل و نقل، حل تضادهاي خانوادگي، رفع تنهايي و پذيرش 

تي و سپس نيازهاي مربوط به بهداشت و سالم .اجتماعي و عدم طرد شدن مورد توجه قرار گرفته است

هاي مربوط به درآمد، رفع تنهايي و در انتها نيز مسكن بيشترين دغدغه سالمندان استان ايالم بوده  نگراني

 . (585۴)دل پيشه و ديگران،   است

اجتماعي و اقتصادي و رفاهي و ساختار شهري اعضاي  پژوهش ديگر با عنوان بررسي نيازهاي فرهنگي و

لمندان شهر تهران با هدف شناسايي نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، رفاهي و ساختار ِشهري كانون سا

حيطه با رويكرد به پروژه سازمان  3ها در  اعضاي كانون سالمندان شهر تهران و شناخت وضعيت فعلي آن

تهران و عضو سالمند ساكن شهر  ۴88هاي شهر دوستدار سالمند در ميان  جهاني بهداشت در مورد شاخص
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گيري تصادفي انجام شد. نتايج نشان داد كه در حيطه بناها و فضاهاي باز  كانون سالمندان به روش نمونه

ها و  ارائه خدمات ويژه در فروشگاه»و كمترين نمره به « هاي عمومي تميزي محوطه»بيشترين نمره به 

« ها ل نصب چراغ هاي راهنمايي در تقاطعمناسب بودن مح»، در حيطه حمل و نقل بيشترين نمره به «ها بانک

مناسب بودن طراحي »، در حيطه مسكن بيشترين نمره به «نقل ويژه سالمندان حمل و»و كمترين نمره به 

، در حيطه مشاركت اجتماعي «مسكن ارزان قيمت و به تعداد كافي»و كمترين نمره به « ها داخلي خانه

امداد به سالمندانِ »و كمترين نمره به « هاي ويژه سالمندان اسبتزمان مناسب برگزاري من»بيشترين نمره به 

نگاه »، در حيطه تكريم سالمندان و اجتماع پذيري اجتماعي بيشترين نمره به «در معرض انزواي اجتماعي

مراكز تجاري براي ارائه  مشورت با سالمندان در»و كمترين نمره به « مثبت به سالمندان در رسانه هاي جمعي

آموزش كاركنان سالمند براي »، در حيطه مشاركت شهروندي و اشتغال بيشترين نمره به «ت بهترخدما

در حيطه  ،«هاي خوداشتغالي براي سالمندان حمايت از فرصت»و كمترين نمره به « مشاغل بعد از بازنشستگي

دسترسي عمومي و »و كمترين نمره به « امكان برقراري ارتباط كالمي»اطالعات و ارتباطات بيشترين نمره به 

و در حيطه حمايت اجتماعي و خدمات سالمت بيشترين نمره به « رايگان سالمندان به رايانه و اينترنت

هاي  داري و مراقبت و نوع خدمات خانهشامل بودن هر د»و كمترين به « حمايت و ترغيب خدمات داوطلبانه»

 . (585۴)شريعت، مرادي و قهرماني،   اختصاص يافت« بهداشتي در خدمات مراقبتي خانگي

بندي خدمات ارائه شده به  در خصوص دستهبندي مختلفي  ان، طبقهديگربر اساس بررسي صفدري و 

ها اين خدمات را در سه گروه كلي  سالمندان وجود دارد. با توجه به مفهوم، سطح و نوع خدمات ارائه شده، آن

ها در بحث خود بيان  اند. آن بندي كرده ها، خدمات اجتماعي و خدمات مراقبتي و پيشگيري دسته زيرساخت

ريزي بر مبناي  ها و برنامه ده ملي براي نيازسنجي از سالمندان و خانواده آنكنند كه به تحقيقات گستر مي

نتايج اين تحقيقات براي ارائه خدمات حمايتي، بهداشتي و پزشكي به سالمندان با رويكرد حفظ استقالل و 

مربوط هاي  رساني و آموزش عمومي براي حفظ سالمت دوران سالمندان در برنامه بهبود شرايط زندگي، اطالع

توجهي به ايجاد و  توان به بي دهي به سالمندان مي ها و موانع خدمات ها الزم است. از جمله محدوديت به آن

رعايت استانداردهاي فيزيكي، فضاها، اماكن، منازل مسكوني و مراكز نگهداري از سالمندان نام برد. خدمات و 

هاي مجدد سالمندان در بيمارستان  ن بستريهاي سالمندي نقش قابل توجهي در پيشگيري از ميزا مراقبت

هاي آموزشي بر  كند. تعيين اولويت دارد و به حفظ استقالل و افزايش كيفيت زندگي سالمندان كمک مي

اساس نيازهاي سالمندان و توجه به سواد، فرهنگ، اعتقادات، انگيزه، عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطي 

 .(5851)صفدري و ديگران،  ضروري است 
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پذيرش تكنولوژي اطالعات و  ( در پژوهشي به بررسي وضعيت5851باسخا، محققي كمال و پاشازاده )

نفر از سالمندان  888ها با استفاده از پيمايش نظرات  ارتباطات در ميان سالمندان شهر تهران پرداختند. آن

ها نشان داد كه تماشاي تلويزيون، مكالمه با تلفن و خواندن  شهر تهران را بررسي كردند. نتايج پژوهش آن

هاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در ميان  نيز كمترين فعاليت خبر بيشترين و ارسال و دريافت ايميل

ها بوده است. مهمترين محدوديت در پذيرش فناوري در ميان سالمندان، نبود احساس نياز، نبود عالقه و  آن

ري اطالعات گيرند كه قصد استفاده از ابزارهاي فناو ها نتيجه مي ناآشنايي با ابزارهاي اين فناوري بوده است. آن

ها  ها درخور توجه است اما نبود سهولت در استفاده از برخي از اين ابزارها، از مهمترين محدوديت در ميان آن

ثير أدر مسير پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات است. همچنين پذيرش فناوري در ميان سالمندان تحت ت

هاي هدف  توان گروه هاي سالمندي را مي وهوضعيت اقتصادي يا وضعيت سالمتي سالمندان نيست و همه گر

 ها در نظر گرفت. براي ارتقاي توانمندي در استفاده از اين فناوري

هاي عمومي را با هدف طراحي الگوي ارائه خدمات كتابخانه پژوهش خود (5851ناخدا، دلبري و قاسمي )

ها را  شده در كتابخانه  دان از خدمات ارائهانتظارات سالمن نتايج نشان داد. ندانجام داد شهر تهران به سالمندان

ها، تهيه منابع، وسايل و تجهيزات مخصوص سالمندان در  ريزي كتابخانه توان مشاركت سالمندان در برنامه مي

هاي متنوع  هاي مختلف ساختمان، برگزاري برنامه هاي الزم به بخش جهت تسهيل خوانش، ايجاد دسترسي

هاي عمومي و محققان حوزه  و تفريحي نام برد. همچنين مديران كتابخانه آموزشي و ارائه خدمات رفاهي

ريزي و بودجه مناسب براي سالمندان، رعايت استانداردهاي الزم  سالمندي ارائه خدماتي از قبيل برنامه

ساختماني، تهيه منابع و تجهيزات مخصوص سالمندان، نيروي انساني خبره، تبليغات خدمات در جهت جذب 

هاي عمومي شهر  الگوي ارائه خدمات كتابخانه. دان، خدمات اينترنتي و خدمات جانبي را بيان نمودندسالمن

ريزي و بودجه،  هاي اصلي برنامه نتيجه اين پژوهش به دست آمد، داراي بخش تهران به سالمندان كه در

دمات كتابخانه، تجهيزات ها و خ ساختمان و تجهيزات، نيروي انساني، مواد و منابع مختص سالمندان، سياست

هاي فرعي بودجه ثابت براي ارائه خدمات به سالمندان  و وسايل، خدمات جانبي و خدمات اينترنتي و بخش

 ت. اس

هاي  ( در پژوهشي به تحليل خدمات سالمندان در كتابخانه5853نيا تنها و صميعي ) گليني مقدم، حسين

ها نشان داد كه كليه  عمومي كشور پرداختند. نتايج پژوهش آن هاي عمومي شهر تهران وابسته به نهاد كتابخانه

ها،  ريزي كتابخانه رساني و منابع كتابخانه، برنامه خدمات ويژه سالمندان از جمله آموزش كاركنان، اطالع

 تجهيزات، توسعه و مشاركت، امكانات، خدمات در منزل و بودجه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند.
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 به كمي محتواي تحليل دار و  با به كارگيري روش تحليل محتواي كيفي جهت( 5855ان )ديگروزيري و 

 هاي برنامه و خدمات نيازها، شناسايي به تحليل، واحدهاي فراواني شمارش و ها مقوله شناسايي منظور

 جامعه. است پرداخته يافته ساخت نيمه مصاحبه از استفاده با عمومي هاي كتابخانه در سالمندان موردانتظار

ها تشكيل دادند  هاي عمومي، سالمندان و مراقبان آن نفر از كتابداران شاغل در كتابخانه 81آماري پژوهش را 

هاي حاصل از مصاحبه به شناسايي شش مقوله  تحليل يافته. گيري هدفمند انتخاب شدند كه به روش نمونه

ريزي، نيروي  ز، مشاركت، سياستگذاري و برنامهها، دسترس پذيري، تعيين نيا شامل منابع، خدمات و برنامه

ها نشان داد كه در مقوالت مزبور موارد زير بيشتر از ساير موارد  انساني و بازاريابي و تبليغات منجر شد. يافته

مورد توجه سالمندان قرار گرفته است: در مقوله نيروي انساني، موضوع آموزش؛ در مقوله تعيين نياز، شناسايي 

پذيري،  هاي سنتي تبليغات؛ در مقوله دسترس رساني، استفاده از روش ازها؛ در مقوله تبليغات و اطالعانواع ني

هاي كتابخانه؛ و در  ساختمان و فضاي كتابخانه؛ در مقوله سياستگذاري، استفاده از سالمندان داوطلب در برنامه

 .تابخانههاي ارايه شده در محل ك ها، برنامه مقوله خدمات، منابع و برنامه

هدف ارزيابي خدمات به سالمندان در سه كتابخانه مريلند انجام  با ( در پژوهشي8885)ان ديگرو  5پايپر

ها احساس خوشي دارند و كتابخانه  دادند نتايج حاصله نشان داد كه سالمندان در مواجه با خدمات كتابخانه

ها است و همچنين با وجود اطالع از  رساندن به آنباعث گذراندن وقت و استفاده از تجربيات كتابدار ياري 

 كمبود خدمات داخل كتابخانه در مجوع خدمات سه كتابخانه را مثبت ارزيابي كردند.

انجام گرفت،   8يستليا يجنوب يانجمن سالمندان محله هاكه توسط  8858در پژوهشي ديگر در سال 

به بررسي نيازهاي اطالعاتي افراد سالمند در انگليس پرداخته شد. نتايج نشان داد كه افراد سالمند اطالعاتي 

ها و تغييرات  ها اطالعات را براي بقا و برخورد با چالش كنند. آن خواهند را در زمان مناسب دريافت نمي كه مي

درصد پاسخگويان به اينترنت دسترسي ندارند.  58عصر فناوري،  خواهند. در روزافزون در جامعه پيچيده مي

رو شدن با  هها به منابع اطالعاتي محلي، در دسترس و مطلع در محل زندگيشان نياز دارند كه در صورت روب آن

 .(8858)اسپاپف، مشكل و احساس نياز بتوانند به اطالعات معتبر سريع دسترسي پيدا كنند 

كيد بر أپژوهش خود با عنوان نياز اطالعاتي سالمندان رژيم صهيونيستي با ت (8858) 8و ويزمن زگت

قوانين و خدمات را بر اساس چارچوب نيكوالس در سنجش نيازهاي اطالعاتي انجام دادند. اين پژوهش با 

انجام  كيد بر قوانين و خدماتأها با ت و نيازهاي اطالعاتي آن از سالمندان رژيم صهيونيستي يهدف ايجاد فايل

 
1. Piper  

2. Eastleigh Southern Parishes Older People's Forum (ESPOPF) 

3. Getz and Weissman 
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ها  خواهند. آن اطالعات را براي تغييرات در زندگي خود مي شده است. نتايج نشان داد كه سالمندان عموماً

 ندارند.سالمندان قوانين و خدمات موجود براي  زمينه اطالعات كافي در

هاي دوستدار سالمندي  با هدف بررسي دستورالعمل 5توسط چاربونئو 885۴در پژوهش ديگري در سال 

هاي عمومي  كتابخانه گاهوبها نشان داد كه عملكرد  هاي عمومي انجام شده است. نتايج آن كتابخانه گاهدر وب

كنند بهتر است  هاي عمومي كه منابع و خدمات را ارائه مي كتابخانه گاهوببرانگيز است.  الؤمورد بررسي س

 گاهوبين راهكارهايي را نيز به منظور بهبود ها همچن هاي دسترسي بالقوه به سالمندان را ارائه دهند. آن چالش

 ها ارائه دادند.  ها و محتواي برخط آن كتابخانه

( در پژوهش خود به بررسي نيازهاي اطالعاتي سالمندان در حومه يانگ ژيو در مركز 885۴) 8زو و ژو

سالمند انجام شد، پرداختند. نتايج نشان داد كه فرمت اطالعات  588چين كه با استفاده از پرسشنامه از 

ان كردند كه مرجح براي بيشتر سالمندان محصوالت اطالعاتي ديداري/ شنيداري است. بيشتر سالمندان بي

 بيشتر به محصوالت اطالعاتي شنيداري غيرآموزشي در خصوص سالمت و پزشكي نياز دارند. 

نفر  از سالمندان  818در پژوهشي به تشخيص نيازهاي اطالعاتي  8855در سال  ديگرانو  8ادوور

شرايط بهداشتي، ها نشان داد كه به عنوان نيازهاي اطالعاتي سالمندان شامل  پرداختند. نتايج پژوهش آن

هاي دولت، كارهاي روزمره و حمل و نقل بوده و مهمترين منبع اطالعاتي اعضاي  مالي و بازنشستگي، سياست

خانواده، راديو تلويزيون بود و استفاده از اطالعات براي حل مسائل بهداشتي و سالمت در رده اول قرار داشت. 

رفع نيازهاي اطالعاتي، منابع مالي ناكافي، كمبود هاي سالمندان اين پژوهش در زمينه از جمله چالش

 (.8855، ديگراندسترسي به اطالعات و كمبود منابع خواندني مناسب بوده است )ادوور و 

پرداخت. نتايج وي نشان  1هاي عمومي آكلند ( در پژوهش خود، به ارزيابي برنامه كتابخانه8855) ۴استيف

زبان هاي آموزش  هاي صنايع دستي، كالس بحث درباره كتاب، كالس هاي ها مانند گروه برخي برنامهداد كه 

و سخنرانان مهمان در بين چندين كتابخانه رايج بودند. در برخي از  انگليسي، گفتگو با نويسندگان كتابها

 هاي آموزش كامپيوتر براي بزرگساالن، كالس باغباني و ... تشكيل هاي ويژه از قبيل كالس ها برنامه كتابخانه

 شدند. مي

 
1. Charbonneau  
2. Zou & Zhou 

3. Edewor 

4. Stiff 
5. Auckland 
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استفاده  هاي عمومي شهري كانادا با هاي كتابخانه ( در پژوهشي به ارزيابي خدمات و برنامه8851) 5دالمر

سالمندان در  بخشپرداخت. نتايج وي نشان داد كه   كتابخانه گاهوبها موجود بر روي  از تحليل اسناد و برنامه

وجود ندارد.  هاي ارائه شده به اين گروه كتابخانه جهت ارائه اطالعات مربوط به خدمات و برنامه 1 گاهوب

اي آموزش ه برگزاري كالس كردندرا براي سالمندان فراهم مي منابع چاپ درشت هاي مورد بررسي كتابخانه

ارائه نيز به سالمندان ات در منزل كتابخانه خدمشد و خدمات  برگزار مي كتابخانه بيشتراينترنت و كامپيوتر در 

 گرديد. مي

هاي روستايي براي سالمندان پرداخت. از جمله  ( در پژوهشي به بررسي خدمات كتابخانه8851) 8هيوز

ريزي ها، برنامه هايي كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارت بودند از: منابع مالي، مجموعه حوزه

ها، خدمات خارج از كتابخانه و طراحي ساختمان و  از فناوري، مشاركت راهبردي، كارگزيني، استفاده

هاي  هاي عمومي ارائه شده توسط كتابخانه پذيري. نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين برنامه دسترس

هايي  هاي سرگرمي، خدمات در خانه و برنامه روستايي شامل بحث گروهي كتاب، آموزش رايانه/فناوري، برنامه

 58هايي براي مراقبين از سالمندان كمتر مورد توجه قرار گرفته بود. تنها  خواندن با صداي بلند و برنامه مانند

اند در حالي  هايي را براي سالمندان در نظر گرفته ها برنامه هاي روستايي گزارش كردند كه آن درصد كتابخانه

هاي بين نسلي  ها برنامه درصد اين كتابخانه 58ها برنامه مشخصي براي سالمندان نداشتند.  درصد آن 81كه 

ريزي،  هاي مورد نياز سالمندان خود را به منظور برنامه هاي روستايي داده درصد كتابخانه 55دادند. ارائه مي

ها منابع با چاپ درشت  ها بيان كردند كه آن درصد كتابخانه 55كردند. آوري مي طراحي و انتخاب منابع جمع

درصد منابع الكترونيكي  31هاي صوتي و تصويري و  درصد هم گزارش كردند كه كتاب 51د. دهن را ارائه مي

 دادند.قابل دانلود را ارائه مي

به شناسايي نيازهاي اطالعاتي و سرگرمي سالمندان پرداخت. نتايج  (8851) نديگراو  8كوسكاس

نيازهاي سالمندان همانند ساير ارند. پژوهش نشان داد كه سالمندان نيازهاي بيشتري نسبت به ساير افراد د

مهمترين نياز تفريحي سالمندان ها بيشتر بر اطالعات پزشكي است.  كيد نيازهاي آنأاقشار جامعه است اما ت

 35درصد، در جايگاه دوم قرار داشتند.  8۴هاي مذهبي با  هاي رمان بود. كتاب درصد( مطالعه كتاب 83)

هاي  درصد پاسخگويان كتاب 51ه منابع به صورت چاپ درشت باشد. ك دادند درصد سالمندان، ترجيح مي

 55از نظر نيازهاي اطالعاتي، مهمترين نياز با  دانستند.ميهاي چاپي  صوتي را جانشين مناسبي براي كتاب

  .ها بوده است درصد مربوط به سالمت بوده و كمترين نياز مربوط به زندگينامه

 
1. Dalmer 
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3. Kuscus 
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اي ارائه شده به افراد سالمند پرداختند.  پژوهشي ملي به خدمات كتابخانه( در 8855ان )ديگرو  5لنسترا

كردند. برخي از هاي مختلفي حمايت مي ها از جوامع سالمندي به شكل ها نشان داد كه كتابخانه نتايج آن

يگر از هاي مشخصي را با تمركز بر نيازهاي خاص سالمندان فراهم كرده در حالي كه برخي د ها برنامه كتابخانه

كردند. برخي ديگر خدمات اصلي كتابخانه را با هدف ها برنامه يا خدمات مشخصي را به سالمندان ارائه نمي آن

ها و  گذاري در زيرساخت دادند. برخي ديگر با سرمايهدسترسي سالمندان به اين خدمات مورد حمايت قرار مي

 شدند.اده ميتوسعه نيروي انساني براي رويارويي با جامعه سالمندي آم

دهد كه طي چند سال گذشته  اي به سالمندان در كشور نشان مي بررسي ادبيات موضوع خدمات كتابخانه

هاي  ها بيشتر بر انواع انتظارات و خواسته كيد آنأمطالعات مرتبطي در اين حوزه انجام گرفته است كه ت

مقطعي و توسط سالمندان يک منطقه هاي عمومي است. اين مطالعات به صورت  سالمندان از كتابخانه

جغرافيايي انجام گرفته است. عالوه بر اين، ساير مطالعات نيز نيازهاي سالمندان را از ابعاد ديگر پزشكي و 

دهد كه  سالمت و ... مورد بررسي قرار داده است. نگاهي به ادبيات پژوهش در خارج از كشور نيز نشان مي

تري مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر،  لف و از ابعاد گستردههاي سالمندان در مناطق مخت نياز

هاي عمومي ايران را با استفاده از پيمايش بر اساس  بندي نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانه اولويت

 هاي مرتبط مورد بررسي قرار داده است. استانداردها و دستورالعمل

 شناسی پژوهش روش

صورت مقطعي انجام شده  هاي كمّي و كاربردي است كه به روش پيمايش و به پژوهشپژوهش حاضر از جمله 

هاي عمومي را بررسي كند. ابزار به كار رفته در  و درصدد است نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانه است

اي محقق ساخته بود كه بر اساس متون و استانداردهاي مرتبط با اين حوزه طراحي شد كه  پژوهش پرسشنامه

نيازها و انتظارات   «تجهيزات تسهيالت و»، «ها خدمات و برنامه»، «شناسايي منابع»هاي  در قالب مقوله

خيلي كم، كم، »طيف ليكرت به صورت دو قالب  پرسشنامه در هاي پرسشسالمندان را مورد بررسي قرار داد. 

 به صورت آنالين طراحي گرديد.  «بلي و خير» هاي پرسشو  «و خيلي زياد متوسط، زياد

گيري از جامعه آماري سالمندان  نمونهجامعه اين پژوهش را كليه سالمندان كشور تشكيل دادند. جهت 

گيري در دسترس استفاده شد. به اين صورت كه از طريق ارتباط با كتابداران و  در اين پژوهش، از نمونه

هاي عمومي كشور، سالمندان باسوادي كه عضو كتابخانه عمومي بودند و از تلفن همراه و  مديران كتابخانه

ها ميسر بود  كردند و همچنين ساير سالمنداني كه امكان دسترسي به آن هاي اجتماعي نيز استفاده مي شبكه

 
1. Lenstra 
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هاي اجتماعي به سالمنداني از  شناسايي شدند. پرسشنامه مذكور به شكل الكترونيكي از طريق شبكه

گيري  جهت تعيين نمونه آماري از فرمول نمونهها فراهم بود ارسال شد.  هاي مختلف كه دسترسي به آن استان

كه براي جوامع با حجم مشخص است استفاده شد. در اين فرمول، تعداد نمونه آماري در سطح خطاي كاكران 

ها به طور  تعدادي از پرسشنامه هاي پرسشمشخص شد كه به   پس از بررسينفر انتخاب شد.  831درصد  1

بودن حذف و  كامل پاسخ داده نشده بود. بر همين اساس، پس از بررسي تعدادي پرسشنامه به دليل ناقص

استفاده  SPSS 23افزار  نرماز  ها افتهي ليو تحل هيتجز يبراپرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  888

 گرديد.

نفر از مختصصّان اين حوزه شامل كتابداران و سالمندان كه  1جهت بررسي روايي محتوايي از نظرات 

بودند استفاده شد و پس از ارسال پرسشنامه، نظرات مطرح براي انجام اين كار اعالم آمادگي و همكاري كرده 

شده جهت اصالح پرسشنامه استفاده گرديد. جهت بررسي پايايي ابزار مورد نظر ابتدا پرسشنامه براي تعدادي 

پرسشنامه بازگشتي و اصالحات مورد نياز، از ضريب آلفاي كرونباخ  88از نمونه آماري ارسال و پس از دريافت 

توان دست آمده است بنابراين ميه ب 585/8كه ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه  شد. با توجه به ايناستفاده 

نتيجه گرفت كه پرسشنامه از پايايي بااليي برخوردار بوده است. الزم به ذكر است به دليل قابل قبول بودن 

در مرحله نهايي پژوهش  پرسشنامه نيز 88ضريب پايايي پرسشنامه و عدم تغيير انجام شده در آن، اين 

 استفاده شدند. 

 های پژوهش یافته

استان كشور در اين  85دهد كه سالمنداني از  هاي پاسخگويان سالمند به پيمايش حاضر نشان مي تحليل يافته

كننده  هاي فارس، خراسان رضوي و تهران بيشترين مشاركت اند كه در اين بين، استان پيمايش مشاركت داشته

 (.5ند )جدول ا را داشته

 بر اساس استان محل سکونت شیمایکننده در پ سالمندان شرکت تیوضع. 4جدول 

 ردیف نام استان تعداد درصد ردیف نام استان تعداد درصد

99/0 9/2 12 سمنان 3   1 آذربایجان شرقی 9 

22/4 2/0 13 سیستان و بلوچستان 14   2 آذربایجان غربی 2 

15/18 92/3 14 فارس 55   3 اصفهان 12 

2/0 98/1 15 زنجان 2   4 البرز 2 

97/2 2/0 12 چهار محال و بختیاری 9   5 ایالم 2 

32/1 2/0 17 گیالن 4   2 اردبیل 2 
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99/0 2/0 18 مازندران 3   7 خراسان جنوبی 2 

3/0 82/13 19 مرکزی 1   8 خراسان رضوی 42 

3/0 99/0 20 بوشهر 1   9 کرمان 3 

22/7 3/0 21 تهران 22   10 خوزستان 1 

98/34 2/0 22 بدون جواب 102   11 گلستان 2 

 35درصد( را زنان و  58نفر ) 535كننده در اين پيمايش، تعداد  نفر از سالمندان مشاركت 888از مجموع 

، 8درصد( را مردان تشكيل داده بودند و تعدادي نيز جنسيت خود را مشخص نكرده بودند. در جدول 85نفر )

هاي عمومي و مدرک تحصيلي  اطالعات جامعه آماري از نظر وضعيت اشتغال، عضويت پاسخگويان در كتابخانه

كننده در اين پيمايش داراي مدرک  دهد كه بيشتر سالمندان شركت ها نشان مي آنها ارائه شده است. يافته

 تحصيلي كارشناسي و پايينتر بوده و درصد زيادي از آنها عضو كتابخانه نيستند. 

 شناختی عیتاطالعات جمبر اساس  یمایشکننده در پ سالمندان شرکت یت. وضع2جدول 

  سن جمع

سال  14بیشتر از  درصد سال 14کمتر از  درصد   

58 22/4  14 52/14   دیپلم زیر 44 
 
 
 

 تحصیالت

72 24/2  8 12/21  دیپلم 24 

41 27/2  19 22/7  دیپلم فوق 22 

29 23/3  11 14/19  کارشناسی 58 

27 33/0  1 58/8  ارشد کارشناسی 22 

7 33/0  1 98/1  دکترا 2 

88 21/5  17 43/23  جنسیت مرد 71 

182 21/12  37 17/49  زن 149 

30 22/0  2 24/9 وضعیت  شاغل 28 

57/9 123 اشتغال  29 22/44  بازنشسته 134 

83 59/7  23 47/19  سایر 59 

22 98/1  2 48/18 عضویت در  بله 52 

84/15 213 کتابخانه  48 45/54  خیر 125 

 

 ها و تجهیزات مورد نیاز سالمندان کدامند؟ برنامهمهمترین منابع، خدمات و 

اند، از  بندي و شناسايي مهمترين منابعي كه بيشترين اهميت را از نظر سالمندان داشته به منظور اولويت

از نظر  آيا آزمون فريدمن استفاده شد. به عبارتي با استفاده از اين آزمون به دنبال اين پاسخ هستيم كه
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از اهميت و  ها پرسشيا از ديدگاه آنان، همه  ضرورت منابع مورد نياز تفاوت وجود دارد سالمندان در خصوص

 .ارزش يكساني برخوردار است

در خصوص منابع مورد نياز از نظر  ها پرسشبين ميزان اهميت و نقش  دهد گونه كه نتايج نشان مي همان

سالمتي، پزشكي و بهداشت، منابع مربوط به تغذيه و سالمندان تفاوت وجود دارد. به عبارتي منابع مربوط به 

اند، در حالي كه  هاي تاريخي و رمان از اهميت بيشتري برخوردار بوده رژيم غذايي و منابع مربوط به داستان

هاي آخر قرار دارد. اطالعات بيشتر حاصل از انجام آزمون آماري  ها در رده منابع حقوقي و مالي مورد نياز آن

برابر با  p-valueنشان داده شده است. از آنجايي كه مقدار  8بندي منابع مورد نياز در جدول  رتبهفريدمن و 

 توان نتيجه گرفت كه بين ميانگين منابع مورد نياز سالمندان تفاوت معناداري وجود دارد. /. است مي885

 سالمندان ازیمنابع مورد ن یبند در خصوص رتبه دمنیفر یآزمون آمار جهینت. 2جدول 

 نتایج حاصل از آزمون آماری
 رتبه میانگین رتبه شاخص

 سطح معناداری آماره آزمون

324/400  

 
001/0  
 

 منابع مربوط به سالمتی، پزشکی و بهداشت 1 2

7/5  منابع مربوط به تغذیه و رژیم غذایی 2 

8/4  منابع مربوط به داستانهای تاریخی و رمان 3 

9/3 تفریحی و سرگرمیمنابع  2   

2/4 ...منابع مربوط به سالمندشناسی )ویژگی، شرایط، اقدامات( و  4   

1/4  منابع مذهبی و دینی 5 

5/3 های اطالعاتی، اینترنت، کامپیوتر و ... منابع مربوط به فناوری 7   

2/3  منابع حقوقی، مالی و سایر ... 8 

 

 سالمندان کدامند؟های مورد نیاز  مهمترین خدمات و برنامه

مطرح شده از  هاي پرسشدهد كه ميزان اهميت و نقش  نتايج حاصل از آزمون آماري فريدمن نشان مي

، «ن و احترام به سالمندان توسط كتابدارانأرعايت ش»نظر سالمندان با يكديگر متفاوت است. به طوري كه 

امكان استفاده از اينترنت رايگان در »و  «شناسي هاي زندگي و روان هاي آموزشي مهارت برگزاري كالس»

هاي كتابخوان، جلسات كتابخواني  برگزاري نشست»هاي اول تا سوم قرار دارند، در حالي كه  در رتبه «كتابخانه

از نظر  «هاي آموزشي مربوط به مسائل مالي، بيمه، درآمد و ماليات برگزاري كالس»و  «و نقد و بررسي كتاب

رده آخر قرار دارد. اطالعات بيشتر حاصل از انجام آزمون آماري فريدمن و ميزان ضرورت و اهميت در 
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/. است 885برابر با  p-valueنشان داده شده است. از آنجايي كه مقدار  ۴بندي منابع مورد نياز در جدول  رتبه

 رد. داري وجود دا يهاي مورد نياز سالمندان تفاوت معن توان نتيجه گرفت كه بين خدمات و برنامهمي

 سالمندان ازیمورد ن یها خدمات و برنامه یبند در خصوص رتبه دمنیفر یآزمون آمار. 1جدول 

میانگین  شاخص نتایج حاصل از آزمون آماری

 رتبه
 رتبه

 داری یسطح معن آماره آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

927/414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001./ 

 
 
 
 
 

 کتابدارانن و احترام به سالمندان توسط أرعایت ش 9/15 1

 شناسی های زندگی و روان های آموزشی مهارت برگزاری کالس 3/15 2

 امکان استفاده از اینترنت رایگان در کتابخانه 2/15 3

های مورد نیاز سالمندان، مراقبان و همراهان مین منابع و برنامهأت 15 4
 ها آن

 کاردستیهای آموزشی صنایع دستی و  برگزاری کالس 9/14 5

 های آموزشی تغذیه و رژیم غذایی برگزاری کالس 7/14 2

 حوزه سالمندی در دیده آموزش و متخصص کتابداران وجود 2/14 7

 کتابخانه وبگاهامکان دانلود منابع از  1/14 8

پذیر )بخشش  و انعطاف  امکان عضویت رایگان و استفاده راحت 8/13 9
 امانت(جریمه، تمدید و سهولت 

 وجود منابع چاپ درشت  8/13 10

 عیادت از سالمندان عضو توسط کارکنان کتابخانه 2/13 11

 های تفریحی و سفر )اردوهای تفریحی، زیارتی و ...( وجود برنامه 2/13 12

 درمانی برگزاری جلسات خنده 2/13 13

 جمله یلدا و ...های مختلف از  برگزاری مراسم و جشن به مناسبت 3/13 14

های جمعی و محلی )رادیو،  تبلیغ خدمات کتابخانه در رسانه 3/13 15
 تلویزیون، روزنامه (

 

 های عمومی کدامند؟ترین تسهیالت و امکانات مورد نیاز سالمندان از کتابخانهمهم

از نظر سالمندان  بندي و شناسايي مهمترين تجهيزات و امكاناتي كه بيشترين اهميت را به منظور اولويت

مطرح  هاي پرسشدهد اهميت و رتبه  گونه كه نتايج نشان مي اند، از آزمون فريدمن استفاده شد. همان داشته

شده از نظر سالمندان با يكديگر متفاوت است. به اين صورت كه وجود آسانسور و نور و روشنايي مناسب در 

هاي اول تا  كتابخانه در رتبه در استفاده براي بلمانم و مناسب هايصندلي هاي كتابخانه و وجود همه بخش

 يداريد يزاتتجهكتابخانه و  بگاههاي سالمندان از طريق و در حالي كه معرفي خدمات و برنامه ؛سوم قرار دارند

هاي آخر قرار دارند. اطالعات بيشتر حاصل از  در رده (يلمف يشنما يها پروژكتور و دستگاه يدئو)و يداريشن
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نشان داده شده است. از آنجايي كه مقدار  1بندي منابع مورد نياز در جدول  انجام آزمون آماري فريدمن و رتبه

p-value  توان نتيجه گرفت كه بين ميانگين تجهيزات و امكانات مورد نياز سالمندان /. است مي885برابر با

 .داري وجود دارد يتفاوت معن

 سالمندان ازیمورد ن یها خدمات و برنامه یبند خصوص رتبهدر  دمنیفر یآزمون آمار. 5جدول 

میانگین  شاخص نتایج حاصل از آزمون آماری

 رتبه
 رتبه

 داری یسطح معن آماره آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213/210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
001/0 

 آسانسور وجود 7/15 1

  کتابخانه های بخش همه در مناسب روشنایی و نور 7/15 2

 کتابخانه در استفاده برای مبلمان و مناسب هایصندلی وجود 4/15 3

  دسترس در و مناسب بهداشتی سرویس 2/15 4

 کتابخانه در مناسب ارتفاع با پذیر دسترس های قفسه وجود 1/15 5

 کتابخانه در سالمندان مختص و مناسب فضای ایجاد 8/14 2

 کتابخانه در غیرلغزنده کفپوش از استفاده 2/14 7

 اینترنت به رایگان دسترسی 2/14 8

 استفاده و حضور جهت عمومی ونقل حمل وسیله به دسترسی 4/14 9
 آن منابع و کتابخانه از

ورودی مناسب کتابخانه )عدم استفاده از پله یا وجود رمپ یا  4/14 10
 دار( سطح شیب

سهولت دسترسی قرار گرفتن کتابخانه در مسیرهای اصلی و  8/13 11
 به آن

 وجود درب ورودی خودکار  7/13 12

 هایشبکه طریق از سالمندان های برنامه و خدمات معرفی 2/13 13
 ...(و واتساپ) اجتماعی

 وجود پارکینگ در محوطه کتابخانه 3/13 14

های  راهنمایی بخش بزرگ جهتاستفاده از عالئم و تابلوهای  1/13 15
 مختلف

 

سنی  های عمومی بر اساس جنسیت و رده بین خدمات، منابع و انتظارات سالمندان از کتابخانهآیا 

 داری وجود دارد؟ یتفاوت معن

سال و باالتر از آن از نظر منابع مورد  18هاي سني تا  داري بين سالمندان با گروه يرابطه معن 5در جدول 

 الت و امكانات مورد بررسي قرار گرفته است. هاي مورد نياز و همچنين تسهي نياز، خدمات و برنامه



 244                                                                                                        4شماره  ،25دوره ، 4144 ،رسانی کتابداری و اطالع

  سنیمورد انتظار دو گروه  های برنامه مقایسه برای ویتنیمن  یوآزمون . 1جدول 

 یدار یسطح معن
(Sig) 

مقدار من 

 ویتنی

مجموع 

 ها رتبه

میانگین 

 ها رتبه

  گروه تعداد

001/0 3412 
 های مورد انتظار برنامه سال  70زیر  225 84/151 34123

 به باال سال  71 54 29/90 4897

082/0 5/5122 
امکانات و تسهیالت  سال  70زیر  225 94/135 5/30587

 مورد انتظار
 به باال سال  71 54 90/152 5/8472

001/0 4142 
 نیازهای اطالعاتی سال  70زیر  225 59/148 33433

 به باالسال  71 54 20/104 5227

003/0 5/7414 
 های مورد انتظار برنامه مرد 93 27/170 5/15835

 زن 203 52/138 50/28120

085/0 8224 
امکانات و تسهیالت  مرد 93 14/121 14982

 زن 203 71/142 28970 مورد انتظار

005/0 5/7538 
 نیازهای اطالعاتی مرد 93 94/128 5/15711

 زن 203 14/139 5/28244

 

هاي مورد انتظار سالمندان از  داري بين برنامه يرابطه معن شود مشاهده مي 5 جدولدر طور كه  همان

دست آمده است كه كمتر از آلفا ه ب 885/8عدد  pمقدار  هاي عمومي بر اساس رده سني وجود دارد. كتابخانه

با هم تفاوت هاي مورد انتظار در دو گروه سني برنامهگيري كرد كه  توان نتيجه در نتيجه مياست.  881/8

داري بين امكانات و تسهيالت مورد نياز سالمندان بر اساس گروه سني وجود  يدارد. عالوه بر اين، تفاوت معن

 توان بيان كرد است. در نتيجه مي 881/8بوده كه عددي بزرگتر از آلفا  835/8به دست آمده  pندارد. مقدار 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز تفاوت وجود ندارد.  هاي سني مختلف از نظر كه از نظر سالمندان با گروه

هاي مختلف از نظر نيازهاي اطالعاتي نيز مورد آزمون قرار گرفتند. با  عالوه بر اين، سالمندان با گروه

توان نتيجه گرفت كه بين نيازهاي  باشد، مي مي 881/8كه كمتر از  885/8به دست آمده  pتوجه به مقدار 

به  881/8و  888/8عدد  pمقدار  هاي سني مختلف تفاوت وجود دارد. با توجه به با گروهاطالعاتي سالمندان 

 881/8ها و نيازهاي اطالعاتي سالمندان بر اساس جنسيت كه كمتر و مساوي  دست آمده در خصوص برنامه

هاي مورد  رنامهداري بين نيازهاي اطالعاتي و ب يتوان بيان كرد كه تفاوت معن دار شده و مي ياست، آزمون معن

به دست آمده تفاوت  pاما از نظر تسهيالت مورد نياز با توجه به مقدار  ،نياز سالمندان زن و مرد وجود دارد

 داري بين زنان و مردان سالمند وجود ندارد.  يمعن
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 گیری بحث و نتیجه

ند داراي طيف ها و اطالعاتي كه دار سالمندان با توجه به طيف گسترده سني، تجربيات، دانش، مهارت

با  يمتفاوت يازهايو ن قيرفتارها، عالها هستند. اين گروه از جامعه،  اي از نيازها، انتظارات و خواسته گسترده

هاي عمومي كه شناسايي اين عاليق و نيازها را ضروري ساخته و كتابخانه ها دارند كاربران كتابخانه ريسا

در زندگي سالمندان داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف ثري ؤها نقش م توانند در صورت برآوردن آن مي

 هاي عمومي انجام گرفت. بندي نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانهشناسايي و اولويت

اولين گروه نيازهاي شناسايي شده، نيازهاي مرتبط با منابع و مجموعه كتابخانه است. نتايج اين پژوهش 

داري وجود دارد به طوري كه منابع مربوط  يمورد نياز سالمندان تفاوت معن نشان داد كه بين ميانگين منابع

به سالمتي، پزشكي و بهداشت بيشترين ميزان اهميت را داشته است. سالمندان بيشتر به منابع حوزه 

در هاي تاريخي و رمان بهداشتي، پزشكي و سالمت نياز دارند و پس از آن منابع  تغذيه و رژيم درماني، داستان

نتايج نشان داد  نيز 8851 ديگرانكوسكاس و جايگاه بعدي قرار داشتند. در مطالعه انجام گرفته توسط 

دهد  كيد و نياز سالمندان، عالقه به اطالعات پزشكي بوده است. نتايج ساير مطالعات نيز نشان ميأبيشترين ت

هايي  از مطالعه كتاب انسالمنداست. در جوامع مختلف به هم شبيه  كه منابع مورد نياز سالمندان تقريباً

هاي  ها و داستان هاي تاريخي، كالسيک، افسانه داستان، آشپزي، طنز ،مالي مسائلدرباره تاريخ، هنر، سفر، 

هاي تاريخي، رمان و مسائل  با اين تفاوت كه سالمندان مرد بيشتر بر كتب و داستان برند جنايي لذت مي

هاي عاشقانه و سفر عالقه دارند.  زنان سالمند بيشتر به موضوعات و رمان كيد دارند در حالي كهأاجتماعي ت

  (.8855، 5)لوت و آن

كه به منابع كتابخانه و ساير خدمات  همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه سالمندان بيشتر از آن

ند. تكريم و احترام به نياز داشته باشند، به احترام، تعامالت اجتماعي، دور هم بودن و ديده شدن نياز دار

هاي  هاي كالن جمعيت و سياست سياست 1اسالمي كشور است كه در بند  -سالمند بخشي از فرهنگ ايراني

كلي خانواده ابالغي مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع اشاره شده است. با اين حال، بررسي متون و 

اند. با اين حال كتابداران و همراهان  ي نداشتها استانداردهاي جهاني به صورت مشخص به اين موضوع اشاره

 (.5855آبادي، دلبري و سخايي،  كنند )وزيري، فيض كيد ميأسالمندان ايران بر احترام به سالمندان ت

ها و خدماتي است كه از طريق  هاي عمومي برنامه از ديگر نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانه

ها و خدماتي مانند خدمات اجتماعي، هنري، اطالعات  ه است. تدارک برنامههاي عمومي قابل ارائ كتابخانه

شود كه سالمندان نقش فعالي  هاي عمومي باعث مي هاي فرهنگي توسط كتابخانه آموزشي، ورزشي و فعاليت

 
1. Luyt & Ann 
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ها  آنهاي  هاي متعددي را براي توسعه مهارت توانند فرصت ها مي در جامعه داشته باشند. عالوه براين، كتابخانه

؛ بنت 8858، 5شود )ويليامسون ها داده  شدن و ارتباط با كتابخانه  ايجاد كنند و به سالمندان فرصت اجتماعي

هاي  هاي آموزشي مهارت توان به برگزاري كالس ها و خدمات مي (. از جمله اين برنامه8858كاپوسنياک، 

هاي آموزشي صنايع  هاي آموزشي تغذيه و رژيم غذايي و برگزاري كالس برگزاري كالس ، شناسي زندگي و روان

؛ 8858؛ انجمن كتابداري استراليا، 8883دستي و كاردستي اشاره كرد )استاندارد انجمن كتابداري آمريكا، 

ندان، (. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه از نظر سالم8855؛ هورتون، 8888انجمن كتابداري كانادا، 

امكان استفاده از اينترنت رايگان در »، «شناسي هاي زندگي و روان هاي آموزشي مهارت برگزاري كالس»

 هاي كالس ، برگزاري«ها هاي مورد نياز سالمندان، مراقبان و همراهان آنمين منابع و برنامهأت»، «كتابخانه

برگزاري »اول قرار دارند. در حالي كه  هاي غذايي در رتبه رژيم و دستي، كاردستي، تغذيه صنايع آموزشي

هاي آموزشي مربوط به  برگزاري كالس»، «هاي كتابخوان، جلسات كتابخواني و نقد و بررسي كتاب نشست

موبايل از نظر  و اينترنت رايانه، از استفاده آموزش هاي كالس و برگزاري «مسائل مالي، بيمه، درآمد و ماليات

  دهد بخشي از فعاليت ها نشان مي هاي اخر قرار دارند در حالي كه بررسيميزان ضرورت و اهميت در رده

ريزي به منظور استفاده  العمر و برنامه هاي عمومي به مسائل مربوط به سواد اطالعاتي، يادگيري مادام كتابخانه

، 8855، 8بو؛ سا885۴هاي آموزشي اينترنت و رايانه اختصاص دارد )كيم و لي،  هاي اجتماعي و كالس از شبكه

 (. 8858كاپوسنياک، -بنت

هاي ارائه شده توسط  اين در حالي است كه نتايج ساير مطالعات نيز حاكي از آن است كه بيشترين برنامه

مي، خدمات در خانه و رهاي سرگ هاي عمومي شامل بحث گروهي كتاب، آموزش رايانه/فناوري، برنامه كتابخانه

هايي براي مراقبين از  سالمندي و خواندن با صداي بلند و همچنين برنامههاي نگارش  ها گروه كمترين برنامه

هاي آموزش انگليسي، گفتگو با  هاي صنايع دستي، كالس هاي بحث درباره كتاب، كالس گروهسالمندان، 

؛ 8855، ۴؛ استيف8851، 8شود )هيوز مي و سخنرانان مهمان در بين چندين كتابخانه ها نويسندگان كتاب

 (.885۴؛ پري، 8851؛ دالمر، 8881؛ باندي، 8883كتابداري امريكا، انجمن 

كه برگزاري جلسات گروهي و دورهمي با موضوعات مختلف در استانداردهاي خدمات  با وجود آن

ها با عنوان برگزاري نشست كتابخوان در  اي نيز مورد توجه قرار گرفته است، اين نوع از برنامه كتابخانه

 
1. Williamson 
2. Sabo 
3. Hughes 

4. Stiff 
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هاي عمومي نيست. بنابراين  هاي سالمندان ايراني از كتابخانه شود كه جزء اولويت مي ارائه ميهاي عمو كتابخانه

 ها بازنگري صورت پذيرد.  الزم است در ارائه و محتواي اين برنامه

ها در ارائه خدمات به  تواند منجر به موفقيت يا عدم موفقيت كتابخانه يكي از عوامل ديگري كه مي

اند. با  ها براي كاربران خود در نظر گرفته ميزان امكانات و تسهيالتي است كه كتابخانهكاربران خود شود، 

ها و شوند. از جمله محدوديت باالرفتن سن، سالمندان با مشكالتي از نظر جسمي و روحي دست به گريبان مي

ي فيزيكي، فضاها، اماكن، توجهي به ايجاد و رعايت استانداردها تواند بي دهي به سالمندان نيز مي موانع خدمات

رساني  ها و مراكز اطالع منازل مسكوني و مراكز نگهداري از سالمندان باشد. از همين رو الزم است كتابخانه

ها از خدمات كتابخانه در نظر بگيرند. از جمله  تسهيالت متناسبي را براي رفع نيازهاي سالمندان و استفاده آن

ها، اندازه و  هاي با پهناي كافي براي افراد ويلچري، فضاي كافي بين قفسه بتوان به رمپ و در اين تجهيزات مي

اي با افراد ويلچري، باالبر و تجهيزات صوتي اشاره كرد. عالوه بر اين،  رنگ راهنماها، سازگاري تجهيزات رايانه

 به دسترسي جهت كاركنان بودن دسترس معلوالن، در و سالمندان براي كتابخانه به راحت فيزيكي دسترسي

 با پذير دسترس هاي ها، قفسه قفسه بين مناسب فاصله و كافي فضاي قفسه، وجود باالي هاي رديف در كتب

 دوستان با دورهمي فضاي كردن  مناسب، فراهم استفاده، نور پر منابع پذيري مناسب، دسترس پهناي و ارتفاع

 و مطالعه جهت ساكت فضاي كردن اجتماعي، فراهم تعامالت و تجربيات انتقال و گذاري اشتراک منظور به

 و موضوعات درباره راهنمايي و ها قفسه در راهنما نصب ،درشت و پررنگ برچسب روزنامه، درج خواندن

 و خودرو پارک مناسب، امكان ميز و چهارپايه و راحتي راهنما، صندلي تابلوهاي و عالئم از بندي، استفاده طبقه

بازشو،  خودكار هاي تشخيص، درب قابل و مناسب هاي رنگ از آسانسور، استفاده/ باالبر پاركينگ، وجود وجود

 بودن مناسب، مناسب شيب با رمپ لغزنده، وجود غير هاي دسترس، كفپوش و مناسب بهداشتي سرويس

 و دسترسي عمومي حمل و نقل (كتابخانه ساختمان داخل و ورودي در پله از استفاده عدم) كتابخانه ورودي

، هيكن، 5555؛ كندال، 5558؛ ليو، 885۴يابي و مواردي از اين قبيل بايد مورد توجه قرار گيرد )پري،  مكان

؛ انجمن كتابداري 8883؛ پايپر، انجمن كتابداري آمريكا، 8885، جوزف، 8881؛ باندي،  8858، 5، دكر888۴

  (.8858استراليا، 

نتايج اين پژوهش نشان داد كه از جمله تجهيزات و امكاناتي كه براي سالمندان ايراني در استفاده از 

 وجود»، «مناسب يينور و روشنا»، «وجود آسانسور»توان به  هاي عمومي داراي اولويت است مي كتابخانه

نام برد.  «ب و در دسترسمناس يبهداشت سرويس»، «استفاده در كتابخانه يمناسب و مبلمان برا هاي يصندل

 
1. Decker 
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عالوه بر اين، ايجاد فضاي مختص سالمندان و استفاده از كفپوش غيرلغزنده در كتابخانه از ديگر تجهيزات 

 مورد نياز سالمندان است. 

در اولويت سالمندان ايران نبود اما استفاده از فناوري يكي از  ،هرچند استفاده از تجهيزات فناوري

كه برخي  اين هاي عمومي براي سالمندان در نظر گرفته شود. خصوصاً توسط كتابخانه موضوعاتي است كه بايد

شود )هيوز،  ها توسط سالمندان مي از تغييرات فيزيكي مرتبط با سن مانع استفاده از برخي تجهيزات و پلتفرم

دوستان، خانواده و  در حالي كه سالمندان دوست دارند كه كار با رايانه را ياد بگيرند و بتوانند با ؛(8851

ها از رايانه براي ارتباطات اجتماعي با دوستان و اعضاي خانواده و كساني كه  ديگران ارتباط برقرار كنند. آن

(. عالوه 8885كنند )اسلون و وينسنت،  اطالعات مناسب در خصوص مسائل مرتبط با سالمت خود استفاده مي

هاي اجتماعي منجر به بهبود زندگي  ايميل و مهارت در شبكهدهد كه آموزش  ها نشان مي بر اين، پژوهش

(. از همين رو، يكي از مهمترين 8858؛ دكر، 8885ان، ديگر؛ پايپر و 888۴، 5)ويكس شود سالمندان مي

و  نترنتي، اها اوريبه فن يدسترس، فراهم كردن اطالعات رشي، پذيتوسعه جامعه اطالعاتكاركردهاي كتابخانه 

ان تحت پوشش خود از جمله سالمندان است كه اين كار از طريق ارائه كاربر يبرا خدمات، اي دهدا يهاگاهيپا

 (.8858؛ دكر، 8885، 8؛ پايپر، پالمر و ژي888۴گردد )ويكس،  هاي الزم ميسر مي آموزش

د شون ثيرگذار در ارائه خدمات به سالمندان محسوب ميأهاي عمومي به عنوان يكي از نهادهاي ت كتابخانه

ها، انتظارات و عاليق متنوع سالمندان توسط اين  و در راستاي تحقق اين مهم الزم است، نيازها، مهارت

نشان  اي ايرانه به وضعيت فعلي كتابخانه نگاهياهميت اين موضوع،  با وجودها مورد توجه قرار گيرد.  كتابخانه

 ر حاليهاي غيرسالمند هستند. اين د گروههاي عمومي در حال حاضر  كه عمده مخاطبان كتابخانه دهد مي

مين نيازهاي أدر گروه سني سالمندان رخ خواهد داد. و اين موضوع، ت كه در آينده تغييرات جمعيتي است

ها  كند. از همين رو، الزم است تا كتابخانه را به امري قابل توجه و ضروري تبديل مي ها سالمندان در كتابخانه

فرصتي را براي اين مسئله  ريزي الزم را نيز انجام دهند. و برنامه ي آماده كنندخود را براي چنين شرايط

 طيفكمک به تغييرات در جهت در خط مقدم  كند كه مي فراهم هاي آينده طي سال هاي عمومي كتابخانه

ها  آن ر راستاي برطرف كردندسالمندان و انتظارات  شناسايي نيازهابنابراين، باشد.  كشور وسيعي از جمعيت

 شود.  منجر به توانمندسازي، بهبود كيفيت زندگي و استقالل بيشتر اين قشر در جامعه مي

هاي الزم به منظور تقويت  فراواني نيازهاي سالمندان بر اساس نتايج پژوهش بيانگر لزوم ايجاد زيرساخت

مقدمات و سنگ بناي  ،زهاهاي عمومي و سالمندان است. شناسايي و تعيين نيا ارتباط و تعامل ميان كتابخانه

 
1. Wicks 

2. Piper, Palmer & Xie 
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هاي  ها و قابليت شود اين نيازها بر اساس اولويت شود و پيشنهاد مي هاي مناسب محسوب مي خدمات و برنامه

هاي جسمي و روحي و عاليق سالمندان  اي و در نظر گرفتن جنسيت، ميزان تحصيالت، توانايي بومي و منطقه

 صورت پذيرد كه اين خود نيازمند پژوهشي ديگر است. 

كنندگان خدمات بهداشتي و درماني و هم براي اعضاي خانواده و  ن هم براي ارائهرشد جمعيت سالمندا

گردد؛ چرا كه سالـمندان با  كنند، يک چالش مهم محسوب مي اي كه سالمندان در آن زندگي مي جامعه

هاي  رو بوده و نيازمند دريافت حمايت هـاي جسمـي، رواني و شناختي روبه بيشترين خطر كاهـش توانايي

 سمي و غيررسمي بيشتري براي حفظ سالمت خود هستند.ر

هاي فناوري، مالي،  با توجه به تنوع و گستردگي نيازهاي سالمندان از جمله نيازهاي مربوط به حوزه

، سفر، باغباني، آشپزي، ترس و تمركز  داري، تغذيه حقوقي، سالمت، بهداشت و مراقبت، استقالل خانه و خانه

هاي ذينفع، به منظور طراحي خدمات مناسب براي سالمندان ضروري  ي سازمانت همكاري بين بخشرضرو

ها الزم است تا نهاد  است. با توجه به گستردگي طيف خدمات قابل ارائه به سالمندان توسط كتابخانه

هاي مشتركي را به منظور ارتقاي كيفيت خدمات به  ها برنامه ن هاي عمومي با مشاركت ساير سازما كتابخانه

تواند  اي به تنهايي نمي ور مداوم و پايدار مد نظر قرار دهند. به همين دليل هيچ سازمان يا وزارتخانهط

هاي  توان به شكل مطلوبي خدمات و برنامه  پاسخگوي مسائل همه جانبه آنان باشد. بنابراين در صورتي، مي

 داشته باشند. هاي ذيربط در اجراي آن نقش  مورد نظر را تدوين كرد كه تمامي سازمان

 تقدیر و سپاسگزاری

شناخت و سنجش نيازهاي سالمندان به منظور طراحي »مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان 

هاي عمومي كشور  است كه توسط نهاد كتابخانه «هاي عمومي هاي متناسب براي كتابخانه خدمات و برنامه

كننده در  كور، مديران، كاركنان و تمامي سالمندان شركتحمايت مالي شده است. از همين رو، از سازمان مذ

 گردد.  اين پيمايش تقدير و تشكر مي

 منابع 

 .87–80(، 2)1، سالمند(. اقتصاد بهداشت و سالمندی. 1385) قیهنعمتی، ر خبیری ؛ابوالقاسمپوررضا، 

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و عوامل مرتبط در  (.1385) میدح ،حقانی هناز؛م ،سیدالشهداییغری؛ ص ،نیکپور قیل؛ع ،حبیبی سوال

 35-48 ،(47)19، نشریه پرستاری ایرانسالمندان. 

؛ رحیم زاده بزرگی، لی؛ شکوهی اردبیلی، شبنم؛ بابانژاد، مهران؛ منصوریان، مرتضی؛ قربانی، مصطفی؛ رضاپور، عزیز، عدل پیشه

دوماهنامه  طلوع بهداشت: ،1391(. بررسی وضعیت سالمت و نیازهای بهداشتی سالمندان استان ایالم در سال 1394) هادی

 . 1-14 (،5)14، علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد
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(. دبیرخانه شورای ملی سالمندان. قابل دسترسی در: 1399سند جامع سالمندان کشور )

https://hc.sums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub462/Dabirkhane-Files/National-document.pdf 
بررسی نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و ساختارِ شهری  (.1394) ضار ،قهرمانی اطمه؛ ف ،مرادی ریبا؛ف ،شریعت

 8-25 ،(3)10، نسالمند: مجله سالمندی ایرااعضای کانون سالمندان شهر تهران. 

حساس تنهایی و سالمت عمومی ا(. 1390) حمدعلی، میزدانی عیما؛، نیخداداد ؛رضا ادمان،ماسوله ش رزانه؛، فیاالسالم خیش

 . 34-28(، 2)21، و مامایی جامع نگر تاریپرسسالمندان. 

. بررسی نیازهای بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی (1377) وروشک ،هالکویی نائینی ما؛ه ،معارف میدرضا؛ح ،صادقی پور رودسری

مجله دانشکده پزشکی، سالمندان ساکن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 

 92-88 ،(2)52 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

ای سالمندی در ایران با نگاهی به عملکرد ه برنامه خدمات و مراقبت (.1395) ریمم ،محمدی آذر اطمه؛ف ،صادقی ضا؛ر ،صفدری

 155-122، (2)10،پیاورد سالمتهای متولی.  سازمان

های عمومی به سالمندان در شهر  خدمات کتابخانه هطراحی الگوی ارائ (.1398) الدین فرخ ،قاسمی؛ احمد ،دلبری ؛مریم ،ناخدا

 .511-540، (3)25، های عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالعتهران. 

های عمومی شهر تهران  (. تحلیل خدمات سالمندان در کتابخانه1398) یترام ،صمیعی هرا؛ز ،حسین نیا تنها ل نسا؛گ ،گلینی مقدم

 115-137. (19) 2معنایی، های  فصلنامه بازیابی دانش و نظام ،های عمومی کشور وابسته به نهاد کتابخانه

بگیر  . بررسی نیازهای سالمتی سالمندان مستمری(1387) کبرا ،بیگلریان سین؛ح، زارع میرا؛ح ،سجادی ید حسین؛، سمحققی کمال

 8-15(، 1)3 ،سالمند: مجله سالمندی ایرانسازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری. 

انتظار سالمندان از  شناسایی نیازها و خدمات مورد(. 1399) یوبسخایی، ا نصوره؛ دلبری، احمد؛آبادی، م فیض سماعیل؛وزیری، ا

 225-295، (4)22 ،های عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالعهای عمومی ایران به روش تحلیل محتوا.  کتابخانه

(. بررسی وضعیت نیازهای روانی سالمندان شهر تهران، 1382) هرانمازی، ز پیش امیر؛جاللی،  اهید؛رژه، ن جید؛هروی کریموی، م

 59-22 (،48)11، دانشور پزشکی
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