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 ی نوع مقاله: پژوهش 7/11/99 :رشیپذ خیتار 8/7/99 :افتیدر خیتار

 

تمقدمه  هدف  با  حاضر،  پژوهش  کمکتابخانهخدمات    بیین :  و  نابینایان  به  ارائه    بینایان،ای    راهکارهای و 

 انجام شد.  های عمومی ایرانپیشنهادی به کتابخانه

با    شناسی:روش و  بوده،  کاربردی  پژوهش  یک  و هدف،  ماهیت  لحاظ  از  پژوهش  روش  این  از  استفاده 

های  کتابخانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه  46یران  تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش را کتابداران و مدـپیمایشی

بخ دارای  که  کشور  کمعمومی  و  نابینایان  میش  تشکیل  بودند،  آنها  ویژه  خدمات  و  ابزار  بینایان  دادند. 

ط پژوهشگر، یکی ویژه کتابداران بخش یاد شده، و دیگری  ها، دو پرسشنامه طراحی شده توسگردآوری داده 

بینایان  ان و کمهای عمومی برای نابینایها بود که بر مبنای استاندارد خدمات کتابخانهخانهویژه مدیران این کتاب

کتابخانهتدوین نهاد  توسط  سال  شده  در  کشور  عمومی  برای  1395های  دادهاتجزیه  بود.  آمار    وتحلیل  از 

 ی و استنباطی استفاده شد. توصیف

نتایجهایافته    و  05/0  از  کمتر   داریمعنی  سطح   اینکه  به  توجه   با  داد،  نشان   میانگین  برابری  فرض   آزمون   : 

  اطالعاتی   منابع   تأمین  وضعیت  بینایان،کم  و   نابینایان  ویژه  »خدمات  متغیرهای   برای  میانگین   اختالف  هایکرانه

  از  متوسط حد از بیشتر متغیرها این است،  مثبت ایران« عمومی هایکتابخانه در شاغل انسانی نیروی  وضعیت  و

  بخش   افزارهای نرم  و   افزارسخت  تجهیزات،   »ساختمان،   متغیرهای   برای   همچنین .  کنندمی  تبعیت  دارداستان

  منفی  هایکرانه  و  است  0/ 05  از  کمتر  داریمعنی  سطح  ایران«  عمومی  هایکتابخانه  در  بینایانکم  و  نابینایان

 .هستند داستاندار تابع متوسط  حد از کمتر متغیرها، این داد نشان میانگین اختالف

ویژه در بخش  های پژوهش، ضرورت همخوانی بیشتری با استاندارد مبنای پژوهش، بهبر مبنای یافته  :نتیجه 
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می نظر  به  دارد.  وجود  تجهیزات  و  استاندارد،  ساختمان  تدوین  بر  افزون  پیاده رسد،  اجرایی  سازی ضمانت 

بینایان  و در بهبود خدمات به نابینایان و کمهای عمومی کشور ضروری بوده،  استاندارد از سوی نهاد کتابخانه

 کمک شایانی خواهد نمود.

نابینایان و کمکتابخانهها:  کلیدواژه  ویژه  کتابخانههای عمومی، خدمات  نهاد  های عمومی کشور،  بینایان، 

 بینایان، ارزیابی های عمومی برای نابینایان و کماستاندارد خدمات کتابخانه

 

 مقدمه 
های  نامه اجرائی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه ابخانه عمومی در آئین ریفی که از کتبا توجه به تع

ای منظم از منابع  مجموعه ( آمده است: کتابخانه عمومی، نهادی فرهنگی است که با  1383عمومی کشور )

ی، آموزشی، منظور برآورده ساختن نیازهای اطالعاتی، علمی، پژوهشمکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به 

 سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یاتفریحی و غنی 

  ه . بدیهی است، بخشی از این جامعپردازدرسانی میو اطالع آنها، به ارائه خدمات کتابداری    موقعیت اجتماعی

مین  و همانند تمامی افراد دارای نیاز اطالعاتی بوده، و تأ دهند بینایان تشکیل میکاربران عام را نابینایان و کم

کتابخانه  عهده  به  به  آنها  توجه  با  است.  عمومی  کم  نکهیاهای  و  نابینا  فیزیافراد  شرایط  دلیل  به  و  بینا  کی 

شوند، و حتی جهت ادامه تحصیل کمتر مشکالت مربوط به بینایی در مراکز تخصصی کمتر به کار گرفته می

توان گفت که این افراد برای رفع نیاز نمایند، به همین دلیل میآموزش عالی و دانشگاهی ورود می به مراکز

به کتابخانه نیز کمتر  یا کتابخانه اطالعاتی خود  بنابراین،  ی دانشگاهی مراجعه میهاهای تخصصی و  کنند. 

گیرند.  این گروه از کاربران قرار می  ها، بیشتر مورد مراجعههای عمومی در میان دیگر انواع کتابخانه کتابخانه 

های عمومی ین افراد به کتابخانه در راستای تعریف ارائه شده برای کتابخانه عمومی و همچنین میزان مراجعه ا

اوقات فراغت، بند »ح« ماده سوم قانون   پر کردنهای دیگر جهت رفع نیاز اطالعاتی و  ابخانه در مقایسه با کت

ی از جامعه پرداخته و  عنوان قشر مهمهای عمومی کشور، به مسئله نابینایان به ابخانه تأسیس و نحوه اداره کت

کتابخانه هیئت  »برنامهامنای  به  تا  است  نموده  موظف  را  از ریزی  های عمومی کشور  نابینایان  استفاده  برای 

( بپردازند. بر 1382های عمومی کشور، های عمومی« )قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه امکانات کتابخانه 

دستورالعمل نحوه با اختصاص بخشی با عنوان »   1390های عمومی کشور در سال  این اساس، نهاد کتابخانه 
 «های عمومیکتابخانه   های اداره مجموعه دستورالعمل« در کتاب » بینایاناداره و گسترش بخش نابینایان و کم

 « استاندارد  تدوین  همچنین  کتابخانه و  نابینایاهای  خدمات  برای  و کمعمومی  سال  بینایانن  در  که    1395« 

ای به این گروه از افراد جامعه معطوف داشته  های مرتبط است، اقبال ویژه ای جامع از دستورالعملمجموعه
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( بر این باور است که با وجود ابالغ استاندارد و تأکید بر لزوم اجرای آن در 1397)  1مریم رمضانی  است.

های عمومی کشور  بینایان که زیر نظر نهاد کتابخانه دهنده خدمات به نابینایان و کم عمومی ارائه های  کتابخانه 

(، اما 1397دی    1)ارتباط شخصی،    1395  ای از طرف دبیر کل این نهاد در سالالیت دارند، در قالب نامه فع

نابینایان و کم به  زیر نظر این نهاد بر مبنای این  های عمومی  بینایان در کتابخانه وضعیت خدمات ارائه شده 

 ها مشخص نیست.استانداردها و دستورالعمل

کتابخانه از یک  نابینایان  بخش  در  مقاله  این  نخست  نویسنده  تجربه  و  اشتغال  اساس  بر  عمومی   سو، 

و شنیداری،    بینایان و دیدن مشکالتی از قبیل کمبود منابع بریل ای شهر قم، و تعامل با نابینایان و کم اهلل خامنه آیت 

نابینا و کم  نابینایان و نظیر آن، گم نبود آگاهی برخی از کاربران  رود  ان می بینا در استفاده از تجهیزات ویژه 

استاندا  وجود  با  مناسبی  چندان  این خدمات  به  مکتوب  و  مدون  کتابخانه رد  در  افراد  ارائه  گونه  عمومی  های 

های  های داخلی که به بررسی وضعیت خدمات کتابخانه هش های برخی از پژو گردد. از سوی دیگر، یافته نمی 

ایان  بین است که سطح ارائه خدمات به نابینایان و کم اند، حاکی از آن  بینایان پرداخته عمومی به نابینایان و کم 

؛  1388پایین، و در مواردی سنجش رضایت کاربران نسبت به این خدمات در سطح متوسط بوده است )رحیمی،  

 (.1389فرد و رضوی،  ؛ نوشین 1393؛ کوکبی و احسانی، 1393پور و نازی،  ؛ قاسم 1397ندآبادی،  رفیعی ابر 

های عمومی برای بخانه مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با وجود تدوین استاندارد خدمات کتا 

ارائه شده برای نابینایان    های عمومی، تا چه میزان خدمات بینایان، توسط نهاد و ابالغ آن به کتابخانه نابینایان و کم 

کم  کتابخانه و  در  عمومی  بینایان  چه    رمجموعه ی ز های  دارند؟  همخوانی  شده  تدوین  استانداردهای  با  نهاد، 

 های عمومی کشور وجود دارد؟بینا در کتابخانه هتر به افراد نابینا و کم راهکارهایی برای ارائه خدمات ب 

بینایان  ینایان و کمای به نابی این است که خدمات کتابخانه بنابراین بر پایه مسئله پژوهش، پرسش اصل

 های عمومی ایران برای بهبود کدامند؟ چگونه است و راهکارهای پیشنهادی به کتابخانه 

 

 پیشینه پژوهش

کم و  نابینا  کاربران  به  خدمات  ارائه  اهمیت  به  اقبال  کتابخانه با  گوناگون  انواع  به بینا،  ویژه ها، 

بیشتر    هایکتابخانه  گستره  دلیل  به  متعددی    گونه ن یاعمومی  تمهیدات  آنها،  کاربران  جامعه  در  کاربران 

پژوهش اندیشیده  راستا،  همین  در  اثربخشی  اند.  سنجش  برای  نیز  مختلفی  تدوین  های  موجود،  خدمات 

های  تر صورت گرفته است. در بررسی پژوهشاستانداردهای مرتبط و طراحی خدمات جدیدتر و مناسب 

 

 های عمومی استان قم های اداره کل کتابخانههمکاری  ها و. رئیس اداره امور کتابخانه1
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ها را در توان این پژوهش بینایان صورت گرفته میها به نابینایان و کمیشین که در حوزه خدمات کتابخانه پ

 بندی نمود: دسته سه گروه 

بینایان  های نابینایان و کمکه به بررسی وضعیت خدمات کتابخانه هایی هستند  گروه نخست، پژوهش 

اند. جهت بررسی دیدگاه نابینایان درباره ها پرداختهکتابخانه بینا از این  و میزان رضایت کاربران نابینا و کم

در پژوهشی (  2002)  1بینایان، کریزر، دیویس و ویزدمو کمها و خدمات اطالعاتی آنها به نابینایان  کتابخانه 

بینایی   اختالل  با  که  »افرادی  عنوان  کتابخانه اندمواجهبا  به  نسبت  دیدگاهی  چه  و  ،  اطالعاتی  ها، خدمات 

را در رابطه    کننده از کتابخانه بینایان استفاده نایان و کم پذیر، آزاد و جامع« نظرات نابیها دارند؟ دسترس آژانس 

دهنده خدمات های تخصصی ارائه های عمومی و سازمانتابخانه با میزان رضایت از خدمات ارائه شده توسط ک 

بینایی جویا شدند. یافته  ها نشان داد که کاربران از خدمات ارائه شده توسط  های آنبه افراد دارای اختالل 

کتابسازمان در  که  از خدماتی  ولی  دارند  بیشتری  تخصصی رضایت  ارائه میخانه های  گردد  های عمومی 

های پژوهش  های عمومی در ایران نیز، در یافته رضایتی از خدمات کتابخانه اضی نیستند. این بیکلی ر  طوربه 

های خاص  های عمومی شهرستان کرج به گروه ان »سنجش و بررسی خدمات کتابخانه (، با عنو 1388رحیمی )

نابینایان بر معلوالن و  تأکید  با  قابل مشاهده است. در پژوهش دیگری توسط خسرجامعه  وی و خسروی  « 

کتابخانه 1389) در  خدمات  این  وضعیت  بررسی  نتایج   (،  برخالف  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ایران  ملی 

  های عمومی بود، نتایج این پژوهشبینایان در کتابخانهشین که مربوط به خدمات نابینایان و کمپژوهش پی 

از بیش  که  داد  مراجعه  نشان  از  کمنیمی  و  نابینا  اکنندگان  دارند.  بینا  رضایت  بخش  این  خدمات  ارائه  ز 

پور و  دار است. قاسمشنیداری و تجهیزات ساختمانی کتابخانه از وضعیت مطلوبی برخور-تجهیزات دیداری

( همکاری 1393نازی  بر  مبتنی  »راهکارهای  عنوان  با  پژوهشی  در  خد(  ارائه  برای  سازمانی  بین  مات های 

الزامات و کارکردها« به این نتیجه رسیدند که وضعیت ارائه تسهیالت و   بینایان:ای به نابینایان و کمکتابخانه 

ای ملی جهت تبادل و اشتراک منابع بین  ح کشور برنامه خدمات اطالعاتی دچار پراکندگی بوده و در سط

( 1393ربران وجود ندارد. کوکبی و احسانی )های مرتبط با این گروه خاص از کاها و سازمانتمام کتابخانه 

های عمومی استان خوزستان در مقایسه با استانداردهای منابع، تجهیزات و نیروی  مطالعه »وضعیت کتابخانه   به

برا کتابخانه انسانی  »استانداردهای ملی خدمات ی خدمات  مبنای  بر  این پژوهش  پرداختند.  نابینایان«  به  ای 

بینایان« اداره و توسعه بخش نابینایان و کم   ( و »دستورالعمل نحوه 1379ینایان« )تعاونی،  ای برای نابکتابخانه 

کدام از ها در هیچ بینایان کتابخانه کمدر استان خوزستان انجام شد. نتایج آن نشان داد که بخش نابینایان و  

 
1. Creaser, Davies, & Wisdom 
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سانی(، به استانداردها نزدیک رهای مورد نظر )اعم از فضا، تجهیزات، منابع، نیروی انسانی و خدمتشاخص

های شهر تهران از  ( با »بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانه 1396مقدم، بزرگی و غریبی )نیستند. رفیعی

نابینا و   ها، امکانات و تجهیزات، بینا« دریافتند که کاربران از منابع موجود در کتابخانه کم دیدگاه کاربران 

سط و از میزان رعایت اصول  های شهر تهران بیش از حد متوغل در کتابخانه میزان همکاری نیروی انسانی شا

کتابخانه آنها مهم استانداردسازی ساختمان  نظر  به  دارند.  متوسط رضایت  از حد  ین عامل عدم  ترها کمتر 

نامه  ان ( در پای1397شان به اطالعات کتابخانه، مسافت زیاد تا کتابخانه بوده است. رفیعی ابرندآبادی )دسترسی

های  و میزان رضایت کاربران از بخش نابینایان مستقر در کتابخانه کارشناسی ارشد خود به »بررسی وضعیت 

های پژوهش وی نشان داد که بیشترین میزان  یافته   های عمومی کشور« پرداخت.تحت پوشش نهاد کتابخانه 

های راهنمایی ن، رضایت از نشانه رضایت از برخورد، راهنمایی و تخصص کتابداران بوده و کمترین میزا

ی کل   طوربه دهند که  و معماری بخش نابینایان بوده است. دو پژوهش اخیر در ایران نشان می برای هدایت  

ترین نارضایتی آنها مربوط به  دی رضایت دارند و مهم از خدمات ارائه شده تا حدو  بیناکاربران نابینا و کم 

 رعایت نکردن اصول و استاندارد ساختمانی و راهنمایی برای هدایت نابینایان است. 

بینا را مورد مطالعه قرار دادند.  هایی هستند که نیاز اطالعاتی کاربران نابینا و کمگروه دوم، پژوهش 

ت نیاز اطالعاتی این افراد جهت ارائه خدمات بهتر به آنها موجب پیدایش چنین رویکردی  ضرورت شناخ

بینای  اتی کاربران نابینا و کم( به »مطالعه نیازهای اطالع1389فرد و رضوی )ها شده است. نوشین در پژوهش 

وهش آنها نشان داد که  های پژای« پرداختند. یافته گیری آنها از خدمات کتابخانه شهر کرمان و میزان بهره 

ر کمی از کاربران  بینا، منابع گویا و بریل است و درصد بسیاترین منبع مورد استفاده کاربران نابینا و کمبیش 

نامه کارشناسی ارشد خود را به »بررسی نیازهای  ( نیز پایان1397کنند. قنبری )ده می از منابع الکترونیکی استفا

نابینایان  بخش  اعضای  کم  اطالعاتی  کتابخانه و  به   بینایان  تبریز  مرکزی  اولویت عمومی  تعیین  های  منظور 

منابع گویا، بریل،   ی آن نشان داد که اعضای نابینا، به ترتیب از هاای« اختصاص داد. یافته خدمات کتابخانه 

را ارائه خدمات   ترین عوامل مؤثر در دستیابی به منابع اطالعاتیکنند. بیشتر اعضاء مهمالکترونیکی استفاده می

عه، سازی مجموسازی مجموعه کتابخانه دانستند. آنها عدم مناسبروخوانی متون چاپی برای اعضاء و مناسب

ترین موانع و مشکالت دستیابی به منابع  های گویا را از مهم تابمحیط کتابخانه و عدم دسترسی آنالین به ک 

 اطالعاتی شماردند.

نابینایان و  ی کتابخانه به بررسی وضعیت خدمات دیجیتال  هایی هستند کهگروه سوم، پژوهش  ها به 
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پرداخته کم و طاها بینایان  الحراسی  به شبکه 2019)  1اند.  »دسترسی  با عنوان  پژوهشی  ارائه  کتابخان   ( در  و  ه 

ا  ای از امارات متحده عربی« به بررسی خدمات تحویل اطالعات ببینا: نمونه خدمات به دانشجویان نابینا و کم

عنوان نوع جدیدی از خدمات دانشگاهی دانشگاه امارات پرداختند. نتایج پژوهش آنها  محور نیازهای ویژه به 

و کم  که   داد  نشان نابینا  ش  بینادانشجویان  و  بکه از خدمات  نیستند  امارات راضی  دانشگاه  ارائه شده در  ای 

 خدمات   از   مناسب  استفاده   و   دیجیتال  محتوای  به  دسترسی  برای   را   آنها  نیازهای  دانشگاه   کتابخانه   که   معتقدند

 . دهدنمی پاسخ  آنالین

نابینایان  توان دریافت میزان رضایت کاربران از خدمات ویژه  های پیشین میی از مرور پژوهشکل  طوربه 

ها چندان مناسب نبوده است. بیشترین میزان رضایت مربوط به نوع برخورد، راهنمایی بینایان در کتابخانه و کم

ترین میزان رضایت مربوط به رعایت نکردن اصول و استانداردهای ساختمان و تخصص کتابداران بوده و کم 

ه ترتیب بیشترین منابع مورد نیاز نابینایان در رفع نیاز ها بوده است. منابع گویا و بریل، ب و تجهیزات کتابخانه 

بینا  خدمات دیجیتالی به کاربران نابینا و کمها در ارائه  گردند. همچنین کتابخانه شان محسوب میاطالعاتی 

به شناسایی وضعیت خدمات دهد پژوهشی که  ها نشان میپژوهش   اند. بررسیعملکرد مطلوبی نشان نداده 

های عمومی ایران  بینایان بر مبنای استاندارد تدوین شده در نهاد کتابخانه ی عمومی به نابینایان و کمهاکتابخانه 

 گرفته است. بپردازد، صورت ن

 

 شناسیروش

نظر نوع و ماهیت پژوهش، یک پژوهش کاربردی است،   بر حل مسئله    چراکهپژوهش حاضر از 

کتابخانه  پایبندی  و  استفاده  به  میزان  عمومی  کتابخانه های  و  استاندارد خدمات  نابینایان  برای  عمومی  های 

گروه از افراد جامعه تأکید دارد. روش مورد    های عمومی به این بینایان، نیز بهبود کیفیت خدمات کتابخانه کم

مدیر و کتابدار از  92ضر را تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاـاستفاده در این پژوهش، روش پیمایشی

بینایان هستند،  های عمومی کشور که دارای بخش نابینایان و کم خانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه کتاب  46

گیری انجام نشد، و کل ین پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه مورد مطالعه، نمونه دادند. در اتشکیل می

بر از روش مصاحبه،  ای گردآوری داده جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.  منظور گردآوری  و به ها 

پرسشنامهداده  این  شد.  استفاده  پرسشنامه  دو  از  پژوهش  نیاز  مورد  مبنای  های  بر   خدمات   استانداردها 

دهی کتابداران  بینایان، طراحی گردید. پرسشنامه نخست، جهت پاسخ های عمومی برای نابینایان و کمانه کتابخ

 
1. Al-Harrasi & Taha 
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دهی مدیران این کتابداران در قالب گوگل فرم  هت پاسخ بینایان و پرسشنامه دیگر، جبخش نابینایان و کم

های اجتماعی طریق رایانامه و شبکه ها، پیوند پرسشنامه ویژه مدیران از  طراحی شد. جهت گردآوری داده 

بیشتر کتابداران این بخش مشکل بینایی داشتند، پرسشنامه    آنکه اَپ و تلگرام ارسال گردید. به علت  واتس 

ها توسط پژوهشگران برای کتابداران و دریافت پاسخ ز طریق تماس تلفنی و خواندن پرسشویژه کتابداران ا

صورت الکترونیکی دریافت نموده و  کتابدار بینا پرسشنامه را به   3تنها  از آنها گردآوری شد. در این میان  

تابداران بخش نابینایان پرسشنامه ویژه ک   46ه ویژه مدیران و  پرسشنام  46پرسشنامه، شامل    92بدان پاسخ دادند.  

پرسشنامه ویژه   36مدیر پاسخ ندادند. به این ترتیب    11کتابدار و    10بینایان توزیع شد که از این تعداد  و کم

دی    28پرسشنامه ویژه مدیران در بازه زمانی یک هفته، از تاریخ    35بینایان و  کتابداران بخش نابینایان و کم

های پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت در نظر پاسخ به پرسش   نکهیاوجه به  ماه گردآوری شد. با ت بهمن   3تا  

ای بله و خیر، به  های دو گزینه ه، و در خصوص پرسشبه آنها اختصاص یافت   5تا  1گرفته شد، ارزش عددی 

 به کار رفتند.  1و   5ترتیب کدهای عددی 

اختیار   اعتبار و روایی، پرسشنامه در  از  اطمینان  نظران موضوعی قرار از صاحبتن    5برای کسب 

پایایی   همچنین برای کسب اطمینان از   در تصحیح مشکالت پرسشنامه استفاده شد.   آنها  گرفت و از مشاوره 

به دست آمد. با توجه به اینکه مقدار به دست    755/0کرونباخ محاسبه شد و عدد    پرسشنامه ضریب آلفای 

ورد استفاده، از اعتبار و پایایی الزم برخوردار است. در توان گفت پرسشنامه مبیشتر است، می  7/0آمده از  

باطی شامل جداول و شاخص آماری و آزمون  ها از آمار توصیفی و استنوتحلیل داده این پژوهش برای تجزیه 

 ای استفاده گردید.نمونه  فرض میانگین تک 

 

 ها یافته

 از  استفاده   با  ذیل،  در.  است  شده   تنظیم  فرعی  پرسش  پنج  پژوهش،  اصلی  پرسش  به  پاسخ  برای

 از   ده استفا  با  همچنین.  اندشده   توصیف  هاداده   توصیفی،  هایجدول   کمک  با  و  نما،  و  میانگین  هایشاخص

 . شودمی داده  پاسخ پژوهش فرعی و  اساسی هایپرسش به  ای نمونه  تک  میانگین فرض آزمون

های عمومی ایران بر اساس بینایان در کتابخانهکم. وضعیت خدمات عمومی ویژه نابینایان و  1پرسش  

 بینایان چگونه است؟ های عمومی برای نابینایان و کماستاندارد خدمات کتابخانه 

نابینایان و کم هپاسخ   میانگین برابر با  ا برای خدمات عمومی ویژه  به دست آمد. این    537/3بینایان 

 محاسبه شد. های دو جدول زیر میانگین با استفاده از ارزش
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 بینایانخدمات عمومی ویژه نابینایان و کمای های دو گزینه . اطالعات توصیفی گویه 1جدول 

ها  ها رایگان است. تمامی کتابخانه کتابخانه بینا در همه  ا و کمعضویت افراد نابین  بر اساس جدول باال،

گویه با   6گویه مطرح شده    9توان گفت از میان  دارای سیاست روشن و مدون برای ارائه خدمات هستند. می

ی مدون برای  مشاز خطاستفاده  شود. سه گویه » ها رعایت میدر کتابخانه   4)گزینه بله( و میانگین باالی    5نما  

»عدم  «، »مجوز استفاده از منابع، تنها در قبال ارائه کارت عضویت« و  ریزی شده خدمات برنامه  رسانیاطالع 

 . شودها رعایت نمیبینایان« در بیشتر کتابخانه و کم   افزارهای ویژه نابینایاندهی نشریات ادواری و نرم امانت 
 بینایاننابینایان و کم  ویژه می خدمات عموای ج گزینه های پن. اطالعات توصیفی گویه 2جدول 

 ها گویه
توزیع  

 فراوانی 

خیلی  

 (5زیاد )

 زیاد 

(4) 

 متوسط 

(3) 

 کم

(2) 

خیلی  

 کم

(1) 

 نما  میانگین 

توسعه   های یاستاجرا شدن س

 خدمات  یفیتک

فراوانی  

 )درصد(

1 

(8/2) 

5 

(9/13 ) 

21 

(3/58 ) 

6 

(7/16 ) 

3 

(3/8) 
86/2 3 

  ی اهبخانهبا کتا ی همکار

  یها ها و تشکلانجمن یرنهادی،غ

  یازن ییمرتبط جهت شناسا

 کاربران ی اطالعات

فراوانی  

 )درصد(

7 

(4/19 ) 

15 

(7/41 ) 

8 

(2/22 ) 

4 

(1/11 ) 

2 

(6/5) 
58/3 4 

جلسات مشترک با   یبرگزار

  یناناب  یها در حضور اعضاانجمن

فراوانی  

 )درصد(

4 

(1/11 ) 

13 

(1/36 ) 

9 

(25) 

4 

(1/11 ) 

6 

(7/1
14/3 4 

 ها گویه
 فراوانی 

 )درصد(
 نما  میانگین  (1خیر ) ( 5بله )

 5 5 0 ( 100) 36 فراوانی   عضویت رایگان 

 5 5 0 ( 100) 36 فراوانی   روشن و مدون  یاستس شتندا

 5 78/4 ( 6/5) 2 ( 94/ 4) 34 فراوانی   به کاربران یژه وعمومی و خدمات  یاستشرح س

 1 2 (75) 27 ( 25) 9 فراوانی   شده یزی  رمات برنامهرسانی خد ی اطالع مدون برا یمشاستفاده از خط 

 1 67/2 ( 58/ 3) 21 ( 41/ 7) 15 فراوانی   عضویت  کارت ارائه قبال  در تنها منابع،  از  استفاده مجوز

 1 2 (75) 27 ( 25) 9 فراوانی   ان ینایبو کم  ینایانناب یژهو  یافزارهاو نرم  یادوار  یاتنشر ندادن امانت

 5 56/4 (1/11) 4 ( 88/ 9) 32 اوانی  رف  جهت سازماندهی منابع  یل مخصوص بر برچسباستفاده از 

 برچسب یبر اساس استاندارد ذکر شده بر رو یوییدرج شماره رده د

 عطف 
 فراوانی  

30 (3 /83 ) 6 (7/16) 33/4 5 

پشت جلد و مماس  یپایینه  متری لبسانتی  3در فاصله  برچسبالصاق 

 با عطف 

 فراوانی  
32 (9 /88 ) 4 (1/11) 56/4 5 
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 (6 ینا بو کم

موانع و اقدام به رفع آن   ییشناسا

 در هر سال

فراوانی  

 )درصد(

3 

(3/8) 

17  

(2/47 ) 

10  

(8/27 ) 

4 

(1/11 ) 

2 

(6/5) 
42/3 4 

و   ینا خدمات به کاربران ناب

 غیربومی ینایبکم

فراوانی  

 )درصد(

11  

(6/30 ) 

13  

(1/36 ) 

8 

(2/22 ) 

3 

(3/8) 

1 

(8/2) 
83/3 4 

نت حداکثر  ارد امااستاند یترعا

 (یاو گو  یل منبع )بر 5

فراوانی  

 )درصد(

6 

(7/16 ) 

5 

(9/13 ) 

7 

(4/19 ) 

10  

(8/27 ) 

8 

(2/2

2) 

75/2 2 

مخصوص   یفاستفاده از ک

الواح فشرده جهت   یا یلکتاب بر

 امانت منابع 

فراوانی  

 )درصد(

1 

(8/2) 

8 

(2/22 ) 

7 

(4/19 ) 

4 

(1/11 ) 

16  

(4/4

4) 

28/2 1 

  یمتنوع برا یهابرنامه یبرگزار

 مختلف  ینسن

فراوانی  

 )درصد(

5 

(9/13 ) 

11  

(6/30 ) 

13  

(1/36 ) 

5 

(9/13 ) 

2 

(6/5) 
33/3 3 

خدمات کتابخانه به   یرساناطالع

  یرسانخدمت یژه و یهاسازمان

 ینایانبو کم ینایانبه ناب 

فراوانی  

 )درصد(

14  

(9/38 ) 

13  

(1/36 ) 

6 

(7/16 ) 

2 

(6/5) 

1 

(8/2) 
03/4 5 

 

می به  توجه  دست  با  به  جدول  انگین  در  »اطالع  2آمده  گویه  به  برای  کتابخانه  خدمات  رسانی 

ها به  توان گفت کتابخانه است، می  03/4بینایان«، که عدد  رسانی به نابینایان و کمهای ویژه خدمتسازمان

نابینایان و   با  بررسبینایان را در جریان خدمات خود قرار میکمخوبی، مراکز مرتبط  ی گویه  دهند. ضمن 

، توجه  83/3ها با میانگین  توان شاهد آن بود که کتابخانه بینای غیربومی«، می»خدمات به کاربران نابینا و کم

ایبند به  ها چندان پدهی به کاربران غیربومی دارند. اما کتابخانه خوبی به این بند از استاندارد جهت خدمت 

 75/2ین  بینا« در استاندارد با میانگویا( به کاربران نابینا و کممنبع )بریل و گ  5»رعایت استاندارد امانت حداکثر  

، 28/2»استفاده از کیف مخصوص کتاب بریل یا الواح فشرده، جهت امانت منابع« با میانگین    هیگو  نیستند.

 . کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است

بررسی   نابینایان و کم  نکه یاجهت  به چه  ان در کتابخانه بینایمتغیر خدمات ویژه  ایران  های عمومی 

به استاندارد خدمات کتابخانهم بینایان نزدیک است، از آزمون فرض  های عمومی برای نابینایان و کمیزان 

 ارائه شده است.  3ل استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدو 3برابری میانگین با عدد 
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 بینایان ژه نابینایان و کمتغیر خدمات ویای متک نمونه   t. نتایج آزمون 3جدول 

 تعداد 
  میانگین

 پاسخ
آماره 

t 

 درجه

 1آزادی

سطح  

 داریمعنی

کرانه پایین 

 اختالف میانگین 

کرانه باال  

 اختالف میانگین 
 گیری نتیجه

 مطلوب  7158/0 3583/0 0/ 000 35 6/ 100 3/ 537 36

نشان   05/0خطای قابل پذیرش یعنی  کمتر از سطح 3داری در جدول مقدار سطح معنی نکه یانظر به  

ست، و همچنین کرانه پایین اختالف میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین، هر دو مثبت هستند،  داده شده ا

های عمومی کتابخانه بینایان در  توان نتیجه گرفت خدمات ویژه نابینایان و کمدرصد می   95پس با اعتماد باالی  

 استاندارد مربوطه است.  در سطح مطلوب و نزدیک به 

کتابخانه 2پرسش    در  اطالعاتی  منابع  تأمین  خدمات  .  استاندارد  اساس  بر  ایران  عمومی  های 

 بینایان چگونه است؟ های عمومی برای نابینایان و کمکتابخانه 

فاده  به دست آمد. این میانگین با است 301/3بر با ها برای متغیر تأمین منابع اطالعاتی برامیانگین پاسخ 

 های دو جدول زیر محاسبه شد. از ارزش
 ای تأمین منابع . اطالعات توصیفی گویه دو گزینه 4جدول 

 نما  میانگین  (1خیر ) ( 5بله ) توزیع فراوانی  ها گویه

 1 89/2 ( 52/ 8) 19 ( 47/ 2) 17 فراوانی )درصد( ضبط  استودیو  یا بریل چاپگر به  کتابخانه بودن مجهز

 

در جدول  همان که  استطور  قابل مشاهده  یا  باال  بریل  به چاپگر  کتابخانه  بودن  »مجهز  میانگین   ،

 یک از ابزارهای تولید منبع را ندارند. ها هیچدرصد کتابخانه   8/52به دست آمده است و    89/2استودیو ضبط«،  

 
 ای تأمین منابع اطالعاتیگزینه های پنج . اطالعات توصیفی گویه 5جدول 

 
1. Degree of free 

 

ها گویه  
توزیع  

ی فراوان  

  خیلی زیاد

(5 )  

زیاد 

(4)  

متوسط  

(3)  

کم 

(2)  

خیلی 

(1) کم  
 نما  میانگین 

  تبدیل میزان بودن، مجهز صورت  در

  یا بریل نسخه  به  درخواستی منابع

 گویا

فراوانی  

 )درصد(
0 

7  

(2/41 )  

3  

(6/17 )  

5  

(4/29 )  

2  

(8/11 )  
88/2  4 

اهدا  طریق  از منابع تأمین به توجه  
فراوانی  

 )درصد(
5 (9/13)  

13  

(1/36 )  
9 (25 )  

6  

(7/16 )  

3  

(3/8)  
31/3  4 
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می   5جدول   کتابخانه نشان  منابع  دهد  هستند،  ضبط  استودیو  یا  بریل  چاپگر  به  مجهز  که  هایی 

کنند. همچنین گویه »توجه به تأمین منابع از به بریل یا گویا تبدیل می 88/2درخواستی نابینایان را با میانگین 

است. در بررسی گویه »توجه به    از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار  31/3طریق اهدا« با اختصاص میانگین  

توجه مطلوبی به تأمین منابع    97/3ها با میانگین  شاهد آن بود که کتابخانه   توان تأمین منابع از طریق مبادله«، می

 از طریق مبادله دارند. 

بررسی  به  تأمین    نکه یامنظور  کتابخانه متغیر  در  اطالعاتی  به  منابع  میزان  چه  به  ایران  عمومی  های 

کتابخانه استاندا و کمرد خدمات  نابینایان  برای  استهای عمومی  نزدیک  برابری  بینایان  فرض  آزمون  از   ،

 ارائه شده است.  6استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول   3میانگین با عدد 

 
 ای متغیر تأمین منابع اطالعاتی تک نمونه   t. نتایج آزمون 6جدول 

 تعداد 
  میانگین

 پاسخ
آماره 

t 
 آزادی درجه

سطح  

 داریمعنی

کرانه پایین 

 اختالف میانگین 

کرانه باال  

 اختالف میانگین 
 گیری نتیجه

 مطلوب  5768/0 0260/0 0/ 033 35 2/ 222 3014/3 36

 

باال، مقدار سطح   از  معنیبر اساس جدول  پایین اختالف    05/0داری، کمتر  بوده و همچنین کرانه 

توان نتیجه  درصد می   95گین، هر دو مثبت هستند. پس با اعتماد باالی  میانگین و کرانه باالی اختالف میان 

های عمومی ایران در سطح مطلوب و نزدیک به استاندارد  العاتی در کتابخانه گرفت وضعیت تأمین منابع اط 

ارد، )خیلی زیاد( نسبتاً فاصله د 5است و با عدد  3014/3ها است. اما از آنجا که مقدار میانگین پاسخمربوطه 

 آل فاصله دارد. وضعیت تأمین منابع نیز با وضعیت ایده 

های عمومی ایران بر اساس استاندارد خدمات  . وضعیت نیروی انسانی شاغل در کتابخانه 3پرسش  

 بینایان چگونه است؟ برای نابینایان و کمهای عمومی کتابخانه 

با  میانگین پاسخ برابر  انسانی،  نیروی  برای متغیر  از    به  356/3ها  استفاده  با  این میانگین  دست آمد. 

 حاسبه شد.های دو جدول زیر مارزش

 توجه به تأمین منابع از طریق مبادله 
فراوانی  

 )درصد(

16  

(4/44 )  

10  

(8/27 )  

5  

(9/13 )  

3  

(3/8)  

2  

(6/5)  
97/3  5 

  بر منابع تهیه جهت ریزیبرنامه

اطالعات  فناوری مبنای  

فراوانی  

 )درصد(
3 (3/8 )  

17  

(2/47 )  

12  

(3/33 )  

3  

(3/8)  

1  

(8/2)  
50/3  4 
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 ای نیروی انسانی های دو گزینه . اطالعات توصیفی گویه 7جدول 

کتابخانه   8/77دهد  نشان می  7بررسی جدول   یا  درصد  نابینا  کتابدار  نیروی  دارای حداقل یک  ها 

ها  درصد کتابخانه   8/27شوند. همچنین  بینا اداره مینیروی نابینا یا کم  درصد آنها بدون  2/22بینا هستند و  کم

 بهره هستند.نا کامالً بی ها نیز از داشتن نیروی بیصد کتابخانه در 2/72دارای حداقل یک نیروی بینا هستند و 

 
 ای نیروی انسانی های پنج گزینه . اطالعات توصیفی گویه 8جدول 

 ها گویه
توزیع  

 فراوانی 

 ی خیل 

 (5زیاد )

 زیاد

(4 ) 

 متوسط 

(3 ) 

 کم

(2 ) 

 خیلی 

 (1) کم
 نما میانگین

  و  نابینایان نیازهای با کتابدار آشنایی

 آنها مناسب خدمات و بینایان کم

 فراوانی 

 )درصد( 

12 

(3/33) 

18 

(50 ) 

2 

(6/5) 
1 (8/2) 

3 

(3/8) 
97/3 4 

  و تجهیزات  از  استفاده شیوه آموزش

کاربران توسط  به افزارهانرم 

 تابداران ک

 فراوانی 

 )درصد( 

8 

(2/22) 

4 

(9/38) 

9 

(25 ) 
0 

5 

(9/13) 
65/3 4 

  یافتن در  کاربران یاری و مشورت

 نیاز  مورد منبع

 فراوانی 

 )درصد( 

23 

(9/63) 

10 

(8/27) 

2 

(6/5) 
0 

1 

(8/2) 
5/4 5 

  و نابینایان  به مربوط قوانین به تسلط 

 بینایان کم

 فراوانی 

 )درصد( 

16 

(4/44) 

13 

(1/36) 

3 

(3/8) 

1 

(8/2) 

3 

(3/8) 
06/4 5 

 صورتبه جدید  خدمات رسانیاطالع

 غیرحضوری  و حضوری

 فراوانی 

 )درصد( 

2 

(6/5) 

12 

(3/33) 

14 

(9/38) 

4 

(1/11) 

4 

(1/11) 
11/3 3 

 صورتبه جدید  خدمات رسانیاطالع

 مجازی

 فراوانی 

 )درصد( 

5 

(9/13) 

18 

(50 ) 

6 

(7/16) 

3 

(3/5) 

4 

(1/11) 
47/3 4 

  از  استفاده امکان  آوریفراهم 

  هایکتابخانه سایر منابع و تجهیزات

 فراوانی 

 )درصد( 

7 

(4/19) 

18 

(50 ) 

8 

(2/22) 

1 

(8/2) 

2 

(6/5) 
75/3 4 

 
1. ICDL 

 نما  میانگین  (1خیر ) ( 5بله ) توزیع فراوانی  ها گویه

 5 11/4 (2/22) 8 ( 77/ 8) 28 درصد()فراوانی  بینا کم یا نابینا کتابدار نیروی یک حداقل وجود

 1 22/2 ( 72/ 2) 26 ( 27/ 8) 10 درصد()فراوانی  بینا  کتابدار نیروی یک حداقل وجود

 5 22/4 (4/19) 7 ( 80/ 6) 29 درصد()فراوانی  1آی سی دی المدرک داشتن 

 1 56/1 ( 86/ 1) 31 (9/13) 5 درصد()فراوانی  گویا  صورتبه  کتاب هایتازه  آوریفراهم امکان

 5 06/3 ( 47/ 2) 17 (50) 18 درصد()فراوانی  کارکنان نو ورود  آشنایی جهت مشخص  ایبرنامه

 5 06/3 ( 47/ 2) 17 (50) 18 درصد()فراوانی  کتابدار  برای مدون وظایف شرح
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 کشور 

 کتابدار یکالمـارتباطی  مهارت
 فراوانی 

 )درصد( 

18 

(50 ) 

11 

(6/30) 

5 

(9/13) 

1 

(8/2) 
0 31/4 5 

 ی اافزار کتابخانهبه نرم  تسلط 
 فراوانی 

 درصد( )

4 

(1/11) 

3 

(3/5) 

6 

(7/16) 

18 

(50 ) 

5 

(9/13) 
52/2 2 

  ارائه جهت کتابدار  مستمر  آموزش

 جدید خدمات

 فراوانی 

 )درصد( 

1 

(8/2) 

3 

(3/8) 

5 

(9/13) 

10 

(8/27) 

16 

(4/44) 
94/1 1 

بر اساس   کتابداران خدمات ارزیابی

 کاربران  بازخورد

 فراوانی 

 )درصد( 

1 

(8/2) 

2 

(6/5) 

13 

(1/36) 

10 

(8/27) 

9 

(25 ) 
31/2 3 

 توسط   بخش، کتابداری امور  انجام

 بخش  این  کتابداران

 فراوانی 

 )درصد( 

8 

(2/22) 

8 

(2/22) 

9 

(25 ) 

6 

(7/16) 

4 

(1/11) 
29/3 3 

 هایبرنامه برگزاری   با کاربران جذب

 فرهنگی 

 فراوانی 

 )درصد( 

14 

(9/38) 

11 

(6/30) 

6 

(7/16) 

2 

(6/5) 

2 

(6/5) 
94/3 5 

  مرتبط  هایسازمان  با داران ابکت ارتباط

 ان ینایبو کم  نابینایان امور با

 فراوانی 

 )درصد( 

10 

(8/27) 

15 

(7/41) 

8 

(2/22) 
0 

2 

(6/5) 
89/3 4 

  نهادهای با  کتابداران مؤثر ارتباط

 دولتی  و مالی

 فراوانی 

 )درصد( 

2 

(6/5) 

8 

(2/22) 

6 

(7/16) 

12 

(3/33) 

7 

(4/19) 
6/2 2 

  نهاد شده ائهرا هایسیاست  از  استفاده

 خدمات ارائه در

 فراوانی 

 )درصد( 

5 

(9/13) 

19 

(8/52) 

6 

(7/16) 

2 

(6/5) 

3 

(3/8) 
6/3 4 

  در  موفق کشورهای تجربیات  رصد 

 توسط کتابداران  خدمات ارائه

فراوانی  

 )درصد( 

5 

(9/13) 

19 

(8/52) 

6 

(7/16) 

2 

(6/5) 

3 

(3/8) 
49/2 3 

  از  استفاده  شیوه به کتابدار تسلط 

  و نابینایان  یژهو  تجهیزات  و ارافز نرم 

 بینایان کم

فراوانی  

 )درصد( 

8 

(2/22) 

19 

(8/52) 

3 

(3/8) 

1 

(8/2) 

4 

(1/11) 
74/3 4 

 بریل  خط  به تسلط 
 فراوانی 

 )درصد( 

17 

(2/47) 

8 

(2/22) 

3 

(3/8) 

3 

(3/8) 

4 

(1/11) 
89/3 5 

بینایان  نیازهای نابینایان و کمقابل مشاهده است، میزان آشنایی کتابداران با    8طور که در جدول  همان

در گویه »مشورت و یاری کاربران در یافتن    5/4زیاد است. میانگین    97/3و خدمات مناسب آنها، با میانگین  

کنند. بر اساس یادی به کاربران کمک میدهد کتابداران در یافتن منابع به مقدار زمنبع مورد نیاز« نشان می 

است،    06/4بینایان« که  های گویه »تسلط به قوانین مربوط به نابینایان و کممیانگین به دست آمده از پاسخ

بینایان تسلط خوبی به قوانین مربوط  توان گفت بیشتر کتابداران به کار گرفته شده در بخش نابینایان و کممی

بینایان نظر نایان و کمینایان دارند. با توجه به آنچه که مدیران درباره کتابداران بخش نابیببه نابینایان و کم
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کالمی مطلوبی برخوردار هستند. اما میزان  -ز مهارت ارتباطیا  31/4دادند، کتابداران این بخش با میانگین  

نرم   50تسلط   به  با میانگین  افزار کتابخانه درصد آنها  امور  کم است. عمل  52/2ای  کرد کتابداران در انجام 

ها دهی به کاربران با توجه به میانگین به دست آمده از پاسخ پاسخنویسی، امانت و  کتابداری اعم از فهرست

نشان می  29/3عدد  که   میانگین  را  است.  برخوردار  نسبتاً مطلوبی  از وضعیت  بررسی گویه    89/3دهد،  از 

ی با  دهد کتابداران ارتباط خوببینایان« نشان میبا امور نابینایان و کم  های مرتبط »ارتباط کتابداران با سازمان

 ند.کنبینایان برقرار میهای مرتبط با امور نابینایان و کمسازمان

بررسی   کتابخانه   نکهیادر راستای  انسانی شاغل در  نیروی  به  متغیر  میزان  به چه  ایران  های عمومی 

کتابخانه  کماستاندارد خدمات  و  نابینایان  برای  برابری  های عمومی  فرض  آزمون  از  است،  نزدیک  بینایان 

 ارائه شده است.  10استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول   3میانگین با عدد 
 ای متغیر نیروی انسانی تک نمونه  tآزمون  . نتایج9جدول 

 تعداد 
  میانگین

 پاسخ
آماره 

t 

 درجه

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

کرانه پایین 

 اختالف میانگین 

کرانه باال  

 اختالف میانگین 
 گیری نتیجه

 مطلوب  5614/0 1509/0 0/ 001 35 3/ 523 3562/3 36

معنی  9جدول   مقدار سطح  که  است  آن  از  بیانگر  کمتر  پایین    05/0داری  کرانه  همچنین  و  بوده 

توان  درصد می 95اختالف میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین، هر دو مثبت هستند. پس با اعتماد باالی 

کتابخانه  در  شاغل  انسانی  نیروی  وضعیت  گرفت  به  نتیجه  نزدیک  و  مطلوب  در سطح  ایران  عمومی  های 

)خیلی زیاد( نسبتاً فاصله دارد،   5است و با عدد    3562/3ها  گین پاسخناستاندارد است. اما از آنجا که مقدار میا

 آل فاصله دارد. وضعیت نیروی انسانی نیز با وضعیت ایده 

کم4پرسش   و  نابینایان  بخش  ساختمان  وضعیت  کتابخانه .  در  اساس بینایان  بر  ایران  عمومی  های 

 بینایان چگونه است؟ مهای عمومی برای نابینایان و ک استاندارد خدمات کتابخانه 

پاسخ  با  میانگین  برابر  ساختمان،  متغیر  برای  از    667/2ها  استفاده  با  میانگین  این  آمد.  دست  به 

 های دو جدول زیر محاسبه شد.ارزش
 ای ساختمان های دو گزینه . اطالعات توصیفی گویه 10جدول 

 ها گویه
 ( 5بله )

 فراوانی )درصد(
 (1خیر )

 فراوانی )درصد(
 نما  میانگین 

 5 89/3 ( 27/ 8) 10 ( 72/ 2) 26 بخش برای ، مترمربع 50 حداقل فضای اختصاص

 5 4 ( 25) 9 (75) 27 کتابخانه ورودی در به بخش  بودن نزدیک 

 5 44/4 (9/13) 5 ( 86/ 1) 31 همکف  طبقه در بخش داشتن قرار 
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مترمربع را به بخش نابینایان    50حداقل فضای ممکن، یعنی    هادرصد کتابخانه   72جدول باال  بر اساس  

بینایان به در ورودی کتابخانه  ها، بخش نابینایان و کم درصد کتابخانه   75اند. در  بینایان اختصاص داده و کم

و   است  تنها    1/86نزدیک  دارند.  قرار  طبقه همکف  از   40درصد آنها در  هایی که بخش  کتابخانه   درصد 

ها برای کمک به  درصد کتابخانه   1/11ای غیر از همکف واقع هستند، آسانسور دارند و  ن آنها در طبقه نابینایا

 9/13بینایان میله استفاده کردند.  بینا بر روی دیوار از در ورودی تا بخش نابینایان و کماعضای نابینا و کم

سطوح برجسته استفاده شده و ورودی    تا بخش مربوطه در کف ساختمان از ها از در ورودی  درصد کتابخانه 

دار با دو  رو بوده و یا در صورت غیر همسطح بودن از سطح شیب ها همسطح با پیاده درصد کتابخانه   3/83

 طرف نرده استفاده شده است 
 ای ساختمان های پنج گزینه . اطالعات توصیفی گویه 11جدول 

 ها گویه
توزیع  

 فراوانی 

 خیلی 

 (5زیاد )
 (4زیاد )

سط  متو 

(3) 

کم 

(2) 

 خیلی 

 (1کم )
 نما  میانگین 

 افراد برای مناسب نورپردازی

 بینا کم

 فراوانی 

 )درصد(

10 

(8/27 ) 

14 

(9/38 ) 

8 

(2/22 ) 

2 

(6/5) 

2 

(6/5) 
78/3 4 

 1 6/2 ( 60) 3 ( 40) 2 همکف  از  غیر  طبقه در بخش داشتن قرار صورت  در  آسانسور  بودن دارا 

  قرار صورت  در  گویا طبقات اعالم یا  و بریل  دکمه به آسانسور بودن مجهز

 همکف  غیر  طبقه در  بخش داشتن
2 (100) 0 5 5 

  طبقه در  بخش داشتن قرار صورت در  ورودی در به آسانسور   بودن نزدیک 

 همکف  غیر 
1(50 ) 1 (50 ) 3 - 

 1 44/1 ( 88/ 9) 32 (1/11) 4 بینا نابینا و کم   راهنمایی کاربراندیوار جهت   روی بر  میله کارگیریبه

 1 56/1 (1/86) 3 (9/13) 5 برجسته سطوح از  استفاده با  ساختمان کف سازیمناسب

 1 44/1 ( 88/ 9) 32 (1/11) 4 ورودی  کنار در  بریل خط  به  راهنما تابلوی  از  استفاده

 1 44/2 ( 63/ 9) 23 ( 36/ 1) 13 ساختمان  کف  از پله رنگ  تمایز

 1 2 (75) 27 ( 25) 9 پلهراه انتهای  و ابتدا   در کفپوش از  ادهاستف

 5 44/3 ( 38/ 9) 14 ( 61/ 1) 22 ساختمان  کف رنگ  از  دیوار  رنگ  تمایز

  با داری شیب سطح  از استفاده  یا روپیاده  با  کتابخانه ورودی بودن همسطح 

 نرده  طرف دو
30 (3 /83 ) 6 (7/16) 33/4 5 

 1 33/1 ( 91/ 7) 33 ( 3/8) 3 بخش بهداشتی سرویس در الن،معلو بهداشتی سرویس عالمت نصب

 1 1 ( 100) 36 0 بیرون  سمت به بهداشتی سرویس در شدن باز

 1 1 ( 100) 36 0 بهداشتی سرویس  توالت کاسه طرفین در  کمکی  دستگیره نصب

 5 67/3 ( 33/ 3) 12 ( 66/ 7) 24 اهرمی   آب شیر نصب
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  به منتهی خیابان سازیمناسب

  و نابینایان تردد  جهت کتابخانه

 بینایانکم

 فراوانی 

 )درصد(

1 

(8/2) 

5 

(9/13 ) 

9 

(25) 

5  

(9/13 ) 

16 

(4/44 ) 
17/2 1 

می  11جدول   کتابخانه نشان  میانگین  که  کمدهد  افراد  برای  مناسب  نورپردازی  از  که  بینا  هایی 

هستند، عدد   پاسخ  78/3برخوردار  میانگین  به  با توجه  اما  است.  »مناسب به دست آمده  سازی  ها در گویه 

نابینایان و کم تردد  به کتابخانه جهت  نشان  17/2که عدد    بینایان«خیابان منتهی  توان گفت  دهد، میمی  را 

گویه    19ی در بررسی  کل  طوربه اند.  ها در این زمینه عملکرد خوبی نداشتهوضعیت نامطلوب است و کتابخانه 

 گویه متناسب با استاندارد بوده است.  8این متغیر تنها 

های عمومی ایران به چه  بخانه بینایان در کتا متغیر ساختمان بخش نابینایان و کم  نکهیابه قصد بررسی 

به استاندارد خدمات کتابخانه بینایان نزدیک است، از آزمون فرض  های عمومی برای نابینایان و کممیزان 

 ست. ارائه شده ا 12استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  3برابری میانگین با عدد 
 تمان ای متغیر ساختک نمونه  t . نتایج آزمون12جدول 

 تعداد 
  میانگین

 پاسخ
 tآماره 

 درجه

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

 کرانه پایین 

 اختالف میانگین 

  کرانه باال اختالف

 میانگین 
 نتیجه

 نامطلوب  - 5218/0 - 3324/0 0/ 001 35 - 3/ 561 6676/2 36

  بوده و کرانه پایین اختالف   0/ 05داری، کمتر از  سطح معنیمقدار به دست آمده از    12طبق جدول  

توان نتیجه  درصد می   95میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین، هر دو منفی هستند. پس با اعتماد باالی  

های عمومی ایران در سطح نامطلوب است و به مقدار  بینایان در کتابخانه گرفت ساختمان بخش نابینایان و کم

 باشد. کمی تابع استاندارد میبسیار 

های عمومی  بینایان در کتابخانه افزارهای ویژه نابینایان و کمارها و نرمافز. تجهیزات، سخت 5پرسش   

 بینایان چگونه است؟ های عمومی برای نابینایان و کمایران بر اساس استاندارد خدمات کتابخانه 

با  بینایان، برابر  افزارهای ویژه نابینایان و کمها و نرم افزارها برای متغیر تجهیزات، سخت میانگین پاسخ 

 های چهار جدول زیر محاسبه شده است. به دست آمد. این میانگین با استفاده از ارزش 263/2
 بینایانتجهیزات ویژه بخش نابینایان و کم هایگویه  توصیفی. اطالعات  13جدول 

 ها گویه
 ( 5بله )

 فراوانی )درصد(
 (1خیر )

 فراوانی )درصد(
 نما  میانگین 

 5 78/4 ( 6/5) 2 ( 94/ 4) 34 های اطالعاتی مجهز به شبکه

 5 11/4 (2/22) 8 ( 77/ 8) 28 قرار گرفتن تجهیزات نابینایان در بخشی جداگانه از فضای اصلی کتابخانه
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های اطالعاتی هستند.  ها مجهز به شبکه درصد کتابخانه  4/94دهد، نشان می   13طور که جدول همان

درصد    9/88،  2نگار  برجسته   1های دارای حداقل  کتابخانه ای رایانه بریل و رایتر بریل ندارد.  هیچ کتابخانه 

 5 33/4 (7/16) 6 ( 83/ 3) 30 رایانه 2حداقل 

 5 11/4 (2/22) 8 ( 77/ 8) 28 ید جایگزینکل صفحه عدد  1حداقل 

 1 1 ( 100) 36 0 عدد رایانه بریل  1حداقل 

 1 1 ( 100) 36 0 عدد رایتر بریل  1حداقل 

 5 56/4 (1/11) 4 ( 88/ 9) 32 2نگار عدد برجسته  1حداقل 

 5 56/3 ( 36/ 1) 13 ( 63/ 9) 23 تحریر بریل ماشین 1حداقل 

 1 44/2 ( 63/ 9) 23 ( 36/ 1) 13 دستگاه چاپگر بریل  1حداقل 

 1 78/1 ( 80/ 6) 29 (4/19) 7 دستگاه چهارکاره )اسکن، نمابر، کپی، چاپگر( 1حداقل 

 1 89/2 (8/52)19 ( 47/ 2) 17 دید )آخرین نسخه(عدد به 2حداقل 

 1 11/2 ( 72/ 2) 26 ( 27/ 8) 10 اینچ صفحه تخت 21نمایش یا تلویزیون عدد صفحه  2حداقل 

 1 33/1 ( 91/ 7) 33 ( 3/8) 3 رومیزی پخش نوار کاست و لوح فشرده دستگاه  5حداقل 

 1 33/2 ( 66/ 7) 24 (3/33)12 و لوح فشرده مجهز به خروجی یو اس بی   دستگاه ضبط کاست   1حداقل  

 1 44/1 ( 88/ 9) 32 (1/11) 4 دستگاه هدفن و هدست  8حداقل 

 1 89/2 ( 52/ 8) 19 ( 47/ 2) 17 عدد لوح و قلم بریل  5حداقل 

 1 33/1 ( 91/ 7) 33 ( 3/8) 3 بینعدد ذره  5حداقل 

 5 44/4 (9/13) 5 ( 86/ 1) 31 خط تلفن و نمابر  1حداقل 

 1 67/2 ( 58/ 3) 21 ( 41/ 7) 15 یابیعدد عصای سفید برای مکان  1حداقل 

 1 1 ( 100) 36 0 عدد ویلچر )برای استفاده کسانی که مشکل حرکتی دارند( 1حداقل 

 1 56/1 ( 86/ 1) 31 (9/13) 5 تلفن گویا عدد   1حداقل 

 1 44/2 (9/63)23 ( 36/ 1) 13 بینا ا و کم ویژه کودکان و نوجوانان نابین عدد وسیله سرگرمی  3حداقل 

های ترابایتی )برای تهیه پشتیبان کتاب  8عدد هارد اکسترنال  1حداقل 

 صوتی(
9 (25 ) 27 (75) 2 1 

 5 44/4 (9/13) 5 ( 86/ 1) 31 های دیگر( ترابایتی )تبادل منابع گویا با افراد یا کتابخانه   1عدد هارد اسکترنال    1حداقل  

 5 22/3 ( 44/ 4) 16 ( 55/ 6) 20 ستگاه ضبط صداعدد د 2حداقل 

 1 11/1 (2/97)35 ( 8/2) 1 برداری از منابع گویا( داپلیکیتور )برای نسخه

 5 67/3 ( 33/ 3) 12 ( 66/ 7) 24 کاربرانبند کاغذ بریل جهت امانت به  5حداقل 

 1 89/1 ( 77/ 8) 28 (2/22) 8 عدد کیف پستی مخصوص کتاب بریل  15حداقل 

 1 11/1 ( 97/ 2) 35 ( 8/2) 1 عدد کیف پستی مخصوص نوار کاست 10حداقل 

 1 11/1 ( 97/ 2) 35 ( 8/2) 1 عدد کیف پستی مخصوص لوح فشرده  15حداقل 
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ها  تابخانه درصد ک   1/36تحریر بریل هستند. اما  ها دارای حداقل یک ماشیندرصد کتابخانه   9/63هستند و  

تنها    1دارای حداقل   بریل هستند.  دستگاه رومیزی    5ها دارای حداقل  درصد کتابخانه   3/8دستگاه چاپگر 

 1/11دستگاه هدفن و هدست، تنها    8های دارای حداقل  ت و لوح فشرده هستند. کتابخانه پخش نوار کاس

بط صدا دارند و تنها یک کتابخانه دارای  دستگاه ض  2درصد، حداقل    6/55ها  درصد هستند. در میان کتابخانه 

  5ها دارای حداقل  ه درصد کتابخان   66/ 7برداری از منابع گویا است. همچنین  دستگاه داپلیکیتور برای نسخه 

امانت به کاربران و   بریل جهت  نیز دارای حداقل  درصد کتابخانه   2/22بند کاغذ  عدد کیف پستی   15ها 

عدد کیف پستی مخصوص نوارکاست    10ها دارای  درصد کتابخانه   8/2مخصوص کتاب بریل هستند. تنها  

گویه مربوط به تجهیزات ویژه   30از  طور کلی  عدد کیف پستی مخصوص لوح فشرده هستند. به   15و حداقل  

توسط بیش    3گویه مطابق آنچه که در استاندارد آمده، با میانگین باالتر از    10بینایان تنها  بخش نابینایان و کم

 ها رعایت گردیده است.ز نیمی از کتابخانه ا
 ان بینایای بخش نابینایان و کمهای تجهیزات کتابخانه . اطالعات توصیفی گویه 14جدول 

 ها گویه
 ( 5بله )
 درصد( )فراوانی 

 (1خیر )
 درصد( )فراوانی 

 نما  میانگین 

 5 11/4 (2/22) 8 ( 77/ 8) 28 طرفهقفسه کتاب بریل یک  7حداقل 

 1 67/1 ( 83/ 3) 30 (7/16) 6 فشرده قفسه مخصوص نوار کاست و لوح 5حداقل 

 1 56/1 ( 86/ 1) 31 (9/13) 5 میز و صندلی مطالعه یک نفره )بخش گویا( 5حداقل 

 5 22/3 ( 44/ 4) 16 ( 55/ 6) 20 میز مطالعه چهار نفره )بخش بریل( 2حداقل 

 5 22/3 ( 44/ 4) 16 ( 55/ 6) 20 صندلی مطالعه 12حداقل 

 5 33/4 (7/16) 6 ( 83/ 3) 30 میز رایانه 2حداقل 

 5 44/3 ( 38/ 9) 14 ( 61/ 1) 22 صندلی گردان  3حداقل 

 5 44/4 (9/13) 5 ( 86/ 1) 31 میز کتابدار  1حداقل 

 1 2 (75) 27 ( 25) 9 کابینت چاپگر بریل  1حداقل 

 1 67/1 ( 83/ 3) 30 (7/16) 6 میز برای ضبط لوح فشرده به همراه صندلی 1حداقل 

 1 67/1 ( 83/ 3) 30 (7/16) 6 ای جاروزنامه 1حداقل 

 5 11/3 ( 47/ 2) 17 ( 52/ 8) 19 قفسه نشریات  1حداقل 

 1 89/2 ( 52/ 8) 19 ( 47/ 2) 17 بینا کودک و نوجوانان نابینا و کم   قفسه کتاب متناسب   1حداقل  

 5 33/3 ( 41/ 7) 15 ( 58/ 3) 21 اینچ ال سی دی  21نمایش یا تلویزیون میز برای قرار دادن صفحه  1حداقل 

 1 22/1 ( 94/ 4) 34 ( 6/5) 2 خط کش نابینایان  1حداقل 

 1 22/1 ( 94/ 4) 34 ( 6/5) 2 نقاله نابینایان  1حداقل 
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ای  گویه مربوط به تجهیزات کتابخانه   20قابل مشاهده است، از میان    15با توجه به آنچه که در جدول  

 را به خود اختصاص داده است.  3باالتر از گویه میانگین  8بینایان تنها نابینایان و کم

 
 بینایانافزارهای مورد نیاز بخش نابینایان و کم نرم های. اطالعات توصیفی گویه 16جدول 

 ها گویه
 ( 5بله )

 درصد( ) فراوانی
 (1خیر )

 درصد( ) فراوانی
 نما  میانگین 

 5 22/3 ( 44/ 4) 16 ( 55/ 6) 20 افزار نوید حداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 5 22/3 ( 44/ 4) 16 ( 55/ 6) 20 آواافزار پارسحداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 5 56/3 ( 36/ 1) 13 ( 63/ 9) 23 افزار پکجاز حداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 5 4 ( 25) 9 (75) 27 افزار جازدو نسخه نصب شده از نرم حداقل 

 1 33/1 ( 91/ 7) 33 ( 3/8) 3 افزار آریاناحداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 1 78/1 ( 80/ 6) 29 (4/19) 7 افزار ماهور حداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 16 (4 /44 ) 20 (6 /55 ) 78/2 1 ( OCRآر )افزار اُسیحداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 1 56/1 ( 86/ 1) 31 (9/13) 5 گو یا سهرهافزار تکحداقل یک نسخه نصب شده از نرم

 - Kurzweil 18 (50) 18 (50) 3افزار  حداقل یک نسخه نصب شده از نرم

 Jet Audio 26 (2 /72 ) 10 (8 /27 ) 89/3 5 افزارحداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 Sound Forge 26 (2 /72 ) 10 (8 /27 ) 89/3 5 زاراف حداقل یک نسخه نصب شده از نرم

 Burn Aware Free 12 (3 /33 ) 24 (7 /66 ) 33/2 1افزار حداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 24 (7 /66 ) 12 (3 /33 ) 67/3 5 (Internet Download manager)اِم  دی حداقل یک نسخه نصب شده از آی 

 Duxbury) یتبیافزار دیحداقل یک نسخه نصب شده از نرم

Braille Translation) 
14 (9 /38 ) 22 (1 /61 ) 56/2 1 

  Adobe Acrobat Reader افزارحداقل دو نسخه نصب شده از نرم

 )نسخه سازگار با جاز(
29 (6 /80 ) 7 (4/19) 22/4 5 

 Real Player 17 (2 /47 ) 19 (8 /52 ) 89/2 1 افزارحداقل دو نسخه نصب شده از نرم

گویه    8بینایان  افزارهای ویژه نابینایان و کممؤلفه نرم گویه مربوط به    16اال از میان  با توجه به جدول ب

 ها رعایت شده است. توسط کتابخانه  3با میانگین باالتر از 
 

 1 78/1 ( 80/ 6) 29 (4/19) 7 چرتکه نابینایان  1حداقل 

 1 33/1 ( 91/ 7) 33 ( 3/8) 3 صفحه آموزش الفبای نابینایان  1حداقل 

 1 22/1 ( 94/ 4) 34 ( 6/5) 2 نقشه برجسته استان و کشور  1حداقل 

 1 11/1 ( 97/ 2) 35 ( 8/2) 1 کره جغرافیایی برجسته 1حداقل 
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 های تجهیزات تولید منابع گویا . اطالعات توصیفی گویه 16جدول 

 در صورت تولید منابع گویا()ها گویه
 ( 5بله )

 فراوانی )درصد(
 (1خیر )

 فراوانی )درصد(
 نما  میانگین 

 1 8/1 (80) 12 ( 20) 3 1/ 5×1/ 5مجهز به اتاقک آکوستیک 

 1 6/2 ( 60) 9 ( 40) 6 ای مجهز به میکروفون حرفه

 1 07/2 ( 73/ 3) 11 (7/26) 4 مجهز به میکسر

 1 87/2 (3/53) 8 (7/46) 7 مجهز به رایانه دارای کارت صوتی مناسب 

 1 07/2 ( 73/ 3) 11 (7/26) 4 ای مجهز به هدفون حرفه

 5 4/3 ( 40) 6 ( 60) 9 افزار ضبط صدا مجهز به نرم

 5 4/3 ( 40) 6 ( 60) 9 افزار ویرایش فایل صوتی مجهز به نرم

ای که مجهز به استودیو ضبط هستند و به تولید  کتابخانه   15درصد از    20دهد  نشان می  16جدول  

می گویا  آکوستیمنابع  اتاقک  چهل  1/ 5×5/1ک  پردازند،  کتابخانه   دارند.  میکروفون  درصد  به  مجهز  ها 

درصد مجهز به رایانه دارای کارت   7/46ها میکسر دارند. همچنین  درصد کتابخانه   7/26ای هستند و  حرفه

افزار  درصد آنها مجهز به نرم   60ای دارند و  ها هدفون حرفهدرصد کتابخانه   7/26صوتی قوی هستند. تنها  

 زار ویرایش فایل صوتی هستند. افا و نرم ضبط صد

افزارهای ویژه بخش نابینایان  افزارها و نرم جهت بررسی میزان نزدیک بودن متغیر تجهیزات، سخت 

کم کتابخانه و  در  کتابخانه بینایان  خدمات  استاندارد  به  ایران  عمومی  و  های  نابینایان  برای  عمومی  های 

 17استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول    3دد  انگین با ع بینایان، از آزمون فرض برابری میکم

 ارائه شده است. 
 بینایانافزارهای ویژه نابینایان و کم افزار و نرم ای متغیر تجهیزات، سخت تک نمونه   t  . نتایج آزمون 17جدول  

 تعداد 
  میانگین

 پاسخ
 tآماره 

 درجه

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

کرانه پایین 

 نگین میااختالف 

کرانه باال  

 اختالف میانگین 
 نتیجه

 نامطلوب  - 5743/0 - 3680/0 0/ 001 35 - 3/ 622 2/ 632 36

بوده و    05/0داری، کمتر از  قابل مشاهده است، مقدار سطح معنی  17بر مبنای آنچه که در جدول  

 95اعتماد باالی  هستند. پس با  کرانه پایین اختالف میانگین و کرانه باالی اختالف میانگین، هر دو منفی  

های  بینایان در کتابخانه افزارهای بخش نابینایان و کم افزار و نرم توان نتیجه گرفت تجهیزات، سختدرصد می

 باشد. عمومی ایران در سطح نامطلوب است و به مقدار بسیار کمی تابع استاندارد می
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 نتیجه 

بینایان  ک کتابخانه عمومی که به نابینایان و کمتنها دارای یها  بر اساس آمار دریافت شده، بیشتر استان

هستند.   دهد،  ارائه  رفیعی  کهچنانخدمات  )پژوهش  غریبی  و  بزرگی  کمبود  1396مقدم،  داد،  نشان  نیز   )

نابینایان و کم یا کتابخانه کتابخانه ویژه  نابینایان و کمبینایان،  یا خدمات ویژه  بینایان  هایی که دارای بخش 

 بینا به کتابخانه گردد. تواند مانع بزرگی جهت دستیابی افراد نابینا و کمها میتانشند، در شهرسبا

نابینایان و کم های  های عمومی همانند یافته بینایان در کتابخانه وضعیت ارائه خدمات عمومی ویژه 

ژوهش  های پیافته ( در سطح مطلوب است اما  1397(، رفیعی ابرندآبادی )1389پژوهش خسروی و خسروی )

های پرسشنامه از طریق کند. با توجه به اینکه پرسش ( را رد می 1393(، کوکبی و احسانی )1388رحیمی )

ها که میانگین  صورت مکالمه دریافت شد، برخی گویه ها به پژوهشگر برای کتابداران خوانده شد و پاسخ 

دهی نشریات ادواری  عدم امانت بیل » هایی از قیه پایینی داشتند از طرف کتابداران مورد نقد قرار گرفت. گو

بینایان به خارج افزارهای ویژه نابینایان و کمبینایان«، »نشریات ادواری و نرم و کم  افزارهای ویژه نابینایانو نرم 

نمی  داده  امانت  کتابخانه  فقط میاز  »رعایت  شود و اعضا  کنند«،  استفاده  آنها  از  کتابخانه  توانند در داخل 

های این پرسش، مواردی که کتابداران بخش  منبع بریل و گویا«. در بررسی گویه  5نت حداکثر  ستاندارد اماا

 توان دید.بینایان در ارائه خدمات نقش پررنگی داشتند، بهبود اوضاع خدمات را مینابینایان و کم

باره، ر این اصله دارد. دآل نسبتاً فوضعیت تأمین منابع اطالعاتی نیز مناسب است اما با وضعیت ایده 

بینا از  کرد گله افراد نابینا و کم بینایان فعالیت می یکی از نگارندگان که خود زمانی در کتابخانه نابینایان و کم 

شنید. آنها به دلیل کمبود منابع مجبور به مطالعه  منابع اطالعاتی محدود که در راستای نیاز و عالقه آنها نبود را می 

سازی منابع گویا و  رسد پژوهشی در جهت تعیین وضعیت مجموعه راستا به نظر می  ودند. در این تکراری آثار ب 

کتابخانه  در  کم بریل  و  نابینایان  نیاز  مورد  منابع  بهتر وضعیت  شناسایی  به  بتواند  ایران  عمومی  در  های  بینایان 

مجهز به چاپگر بریل یا    ها کتابخانه   ها کمتر از نیمی از های عمومی ایران کمک نماید. بر اساس یافته کتابخانه 

تواند یکی از مهمترین عوامل در ضعف کتابخانه در تأمین منابع اطالعاتی  استودیو ضبط هستند و این مسئله می 

مورد نیاز کاربران باشد. حتی در صورت مجهز بودن کتابخانه به چاپگر بریل و استودیو ضبط، میانگین تبدیل  

رود عواملی از قبیل کمبود و گرانی کاغذ  مقدار اندکی است. گمان می   بریل یا گویا منابع درخواستی به نسخه  

نتیجه تأثیرگذار باشد.   نیز در کسب این  بریل و همچنین مشکل حق مؤلف جهت تبدیل آثار به نسخه گویا 

منابع از  های کتابداران در تأمین  مواردی که میانگین خوبی را کسب کردند نیز مربوط به ارتباطات و تالش 

ای ملی جهت  ( در سطح کشور برنامه 1393پور و نازی ) های قاسم ق مبادله و اهدا بوده است. با توجه به یافته طری 
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 های مرتبط با این گروه خاص وجود ندارد.ها و سازمان تبادل و اشتراک منابع بین تمام کتابخانه 

ی ایران در سطح مطلوب است  های عموم ها، وضعیت تأمین نیروی انسانی شاغل در کتابخانه بر حسب یافته 

رسد رعایت نکردن بند ضرورت وجود حداقل یک کتابدار بینا و یک  آل فاصله دارد. به نظر می اما با وضعیت ایده 

نابینا در بخش   مرب و کم   ان ی نا ی ناب کتابدار  ارائه خدمات  در  باشد،  بینایان  تأثیرگذار  بسیار  بینا    چراکه وطه  کتابدار 

بینا و همچنین خدمات مناسب آنها شناخت کمی دارند. همچنین  اطالعاتی کاربران نابینا و کم   یی نسبت به نیاز تنها به 

 . کند برخی خدمات در بخش نابینایان نیازمند ارائه توسط فردی بیناست که نبود کتابدار بینا، انجام آن را مختل می 

پژوهش  ) نوشین   نتایج  رضوی  و  رفیعی 1389فرد   ،) ( غریبی  و  بزرگی  رفیعی  1396مقدم،  پژوهش  و   )

( و کوکبی  1388با نتایج پژوهش حاضر است. اما برخالف نتایج این پژوهش، رحیمی )   راستا هم (  1397ابرندآبادی ) 

 ر وضعیت نامطلوب ارزیابی کردند. بینایان را د ( وضعیت نیروی انسانی در بخش نابینایان و کم 1393و احسانی ) 

های عمومی ایران در سطح نامطلوب است ایان در کتابخانه بینوضعیت ساختمان بخش نابینایان و کم

نظر می به  است.  بسیار محدود  مبنا  استاندارد  با  آن  همخوانی  استفاده و  راستای  در  مربوطه  مسئوالن  رسد 

مات مطلوبی را انجام ندادند. شاید بتوان گفت رعایت نکردن برخی بینا از کتابخانه، اقداکاربران نابینا و کم

است.  بندهای   الزم  استانداردهای  از  کتابداران  و  مسئوالن  ناآگاهی  دلیل  به  هایی گویه   چراکهاستاندارد، 

کدام از کتابداران، از اینکه  همچون »باز شدن در سرویس بهداشتی به سمت بیرون«، از مواردی بود که هیچ 

م هزینه چندانی نیست و صرفاً اصول استاندارد است، اطالع نداشتند. رعایت این بند از استاندارد مستلزجزء  

 تواند باعث رعایت آن گردد. کسب آگاهی کتابداران و مسئوالن در این زمینه می 

(،  1396مقدم، بزرگی و غریبی )(، رفیعی1397(، قنبری )1397های پژوهش رفیعی ابرندآبادی )یافته

( که  1389خسروی و خسروی )های  ( همسو با نتایج این پژوهش است و تنها یافته 1393کوکبی و احسانی )

بینایان کتابخانه ملی ایران پرداختند در تضاد با پژوهش  به بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم

اصول استاندارد ساختمان ویژه   رسد کتابخانه ملی با توجه به موقعیت و جایگاهش بهحاضر است. به نظر می

 بینایان توجه داشته است.نابینایان و کم

های عمومی ایران در  بینایان در کتابخانه افزارهای بخش نابینایان و کمافزارها و نرم تجهیزات، سخت 

ح سطح نامطلوب است. کتابداران بر این باور بودند که برخی بندهای مطرح شده در استاندارد نیازمند اصال 

نرم   چراکهاست.   و  تجهیزات  بعضی  فناوری،  پیشرفت  به  توجه  مبا  هیچ افزارها  در  و  است  شده  نسوخ 

نمیکتابخانه  استفاده  موجود،  صورت  در  حتی  بخش  ای  در  موجود  بندهای  برخی  آنها  همچنین  گردد. 

ی درباره آنها نداشتند. به  تجهیزات استاندارد، از قبیل رایانه بریل و رایتر بریل را مبهم دانستند و هیچ اطالعات
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 گین پایینی کسب کردند. ها میانرسد به دالیل ذکر شده، پاسخنظر می

  ج ی نتا راستا با  ( هم 1388(، رحیمی ) 1393های، کوکبی و احسانی ) با توجه به یافته فعلی این پژوهش یافته 

های شهر تهران و خسروی  ( که وضعیت کتابخانه 1396مقدم، بزرگی و غریبی ) پژوهش حاضر بود. اما پژوهش رفیعی 

 با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است. ا مورد بررسی قرار داد  ( که وضعیت کتابخانه ملی ر 1389و خسروی ) 

بینایان  های عمومی برای نابینایان و کم های عمومی در تالشند به استاندارد خدمات کتابخانه کتابخانه 

نظر می به  اما  برنامه نزدیک شوند؛  اراده و  بهبود  رسد که  استانداردها برای تقویت و  با  متناسب  ای جدی، 

کم و  نابینایاکیفیت  ویژه  و کمیت خدمات  کتابخانه ن  و  ندارد  آن بینایان وجود  است،  ها  شایسته  که  گونه 

بدون ضمانت  نتوانسته  استاندارد  تدوین  تنها  بنابراین  باشند.  پایبند  آن  به  و  کنند  استفاده  استانداردها  از  اند 

 ک شایانی کند.بینایان کمینایان و کمها در ارائه خدمات به نابتواند به پیشبرد اهداف کتابخانه اجرایی، نمی

 

 منابع 
وزیران. بازیابی ، هیئت 1383آذر    14، مصوب  های عمومی کشوری کتابخانهنامه اجرائی قانون تأسیس و نحوه ادارهآئین

 w/show/124646https://rc.majlis.ir/fa/la:   از 1399مهر  12شده در 

 کشور   عمومی   های کتابخانه   نهاد :  ران ه . ت ان ای ن ی اب ن   رای ب   ای ه ان خ اب ت ک   ات دم خ   ی ل م   ای دارده ان ت اس (.  1379تعاونی، شیرین ) 

ملی ایران بینایان کتابخانه  (. بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم1389خسروی، سمیرا؛ خسروی، فریبرز )
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 http://nastinfo.nlai.ir/article_209.html:  از 1399مهر  15. بازیابی شده در 67

های خاص جامعه با تأکید  های عمومی شهرستان کرج به گروه سنجش و بررسی خدمات کتابخانه (.  1388رحیمی، محبوبه ) 
 شناسی، تهران. ه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگا )پایان   بر معلوالن و نابینایان 

( محمدحسن  ابرندآبادی،  کارب1397رفیعی  رضایت  میزان  و  وضعیت  بررسی  در (.  مستقر  نابینایان  بخش  از  ران 

کتابخانهکتابخانه نهاد  پوشش  تحت  )پایانهای  کشور  عمومی  قم، های  دانشگاه  ارشد(.  کارشناسی  نامه 

 م انسانی، قم. دانشکده ادبیات و علو

 شهر   های کتابخانه  خدمات   و   منابع  وضعیت  (. بررسی 1396السادات؛ غریبی، رضا )مقدم، فریده؛ بزرگی، اشرفرفیعی 

دانشبینا.  کم  و   نابینا  کاربران  دیدگاه  از  تهران اطالع فصلنامه  و  کتابداری  )علوم  فناوری شناسی  و  رسانی 
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. بازیابی 46-29(، 4و  3)3، ها و خدمات اطالعاتی . فصلنامه نظام بینایان: الزامات و کارکردهایان و کمبه نابینا

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124646
http://nastinfo.nlai.ir/article_209.html
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_544369.html?lang=fa
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 https://iss.srbiau.ac.ir/article_8363.html?lang=fa:   زا 1399مهر  18شده در 
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نیازهای اطالعاتی اعضای  1397قنبری، فاطمه ) نابینایان و کم(. بررسی  بینایان کتابخانه عمومی مرکزی تبریز بخش 
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 شناسی، تبریز. تربیتی و روان
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Abstract 

Introduction: The present study was conducted with the aim of explaining library services 

to the blind and visually impaired and providing suggested solutions to public libraries 

in Iran. 

Methodology: This research is an applied research in terms of nature and purpose and was 

conducted with using a survey method. The research population consisted of librarians 

and managers of 46 public libraries under the auspices of the Public Libraries of the 

Country, which had a section for the blind and visually impaired and their special 

services. The data collection tools were two questionnaires designed by the 

researchers, the first for librarians in the mentioned section, and the other for the 

managers of these libraries, based on the standard of public library services for the 

blind and visually-impaired compiled by the Public Libraries Foundation in 2016. 

Descriptive statistics were used to analyze the data. 

Findings: The findings of compare mean statistical hypothesis test, considering the fact that 

the significance level is less than 0.05 and the confidence interval of the difference for 

the variables of "special services for the blind and visually impaired, the status of 

information resources and the status of manpower working in public libraries in Iran" 

are positive, these variables follow the standard level more than the average. 

Moreover, for the variables of "building, equipment, hardware and software for the 

blind and visually impaired in public libraries of Iran", the significance level is less 

than 0.05 and the negative ranges of the mean difference demonstrate that these 

variables follow the standard level less than the average. 

Conclusion: Based on the research findings, there is a need for more compliance with the 

standard under review, especially in the field of construction and equipment. It seems 

that in addition to the development of the standard, the executive guarantee of the 

implementation of the standard by the public libraries of the country is necessary and 

will help in improving services to the blind and visually impaired. 
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