خسروی ،عبدالرسول؛ محمودی ،نسرین؛ بصیریان جهرمی ،رضا؛ ااجیوندی ،عبداهلل ( .)1396رویکردی نو
به کتابخانههای عمومی در ارائه خدمات اطالعات سالمت :بررسی موردی کتابخانههای عمومی استان
بوشهر .پژوهشنامه کتابداری واطالعرسانی.40-23 ،)2( 7 ،

رویکردی نو به کتابخانههای عمومی در ارائه خدمات اطالعات سالمت:
بررسی موردی کتابخانههای عمومی استان بوشهر
عبدالرسول خسروی ،1نسرین محمودی ،2رضا بصیریان جهرمی ،3عبداهلل ااجیوندی
تاریخ دریافت95/9/5 :

تاریخ پذیرش95/12/24 :

4

DOI: 10.22067/riis.v7i2.60555

چکیده
مقدمه :هدف بررسی وضعیت منابع کتابخانه های عمومی استان بوشهر و مشخص شدن میزان آمادگی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان بوشهر در پاسخگویی به نیاز اطالعات سالمت مراجعهکنندگان بهعنوان یکی از نیازهای اطالعاتی مهم آنها است.
روش :پژوهش ااضر از نظر هدف و نوع کاربردی ،و از نظر شیوه گردآوری دادهها به روش پیمایشیتوصیفی انجام شده
است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و سیاهه وارسی استفاده شد .در این پژوهش  77کتابدار مشارکت داشتند و 57
کتابخانه عمومی استان بوشهر بررسی شد .از آزمون کای اسکوار برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای استان بوشهر نشان داد که تعداد منابع اطالعاتی در ارتباط با موضوع
سالمت از نظر کمی ضعیف (2/5درصد) است و خدمات اطالعات سالمت نیز ارائه نمیگردد .همچنین بررسی میزان آمادگی
الزم در کتابداران جهت ارائه منابع سالمت پایین ارزیابی شد که در بین آنان ،بیشترین میزان آمادگی مربوط به فارغالتحصیالن
کتابداری و اطالعرسانی پزشکی بوده است.
بحث و نتیجهگیری :نتایج این پژوهش به مدیران و برنامهریزان کتابخانههای عمومی کمک میکند که بهطور ویژهای به
مجموعهسازی در رده  610کتابخانهها اهتمام ورزند و کتابخانههای عمومی را مکانی مناسب برای پاسخگویی به نیاز اطالعات
سالمت جامعه معرفی میکند .همچنین دسترسپذیری اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی میتواند منجر به جذب
کاربران سالمت به کتابخانههای عمومی و بهبود جایگاه کتابخانههای عمومی در جامعه اطالعاتی شود.
کلیدواژه :کتابخانه عمومی ،اطالعات بهداشت و سالمت ،کتابداران ،بوشهر.
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مقدمه
سالمت مردم یکی از با ارزشترین سرمایهها در تمامی جوامع است .کاراترین و مناسبترین روش
افظ ،تأمین و ارتقای سالمت مردم ،بهرهمندی از اطالعات و دانش است (نقشه جامع علمی سالمت
کشور) .با توجه به اینکه دولتها همواره زمان و هزینه زیادی صرف بهبود بهداشت و سالمت جامعه
میکنند ،دسترسپذیر بودن این اطالعات برای یادگیری و گسترش سالمت اائز اهمیت است ( Lukenbill

 .)& Immroth, 2009دسترسی و اشاعه اطالعات سالمت عالوه بر بهبود خودمراقبتی و ارتقاء سواد
سالمت باعث پیشگیری از بیماری و در درجه بعد باعث برخورد آگاهانه در مواجهه با بیماری و مشکالت
ناشی از آن میشود .در نتیجه افراد با عوارض کمتری از بیماری و برگشت آن روبهرو خواهند شد که این
خود در سطح کالن منجر به داشتن شهروندانی سالم و آگاه ،جامعهای سالم و در نهایت توسعه پایدار
خواهد شد.
بررسیها نشان میدهند که جستجوی اطالعات بهمنظور تغذیه مناسب ،وضعیت سالمت و راهنمای
خودمراقبتی رو به فزونی است و مردم خود خواهان اطالعات سالمت هستند (.)Chobot, 2002بهطور
معمول این اطالعات از منابع مختلفی چون متخصصان سالمت ،رسانههای چاپی و الکترونیک ،اینترنت،
دوستان و خانواده در دسترس هستند (خسروی ،اامدزاده و اامدزاده .)1393 ،از آن جایی که اعتبار
برخی از این اطالعات مورد تردید است ،در این زمینه دولتها قادر هستند که نقش فعالی را در توزیع
اطالعات سالمت برای برقراری عدالت و افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سالمت برعهده گیرند .در
این میان ،کتابخانههای عمومی بهعنوان نهادی دولتی که محل یادگیری مادام العمر افراد و جلوه عملی
دموکراسی در جامعه هستند (عبداللهی ،)1382 ،اهمیت خاصی دارند .نهادی که امکان دسترسی رایگان و
یکسان به اطالعات را برای تمامی افراد برقرار میکند .همچنین کتابخانههای عمومی میتوانند بهعنوان
اولین نقطه دسترسی برای کسب اطالعات سالمت معتبر مطرح باشند ( .)Chobot, 2002ازاینرو ،تقویت
منابع سالمت برای برآورده کردن نیاز اطالعات سالمت جامعه ،ضروری است.
تقویت منابع سالمت ،فرصتی مناسب برای نهادهای اجتماعی و مراکز اطالعرسانی چون
کتابخانههای عمومی ایجاد میکند که بتوانند ضمن شناسایی نیازهای اطالعاتی اوزه سالمت و بهداشت
مردم ،منابع مورد نیاز را شناسایی ،گردآوری ،سازماندهی و اشاعه نمایند .در اال ااضر ،تمرکز
کتابخانههای عمومی بیشتر متوجه ردههای دین ،ادبیات ،تاریخ و جغرافیا است (شهمیرزادی و فهیمنیا،
 .)1388این دراالی است که نتایج ااصل از پژوهش اصاری ( ،)1385امیدخدا و سپهر ( )1387و
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وادانی ،صنعتجو و تجعفری ( )1393گویای این امر است که نیاز اطالعات سالمت در قشر جوانان ،زنان
و افراد بازنشسته از اولویتهای اطالعاتی آنان است .در این رابطه از سوی مدیران کتابخانههای عمومی
بایستی ترتیبی اتخاذ شود تا میزان مراجعان اطالعات سالمت به کتابخانههای عمومی افزایش پیدا کند .یکی
از راهکارها ،شناسایی نیازهای اطالعاتی مردم و جذب مردم به کتابخانههای عمومی برای رفع نیاز
اطالعاتی آنان است .دراینمیان ،همانگونه که گفته شد نیاز به اطالعات سالمت از مهمترین نیازهای
اطالعاتی افراد است .در این راستا ،توجهبه کتابخانههای عمومی در ایران نسبت به ارائه خدمات اطالعات
سالمت و تغییر نگرش مردم به کتابخانهها بهعنوان مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای اطالعات سالمت
آنها منجر به گسترش سطح خدمات اطالعاتی کتابخانههای عمومی و افزایش مراجعان خواهد شد .آگاهی
از منابع اوزه سالمت موجود در کتابخانههای عمومی و گنجاندن آن در برنامهریزیها و سیاستگذاریها
از سوی مدیران کتابخانههای عمومی میتواند افق جدیدی را در کتابخانههای عمومی ایجاد کند تا در
سالهای آینده ،بتوانند نقش شایان توجهی در جهت پاسخگویی به نیاز اطالعات سالمت مردم و تبیین
جایگاه خود در جامعه اطالعاتی امروز داشته باشد .تاکنون در پژوهشهای انجام شده به ارائه خدمات
اطالعات سالمت تنها در نابینایان و برخی از گروههای خاص پرداخته شده است؛ ولیکن اطالعات سالمت
معتبر و دسترسپذیری آن برای تمامی قشرهای جامعه بهدلیل اهمیت سالمت جامعه بهویژه در کتابخانههای
عمومی اطالعات مبتنی بر پژوهش در دست نیست .بنابراین پژوهش ااضر با هدف مشخص شدن وضعیت
منابع اطالعات سالمت کتابخانههای عمومی استان بوشهر و تعیین میزان آمادگی کتابداران کتابخانههای
عمومی در ارائه خدمات اطالعات سالمت انجام شده است .نتایج این بخش میتواند به مدیران و
دستاندرکاران نهاد کتابخانه های عمومی کمک کند تا در مورد نیازسنجی اطالعات سالمت و وضعیت
منابع اطالعات سالمت و آمادگی کتابداران رویکدی نو در ارائه خدمات اطالعات سالمت در
کتابخانههای عمومی تعیین و در افزایش مراجعان به کتابخانهها و استفاده اثربخش از منابع موجود در آن
تالش نماید.
بررسی متون نشان میدهد که اطالعات سالمت در آغاز با جنبش مصرفکننده دهه  1960و بعد
از آن در دهههای  1970و  1980در جنبش سالمت زنان امریکا مطرح شده است ( .)Murray, 2008از
جمله انتشارات فمنیستی مانند بدن ما متعلق به ماست 1و اشتراک سالمت 2از اولین منابع اطالعات سالمت
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هستند که در این سالها منتشر شدند و زنان را تشویق به مشارکت فعال در خودمراقبتی کرد که در نهایت
منجر به جنبش سالمت مصرفکننده 1در امریکای شمالی شد .پیدایش جنبش مصرفکننده سالمت باعث
تغییر در دستیابی اطالعات و سازماندهی که پیشتر به زبان خاص و برای نیازهای انحصاری و ارفهای در
کتابخانه پزشکی و توسط کتابدار پزشکی استفاده میشد را برای استفاده عموم مهیا کرد (

Murray,

 .)2008بهطور نمونه ،در اواخر دهه 20 ،1990درصد و در سال 60 ،2000درصد از سؤالهای مرجع در
کتابخانههای عمومی امریکا؛ و در سال 80 ،2006درصد از از جستجوی کاربران اینترنت در امریکا مربوط
به سالمت بوده است (.)Gillaspy, 2005; Grace Flaherty, 2009; Park, Luo & Rosidi, 2014
ازاینرو ،افزایش درخواست منابع اطالعات سالمت منجر به اهمیت و توجه به این منابع در دسترسپذیری
و همخوانی با سطح عموم شد .در سال  2008کتابخانه ملی پزشکی اصطالح «اطالعات سالمت
مصرفکننده» 2را بهفهرست جامع سرعنوانهای موضوعی پزشکی افزود و آن را اینگونه تعریف کرد:
« اطالعاتی که برای کاربران بالقوه خدمات پزشکی و بهداشتی در نظر گرفته شده است .در اینجا تأکید بر
رویکردهای خودمراقبتی و پیشگیرانه و همچنین اطالعات در گستره و ابعاد استفاده جامعه است» ( Grace

 .) Flaherty, 2009این امر لزوم و اهمیت دسترسی به اطالعات سالمت معتبر و مستند را برای افراد خواهان
اطالعات سالمت به امری ایاتی تبدیل میکند .دراینمیان ،کتابخانههای عمومی به لحاظ دسترسپذیری
آسان و رایگان شرایط منحصر بفردی در ایفای نقش امایتی در هدایت کاربران به اطالعات سالمت و
بهبود سواد سالمت آنها برعهده دارند.
پیشینه پژوهش

در ایناوزه ،پژوهش اندکی در ایران انجام شده است که مربوط به نیاز اطالعات سالمت در بین
نابینایان است و بهطور خاص به کتابخانه عمومی در ارائه خدمات اطالعات سالمت پرداخته نشده است.
صیامیان ،اسنزاده ،نوشینفرد ،و اریری ( )1391به بررسی نیاز اطالعات سالمت نابینایان پرداختند .در
این مطالعه پیمایشیتحلیلی ،جهت بررسی نیاز اطالعات سالمت نابینایان کشور ( 10استان) 384 ،نفر نابینا
 252نفر مرد (65/6درصد) و  132نفر زن (34/4درصد) به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و نیازهای
اطالعات بهداشتی با مصاابه ساختاریافته بررسی شد .بین نیازهای اطالعات بهداشتی نابینایان با توجه به
جنسیت ،سن ،تأهل ،مدرک تحصیلی ،شغل ،مراله درمانی ،سابقه یانداشتن سابقه نابینایی در خانواده،
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زمان نابینایی ،استان محل زندگی و نحوه زندگی بهتنهایی یا با خانواده اختالف معنیداری وجود ندارد،
بین نیازهای اطالعات بهداشتی نابینایان با توجه به تحت نظر پزشک بودن /نبودن ،نوع ناتوانی و محل
سکونت شهرروستا اختالف معنیداری وجود دارد .نتایج این پژوهش در برنامهریزی جهت انتخاب،
گردآوری ،سازماندهی اطالعات بهداشتی و ارائه آن در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به مسئوالن و
مدیران کمک می کند تا اطالعات بهداشتی را در قالب مورد نیاز نابینایان تهیه نموده و در تأمین نیازهای
اطالعات بهداشتی آنان کمک مؤثر و شایانی نمایند.
زارع گاوگانی و عبدالهزاده ( )1393با هدف مشخص نمودن قابلیتهای کتابخانههای دیجیتال در
اوزه ارتقای سواد سالمت جامعه بهمرور غیرنظاممند مقاالت مرتبط در پایگاههای اطالعاتی و مجلههای
انگلیسی و فارسی پرد اختند .این پژوهش به مزایای متعددی برای استفاده از کتابخانه دیجیتال از جمله عدم
محدودیت در تعداد کاربران برنامههای آموزش سالمت؛ امکان استفاده از محتوای سالمتی براساس نیاز یا
عالقه شخصی؛ افزایش سرعت آموزش؛ گسترش فرهنگ مصرف درست دارو و آشنایی با مراال اداری
امور بیمارستان و غیره اشاره میکند .کتابخانه دیجیتالی میتواند بهعنوان جزئی از نظام آموزش الکترونیک
در اوزه سالمت استفاده شود .برای رسیدن به این مهم ،باید تمام ابزار و امکانات ،یکی بعد از دیگری
بهدقت برنامهریزی شود و همه نیروها در یک جهت متمرکز گردند.
درخصوص پیشینه خارجی در زمینه آموزش اطالعات بهداشتی و سالمت از سوی کتابخانههای
عمومی ،گریس فالهرتی )2009( 1در کتابخانه عمومی یادمان سیدنی پروژهای سه ساله در سال  2004با
اهداف ذیل انجام داد :افزایش دسترسی به اطالعات با کیفیت سالمت برای کاربران نهایی؛ ایجاد ارتباط
بین مصرفکننده اطالعات سالمت با پزشکان و کارکنان اوزه سالمت؛ ایجاد امکان آموزش کارکنان
بیمارستان محلی ،ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و کاربران نهایی برای استفاده کارآمد از پایگاههای
اطالعاتی و منابع کتابخانه ملی پزشکی؛ فراهمآوری منابع مورد نیاز کارکنان مراقبتهای بهداشتی؛ ارزیابی
اثربخشی آموزشهای توسعهای اطالعات بهداشتی برای کاربران کتابخانههای روستایی و کارمندان
مراقبتهای بهداشتی .در این پروژه برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی در بیمارستانهای ایالتی رایانه تهیه
شد و در کنار آن آموزشهای الزم نیز داده شد و همچنین آموزشهایی برای کارکنان ارفهای
کتابخانههای عمومی منطقه در نظر گرفته شد .نتایج پژوهش اشاره میکند که هدف قرار دادن کارکنان
کتابخانههای عمومی از آموزش کارکنان مراقبتهای بهداشتی مستقر در بیمارستان محلی برای دستیابی
1. Grace Flaherty
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استفادهکنندگان به اطالعات سالمت و بهداشت مؤثرتر بوده است .همچنین این پروژه نشان میدهد که
تالشهای آموزشی در موقعیت روستایی در پیشگیری از بیماریها مؤثر بوده است .با افزایش دسترسی
الکترونیکی به انواع اطالعات سالمت ،اطمینان از این که استفادهکنندگان اطالعات بهداشت و سالمت به
منابع قابل اتکا و معتبر دسترسی پیدا میکنند و از آنها استفاده میکنند اهمیت دارد.
در توصیف برنامه توسعه اطالعات سالمت ،مک دانیل و همکاران )2011( 1در سه برنامه متفاوت
به اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی امریکا پرداختند .از جمله جلساتی برای نیاز اطالعات سالمت
بزرگساالن با رویکرد یادگیری مادامالعمر برای دستیابی به اطالعات سالمت و ارزیابی و استفاده از آن؛
تولید اطالعات سالمت همگانی ،برای استفاده در اینترنت ،جلسات آموزشی سالمت و داشتن جامعه سالم؛
و برگزاری نمایشگاه با موضوع اطالعات سالمت .این پژوهش تأکید میکند که کتابخانههای عمومی در
هر شرایطی همچون کمبود بودجه و فشارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،مسئول نیازهای جامعه و
ایجاد روش های جدید ارتباط بین عموم و نیازهای اطالعاتی است و باید راهی برای پاسخگویی به نیاز
کاربران فارغ از هر نوع مسألهای بیابد.
چانگ ،ادیپوترا ،و یانگ )2013( 2در پژوهش خود به آمادگی کتابداران در فراهم آوری
اطالعات سالمت تأکید میکنند .در این پژوهش تالش شد معیاری برای سطح آمادگی و شناخت عوامل
مرتبط با آمادگی کتابداران در نظر گرفته شود و به بررسی ارتباط بین سطح آمادگی و هدف کتابداران در
فراهمآوری اطالعات سالمت پرداخته شد .نتیجه این پژوهش تأکید میکند دو عامل خود کارآمدی و
نحوه تعامل با کاربر برای شناخت بهتر نیاز اطالعات سالمت و توانایی پاسخگویی به آن نقش مهمتری در
آمادگی کتابداران برای فراهمآوری اطالعات سالمت دارد.
بهطورکلی ،پس از بررسی متون و منابع مرتبط با خدمات اطالعات سالمت در داخل و خارج از
ایران میتوان گفت که علی رغم تجربه موفق خدمات اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی در
امریکا و اروپا در ارتقای سواد سالمت جامعه و جذب افراد به کتابخانه تاکنون در این اوزه در
کتابخانههای عمومی ایران پژوهشی انجام نشده است .با توجه به آنچه گفته شد ،پرسشهای زیر مطرح
میشود:

1. McDaniel et al.
2. Chang, Adiputra, & Yang
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 .1وضعیت منابع و خدمات اطالعات بهداشت و سالمت موجود در کتابخانههای عمومی استان بوشهر چگونه
است؟
 .2میزان آمادگی کتابخانهها و کتابداران کتابخانههای عمومی استان بوشهر جهت ارائه خدمات بهداشت و سالمت
تا چه میزان است؟

روششناسی
پژوهش ااضر از نظر روش ،پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی است جامعه آماری این
پژوهش ،کلیه کتابداران و کتابخانههای عمومی استان بوشهر در سال  1394است .در این پژوهش
56کتابخانه عمومی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در این پژوهش77 ،نفر از کتابداران
کتابخانههای عمومی استان بوشهر مشارکت داشتهاند؛ از این تعداد  43نفر در رشته کتابداری عمومی (علم
اطالعات و دانششناسی)29 ،نفر در سایر رشتهها و  5نفر از کتابداران در رشته کتابداری و اطالعرسانی
بودند .ازآنجاییکه پژوهش ااضر به منظور شناسایی میزان آمادگی کتابداران و کتابخانهها در ارائه منابع و
خدمات سالمت است ،برای گردآوری دادهها از پرسشنامه خودایفا و سیاهه وارسی استفاده شد.
پرسشنامه دارای دو بخش بود .در بخش اول اطالعات زمینهای کتابداران کتابخانهها شامل 4
گویه؛ و در بخش دوم ،آمادگی کتابخانهها و کتابداران برای ارائه خدمات اطالعات سالمت و بهداشت در
 9گویه با بهره گیری از مقاالت پیشین که در این اوزه کار شده بود ،تدوین شد .همچنین سیاهه وارسی
بهمنظور مشخص شدن منابع موجود اوزه سالمت در کتابخانههای استان بوشهر در  5قسمت تنظیم شد؛ و
از طریق کارتابل الکترونیکی در اختیار کتابداران قرار گرفت .پرسشنامه مذبور بههمراه سیاهه وارسی
بهمنظور تعیین روایی به  10نفر از متخصصان اوزه علم اطالعات و دانششناسی و کتابداری و
اطالعرسانی پزشکی ارائه شد .پس از دریافت بازخورد نظرات آنها ،روایی ابزار مذکور مورد تأیید قرار
گرفت .جهت سنجش پایایی پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن  0/8شد؛ این ضریب
نشانگر همبستگی درونی گویهها و باالبودن پایایی ابزار پژوهش است .همچنین دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس ویرایش  119و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوار) 2تجزیه و
تحلیل شد.

1. SPSS 19
2. Chi-Square
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یافتهها
در ابتدای تحلیل یافتههای پژوهش ،به ارائه یافتههای جمعیتشناختی پژوهش پرداخته میشود .از
 77نفر آزمودنی شرکت کننده در پژوهش72/7 ،درصد از پاسخگویان پژوهش را مرد و 27/3درصد دیگر
را زنان تشکیل میدهند .از این تعداد 55/8درصد از کتابداران در رشته علم اطالعات و دانششناسی،
6/5درصد کتابداری پزشکی و 37/7درصد از کتابداران در سایر رشتهها فارغالتحصیل شدهاند20/8 .درصد
از آزمودنیها در مقطع تحصیلی کاردانی68/8 ،درصد در مقطع کارشناسی10/4 ،درصد در مقطع
کارشناسی ارشد و باالتر قرار دارند42/9 .درصد از کتابداران بین  1تا  5سال11/7 ،درصد بین  6تا  10سال،
35درصد بین  11تا  15سال و 10/4درصد از کتابداران بین  16تا  20سال سابقه کار در کتابخانهها را دارند.
پرسش اول :وضعیت منابع و خدمات اطالعات بهداشت و سالمت موجود در کتابخانههای عمومی استان
بوشهر چگونه است؟
هدف از طرح این سؤال مشخص شدن میزان منابع و خدمات سالمت در کتابخانههای عمومی
استان بوشهر است .برای پاسخ به این سؤال از پرسشنامه و سیاهه وارسی خودایفا استفاده شد .بدین منظور
این ابزار در اختیار کتابداران قرار گرفت .در بررسی وضعیت منابع اطالعات سالمت ،ابتدا منابع در هر رده
به تفکیک و سپس تعداد عناوین منابع بهداشتی و سالمت بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
بررسی وضعیت کتابخانههای عمومی در ارتباط با منابع در هر رده به تفکیک شهرستانهای استان بوشهر
(بوشهر ،تنگستان ،جم ،دشتستان ،دشتی ،دیر ،دیلم ،عسلویه ،کنگان و گناوه) در جدول  1آورده شده
است .تعداد عنوانهای منابع اطالعات سالمت نیز در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی کتابهای کتابخانههای عمومی استان بوشهر
رده  /شهرستان

کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبانها

علوم محض

علوم کاربردی

هنر و سرگرمی

ادبیات

تاریخ و جغرافیا

جمع کل

منابع سالمت

بوشهر

فراوانی

3454

4182

21965

10307

1751

6400

6584

9627

31908

12701

108879

1328

فراوانی

2950

3400

7250

4730

1400

3152

7720

3700

30500

9700

74502

تنگستان

درصد

3/17

3/84

20/17

9/46

1/6

5/87

6/04

8/84

29/3

11/66

16/49

1/2
1593
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درصد

3/95

4/55

9/85

6/34

1/87

4/22

10/34

4/95

40/88

13

11/27

2/1

فراوانی

1593

1964

8996

6750

866

2530

2809

1805

18173

7853

53339

2653

جم

درصد

3/12

3/42

18/44

11/27

2/45

8/55

8/36

3/37

25/07

11/8

8

4/9

23/6

درصد

3/4

3/98

21/97

8/97

1/34

4/89

10/75

3/62

27/09

11/66

دشتستان

فراوانی

5316

6216

34254

13985

2073

7632

16769

5655

42251

21757

155908

4529

2/9

فراوانی

2374

2998

19031

7880

1107

1107

4516

2513

21287

11653

74466

1899

دشتی

درصد

3/1

4/02

25/55

10/58

1/48

1/48

6/06

3/37

25/07

11/8

11/27

2/5

فراوانی

1592

1964

8996

6750

866

2530

2809

1805

18173

7853

53338

2241

دیر

درصد

3/51

3/81

17/48

13/11

1/68

4/91

5/45

3/5

35/31

15/26

8/07

4/2

فراوانی

1097

1405

8333

3154

597

1787

2108

1197

10128

5867

35673

1060

دیلم

درصد

3/09

3/93

33/35

8/84

1/67

5

5/9

3/35

28/39

16/44

5/5

2/9

فراوانی

292

345

2021

844

156

610

1269

150

2001

1272

8960

218

عسلویه

درصد

3/25

3/84

22/53

9/4

1/73

6/8

14/25

1/67

22/3

14/18

1/35

2/4

14/6

6/3

درصد

3/16

4/57

22/95

9/36

1/46

6/36

6/61

3/5

27/37

کنگان

فراوانی

1316

1905

9551

3896

611

2648

2751

1460

11390

6075

41603

875

2/1

درصد

3/34

3/71

24/82

8/92

1/41

3/56

5/93

3/83

28/9

15/55

8/15

گناوه

فراوانی

1801

1998

13367

4804

760

1919

3194

2065

15567

8375

53850

706

1/3

سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان1396

 32پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

درصد

3/3

4

20

جمع کل

فراوانی

21785

26377

133764

63100

1/5

9/5

10187

30315

7/6

4/3

30

4/5

50529

29977

201378

93106

100

14

660518

17102
2/5

دادههای جدول  1نشان میدهد که بیشترین تعداد عنوان کتاب مربوط به شهرستان دشتستان است
با 23درصد و سپس شهرستان بوشهر با 16درصد و کمترین میزان عنوان کتاب مربوط به شهرستان عسلویه
با 1/3درصد و سپس دیلم با 5/4درصد است .که از این میزان کتاب ،بیشترین عنوان کتاب در رده ادبیات
با 30درصد و سپس دین با 20درصد عنوان کتاب است .همچنین 2/5درصد (17102عنوان) از منابع به
کتابهای سالمت اختصاص دارد که از این میزان  4529عنوان و بیشترین تعداد عنوان کتاب مربوط به
شهرستان دشتستان است .همچنین کمترین میزان عنوان کتاب سالمت مربوط به شهرستان عسلویه با
1/3درصد ( 218عنوان) کتاب است .در مجموع ،بهنظر میرسد که میزان فعلی منابع سالمت در
کتابخانههای عمومی باتوجهبه اهمیت روزافزون سالمت برای فرد و جامعه ،مطلوب و مناسب نیست.
جزئیات بیشتر در رابطه با منابع سالمت در کتابخانههای عمومی استان بوشهر در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2فراوانی میزان منابع سالمت در کتابخانههای عمومی استان بوشهر
متغیر
شهرستان

کمترین میزان

بیشترین میزان

منابع سالمت

منابع سالمت

جمع

انحراف معیار

میانگین

کتاب

نشریات

کتاب

نشریات

کتاب

نشریات

کتاب

نشریات

کتاب

نشریات

بوشهر

2

3

386

15

1328

57

78/1

6 /3

83/6

4 /9

تنگستان

143

5

650

10

1593

30

318/6

7 /5

240

2

جم

121

3

889

5

2653

12

530/6

4

347/5

1

دشتستان

10

4

697

63

4529

93

220/7

15/5

191/5

23/3

دشتی

19

1

452

5

1899

20

271/2

3 /3

170/9

1 /3

دیلم

150

4

322

4

1060

12

265

4

77/7

0

دیر

174

3

622

11

2241

43

448/2

8 /6

238/1

3 /5

عسلویه

218

5

218

5

218

5

218

5

0

0

کنگان

20

4

560

4

875

16

218/7

4

247/3

0

گناوه

20

1

296

8

706

10

117/6

3 /3

100/5

4/04

دادههای جدول  ،2بررسی میزان توزیع منابع سالمت در کتابخانههای عمومی به نسبت هر
شهرستان در استان بوشهر را نشان میدهد .در مجموع شهرستانها ،کمترین میزان منابع سالمت مربوط به
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کتابخانههای عمومی گناوه با  706عنوان کتاب و  10عنوان نشریه است که 1/3درصد کل منابع موجود در
شهرستان گناوه را شامل میشود .همچنین بیشترین مجموع منابع سالمت در کتابخانههای عمومی شهرستان
دشستان با  4529عنوان کتاب و  93عنوان نشریه است .بهطورکلی میزان موجودی منابع اطالعات سالمت به
نسبت موجودی در تمامی شهرستانهای استان بوشهر پایین است .همچنین تعداد عنوان کتابها در
کتابخانههای استان بوشهر از  2عنوان تا  1814عنوان متفاوت است .باوجوداینکه از سال ،1380
پژوهشهایی در زمینه نیازهای اطالعاتی کاربران انجام شده است که همگی نشاندهنده اولویت نیاز
اطالعاتی سالمتی و بهداشت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است (اصاری1385 ،؛ امیدخدا و سپهر،
1387؛ وادانی ،صنعتجو و تجعفری .)1393 ،این میزان توزیع منابع بهصورت پراکنده و ناهمگون در
کتابخانههای عمومی نشان دهنده کمبود منابع اطالعات سالمت و عدم رویکردی مناسب به این نیاز
اطالعاتی کاربران ،تا کنون بوده است.
برای قسمت دوم سؤال که بررسی میزان خدمات اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی استان
بوشهر است از پرسشنامه خودایفا استفاده شد؛ در این پرسشنامه به بررسی خدمات اطالعات سالمتی که
کتابخانههای عمومی میتوانند در این زمینه ارائه دهند همچون برگزاری کارگاههای آموزشی یا قرار دادن
پیوند به وبسایتهایی با موضوع سالمت پرداخته شد که در ذیل به تفصیل بیان میگردد.
در بررسی برگزاری دوره های آموزشی اوزه سالمت و بهداشت برای کاربران در کتابخانه ،تنها
6/5درصد از کتابخانههای عمومی در اوزه سالمت کارگاه داشتهاند؛ 92/2درصد از کتابخانهها در
برگزاری کارگاه در زمینه بهداشت و سالمت سهم کمی داشتند.
15درصد از کتابخانههای عمومی به میزان خیلی زیاد22/1 ،درصد زیاد39 ،درصد متوسط،
14/3درصد کم میزان فضای کافی کتابخانه برای برگزاری کالسهای آموزشی دارند ،و 6/5درصد از
کتابخانههای عمومی اصالً فضای الزم را برای برگزاری کارگاه ندارند .بهطور کلی این پژوهش نشان
میدهد که نزدیک به 40درصد از کتابخانههای عمومی فضای کافی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی
بهطور خیلی زیاد و زیاد داشتند .همچنین 20/8درصد از کتابخانههای عمومی ،فضای کافی جهت برگزاری
کارگاههای آموزشی برخوردار نیستند.
از جمله خدمات دیگر در اطالعات سالمت ،دسترسپذیری اطالعات معتبر مبتنیبر وب است که در
بررسی وبالگهای کتابخانههای عمومی استان بوشهر هیچکدام از وبالگهای کتابخانههای عمومی،
محتوا و یا پیوندی مرتبط با سالمت نداشتند .در این زمینه کتابداران میتوانند با شناسایی وبسایتهای
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فارسی معتبر با توجه به هزینهبرنبودن این دسته از خدمات بهطور هدفمندی در وبالگ خود نسبتبه
دسترسپذیری اطالعات سالمت اقدام نمایند.
از بررسی میزان جذب مخاطبان و افزایش مراجعهکنندگان با ارائه خدمات اطالعات سالمت نشان
میدهد26 ،درصد از کتابداران به میزان خیلی زیاد42/9 ،درصد زیاد27/3 ،درصد متوسط2/6 ،درصد به
میزان کم و 1/3درصد گزینه اصالً را انتخاب کردند .بهطورکلی این بخش از پزوهش نشان میدهد که از
دیدگاه بیشتر کتابداران (نزدیک به 70درصد) ارائه خدمات اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی
نقش مؤثری در افزایش مراجعهکنندگان به کتابخانههای عمومی خواهد داشت.
پرسش دوم .میزان آمادگی کتابخانهها و کتابداران کتابخانههای عمومی استان بوشهر جهت ارائه خدمات بهداشت
و سالمت تا چه میزان است؟

بهمنظور سنجش میزان آمادگی کتابداران کتابخانههای عمومی استان بوشهر در ارائه خدمات
اطالعات سالمت از پرسشنامه خودایفا استفاده شد .بدین منظور از  77نفر از کتابداران کتابخانههای
عمومی استان بوشهر خواسته شد که میزان اطالعات خود نسبت به اوزه اطالعات سالمت و بهداشت را
بر اساس طیف لیکرت (از خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم تا اصال) مشخص نمایند.
برای ارائه خدمات اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی الزم است که کتابداران در زمینه
موضوعهای اوزه سالمت ،سازماندهی پزشکی ،پایگاههای اطالعاتی پزشکی و وبسایتهای اوزه
سالمت برای پاسخگویی به کاربران آشنایی الزم را داشته باشند .همچنین در دورهآموزشی و کارگاههای
مناسب شرکت کرده باشند.
بررسی میزان آشنایی کتابداران نسبت به موضوعهای اوزه سالمت و بهداشت نشان میدهد که
25درصد از کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی نسبت به موضوعهای اوزه بهداشت و سالمت از
آشنایی الزم برخوردار بودند و 75درصد از آنان ،آشنایی کافی در این زمینه نداشتند.
بررسی میزان آشنایی کتابداران نسبت به وبسایتهای اوزه سالمت نشان میدهد که درصد
پایینی از کتابداران (27درصد) آشنایی کافی در مورد وبسایتهای اوزه بهداشت و سالمت داشتند.
در بخش دیگری از بررسی میزان آمادگی کتابدارن به استفاده از پایگاههای اطالعاتی برای
پاسخگویی به درخواست کاربران پرداخته شد .بررسی میزان استفاده کتابداران از پایگاههای اطالعاتی
نشان میدهد که 19درصد از کتابداران از پایگاههای اطالعاتی اوزه سالمت برای پاسخگویی به نیاز
کاربر استفاده میکردند .بهطورکلی این بخش از پژوهش نشان داد که کتابداران از پایگاههای اطالعاتی
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پزشکی و سالمت برای پاسخگویی به نیاز اطالعات سالمت کاربر استفاده مناسب و کافی ندارند؛ که با
توجه به میزان آشنایی پایین کتابداران با اوزه سالمت ،این میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی دور از
انتظار نیست.
در ادامه میزان آمادگی کتابداران برای پاسخگویی به نیاز اطالعات سالمت کاربران به بررسی
آشنایی آنان نسبت به سرعنوانهای موضوعی پزشکی 1و کتابخانه ملی پزشکی 2پرداخته شد .اهمیت
آشنایی با سازماندهی پزشکی در کتابخانه عمومی بهدلیل بازیابی بهتر اطالعات بهداشت و سالمت توسط
کتابدار است؛ 18درصد از کتابداران نسبت به سازماندهی پزشکی آشنایی الزم را دارند .اما بیشتر
کتابداران با سازماندهی منابع پزشکی و شیوههای آن شناخت الزم را ندارند79/9 .درصد آشنایی پایینی با
سازماندهی منابع پزشکی داشتند که  62نفر از کتابداران را شامل میشود.
در بررسی اضور و شرکت کتابداران در کارگاههای اوزه اطالعات سالمت و پزشکی به منظور
آمادگی بیشتر آنان و دریافت اطالعات جدید3/9 ،درصد کتابداران خیلی زیاد1/9،درصد زیاد،
16/9درصد متوسط23/4 ،درصد کم و 45/5درصد اصال شرکت نکردهاند .که نشان ازدرصد پایین شرکت
کتابداران در این کارگاهها است؛ که ااتمال اینکه در این زمینه کارگاههای مناسب برای آموزش
کتابداران برگزار نشده باشد زیاد است.
بررسی میزان عالقهمندی کتابداران به ارائه خدمات اطالعات و سالمت نشان میدهد ،درصد
باالیی از کتابداران (74/1درصد) نسبت به ارائه خدمات اطالعات سالمت در کتابخانهها تمایل دارند.
در مجموع نتایج نشان دادند که بیشتر کتابداران تمایل به ارائه خدمات اطالعات سالمت در
کتابخانههای عمومی دارند اما شناخت الزم نسبت به اطالعات سالمت ،وبسایتها ،پایگاهها ،منابع
مناسب و سازماندهی آنها ندارند .قبل از ارائه این خدمات میبایست کتابداران آمادگی الزم را بهدست
آورند.
در سنجش میزان آمادگی کتابداران به تفکیک رشتههای آزمودنیها شامل کتابداری عمومی،
کتابداری پزشکی و سایر رشتهها سؤاالت دسته بندی شدند .بدین منظور طیف پاسخها به دو دسته کم و
زیاد تقسیم شد که طیف اصال ،کم و متوسط در دسته کم قرار گرفتند .طیف زیاد و خیلی زیاد نیز در
طیف زیاد قرار گرفتند ،که نتایج در ذیل آورده شده است.

1. Mesh
2. NLM
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بر پایه اطالعات بهدستآمده از بین پاسخدهندگان ،رشته کتابداری پزشکی در طیف آشنایی باال با
وبسایتهای اوزه بهداشت و سالمت 80درصد آنان را شامل میشد .کتابداری عمومی با 11درصد و
سایر رشتهها با 17/2درصد قرار گرفت .بهطور کلی کتابداران با گرایش پزشکی و اطالعرسانی نسبت به
وب سایتهای اوزه سالمت آشنایی بیشتری داشتند.
در میزان ارتباط رشته تحصیلی کتابداران به توانایی آنان در استفاده از پایگاههای اطالعاتی اوزه
بهداشت و سالمت در پاسخ گویی به نیاز اطالعات سالمت و بهداشت کاربر ،کتابداران پزشکی و
اطالعرسانی با 60درصد ،سپس کتابداران عمومی با 25/6درصد استفاده و سایر رشتهها با 13/8درصد است
کهدرصد پایینی از کتابداران از پایگاههای اطالعاتی پزشکی و سالمت در این رابطه استفاده میکردند .در
مجموع کتابدارانی که در شاخه پزشکی و اطالعرسانی بودند نسبت به اطالعات سالمت و اوزههای
مرتبط با آن آمادگی بیشتری داشتند .کتابداران در گرایش کتابداری و اطالعرسانی عمومی نیز وضعیت
بهتری نسبت به کتابداران در سایر رشتهها داشتند.
نتیجهگیری
در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که درخواست اطالعات سالمت در بین مردم رو به افزایش
است از سویی مکانی که این اطالعات را در اال ااضر ،بهصورت منسجم ،با کیفیت و مستند ارائه دهد،
وجود ندارد .هر چند وزارت بهداشت و درمان بر خود مراقبتی و پیشگیری در افظ سالمت جامعه تأکید
نموده است ولی اطالعات سالمت بهطور گسترده و عمومی در اختیار جامعه قرار داده نشده است و نوعی
سردرگمی در دستیابی به منابع سالمت با کیفیت وجود دارد .کتابخانههای عمومی مکانی مناسب برای این
امر هستند که در زمینه ارائه خدمات اطالعات سالمت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و میتواند پاسخ
مناسبی به اطالعات سالمت جامعه دهد .ارائه خدمات سالمت در کتابخانههای عمومی هم کمک برای
جذب افراد و بازآفرینی نقش اطالعاتی کتابخانههای عمومی در جامعه است و هم از سویی همکاری با
طرح نظام تحول سالمت در امایت از خودمراقبتی و افزایش سالمت جامعه است .در این زمینه ااتیاج به
سیاستگذاری و برنامهریزی از سوی نهاد کتابخانههای عمومی و وزارت بهداشت و درمان است .نهادی
که امکان دسترسی رایگان و یکسان به اطالعات را برای تمامی افراد برقرار میکند کتابخانههای عمومی
هستند که می توانند اولین نقطه دسترسی برای کسب اطالعات سالمت معتبر باشند .براساس نتایج این
پژوهش ،وضعیت فعلی منابع سالمت در کتابخانههای عمومی استان بوشهر به نسبت ردههای دین ،ادبیات و
تاریخ و جغرافیا ،پایین (2/5درصد) است .همچنین میزان منابع و پراکندگی نامتوازن توزیع منابع در
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کتابخانه های عمومی استان بوشهر نشان از عدم توجه و رویکرد مناسب به این دسته از نیاز کاربران ،از
طرف نهادهای مسئول در این زمینه است .ازاینرو ،توجه و تقویت منابع در کتابخانههای عمومی برای
برآورده کردن نیاز سالمت جامعه ،ضروری بهنظر میسد .همانطور که پژوهشهای پیشین نشان میدهد
بخش عمدهای از مراجعین به کتابخانههای عمومی به دنبال رفع نیازهای اطالعات سالمت هستند .اصاری
( ،)1385امیدخدا و سپهر ( )1387و وادانی ،صنعتجو وتجعفری ( .)1395از طرفی عدم توجه مناسب به
نیاز اطالعاتی جامعه میتواند منجر به کاهش مراجعه به کتابخانهها شود .بررسی خدمات اطالعات سالمت
در کتابخانههای عمومی استان بوشهر نیز نشان میدهد که خدمات اطالعات سالمت همچون برگزاری
کارگاههای آموزشی خیلی کم انجام میپذیرد و خدمات اطالعات سالمت مبتنی بر وب اصال ارائه
نمیشود .یافتههای این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای گالسپی ( ،)Gillaspy, 2000وود و همکاران
( ،)Wood et al., 2000موری ( )Murray, 2008همخوانی دارد .البته در کنار ارائه نامطلوب خدمات و
منابع اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی ،کتابداران عالقهمند به ارائه این دسته از خدمات هستند و
نقش آن را در افزایش مراجعان به کتابخانههای عمومی با توجه به افزایش درخواست نیاز اطالعات
سالمت کاربران باال ارزیابی کرده اند .این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش مک دانیل و همکاران
( )McDaniel, et.al., 2011و گریس فالهرتی ( )Grace Flaherty, 2009مطابقت دارد .میزان عالقهمندی
کتابداران به ارائه خدمات اطالعات سالمت با پژوهش مک دانیل و همکاران ()McDaniel, et.al., 2011
همخوانی ندارد و کتابداران آن را کاری اضافه بر وظایف خود میدانستند.
در مجموع ،نهاد کتابخانههای عمومی میبایست توجه ویژهای به نیاز اطالعات سالمت کاربر با
توجه به نقش مستقیم آن در سالمت جامعه و نیاز اطالعاتی مهم کاربران داشته باشد .همچنین برای انجام
این مهم ،الزم است که رویکرد کنونی در مجموعهسازی و فراهمآوری تغییر یابد و در برنامهریزیها و
سیاستگذاری ها ،نیاز اطالعات سالمت کاربران گنجانده شود .با توجه به افزایش نیاز اطالعات سالمت
افراد و نبود مکانی که افراد بتوانند برای رفع نیاز اطالعات سالمت خود به آن مراجعه کنند و با توجه به
اینکه کتابخانه های عمومی مکانی برای رفع نیاز اطالعاتی تمامی اقشار جامعه است؛ فرصتی مناسب بهوجود
آمده است که کتابخانه های عمومی در این زمینه پررنگ ااضر شوند و نقش محوری خود را در تأمین این
دسته از نیاز اطالعاتی کاربر بهطور صحیح و مناسب انجام دهد .همچنین میتوان از فرصت پیشآمده
بهمنظور بازآفرینی نقش اطالعاتی کتابخانههای عمومی در جامعه در جذب بیشتر افراد جامعه و رفع
نیازهای اطالعات سالمت آنان همت بگمارند .از سویی با ارائه این خدمات ،سواد سالمت جامعه بدین
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طریق بهبود و افزایش یابد که در سال های اخیر از سوی وزارت بهداشت و درمان بسیار بر آن تأکید شده
است .در زمینه تأمین خدمات اطالعات سالمت میتوان با مشارکت و همکاری وزارت بهداشت و درمان
نسبت به آمادهسازی و بهبود منابع اطالعات سالمت در کتابخانههای عمومی اقدام نمود .اما در کل ،نتایج
ااکی از این است که کتابخانههای عمومی برای فراهم آوری منابع و پاسخگویی مناسب به نیاز اطالعات
سالمت کاربران ،نیاز به برنامهریزی ،امکانات و تسهیالت بیشتر دارند.
در کنار بهبود و تجهیز منابع و خدمات اطالعات سالمت کتابخانههای عمومی ،بایستی کتابداران
نیز از مهارت و آگاهی الزم جهت پاسخگویی به این دسته از نیاز اطالعاتی کاربران برخوردار باشند تا
کاربر ااساس رضایت و تجربه خوبی از استفاده منابع سالمت کتابخانه عمومی داشته باشد .پژوهش ااضر
در ارزیابی مؤلفه های سطح آمادگی کتابداران نشان داد که آمادگی کتابدارن در سطح پایینی قرار دارند.
یافتههای این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای آلپیر و بیبل ( )Alpir & Bibel, 2004گریس فالهرتی
( ،)Grace Flaherty, 2009الکنبیل و ایمورث ( ،)lukenbill & Immroth, 2009و لئو و پارک ( & Luo

 )Park, 2013مطابقت دارد .البته کتابداران فارغ التحصیل در شاخه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی در
سطح آمادگی قابل قبولی قرار داشتند .در این زمینه ،ااتیاج به برگزاری دورههای آموزشی جهت باال بردن
آمادگی کتابداران در پاسخگویی به نیاز اطالعات سالمت و به خدمت گرفتن فارغالتحصیالن کتابداری و
اطالعرسانی شاخه پزشکی در کتابخانه های عمومی است ،تا کاربران اطالعات سالمت به هنگام مراجعه به
کتابخانه نتیجه مطلوب و رضایتبخشی دریافت نماید .بر اینپایه ،پیشنهاد میشود ،نهاد کتابخانههای
عمومی ،کمیته گزینش منابع اطالعات سالمت را با همکاری مراکز بهداشت و درمان تشکیل دهد تا
اطالعات سالمت مورد نیاز مردم بهصورت مناسب تهیه و از طریق نهاد کتابخانههای عمومی در دسترس
عموم قرار گیرد .همچنین بهمنظور توانمندسازی کتابداران ،پیشنهاد میشود ،نهاد کتابخانههای عمومی
دورههای آشنایی با منابع اطالعات سالمت ،وبسایتها و پایگاههای اطالعاتی پزشکی را جز برنامههای
اصلی خود قرار دهد تا کتابداران شناخت و آگاهی بیشتری نسبت به موضوعات بهداشت و سالمت داشته
باشند .پیشنهاد میشود ،کتابخانه های عمومی با همکاری و مشارکت مراکز بهداشت و درمان کارگاههای
آموزشی و مراقبتی سالمت برای کاربران در اوزه پیشگیری و خودمراقبتی برگزار نمایند و در کنار آن از
نمایشگاه کتاب با موضوع سالمت بهمنظور معرفی آثار مناسب به مردم استفاده نمایند .افزونبراین ،پیشنهاد
میشود ،نهاد کتابخانه های عمومی با همکاری وزارت بهداشت و درمان نسبت به تولید و تهیه منابع
اطالعات سالمت در قالب تفاهم نامه اقدام نماید تا بخشی از فرآیند اجرا طرح تحول نظام سالمت در قالب
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پیشگیری و آموزش برای خودمراقبتی از این طریق اجرا شود .پیشنهاد میشود ،در هر کتابخانه عمومی
بخش خدمات اطالعات سالمت راهاندازی شود و نسبتبه افزایش آگاهی و توسعه سواد سالمت جامعه
اقدام نماید .در پایان ،پیشنهاد میشود ،در هر شهرستان یک کتابخانه عمومی سالمت راهاندازی شود و
نسبت به افزایش آگاهی و توسعه سواد سالمت جامعه اقدام نماید .همچنین با کتابخانههای عمومی آن
شهرستان همکاری نزدیک داشته باشد.
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