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چکيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسايي وضعیت کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي
از نظر مجموعهسازی ،نحوه ارائه خدمات ،سازماندهي ،نیروی انساني ،بودجه و همچنین میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال
انجام شده است.
روش :روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمايشي است .جامعه آماری همه کتابخانههای مراکز کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي به تعداد  23کتابخانه بود .ابزار گردآوری داده ،پرسشنامه پژوهشگر
ساخته است .برای تجزيه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفي نظیر فراواني و درصد استفاده شده است.

یافتهها :يافتهها نشان ميدهد که فضای اختصاص يافته ،دکوراسیون و رنگآمیزی مناسب کتابخانهها متناسب با عالئق
کودکان و نوجوانان بوده و با رهنمودهای ايفال همخواني دارد .کتابداران به فراگیری مهارتهای جديد و ارتقای
حرفهای درزمینه رايانه عالقهمند هستند که اين مسئله با رهنمودهای ايفال همخواني دارد .کتابداران  22کتابخانه با
مفاهیم تخصصي ادبیات کودکان آشنا هستند و خدمات کتابخانهها به گروههای سني  7تا  11سال و  12تا  17سال
ارائه ميشود .خدمات آموزشي و خدمات مرجع برای کودکان و نوجوانان در  100درصد کتابخانها ،اجرای برنامههای
خالق و قصهگويي ،کتابخواني و نقد کتاب در  100درصد کتابخانهها مورد توجه قرار ميگیرد 69/ 6 .درصد
کتابخانهها در تامین منابع از امانت بینکتابخانهای استفاده نميکنند که اين مسأله با رهنمودهای ايفال همخواني ندارند.
 .نویسنده رابط:

Helia.ksrn@gmail.com
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نتيجهگيری :بیشتر مطالعات انجام شده درحوزه موضوعي پژوهش حاضر در خصوص تطبیق کتابخانههای مدارس،
آموزشگاهي ،دانشگاهي ،تخصصي با استانداردهای ايفال بوده و با توجه به عدم ارتباط مستقیم اين کتابخانهها با
کتابخانههای کانون ،مطالعه وضعیت کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي
ضروری به نظر ميرسید.
کليدواژهها: کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،رهنمودهای ايفال ،استان آذربايجان غربي ،کتابخانه

کودک و نوجوان

مقدمه
کودک به دلیل عدم شناخت خود از دنیای بیرون بايد درباره جهاني که به آن گام نهاده است و نیز درباره خود و رابطهاش با
اين جهان آگاهي هايي پیدا کند .اين شناخت و آگاهي الزمه ادامه حیات و مقدمه کسب توانمندیهای مورد نیاز در زندگي است.
کتاب و کتابخانه در باال بردن میزان شناخت کودکان و نوجوانان [از خود و جهان پیرامون] نقش بسیار زيادی دارند (کیومرثي،
 .) 19-18 ،1379بنابراين بايد تالش شود تا کودکان از همان آغاز ارتباط درستي با کتاب و کتابخانه برقرار کنند و به مطالعه عالقه
نشان دهند.
کتابخانههای کودکان و نوجوانان چه در شکل کتابخانههای عمومي و يا کتابخانههای آموزشگاهي در راستای پاسخ به چنین
نیازی بوجود آمده و تالش ميکنند تا پاسخ مناسبي برای نیازهای اطالعاتي کودکان ارائه و حس کنجکاوی آنها را تقويت کنند.
کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بیشتر با عنوان مراکز فرهنگي هنری نامیده ميشوند ،يکي از مهمترين
مراکز فعال در زمینههای فرهنگي و هنری برای گروه سني کودک و نوجوان در ايران به شمارميروند .مراکز فرهنگي هنری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله مکانهايي هستند که با ارائه فعالیتهای فرهنگي و هنری متنوع و نیز با برخورداری از
مربیان فرهنگي ،هنری ،و ادبي مجرب و کارآزموده ميتوانند در جهت پرورش ذوق و افکار دانشآموزان و تقويت قدرت بیان،
نگارش و درک و فهم آنها که از عوامل اساسي و بسیار مهم در ايجاد انگیزه مطالعه است ،بسیار مؤثر و کارساز باشند (قنبرپور و
اباذری.)3 :1389 ،کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله کتابخانههايي هستند که در جهت خدمترساني
به کودکان و نوجوانان ايراني تاسیس شدهاند و در کنار کتابخانههای عمومي از عوامل رشد و ارتقاء سطح مطالعه و پرورش فکری
و استعدادهای بالقوه اين گروه سني محسوب ميشود که از درجه اهمیت باالتری برخوردارند (دهقان منشادی .)87 ،1378 ،اينگونه
کتابخانه ها بايد پیوسته خود را با تغییرات روزافزون جامعه سازگار سازند و همچنین به نیازهای فرهنگي و ادبي ،هنری همه کودکان
و نوجوانان پاسخ دهند.
ايفال معتقد است بايد خدمات کتابخانهها را به سمت ترويج سوادآموزی و يادگیری مادامالعمر سوق داد و خواندن بايد برای
لذت بردن باشد تا اين اعمال امکانپذير باشد پس نقش کتابدار بیش از پیش پررنگترخواهد شد .خدمات کودکان بايد به اندازه
خدمات بزرگساالن مهم و برابر در نظرگرفته شود (ايفال .)2006 ،يکي از جنبههای مورد توجه در رهنمودهای ايفال کمک و
راهنمايي به کتابخانههای عمومي سراسرجهان برای ارائه خدمات کتابخانهای با کیفیت باال به کودکان است (تعاوني.)60 ،1384 ،
همچنین در بیانیه يونسکو دربارهی کتابخانه های عمومي ،ايجاد و تقويت عادات خواندن در کودکان از سنین آغازين زندگي و
برانگیختن تجسم و خالقیت در کودکان و نوجوانان مورد تأکید قرار گرفته است .کمک به توسعه و ترويج ادبیات و هنر خاص
کودکان و نوجوانان ،گسترش آموزشهای آزاد فرهنگي و هنری ،توسعه و تجهیز کتابخانهها و مراکز پرورشي کودکان و
نوجوانان ،از جمله مواردی هستند که ميتوانند کتابخانههای عمومي را برای خدمات رساني هر چه بهتر به کودکان و نوجوانان
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ياری رسانند .رهنمودهای ايفال درباره خدمات کتابخانههای کودکان و نوجوانان ،توضیحات روشنگرانهای دربارهی نیازها و
اهداف خدمت رساني به مخاطبان خود و سرپرستان آنها به عنوان يکي از وظايف مربوط به کتابخانهی کودکان و نوجوانان ارائه
ميدهد .اين اطالعات برای کتابداران ،به ويژه افرادی که درجايگاه تصمیمگیری قراردارند ،در چگونگي بودجهبندی ،مواد
موردنیاز ،نیروی انساني و ايجاد فضای الزم درکتابخانهی ويژهی مخاطبان کودک و نوجوان و پاسخ به نیازهای آنان سودمند است.
بررسي پژوهشهای انجام شده در ايران در ارتباط با کتابخانههای کودکان و نوجوانان نشان ميدهد اين پژوهشها را ميتوان
در  3حوزه ،دستهبندی کرد :دسته اول پژوهشهايي را شامل مي شود که بخش کودکان و نوجوانان کتابخانههای عمومي مورد
مطالعه قرار گرفتهاند (اصغرزادهمهرامي1356 ،؛ خديوی1358 ،؛ شکوهیان1390 ،؛ يگانهفر1392 ،؛ معماریهنجني1392 ،؛ کاکي،
 .)1392دسته دوم پژوهشهايي شامل ميشود که کتابخانههای کودکان و نوجوانان را از جنبههای مختلفي چون وضعیت
کتابخانههای آموزشگاهي (جمشیدی)1386 ،؛ ويژگيهای ظاهری و محتوايي کتابخانههای مهدکودک (بختیاری ،)1388 ،نقش
رنگ در معماری داخلي کتابخانه های کودکان و نوجوانان (رهسپار )1393 ،مورد بررسي قرار دادهاند .دسته سوم مطالعاتي است
که کتابخانههای کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان را از جنبههايي نظیر علل کاهش اعضا (حقیقي)1360 ،؛ ارزيابي مراکز و
کتابخانههای کانون (ساروخاني)1372 ،؛ رضايت شغلي کتابداران (نفیسيکیا)1379 ،؛ وضعیت کتابخانههای کانون در استان
اصفهان (شريعتي)1388 ،؛ ارزيابي عملکرد کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس مدل تعالي بنیاد
کیفیت اروپا ( EFQMذاکرشهرک و اباذری ( )1391و بر اساس روش تحلیل سوات (ذاکرشهرک و اباذری ()1392؛ تاثیر
فعالیتهای کتابخانههای کانون بر خالقیت کودکان (اسفندياری مقدم ،محققي و رضوی ماليری )1394 ،مورد مطالعه قرار دادهاند.
مطالعات دسته سوم ،ارتباط بیشتری يا مطالعه حاضر دارند که البته هیچکدام به مطالعه کتابخانههای کانون در استان آذربايجان
غربي و میزاني همخواني آن با رهنمودها ايفال نپرداختهاند .بنابراين پژوهش حاضر در پاسخ به اين خالء ،در تالش است تا با مطالعه
کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ارومیه ،بتواند ديد روشني از نظر ارائه خدمات ،ساختمان و
تجهیرات ،نیروی انساني ،مجموعهسازی ،سازماندهي و بودجه و میزان همخواني آن با رهنمودهای ايفال ارائه دهد و به سئواالت زير
پاسخ دهد:
 .1وضعیت فضا و ساختمان و تجهیزات کتابخانه های کانون و میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
 .2وضعیت نیروی انساني کتابخانه های کانون و میزان همخواني آن با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
 .3وضعیت مجموعه کتابخانهها و نحوه سازماندهي کتابخانههای کانون و میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه
است؟
 .4نحوه ارائه خدمات کتابخانه های کانون به مراجعان و وضعیت همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
 .5وضعیت بودجه در کتابخانههای کانون و میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا ،پیمايشي توصیفي است .جامعه آماری پژوهش ،همه کتابخانههای
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي که در مجموع  23مرکز است که بدون نمونهگیری مورد مطالعه
قرار گرفته است .با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری شده است .پژوهشگر برای تهیه پرسشنامه تعدای از
پاياننامههايي که در رابطه با مقايسه کتابخانههای عمومي ،آموزشگاهي ،و مدارس با استانداردهای ايفال بود و همچنین
پاياننامههايي که در مورد بررسي وضعیت کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود را مطالعه کرده و همچنین
نکاتي که در رهنمودهای ايفال برای کتابخانه های کودکان ارائه داده بود را بررسي و نسبت به تهیه پرسشنامه اقدام کرده است .در
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نهايت پرسشنامهای با  41سئوال تهیه شد  18سوال آن مربوط به رهنمودهای ايفال و  23مورد آن مربوط به بررسي وضعیت
کتابخانههای کانون بوده است .جهت سنجش روايي از ديدگاه صاحبنظران متخصص و پايايي از آزمون الفای کرونباخ استفاده
شده که با ./86درصد نشان دهنده پايايي پرسشنامه بوده است .برای تجزيه و تحلیل دادههای حاصله با توجه به ماهیت پژوهش و نیز
متغیرها از روشهای آماری توصیفي و تحلیلي استفاده شد .در آمار توصیفي از درصد و فراواني استفاده شد
یافته های پژوهش
 .1وضعیت فضا و ساختمان و تجهیزات کتابخانههای کانون و میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
بر اساس رهنمودهای ايفال الزم است کتابخانه محیطي باز ،جذاب ،دلپذير ،و تشويق آمیز برای کودکان در هر سن و سالي که
باشند ،فراهم سازد.
جدول  :1توزیع فراوانی وضعيت ظاهری کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی

گويهها

فراواني

درصد

دکوراسیون و رنگآمیزی مناسب

23

100

دکوراسیون و رنگآمیزی غیر مناسب

0

0

کل

23

100

يافتههای جدول  1نشان ميدهند از ديدگاه کتابداران که در کتابخانههای همه مراکز ،از دکوراسیون و رنگ آمیزی مناسب
برای کودکان و نوجوانان استفاده شده است که نشاندهنده راحتي و دلپذيری و تشويقآمیز بودن تمام کتابخانهها و همخواني آنها با
رهنمودهای ايفال است.
جدول  :2توزیع فراوانی وضعيت طراحی ساختمان کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی و تناسب
آن با نيازهای کودکان و نوجوانان معلول از دیدگاه مسئواالن

گويهها

فراواني

درصد

تناسب طراحي با نیازهای کودک و نوجوانان معلول

5

21/7

عدم تناسب طراحي با نیازهای کودک و نوجوانان معلول

18

78/3

کل

23

100

از ديدگاه مسئوالن کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي درباره وضعیت طراحي
ساختمان کتابخانه و میزان تناسب آن با نیازهای کودکان و نوجوانان معلول نشان ميدهد که در  5مرکز به اين نیازها توجه شده
است و در  18مرکز هیچ گونه معماری و طراحي در اين خصوص انجام نگرفته است.
دادههای جدول  3نشان ميدهد در همه کتابخانهها بخش امانت وجود دارد .بیشترين به ترتیب شامل بخش امانت در 23
کتابخانه ( 100درصد) ،اتاق نقاشي کودکان در  19کتابخانه ( )82/6و سالن اجتماعات در  17کتابخانه ( 73/9درصد) وجود دارد و
تنها در بخش ويژه نوجوانان در  12کتابخانه ( 52درصد) و نمايشگاه در  6کتابخانه ( 26درصد)وجود دارد.
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جدول  :3توزیع فراوانی بخشهای پيشبينیشده در کتابخانههای کانون پرورش کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی

وجود بخش در کتابخانه

بخشهای کتابخانه

عدم وجود در کتابخانه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

امانت

23

100

0

0

نشريات

13

56

10

44

فراهم آوری

2

8 /6

21

91/4

فهرست نويسي و رده بندی

5

21/7

18

78/3

سالن اجتماعات

17

73/9

6

26/1

نمايشگاه

6

26

17

74

اتاق نقاشي کودکان

19

82/6

4

17/4

نمازخانه

14

60/8

9

39/2

صحافي

3

13

20
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ويژه نوجوانان

12

52

11

48

 .2وضعیت نیروی انساني کتابخانههای کانون و میزان همخواني آن با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
جدول  .4توزیع فراوانی رشته تحصيلی مسئوالن کتابخانههای مراکز کانون پرورش کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی

رشته تحصيلی

فروانی

درصد

کتابداری

1

4 /3

علوم تربیتي

6

26/1

زبان و ادبیات فارسي

5

21/7

هنر

1

4 /3

آموزش ابتدايي

1

4 /3

روانشناسي

1

4 /3

مديريت فرهنگي

3

13

علوم اجتماعي

1

4 /3

کل

19

82/3

بر اساس دادههای جدول  ،4از  23نفر مسئول کتابخانه تنها  19نفر تحصیالت دانشگاهي داشتهاند و تنها يکي از مسئوالن
کتابخانه ،در رشتهی کتابداری تحصیل کرده است.
با توجه به بحث مطرح شده در ايفال که يکي از ويژگيهای کتابداران عالقه به فراگیری مهارتهای جديد و ارتقای حرفهای
ميباشد دادههای جدول  5نشان ميدهد که بیشترين دورههای گذرانده شده مربوط به دوره هنری با درصد  ،27/2و کمترين دوره
مربوط به آموزش ضمن خدمت و دوره کتابداری و دوره مهارتهای ديداری شنیداری معادل  22/8درصد ميباشد .در زمینه میزان
آشنايي کتابداران کتابخانه های کانون پرورش کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي با رايانه نتايج نشان ميدهد که کتابداران
در سطح خوبي با رايانه آشنايي دارند .نتايج مطالعه حاضر با رهنمودها همخوان ميباشد.
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ارزیابی کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با رهنمودهای ایفال

جدول  :5توزیع فراوانی دورههای گذرانده شده توسط نيروی انسانی کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
آذربایجان غربی

فرواني

درصد

دوره
هنری (نقاشي ،خوشنويسي ،سفال ،عروسک سازی ،کاردستي ،نمايش)

36

27/2

مهارتهای ديداری و شنیداری (پويانمايي ،عکاسي ،انیمیشن)

10

7 /6

فرهنگي (برگزاری اردو ،فضاسازی ،نجوم ،اموزش مفاهیم قرآني و ديني)

22

16/7

کامپیوتر (آیسيدیال )ICDL

11

8 /3

مهارتهای ارتباط با کودکان (روانشناسي ،قصهگويي ،ترغیب به مطالعه)

18

13/6

نگارشي و ادبي (نقد شعر ،نقد و بررسي کتاب ،نمايش نامه نويسي ،تهیه نشريه ديواری ،پژوهش)

15

11/4

کتابداری

10

7 /6

آموزش ضمن خدمت

10

7 /6

کل

132

100

 .3وضعیت مجموعه کتابخانهها و نحوه سازماندهي کتابخانههای کانون و میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه
است؟
جدول  :6توزیع فراوانی عوامل موثر در انتخاب منابع کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی

عوامل موثر بر انتخاب

عدم توجه به عوامل انتخاب

توجه به عوامل انتخاب
فراواني

درصد

فرواني

درصد

کيفيت باال

9

39/1

14

60/9

مناسبت سنی

13

56/5

10

43/5

روزآمدی ،صحت و دقت

11

47/8

12

52/2

ارزشها و عقاید

8

34/8

15

65/2

مظهر جامعه بومی

5

21/7

18

78/3

بر اساس دادههای جدول  ،6مهمترين معیاری که کتابداران در انتخاب منابع مد نظر قرار ميدهند مناسبت سني معادل 56/5
درصد ميباشد و کمترين معیار مد نظر کتابداران مظهر فرهنگ جامعه بومي معادل  21/7درصد ميباشد.
 .4نحوه ارائه خدمات کتابخانههای کانون به مراجعان و وضعیت همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
جدول  :7توزیع فراوانی ارائهی خدمات مرجع به گروههای مختلف در کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
آذربایجان غربی

گروه مخاطبان

عدم ارائه خدمات

ارائه خدمات
فراواني

درصد

فراواني

درصد

کودکان و نوجوانان

23

100

0

0

کودک یاران

1

4 /3

22

95/7

مربيان آموزشی

1

4 /3

22

95/7

کتابداران

10

43/4

13

56/6

والدین

3

13

20

87

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره 1و  ،2پیاپی 17و ،18زمستان 94و بهار 95
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يافتههای جدول  7نشان ميدهند خدمات مرجع به کودکان و نوجوانان در همۀ کتابخانهها ( 100درصد) صورت ميگیرد43/4 .
درصد کتابخانهها ،خدمات مرجع به کتابداران ارائه را ميدهند و تنها در  13( 3درصد) کتابخانه ،خدمات مرجع برای والدين ارائه
ميشود .همانگونه که مشاهده مي شود ارائه خدمات مرجع به کودکان  100درصد با رهنمودهای ايفال همخواني دارند .در زمینه
ارائه خدمات مرجع به کودک ياران و مربیان آموزشي  8/6درصد با رهنمودها همخوان هستند  91/4درصد با رهنمودها همخوان
نیستند .در رابطه با کتابداران  43/4درصد با رهنمودها همخوان  56/6درصد با رهنمودها همخوان نیستند.

 .5وضعیت بودجه در کتابخانههای کانون و میزان همخواني آنها با رهنمودهای ايفال چگونه است؟
کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان زير نظر دولت قرار دارد و بودجه اداره کتابخانههای کانون بر اساس بودجه اختصااص
يافته به کانون ،اختصاص مييابد .براساس اظهار نظر مسئوالن کتابخانههای استان آذربايجان غربي ،عالوه بر بودجه مساتقل ،تماامي
مراکز برای اجرای برنامههای خاص و نوآوریها تنها متکي به کمکهای مالي دولتي هستند.
نتيجه گيری
باتوجه به تاکید رهنمودهای ايفال ،کتابخانه بايد محیطي باز ،جذاب ،دلپذير ،و تشويق آمیز برای کودکان در هر سن و سالي که
باشند .نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که تقريباً در بیشتر کتابخانهها فضای اختصاص يافته مناسب است و با رهنمودهای ايفال
همخواني دارد .نتايج مطالعه يگانهفر ( )1392با مطالعه حاضردراين خصوص همخواني دارد و مطالعه رهسپار ( )1393نشان داد
میزان رضايتمندی کاربران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز  5زاهدان از رنگهای به کار رفته در معماری داخلي
کتابخانه در مجموع بسیار پايین است  ..معماری داخلي ،مجموعهای متشکل ازعناصر کارکردی و تزيیني ،همانند فرم ،نور ،رنگ،
بافت ،کف ،سقف ،ديوار و  ...است که همزمان عناصر زيباشناختي و عملکردی را سامان ميدهد .رنگ يکي از اين عناصر تاثیر-
گذار است .کتابخانههای کودکان و نوجوانان نقشي بيبديل را در توسعه فرهنگ کتابخواني ايفا ميکنند .بنابراين با شناخت
درست از کاربر و استفاده آگاهانه ازعنصر رنگ ،ميتوان کارکردی مناسب همراه با زيبايي به فضای داخلي کتابخانه هديه کرد.
براساس رهنمودهای ايفال ،چنانچه فضايي برای نوجوانان در نظرگرفته ميشود ،بايد از فضای بخش کودکان مجزا بوده و
وسايل و تزئینات آن با سالئق و پسند کاربران نوجوان سازگارباشد .يافتههای پژوهش حاضر نشان ميدهد که تنها  12کتابخانه در
اين خصوص ،معادل  52درصد با رهنمودهای ايفال همخواني دارند  11کتابخانه معادل  48درصد به دلیل عدم وجود بخش ويژه
نوجوانان با رهنمودهای ايفال همخواني ندارند .نتايج مطالعه شريعتي ( )1388و يگانهفر ( )1392با مطالعه حاضر در اين خصوص
همخواني دارد.
محیط کتابخانه در عین آرام بودن بايد برای کودک شادی آور باشد .استفاده از دکوراسیون و رنگآمیزی مناسب ،صندلي و
قفسههای رنگي و ديوارهای رنگ آمیزی شده با نقاشيهای جذاب کودکانه ،کمک شاياني به ايجاد عالقهمندی کودکان به محیط
کتابخانه ميکند.
از ديدگاه مسئوالن کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي درباره وضعیت طراحي
ساختمان کتابخانه و میزان تناسب آن با نیازهای کودکان و نوجوانان معلول نشان ميدهد که در  5مرکز به اين نیازها توجه شده
است و در  18مرکز هیچگونه معماری و طراحي دراين خصوص انجام نگرفته است .در زمینه امکانات يک کتابخانه برای دسترسي
و استفاده معلوالن ازمنابع اطالعاتي توجه شده است تنها امکانات  2کتابخانه معادل  8/7درصد به معلوالن ونابینايان توجه شده است
که نشان مي دهد رهنمود ايفال در ارائه خدمات به همه کودکان ونوجوانان بدون توجه به مشکالت جسمي ،ناديده گرفته شده است.
اگر جايگاه و نقش مهم کتاب و کتابخانه را در زندگي کودکان معلول پذيرفته باشیم بنابراين ،باال بردن کیفیت آنها الزم و ضروری
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ارزیابی کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با رهنمودهای ایفال

است و از آنجا که هر دسته از کودکان معلول دارای نیازمندیهای خاص و متفاوت از هم هستند الزم است نحوه دسترسي به
کتابخانه با نیازمندیها و محدوديتهای آموزشي آنان صورت گیرد.
يافتههای پژوهش در مجموع نشان میدهد که از  23نفر تنها يکي ازمسئوالن کتابخانه (مربي مسئول فرهنگي) در رشتهی
کتابداری تحصیل کردهاند .نتايج مطالعه اصغرزاده مهرامي ( 1356هم از لحاظ نیروی انساني به نتايج مشابهي دست يافتند .باتوجه به
اين که در رهنمودها هم تاکید زيادی بر وجود نیروی انساني متخصص کتابدار تاکید کرده است .و کمبود کتابدار هم در اين
پژوهش به طورچشمگیری وجود دارد .برنامهريزی در اين راستا ميتواند در ارتقا جايگاه کتابخانههای کانون بسیار موثر باشد.
بیشترين دوره های گذرانده شده توسط کتابداران مربوط به دوره هنری بادرصد  ،27/2و کمترين دوره مربوط به آموزش ضمن
خدمت و دوره کتابداری و دوره مهارتهای ديداری شنیداری معادل  22/8درصد ميباشد .در زمینه میزان آشنايي کتابداران
کتابخانههای کانون پرورش کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي با رايانه نتايج نشان ميدهد که کتابداران درسطح خوبي با
رايانه آشنايي دارند 78/3 .درصد با رايانه آشنايي زياد و بسیار زياد را دارند و معادل  17/4درصد درسطح متوسط با رايانه آشنايي
دارند .باتوجه به بحث مطرح شده در ايفال که يکي از ويژگيهای کتابداران عالقه به فراگیری مهارتهای جديد و ارتقای حرفهای
ميباشد .نتايج مطالعه حاضر با رهنمودهای ايفال همخوان ميباشد .نتايج مطالعه علیزاده جديدی و قاضيزاده ( )1389نسبتاً با
وضعیت مطالعه حاضر همخوان ميباشد .بیشترين دوره های گذرانده شده توسط کتابداران مربوط به دوره هنری با درصد  ،27/2و
کمترين دوره مربوط به آموزش ضمن خدمت و دوره کتابداری و دوره مهارتهای ديداری شنیداری معادل  22/8درصد ميباشد.
در زمینه عواملي که در انتخاب منابع کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربايجان غربي تاثیردارد
مهمترين معیاری که کتابداران مدنظر قرار ميدهند مناسبت سني معادل  27/1درصد ميباشد و کمترين معیار مدنظر کتابداران مظهر
فرهنگ جامعه بومي معادل  10/4درصد ميباشد .طبق رهنمودهای ايفال کتابداران در انتخاب منابع بايد معیارهای کیفیت باال،
مناسبت سني ،روزآمدی و صحت و دقت ،جلوگاه ارزشها و عقايد متنوع و گوناگون ،مظهر فرهنگ جامعه بومي ،معرف جامعه
جهانکدهای را مدنظر قرار دهند .يافتهها نشان میدهد در معیارمناسبت سني  27/1درصد با رهنمودهای ايفال همخواني دارد و 72/9
درصد با رهنمودها همخوان نیستند .معیار روزآمدی و صحت و دقت  22/9درصد با رهنمودها همخوان و  77/1درصد ناهمخوان با
رهنمودها ،در معیار ارزشها و عقايد متنوع و گوناگون  16/7درصد با رهنمودها همخوان  83/3درصد ناهمخوان ،درمعیار مظهر
فرهنگ جامعه بومي  10/4درصد با رهنمودها همخوان  89/6درصد بارهنمودها ناهمخوان هستند.
از نظر ارائۀ خدمات مرجع ،کمترين درصد مربوط به ارائه خدمات مرجع به مربیان آموزشي وکودکیاران ميباشد .بر اساس
يافتهها ،دررابطه با ارائه خدمات مرجع به کودکان  100درصد کتابخانهها با رهنمودهای ايفال همخواني دارند .در زمینه ارائه
خدمات مرجع به کودکیاران ومربیان آموزشي  8/6درصد با رهنمودها همخوان هستند  91/4درصد با رهنمودها همخوان نیستند.
دررابطه باکتابداران  43/4درصد با رهنمودها همخوان  56/6درصد با رهنمودها همخوان نیستند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زير نظر دولت قرار دارد و بودجه اداره کتابخانههای کانون بر اساس بودجه
اختصاص يافته به کانون ،اختصاص مييابد .براساس اظهار نظر مسئوالن کتابخانههای استان آذربايجان غربي ،عالوه بر بودجه
مستقل ،تمامي مراکز برای اجرای برنامههای خاص و نوآوریها تنها متکي به کمکهای مالي دولتي هستند .براساس رهنمودهای
ايفال کتابخانههای کودکان بايد بودجه ای برای تدوام و گسترش کیفي منابع و خدمات خود داشته باشند و ضمن برخورداری از
کمکهای مالي دولتي برای تکمیل و تقويت منابع

بودجه مستقل ،کتابخانههای کودکان ميتوانند از منابع خارجي ديگری مانند
مالي خود استفاده کنند .بر اساس اظهارات مسئوالن کتابخانههای تمامي مراکز از کمکهای مالي دولتي استفاده ميکنند و
نشاندهنده همخواني بودجه و جذب کمکها در کتابخانهها با رهنمودهای ايفال است.
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(.286-259 :)81
اصغرزادهمهرامي ،علي ( .)1356کتابخانههای عمومي وکودکان در استان آذربايجان شرقي .پاياننامه کارشناسي ارشد کتابداری و
اطالعرساني ،دانشگاه شیراز.
بختیاری ،فاطمه ( .)1388شناسايي ويژگيهای ظاهری و محتوايي کتابخانههای مهدکودک از ديدگاه متخصصان ادبیات کودک
شهر تهران و بررسي وضعیت آن کتابخانهها با توجه به ويژگيهای مذکور .پاياننامه کارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرساني.
دانشگاه تربیت مدرس.
تعاوني ،شیرين ( .)1384استانداردهای کتابخانه های مدارس برگرفته ازرهنمودهای ايفال و يونسکو درباره کتابخانه های مدارس،
تهران :کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ايران.
جمشیدی ،نظام ( .)1386بررسي وضعیت کتابخانههای آموزشگاهي مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقايسه آن با استانداردهای
ايفال برای کتابخانههای آموزشگاهي به منظور ارائه راهکارهايي جهت بهینه سازی وضعیت آنها ،پاياننامه کارشناسي ارشد،
دانشگاه شهیدچمران اهواز :دانشکده روانشناسي وعلوم تربیتي.
حقیقي ،احمد ( .)1360علل کاهش اعضای کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان .کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان (طرح پژوهشي).
خديوی ،شهناز ( .)1356بررسي کتابخانههای عمومي و کتابخانههای کودکان در استان اصفهان .پاياننامه کارشناسي ارشد
کتابداری و اطالعرساني ،دانشگاه شیراز.
دهقانمنشادی ،مژگان ( .)1378تکنولوژی آموزشي ونقش آن در برنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،فصلنامه پیام
کتابخانه.88-87 :)20( 9 ،
ذاکرشهرک ،مینا و اباذری ،زهرا ( .)1391ارزيابي عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ايران با استفاده از مدل
تعالي بنیاد کیفیت اروپا – - EFQMو ارائه مدل پیشنهادی ايجاد کتابخانه بین المللي کودکان و نوجوانان .تحقیقات کتابداری
و اطالع رساني دانشگاهي.149-129 :59 .
ذاکرشهرک ،مینا و اباذری ،زهرا ( .)1392ارزيابي عملکرد کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ايران بر
اساس روش تحلیل راهبردی . SWOTمطالعات ملي کتابداری و اطالعرساني.25-6 :)20( 95 .
رهسپار ،بيبا ( .)1393نقش رنگ در معماری داخلي کتابخانه های کودکان و نوجوانان (نمونه موردی کتابخانه کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،مرکز شماره  5زاهدان) .پاباننامه کارشناسي ارشد هنر ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ساروخاني ،باقر ( .)1372ارزيابي مراکز و کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
شريعتي ،فاطمه ( .)1388بررسي وضعیت کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان وارائه راهکارهايي
برای بهینه سازی آن ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،همدان :دانشکده علوم انساني.
شکوهیان ،محبوبه ( .)1390بررسي نیازهای اطالعاتي نوجوانان  18-15ساله از کتابخانههای تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومي
شهر اصفهان .پاياننامه کارشناسي ارشاد کتابداری و اطالعرساني ،دانشگاه اصفهان
علیزاده جديدی ،مرضیه؛ قاضي زاده ،يوسف ( .)1389مروری برسیر تطور کتابخانهها در ايران .ارتباط علمي..8-1 :)3( 17 ،
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ارزیابی کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با رهنمودهای ایفال

فضیلت ،مريم ( .)1387فراتحلیلي از وضعیت کتابخانههای آموزشگاهي درايران .ارتباط علمي.10-1 :)3( ،8 ،
قنبرپور ،مريم؛ اباذری ،زهرا ( .)1389بررسي فعالیتهای انگیزشي مطالعه در مراکز فرهنگي هنری کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان شهر تهران از ديدگاه مربیان .فصلنامه کتاب.60-45 :)1( 21 ،
کاکي ،مريم (.)1392ارزيابي خدمات جنبي کتابخانه های عمومي وابسته به نهاد کتابخانه های عمومي در شهر تهران و جايگاه آن
در تشويق کودکان و نوجوانان در مراجعه به کتابخانه .پاياننامه کارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرساني ،دانشگاه تربیت معلم
کیومرثي ،غالمرضا ( .)1379خدمات کتابداری درکتابخانههای کودکان (مجموعه کتابکهای آموزش از راه دور) .تهران :کانون
پرورش فکری کودکان ونوجوانان.
معماریهنجني ،حمیده ( .)1392ايجاد خدمات مرجع مجازی کودک و نوجوان در پايگاه کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران
از ديدگاه کاربران؛ ارائه پیشنهادات .پاياننامه کارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرساني ،دانشگاه الزهرا
نفیسيکیا ،خسرو ( .)1379بررسي میزان رضايت شغلي کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران .پاياننامه
کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،تهران.

يگانهفر ،مرضه ( .)1392بررسي جايگاه موجود و مورد انتظار بخش کودک و نوجوان کتابخانه های عمومي خراسان رضوی.
پاياننامه کارشناسي ارشد کتابداری و اطالعرساني .دانشگاه فردوسي مشهد

