
ڪلیدواژه ها 

نیازهای اطالعاتی، خدمات کتابخانه ها، نابینایان و کم بینایان، افراد با آسیب های بینایی

نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها 

در تأمین آنها: مرور نظام مند
حسن صیامیان | محمد حسن زاده | فاطمه نوشین فرد | نجال حریری 

چڪیده

هدف: هدف از این تحقیق، مرور نظام  مند نیازهای اطالعاتی 
کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها در تأمین آنهاست.

روش/ رويکرد پژوهش: روش پژوهش مرور نظام مند است. بدین 
منظور پژوهش های مرتبط در ایران در پایگاه های اطالع  رسانی, 
با   medlib, magiran, Sid, Irandoc, NLAI Iranmedex
کلیدواژه  های نیاز اطالعاتی، کتابخانه، نیازهای اطالعات بهداشتی، 
نیازهای اطالعاتی افراد با آسیب  های بینایی، خدمات کتابخانه  ای، 
نابینایان، منابع اطالعاتی، ابزارها، فناوری اطالعات، کتابخانه ها، 
کم  بینایان، نابینایان، نقش کتابداران و تأمین کنندگان اطالعات؛ و 
 PMC, Pubmed, Scopus,اطالعاتی پایگاه های  در  جهان  در 
 nformation needs, health کلیـــدواژه  های  با   CINAHL
 information needs, library services, visually impaired
people, 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 فناوری ها، نقش کتابخانه ها و خدمات آنها، 
و نقش کتابداران و تأمین کنندگان اطالعات از پژوهش ها استخراج 

شدند و مورد مقایسه قرار گرفته اند.
يافته ها: پژوهش  ها نشان داد ابزار مورد استفاده اکرث آنها پرسشنامه 
بوده، بنابراین روش پژوهش اکرث آنها نیز پیامیشی- توصیفی است. 
جامعه پژوهش ها در خارج از کشور برحسب نوع کتابخانه و 

سازمان بوده است. 
نتيجه  گريی: در ایران، عوامل مؤثر بر نیازهای اطالعاتی کاربران 
وضعیت مطلوبی ندارد و تنها نقش کتابداران در این خصوص قابل 
توجه است. جمع بندی حاصل از این پژوهش ها به ویژه در ایران، 
نشان داد که منابع اطالعاتی، ابزارها و فناوری ها، و کتابخانه ها در 
تأمین نیاز اطالعاتی کاربران نابینا موفق عمل نکرده اند و کاربران از 
وضعیت آنها رضایت کمرتی دارند. از میان این چهار عامل، نقش 
کتابداران و اطالع رسانان در تأمین نیازهای اطالعاتی آنها قابل توجه 

است. 
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1 .  دانش آموخته دوره دکرتی تخصصی کتابداری 

و اطالع رسانی، دانشکده علوم انسانی و اجتامعی، 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 

تهران، ایران )نویسنده مسئول(

siamian46@gmail.com 

2  دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، 

دانشكده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 

تهران، ایران 

3.   استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، 

دانشکده علوم انسانی و اجتامعی، دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4.   دانشیارگروه علم اطالعات و دانش شناسی، 

دانشکده علوم انسانی و اجتامعی، دانشگاه آزاد 

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

5. Detmer

نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی
 و نقش کتابخانه ها 

در تأمین آنها: مرور نظام مند

حسن صیامیان1 | محمد حسن زاده2 | فاطمه نوشین فرد3 | نجال حریری4

دریافت:1391/5/21  پذیرش: 1391/11/29

مقدمه
از آغاز تمدن بشری، اطالعات و استفاده از آن یکی از مسائل مهم به  شمار می آمده است)صیامیان، 
۲۰۱۱( و انرژي و درون  مایه همه فعالیت هاي علمي- فرهنگي و...، اطالعات و دانش است 
)مجیدی، ۲۰۱۲(. با رشد اطالعات الکترونیکی و دسترس  پذیری روزافزون اطالعات بهداشتی، 
ایده »بیمار مطلع« مهم تر شده است. از طرف دیگر رویکرد اطالعات به  موقع، با کیفیت، قابل 
دسترس، قابل فهم، قابل اطمینان، و مرتبط برای بیماران و مراقبت  کنندگان منجر به پیشرفت شده 
است )دتمر5، ۲۰۰۳(. اکنون دسترسي به اطالعات و استفاده مؤثر از آن براي قشرهاي جامعه 
به  منزله یک اصل اساسي در زندگي اجتماعي و حرفه اي به  شمار مي رود. از آنچه بیان شد می توان 
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 پیشرفت های بشری را ندارد، بنابراین مهارت های اطالع یابی ضامن بقای بشر امروز است 

)صیامیان، ۱۳۹۱(. نظریه های جست وجوی اطالعات، غالباً اشاره به مفهوم نیاز اطالعاتی دارد.
تداوم  حیات  هر ارگانیسم  زنده  منوط  به  ارضای  نیازهاي  آن  است. یکي  از مهم ترین  
نیازهاي  انسان  به  عنوان  یک  ارگانیسم  زنده  و پیچیده، نیازهاي  اطالعاتي  است )بابایی، ۱۳8۲(. 
نیازهای اطالعاتی نیازهایی هستند که از طریق خدمات اطالع رسانی و مواد کتابخانه ای ارضا 
می شوند و کتابخانه ها در این خصوص نقش مهمی را ایفا می کنند )ارجمند،۱۳8۰(. در 
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تعریفی دیگر، نیازهای اطالعاتی در کتابداری و اطالع رسانی به  طورگسترده، به عنوان آنچه که 
در ارتباط با جست وجوی اطالعات، تعیین نیازهای اطالعاتی کاربران و استفاده از اطالعات 
است، تعریف می شود. مدخل نیاز اطالعاتی در اصطالحنامه کتابداری اینگونه است: واژه نیاز 
اطالعاتی به نیازی اشاره می  کند که باید از خدمات اطالع رسانی یا از مواد و منابع اطالعاتی 
تأمین شود. در اینجا فرض شده که استفاده از اطالعات، نتیجه برآورده شدن نیاز اطالعاتی 
است. چون نیاز اطالعاتی در ذهن کاربر است، مستقیماً مشاهده نخواهد شد و فقط با مشاهده 
اقالم اطالعاتی مصرف  شده یا پاسخ های سؤاالت قابل استنباط است )سلطانی و راستین، 
۱۳۶5(.  بنابراین کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی نقش مهمی در تأمین نیازهای اطالعاتی 

دارند )بورلی۶، ۲۰۱۱(.
معلولین بخش عظیمی از جامعه هستند. این افراد به دلیل محدودیت های جسمی و یا 
ذهنی نیاز به امکانات خاصی دارند، اما این معلولیت به معنای عدم نیاز به اطالعات نیست. در 
هزاره سوم که اطالعات سخن نخست پیشرفت را می زند، توانمندی های اطالع جویی برای 
تمام اقشار جامعه ضروری است. بنابراین امکانات مناسب برای معلولین به عنوان بخش مهم 
و توانمند جامعه، الزم است )ارجمند، ۱۳8۰(. باتوجه به آنچه بیان شد و اهمیت رفتار و نیاز 
اطالعاتی نابینایان به عنوان بخش عظیم و توانمندی از جامعه کشور که به علت محدودیت های 
جسمی، نیاز اطالعاتِی 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، بنابراین تأمین نیازهای اطالعاتی 
بدون آگاهی از نیازهای واقعی این گروه از جامعه امکان پذیر نیست و اگر بدون درنظرگرفتن 
آن اقدام به اطالع رسانی 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 )آدامز7، ۲۰۰5(.
باتوجه به بررسی های به عمل  آمده در زمینه نیازها و رفتارهای اطالعاتی نابینایان در کشور 
و نقش کتابخانه ها در آن، به صورت جامع تحقیقی انجام نشده و تحقیقات انجام شده در خارج 
از کشور نیز جامع نبوده است و صرفاًًٌ به نیاز و یا رفتار اطالعاتی پرداخته اند. پژوهش حاضر 
درصدد است بر همین پژوهش های محدود، مروري نظام  مند داشته باشد و جمع بندی کلی 
نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی را در ایران و جهان و نقش کتابخانه ها در تأمین آنها 

و در انتها راهکارهایی برای بهبود نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی ارائه کند.

روش پژوهش
روش پژوهش مرور نظام مند است. مرور نظام مند متون عبارت است از اقدام هماهنگ براي 

حسن صیامیان 
محمد حسن زاده  
فاطمه نوشین فرد |  نجال حریری  

6 . Beverley

7. Adams
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شناسایي سیستماتیک کلیه پژوهش هاي اولیه در دسترس، ارزیابي نقادانه این پژوهش ها و 
تحلیل داده هاي مطالعات با کیفیت مطلوب با یک روش استاندارد و نظام  مند که براي پاسخ 
دادن به یک سؤال مرتبط به سالمت انجام مي  شود. بدین منظور پژوهش های مرتبط در این 
خصوص، در ایران در پایگاه های اطالع رسانی Irandoc, medlib, Sid, ,magiran, NLIR  با 
کلیدواژه های نیاز اطالعاتی، منابع اطالعاتی، ابزارها، فناوری اطالعات، کتابخانه ها،  خدمات 
کتابخانه ای، کم بینایان، نابینایان، نقش کتابداران و تأمین  کنندگان اطالعات؛ و در جهان در 
 Information needs,با کلیدواژه های  PMC, PubMed, Scopus, CINAHLپایگاه های اطالعاتی
  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 فناوری ها، نقش کتابخانه ها و خدمات آنها و نقش کتابداران و 

تأمین کنندگان اطالعات، از پژوهش ها استخراج شدند و مورد مقایسه قرار گرفته اند.
روش انتخاب پژوهش ها به این صورت بود که چون در ایران پژوهش هایی که به صورت 
مستقیم به نیازهای اطالعاتی نابینایان بپردازند، تنها محدود به دو پژوهش صیامیان )۱۳۹۱( 
و نوشین فرد و همکاران )۱۳8۹( بود ، بنابراین پژوهش هایی برگزیده شدند که در آنها به 
ارزیابی خدمات کتابخانه ها به نابینایان اشاره داشته اند8، بدین ترتیب مرتبط ترین پژوهش ها از 
سال۱۹۹۱ انتخاب و پژوهش های خارج از کشور نیز مرتبط ترین پژوهش ها از سال ۲۰۰۰ 
انتخاب شدند. درمجموع ۱7 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که ۹ پژوهش مربوط به ایران 
و 8 مورد دیگر مربوط به خارج از کشور است. درصد فراوانی ایران از تقسیم فراوانی آن بر۹ 
و درصد فراوانی جهان از تقسیم فراوانی آن بر عدد 8 به دست می آید. درصد فراوانی مجموع 

نیز از تقسیم مجموع فراوانی های ایران و جهان بر عدد ۱۶ حاصل می شود. 

یافته  ها
نتایج پژوهش ها درخصوص ابزار پژوهش  ها نشان داد که ابزار مورد استفاده به ویژه در ایران 
بیشتر پرسشنامه است. بیگدلی )۲۰۰۹(، بورلی و همکاران )۲۰۱۱( از چک لیست استفاده 
کردند. بورلی و همکاران )۲۰۱۱(، آتفیلد۹ و همکاران )۲۰۰۶(، و ویلیامسون و همکاران 
)۲۰۰۰( روش پژوهش خود را مصاحبه برگزیدند. خرامین و صیامیان )۲۰۱۱(، فهیم نیا و 
رسولی )۱۳۹۲(، آیت  اللهی )۱۳8۲(، و استینروا )۲۰۰۲( ابزار ترکیبی پرسشنامه و مصاحبه 
را انتخاب کردند. سه پژوهش ضیایی )۱۳8۳(، الکربی۱۰ )۲۰۰۶( و لوئیز۱۱ )۲۰۰4( به ابزار 

پژوهش خود اشاره ای نداشته اند. 
از آنجا که ابزار اکثر پژوهش ها پرسشنامه  است، بنابراین روش پژوهش آنها نیز پیمایشی 

نیازهای اطالعاتی کاربران با 
آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها 
در تأمیــن آنها: مـرور نظام منــد

8. در تهیه این مقاله از این منبع نیز استفاده 

شده است: 

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 )۲۰۰۰(؛ استینروا )۲۰۰۲( کیفی بوده و بورلی و همکاران )۲۰۰4( مرور نظام  یافته 
است، و آن سه پژوهش ضیایی )۱۳8۳(؛ الکربی )۲۰۰۶( و لوئیز )۲۰۰4( به ابزار پژوهش 

خود اشاره ای نداشته اند، روش پژوهش آنها نیز مشخص نیست. 
جامعه پژوهش در ایران برحسب نوع کتابخانه و سازمان مورد بررسی: صیامیان )۱۳۹۱( 
سازمان بهزیستی ایران؛ خسروی و خسروی )۱۳8۹( کتابخانه ملی؛ بیگدلی )۲۰۰۹(، فهیم نیا 
و رسولی )۱۳۹۲( و ضیایی)۱۳8۳( کتابخانه های دانشگاهی؛ و خرامین و صیامیان )۲۰۱۱(  
کتابخانه عمومی است. به   نظر می رسد در تحقیقات فرقانی و همکاران )۱۳۹۰(، )نوشین فرد و 
همکاران )۱۳8۹(، و بشارتی )۱۳78(  کاربراِن همه انواع کتابخانه ها مّد نظر است. در تحقیق 

آیت اللهی)۱۳8۲(، نوع کتابخانه و یا سازمان مورد بررسی مشخص نیست.
توزیع جغرافیایی جامعه پژوهش در ایران: صیامیان )۱۳۹۱( و بیگدلی )۲۰۰۹( ایران؛ 
فرقانی و همکاران )۱۳۹۰( استان آذربایجان شرقی؛ خسروی و خسروی) ۱۳8۹(،  بشارتی 
)۱۳78(، و ضیایی )۱۳8۳( شهر تهران؛ نوشین فرد و همکاران )۱۳8۹( شهر کرمان؛ خرامین 
و صیامیان )۲۰۱۱( استان مازندران؛ و آیت اللهی )۱۳8۲(، و فهیم نیا و رسولی )۱۳۹۲( استان 
تهران است. البته کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را به دلیل اینکه کاربران نابینای 

آن از سراسر کشور هستند، می توان از نظر توزیع جغرافیایی، کشوری در نظرگرفت.
جامعه پژوهش در خارج از کشور برحسب  نوع کتابخانه و سازمان مورد بررسی: بورلی 
و همکاران )۲۰۰4( مرکز خدمات بهداشت ملی؛  لوئیز  )۲۰۰4( و )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 )۲۰۱۱ 
و۲۰۰4(  کشور انگلستان و استینروا )۲۰۰۲( کشور اسلواکی، و در چهار پژوهش خارجی 

دیگر، توزیع جغرافیایی پژوهش آنها مشخص نیست. 

جمع بندی نتایج پژوهش های مورد مطالعه بدین شرح است:
منابع اطالعاتی: منابع اطالعاتی بریل بیشترین منبع مورد استفاده نابینایان است )صیامیان، 

۱۳۹۱؛ نوشین فرد و همکاران، ۱۳8۹(، و منابع اطالعاتی گویا کمترین منابع اطالعاتی مورد 
استفاده آنهاست )صیامیان، ۱۳۹۱(. بیشترین منبع مورد استفاده کاربران نابینا و کم بینا منابع 
گویا، و کمترین، منابع الکترونیکي است )نوشین فرد و همکاران، ۱۳8۹(؛ ترجیح دادن 
دانشجویان با آسیب های بینایی بر استفاده از منابع الکترونیکی )استینروا، ۲۰۰۲(؛ کافی نبودن 
منابع کتابخانه ها برای نابینایان و کم  بینایان )نوشین فرد و همکاران، ۱۳8۹(،؛ عدم رضایت 

حسن صیامیان 
محمد حسن زاده  
فاطمه نوشین فرد |  نجال حریری  
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مراجعین نابینا و کم  بینا از منابع موجود )خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ عدم روزآمدی منابع 
کتابخانه از نظر کیفي و محتوایي تعداد محدود منابع )خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ ناکارآمدی 
و ناخوشایندی وضعیت موجود کتاب های گویا و بریل )ضیایی،۱۳8۳(؛ عدم منابع گویا، 
بریل، چاپ درشت و الکترونیکی روزآمد )آیت اللهی،۱۳8۲(؛ عالمت ها و نشانه های بخش 
نابینایان و پایین بودن کیفیت ضبط فایل های صوتی و سرعت کم دسترسی به منابعی که 
براي جست وجو در بخش مربوطه قرار می گیرد )فهیم  نیا و رسولی، ۱۳۹۲(؛ عدم وجود 
کتاب با چاپ درشت در هیچ کتابخانه ای)بشارتي، ۱۳78(؛ تعداد بسیار کم کتاب های بریل 
و نوار در کتابخانه ها )بشارتی، ۱۳78(؛ تهیه کتاب های گویای دیجیتالی استاندارد برای این 
قشر )الکربی، ۲۰۰۶(؛ تأثیر بیشتر کتاب های گویا نسبت به منابع چاپی بر جامعه پژوهش و 
افزایش میزان یادگیری آنها )الکربی، ۲۰۰۶(؛ دسترسی خوب آنها به منابع و انتخاب درست 
منابع مورد نیاز آنها ) استینروا، ۲۰۰۲(؛ اینترنت اولین منبع مورد استفاده آنها و عدم استفاده 
از برگه دان ها و آثار مرجع )استینروا، ۲۰۰۲(؛ و نقش زیاد اینترنت به عنوان منبع اطالعاتی 
موردنیاز برای نابینایان و ارائه خدمات خاص پیوسته برای آنها در کتابخانه ها )ویلیامسون و 

همکاران ، ۲۰۰۰( از جمله این موارد بودند.
ابزارها و فناوری های مورد استفاده: نبودن ابزارهای ویژه برای نابینایان مهم ترین مانع 

برای دسترسی نابینایان به اطالعات مورد نیازشان است )صیامیان، ۱۳۹۱(؛ استفاده بسیار کم 
از تجهیزات و فناوری ها )فرقانی، ۱۳۹۰(؛ بهره مندی استفاده از رایانه بیشترین، پادکست ها و 
ودکست ها کمترین ابزارها و فناوری های مورد استفاده توسط نابینایان است )صیامیان، ۱۳۹۱(؛ 
استفاده کم از رایانه در کتابخانه ها برای چاپ بریل با سرعت بیشتر )بشارتی، ۱۳78(؛ وضعیت 
مطلوب تجهیزات دیداری- شنیداری و تجهیزات ساختمانی)خسروی و خسروی، ۱۳8۹(؛ 
رضایت بسیار کم پاسخ گویان از نرم افزار مخصوص نابینایان و شبکه امانت بین کتابخانه اي 
)خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ و اطالع نابینایان از ابزارها و فناوری های ویژه برای آنها در 

کتابخانه ها )استینروا، ۲۰۰۲( ازجمله نتایج سایر مطالعات بود.
نقش کتابخانه ها و خدمات آنها: رضایت زیاد نابینایان از خدمات کتابخانه ها و مراکز 

مراجعین  زیاد  آنها )صیامیان، ۱۳۹۱(؛ رضایت  توسط  ارائه شده  آموزش  و  اطالع رسانی 
از خدمات عمومي کتابخانه ها و همچنین ارائه خدمات مرجع تلفني و پستي کتابخانه ها 
)خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ رضایت بیش از 5۰ درصد از مراجعه کنندگان نابینا و کم بینای 
کتابخانه ملی از ارائه خدمات این بخش مجموعه کتابخانه از نظر کیفی و محتوایی که تا 
حدودی تأمین کننده نیازهای اطالعاتی اعضاست )خسروی و خسروی، ۱۳8۹(؛ نگرش 
مثبت افراد با آسیب های بینایی و نابینا به کتابخانه و خدمات آنها )استینروا، ۲۰۰۲(؛ رضایت 

نیازهای اطالعاتی کاربران با 
آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها 
در تأمیــن آنها: مـرور نظام منــد
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متوسط نابینایان از خدمات کتابخانه ها )فرقانی و همکاران،۱۳۹۰(؛ محرومیت دانشجویان 
معلول از خدمات و امکانات در کتابخانه های تحت مطالعه )بیگدلی، ۲۰۰۹(؛ تأمین نیازهای 
اطالعاتی آنها توسط کتابخانه ها تا حد بسیار کم )صیامیان ،۱۳۹۱(؛  نقش متوسط و پایین تر 
کتابخانه ها در تأمین نیازهاي اطالعاتي )نوشین فرد و همکاران، ۱۳8۹(؛ نبود خدمات ویژه 
برای دانشجویان معلول )بیگدلی، ۲۰۰۹(؛ تأمین فقط یک بخش ناچیزی از نیازهای اطالعاتی 
برای مراقبت اجتماعی و تندرستی افراد با آسیب های بینایی )بورلی و همکاران، ۲۰۱۱(؛ 
عدم توجه به نیازهای ویژه آنها به صورت کامل، نه توسط کتابخانه و نه خدمات جدید و 
نه سیستم های محیط دیجیتال )استینروا، ۲۰۰۲(؛ کمترین رضایت از دسترسی به کتابخانه 
)فرقانی و همکاران،۱۳۹۰؛ خرامین و صیامیان،۲۰۱۱؛ بیگدلی؛ ۲۰۰۹(؛ رضایت کم مراجعین 
از فضاي اختصاص یافته به بخش نابینایان )خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ کمبود فضا برای 
کتابخانه ها )بشارتی، ۱۳78(؛ ساختمان تمام کتابخانه ها اختصاصاً برای نابینایان و کم  بینایان 
ساخته نشده است )بشارتی، ۱۳78(؛ میزان رضایت کم پاسخ گویان از امکانات و تجهیزات 
موجود در کتابخانه ها )خرامین و صیامیان،۲۰۱۱(؛ عدم وجود تسهیالت و امکانات برای 
جامعه پژوهش )بشارتی،۱۳78(؛ مشکل نابینایان در استفاده از کتابخانه )بیگدلی، ۲۰۰۹(؛ 
نبود بودجه کتابخانه های دانشگاهی در تأمین منابع اطالعاتی برای جامعه پژوهش )بیگدلی، 
۲۰۰۹(؛ مشکل بودجه در کتابخانه ها)بشارتي،۱۳78(؛ نبود فهرست های گویا و بریل یا 
ویدئویی در هیچ یک از کتابخانه های دانشگاهی ایران، بیگدلی  )۲۰۰۹(؛ و فهرستنویسی 

محدود کتاب های بریل و نوارها )بشارتی،۱۳78( .
نقش کتابداران و تأمین کنندگان اطالعات: بیشترین رضایت 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 نابینا و کم بینا از راهنمایي کتابداران در دسترسي به اطالعات مورد نیاز )نوشین فرد 
و همکاران، ۱۳8۹(؛ همکاری ناچیز اطالعاتی بین تهیه کنندگان اطالعات برای این گروه 
)بورلی و همکاران، ۲۰۱۱(؛ مهـارت باالی کارکنان براي پاسخ گویي و یاري در بازیابي منابع 
و اطالعات مورد نیاز جامعه پژوهش )خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ تسلـط بسیار کم کارکنان 
در استفاده از منابع بریل )خرامین و صیامیان، ۲۰۱۱(؛ و اعتماد به پزشکان عمومی کلیدی 

محرک برای جست وجوی اطالعات )آتفیلد و همکاران، ۲۰۰۶(.
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موارد استخراج  شده

)روش شناسی پژوهش ها(
نام پژوهش ها

فراوانی 

)درصد( ایران

فراوانی 

)درصد( 

جهان

مجموع 

فراوانی 

)درصد(

 ایران و جهان

ابزار 

پژوهش

پژوهش های دیگرپرسشنامه
5

)55/55(
0

6

)37/5(

چک لیست
بیگدلی )2009(

بورلی و  همکاران )2004(

1

)11/11(

1

)14/28(

2

)12/5(

مصاحبه

بورلی و همکاران )2011(

آتفیلد و همکاران )2006(

ویلیامسون و

همکاران )2000(

0
3

)42/85(

3

)18/75(

پرسشنامه و 

مصاحبه

فهیم  نیا و رسولی )1392( 

خرامین و صیامیان )2011(

آیت اللهی )1382(

3

)33/33(

1

)14/28(

4

)13/28(

روش 

پژوهش

پیامیشی 

توصیفی
پژوهش های دیگر

9

)99/99(
0

9

)56/25(

کیفی

بورلی و همکاران )2011(

آتفیلد و همکاران )2006(

ویلیامسون و  همکاران 

)2002( )2000(

0
4

)57/14(

4

)25(

مرور 

نظام مند
0بورلی و همکاران )2004(

1

)14/28(

1

)1/25(

جامعه 

پژوهش

خرسوی و خرسوی 1389 کتابخانه ملی
1

)11/11(
0

1

)1/25(

کتابخانه عمومی
خرامین و صیامیان )2011(

 لوئیز )2004(

1

)11/11(

2

)28/57(

3

)18/75(

کتابخانه 

دانشگاهی

فهیم نیا و رسولی )1392(

 بیگدلی )2009(

ضيايی )1383(

3

)33/33(
0

3

)18/75(

چند نوع 

کتابخانه

فرقانی و همکاران )1390(

نوشین فرد و همکاران 

)1389(

 بشارتی )1378( 

3

)33/33(
0

3

)18/75(

سازمان های دیگر
صیامیان )1391( 

بورلی و همکاران )2004(

1

)11/11(

1

)14/28(

2

)12/5(

نیازهای اطالعاتی کاربران با 
آسیب بینایی و نقش کتابخانه ها 
در تأمیــن آنها: مـرور نظام منــد

جمع بندی روش شناسی پژوهش ها

جدول  1
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جدول۱، روش شناسی پژوهش ها را نشان می دهد که شامل ابزار پژوهش، جامعه 
پژوهش، و توزیع جغرافیایی جامعه پژوهش است. نتایج بیانگر آن است که ابزار بیشتر 
پژوهش ها در ایران با 55/55 درصد مربوط به پرسشنامه و برعکس در جهان از پرسشنامه 
استفاده نشده و ابزار پژوهش آنها مصاحبه است. درنتیجه در ایران روش پژوهش ها توصیفی- 
پیمایشی و در جهان کیفی است. پژوهش های انجام شده بیشتر بر روی کاربران کتابخانه های 
عمومی و یا انواع مختلف کتابخانه ها باهم است. توزیع جغرافیایی پژوهش ها ابتدا در سطح 

کشوری و سپس در سطح شهری است.
جدول۲، نتایج پژوهش ها را نشان می دهد. نتایج پژوهش ها براساس چهار عامل: منابع 
اطالعاتی موردنیاز و استفاده نابینایان و کم بینایان؛ وضعیت کتابخانه ها درخصوص این منابع، 
ابزارها و فناوری ها مورد استفاده توسط نابیانایان، بررسی وضعیت کتابخانه ها و خدمات 
آنها؛ و نقش کتابداران و تأمین کنندگان اطالعات در ترغیب کردن و تأمین نیازهای اطالعاتی 
نابینایان تقسیم بندی شده است. یافته های حاصل از پژوهش ها نشان می دهد که بیشترین منابع 
مورد استفاده در ایران کتاب بریل با ۲۲/۲۲ درصد و در جهان سایر منابع اطالعاتی مانند منابع 
گویا، دیجیتالی، الکترونیکی و اینترنت با 4۲/85 درصد است. در ایران بیشتر منابع اطالعاتی 
با 55 درصد وضعیت مناسبی ندارند، درحالی  که در جهان با 4۲/85 درصد منابع اطالعاتی 

موجود در کتابخانه ها برای نابینانایان وضعیت بهتری دارند. 

توزیع 

جفرافیایی

در سطح کشوری

صیامیان )1391(؛ بیگدلی 

)2009(

بورلی و همکاران )2011 

و 2004(

2

)22/22(

3

)42/85(

5

)31/25(

در سطح استانی

فرقانی و همکاران )1390(

خرامین و صیامیان )2011(

آيت  اللهی )1382(

3

)33/33(
0

3

)18/75(

در سطح شهری

فهیم  نیا و رسولی )1392( 

خرسوی و خرسوی )1389(

 بشارتی )1378( 

ضيايی )1383(

نوشین فرد و همکاران 

)1389(

5

)44/44(
0

5

)25(

موارد استخراج  شده

)روش شناسی پژوهش ها(
نام پژوهش ها

فراوانی 

)درصد( ایران

فراوانی 

)درصد( 

جهان

مجموع 

فراوانی 

)درصد(

 ایران و جهان

حسن صیامیان 
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نویسندگانموارد استخراج شده )نتیجه پژوهش ها(

فراوانی  

)درصد( 

ایران

فراوانی

 )درصد( 

جهان

مجموع )درصد( 

ایران و جهان

منابع 

اطالعاتی

کتاب بریل

صیامیان )1391( 

 نوشین فرد و 

همکاران )1389(

2

)22/22(
0

2

)12/5(

سایر )منابع گویا، 

دیجیتالی و...(

نوشین فرد و همکاران 

)1389(

الکربی )2006(

ویلیامسون و 

همکاران )2000(

1

)11/11(

3

)42/85(

4

)25(

وضعیت نامناسب 

منابع

نوشین فرد و همکاران 

 )1389(

خرامین و صیامیان 

 )2011(

ضيايی )1383(

آيتاللهی )1382(

 بشارتی )1378( 

5

)55/55( 
0

5

)31/25(

وضعیت مناسب 

منابع

الکربی )2006(

ویلیامسون و 

همکاران )2000(

0
3

)42/85(

3

)18/75(

ابزارها و 

فناوری ها

وضعیت نامناسب 

ابزارها و فناوری ها

صیامیان )1391(

نوشین فرد و همکاران 

)1389(

خرامین و صیامیان 

 )2011(

3

)33/33(
0

3

)18/75(

وضعیت مناسب 

ابزارها و فناوری ها

خرسوی و خرسوی 

 )1389(

1

)11/11(
0

1

)1/25(

رایانه
خرسوی و خرسوی 

)1389(

1

)11/11(
0

1

)1/25(

نیازهای اطالعاتی کاربران با 
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نقش 

کتابخانه ها و 

خدمات آنها

رضایت نابینایان از 

خدمات کتابخانه ها

صیامیان )1391( 

خرامین و صیامیان 

 )2011(

خرسوی و خرسوی 

  )1389(

3

)33/33(
0

3

)18/75(

رضایت متوسط و 

پایین از خدمات 

کتابخانه ها

فرقانی و همکاران 

)1390(

بیگدلی )2009(

صیامیان )1391(

نوشین فرد و همکاران 

)1389(

بورلی و همکاران 

)2011 و 2004(

4

)44/44(

2

)28/57(

6

)37/5(

عدم رضایت در 

دسرتسی به کتابخانه

فرقانی و همکاران 

)1390(

بیگدلی )2009(

خرامین و صیامیان 

 )2011(

2

)22/22(
0

2

)12/5(

عدم رضایت از فضا 

و ساختامن کتابخانه

خرامین و صیامیان 

 )2011(

بشارتی )1378(

2

)22/22(
0

2

)12/5(

عدم  تسهیالت و 

امکانات

خرامین و صیامیان 

 )2011(

بشارتی )1378(

2

)22/22(
0

2

)12/5(

مشکل بودجه
بشارتی )1378( 

بیگدلی )2009(

2

)22/22(
0

2

)12/5(

عدم  فهرست منابع 

ویژه برای نابینایان

بیگدلی )2009(

بشارتی )1378( 

2

)22/22(
0

2

)12/5(

نویسندگانموارد استخراج شده )نتیجه پژوهش ها(

فراوانی  

)درصد( 

ایران

فراوانی

 )درصد( 

جهان

مجموع )درصد( 

ایران و جهان
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درخصوص ابزارها و فناوری های مورد استفاده در پژوهش های جهان نتایجی یافت 
نشد، اما در ایران تنها در یک پژوهش وضعیت مناسب ابزارها و فناوری ها گزارش شده و سه 

پژوهش دیگر حاکی از وضعیت نامناسب آنهاست.
عامل مهم دیگر که از عوامل بررسی شده مهم در پژوهش است، نقش کتابخانه ها در 
تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران با آسیب بینایی و وضعیت کتابخانه ها و خدمات آنها در 
این خصوص است. نتایج جدول ۲ در این مورد مهم مبیّن عدم رضایت کاربران نابینا از 
خدمات کتابخانه ها )44/44 درصد( به ویژه در ایران است. عدم رضایت در دسترسی به 
کتابخانه؛ عدم رضایت از فضا و ساختمان کتابخانه و نبود تسهیالت، عالمت ها و نشانه های 
نامناسب؛ سرعت کم دسترسی به منابع؛ پایین بودن بودجه مطلوب، کیفیت ضبط فایل های 
صوتی، امکانات، و فهرست کامل از منابع ویژه برای نابینایان از دیگر عوامِل به همراه داشتن 

نارضایتی آنهاست. 
کتابداران و تأمین کنندگان اطالعات که می توانند نقش مؤثری در رهنمون سازی کاربران 
به نیازهای اطالعاتی آ ها داشته باشند، برخالف عوامل دیگر در پژوهش های انجام شده در 

ایران نشان از رضایت کاربران از آ نهاست. 

نتیجه گیری 
درمجموع نتایج پژوهش ها نشان می دهد 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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تأمین کنندگان 

اطالعات

رضایت از کتابداران 
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 )2006(

3

)33/33(

2

)28/57(

5
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منابع اطالعاتی ویژه نابینایان و منابع موجود در کتابخانه ها کافی، به روز و پاسخ گوی 
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 
پژوهش های صیامیان )۱۳۹۱( و استینروا ) ۲۰۰۲( تأسیس و راه اندازی کتابخانه های دیجیتال 
ویژه نابینایان و ارائه منابع کتابخانه به صورت دیجیتالی و منابع گویا مهم ترین انتظارات نابینایان 

از خدمات کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی است.
ابزارها و فناوری های مورد استفاده در کتابخانه ها 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 نیز از وجود چنین ابزارهایی بي اطالعند. از آنجا که فناوری اطالعات 
می تواند در دسترس  پذیر کردن هر چه بیشتر اطالعات عمل کند، بنابراین الزم است که 
کتابخانه ها این ابزارهاو فناوری ها مانند رایانه، پادکست ها و کتابخوان ها و... را برای استفاده 
نابینایان به کارگیرند. آموزش استفاده از این ابزارها برای نابینایان، کتابداران، و اطالع رسانان نیز 

الزم است.
نقش کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در برطرف کردن نیازهای اطالعاتی کاربران با 
آسیب بینایی گویای آن است که کتابخانه ها نتوانسته اند رضایت کاربران را در این خصوص 
جلب کنند و نیازهای اطالعاتی آنها را تأمین و به نیازهای ویژه نابینایان توجه کنند. دسترسی 
سخت به کتابخانه ها و فضای نامناسب و نبود  امکانات و تجهیزات مناسب در کتابخانه ها و 
عدم فهرست جامع، مهم ترین عوامل در نارضایتی مراجعین از کتابخانه ها و خدمات آنهاست. 
از آنجا که افراد با آسیب بینایی حق دارند همانند افرادی که دارای بینایی طبیعی هستند، در 
کتابخانه ها به اطالعات دسترسی داشته باشند و چون همانند آنها نیاز به طیف وسیعی از 
اطالعات دارند، بنابراین می بایست کتابخانه ها سعی در برطرف کردن نیازهای اطالعاتی این 
جمعیت خاص از جامعه داشته باشند. ساختمان کتابخانه ها باید با درنظرگرفتن ویژگی های 
نابینایان احداث شوند و بودجه ای از کتابخانه نیز به تأمین نیازهای اطالعاتی آنان اختصاص 
داده شود. باید شبکه امانت بین  کتابخانه ای براي ارتقاء منابع مورد نیاز آنها و ایجاد تنوع در 
خدمات ارائه شده وجود داشته باشد. همانند پیشنهاد پژوهش فرقانی و همکاران)۱۳۹۰(، 
تجهیزات و منابع موجود در کتابخانه توسعه یابد و مشابه پیشنهاد پژوهش استینروا )۲۰۰۲( از 
منابع ویژه برای نابینایان، فهرست کامل الکترونیکی تهیه شود و امکان دسترسِی آن از طریق 

اینترنت فراهم و درکل سعی در رفع موانع فیزیکی در کتابخانه ها شود. 
برخالف این نتایج، کاربران نابینا از کتابداران و تأمین کنندگان اطالعات و از رفتار 
آنها رضایت دارند و به ایجاد ارتباطات انسانی با کتابداران حساب باز کرده اند. کاربران به 
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آ نها به عنوان تأمین کنندگان اطالعات اعتماد دارند و مهارت کتابداران را براي پاسخ گویی 
به سؤاالت و بازیابی منابع و اطالعات موردنیازشان باال می  دانند. کتابداران در این راستا 
می بایست سعی کنند با متانت با این کاربران خاص برخورد کنند و همکاری بیشتری با آنها 
داشته باشند. همچنین مهارت های خود را درخصوص استفاده از منابع اطالعاتی ویژه نابینایان 

افزایش دهند. 
درکل می توان گفت کتابخانه ها باید برنامه ریزی برای نابینایان را در برنامه راهبردی 
خود قرار دهند و به نیازهای اطالعاتی آنان و سایر افراد با ناتوانایی های جسمانی اهمیت 
دهند. از آنجا که تحقیقات انجام شده به صورت خاص در موضوع نیازهای اطالعاتی کاربران 
با ناتوانایی های جسمی بسیار کم بوده، پیشنهاد می شود پژوهش های 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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