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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،شناسایی وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای شهرتهران ازدیدگاه کاربران نابینا وکم بینا است.
روش پژوهش :روش پژوهش پیمایشی – توصیفی است .از بین کتابخانههای شهر تهران 4 ،کتابخانه ،با توجه به جددو مورگدان
تعداد  102نفر به روش نمونه گیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .جامعه پژوهش کاربران نابینا و کم بینای کتابخانههای شهر تهدران
است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است که ضریب پایایی این پرسشنامه با اسدتفاده از آلفدای کرونبدا  0/ 21تأییدد
شد .برای تجزیه و تحلیل یافتهها از هر دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .دادهها با استفاده از آزمدونهدای فریددمن و

T

تک متغیری ،همچنین فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف معیار تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که میانگین حاصله از میزان رضایت کاربران از خدمات امانت و رزرو ( )X- = 7/24در مقایسه با میانگین
فرضی ( )X- = 6در حدود  2/24واحد بیشتر بوده است .همچنین کاربران از منابع موجود در کتابخانهها و میزان امکانات و تجهیدزات،
میزان همکاری نیروی انسانی شاغل در کتابخانهها و نیز از خدمات امانت و رزرو کتابخانههای شهر تهران بیش از حد متوسط رضایت
دارند .کاربران میزان اطالع رسانی کتابخانهها را در حد متوسط و اما میزان رعایت اصو استاندارد سازی ساختمان کتابخانهها را کمتدر
از حد متوسط دانستهاند .همچنین معتقدند مهمترین عامل عدم دسترسیشان به اطالعات کتابخانه ،مسافت زیاد تا کتابخانه است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،رضایت کاربران نابینا و کمبینا از کتابخانهها به صورت معناداری بیش از حدد متوسدط بدوده
است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت ،وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه کاربران نابینا و کدمبیندا بدیش از
حد متوسط و در حد مطلوب میباشد.
واژههای کلیدی :نابینایان ،کم بینایان ،کتابخانهها ،خدمات ،منابع ،شهر تهران
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ببینند (نوشین فرد و رضوی.)2821 ،

مقدمه
نابینایددان و کددم بینایددان از حقددو مسدداوی بددا سددایر افددراد

با توجه به نقش کتابخانههدا در خددمات اطدالعرسدانی و

کتابخاندههدا فدراهم آوردن

از کتابخانهها انتظدار مدیرود

برخوردار هستند و یکی از وظدای

ارائه خدمات به قشرهای مختل

امکانات الزم برای دسترسی این قشر به منابع اطالعاتی اسدت.

کدده نیازهددای اطالعدداتی نابینایددان و کددمبینایددان را شناسددایی و

افزودن به تعداد کتابخانهها و پرداختن به جنبههای کیفی آن در

تسهیالتی را برای برآوردن این نیازها ارائه دهند به طدوری کده

و اجرای روند صحیح تبلیغاتی جهدت آمدوزش

این افراد بتوانند از حدق مسداوی بدا دیگدران در بهدرهمنددی از

مناطق مختل

شیوههای اصولی بهرهبرداری و معرفدی هدر ده بیشدتر امداکن
مطالعاتی – تحقیقاتی ،باعد

کتابخانهها برخوردار باشند (یعقوب پور نرگسی.)2828 ،

مدیشدود تدا هدر روز بدر تعدداد

امید است پدژوهش حاضدر بدا بررسدی وضدعیت مندابع و

مشتاقان به مطالعه افزوده شود و بدا تدأریرات جنبدی مشدکالت

خدمات کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه کاربران نابیندا و کدم

ناشی از فقر فرهنگی نیز کاهش یابد .به طدوریکده ایدن افدراد

بینا ،بتواند نقاض ضع

و قوت خدمات ارائه شدده بده کداربران

بتوانند مانند سایر افراد جامعه سطح دانش خود را ارتقاء داده و

نابینا و کم بینا را آشکار نموده و به راه کارهدای مفیددی بدرای

اجتماعی فعالیدت نمایندد و بدرای جامعده

بهبود کیفیت و کمیت خدمات کتابخانههدای مدککور در جهدت

خود مفید باشند .بنابراین ،بررسی نیازهدای اطالعداتی کداربران

رضایتمندی از این خدمات از دیدگاه کاربران نابینا وکدم بیندا

نابینا و کم بیندای شدهر تهدران و گسدتره خددماتی کده توسدط

دست یابد.

درحوزههای مختل

کتابخانه های شهر تهران به آن هدا ارائده مدیشدود بسدیار حدائز

امروزه در دنیایی زندگی میکنیم کده حدداقل  000میلیدون

و

نفر از جمعیت سراسر جهان د ار نوعی معلولیدت هسدتند .در

قوت کتابخانه ها بر ضرورت استفاده از فنداوریهدای ندوین در

این میان ،تعداد  82میلیون نفر از معلولیت بینایی رنج میبرندد.

اسدتفاده از فنداوریهدای ندوین و

تعددداد نابینایددان سدداکن در کشددور ایددران را  260هددزار نفددر و

شبکه های اطالع رسانی تأکید نمایدد (نوشدین فدرد و رضدوی،

جمعیت نیمهبینایان کشور را نیز  700تا  100هزار نفدر بدرآورد

.)2821

کردهاند( .بشارتی)2872 ،

اهمیت است؛ زیرا میتواند عالوه بر شناسدایی نقداض ضدع
کتابخانهها و ترویج فرهند

ارائه خدمات کتابخانهای به نابینایان و کم بینایدان ،یکدی از

نگرش اساسی دنیای جدید نگرش برابری دسترسپدکیری

کتابخانه و کتابداران است .در دورانی که

به اطالعات است ،برابری نه به مفهوم تساوی بلکده بده مفهدوم

حجم اطالعات موجود در جهان به سدرعت افدزایش مدییابدد،

برابری فرصتها برای همهی افراد یک جامعه اسدت( .رضدوی

توجده بدده نیازهددای اطالعدداتی ایددن گددروه بدرای جلددوگیری از

اصل )2827 ،با توجه به این نکته ،پژوهش حاضدر بده بررسدی

عمیقتر شدن ورطهی ناشی از ((محرومیدت اطالعداتی)) میدان

وضعیت منابع و خدمات کتابخانههدای شدهر تهدران از دیددگاه

بینایان و نابینایان در زمرهی تعهدات حرفدهای کتابدداران تمدام

کاربران نابینا و کم بینا میپردازد .شایسته است وضعیت فضدا و

کتابخانهها به شمار میرود (تعاونی (خالقی).)2821 ،

تشکیالت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی یا بخشهای نابینایان

پر الشترین وظای

رشد فناوریهای اطالعداتی و ارتبداطی بده ویدژه اینترندت

و نیمهبینایان کتابخانهها در این شدهر و مندابع و خددمات ارائده

موجب شدده اسدت کده دامنده و حجدم مدواد اطالعداتی قابدل

شده توسط آنها مطالعه و بررسی شود که آیدا مجموعده مندابع،

دسترس برای این گروه گسترش یابد .از این رو ،کتابخانههدا و

امکانات و خددمات کتابخاندههدا تواندایی رفدع نیداز اطالعداتی

مراکز اطالع رسانی با بهرهگیری از امکانات و تجهیدزات ندوین

نابینایان و جلب رضایتمندی آنان را دارد؟

میتوانند خدمات مناسبی را برای افراد نابینا و کم بیندا تددارک
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دسترسی بده اطالعدات حدق مسدلم همده انسانهاسدت .در
برخورداری از این حق نه تنها هیچ مانعی پکیرفته نیسدت بلکده

 ٪2نیروی انسانی کتابخانه را تشکیل میدهند ٪28/7 .از کل
کتابهای موجود را کتابهای بریل تشکیل میدهد.

الزم است که جامعه ،تسهیالت مورد نیاز را بدرای کسدانی کده

آیددت اللهددی ( )2821در پددژوهش خددود میددزان اسددتفاده

دارای معلولیددت هسددتند فددراهم آورد .بنددابراین اصددل برابددری

نابینایدددان و کدددمبینایدددان از کتدددابهدددای گویدددا ،بریدددل و

دسترس پکیری ،اساسیترین و مهمترین اصل در ارائه خدمات

الکترونیکددی در اسددتان تهددران را بررسددی کددرد .نتددایج مطالعدده

کتابخانهای به نابینایان است .ارائه خدمات به معلوالن از جملده

حاکی بود کده  %00کتابخاندههدا و مراکدز اطدالعرسدانی مدورد

نابینایددان توسددط کتابخانددههددای عمددومی ،طبددق اساسددنامه

مطالعه فاقدد مندابع گویدا ،بریدل ،دا درشدت و الکترونیکدی

آنهاسددت (بشددارتی،

بودنددد .فضددای نامناسددب بددرای مطالعدده ،فقدددان تحصددیالت

کتابخانددههددای عمددومی ایددران ،از وظدای
.)2872

تخصصددی مس د والن و کارکنددان کتابخانددههددا ،نبددود امکانددات

نابینایان و کمبینایان به علت فقددان و کمبدود قدوه بیندایی،

رایانهای برای سدازماندهی و ارائده خددمات بده جامعده ،نبدود

مشکالتی برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی خود دارند .در

خدددطمشدددی مددددون و سیاسدددتگدددکاری مشدددخص ،نبدددود

این راستا کتابخانهها باید مواد و خدمات ویژهای برای نابینایدان

سددختافددزار و نددرمافددزار مناسددب ،نبددود ارتباطددات بددین

و کم بینایان در نظر بگیرند تا آنها هدم ملدل افدراد بیندا از حدق

کتابخانددههددا بددرای مددواردی ماننددد اشددتراک منددابع و تبدداد

مساوی استفاده از کتابخانه و اطالعات برخوردار باشند (نوشین

اطالعددات و فقدددان بودجدده اختصاصددی مسددتقل مددواردی

فرد و رضوی .)2821 ،از این رو پژوهش حاضر در پی بررسی

بودند که در همه کتابخانههای مورد بررسی مشاهده شد.

وضعیت منابع و خدمات کتابخانههدای شدهر تهدران از دیددگاه
کاربران نابینا و کمبینا است.

ضیایی و بشارتی ( ،)2828در پژوهشی با عنوان "
مطالعهای در مورد نحوه ارائه خدمات به دانشجویان نابینا در

بشارت ( )2872هدف از تحقیق خود را آشنایی با

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران" به معرفی

وضعیت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نابینایان و نیمهبینایان

جنبههای مختل

بخش نابینایان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مستقر در شهر تهران و پیبردن به مشکالت موجود بیان کرده

دانشگاه تهران و موضوعاتی ون نحوه ایجاد بخش نابینایان،

است .روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات

امکانات و تجهیزات و گونگی ارائه خدمات به دانشجویان

پرسشنامه بود .جامعة مورد پژوهش  1کتابخانه ( 8کتابخانه

نابینا و کم بینا پرداخته است و وضعیت موجود کتابهای گویا

عمومی 1 ،کتابخانه دانشگاهی ،آموزشی  -پژوهشی و 4

و بریل را در ایران ناخوشایند و ناکارآمد دانسته و بیان کرده

کتابخانه آموزشگاهی) بود و نتایج نشان داد بیش از ٪66

است که کتابخانهها میتوانند با بهرهگیری از منابع موجود در

کتابخانهها با کمبود فضا مواجه هستند .ساختمان تمام

اینترنت ،بهترین محتوا را برای نابینایان فراهم آورند .همچنین

کتابخانهها بهطور اختصاصی برای نابینایان و نیمهبینایان ساخته

ایجاد فهرست مشترک بهترین راه برای دسترسی به اطالعات

نشده است و هیچگونه تسهیالت ویژهای برای آنان فراهم

مورد نیازشان است.

نیست .بیشتر کتابخانهها از امکانات مناسب سرمایشی و

خسروی و خسروی ( )2822در پژوهشی با عنوان

گرمایشی برخوردار هستند .حدود  ٪10کتابخانهها به وسایل

"بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کمبینایان

ایمنی و  ٪80به تهویه مجهز هستند .تمام کتابخانهها مشکل

کتابخانه ملی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن"

بودجه دارند .از نظر نیروی انسانی فقط  ٪22بینا و متخصص

به بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم بینایان

کتابداری و کارشناس هستند .نابینایان حدود  ٪26و نیمهبینایان

کتابخانه ملی ایران پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 9816

22

بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه ...

بیش از  00درصد از مراجعه کنندگان نابینا و کمبینای کتابخانه

دست آمده مشخص شده  10درصد کتابخانهها دارای ساختمان

ملی از ارائه خدمات این بخش رضایت دارند و نتایج حاصله

مستقل هستند و بقیه به عنوان بخشدی از یدک کتابخانده دیگدر

بیانگر آن است که مجموعه کتابخانه از نظر کیفی و محتوایی تا

فعالیت میکنند .تقریباً  10درصد ساختمان کتابخانهها بیشدتر از

حدودی تأمین کننده نیاز اطالعاتی اعضاست ولی خدمات

 20سا عمر دارند .هیچ کتابخانهای استودیو ضبط صدا نددارد.

اطالع رسانی رضایتبخش نمیباشد .همچنین تجهیزات

همه کتابخانههدا از ضدبط صدوت و بدرای رفدع نیداز مراجعدان

دیداری -شنیداری و تجهیزات ساختمانی از وضعیت مطلوبی

استفاده میکنند 70 .درصد مس والن کتابخانهها نابینا هسدتند70.

برخوردار است و نیز فضای اختصاص یافته به این بخش بسیار

درصد کتابخانهها تنها توسط یک کتابدار اداره میشوند .از نظدر

در مورد دسترسی به

ایشان ،وضعیت منابع موجود به طور متوسط رضایتبخش بود.

فضای کم کتابخانه ،عدم کفپوشهای برجسته و تابلوهای

همچنددین ،مراجعددان از خدددمات ارائدده شددده و نحددوه رفتددار و

راهنمای صوتی است .در زمینه کفایت تعداد نیروی انسانی

برخورد کتابداران و به طور کلی از خدمات ارائده شدده توسدط

شاغل نیز مراجعهکنندگان اتفا نظر ندارند.

کتابخانهها رضایت کامل داشتند.

مناسب است .از جمله موانع قابل بح

نوشین فرد و رضوی (نوشدین فدرد و رضدوی )2821 ،در

کوکبی و احسانی ( )2818در پژوهشی با عنوان "وضعیت

پژوهشی با عنوان "مطالعه نیازهای اطالعداتی کداربران نابیندا و

کتابخانههای عمومی استان خوزستان در مقایسه با

کمبیندای شدهر کرمدان و میدزان بهدرهگیدری آنهدا از خددمات

استانداردهای منابع ،تجهیزات و نیروی انسانی برای خدمات

کتابخانددهای" بدده مطالعدده نیازهددای اطالعدداتی کدداربران نابینددا و

کتابخانهای به نابینایان" به بررسی وضعیت کتابخانههای

کمبینای شهر کرمان پرداختند .یافتههای پدژوهش حداکی از آن

عمومی استان خوزستان از منظر وجودِ بخشِ تخصصی نابینایان

است که  10درصد کاربران کم بینا و نابینا منابع کتابخاندههدا را

و کم بینایان و تطابق شرایط موجود با استانداردهای منابع،

ناکافی دانستهاند و  00درصد کاربران معتقدند کتابخانهها کمتدر

تجهیزات و وضعیت نیروی انسانی متخصص پرداختند.

از حد متوسط در رفع نیازهای اطالعداتی آنهدا مد رر بدودهاندد.

یافتههای پژوهش نشان داد که بخش نابینایان و کم بینایان در

یافتههای پژوهش نشان داد که  08/2درصد کتابخانهها از نظدام

کتابخانههای مورد پژوهش ،در شرایط مطلوبی قرار ندارند و

امانت بین کتابخانه ای استفاده نمدیکنندد .نتدایج نشدان داد کده

تقریباً در هیچ کدام از شاخصهای مورد نظر (اعم از فضا،

بیشترین منبع مورد استفاده کاربران نابینا و کم بینا ،منابع گویدا

تجهیزات ،منابع ،نیروی انسانی و خدمات رسانی) به

( )%64و منابع بریل ( )%41می باشدند .متأسدفانه درصدد بسدیار

استانداردها نزدیک نیستند.

کمی از کاربران از منابع الکترونیکی استفاده مینمایند .همچنین

ویلیامسون2

و

شاودر1

( )1000پژوهشی در زمینه

از تجهیزات و فناوریها در حد بسیار کمی در کتابخانه استفاده

اطالعجویی نابینایان وکم بینایان با تأکید بر نقش اینترنت به

میشود.

عنوان یکی از مجراهای کسب اطالعات انجم دادند .در این

رشددیدپور و پددور احمددد ( )2810در پژوهشددی بددا عنددوان

پژوهش نقش اینترنت بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد نیز

" بررسی وضعیت کتابخانههای نابینایان و کم بینایان مسدتقر در

مورد بررسی قرار گرفت .مطالعه بر روی  26شرکتکننده نابینا

استان خراسان رضوی و بررسی میزان رضایتمندی کاربران از

انجام شد و گردآوری دادهها طی مصاحبههایی با افراد مککور

خدمات آنها " به بررسی وضعیت کتابخانههای نابینایدان و کدم

صورت گرفت .یافتهها نشان داد که تقریباً نیمی از افراد اظهار

بینایان در اسدتان خراسدان رضدوی و همچندین بررسدی میدزان

داشتند که مهمترین مانع عدم دسترسی به ایتنرنت هزینه است.

رضایتمندی اعضای این کتابخانهها پرداخته است .از نتایج بده
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دارا نبودن مهارت و عدم اعتماد به نفس برای استفاده از

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت منابع و خدمات

کامپیوتر همچون افراد بینا از دیگر موانع ذکر گردید .نتایج

کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه کاربران نابینا و کم بینا

نشان داد که باید جهت رفع نیازهای اطالعاتی افراد معلو در

میپردازد که تاکنون پژوهشی برای شناخت وضعیت فعلی آنها

جامعه همچون سایر افراد راههایی تدارک دیده شود تا آنان نیز

صورت نگرفته است.

بتوانند به طور مساوی نقش خود را در اقتصاد اطالعاتی ایفا
نمایند.

هدف از این پژوهش شناسایی وضعیت منابع و خدمات
موجود در کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه کاربران نابینا و

لوئیز ،)1004( 2پژوهشی با عنوان "بررسی تجارب افراد

کمبینا است که برای شناختن وضعیت همکاری نیروی انسانی

نابینا و کم بینا در استفاده از خدمات اطالعات الکترونیکی ،با

با کاربران ،امکانات و تجهیزات ،موانع عدم دسترسی آنها به

توجه به عملکرد این خدمات در کتابخانههای عمومی" انجام

اطالعات و همچنین خدمات اطالع رسانی و میزان رعایت

داده است .این تحقیق راجع به افراد کم بینایی است که از

اصو استاندارد سازی ساختمان کتابخانهها و تالش برای یافتن

خدمات اطالعات الکترونیکی در موقعیت حقیقی زندگی

راه حلهایی برای ارائه خدمات بهتر و ارائه پیشنهاد برای

استفاده میکنند .نتایج حاصله نشان میدهد اکلریت پاسخ

کاستن مشکالت حاکم بر آنها براساس یافتههای پژوهش است.

دهندگان که  18نفر با  10درصد بودهاند گونگی استفاده از

الزم به ذکر است که در راستای اهداف پژوهش س ا های

خدمات الکترونیک را بیش از یک بار در هفته اعالم کردهاند و

اساسی عبارتند از:

 0نفر با  7/12درصد توضیح دادند که بیشتر آنها به صورت

 .2میزان رضایت کاربران نابینا و کم بینا از کتابخانههای شهر

روزانه از خدمات استفاده نمودهاند و  2نفر  8/4درصد استفاده

تهران از لحاظ خدمات امانت و رزرو گونه است؟

از خدمات الکترونیکی را در حدود هر دو هفته یکبار اعالم

 .1میزان رضایت کاربران نابینا وکم بینا ازمنابع کتابخانههای
شهرتهران به لحاظ کمی گونه است؟

کرد.
تودارو ،)1000( 1در پژوهشی با عنوان خدمات کتابخانه
برای مردم با ناتوانیها در آرژانتین به بررسی وضعیت جاری
خدمات کتابخانه برای افراد معلو و کم بینا در آرژانتین
پرداخت .یافتهها نشان داد که همه کتابخانهها در شرایط مناسب
برای ارائه خدمات برای افراد معلو و کم بینا نیستند و نیاز به
اقدامات زیادی برای اصالح شدن و پیشرفت دارند.

 .8میزان رضایت کاربران نابینا وکم بینا ازمنابع کتابخانههای
شهرتهران به لحاظ کیفی گونه است؟
 .4کدام عوامل وموانع در عدم دسترسی نابینایان وکم بینایان
به اطالعات در کتابخانههای شهرتهران موررند؟
 .0وضعیت خدمات اطالع رسانی کتابخانههای شهر تهران
برای کاربران نابینا و کم بینا گونه است؟

رولند )1002( 8هدف از تحقیق خود را آشنایی اعضای

 .6وضعیت امکانات و تجهیزات کتابخانههای شهر تهران

ایفال از وضعیت نابینایان ،سطح سواد و وضعیت تعلیم و تربیت

جهت ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان

گونه

آنها ،کمبود خدمات ،استانداردها و خواستههای نابینایان و

است؟

وضعیت توزیع مظاهر فناوری مربوض به نابینایان در تعدادی از
کشورهای قاره آفریقا شامل آفریقای جنوبی ،کنیا ،زامبیا،
زیمباوه ،نیجریه ،سیرال ون ،لیبریا و گامبیا اعالم میکند.

 .7وضعیت همکاری نیروی انسانی شاغل درکتابخانههای
شهرتهران باافراد نابینا وکم بینا گونه است؟
 .2میزان رعایت اصو استاندارد سازی ساختمان کتابخانه
برای نابینایان و کم بینایان گونه است؟

1. Lewis, Andrew
2. Todaro
3. Row land
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 9816

25

بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه ...

در تجزیده و تحلیددل اطالعدات از آمددار توصدیفی همچددون

روش پژوهش
این پژوهش از نوع پیمایشی است کده بده روش توصدیفی

فراوانی و درصد و میدانگین و انحدراف معیدار جهدت بررسدی

انجام گرفته است .ابزار گردآوری پرسشنامه اسدت کده توسدط

متغیرهای پژوهش استفاده شدده اسدت .جهدت سدنجش دلیدل

محقق برای کاربران نابینا و کمبینای کتابخانههدای شدهر تهدران

مراجعه ،موضوع مورد مطالعه و همچنین عوامل عدم دسترسدی
فریددمن8

اسدتفاده شدده

سدداخته شددده اسددت .در پددژوهش حاضددر جامعدده آمدداری،

به اطالعات توسط کاربران از آزمدون

کتابخانههای نابینایان واقع در شهر تهران و عنصر نمونهگیدری،

است .عالوه بر آن جهت سدنجش میدزان رضدایت کداربران از

کاربران نابینا و کم بینای این کتابخانهها اعدم از عضدو دائدم یدا

خدمات امانت و رزرو از منابع به لحاظ کمی وکیفی ،خددمات

موقت کتابخانهها در زمان انجام تحقیق میباشند.

اطالع رسانی امکانات و تجهیدزات ،همکداری نیدروی انسدانی

روش نمونهگیری در ایدن پدژوهش از ندوع تصدادفی بدوده

کتابخانهها و اصو استاندارد سازی ساختمان کتابخانههدا شدهر

است که از بین کتابخاندههدای شدهر تهدران  4کتابخانده شدامل

تهران به تفکیک نتایج آزمون  Tتک متغیری گزارش داده شدده

کتابخانه هدای مرکدزی پدارک شدهر ،کتابخانده حسدینیه ارشداد،

است.

کتابخانه مجتمع آموزشی نابینایان دخترانده ندرجس و کتابخانده
مجتمع آموزشی نابینایان پسرانه شدهید محبدی کده در مجمدوع

یافتههای پژوهش

دارای  410عضو نابینا و کم بینا بوده اند انتخاب گردید .جهدت

در این بخش با توجه به یافتههای پژوهش پاسخگدویی بده

بررسی روایی پرسشنامه ی مککور از روایدی محتدوی 2اسدتفاده

پرسشهای مطرح شده و تجزیه و تحلیل نتایج انجام میگیدرد.

گردید؛ بدین منظور پس از تهیه س ا های پرسشنامه در اختیدار

پدنج طبقدهای لیکدرت از  2آ 0

هار نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت و از آنان خواسدته شدد

س ا های پژوهش در طید

تنظیم شده است .لکا دامنه تغییر نمرات در پرسشهای مختل

تا در مورد هر س ا و میزان تناسب آن بدا موضدوع و اهدداف

پژوهش نسبت به م لفههای پژوهش متفاوت میباشد .با توجده

پددژوهش نظرهددا و دیدددگاههددای خددود را بیددان دارنددد .پددس از

به این دامنه تغییر برای هر پرسش از میدانگین فرضدی اسدتفاده

گردآوری نظرهای آنها و اصالح نکات یاد شدده ،پرسشدنامهی

شده است.

نهایی جهت اجرا آماده گردید.
بهمنظدور سدنجش اعتبدار پرسشدنامهی پدژوهش حاضدر از
ضریب آلفای کرونبا  1استفاده شده اسدت کده نتدایج بدسدت

پرسش او  :میزان رضایت کاربران نابینا وکمبینا از
کتابخانههای شهر تهران از لحاظ خدمات امانت و رزرو گونه
است؟

آمده بر روی  102کاربر نابینا و کمبینای مورد بررسی نشان داد
که ضریب آلفای آن برابر  0/21میباشدد .پدس از جمدع آوری
پرسشنامهها ،دادههای استخراج شده از پاسخها ،از طریدق آمدار
توصیفی و استنباطی تحلیل شده و با آزمونهدای آمداری مدورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .با توجه بده جددو
مورگان حجم نمونه  102نفر بوده و روش نمونهگیدری از ندوع
طبقهای تصادفی بوده است.

1. Content Validity
2. Cronbach,sConfficient Alpha
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جدول  .1نتایج آزمون  tتک متغیری جهت بررسی میزان رضایت کاربران نابینا وکم بینا ازخدمات امانت و رزرو کتابخانههای مورد مطالعه
ویژگیهای آماری
متغیر
میزان رضایت از خدمات امانت و رزرو

انحراف
میانکین

معیار

7/24

1/17

تعداد

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

6

2/24

102

درجه

t

آزادی

7/20

احتما خطا

100

0/000

بهطور کلی نتایج نشان داد کده میدانگین حاصدله از میدزان

متوسط بوده و کاربران نابینا و کم بینای مورد بررسدی گدزارش

رضددایت کدداربران از خدددمات امانددت و رزرو ( )X- = 7/24در

داده بودند که از خددمات اماندت و رزرو کتابخاندههدا تدا حدد

مقایسه بدا میدانگین فرضدی ( )X- = 6در حددود  2 /24واحدد

زیادی رضایت دارند.
پرسش دوم :میزان رضایت کاربران نابینا و کم بینا از منابع

بیشتر بوده است .عالوه بر آن نتایج آزمون  Tتک متغیدری نیدز

کتابخانههای شهر تهران به لحاظ کمی گونه است؟

در این زمینه نشان داد که ما بین میانگینهدای مشداهده شدده و
فرضی ،تفاوت معناداری در سطح خطای کمتر از  0/02وجدود

م لفههای مورد بررسی در پرسشنامه شامل میزان رضایت

دارد ( <p 0/02و )T100 = 7/20؛ بنابراین مدیتدوان ایدن گونده

از مدت امانت کتاب ،تعداد منابع ،مواد بریل ،کتاب گویا و

اظهار نمود که میزان رضایت کاربران مورد مطالعده از خددمات

کتاب الکترونیک بوده است.

امانت و رزرو کتابخانههدا بدهصدورت معنداداری بدیش از حدد
جدول  .2نتایج آزمون  Tتک متغیری جهت بررسی میزان رضایت کاربران نابینا و کم بینای مورد مطالعه از منابع موجود در
کتابخانهها به لحاظ کمی
ویژگیهای آماری
میزان رضایت

میانگین

از منابع به لحاظ کمی
میزان رضایت از منابع به لحاظ کمی

22/2

انحراف
معیار
8/7

تعداد

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

20

2/2

102

t
6/21

درجه

احتما

آزادی

خطا

100

0/000

همانگونه که نتایج نشان میدهد میدانگین کسدب شدده از

نابینا و کم بینای مورد مطالعه نین اظهار نمدوده بودندد کده از

میزان رضایت کاربران مورد مطالعه از منابع موجدود بده لحداظ

منابع موجود در کتابخانهها به لحاظ کمی تا حد زیادی رضایت

کمی ( )X- = 22/2از میانگین فرضی ( )X- = 20در حدود 2/2

دارند.

واحد بیشتر بوده است .این در حالی است کده نتدایج آزمدون t
تک متغیری در این مورد دا بدر آن بدود کده مدا بدین ایدن دو

پرسش سوم :میزان رضایت کاربران نابینا وکم بینا ازمنابع
کتابخانههای شهرتهران به لحاظ کیفی گونه است؟

میانگین تفاوت معنا داری در سطح خطای کمتر از  0/02وجود

م لفههای مورد بررسی در پرسشنامه شامل روزآمد بودن

دارد ( >p 0/02و )t100 = 6/21؛ و لکا میتوان نتیجه گرفت که

منابع ،خدمات امانت ،خدمات رزرو ،خدمات مرجع و خدمات

میددزان رضددایت کدداربران مددورد مطالعدده از منددابع موجددود در

غیرحضوری بوده است.

کتابخانهها به لحاظ کمی بیش از حد متوسدط بدوده و کداربران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 9816

23

بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانههای شهر تهران از دیدگاه ...

جدول  .3نتایج آزمون  Tتک متغیری جهت بررسی میزان رضایت کاربران نابینا و کم بینای مورد مطالعه از منابع موجود در
کتابخانهها به لحاظ کیفی
ویژگیهای آماری
میانگین

میزان رضایت

انحراف
معیار

تعداد

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

t

درجه

احتما

آزادی

خطا

از منابع به لحاظ کیفی
میزان رضایت از منابع

1/44

به لحاظ کیفی

1/16

2

102

0/0

2/44

0/000

100

همان گونه که نتایج نشان میدهد میدانگین کسدب شدده از

در کتابخانه ها بده لحداظ کیفدی بدیش از حدد متوسدط بدوده و

میزان رضایت کاربران مورد مطالعه از منابع موجدود بده لحداظ

کاربران نابینا و کم بینای مورد مطالعه نین اظهار نموده بودندد

کیفددی ( )X- = 1/44از میددانگین فرضددی ( )X- = 2در حدددود

که از منابع موجود در کتابخانهها به لحاظ کیفی تا حدد زیدادی

 2/44واحد بیشتر بوده اسدت .ایدن در حدالی اسدت کده نتدایج

رضایت دارند.

آزمون  tتک متغیری در این مورد دا بر آن بود که ما بین ایدن

پرسدش هدارم :کدددام عوامدل و موانددع درعددم دسترسددی

دو میانگین تفاوت معنا داری در سدطح خطدای کمتدر از 0/02

نابینایان وکم بینایان به اطالعات در کتابخاندههدای شدهر تهدران

وجود دارد ( >p 0/02و )t100 = 6/21؛ و لدکا مدیتدوان نتیجده

موررند؟

گرفت که میزان رضایت کاربران مورد مطالعه از مندابع موجدود
جدول  .4دادههای توصیفی عوامل عدم دسترسی کاربران نابینا وکم بینای مورد مطالعه به اطالعات درکتابخانه های شهر تهران
انحراف

خطای

ویژگیهای آماری

معیار

معیار

کمبود منابع اطالعاتی

1/10

0/12

0/06

0/28

روز آمد نبودن منابع

1/14

0/18

0/07

0/26

0

نبود فضای مناسب برای مطالعه

1/06

2/06

0/02

2/21

0

4

مسافت زیاد تا کتابخانه

8/8

0/11

0/07

0/26

0

4

102

محدودیت ساعت کار

1/78

0/2

0/06

0/64

0

4

102

1/0

2/17

0/01

2/62

0

4

102

1/01

2/01

0/07

2/04

0

4

102

عوامل عدم دسترسی به اطالعات

ضع

سخت افزار و نرم افزار
عدم همکاری کتابدار

میانگین

دادههای توصیفی حاصله از جدو  4بیانگر آن اسدت کده

واریانس

کمترین

بیشترین

نمره

نمره

2

4

102

4

102
102

تعداد

مربوض به مسافت زیاد آنان با کتابخانه بوده است .اما در درجده
-

از میان عوامل عدم دسترسی کاربران نا بینا و کدم بیندای مدورد

دوم میانگین کمبود منابع اطالعاتی در کتابخانهها ()X = 1 /10

مطالعه به اطالعات کتابخانه ها باالترین میانگین بدا ()X- = 8/8

بیشتر از سایر عوامل عدم دسترسی به اطالعات بود و به فاصله
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اندکی از آن میانگین روز آمد نبدودن مندابع ( )X- = 1/14قدرار

و سختافزار ( )X- = 1/0رتبههای بعدی را به خود اختصداص

داشته است که رتبه هارم با میدانگین ( )X- = 1/78متعلدق بده

داده بودند .سرانجام کمتدرین میدانگین عوامدل عددم دسترسدی

محدودیت ساعت کار کتابخانه بوده اسدت .همچندین میدانگین

کاربران مورد مطالعه به اطالعات کتابخاندههدا متعلدق بده عددم

نبود فضای مناسب برای مطالعه ( )X- = 1/06وضعیت نرمافزار

همکاری کتابدار با کاربر ( )x- = 1/01بوده است.

جدو  .0نتایج آزمون فریدمن جهت مقایسه عوامل عدم دسترسی کاربران نابینا وکم بینای مورد مطالعه
به اطالعات درکتابخانه ها
میانگین

ویژگیهای آماری
عوامل عدمدسترسی به اطالعات

رتبهها

کمبود منابع اطالعاتی

4/84

روز آمد نبودن منابع

4/47

نبود فضای مناسب برای مطالعه

8/68

مسافت زیاد تا کتابخانه

0/10

محدودیت ساعت کار

4

ضع

تعداد

سخت افزار و نرم افزار

102

X1

182/22

درجه

سطح

آزادی

معنا داری

6

0/000

8/76
1/06

عدم همکاری کتابدار

همانگونه که از نتایج حاضر استنباض میشود ،در مجمدوع

نین عنوان نمود که عوامل عدمدسترسی کداربران نابیندا و کدم

ما بین میانگین رتبههای عوامدل عددمدسترسدی کداربران مدورد

بینای مورد مطالعه به اطالعات کتابخانهها بهصدورت معنداداری

مطالعه به اطالعات کتابخانهها تفاوت هایی از یکدیگر مشداهده

از یکدیگر متفاوت بوده است .با مراجعه بده جددو دادههدای

میشود ،به طوری کده میدانگین رتبدهی مسدافت زیداد کداربران

توصیفی (جدو  )0در مییابیم که کاربران نابیندا و کدم بیندای

کتابخانه ( )X-j = 0/10در مقایسه با سایر عوامل عدمدسترسدی

مورد مطالعه مهم ترین عامل عددمدسترسدیشدان بده اطالعدات

به اطالعات بهصورت بارزی بیشتر بدوده اسدت .عدالوه بدر آن

کتابخانهها را نسبت بده دیگدر عوامدل مسدافت زیادشدان را تدا

نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن نیز در این زمینه نشدان داد

کتابخانه ذکر نموده بودند.

کدده مقدددار فریدددمن محاسددبه شددده ( )X1r=182/22از مقدددار
مجکورکای جدو ( )X1 = 26/22با درجده آزادی  6در سدطح

پرسش پنجم :وضعیت خدمات اطالع رسانی کتابخانههای
شهر تهران برای کاربران نابینا وکم بینا گونه است؟

خطای کمتر از  0/02بیشتر میباشد؛ بدر ایدن اسداس مدیتدوان
جدول  .6نتایج آزمون  Tتک متغیری جهت بررسی میزان خدمات اطالع رسانی کتابخانههای مورد مطالعه به کاربران نابینا و کم بینا
ویژگیهای آماری
متغیر
میزان خدمات اطالع رسانی

میانگین
7/70

انحراف
معیار
8/64
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تعداد
102

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

2

-0/10

T
-0/11

درجه
آزادی
100

احتما خطا
0/814
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از نتایج نین استنتاج میشود که میانگین حاصله از میدزان

عنوان نمود که از نظر کاربران نابینا و کدم بیندای مدورد مطالعده

خدمات اطالع رسانی کتابخانههای مورد مطالعه به کداربران ندا

میزان خدمات اطالع رسانی کتابخانههدا در حدد متوسدط بدوده

بینا و کم بینا ( X-) = 7/70تنها در حدود  0/10واحدد کمتدر از

است.

میانگین فرضی ( )X- = 2بوده است .همچندین نتدایج آزمدون t
تک متغیری در این مورد حاکی از آن بود کده مدا بدین ایدن دو

پرسش ششم :وضعیت امکانات و تجهیزات کتابخانههای

میانگین تفاوت معناداری در سطح خطای کمتر از  0/00وجدود

شهر تهران جهت ارائه خدمات به نابینایان و کم بینایان گونه

ندارد ( p = 0/814و )t100 = -0/11؛ بنا براین مدیتدوان ندین

است؟

جدول  .7نتایج آزمون  Tتک متغیری جهت بررسی میزان امکانات و تجهیزات کتابخانههای مورد مطالعه به کاربران نابینا و کم بینا
ویژگیهای آماری
متغیر
میزان امکانات و تجهیزات

میانگین

انحراف

تعداد

معیار

22/7

102

8/2

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

20

2/7

T

درجه
آزادی
100

7/76

احتما خطا
0/000

بهطور کلی نتایج بیانگر آن بود که میانگین میزان امکاندات

کتابخانهها بیش از حد متوسط بوده و کاربران نابینا و کم بیندای

و تجهیزات کتابخانههای مورد مطالعه جهت ارائده بده کداربران

مورد مطالعه بر این باور بودهاند که میزان امکانات و تجهیدزات

نابینا و کم بینا ( )X- = 22/7از میدانگین فرضدی ( )X- = 20در

کتابخانههای مورد مطالعه جهت ارائه به آنان بده میدزان زیدادی

حدود  2/7واحد بیشتر بوده است .این در حالی است که نتدایج

است.

آزمددون  tتددک متغیددری حکایددت از آن داشددت کدده مددا بددین
میانگینهای مشاهده شده و فرضی تفاوت معنداداری در سدطح
خطای کمتدر از  0/02وجدود دارد ( p>0/02و )t100 = 7/76؛

پرسش هفدتم :وضدعیت همکداری نیدروی انسدانی شداغل
درکتابخانههای شهرتهران با افراد نابینا وکم بینا گونه است؟

پس می توان نین گزارش داد که میزان امکاندات و تجهیدزات

جدول  :8نتایج آزمون  Tتک متغیری جهت بررسی میزان همکاری نیروی انسانی در کتابخانههای
مورد مطالعه به کاربران نابینا و کم بینا
ویژگیهای
آماری

میانگین

متغیر
میزان همکاری نیروی انسانی
شاغل در کتابخانهها

2/12

انحراف
معیار
1/06

تعداد

102

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

2

0/12

T

0/04

درجه
آزادی
100

احتما خطا

0/000

همان گونه که مالحظه میشدود ،میدانگین میدزان همکداری

( )X- = 2 /12در حدود  0/12واحد بیشتر بدوده اسدت .عدالوه

نیروی انسانی شاغل در کتابخانهها با کداربران نابیندا و کدم بیندا

برآن نتایج آزمون  tتک متغیری در این زمینده نشدان دهندده آن
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بود که ما بین این دو میانگین تفاوت معناداری در سطح خطای

نیروی انسانی شاغل در کتابخانهها با آنان به میزان زیادی بدوده

کمتددر از  0/02وجددود دارد ( p>0/02و )t100= 0/04؛ بددر ایددن

است.

اساس میتوان اظهار نمود که میدزان همکداری نیدروی انسدانی
شاغل در کتابخانهها بیشتر از حد متوسط بوده و کداربران نابیندا
و کم بینای مورد مطالعه گزارش داده بودند که میزان همکداری

پرسش هشتم :میزان رعایت اصو

استاندارد سازی

ساختمان کتابخانه برای نابینایان و کم بینایان گونه است؟

جدول  .9نتایج آزمون  Tتک متغیری جهت بررسی میزان رعایت اصول استانداردسازی ساختمان کتابخانههای مورد مطالعه برای
کاربران نابینا و کم بینا
ویژگیهای آماری
متغیر
میزان رعایت اصو استاندارد
سازی ساختمان کتابخانهها

میانگین
2/67

انحراف
معیار
2/18

تعداد
102

یافتهها م ید آن اسدت کده میدانگین میدزان رعایدت اصدو

میانگین

تفاضل

فرضی

میانگینها

1

-0/88

T

-8/71

درجه
آزادی
100

احتما خطا
0/000

رزرو کتابخانه های شهر تهران بهصورت معناداری بیش از حدد

استانداردسدازی سدداختمان کتابخانددههددای مددورد مطالعدده بددرای

متوسط بوده و کاربران نابینا وکم بینای مورد بررسی از خدمات

کاربران نابیندا و کدم بیندا ( )X- = 2/67در حددود  0/88واحدد

امانت و رزرو کتابخانهها تا حد زیادی رضایت دارند.

کمتر از میانگین فرضی ( )X- =1بدوده اسدت .همچندین نتدایج

از یافته های پژوهش میتوان نین نتیجه گرفت که میدزان

آزمون  tتک متغیری در این مورد دا بر آن بود که ما بین ایدن

رضایت کاربران مورد مطالعه از منابع موجود در کتابخانه ها بده

دو میانگین تفاوت معنداداری در سدطح خطدای کمتدر از 0/02

لحاظ کمی و کیفی بیش از حد متوسط بوده و کاربران نابیندا و

وجود دارد ( p> 0/02و )t100 = -8/71؛ با توجه بده ایدن امدر

کم بینای مورد مطالعه از منابع موجود در کتابخانهها بده لحداظ

میتوان اینگونه نتیجه گرفت که میدزان اصدو استانداردسدازی

کمی و کیفی تا حد زیادی رضایت دارند.

ساختمان کتابخانهها بهصورت معناداری کمتدر از حدد متوسدط

پژوهش نوشین فرد ،رضوی ( )2821نشان میدهد کده 10

بوده و کاربران نابیندا و کدم بیندای مدورد مطالعده گدزارش داده

درصدددکاربران کددم بینددا و نابینددا منددابع کتابخانددههددا را ناکددافی

بودند که اصو استانداردسازی کتابخانههای مورد مطالعه بدرای

دانستهاند و  00درصد کاربران معتقدند کتابخانهها کمتر از حدد

آنان به میزان اندکی صورت گرفته است.

متوسط در رفع نیازهای اطالعاتی آنها م رر بوده اند و بیشدترین
منبع مورد استفاده کاربران نابینا و کم بینا ،مندابع گویدا ( )%64و

بحث و نتیجه گیری

منابع بریدل ( )%41هسدتند و درصدد بسدیارکمی از کداربران از

با توجه به اصل تساوی دسدترس پدکیری ،ارائده خددمات

منابع الکترونیکی استفاده مینمایند .با توجه به نتایج برگرفته از

کتابخانهای به افراد نابینا و کم بینا باید به گونهای باشد که آنها

یافتههای پژوهش حاضر در میزان رضایت کاربران از مندابع بده

بدون توجه به معلولیدتشدان قدادر بده بهدرهگیدری از مندابع و

لحاظ کمی و کیفی بیشترین درصد را به خدود اختصداص داده

خدمات کتابخانهای باشند .یافتههای پژوهش نشدان داده اسدت

است .بر این اساس میتوان نین عنوان نمود که عوامدل عددم

که میزان رضایت کاربران نابینا و کم بیندا از خددمات اماندت و

دسترسی کاربران نابینا و کم بینای مدورد مطالعده بده اطالعدات
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کتابخانهها بهصورت معناداری از یکدیگر متفاوت بدوده اسدت.

کتابخانهها به طور اختصاصی برای نابینایان و نیمهبینایان سداخته

کدداربران نابینددا و کددمبینددای مددورد مطالعدده مهددمتددرین عامددل

نشدهاست و هیچگونده تسدهیالت ویدژهای بدرای آندان فدراهم

عدم دسترسی شان به اطالعات کتابخانه ،مسافت زیادشدان را تدا

نیست .بدا توجده بده پدژوهش حاضدر اصدو استانداردسدازی

کتابخانه ذکر نموده بودند.

ساختمان کتابخانهها به نسبت رضایتبخش بوده ولدی کمتدر از

بنابر یافتههای بدست آمده میتوان نین عنوان نمود که از

حد متوسط است.

نظر کاربران نابیندا و کدم بیندای مدورد مطالعده میدزان خددمات
اطالعرسانی کتابخانهها در حد متوسط بوده است.

در یک جمعبندی کلی میتوان نین نتیجه گرفدت میدزان
رضایت کداربران نابیندا و کدم بیندا از خددمات اماندت و رزرو

خسددروی ،خسددروی ( )2822اشدداره دارد کدده بددیش از 00

کتابخانههای شدهر تهدران بدهصدورت معنداداری بدیش از حدد

درصد از مراجعهکنندگان نابینا و کمبینای کتابخانه ملی از ارائده

متوسط بوده و از منابع موجود در کتابخانهها به لحداظ کمدی و

خدمات این بخش رضایت دارندد و نتدایج حاصدله بیدانگر آن

کیفی تا حدد زیدادی رضدایت دارندد و نیدز مهدم تدرین عامدل

است که مجموعه کتابخانه از نظر کیفی و محتوایی تا حددودی

عدمدسترسدی شدان بده اطالعدات کتابخانده ،مسدافت زیداد تدا

تأمینکننده نیاز اطالعاتی اعضاست ،ولی خدمات اطالع رسانی

کتابخانه است .میزان خدمات اطالع رسانی کتابخانههدا در حدد

رضایتبخش نمیباشد .در صورتی که در پژوهش حاضر ارائده

متوسط و امکانات و تجهیزات کتابخانههدا بده میدزان زیدادی و

میزان خدمات اطالع رسانی به کاربران نا بینا و کم بیندا توسدط

همکاری نیروی انسانی شاغل در کتابخانهها بدا آندان بده میدزان

کتابخانههای شهر تهران رضایتبخش است.

زیادی رضایتبخش بوده است.

با توجه به یافته های پژوهش میتوان نین گزارش داد که

با توجه به یافتهها و مشاهدههای ،موارد زیر جهت ارائه

میزان امکانات و تجهیزات کتابخانهها بیش از حد متوسط بدوده

خدمات بهتر و رفع نقایص و مشکالت برای افراد نابینا و کم

و کاربران نابینا و کم بینای مورد مطالعه بر این باور بودهاند کده

بینا پیشنهاد میشود:

میزان امکانات و تجهیزات کتابخانهها جهت ارائده بده آندان بده

-

میزان زیادی رضایتبخش است.

با توجه به اینکه مهمترین عامل عدمدسترسی نابینایان و
کم بینایان به اطالعات کتابخانهها مسافت زیاد تا کتابخانه

از یافتدههددای پدژوهش مددیتدوان اظهددار نمدود کدده میددزان

ذکر شده است .از این رو پیشنهاد میشود :مس والن در

همکاری نیروی انسانی شاغل در کتابخاندههدای مدورد مطالعده

مناطق مختل

شهر برای نابینایان و کم بینایان و همچنین

بیشتر از حد متوسط بوده و کاربران نابینا و کم بینا گزارش داده

معلوالن جسمی و حرکتی کتابخانهای ایجاد نمایند تا از

بودند که میزان همکاری نیروی انسانی شاغل در کتابخانه ها بدا

هر گوشه و کنار شهر به آن دسترسی داشته باشند.

آنان به میزان زیادی رضایتبخش بوده است.
با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت کده میدزان رعایدت
اصو استانداردسازی ساختمان کتابخانهها بهصورت معنداداری

-

متولیان احداث و ساخت کتابخانهها مدیبایسدت رعایدت
اصو استانداردسازی سداختمان کتابخاندههدا را در نظدر
بگیرند.

کمتر از حد متوسط بدوده و کداربران نابیندا و کدمبیندای مدورد
مطالعه گزارش داده بودند که اصو استانداردسازی کتابخانههدا
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