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چڪیده
هدف :هدف از این تحقیق ،مرور نظاممند نیازهای اطالعاتی
کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانهها در تأمین آنهاست.
روش /رويکرد پژوهش :روش پژوهش مرور نظاممند است .بدین
منظور پژوهشهای مرتبط در ایران در پایگاههای اطالعرسانی,
 medlib, magiran, Sid, Irandoc, NLAI Iranmedexبا
کلیدواژههای نیاز اطالعاتی ،کتابخانه ،نیازهای اطالعات بهداشتی،
نیازهای اطالعاتی افراد با آسیبهای بینایی ،خدمات کتابخانهای،
نابینایان ،منابع اطالعاتی ،ابزارها ،فناوری اطالعات ،کتابخانهها،
کمبینایان ،نابینایان ،نقش کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات؛ و
در جهان در پایگاههای اطالعاتیPMC, Pubmed, Scopus,
 CINAHLبا کلیـــدواژههای nformation needs, health
information needs, library services, visually impaired
 people, low vision, blind people andشناسایی و نتایج مرتبط
در این حوزه در چهار عامل مؤثر بر نیاز اطالعاتی کاربران یعنی
منابعاطالعاتی،ابزارهاوفناوریها ،نقشکتابخانههاوخدماتآنها،
و نقش کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات از پژوهشها استخراج
شدند و مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
يافت هها :پژوهشها نشان داد ابزار مورد استفاده اکرث آنها پرسشنامه
بوده ،بنابراین روش پژوهش اکرث آنها نیز پیامیشی -توصیفی است.
جامعه پژوهشها در خارج از کشور برحسب نوع کتابخانه و
سازمان بوده است.
نتيجهگريی :در ایران ،عوامل مؤثر بر نیازهای اطالعاتی کاربران
وضعیت مطلوبی ندارد و تنها نقش کتابداران در این خصوص قابل
توجه است .جمعبندی حاصل از این پژوهشها بهویژه در ایران،
نشان داد که منابع اطالعاتی ،ابزارها و فناوریها ،و کتابخانهها در
تأمین نیاز اطالعاتی کاربران نابینا موفق عمل نکردهاند و کاربران از
وضعیت آنها رضایت کمرتی دارند .از میان این چهار عامل ،نقش
کتابداران و اطالعرسانان در تأمین نیازهای اطالعاتی آنها قابل توجه
است.

ڪلیدواژهها
نیازهای اطالعاتی ،خدمات کتابخانهها ،نابینایان و کمبینایان ،افراد با آسیبهای بینایی
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دریافت 1391/5/21:پذیرش1391/11/29:

مقدمه

از آغاز تمدن بشری ،اطالعات و استفاده از آن یکی از مسائل مهم بهشمار میآمده است(صیامیان،
 )۲۰۱۱و انرژي و درونمايه همه فعاليتهاي علمي -فرهنگي و ،...اطالعات و دانش است
(مجیدی .)۲۰۱۲،با رشد اطالعات الکترونیکی و دسترسپذیری روزافزون اطالعات بهداشتی،
ایده «بیمار مطلع» مهمتر شده است .از طرف دیگر رویکرد اطالعات بهموقع ،با کیفیت ،قابل
دسترس ،قابل فهم ،قابل اطمینان ،و مرتبط برای بیماران و مراقبتکنندگان منجر به پیشرفت شده
است (دتمر .)۲۰۰۳ ،5اکنون دسترسي به اطالعات و استفاده مؤثر از آن براي قشرهاي جامعه
بهمنزله يک اصل اساسي در زندگي اجتماعي و حرفهاي بهشمار ميرود .از آنچه بیان شد میتوان
نتیجه گرفت کسب اطالعات در دنیای کنونی ،اصلی مهم برای پیشرفت و همگامی با جهان
اطالعاتی امروز است .فردی که قادر به یافتن اطالعات مورد نیاز خود نباشد ،توان همگامی
با پیشرفتهای بشری را ندارد ،بنابراین مهارتهای اطالعیابی ضامن بقای بشر امروز است
(صیامیان .)۱۳۹۱ ،نظریههای جستوجوی اطالعات ،غالب ًا اشاره به مفهوم نیاز اطالعاتی دارد.
ي از مهمترين
ي آ ن است .يك 
ی نيازها 
ط ب ه ارضا 
ت هر ارگانيس م زنده منو 
تداو م حيا 
ي است (بابایی.)1382 ،
ي اطالعات 
ي انسا ن ب ه عنوا ن يك ارگانيس م زنده و پيچيده ،نيازها 
نيازها 
نیازهای اطالعاتی نیازهایی هستند که از طریق خدمات اطالعرسانی و مواد کتابخانهای ارضا
میشوند و کتابخانهها در این خصوص نقش مهمی را ایفا میكنند (ارجمند .)۱۳۸۰،در

 . 1دانشآموخته دوره دکرتی تخصصی کتابداری
و اطالعرسانی ،دانشکده علوم انسانی و اجتامعی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
siamian46@gmail.com
 2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی،
دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس،
تهران ،ایران
 .3استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی،
دانشکده علوم انسانی و اجتامعی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 .4دانشیارگروه علم اطالعات و دانششناسی،
دانشکده علوم انسانی و اجتامعی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
5. Detmer
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تعریفی دیگر ،نیازهای اطالعاتی در کتابداری و اطالعرسانی بهطورگسترده ،بهعنوان آنچه که
در ارتباط با جستوجوی اطالعات ،تعیین نیازهای اطالعاتی کاربران و استفاده از اطالعات
است ،تعریف میشود .مدخل نیاز اطالعاتی در اصطالحنامه كتابداری اینگونه است :واژه نیاز
اطالعاتی به نیازی اشاره میكند كه باید از خدمات اطالعرسانی یا از مواد و منابع اطالعاتی
تأمین شود .در اینجا فرض شده كه استفاده از اطالعات ،نتیجه برآورده شدن نیاز اطالعاتی
است .چون نیاز اطالعاتی در ذهن كاربر است ،مستقیم ًا مشاهده نخواهد شد و فقط با مشاهده
اقالم اطالعاتی مصرفشده یا پاسخهای سؤاالت قابل استنباط است (سلطانی و راستین،
 .)۱۳۶۵بنابراین کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نقش مهمی در تأمین نیازهای اطالعاتی
دارند (بورلی.)۲۰۱۱ ،6
معلولین بخش عظیمی از جامعه هستند .این افراد به دلیل محدودیتهای جسمی و یا
ذهنی نیاز به امکانات خاصی دارند ،اما این معلولیت بهمعنای عدم نیاز به اطالعات نیست .در
هزاره سوم که اطالعات سخن نخست پیشرفت را میزند ،توانمندیهای اطالعجویی برای
تمام اقشار جامعه ضروری است .بنابراین امکانات مناسب برای معلولین بهعنوان بخش مهم
و توانمند جامعه ،الزم است (ارجمند .)۱۳۸۰ ،باتوجه به آنچه بیان شد و اهمیت رفتار و نیاز
اطالعاتی نابینایان بهعنوان بخش عظیم و توانمندی از جامعه کشور که به علت محدودیتهای
جسمی ،نیاز اطالعاتیِ بیشتر ،و با امکانات متفاوت و خاصي که دارند و اینکه دسترسی به
اطالعات حق مسلم هر فرد و الزمه بقا در هزاره سوم است ،بنابراين تأمین نیازهای اطالعاتی
بدون آگاهی از نیازهای واقعی این گروه از جامعه امکانپذیر نيست و اگر بدون درنظرگرفتن
آن اقدام به اطالعرسانی و تأمین امکانات شود ،این اقدامات مفید فایده نخواهد بود .تحقیقات
پیشین ،اهمیت فاکتورهای موقتی را روی درک نیازهای اطالعات درحال تغییر کاربران
برجسته می کرد (آدامز.)۲۰۰۵ ،7
باتوجه به بررسیهای بهعملآمده در زمینه نیازها و رفتارهای اطالعاتی نابینایان در کشور
و نقش کتابخانهها در آن ،بهصورت جامع تحقیقی انجام نشده و تحقیقات انجامشده در خارج
از کشور نیز جامع نبوده است و صرف ًٌا به نیاز و یا رفتار اطالعاتی پرداختهاند .پژوهش حاضر
درصدد است بر همین پژوهشهای محدود ،مروري نظاممند داشته باشد و جمعبندی کلی
نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی را در ایران و جهان و نقش کتابخانهها در تأمین آنها
و در انتها راهکارهایی برای بهبود نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی ارائه كند.
6 . Beverley
7. Adams
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شناسايي سيستماتيك كليه پژوهشهاي اوليه در دسترس ،ارزيابي نقادانه اين پژوهشها و
تحلیل دادههاي مطالعات با كيفيت مطلوب با يك روش استاندارد و نظاممند كه براي پاسخ
دادن به يك سؤال مرتبط به سالمت انجام ميشود .بدین منظور پژوهشهای مرتبط در این
خصوص ،در ایران در پایگاههای اطالعرسانی  Irandoc, medlib, Sid, ,magiran, NLIRبا
کلیدواژههای نیاز اطالعاتی ،منابع اطالعاتی ،ابزارها ،فناوری اطالعات ،کتابخانهها ،خدمات
کتابخانهای ،کمبینایان ،نابینایان ،نقش کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات؛ و در جهان در
پایگاههای اطالعاتی PMC, PubMed, Scopus, CINAHLبا کلیدواژههایInformation needs,
health information needs, library services, visually impaired, low vision, blind people and
شناسایی و نتایج مرتبط در این حوزه ،در چهار عامل مؤثر بر نیاز اطالعاتی کاربران یعنی
منابع اطالعاتی ،ابزارها و فناوریها ،نقش کتابخانهها و خدمات آنها و نقش کتابداران و
تأمینکنندگان اطالعات ،از پژوهشها استخراج شدند و مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
روش انتخاب پژوهشها به این صورت بود که چون در ایران پژوهشهایی که بهصورت
مستقیم به نیازهای اطالعاتی نابینایان بپردازند ،تنها محدود به دو پژوهش صیامیان ()1391
و نوشینفرد و همکاران ( )1389بود  ،بنابراین پژوهشهایی برگزیده شدند که در آنها به
ارزیابی خدمات کتابخانهها به نابینایان اشاره داشتهاند ،8بدین ترتیب مرتبطترین پژوهشها از
سال 1991انتخاب و پژوهشهای خارج از کشور نیز مرتبطترین پژوهشها از سال 2000
انتخاب شدند .درمجموع  17پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که  9پژوهش مربوط به ایران
و  8مورد دیگر مربوط به خارج از کشور است .درصد فراوانی ایران از تقسیم فراوانی آن بر9
و درصد فراوانی جهان از تقسیم فراوانی آن بر عدد  8بهدست میآید .درصد فراوانی مجموع
نیز از تقسیم مجموع فراوانیهای ایران و جهان بر عدد  16حاصل میشود.

یافتهها

نتایج پژوهشها درخصوص ابزار پژوهشها نشان داد که ابزار مورد استفاده بهویژه در ایران
بیشتر پرسشنامه است .بیگدلی ( ،)2009بورلی و همکاران ( )2011از چکلیست استفاده
کردند .بورلی و همکاران ( ،)2011آتفیلد 9و همکاران ( ،)2006و ویلیامسون و همکاران
( )2000روش پژوهش خود را مصاحبه برگزیدند .خرامین و صیامیان ( ،)2011فهیمنیا و
رسولی ( ،)1392آیتاللهی ( ،)1382و استینروا ( )2002ابزار ترکیبی پرسشنامه و مصاحبه
را انتخاب کردند .سه پژوهش ضیایی ( ،)1383الکربی )2006( 10و لوئيز )2004( 11به ابزار
پژوهش خود اشارهای نداشتهاند.
از آنجا که ابزار اکثر پژوهشها پرسشنام ه است ،بنابراین روش پژوهش آنها نیز پیمایشی

.8درتهیهاینمقالهازاینمنبعنیزاستفاده
شدهاست:
Beverley, C. A., Bath, P. A., & Booth, A.
(2004). " Health information needs of
visually impaired people: A systematic
review of the literature". Health & Social
Care in the Community, 12(1):1-24.
9. Attfield
10. Lockerby
11. Lewis
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بود .روش پژوهش بورلی و همکاران ()۲۰۱۱؛ آتفیلد و همکاران ()۲۰۰۶؛ ویلیامسون و
همکاران ()2000؛ استینروا ( )2002کیفی بوده و بورلی و همکاران ( )2004مرور نظامیافته
است ،و آن سه پژوهش ضیایی ()۱۳۸۳؛ الکربی ( )2006و لوئیز ( )۲۰۰۴به ابزار پژوهش
خود اشارهای نداشتهاند ،روش پژوهش آنها نیز مشخص نیست.
جامعه پژوهش در ایران برحسب نوع کتابخانه و سازمان مورد بررسی :صیامیان ()۱۳۹۱
سازمانبهزیستی ایران؛ خسروی و خسروی ( )1389کتابخانه ملی؛ بیگدلی ( ،)2009فهیم نیا
و رسولی ( )۱۳۹۲و ضيايی( )۱۳۸۳کتابخانههای دانشگاهی؛ و خرامین و صیامیان ()2011
بهنظر میرسد در تحقیقات فرقانی و همکاران (( ،)۱۳۹۰نوشینفرد و
کتابخانه عمومی است .
همکاران ( ،)۱۳۸۹و بشارتی ( )۱۳۷۸کاربرا ِن همه انواع کتابخانهها مدّ نظر است .در تحقیق
آیتاللهی( ،)۱۳۸۲نوع کتابخانه و یا سازمان مورد بررسی مشخص نیست.
توزیع جغرافیایی جامعه پژوهش در ایران :صیامیان ( )۱۳۹۱و بیگدلی ( )2009ایران؛
فرقانی و همکاران ( )۱۳۹۰استان آذربایجان شرقی؛ خسروی و خسروی(  ،)۱۳۸۹بشارتی
( ،)۱۳۷۸و ضيايی ( )۱۳۸۳شهر تهران؛ نوشینفرد و همکاران ( )۱۳۸۹شهر کرمان؛ خرامین
و صیامیان ( )2011استان مازندران؛ و آیتاللهی ( ،)۱۳۸۲و فهیم نیا و رسولی ( )۱۳۹۲استان
تهران است .البته کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را به دلیل اینکه کاربران نابینای
آن از سراسر کشور هستند ،میتوان از نظر توزیع جغرافیایی ،کشوری در نظرگرفت.
جامعه پژوهش در خارج از کشور برحسب نوع کتابخانه و سازمان مورد بررسی :بورلی
و همکاران ( )2004مرکز خدمات بهداشت ملی؛ لوئیز ( )2004و (استینروا )۲۰۰۲ ،کتابخانه
عمومی هستند .در چهار پژوهش دیگر ،نوع کتابخانه و یا سازمانی که در آن تحقیق انجام
شده مشخص نیست .توزیع جغرافیایی جامعه پژوهش در جهان :بورلی و همکاران (2011
و )2004کشور انگلستان و استینروا ( )۲۰۰۲کشور اسلواکی ،و در چهار پژوهش خارجی
دیگر ،توزیع جغرافیایی پژوهش آنها مشخص نيست.
جمعبندی نتایج پژوهشهای مورد مطالعه بدین شرح است:
منابع اطالعاتی :منابع اطالعاتی بریل بیشترین منبع مورد استفاده نابینایان است (صیامیان،
۱۳۹۱؛ نوشینفرد و همکاران ،)۱۳۸۹ ،و منابع اطالعاتی گویا کمترین منابع اطالعاتی مورد
استفاده آنهاست (صیامیان .)۱۳۹۱ ،بیشترین منبع مورد استفاده کاربران نابينا و کمبينا منابع
گويا ،و کمترین ،منابع الکترونيکي است (نوشینفرد و همکاران)۱۳۸۹ ،؛ ترجیح دادن
دانشجویان با آسیبهای بینایی بر استفاده از منابع الکترونیکی (استینروا)۲۰۰۲ ،؛ کافی نبودن
منابع کتابخانهها برای نابينایان و کمبينایان (نوشینفرد و همکاران،)۱۳۸۹ ،؛ عدم رضايت
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مراجعين نابينا و کمبينا از منابع موجود (خرامین و صیامیان)2011 ،؛ عدم روزآمدی منابع
کتابخانه از نظر کيفي و محتوايي تعداد محدود منابع (خرامین و صیامیان)2011 ،؛ ناکارآمدی
و ناخوشایندی وضعیت موجود کتابهای گویا و بریل (ضيايی)۱۳۸۳،؛ عدم منابع گویا،
بریل ،چاپ درشت و الکترونیکی روزآمد (آیتاللهی)۱۳۸۲،؛ عالمتها و نشانههای بخش
نابینایان و پایین بودن کیفیت ضبط فایلهای صوتی و سرعت کم دسترسی به منابعی که
براي جستوجو در بخش مربوطه قرار میگیرد (فهیمنیا و رسولی)۱۳۹۲ ،؛ عدم وجود
کتاب با چاپ درشت در هیچ کتابخانهای(بشارتي)۱۳۷۸ ،؛ تعداد بسیار کم کتابهای بریل
و نوار در کتابخانهها (بشارتی)۱۳۷۸ ،؛ تهیه کتابهای گویای دیجیتالی استاندارد برای این
قشر (الکربی)2006 ،؛ تأثیر بیشتر کتابهای گویا نسبت به منابع چاپی بر جامعه پژوهش و
افزایش میزان یادگیری آنها (الکربی)2006 ،؛ دسترسی خوب آنها به منابع و انتخاب درست
منابع مورد نیاز آنها ( استینروا)۲۰۰۲ ،؛ اینترنت اولین منبع مورد استفاده آنها و عدم استفاده
از برگهدانها و آثار مرجع (استینروا)۲۰۰۲ ،؛ و نقش زیاد اینترنت بهعنوان منبع اطالعاتی
موردنیاز برای نابینایان و ارائه خدمات خاص پیوسته برای آنها در کتابخانهها (ویلیامسون و
همکاران  )2000 ،از جمله این موارد بودند.
ابزارها و فناوریهای مورد استفاده :نبودن ابزارهای ویژه برای نابینایان مهمترین مانع
برای دسترسی نابینایان به اطالعات مورد نیازشان است (صیامیان)۱۳۹۱ ،؛ استفاده بسيار کم
از تجهيزات و فناوریها (فرقانی)1390 ،؛ بهرهمندی استفاده از رایانه بیشترین ،پادکستها و
ودکستها کمترین ابزارها و فناوریهای مورد استفاده توسط نابینایان است (صیامیان)۱۳۹۱ ،؛
استفاده کم از رایانه در کتابخانهها برای چاپ بریل با سرعت بیشتر (بشارتی)۱۳۷۸ ،؛ وضعیت
مطلوب تجهیزات دیداری -شنیداری و تجهیزات ساختمانی(خسروی و خسروی)۱۳۸۹ ،؛
رضایت بسیار کم پاسخگويان از نرمافزار مخصوص نابينايان و شبکه امانت بينکتابخانهاي
(خرامین و صیامیان)2011 ،؛ و اطالع نابینایان از ابزارها و فناوریهای ویژه برای آنها در
کتابخانهها (استینروا )۲۰۰۲ ،ازجمله نتایج سایر مطالعات بود.
نقش کتابخانهها و خدمات آنها :رضایت زیاد نابینایان از خدمات کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی و آموزش ارائهشده توسط آنها (صیامیان)۱۳۹۱ ،؛ رضايت زیاد مراجعين
از خدمات عمومي کتابخانهها و همچنين ارائه خدمات مرجع تلفني و پستي کتابخانهها
(خرامین و صیامیان)2011 ،؛ رضایت بیش از  50درصد از مراجعهکنندگان نابینا و کمبینای
کتابخانه ملی از ارائه خدمات این بخش مجموعه کتابخانه از نظر کیفی و محتوایی که تا
حدودی تأمینکننده نیازهای اطالعاتی اعضاست (خسروی و خسروی)۱۳۸۹ ،؛ نگرش
مثبت افراد با آسیبهای بینایی و نابینا به کتابخانه و خدمات آنها (استینروا)۲۰۰۲ ،؛ رضايت
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متوسط نابينايان از خدمات کتابخانهها (فرقانی و همکاران)۱۳۹۰،؛ محرومیت دانشجویان
معلول از خدمات و امکانات در کتابخانههای تحت مطالعه (بیگدلی)2009 ،؛ تأمین نیازهای
اطالعاتی آنها توسط کتابخانهها تا حد بسیار کم (صیامیان )۱۳۹۱،؛ نقش متوسط و پایینتر
کتابخانهها در تأمین نيازهاي اطالعاتي (نوشینفرد و همکاران)۱۳۸۹ ،؛ نبود خدمات ویژه
برای دانشجویان معلول (بیگدلی)2009 ،؛ تأمین فقط یک بخش ناچیزی از نیازهای اطالعاتی
برای مراقبت اجتماعی و تندرستی افراد با آسیبهای بینایی (بورلی و همکاران)2011 ،؛
عدم توجه به نیازهای ویژه آنها بهصورت کامل ،نه توسط کتابخانه و نه خدمات جدید و
نه سیستمهای محیط دیجیتال (استینروا)۲۰۰۲ ،؛ کمترين رضايت از دسترسی به کتابخانه
(فرقانی و همکاران۱۳۹۰،؛ خرامین و صیامیان2011،؛ بیگدلی؛ )2009؛ رضايت کم مراجعين
از فضاي اختصاصيافته به بخش نابينايان (خرامین و صیامیان)2011 ،؛ کمبود فضا برای
کتابخانهها (بشارتی)۱۳۷۸ ،؛ ساختمان تمام کتابخانهها اختصاص ًا برای نابینایان و کمبینایان
ساخته نشده است (بشارتی)۱۳۷۸ ،؛ ميزان رضایت کم پاسخگويان از امکانات و تجهيزات
موجود در کتابخانهها (خرامین و صیامیان)2011،؛ عدم وجود تسهیالت و امکانات برای
جامعه پژوهش (بشارتی)۱۳۷۸،؛ مشکل نابینایان در استفاده از کتابخانه (بیگدلی)2009 ،؛
نبود بودجه کتابخانههای دانشگاهی در تأمین منابع اطالعاتی برای جامعه پژوهش (بیگدلی،
)2009؛ مشکل بودجه در کتابخانهها(بشارتي)۱۳۷۸،؛ نبود فهرستهای گویا و بریل یا
ویدئویی در هیچیک از کتابخانههای دانشگاهی ایران ،بیگدلی ()2009؛ و فهرستنویسی
محدود کتابهای بریل و نوارها (بشارتی. )۱۳۷۸،
نقش کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات :بيشترين رضايت از رفتار کتابداران (فرقانی
و همکاران)۱۳۹۰ ،؛ حساب بازکردن کاربران نابینای کتابخانه روی ارتباطات انسانی با
کتابداران (استینروا)۲۰۰۲ ،؛ وقت گذاشتن کتابداران برای آنها (استینروا)۲۰۰۲ ،؛ برخورداری
کاربران نابينا و کمبينا از راهنمايي کتابداران در دسترسي به اطالعات مورد نياز (نوشینفرد
و همکاران)۱۳۸۹ ،؛ همکاری ناچیز اطالعاتی بین تهیهکنندگان اطالعات برای این گروه
(بورلی و همکاران)2011 ،؛ مهـارت باالی کارکنان براي پاسخگويي و ياري در بازيابي منابع
و اطالعات مورد نياز جامعه پژوهش (خرامین و صیامیان)2011 ،؛ تسلـط بسیار کم کارکنان
در استفاده از منابع بریل (خرامین و صیامیان)2011 ،؛ و اعتماد به پزشکان عمومی کلیدی
محرک برای جستوجوی اطالعات (آتفیلد و همکاران.)2006 ،
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نامپژوهشها

فراوانی
(درصد) ایران

فراوانی
(درصد)
جهان

پرسشنامه

پژوهشهایدیگر

5
()55/55

0

چکلیست

بیگدلی()2009
بورلی و همکاران ()2004

1
()11/11

1
()14/28

2
()12/5

0

3
()42/85

3
()18/75

3
()33/33

1
()14/28

4
()13/28

0

4
()57/14

4
()25

مرور
نظاممند

بورلی و همکاران ()2011
آتفیلد و همکاران ()2006
ویلیامسون و همکاران
()2002( )2000

9
()99/99

0

9
()56/25

بورلی و همکاران ()2004

0

کتابخانهملی

خرسوی و خرسوی ۱۳۸۹

1
()11/11

1
()14/28
0

1
()1/25
1
()1/25

کتابخانهعمومی

خرامین و صیامیان ()2011
لوئیز ()2004

1
()11/11

2
()28/57

3
()18/75

کتابخانه
دانشگاهی

فهیم نیا و رسولی ()۱۳۹۲
بیگدلی ()2009
ضيايی ()۱۳۸۳

3
()33/33

0

3
()18/75

3
()33/33

0

3
()18/75

1
()11/11

1
()14/28

2
()12/5

موارداستخراجشده
(روششناسیپژوهشها)

ابزار
پژوهش

مصاحبه
پرسشنامهو
مصاحبه
پیامیشی
توصیفی

روش
پژوهش

جامعه
پژوهش

مجموع
فراوانی
(درصد)
ایران و جهان
6
()37/5

کیفی

چند نوع
کتابخانه
سازمانهایدیگر

بورلی و همکاران ()2011
آتفیلد و همکاران ()2006
ویلیامسونو
همکاران ()2000
فهیمنیا و رسولی ()۱۳۹۲
خرامین و صیامیان ()2011
آیت اللهی ()۱۳۸۲
پژوهشهایدیگر

فرقانی و همکاران ()۱۳۹۰
نوشینفردوهمکاران
()۱۳۸۹
بشارتی ()۱۳۷۸
صیامیان()۱۳۹۱
بورلی و همکاران ()2004

جدول 1
جمعبندیروششناسیپژوهشها
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موارداستخراجشده
(روششناسیپژوهشها)

در سطح کشوری

توزیع
جفرافیایی

ادامه جدول 1

در سطح استانی

در سطح شهری

جمعبندی روششناسی پژوهشها

نامپژوهشها

فراوانی
(درصد) ایران

فراوانی
(درصد)
جهان

مجموع
فراوانی
(درصد)
ایران و جهان

صیامیان()۱۳۹۱؛بیگدلی
()2009
بورلی و همکاران (2011
و )2004

2
()22/22

3
()42/85

5
()31/25

3
()33/33

0

3
()18/75

5
()44/44

0

5
()25

فرقانی و همکاران ()۱۳۹۰
خرامین و صیامیان ()2011
آيتاللهی()۱۳۸۲
فهیمنیا و رسولی ()۱۳۹۲
خرسوی و خرسوی ()۱۳۸۹
بشارتی ()۱۳۷۸
ضيايی ()۱۳۸۳
نوشینفردوهمکاران
()1389

جدول ،۱روششناسی پژوهشها را نشان میدهد که شامل ابزار پژوهش ،جامعه
پژوهش ،و توزیع جغرافیایی جامعه پژوهش است .نتایج بیانگر آن است که ابزار بیشتر
پژوهشها در ایران با  55/55درصد مربوط به پرسشنامه و برعکس در جهان از پرسشنامه
استفاده نشده و ابزار پژوهش آنها مصاحبه است .درنتیجه در ایران روش پژوهشها توصیفی-
پیمایشی و در جهان کیفی است .پژوهشهای انجامشده بیشتر بر روی کاربران کتابخانههای
عمومی و یا انواع مختلف کتابخانهها باهم است .توزیع جغرافیایی پژوهشها ابتدا در سطح
کشوری و سپس در سطح شهری است.
جدول ،۲نتایج پژوهشها را نشان میدهد .نتایج پژوهشها براساس چهار عامل :منابع
اطالعاتی موردنیاز و استفاده نابینایان و کمبینایان؛ وضعیت کتابخانهها درخصوص این منابع،
ابزارها و فناوریها مورد استفاده توسط نابیانایان ،بررسی وضعیت کتابخانهها و خدمات
آنها؛ و نقش کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات در ترغیب کردن و تأمین نیازهای اطالعاتی
نابینایان تقسیمبندی شده است .یافتههای حاصل از پژوهشها نشان میدهد که بیشترین منابع
مورد استفاده در ایران کتاب بریل با  22/22درصد و در جهان سایر منابع اطالعاتی مانند منابع
گویا ،دیجیتالی ،الکترونیکی و اینترنت با  42/85درصد است .در ایران بیشتر منابع اطالعاتی
با  55درصد وضعیت مناسبی ندارند ،درحالیکه در جهان با  42/85درصد منابع اطالعاتی
موجود در کتابخانهها برای نابینانایان وضعیت بهتری دارند.
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نویسندگان

فراوانی
(درصد)
ایران

فراوانی
(درصد)
جهان

مجموع(درصد)
ایران و جهان

کتاببریل

صیامیان()۱۳۹۱
نوشینفرد و
همکاران ()۱۳۸۹

2
()22/22

0

2
()12/5

سایر(منابعگویا،
دیجیتالیو)...

نوشینفردوهمکاران
()۱۳۸۹
الکربی ()2006
ویلیامسونو
همکاران ()2000

1
()11/11

وضعیتنامناسب
منابع

نوشینفردوهمکاران
()۱۳۸۹
خرامینوصیامیان
()2011
ضيايی ()۱۳۸۳
آيتاللهی()۱۳۸۲
بشارتی ()۱۳۷۸

5
()55/55

وضعیتمناسب
منابع

الکربی ()2006
ویلیامسونو
همکاران ()2000

0

وضعیتنامناسب
ابزارها و فناوریها

صیامیان()۱۳۹۱
نوشینفردوهمکاران
()۱۳۸۹
خرامینوصیامیان
()2011

3
()33/33

0

وضعیتمناسب
ابزارها و فناوریها

خرسوی و خرسوی
()۱۳۸۹

1
()11/11

0

1
()1/25

رایانه

خرسوی و خرسوی
()۱۳۸۹

1
()11/11

0

1
()1/25

موارداستخراجشده(نتیجهپژوهشها)

منابع
اطالعاتی

ابزارها و
فناوریها

3
()42/85

4
()25

0

5
()31/25

3
()42/85

3
()18/75

3
()18/75

جدول 2
جمعبندینتایجپژوهشها
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نویسندگان

فراوانی
(درصد)
ایران

رضایتنابینایاناز
خدماتکتابخانهها

صیامیان()۱۳۹۱
خرامینوصیامیان
()2011
خرسوی و خرسوی
()۱۳۸۹

3
()33/33

رضایت متوسط و
پایین از خدمات
کتابخانهها

فرقانی و همکاران
()۱۳۹۰
بیگدلی()2009
صیامیان()۱۳۹۱
نوشینفردوهمکاران
()۱۳۸۹
بورلی و همکاران
( 2011و )2004

4
()44/44

عدم رضایت در
دسرتسیبهکتابخانه

موارداستخراجشده(نتیجهپژوهشها)

نقش
کتابخانههاو
خدماتآنها

ادامه جدول 2
جمعبندی نتایج پژوهشها

160

فراوانی
(درصد)
جهان

0

2
()28/57

مجموع(درصد)
ایران و جهان

3
()18/75

6
()37/5

فرقانی و همکاران
()۱۳۹۰
بیگدلی()2009
خرامینوصیامیان
()2011

2
()22/22

0

2
()12/5

عدم رضایت از فضا
وساختامنکتابخانه

خرامینوصیامیان
()2011
بشارتی ()۱۳۷۸

2
()22/22

0

2
()12/5

عدم تسهیالت و
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ادامه جدول 2
جمعبندینتایجپژوهشها

درخصوص ابزارها و فناوریهای مورد استفاده در پژوهشهای جهان نتایجی یافت
نشد ،اما در ایران تنها در یک پژوهش وضعیت مناسب ابزارها و فناوریها گزارش شده و سه
پژوهش ديگر حاکی از وضعیت نامناسب آنهاست.
عامل مهم دیگر که از عوامل بررسیشده مهم در پژوهش است ،نقش کتابخانهها در
تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی و وضعیت کتابخانهها و خدمات آنها در
این خصوص است .نتایج جدول  ۲در این مورد مهم مبیّن عدم رضایت کاربران نابینا از
خدمات کتابخانهها ( 44/44درصد) بهویژه در ایران است .عدم رضایت در دسترسی به
کتابخانه؛ عدم رضایت از فضا و ساختمان کتابخانه و نبود تسهیالت ،عالمتها و نشانههای
نامناسب؛ سرعت کم دسترسی به منابع؛ پایین بودن بودجه مطلوب ،کیفیت ضبط فایلهای
صوتی ،امکانات ،و فهرست کامل از منابع ویژه برای نابینایان از دیگر عواملِ به همراه داشتن
نارضایتیآنهاست.
کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات که میتوانند نقش مؤثری در رهنمونسازی کاربران
به نیازهای اطالعاتی آها داشته باشند ،برخالف عوامل دیگر در پژوهشهای انجامشده در
ایران نشان از رضایت کاربران از آنهاست.

نتیجهگیری

درمجموع نتایج پژوهشها نشان میدهد که در ایران ،عوامل موثر بر نیازهای اطالعاتی
کاربران نابینا وضعیت مطلوبی ندارد و تنها نقش کتابداران در این خصوص چشمگیر است.
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منابع اطالعاتی ویژه نابینایان و منابع موجود در کتابخانهها کافی ،به روز و پاسخگوی
نیازهای اطالعاتی آنها نیست .بنابراین در این خصوص الزم است انواع منابع اطالعاتی
مانند کتاب بریل ،گویا ،الکترونیکی و دیجیتال مخصوص نابینایان فراهم شود .چنانچه در
پژوهشهای صیامیان ( )۱۳۹۱و استینروا (  )۲۰۰۲تأسیس و راهاندازی کتابخانههای دیجیتال
ویژه نابینایان و ارائه منابع کتابخانه بهصورت دیجیتالی و منابع گویا مهمترین انتظارات نابینایان
از خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی است.
ابزارها و فناوریهای مورد استفاده در کتابخانهها نیز وضعیت مناسبی ندارند ،یا موجود
نیستند یا محدود هستند؛ کاربران و حتی برخی از کتابداران مهارت کار با این ابزارها را ندارند،
و برخی از کاربران نيز از وجود چنین ابزارهایی بياطالعند .از آنجا که فناوری اطالعات
میتواند در دسترسپذیر کردن هر چه بیشتر اطالعات عمل كند ،بنابراین الزم است که
کتابخانهها این ابزارهاو فناوریها مانند رایانه ،پادکستها و کتابخوانها و ...را برای استفاده
نابینایان بهکارگیرند .آموزش استفاده از این ابزارها برای نابینایان ،کتابداران ،و اطالعرسانان نیز
الزم است.
نقش کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در برطرف کردن نیازهای اطالعاتی کاربران با
آسیب بینایی گویای آن است که کتابخانهها نتوانستهاند رضایت کاربران را در این خصوص
جلب کنند و نیازهای اطالعاتی آنها را تأمین و به نیازهای ویژه نابینایان توجه كنند .دسترسی
سخت به کتابخانهها و فضای نامناسب و نبود امکانات و تجهیزات مناسب در کتابخانهها و
عدم فهرست جامع ،مهمترین عوامل در نارضایتی مراجعین از کتابخانهها و خدمات آنهاست.
از آنجا که افراد با آسیب بینایی حق دارند همانند افرادی که دارای بینایی طبیعی هستند ،در
کتابخانهها به اطالعات دسترسی داشته باشند و چون همانند آنها نیاز به طیف وسیعی از
اطالعات دارند ،بنابراین میبایست کتابخانهها سعی در برطرف کردن نیازهای اطالعاتی این
جمعیت خاص از جامعه داشته باشند .ساختمان کتابخانهها بايد با درنظرگرفتن ویژگیهای
نابینایان احداث شوند و بودجهای از کتابخانه نيز به تأمین نیازهای اطالعاتی آنان اختصاص
داده شود .بايد شبکه امانت بینکتابخانهای براي ارتقاء منابع مورد نیاز آنها و ایجاد تنوع در
خدمات ارائهشده وجود داشته باشد .همانند پیشنهاد پژوهش فرقانی و همکاران(،)۱۳۹۰
تجهیزات و منابع موجود در کتابخانه توسعه یابد و مشابه پیشنهاد پژوهش استينروا ( )2002از
منابع ویژه برای نابینایان ،فهرست کامل الکترونیکی تهیه شود و امکان دسترسیِ آن از طریق
اینترنت فراهم و درکل سعی در رفع موانع فیزیکی در کتابخانهها شود.
برخالف این نتایج ،کاربران نابینا از کتابداران و تأمینکنندگان اطالعات و از رفتار
آنها رضایت دارند و به ایجاد ارتباطات انسانی با کتابداران حساب باز کردهاند .کاربران به
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آنها بهعنوان تأمینکنندگان اطالعات اعتماد دارند و مهارت کتابداران را براي پاسخگویی
به سؤاالت و بازیابی منابع و اطالعات موردنیازشان باال میدانند .کتابداران در این راستا
میبایست سعی كنند با متانت با این کاربران خاص برخورد كنند و همکاری بیشتری با آنها
داشته باشند .همچنین مهارتهای خود را درخصوص استفاده از منابع اطالعاتی ویژه نابینایان
افزایش دهند.
درکل میتوان گفت کتابخانهها باید برنامهریزی برای نابینایان را در برنامه راهبردی
خود قرار دهند و به نیازهای اطالعاتی آنان و سایر افراد با ناتواناییهای جسمانی اهمیت
دهند .از آنجا که تحقیقات انجامشده بهصورت خاص در موضوع نیازهای اطالعاتی کاربران
با ناتواناییهای جسمی بسیار کم بوده ،پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری در این حوزه
با رویکرد کیفی در سطح شهری ،استانی ،و کشوری انجام شود تا نیازهای اطالعاتی اقشار
خاص جامعه در هر سطحی شناسایی شود.
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