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نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه  خدمت به کاربران با آسیب بینایی:
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چڪیده

نیاز برای پرورش مهارت های  هدف: شناسايی آموزش  های مورد 
کتابداران برای خدمت به کاربران با آسیب بینایی است.

روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهارت ها 
از منابع  برای کتابداران در قالب 21 مقوله  و تخصص های الزم 
استخراج شد؛ و سپس با استفاده از پرسشنامه آنالین، رویکرد کتابداران 

کتابخانه های نابینایان و استادان رشته كتابداری در ایران بررسی شد. 
یافته ها: اکرث کتابداران و همچنین اساتید رشته کتابداری و اطالع رسانی 
برنامه های آموزشی موجود را به منظور کسب مهارت های الزم برای 
ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی کارآمد منی دانند. 
حدود 85 درصد کتابداران و 55 درصد استادان با اختصاص یک درس 
اختصاصی به این موضوع موافق هستند. موضوعاتی که باید در این 

درس مورد بحث قرارگیرند، اولویت بندی شده اند.
نتیجه گیری: ، دانشجویان رشته کتابداری نیاز مربمی به آشنایی با 
مسائل مرتبط با کاربران با آسیب های بینایی- و به طور کلی کاربران 
با معلولیت های جسامنی و روانی- دارند. با وجود اینکه در مورد 
موضوعات مورد نیاز برای آموزش مهارت های مربوطه، فاصله زیادی 
بین عمل و نظر در رشته کتابداری وجود ندارد، اما این فاصله در 
مورد اختصاص یک درس اختصاصی بیشرت است. همچنین با توسعه  
فناوری های مختلف در کتابخانه ها، موضوعات مرتبط با آنها بیشرت 

مورد ترجیح کتابداران و استادان است.
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نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه  خدمت 
به کاربران با آسیب بینایی:

دیدگاه کتابداران و استادان علم اطالعات
 و دانش شناسی ایران

بهروز رسولی1 |  نادر نقشينه2| ابراهیم حیدری3

دریافت:1391/9/2       پذیرش: 1391/12/5    

 مقدمه
بافت جوامع انسانی به  گونه ای است که ممکن است انواع افراد و گروه های مختلف را شامل 
شود. براساس مفهوم عدالت اجتماعی4 کتابخانه ها نباید در ارائه خدمات اطالعاتی خود 
میان اقشار، گروه ها، فرهنگ ها، و افراد گوناگون تبعیض قائل شوند. حقوق برابر شهروندی، 
دسترسی شهروندان به منابع مورد نیازشان، فرصت برابر، و توزیع منصفانه از ابعاد اصلی 
عدالت اجتماعی به شمار می آید که باید مورد توجه نهادهای اجتماعی قرار گیرند )پاتمن 
و وینسنت5، 2010(. اگرچه کانون توجه این مفهوم  در حوزه کتابداری و اطالع رسانی  
کتابخانه های عمومی است، اما هیچ یک از انواع کتابخانه ها نباید نسبت به آن بی توجه باشند.
افراد دارای آسیب های بینایی، و به طور کلی افراد دارای معلولیت، اقلیتی فراموش شده 
اما قابل توجه در جامعه، و البته در کتابخانه ها هستند. از آنجایی که معلولیت های گوناگون 
باعث به وجود آمدن چالش های فردی فراوانی می شود، کتابخانه ها می توانند حائز نقش بسیار 
حساسی در زندگی این افراد باشند. کتابخانه ها باید از استراتژی هایی استفاده کنند که بر پایه 
اصول دسترسی عمومی و همگانی6 بنا شده باشد؛ و باید اطمینان حاصل کنند که خط مشی ها، 
منابع، و خدمات تدارک دیده شده پاسخ گوی نیازهای گوناگون همه کاربران خواهد بود 

)اسکال7، 2001(.
از طرف دیگر، نیروی انسانی از مهم ترین ارکان موفقیت یا شکست سازمان ها به  شمار 
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می آیند. سرمایه انسانی در کنار منابع مالی، استراتژی ها، و... در پیشبرد اهداف سازمانی و 
دستیابی سازمان به مأموریت های خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است )رابینز8، 
1993(. از این رو، نیروی انسانِی متخصص مهم ترین رکن خدمات کتابخانه ای به نابینایان 
است و کتابداران متخصص، مسئول سازماندهی و بازیابی اطالعات برای این گروه هستند 
)تعاونی، 1379، ص17(. ارائه خدمات حرفه ای کتابخانه ای به این کاربران، کاماًل وابسته به 
ارتقاء مداوم و پیوسته کارکنان از طریق آموزش های اصولی است )کیشور9، 1999(. با وجود 
ایجاد کتابخانه های خاص برای افراد دارای معلولیت، امکان دارد که این کاربران از تمامی انواع 
کتابخانه ها )عمومی، دانشگاهی، آموزشگاهی، تخصصی، و...( استفاده کنند. از این رو، همه 
کتابداران و کارمندان بخش خصوصی و عمومی در حرفه  کتابداری باید با مسائل مربوط به 
معلولیت های گوناگون، و البته آسیب های بینایی، آموزش های کافی را ببینند؛ ابتدا در مدارس 
کتابداری و بعدها حین خدمت و انجام وظیفه. انجمن کتابداری آمریکا اظهار می دارد که تمام 
برنامه های آموزشی مربوط به رشته  کتابداری و اطالع رسانی در سطح کارشناسی، باید مسائل 
مربوط به مشکالت دسترسی، تکنولوژی های کمکی، نیازهای افراد دارای معلولیت، و قوانین 
منطبق با حقوق افراد دارای معلولیت را به دانشجویان خود آموزش دهند )اسکال ، 2001(. به 
عالوه، ایجاد فرصت های آموزشی برای کتابداران باعث می شود که آنها اعتمادبه نفس بیشتری 

در کمک به افراد با آسیب بینایی داشته باشند )آموزش و پرورش کارکنان10، 2011(.
این در حالی است که براساس تحقیقات انجام شده )پمبرتون11 و پمبرتون، 2006( 
تعداد بسیار کمی از کتابخانه ها برای آموزش کارکنان و کتابداران خود قدمی برداشته اند، و 
برنامه های آموزشی رشته کتابداری و اطالع رسانی هم نسبت به این امر واکنش های مناسبی 
نشان نداده اند. پمبرتون و پمبرتون )2006( با پژوهش خود نشان دادند که تنها کمتر از 10 
درصد کتابخانه های مورد مطالعه آنها دارای کارمندانی بوده اند که آموزش های حرفه ای را در 
زمینه ارائه خدمات به معلوالن دیده اند. آنها آموزش کارکنان را اولین گام ضروری در رابطه 

با این مسئله می دانند.
در هرصورت، مدارس کتابداری و اطالع رسانی در ارائه آموزش های الزم به دانشجویان 
در رابطه با ارائه خدمات کتابخانه ای به افراد با آسیب های بینایی، حائز نقش بسیار مهمی 
هستند و باید دانشجویان را از مسائل مرتبط آگاه کنند. از آنجایی که برخورد با این افراد 
لذا الزم است گروه های آموزشِی کتابداری،  از حساسیت های خاصی برخوردار است، 
آموزش های مرتبط را به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی خود قلمداد کنند و نسبت به 
این مسئله حساسیت به خرج دهند )ستوارت12، 2003؛ ایفال، 2005(. مدارس و دانشکده های 
کتابداری و اطالع  رسانی سایر کشورها )به ویژه ایاالت متحده آمریکا( تا حدودی آموزش 

8. Robbins

9. Kishore

10. Staff training & development

11. Pemberton 

12. Stuart

بهروز رسولی  
نادر نقشينه  |   ابراهیم حیدری
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مباحث مربوط به ارائه خدمات به معلوالن را - عمدتاً در سطح کارشناسی- در دستور کار 
خود قرار داده اند؛ هرچند تاکنون دوره آموزشی خاص ارائه خدمت به کاربران با آسیب 
بینایی ایجاد نشده است، اما مباحث مربوط به آسیب های بینایی معموالً جزء سیالبس های 
دوره های گسترده تری چون منابع و خدمات برای اشخاص دارای معلولیت13، خدمات 
کتابخانه ای و نیازهای خاص14 ، خدمت رسانی به کاربران گوناگون15، خدمات کتابخانه ای 
برای گروه های خاص16، کتابخانه های خاص17، خدمات اطالع رسانی به گروه های خاص18، 
و یا خدمت رسانی به جامعه19  قرار گرفته است. بررسی اجمالی سرفصل های آموزشی رشته 
کتابداری و اطالع رسانی گروه های آموزشی مختلف سراسر کشور نشان می دهد، علیرغم 
اهمیت آموزش نیروی متخصص براي ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی، تاکنون آن  گونه 
که باید به این موضوع   و به  طور کلی مسئله ارائه خدمات کتابخانه ای به افراد دارای معلولیت  
پرداخته نشده است؛ درنتیجه، نباید انتظار داشت که فارغ التحصیالن این رشته، که نیروهای 
اصلی کار در کتابخانه های گوناگون خواهند بود، تخصص ها و مهارت های الزم و کافی را 

در این زمینه داشته باشند. 
اگر کتابداران و نیروی انسانی کتابخانه آموزش های الزم را در زمینه کار با گروه های 
خاص  از قبیل کاربران با آسیب بینایی ندیده باشند، کتابخانه قادر نخواهد بود خدمات و 
استراتژی های خود را به گروه های مختلف ارائه دهد. از این رو، عالوه بر آنکه با موفقیت 
از عهده مأموریت خود برنیامده، بلکه اصل عدالت اجتماعی را نیز هرچند ناخواسته رعایت 
نکرده است. از آنجایی که مدارس و گروه های آموزشِی کتابداری حائز نقش مهمی در 
انتقال مهارت های مربوطه هستند، باید بدانند چه مهارت هایی می تواند کتابداران را برای کار 
در محیط های مذکور آماده کند تا به آموزش دانشجویان همت گمارند. لذا، این پژوهش 
به طور خاص مسئله آموزش کتابداران در زمینه مسائل مرتبط با ارائه خدمات کتابخانه ای به 
کاربران با آسیب بینایی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. میزان کاربردی بودن دوره های 
آموزشی موجود در رابطه با این مسئله، مدل های ارائه  دوره های آموزشی مرتبط، و مهارت ها 
و تخصص های الزم براي سروکار داشتن با کاربران با آسیب بینایی در کتابخانه، از محورهای 

اصلی بحث مقاله حاضر خواهند بود.
پرداختن به نیازهای اطالعاتی افراد با آسیب بینایی و ارائه خدمات اطالعاتی گوناگون 
به آنها در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی تاکنون مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته 
است و ادبیات نسبتاً جامعی در این زمینه وجود دارد. استانداردها و دستورالعمل ها، چگونگی 
بهره مندی این گروه از کاربران از منابع اطالعاتی، میزان رضایت آنها از خدمات کتابخانه ای 
و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود خدمات، چگونگی اداره کتابخانه های خاص این گروه، 
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People with Disabilities )3 cr(.  SLIS. 

School of Library and Information 

Science. Indiana University.

14. LIB 212 - Library Services/Special 

Needs. Library and Information

 Technology Programme. Central 

Carolina Community College.

15. LIBR 132 - Serving Diverse 

Communities )3cr(. Library &

 Information Services Programme. 

Highline Community College.

16. ILS 515 - Library Service to Special 

Groups. INFORMATION AND 

LIBRARY SCIENCE PROGRAMME. 

Information & Library Science 

Department, Southern 

Connecticut State University.

17 . INF 388F - Special Libraries. 

UNDERGRADUATE MINOR IN 

INFORMATION STUDIES. School of 

Information, University

 of Texas at Austin.

18. INLS 739 - Information Services for 

Specific Populations )3 cr(. Bachelor 

of Science in Information Science 

Programme. School of Information and 

Library Science, University of North 

Carolina at Chapel Hill.

19 . INF519 - Community Outreach. 

Librarianship. Library and Information 

Studies, Charles Sturt University.

نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه  
خدمت به کاربران با آسیب بینایی:
دیدگاه کتابداران و استادان علم ...
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سیاست های مجموعه  سازی و توسعه منابع اطالعاتی مورد نیاز این کاربران، از عمده مباحثی 
بوده است که در پژوهش های پیشین به آنها پرداخته شده است. اگرچه در سال های اخیر نیز 
با ظهور فناوری های گوناگون، بیشتر تحقیقات سعی در مطالعه بهره  گیری از فناوری ها در 
کتابخانه به منظور استفاده این گروه داشته اند. همچنین، با مطرح شدن کتابخانه ها و خدمات 
دیجیتالی،  از اواسط دهه 1990 طیفی از تحقیقات نیزبه سمت خدمات دیجیتالی برای کاربران 
با آسیب بینایی معطوف شده است، اما آموزش کتابداران و فراگیری مهارت های الزم براي 
برخورد با کاربران با آسیب بینایی، از موضوعاتي بوده است که کمتر مورد توجه پژوهشگران 

قرار گرفته است.
دینز- جونز و َون فلیت20 )1995( با تشریح اهمیت خدمت کتابخانه ای به معلوالن، 
بر اهمیت آموزش کارکنانی که در خط مقدم خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت  هستند، 
تأکید می کنند. آنها مهارت هایی که یک کتابدار و یا کارمند کتابخانه براي کار با افراد با 
آسیب های بینایی باید داشته باشد، از قبیل: آگاهی از معلولیت های مختلف، توانایی برقراری 
ارتباط با این افراد، انتخاب مجموعه های مناسب براي رفع نیازهای اطالعاتی کاربران، و... 
را مورد بحث قرار می دهند. بعدها، دینز- جونز )1999( مسئله آموزش حرفه ای کارکنان 
را به طور خاص مورد بحث قرار داد. او آموزش مداوم کارکنان و کاربران کتابخانه را امری 
ضروری برای پیشبرد اهداف کتابخانه می داند و بیشتر تمرکز او معطوف به این مسئله است 
که آموزش کتابداران باید منطبق با نیاز کاربران باشد. به عقیده او کارمندان کتابخانه باید نسبت 
به امکانات، خدمات، و مسائل قانونی و حقوقی آگاهی الزم را داشته باشند. همچنین، آموزش 
مداوم می تواند متضمن ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران دارای معلولیت و کل جامعه 

تحت پوشش کتابخانه باشد.
کیشور )1999( در پژوهشی موضوع خدمات کتابخانه ای برای افراد دارای معلولیت 
در هند را مورد بررسی قرار داد. لزوم فرصت های آموزشی برای اجرای موفق ارائه این گونه 
خدمات یکی از محورهای اساسی این پژوهش است. او ضمن تشریح اهداف و ساختار 
برنامه های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان کتابخانه ها، محتواهای آموزشی این گونه 
برنامه ها را در چهار دسته طبقه بندی می کند: 1( مفاهیم مربوط به معلولیت؛ 2( مهارت های 
ارتباطی و مشاوره ای؛ 3( خدمات حرفه ای کتابخانه ای؛ و 4( مطالعات موردی. کینل، یو، و 
کریسر21 )2000( با پژوهش خود نشان دادند که ارتباط روشنی میان فعالیت های کتابخانه و 
کتابداران وجود دارد، و کارمندان کتابخانه برای انتقال خدمات کتابخانه ای عنصری کلیدی 
به  شمار می آیند. آنها پیشنهاد می کنند که به ازای هر 1000 کاربر )از کل کاربران کتابخانه( 
باید یک نفر متخصص کار با کاربران با آسیب بینایی در کتابخانه های عمومی باشد. نیاز 

20. Deines-Jones & Van Fleet

21. Kinnell, Yu& Creaser
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به استراتژی هایی براي آموزش کتابداران در باره مسائل مربوط به کاربران با آسیب بینایی 
در پژوهش آنها مشهود است؛ هرچند، آنها اشاره ای به مهارت هایی که یک کتابدار باید در 

محیط های مرتبط داشته باشد نمی کنند.
جونز22 )2001( در پروژه کالود23 به این نتیجه می رسد که کتابدارانی که در خط مقدم 
ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی قرار دارند باید آموزش های الزم از قبیل 
توانایی برقراری ارتباط با کاربران را دیده باشند و همچنین خاطرنشان می کند که سازمان های 
مربوطه و کالج ها می توانند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشند . ستوارت )2003( در 
بررسی بهبود خدمات کتابخانه ای به افراد با آسیب بینایی، لزوم وجود کارمندان آموزش دیده 
را به چالش می کشد. توانایی برقراری ارتباط با کاربران، کمک به کاربران در پیدا کردن 
منابع مورد نیازشان، و توانایی کمک به کاربران در استفاده از فناوری های انطباقی24 از عمده 
مهارت هایی است که ستوارت به آنها اشاره می کند. به عقیده او سرفصل های آموزشی رشته 
کتابداری باید دوره های بیشتری را برای دانشجویانی که بعداً در این گونه محیط ها مشغول 
به کار خواهند شد، دربرگیرند و مدارس کتابداری می توانند نقش بسیار مهمی در این زمینه 

ایفا کنند.
 لویس25 )2004( نیز به نقش حیاتی کارمندان آموزش دیده در ارائه خدمات کتابخانه ای 
به کاربران با آسیب بینایی اشاره می کند. از نظر او مهارت های مجموعه سازی، سواد کار با 
فناوری های اطالعاتی، دانش کلی در مورد موضوعات مختلف، و توانایی ارزیابی خدمات از 
مهم ترین مهارت هایی است که یک کتابدار باید داشته باشد تا بتواند به کاربران با آسیب های 
بینایی خدمات کتابخانه ای ارائه دهد. لزوم کارمندان و کتابداران آموزش دیده و حرفه ای یکی 
از نکات مورد تأکید در هشتاد و ششمین گزارش تخصصی ایفال نیز بوده است. از این رو، 
کتابدارانی که آموزش های حرفه ای را دیده یا تجربه کافی داشته باشند باید بتوانند از عهده 
فعالیت های مدیریتی از قبیل ایجاد روابط با سازمان های مختلف، آگاهی از کپی رایت و 
قوانین مربوط به معلولیت، سیاست گذاری، توسعه نظام های کتابخانه ای، بازاریابی خدمات، 
و... برآیند. همچنین کمک های فنی، کار با کتاب های بریل، کار با تار جهان گستر و نشر 
الکترونیکی، ضبط صدا، و نظام های اطالعاتی از دیگر مهارت های یک کتابدار در محیط های 

مذکور به شمار می آید )ایفال، 2005(. 
به  عالوه، پژوهش کولیکوردی26 را نیز باید به پیشینه های موجود افزود که در سال 2008 
منتشر شد. هدف پژوهش کولیکوردی پرداختن به نمود مسائل مربوط به معلولیت در آموزش 
کتابداری و اطالع رسانی بود. او همچنین بررسی کرد که آیا مسائلی از قبیل افراد دارای معلولیت، 
فناوری های انطباقی، و مسائل مربوط به دسترسی در برنامه های درسی این رشته گنجانده 

22 . Jones

23.  CLAUD project

24. Adaptive technologies

25. Lewis

26. Koulikourdi
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شده است یا نه؟ او در نهایت به این نتیجه می رسد که برنامه های آموزشی این رشته هنوز 
بر خدمات رسانی به افراد غیرمعلول تمرکز دارند و آگاهی نسبت به کاربران معلول پایین تر از 
سطح انتظار است. اسکال )2011( نیز با تأکید بر اهمیت کتابداران و کارمندان آموزش دیده، 
مهارت های مورد نیاز یک کتابدار را متذکر می شود. توانایی برقراری ارتباط با کاربران، توانایی 
کار با تسهیالت مورد نیاز آنها، ارائه خدمات مرجع به این کاربران، و... از مهارت های مهم یک 
کتابدار به شمار می آیند. مهارت های مورد تأکید اسکال )2011( بیشتر به صورت یک راهنمای 

عملی مطرح شده است که می توان در موقعیت های مربوطه از آنها بهره جست.
به طورکلی، تاکنون محققان زیادی بر لزوم آموزش کارکنان و کتابداران و ایجاد فرصت های 
آموزشی برای آنها در رابطه با ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی )و به  طورکلی 
افراد معلول( تأکید کرده اند )بوون27، 1983؛ کیشور، 1999؛ جونز، 2001؛ نیلسون و ایروال28، 
2005؛ خرامین و صیامیان29، 2011؛ بشارتی، 1387؛ فرقانی، کیانی، و تاجداران، 1389، فهیم نیا 
و رسولی، 1392(. از دیگر سو، اکثر استانداردها و رهنمودهایی که در زمینه خدمات کتابخانه ای 
به نابینایان و کم بینایان نوشته  شده  است، بر لزوم آموزش کتابداران تأکید کرده است و کارمندان 
آموزش دیده را رکن اساسی موفقیت در ارائه خدمات کتابخانه ای به این کاربران می دانند )کمیته 
استانداردهای خدمات برای نابینایان و انجمن کتابداری آمریکا30، 1967؛ ماچل31، 1996؛ کمیته 
دائمی کتابخانه های نابینایان ایفال32 ، 2010؛ اسکال، 2001؛ انجمن کتابداری کانادا33، 1997؛ 
تعاونی، 1379(. بررسی پیشینه های پژوهش نشان می دهد با وجود تأکید پژوهشگران بر لزوم 
آموزش کارمندان، تعداد کمی از آنها مهارت های الزم در این زمینه را پیشنهاد می کنند و در 

هیچ کدام از آنها مهارت های مربوطه محور بحث مقاله نبوده است.

روش پژوهش
مناسب ترین روش براي انجام پژوهش و پاسخ گویی به سؤال های تحقیق، استفاده از روش 
پیمایشی و ابزار پرسشنامه الکترونیکی تشخیص داده شد. پرسشنامه در سه بخش طراحی 
شد که عبارتند از: 1( اطالعات جمعیت شناختی که شامل اطالعاتی از قبیل: سن، جنس، 
تحصیالت، رشته  تحصیلی، و... می شد؛ 2( آموزش مسائل مربوط به خدمات کتابخانه ای 
به افراد با آسیب بینایی، اطالعاتی از قبیل: میزان کاربردی بودن دوره های درسی موجود در 
سرفصل های آموزشی رشته، نیاز به پایه گذاری دوره ای مستقل در این رابطه، و شیوه  ارائه این 
دوره در صورت لزوم را دربرمی گرفت؛ و 3( سیالبس ها و مهارت های مرتبط با ارائه  خدمات 

کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی بوده است. 
برای طراحی بخش سوم پرسشنامه که شامل اطالعاتی در مورد مهارت ها و تخصص های 

27. Bowen

28. Nielsen & Irval

29. Kharamin & Siamian

30. Commission on Standards 

and Accreditation of Services for 

the Blind & American Library 

Association

31 . Machell

32. IFLA Standing Committee 

of the Section of Libraries for 

the Blind

33. Canadian Library Association 

)CLA(
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الزم براي خدمت رسانی به افراد با آسیب بینایی می شد، ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا 
اسناد و مدارک موجود در این زمینه )فهرست این منابع در پیوست 1 آورده شده است( مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس این مهارت ها و تخصص ها در قالب 21 مقوله موضوعی 
به پاسخ دهندگان ارائه شد. هرکدام از این مقوله های موضوعی با سه امتیاز »بسیار مناسب«، 
»مناسب«، و »نامناسب« درجه بندی شدند. البته این مقوله ها، موضوعاتی گسترده هستند و 
هرکدام خود موضوعات جزئی تری را تحت پوشش قرار می دهند. در رابطه با شیوه  ارائه 
دوره خدمات کتابخانه ای برای افراد با آسیب بینایی، شیوه هاي زیر به پاسخ دهندگان ارائه شد:
•  به  عنوان یک دوره هسته در سرفصل های آموزشی رشته کتابداری و اطالع رسانی 

)بخشی از دروس اصلی(؛
•  به  عنوان دوره ای انتخابی در سرفصل های آموزشی رشته کتابداری و اطالع رسانی 

)بخشی از دروس انتخابی(؛
•  به  عنوان بخشی از سیالبس های دروس کلی تر مانند: خدمات کتابخانه ای به معلوالن؛
•  خارج از سرفصل های آموزشی رشته کتابداری و اطالع رسانی و به عنوان یک دوره 

ضمن خدمت برای کتابدارانی که با مسائل مربوطه سروکار دارند؛ و
•  سایر

روایی پرسشنامه با کمک متخصصان از لحاظ محتوایی )روایی صوری( بررسی و 
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شده است، که با استفاده از بسته  
نرم افزاری اس.پی.اس.اس. مقدار آن تقریباً 0/82 به دست آمده است. جامعه  پاسخ دهندگان 
این پژوهش را دو گروه کتابداران و کارمندان کتابخانه های نابینایان سراسر کشور و همچنین 
اساتید و اعضای هیئت علمی رشته  کتابداری و اطالع رسانی ایران تشکیل داده اند. برای 
انتخاب نمونه های مورد مطالعه پژوهش، در مورد کتابداران از روش نمونه گیری در دسترس 
استفاده شده است. نمونه گیری در دسترس یا آسان، یک تکنیک نمونه گیری غیراحتمالی است 
که بر نمونه هایی تمرکز دارد که دسترسی به آنها امکان پذیر است. در هر صورت، از 25 نمونه 
انتخاب شده، درنهایت 16 نفر کتابدار و کارمند کتابخانه های نابینایان از سراسر کشور در این 
پژوهش شرکت کردند. برای انتخاب اساتیِد پاسخ دهنده نیز از نمونه گیری متخصص استفاده 
شده است که از 15 نمونه انتخاب شده 9 نمونه در این پژوهش مشارکت کرده اند.  پس از 
گردآوری داده های کّمی )سؤال های بسته پرسشنامه(، این اطالعات با استفاده از آمار توصیفی 
و بسته نرم افزاری اکسل تجزیه و تحلیل شده و در قالب جداول و نمودارهایی ارائه شده اند. 
همچنین، داده های کیفی )سؤال های باز پرسشنامه( نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
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یافته ها 
به دلیل اینکه این پژوهش در سطح ملی انجام شده است، کتابدارانی از اکثر استان های کشور 
در این پژوهش مشارکت کرده اند. حدود 81 درصد )13 نفر( از پاسخ دهندگان پرسشنامه زن 
و 19 درصد )سه نفر( آنها مرد بوده اند که سن اکثرشان )44 درصد، 7 نفر( بین 20 - 30 سال 
بوده  است. 5 نفر )31 درصد( بین 31 - 40 سال، و 4 نفر )25 درصد( نیز بین 41 - 50 سال 
سن داشته اند؛ درحالی که سن هیچ کدام از مشارکت کنندگان بیشتر از 50 سال نبوده است. 
به طور کلی، حدود 44 درصد )7 نفر( از کتابداران بین 5 - 10 سال فعالیت در کتابخانه  
نابینایان را تجربه کرده بودند، و 4 نفر )25 درصد( بین 1 - 5 سال، 2 نفر )13 درصد( کمتر 
از یک سال، 2 نفر )13 درصد( بین 10 - 15 سال، و یک نفر )6 درصد( نیز بیش از 15 سال 
در این زمینه تجربه داشته اند. این در حالی است که تنها حدود 30 درصد آنها اعالم کرده 
بودند که دوره ضمن خدمت براي آموزش ارائه خدمات کتابخانه ای به افراد با آسیب بینایی را 

گذرانده اند و 70 درصد آنها دوره  مشابهی را آموزش ندیده اند.
از طرف دیگر، 67 درصد )6 نفر( از اساتید پاسخ دهنده به پرسشنامه مرد و 33 درصد )3 
نفر( آنها زن بوده اند. تعداد شرکت کنندگان 41 - 50 سال و 51 - 60 سال نیز به یک اندازه 
)هر کدام 3 نفر، 33 درصد( بوده  است. همچنین دو نفر )22 درصد( از آنها در بازه31 - 40 
سال و یک نفر )11 درصد( نیز در بازه بیشتر از 60 سال قرار داشتند. در بخش اطالعات 
مربوط به تجربه تدریس اساتید در رشته  کتابداری و اطالع رسانی، طیف های 10 - 15 سال 
و بیشتر از 15 سال بیشترین پاسخ ها را دریافت کرده بودند )هرکدام 3 پاسخ، 33 درصد(؛ 
درحالی که دو نفر )22 درصد( بین 1 - 5 سال و یک نفر )11 درصد( نیز بین 5 - 10 سال 

در این زمینه تجربه داشته اند، اما گزینه »کمتر از یک سال« هیچ پاسخی کسب نکرده بود.
در بخش بعدی پرسشنامه از کتابداران و اساتید سؤال شده بود: برنامه های آموزشی 
دانشگاهی تا چه حد برای فعالیت موفقیت آمیز در فضای کتابخانه های نابینایان کاربردی 
بوده  است؟ که پاسخ ها را می توان در نمودار 1 دید و مقایسه کرد. همان طور که مشاهده 
می شود، نظر اساتید و کتابداران در مورد کاربردی بودن برنامه های آموزشی نزدیک به هم 
بوده )خیلی کم( و این نشان از کم  توجهی آنان به این قبیل مهارت ها در برنامه های آموزشی 

رشته کتابداری و اطالع رسانی بوده  است.
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همانطور که ذکر شد، بررسی سرفصل های آموزشی رشته کتابداری نشان داد که در سطح 
بسیار کمی به موضوعات مربوط به کاربران با آسیب بینایی پرداخته شده است. باتوجه به 
یافته های این بخش، دانشجویان فارغ التحصیل آشنایی بسیار کمی دارند و نمی توانند خدمات 
کتابخانه ای را به طور کامل به کاربران ارائه دهند. در این میان، گروه های آموزشی کتابداری 
که می توانسته اند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشند، فارغ التحصیالنی را به بازار 
کار تحویل خواهند داد که احتماالً فاقد یکی از توانایی های مهم خدمت به کاربران هستند. 
باتوجه به وضعیت برنامه های آموزشی موجود و همچنین احساس نیاز کتابداران به یادگیری 
مهارت های مورد نیاز براي فعالیت در محیط های مربوطه، 88 درصد )14 نفر( کتابداران با 
ارائه  یک درس مختص آموزش مسائل مربوط به ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب 
بینایی موافق و تنها نزدیک به 12 درصد )2 نفر( از آنها با اختصاص چنین درسی مخالف 
بوده اند؛ در مقابل، اساتید این رشته تا حد کمتری وجود چنین درس مستقلی را ضروری 
دانسته اند، به طوری که 56 درصد )5 نفر( موافق و 44 درصد )4 نفر( از آنها نیز مخالف بوده اند. 
یکی از دالیل اینکه کتابداران بیشتر از اساتید با این برنامه موافق بوده اند می تواند این باشد 
که کتابداران به طور کاماًل عینی با این کاربران ارتباط دارند و از این مسئله به خوبی آگاهند که 

برخورد نامناسب با این افراد می تواند آنها را برای همیشه از کتابخانه روی گردان کند.
کتابداراِن موافق، برخورداری نیازهای خاص این کاربران را عامل اصلی ایجاد چنین 
درسی می دانند. آنها همچنین به این نکته اشاره کرده اند که باتوجه به اینکه این کاربران ممکن 
است از همه انواع کتابخانه ها استفاده کنند، بنابراین ایجاد چنین برنامه ای می تواند دانش پایه را 
برای همه کتابداران فراهم کند. یکی از پاسخ دهندگان ضعیف بودن ارائه خدمات کتابخانه ای 
و به طورکلی کم بودن تعداد کتابخانه های نابینایان در کشور را نتیجه فقدان چنین دروسی در 

نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه  
خدمت به کاربران با آسیب بینایی:
دیدگاه کتابداران و استادان علم ...

میزان کاربردی بودن برنامه های آموزشی دانشگاهی

 برای آموزش مهارت های مورد نیاز ارائه

 خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی

منودار  1
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رشته کتابداری می داند. کتابداراِن مخالف نیز پراکندگی و گستردگی برنامه های درسی را عامل 
اصلی مخالفت خود ابراز کرده اند. اساتید موافق و مخالف نیز دالیلی مشابه کتابداران برای 
موافقت یا مخالفت خود اعالم کرده اند. هرچند، با تخصصی شدن علوم و افزایش روزافزون 
گرایش های تخصصی تر، می توان به دغدغه اکثر پاسخ دهندگان در مورد پراکندگی برنامه ها 

پاسخ داد.
مناسب ترین شیوه  ارائه  درس مختص آموزش مهارت های مورد نیاز برای ارائه  خدمات 
کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی از نظر کتابداران گزینه »به عنوان یک درس )دوره( اصلی 
و هسته مستقل رشته کتابداری و اطالع رسانی در سطح کارشناسی )بخشی از واحدهای 
هسته کارشناسی کتابداری(« بوده  است )38 درصد، 6 نفر(. آنها سپس به  ترتیب گزینه های 
»به  عنوان یک دوره ضمن خدمت برای کتابداران و خارج از سرفصل های آموزشی رشته 
کتابداری و اطالع رسانی« )25 درصد، 4 پاسخ(، »به  عنوان یک درس )دوره( انتخابی مستقل 
رشته کتابداری اطالع رسانی در سطح کارشناسی )بخشی از واحدهای انتخابی کارشناسی 
کتابداری(« )19 درصد، 3 پاسخ(، و »به  عنوان بخشی از سیالبس های دروس کلی تر مانند: 
خدمات کتابخانه ای به معلوالن« )12 درصد، 2 پاسخ( را به عنوان مدل پیشنهادی خود انتخاب 
کرده بودند. هرچند، یک نفر )6 درصد( از پاسخ دهندگان نیز مدل خاصی را مّد نظر نداشت 

و گزینه سایر را انتخاب کرده و مدل خاصی را پیشنهاد نکرده بود.
اما به نظر اساتید گزینه های »به  عنوان یک درس )دوره( اصلی و هسته مستقل رشته 
کارشناسی  هسته  واحدهای  از  )بخشی  کارشناسی  سطح  در  اطالع رسانی  و  کتابداری 
کتابداری(«، »به  عنوان یک درس )دوره( انتخابی مستقل رشته کتابداری اطالع رسانی در 
سطح کارشناسی )بخشی از واحدهای انتخابی کارشناسی کتابداری(«، و »به  عنوان بخشی 
از سیالبس های دروس کلی تر مانند: خدمات کتابخانه ای به معلوالن« مدل های مناسبی برای 
ارائه چنین درسی خواهند بود )هر کدام 2 پاسخ، 22 درصد(. تنها یک نفر )12 درصد( 
از اساتید مدل »به عنوان یک دوره ضمن خدمت برای کتابداران و خارج از سرفصل های 
آموزشی رشته کتابداری و اطالع رسانی« را پیشنهاد کرده بود؛ درحالی  که دو استاد دیگر )22 
درصد( گزینه سایر را انتخاب کرده و مدل خاصی را برای ارائه این درس پیشنهاد نکرده 
بودند. طبق یافته ها، اولین ترجیح کتابداران و اساتید پایه گذاری یک درس مستقل و هسته 
در مورد ارائه خدمات مربوطه است. افرادی که این انتخاب را ترجیح داده اند، احتماالً به این 
موضوع واقف بوده اند که کاربران با آسیب بینایی ممکن است از همه انواع کتابخانه ها استفاده 

کنند، بنابراین آگاهی از این مسائل را برای همه دانشجویان ضروری دانسته اند.
تعیین و تخصیص موضوعات و سیالبس های برنامه  آموزشی خدمات کتابخانه ای برای 

بهروز رسولی  
نادر نقشينه  |   ابراهیم حیدری
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کاربران با آسیب بینایی بخش دیگری از پرسشنامه بود. در این قسمت از پاسخ دهندگان خواسته 
شده بود که به هر یک از موضوعات، امتیاز »بسیار مناسب«، »مناسب«، یا »نامناسب« دهند. از 
نظر کتابداران »وسایل و تجهیزات کتابخانه ای ویژه  نابینایان و کم بینایان«، »استانداردهای ارائه 
خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب«، »فناوری های انطباقی«،»طراحی خدمات حرفه  ای 
برای افراد با آسیب بینایی«، »مهارت های ارتباطی و مشاوره ای«، »خدمات مرجع به افراد با 
آسیب بینایی«، و»مطالعه موردی« مناسب ترین موضوعاتی هستند که می توان از آنها در ایجاد 
چنین برنامه ای استفاده کرد. جدول 1 فهرست کامل موضوعات اولویت بندی شده کتابداران 

است.

نامناسبمناسببسیار مناسبمواد و واحدها/امتیاز

1510وسایل و تجهیزات کتابخانه ای ویژه ی نابینایان و کم بینایان

1420استانداردهای ارائه خدمات کتابخانه  ای به کاربران با آسیب

فناوری های انطباقی )هر ابزار تکنولوژیکی ای که دسرتسی افراد با آسیب بینایی 

را به خدمات کتابخانه  ای تسهیل بخشد(
1420

1330طراحی خدمات حرفه  ای برای افراد با آسیب بینایی

1240مهارت های ارتباطی و مشاوره ای

1240خدمات مرجع به افراد با آسیب بینایی 

1231مطالعه موردی )به طور عملی کار کردن با یک فرد دارای آسیب بینایی(

1150مسائل حرفه ای و اخالقی

1042کتابخانه های دیجیتالی

1042طراحی ساختامن کتابخانه

970مجموعه سازی و گسرتش مجموعه

961بازاریابی خدمات کتابخانه ای افراد با آسیب بینایی

943طراحی وب سایت برای افراد با آسیب بینایی

880چندرسانه ای ها

880ارزیابی خدمات کتابخانه ای

853مهارت های کالمی و ضبط صدا

763آشنایی با سازمان ها و نهادهای مرتبط با آسیب های بینایی

691مسائل قانونی و حقوقی در مورد افراد با آسیب بینایی

682کپی رایت و قوانین مربوطه

682آشنایی با خط بریل

556مفاهیم و اصول آسیب های بینایی

نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه  
خدمت به کاربران با آسیب بینایی:
دیدگاه کتابداران و استادان علم ...

فهرست اولویت بندی شده موضوعات مورد نیاز 

برنامه آموزشی ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران

با آسیب بینایی از نظر کتابداران

جدول  1
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از طرف دیگر، اساتید رشته کتابداری و اطالع رسانی به موضوعاتی چون: »خدمات 
مرجع به افراد با آسیب بینایی«، »وسایل و تجهیزات کتابخانه ای ویژهی نابینایان و کم بینایان«، 
»فناوری های انطباقی«، »استانداردهای ارائه خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی«، 
»مهارت های ارتباطی و مشاوره ای«، و »مجموعه سازی و گسترش مجموعه« اولویت بیشتری 
داده بودند. فهرست کامل اولویت های موضوعی اساتید رشته کتابداری و اطالع رسانی نیز در 

جدول 2 قابل مشاهده است.

 
 

نامناسبمناسببسیار مناسبمواد و واحدها/امتیاز

810خدمات مرجع به افراد با آسیب بینایی 

810وسایل و تجهیزات کتابخانه ای ویژه  نابینایان و کم  بینایان

فناوری های انطباقی )هر ابزار تکنولوژیکی ای که دسرتسی افراد با 

آسیب بینایی را به خدمات کتابخانه  ای تسهیل بخشد(
810

711استانداردهای ارائه خدمات کتابخانه  ای به کاربران با آسیب

630مهارت های ارتباطی و مشاوره ای

621مجموعه سازی و گسرتش مجموعه

540ارزیابی خدمات کتابخانه ای

450طراحی خدمات حرفه  ای برای افراد با آسیب بینایی

441مسائل حرفه  ای و اخالقی

432طراحی ساختامن کتابخانه

432مهارت های کالمی و ضبط صدا

351بازاریابی خدمات کتابخانه ای افراد با آسیب بینایی

342آشنایی با سازمان ها و نهادهای مرتبط با آسیب های بینایی

333طراحی وب  سایت برای افراد با آسیب بینایی

270چندرسانه ای ها

252کپی رایت و قوانین مربوطه

243کتابخانه های دیجیتالی

243مسائل قانونی و حقوقی در مورد افراد با آسیب بینایی

243آشنایی با خط بریل

243مفاهیم و اصول آسیب های بینایی

مطالعه موردی )به  طور عملی کار کردن با یک فرد

 دارای آسیب بینایی(
161

بهروز رسولی  
نادر نقشينه  |   ابراهیم حیدری

 فهرست اولویت بندی شده موضوعات مورد 

نیاز برنامه آموزشی ارائه خدمات کتابخانه ای به 

کاربران  با آسیب بینایی از نظر اساتید

جدول  2
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با مقایسه پاسخ های کتابداران و اساتید رشته کتابداری و اطالع رسانی می توان فاصله نظر 
و عمل در رشته  کتابداری و اطالع رسانی را نیز مورد بررسی قرار داد. همانگونه که  از مقایسه 
دو جدول 1 و 2 برمی آید اختالف زیادی میان نظرات این دو گروه وجود ندارد و هر دو گروه 
تقریباً ترجیحات مشابهی را در مورد موضوعات مطرح شده دارند. اگرچه پاسخ  دهندگانی از 
هر دو گروه به ناکارآمدی برخی از موضوعات و سیالبس های پیشنهادی اشاره کرده بودند، 

اما هیچ کدام از آنها خود موضوعاتی را براي ارائه در این درس مطرح نکرده بودند.
برخی از موضوعات مطرح شده که کتابداران و اساتید اهمیت زیادی به آنها نداده اند، در 
کشورهای توسعه یافته از اهمیت زیادی برخوردارند. کپی رایت و مسائلی از این قبیل یکی 
از این موضوعات است؛ هرچند، اساتید به نسبت کتابداران اهمیت بیشتری به این مسائل 
داده اند. از طرف دیگر، با تأثیراتی که فناوری بر خدمات کتابخانه ای در دهه های اخیر گذاشته 
است، به نظر می رسد موضوعات این چنینی بیشتر نظر اساتید و کتابداران را به خود جلب 
کرده اند )موضوعاتی از قبیل، وسایل و تجهیزات، و فناوری های انطباقی(. »مطالعه موردی« 
یکی از مقوله هایی بوده است که اختالف زیادی در مورد آن در نظر اساتید با کتابداران وجود 
داشته است، که ارتباط مستقیم با کاربران می تواند یکی از مهم ترین دالیل وجود این اختالف 

باشد.

نتیجه گیری
امروزه خدمات کتابخانه ای برمبنای نیاز34  در ارائه خدمات کتابخانه ای- به ویژه در کتابخانه های 
عمومی- رواج بسیاری یافته است. استراتژی، نظام ها و ساختار، و فرهنگ سه عنصر اساسی 
خدمات کتابخانه ای برمبنای نیاز به  شمار می آیند. کارمندان و کتابداران حرفه ای، یکی از ارکان 
مهم ساختار درنظرگرفته می شوند که بدون کمک آنها ارائه خدمات و استراتژی ها امکان پذیر 
نیست )پاتمن و وینسنت، 2010(. به  عالوه، دانش تخصصی و مهارت، دو عنصر اساسی و مهم 
یک حرفه به شمار می آیند که از مقدمات الزم حرفه گرایی محسوب می شوند و مجهز نبودن 
به این ویژگی ها باعث می شود فعالیت ها در حد شغل باقی بمانند )فریدسان 35، 2001(. اگر 
بخواهیم رویکردی حرفه ای گرایانه به کتابداری داشته باشیم و کتابداری را به یک حرفه تبدیل 
کنیم، توجه به آموزش دانش تخصصی و مهارت های الزم به افراد امری اجتناب  ناپذیر به نظر 
مي  رسد. از دیگر سو، بدون درنظرگرفتن کتابداری به  عنوان یک حرفه نمی توان به مأموریت های 
خدمات کتابخانه   ای و اهداف کتابخانه ها دست یافت. براي ارائه خدمات کتابخانه ای به افراد با 
آسیب بینایی، نیاز به مجهز بودن یک دانش تخصصی و مهارت های ویژه مسئله ای است که نباید 

در رشته  کتابداری و اطالع رسانی براي تربیت کتابداران حرفه ای از آن غافل شد.
34.  Needs-based library service

35. Freidson

نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه  
خدمت به کاربران با آسیب بینایی:
دیدگاه کتابداران و استادان علم ...
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همانگونه که از بررسی پیشینه ها برمی آید، نیاز مبرمی به آموزش مسائل مرتبط با ارائه 
خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی در رشته کتابداری و اطالع رسانی وجود دارد. 
آموزش بر چهار عنصر اساسی استوار است: یادگیرندگان، آموزش دهندگان، محیط، و آنچه 
که باید در یک برنامه آموزشی به یادگیرندگان آموزش داده شود )آشمن و کانوی36، 1997، 
124(. توجه کم به مسئله آموزش مهارت های الزم براي ارائه خدمت به کاربران با آسیب 
بینایی در کتابخانه ها، می تواند باعث شود که کتابخانه ها این گروه از کاربران را از دست بدهند 
و به  طورکلی باعث عدم پیشرفت خدمات کتابخانه ای به این کاربران و همچنین کتابخانه های 

خاص این افراد شوند.
از آنجایی که تاکنون پژوهش مشابهی در این زمینه انجام نشده است، نمی توان نتایج 
این پژوهش را با پیشینه های موجود مقایسه کرد؛ ولي نتایج این پژوهش می تواند مهر تأییدی 
بر نتایج پژوهش های انجام شده پیشینی باشد که عدم آموزش کافی کتابداران و کارمندان 
کتابخانه ها را یکی از دالیل اصلی نارضایتی کاربران با آسیب بینایی از خدمات کتابخانه ای 
خاص این گروه دانسته اند. دیدگاه تخصصی کتابداران و اساتید به این مسئله، جایگاه آموزش 
مسائل مربوطه را به خوبی روشن می کند. هرچند، توجه به این مهم می تواند بر آینده شغلی 
فارغ التحصیالن رشته کتابداری و اطالع  رسانی نیز تأثیرگذار باشد. مهارت های برقراری 
ارتباط، توانایی کار با تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز کاربران، مهارت های ارائه خدمات 
مرجع، فناوری های انطباقی، کار با وب، و مهارت های ضبط صدا از عمده مسائل مورد 
تأکیدپژوهش های انجام شده برای یک کتابدار براي ارائه خدمات به کاربران با آسیب بینایی 

بوده که نتایج این پژوهش نیز تا حدود زیادی در این راستا بوده است.
از سوی دیگر، این پژوهش امکان مقایسه  نظرات کتابداران و اساتید رشته  کتابداری و 
اطالع رسانی را فراهم می کند، که از این طریق می توان به فاصله بین نظر و عمل در مورد 
مسئله آموزش ارائه  خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی در رشته  کتابداری و 
اطالع رسانی پی برد. علیرغم اینکه اساتید عالقه زیادی به راه اندازی یک درس خاص برای 
آموزش مسائل مربوطه در سرفصل های آموزشی رشته ی کتابداری ندارند، اما کتابدارانی که 
به طور مستقیم با این گروه از کاربران در ارتباطند نیاز مبرمی به آموزش های الزم در این زمینه 
برای از عهده برآمدن رفع نیازهای این کاربران احساس کرده اند. اگرچه در این مورد بین 
نظرات کتابداران و اساتید فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد، اما در مورد موضوعاتی که باید 
در این مورد آموزش داده شود، اولویت های این دو گروه بسیار نزدیک به هم است. طبق 
یافته های پژوهش، به طورکلی دانشجویان رشته کتابداری نیاز مبرمی به آشنایی با مسائل مرتبط 
با کاربران با آسیب های بینایی و به  طورکلی کاربران با معلولیت های جسمانی و روانی دارند. 36. Ashman & Conway
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نتایج این پژوهش می تواند به کتابداران کمک کند تا باتوجه به مهارت های مذکور، 
خود را برای کار با کاربران با آسیب بینایی آماده کنند. همچنین، اساتید رشته کتابداری 
می توانند با استفاده از نتایج تجربی این پژوهش دانشجویان را برای کار در محیط های 
مرتبط آماده و گروه های کتابداری نیز قادر خواهند بود سرفصل های آموزشی الزم را در 
این زمینه طراحی کنند. به عالوه، نتایج به دست آمده می تواند منبع مناسبی براي کتابخانه هایی 
که خدمات کتابخانه ای به کاربران با آسیب بینایی ارائه می دهند به شمار آید، تا با استفاده از 
اولویت های موجود، کارمندان خود را در این زمینه با مهارت های الزم تجهیز کنند. عالوه بر 
این، مهارت های مذکور در این مقاله می تواند به انجمن ها و سازمان های مربوطه در طراحی 
کارگاه ها و دوره های آموزشی برای کتابداران کمک کند. از آنجایی که نتایج این پژوهش 
محدود به کشور ایران است، مطالعه  این موضوع در سطح بین المللی نیز می تواند حائز اهمیت 
باشد. مطالعه  مهارت های مورد نیاز کتابداران برای کار با دیگر کاربران خاص )کاربران دارای 
معلولیت های جسمی و روانی( نیز می تواند در پژوهش های آینده مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین، مقایسه عملکرد کتابداران آموزش دیده با کتابدارانی که آموزش های خاصی در این 

زمینه ندیده اند نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
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