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چکیده
هدف :هدف این پژوهش پیشنهاد راهکارهایی جهت گستتر

همکتاریهتای بتینستازمانی در اراۀتخ متدمات کتابخانتهای بته

نابینایان و کمبینایان کشور است.
روش :این پژوهش با رویکرد کیفتی (تحلیت محتتواا اجترا گردیتده استت .اطالعتات متورد نیتاز پتژوهش در دو بختش مجتزا
گردآوری شده است .در بخش اول ،از طریق مصاحبه تلفنی با تعداد  69نفر از افراد متخصت

و فعتال در حتوزه نابینایتان ،و بتا

طرح  9سوال باز بخشی از اطالعات گردآوری شد .بخش دوم از دادهها و اطالعات مورد نیتاز پتژوهش بتا مشتاهد و ستایت
کتابخانهها و استفاده از اطالعات موجود در پژوهشهای پیشین و اسناد و متون تخصصی ،سایتهای مبری و ...بدست آمد.
یافتهها :یافتهها نشان داد با وجود تعداد بسیار زیاد افراد نابینا و کمبینا در کشور ،وضعیت اراۀته تستهیالت و متدمات اطالعتاتی
دچار پراکندگی بوده و در سطح کشور برنامهای ملی جهت تبادل و اشتراک منابع بین تمام کتابخانهها و ستازمانهتای مترتبب بتا
این گروه ماص وجود ندارد.
نتیجهگیری :جهتت رستیدن بته ستطح مطلتو متدمات ،بایتد در دو ستطح درونستامانی و بتینستازمانی(ملیا ،ادتدامات و
سیاستهای جدیدی از جمله ،کاربرد بیشتر فناوری اجرا شود .همچنتین کتابخانتخ ملتی نابینایتان و کتمبینایتان کشتور (متمتایز از
کتابخانههای موجود کنونی و ازجمله بخش نابینایان کتابخانخ ملیا ،بهعنتوان نهتادی پویتا و برمتوردار از حمایتتهتای متادی و
معنوی دولتی و مردمی تاسیس و در نهایت طرح اشتراک و تبادل منابع ویژ نابینایان و کمبینایان در سطح ملی تحت نظارت ایتن
سازمان جدید اجرا شود.
کلیدواژهها :نابینایان و کمبینایان ،کتابخانه ملی نابینایان ،همکاری بینسازمانی ،اشتراک منابع
 .نویسنده رابب S.ghasempor@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
کم توانی و معلولیت از مفاهیمی هستند که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و در هر مقطعی از تاریخ ،رویکرد جامعه نستبت بته
این مفاهیم متفاوت بوده است .گاه همچون جوامع بدوی افراد کمتوان و معلول در بدو تولد نابود میشدند (نظیر جامعته استرارت و
حتی در درن بیستم در آلمان نازی ،به بهانه پاکسازی نژادی ،در دالب عملیات  T4به دت عام صتدها هتزار معلتول ذهنتی و جستمی
حرکتی دست زدندا تا از سربارشدن این افراد جلوگیری شود؛ گاهی نیز با دیدی ترحمآمیز به معلوالن نگریسته شده و بته افترادی،
شایسته ترحم و صددهبگیر بدل شدهاند .اما امروزه نه جامعه بشری و نه مود این افراد ،هیچ یک از این دیدگاهها را نمیپذیرند .افراد
کمتوان امروزه بیشتر از آن که بهدنبال امتیازات ویژه باشند ،مواهان ایفای نقش و کسب مسئولیتهای برابر با سایر اعضتای جامعته
هستند (پیشگفتار پیماننامه حقوق افراد کمتوان6931 ،ا.
معلوالن و بهتبع آن نابینایان و کمبینایان همانند سایر افراد جامعه در جهت نی به اهتداف متود ،بترای پیشترفت و ایفتای نقشتی
مثبت در جامعه ،به کسب مهارتها و اطالعات گوناگونی نیازمندند .برای برطرف نمودن اینگونه نیازهتا ،راههتای مختلفتی وجتود
دارد که بسته به نوع نیاز اطالعاتی و تواناییهای افراد ممکن است متفاوت باشد.
آسیبهای بصری دارای سطوحی است که هر کدام طیف متفاوتی از محدودیتها را در زمینه دسترستی بته اطالعتات و منتابع
اطالعاتی ایجاد میکند ،از جملخ این سطوح عبارتاند از :کم بینا؛ که برکسی اطالق میشود که میزان دیتد او بیشتتر از یتک دهتم
است و با استفاده از وسای کمکی (عینکا میزان دید او حداکثر به سه دهم برستد (ارجمنتد ،تیمورمتانی6931 ،ا .طبتق آمارهتای
سازمان بهداشت جهانی در سال  2014تعداد ک افراد دارای معلولیت بصری در جهان  931میلیون نفر بوده استت کته  %82درصتد
آنها دارای سنین باالتر از  11سال بودهاند ( %91از ک جمعیت جهان باالتر از  11ستال ستن دارنتد و در ستالهتای امیتر نیتز تعتداد
جمعیت سالخورده در بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است؛ بنابراین تعداد جمعیت در معرض مطر آسیب بینتایی کته بته
سنین مطرپذیر میرسند ،نیز افزایش مواهد یافتا .تعداد ک کمبینایان جهان در همین ستال  941میلیتون نفتر بتوده استت کته%11
آنها باالتر از  11سال بودهاند .همچنین ،تعداد ک کودکان زیر  61سال دارای آسیبهای بینایی در جهان  62میلیون نفتر استت کته
 69میلیون نفر آنها داب درمان هستند ( WHO, 2014ا .همچنین نابینا کسی است که میزان دید او کمتتر از یتک دهتم (ارجمنتد،
تیمورمانی6931 ،ا .آمار سازمان بهداشتی جهانی در سال  9164حاکی از آن است که تعداد افراد دارای نابینایی مطلق در جهان 92
میلیون نفر بوده است .نود درصد از ک معلوالن بصری جهان در کشورهای در حتال رشتد زنتدگی متیکننتد .همچنتین ،تعتداد 31
درصد از ک آسیبهای بینایی موجود داب درمان یا پیشگیری است .تعداد ک کودکان زیر  61ستال نابینتای مطلتق در جهتان کته
داب درمان نیستند یک میلیون و چهارصدهزار است ( WHO, 2014ا .سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که هر پنج ثانیته
یک نفر به جمعیت نابینایان جهان اضافه شده و در هر ددیقه نیز یک کودک نابینا متولد میشود (سام گیس6931 ،ا.
نابینایان و کم بینایان با توجه به محدودیت دو بینایی و دریافت محدودتر اطالعات از محیب پیرامونشان ،با مشکالت بیشتری در
مسیر کسب اطالعات مورد نیازشان روبرو هستند .این افراد نیازی مضاعف به منابع اطالعاتی بتا دابلیتتهتای متاص ،جهتت کستب
اطالعات مورد نی از و افزایش شنامت از محیب مود دارند .آنها برای همگامی با سایر افراد اجتماع نیازمند افزایش آگاهی (حتی بته
نسبت بیشتر از افراد عادیا درجهت جبران نقیصخ بینایی مود هستند و در این میان توانایی مواندن و نوشتتن و امکتان دسترستی بته
منابع اطالعاتی مناسب و روزآمد اهمیت بسزایی مواهد داشت (گلبارانی6932 ،ا.
طبق تعریف فدراسیون ملی نابینایان آمریکا 6نابینایی معلولیتی است که ممکن است بتوان تا حد زیادی مشکالت افتراد مبتتال بته
آن را مرتفع نمود .البته این امر مستلزم اعطای دو گونه پیش شرط و فرصت به نابینایان است .6 :آموز

مناسب .9 ،فرصتها« .یکی

از عوام اصلی تشکی دهنده پیششرط فرصت ها برای یک نابینا ،وابسته به رویکرد و دیدگاه مثبت جامعه نسبت به معلوالن بصری
1

. National Federation of the Blinds
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است .از عوام مهم دیگر فراهمبودن فرصت دسترسی به مواد مواندنی برای نابینایان است»(Gerstenberger, 1985ا .در ایران
نیز شواهدی از رویکرد مثبت دولت و جامعه نسبت به معلوالن وجود دارد؛ از جمله :حمایتهای دولتت و مجلتس از معلتوالن و از
جمله نابینایان و کمبینایان و فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیردولتی ،همچنین تدوین دانون جامع حمایت از معلوالن در کشور و
عضویت ایران در پیماننامه بینالمللی حمایت از افراد کمتوان.
دابلیت دسترسی به کتابخانه ها و در کنار آن اینترنت به عنوان دو محم عمده و عظیم کسب اطالعات ،بترای معلتوالن بصتری
بسیار پراهمیت است .با توجه به گستر

فناوری و همگرایی که بین این دو بستر اطالعاتی رخ داده است ،توانایی بهرهگیری از هتر

یک منجر به امکان دسترسی بته دیگتری نیتز مواهتد شتد .بته ایتن منظتور و بترای اراۀته متدمات کتابخانتهای مناستب بته نابینایتان
کتابخانههای نابینایان تاسیس شده است .اینگونه کتابخانه ممکن است کتابخانهای دارای ستازمان و ستامتمان مستتق باشتد کته از
آغاز به منظور اراۀه مدمات به نابینایان و کم بینایان پدید آمده است؛ یا بخشی از یک کتابخانه عادی (حاوی مواد استتاندارد چتاپی
کاربران بیناا است که بعدها با توجه به شرایب موجود از دبی تغییر اهداف و رویکردهای مدیریتی و برنامهریزی ،بخشی از کتابخانه
جهت اراۀه مدمات به معلولین بصری امتصاص داده شده است .مجموعه آنها ،ممکن است شام طیف وسیعی از امکانات آنالوگ
و دیجیتال باشد .نخستین کتابخانه ویژه نابینایان در سال 6113در بریتانیا با مجموعهای به مب برجسته برای دانشجویان نابینتا تسستیس
شد .در ایران نیر نخستین مدرسه برای نابینایان و نگهداری آنها در  6949توسب محمد مزاۀلی تحت عنوان «مجتمتع نابینایتان دکتتر
مزاۀلی» تسسیس شد در همان سال نیز کتابخانه آن شک گرفت (ارجمند ،تیمورمانی6931 ،ا .کتابخانههای معلوالن بصتری شتام
طیف گستردهای از تسهیالت است که از هر کتابخانه به کتابخانه دیگر ،بسته به سیاستها و امکانات کتابخانه (از دبی تتوان متالی،
نیروی انسانی ،حمایتهای دولتی یا سازمانهای مردم نهاد و ...ا ،متفاوت است .مدمات اراۀه شده ممکن است در بسترهای :محتیب
کتابخانه ،از طریق ت لفن ،اینترنت ،پست و یا ترکیبی از همه این موارد اراۀه شود .انواع مدمات بسته به بستری که متدمات بتر روی
آن اراۀه میشود شام  :امانت منابع گویا ،بری  ،چندرسانه ای و در مواردی تجهیزات مورد نیاز جهت استفاده از منابع امانتت گرفتته
شده است.
تعداد عناوین کتبی که در هر سال برای نابینایان در دالبهای جایگزین و داب استفاده این گتروه متاص اراۀته متیشتود بستیار
محدود است و در مقایسه با تعداد عناوین و نسخه کتب چاپی کشور در هر سال ،بسیار محدود و ناچیز است؛ بترای نمونته در ستال
 6932شمسی ،تعداد  14169عنوان کتا در  623161423نسخه منتشر شده است (همشهری آنالین6921،ا .در حالی که با نگتاهی
به تعداد ک 6363عنوان کتا گویا و  319عنوان کتا بریت (داستمی6929 ،ا موجتود در کتابخانته رودکتی (بته عنتوان یکتی از
بزرگترین و مهمترین کتابخانه های نابینایان کشورا عمق شکاف دسترسی به اطالعات بین افراد بینا و نابینا مشخ

تر مواهد شد.

از سویی دیگر ،تعداد مراکز اراۀخ مدمات برای نابینایان و کمبینایان در کشور بسیار محدود و مارج از دسترس بسیاری از آنتان
است .مراکز موجود نیز در مقایسه با کتابخانه ها و مراکز نابینایان وادع در کشتورهای پیشترفته ،از نظتر منتابع و امکانتات از وضتعیت
مطلوبی برموردار نیستند (با نگاهی به آمارهای موجود در مبرگزاریها و پژوهشهای انجام شده در رابطه با کتابخانه6ها و مدمات
کتابخانه ای در کشور این موضوع به موبی نمایان است؛ متثال مقایستهای بتین کتابخانته کتتب گویتا و بریت ایالتت ویسکانستن 9بتا
 200,000عنوان یا کتابخانه ملی نابینایان آمریکا 9با بیشتتر از 400,000عنتوان کتتا در دالتبهتای ویتژه نابینایتان ،بتا مجموعته
کتابخانههای ویژه نابینایان در ایران که بیشتر آنها مجموعههایی کمتر از  10,000عنوان[و نه جلد] دارندا.
با توجه به موارد مطرح شده این پژوهش درصدد است:

1

.Wisconsin Talking Book and Braille Library
. NLS
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ابتدا شمهای از وضعیت کتابخانههای نابینایان در کشور اراۀه نماید؛



سرس با توجه به وضعیت کتابخانه های نابینایان در سطح کشور ،متدلی(همراه بتا استتلزامات آنا جهتت توستعه متدمات

کتابخانهای برای نابینایان و کمبینایان پیشنهاد دهد.
پیشینه
سلطانیزاده در پایاننامه کارشناسی ارشد مود تحت عنوان «مدمات کتابخانه به معلولین و نابینایان» به شیوه پیمایشی به بررستی
وضعیت مدمات کتابخانه به معلوالن و نابینایان پردامته است .نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده استت کته ،بهتترین متدمات در
کتابخانه گویای مرکز رفاه نابینایان و کتابخانه ابابصیر اصفهان اراۀه میشده است ،ولی کتابخانههای عمومی و ملی به عنوان متولیتان
اصلی مدمات به نابینایان اددام شایانی نکردهاند (سلطانیزاده6914 ،ا.
ارجمند در پایاننامه کارشناسی ارشد مود به بررسی وضعیت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نابینایتان در کشتورهای در حتال
رشد با تسکید بر ایران و پیشنهاد شبکه اطالعرسا نی برای نابینایان در کشور پردامتته استت .نتتایج حاصت نشتان داده کته مشتکالتی
فراوان گریبانگیر کتابخانههای نابینایان و کاربران آن بوده است که از جمله میتوان این موارد را برشمرد :عدم تخص

کارکنتان

شاغ در کتابخانهه ا (حتی در حد کاردانی رشته کتابداریا ،عدم سازماندهی مناسب منابع موجود ،عدم وجود امکانات چاپبریت و
درشت -متن (به غیر ازکتابخانههای نابینایتان رودکتی و استتان آذربایجتانشتردیا ،عتدم ضتبب کتتا هتای گویتا در استتودیوهای
مخصوص ضبب (به جز سه مرکزا ،کوچک بودن فضای امتصاص دادهشده به کتابخانهها و استقرار کتابخانهها در مراکز استان کته
دستیابی نابینایان به آنها مشک و در مواردی غیرممکن بوده است .در نهایت پیشنهاداتی در زمینه اشتراک منابع و شبکه اطالعرسانی
اراۀه کرده است (ارجمند6919 ،ا.
بشارتی در پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی وضعیت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نابینایان و نیمهنابینایان مستقر در
شهر تهران» ،بهمنظور پیبردن به مشکالت و نارساییهای موجود ،به شیوه پیمایشی پژوهشی متشک از  2کتابخانه انجام داده استت.
نتایج تحقیق نشان داده که به طور کلی کتابخانههای مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشتهاند .بیش از  11درصد از کتابخانهها دچار
کمبود فضا بودند؛ سامتمان تمام کتابخانه ها مخت

نابینایان طراحی و سامته نشده بود؛ تمتام کتابخانتههتای متورد بررستی مشتک

بودجه داشته و از نظر نیروی انسانی فقب  66درصد از کارکنان بینا و متخص

کتابداری بودند .نابینایتان حتدود  61درصتد و نیمته

بینایان  3درصد از نیروی انسانی کتابخانهها را تشکی میدادند 69/1 .درصد از ک کتا ها را کتا هتای بریت و کتتا بتا چتا
درشت در هیچ کتابخانهای وجود نداشته است (بشارتی6911 ،ا.
ضیایی به بررسی وضعیت اراۀه مدمات بته دانشتجویان نابینتا و کتم بینتا در کتابخانته مرکتزی و مرکتز استناد دانشتگاه تهتران از
جنبه های مختلفی مانند :مدمات ،نحوه ایجاد و امکانات پردامته است .در نهایت ،برای بهبود وضعیت مدمات کتابخانهای نابینایتان
در کشور به کمک اینترنت و  ...پیشنهاداتی اراۀه داده است (ضیایی6939 ،ا.
نتایج پژوهش فردانی،کیانی وتاجداران در بررسی رضایت نابینایان از مدمات کتابخانههتای نابینایتان استتان آذربایجتانشتردی،
نشان دادکه رضایت نابینایان در سطح متوسطی( 11درصدا درارداشت،که بیشترین رضایت ،از رفتارکتابداران به میتزان( 19درصتدا
وکمترین آن مربوط به رضایت از دسترسی به کتابخانه به میزان ( 13درصدا بود .برمی از پیشنهادهای اراۀهشده از سوی آنان بتدین
شرح بوده است :تاسیس کتابخانخ ویژ نابینایان در مرکز شهر ،ایجاد سرویسهای ایا و ذهتا  ،اراۀتخ متدمات تلفنتی ،راهانتدازی
مدمات امانت بینکتابخانهای (فردانی،کیانی و تاجداران6932 ،ا.
مسروی و مسروی در پژوهشی به بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کمبینایان کتابخانه ملی ایتران پردامتته استت.
نتایج نشان داده است که بیش از  11درصد کاربران از وضعیت اراۀخ مدمات این کتابخانته رضتایت داشتتند؛کیفیت منتابع رضتایت
بخش بوده ،اما اطالع رسانی میلی مناسب نبوده است؛ وضعیت فضای امتصاصی کتابخانه مناسب بوده ،امتا در آن از کفرتو هتای
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مناسب جهت مسیریابی نابینایان استفاده نشده است .در نهایت راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن کتابخانه اراۀه نمودهاند (مسروی
و مسروی6932 ،ا.
مرامین و صیامیان درپژوهشی به مطالعه بر روی اراۀخ مدمات کتابخانهای درکتابخانههای عمومی استان مازندران به افراد دارای
آسیب بینایی و نابینا پردامتند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رضایت کاربران ازمدمات کتابخانهای پایینتتر ازستطح انتظتار بتوده
است ،اما کتابداران وکارمندان مربوطه تاحدی توانسته بودند رضایت ایتن کتاربران را جلتب کننتد( Kharamin & Siamian,
2011ا.
رشیدپور در پژوهش بررسی وضعیّت کتابخانههای نابینایان و کم بینایان در استان مراسان رضوی و میزان رضتایتمندی اعضتای
آن به این نتایج دست یافت :تنها  %91کتابخانهها دارای سامتمان مستق بودند و بقیّه بهعنوان بخشی از یک کتابخانه دیگتر فعالیّتت
میکردند .تقریباً  %21سامتمان کتابخانهها بیشتر از 61سال عمر داشتند .هیچ کتابخانهای استودیو ضبب صدا نداشت .همه کتابخانهها
از ضببصوت و رایانه برای رفع نیاز مراجعان استفاده میکردند %11 .مسئوالن کتابخانهها نابینا بودند %11 .کتابخانتههتا تنهتا توستب
یک کتابدار اداره میشدند %11 .مسئوالن کتابخانهها دورههای ویژه مدیریّت کتابخانههتای نابینایتان را طتی کترده بودنتد .اعضتای
کتابخانهها نیز از تجهیزات و نرم افزارها و فضای مطالعاتی کتابخانه رضایت نداشتند و از نظر ایشان ،وضعیّت منابع موجتود بته طتور
متوسب رضایت بخش بود .همچنین ،مراجعان از مدمات اراۀهشده و نحو رفتتار و برمتورد کتابتداران و بتهطتور کليتی از متدمات
اراۀهشده توسب کتابخانه هتا رضتایت کامت داشتتند .ایجتاد شتبکه اطتالعرستانی کتابخانتههتای نابینایتان ،اشتتراک منتابع و امانتت
بینکتابخانهای ،حرکت به سوی انتشارات چندرسانهای و ایجاد کتابخانه مليی نابینایان ،از پیشنهادهای اراۀهشده در این پژوهش است
(رشیدپور6921 ،ا.
نتایج مطالعخ صیامیان و دیگران در بررسی نیازهای اطالعات بهداشتی نابینایان ایران ،که برپایخ یک نمونخ  934نفری از  61استان
اجرا شده بود ،نشان داد که بین نیازهای اطالعات بهداشتی نابینایان با توجه به جنسیت ،سن ،تاه  ،مدرک تحصیلی ،شتغ  ،مرحلته
درمانی ،سابقه یا عدم سابقه نابینایی در مانواده ،زمان نابینایی ،استان مح زندگی و نحوه زندگی (به تنهایی یا با متانوادها امتتالف
معنیداری وجود نداشت ،اما بین نیازهای اطالعات بهداشتی نابینایان بهداشتی با توجه به تحت نظر پزشک بودن /نبودن ،نوع ناتوانی
و مح سکونت (شهر -روستاا امتالف معنیداری وجود داشت .در پایان چنین نتیجهگیری کتردهانتد کته ایتن نتتایج متیتوانتد بته
مسئوالن و مدیران در برنامهریزی جهت ا نتخا  ،گردآوری ،سازماندهی اطالعات بهداشتی و اراۀته آنهتا درکتابخانتههتا و مراکتز
اطالعرسانی کمک نماید تا اطالعات بهداشتی را در دالب مورد نیاز آنهتا بتهروز نمتوده و در تتامین نیازهتای اطالعتات بهداشتتی
نابینایان کمک موثر و شایانی نماید (صیامیان ،حسنزاده ،نوشینفرد و حریری6926،ا.
همچنین نتایج مطالعخ رسولی و فهیم نیا در بررسی رضایت کاربران با آسیب بینایی از مدمات بخش نابینایان کتابخانه مرکتزی و
مرکز اسناد دانشگاه تهران ،نشان داده که میزان رضایت کاربران از مدمات و وضعیت کتابخانته ،دارای میتانگین  9/66و در ستطح
نسبتاً مطلوبی بوده است (امتیاز سؤال بین  6تا  ،9/99وضعیت نامطلو ؛ امتیاز بین 9/ 99تا  ،9/11وضعیت نسبتاً مطلو ؛ و امتیاز بین
 9/ 11تا  ،1وضعیت مطلو ا .بیشترین مشکالت و مهمترین پیشنهادات پاسخدهندگان نیز در مورد ضبب متون و فایت هتای صتوتی
بوده است .همچنین ،به نظر پژوه شگران با وجود اینکه میزان رضایت از کتابداران و کارمندان بخش نابینایان در ستطح متوبی دترار
داشته است ،اما ،معماری ،فضا و همچنین عالۀم هدایتکنند این بخش متناسب با نیاز این کاربران نبوده است (رستولی و فهتیمنیتا،
6929ا.
دی استوبن در مقالهای بیان کرده است که کتابخانههای عمومی باید برای معلوالن دسترسپذیر باشتد .از دیتد وی تغییترات در
دوانین ،این دلگرمی را میدهند که همه سامتمان های عمومی برای معلتوالن دابت دستترس باشتد .ایتن رویکترد منجتر بته پیتدایش
استانداردهای جدید برای سامتمانهای جدید و بازسازی ستامتمانهتای دتدیمی شتده استت .امتا ایتن دتوانین جدیتد در شتهرهای
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کوچک با تعداد کم معلوالن موجب منادشه شده است (به دلی هزینه هایی که باید طبق دانون برای بازسازی برردازندا .به نظر ایشان
الزم است که راهح های شفاف و واضح جایگزین شوند و دوانین دابلیت انعطاف داشته باشند ،بهگونهای که در شهرهای کوچتک
سامتمانهای کتابخانه های عمومی بتوانند به معلوالن مدمات اراۀه کنند .دولت فدرال هم باید بودجتهای بته بازستازی ستامتمانهتا
امتصاص دهدDe-Steuben, 1981(6ا.
کتابخانهها ی عمومی و افراد نابینا» با هدف بهبود اراۀه مدمات کتابخانهها به نابینایان در انگلستان،

کراداکدر پژوهشی با عنوان «
نگاهی کام به مدمات اراۀه شده بته نابینایتان و کتمبینایتان بته کمتک کتتا هتا و روزنامتههتای گویتا و نوارهتای صتوتی در آن
کشورداشته است (Craddock, 1998ا.
مورگان در مقالهای تحت عنوان« حرفی درِ گو

تو :مدمات کتابخانهای در عصر دیجیتال بترای نابینایتان» بته تجربیتات بنیتاد

سلطنتی نابینایان نیوزیلند RNZFB( 9ا در رابطه با نحوه فراهمآوری کتا های گویا در همکاری با موسستات بتینالمللتی ،جهتت
افزایش مواد داب امانت به نابینایان اشاره کرده است و در نهایت ادعا دارد که این الگوی همکاری در اشتراک و تبادل منابع باید به
عنوان الگویی مناسب مورد توجه و استفاده دیگر کشورهای جهان نیز وادع گردد (Morgan, 2003ا.
بَی و دیگران در گزارشی به بررسی اجرای پروژه مدمات و تسهیالت فراگیر برای نابینایان و کتمبینایتان در کتابخانته «ال جتی
سانگ نام» پردامتهاند .در این پروژه که برمبنای فناوریهای ارتباطی و توسب تلفن همراه اراۀه میگتردد ،مزایتای فراوانتی را بترای
نابینایان به همراه دارد .در این مدل مدمات داب اراۀه به نابینانایان دارای سه سناریو است .6 :اراۀته کتتا هتای الکترونیتک گویتای
دارای فناوری  DAISYدر اینترنت .کاربر با استفاده از یک دف سختافزاری و ترکیبی از امکانات موبای و کامریوتر به صورت
ترکیبی به مدمات دسترسی پیدا میکند .9 .استفاده از ارتباطات اینترنتی بیسیم توسب گوشی موبای  .9 .استفاده از مدمات صوتی
بر پایخ تلفن جهت دسترسی به مدمات کتابخانه .در این طرح کاربران توانایی استفاده از کتا های الکترونیک را بهصورت آنتی از
طریق اینترنت از هر مکانی مواهند داشت (Bae, et. al, 2007ا.
مطالعخ مجینج و ستی وِل(9169ا در رابطه با اراۀه مدمات کتابخانهای به معلولین بصری و حرکتی در کتابخانتههتای دانشتگاهی
تانزانیا که به رو

پژوهش ترکیبی اجرا شده بود ،نشان داد که :اگرچه مدمات کتابخانهای در پنج دانشگاه مورد بررسی به معلولین

بصری و حرکتی اراۀه می شد ،اما این مدمات فراگیر و جامع نبود .بنابراین پژوهشگران به عنوان یک بیانیه اجتماعی پیشتنهاد دادنتد
که مدمات کتابخانها ی جامع و فراگیر برای تمام کاربران و از جمله به معلولین بصری و حرکتی اراۀه گردد .از دیدگاه آنها جهتت
دستیابی به این اهداف ،الزم است سیاستگذاری های مناسب در زمینخ تامین بودجه کتافی و آمتوز

نیتروی انستانی اجترا گتردد.

همچنین ادداماتی نیز در جهت مناسبسازی سامتمان و تجهیزات کتابخانهای برای این کاربران ماص اجرا گردد ( & Majinge
Stilwell, 2013ا.
سواالت پژوهش
.6

وضعیت نابینایان و کمبینایان و مدمات کتابخانهای ویژ آنها در ایران چگونه است؟

.9

راهکارهای موجود در جهت ارتقاء مدمات کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان در کشور کدامند؟

روششناسی پژوهش
این پژوهش به رو

کیفی (تحلی محتواا ،اجرا شده است .اطالعات مورد نیاز پتژوهش در دو بختش مجتزا گتردآوری شتده

است :بخش اول از طریق پرسشنامهای حاوی  9سوال باز و از طریق مصاحبه تلفنی با تعداد  69نفتر از افتراد متخصت

و فعتال در

 .6به نق از یعقو پور نرگسی ،طاهره (6939ا ،مدمات و منابع برای معلوالن در کتابخانههای عمومی تهران.
2

. The Royal New Zealand Foundation for the Blind
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حوزه نابینایان ،گرداوری شده است (الزم به ذکر است که هدف این پژوهش اراۀخ آمارهای بسیار ددیق از تعداد مجموعهها نیست،
بلکه آنچه مح تمرکز است ،سامتارهای موجود در مدمات کتابخانهای بته نابینایتان و کتمبینایتان کشتور و نقت
ارتباط با سایر بخشها استا .در انتخا افراد متخص

و دتوت آن در

که با آنها مصاحبه تلفنی انجام شد دو امر دمی بود :اا سروکارداشتن آنها

با امر برنامهریزی و ارزیابی مدمات کتابخانهای معلوالن بصری؛ 9ا دسترسپذیر بودن .با توجه به محدودیت در امکان دسترسی به
افرادی که فعال در حوز مورد مطالعخ این پژوهش هستند ،سعی برآن شد که افراد مصاحبهشونده از میان متخصصینی انتخا شدند
که امکان اراۀه بیشترین اطالعات را در جهت اهداف این پژوهش داشته باشند.
در مرحلخ بعد متن پیاده شد مصاحبههای پژوهشی نیمه سامتیافته (نیمه کنترل شدها به رو

تحلی محتوای تلخیصی از فنون

تحلی محتوای کیفی(حریری6931 ،ا تحلی شد.
بخش دوم از داده ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش نیز به صورت مشاهده و جستجوی هدفمند (به منظور تایید یتا رد اطالعتات
بدست آمده از مصاحبههاا محیب و یا و سایت کتابخانهها و همچنین استفاده از اطالعات موجود در پژوهشهای پیشین و اسناد و
متون تخصصی موجود در زمینخ اراۀه مدمات کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان ،سایتهتای مبتری و( ...بختش امیتر بیشتتر بترای
دست یابی به برمی از آمارهای موجود در مقاله در باره تعداد نابینایان و  ...و بیشتر با حالت گزار گونتها بدستت آمتد .در نهایتت
اطالعات بدستآمده ا ز دو بخش پیشین با هم تلفیق و براساس آن پیشنهادهایی الزم در این پژوهش مطرح گردید.
یافتهها
در پاسخ به سوال اول پژوهش در دو بخش وضتعیت نابینایتان و وضتعیت متدمات کتابخانتهای موجتود بترای آنتان در ایتران،
اطالعاتی به شرح زیر به دست آمد:
وضعیت نابینایان در ایران :به گفته ابوالحسن فقیه سرپرست ودت سازمان بهزیستی کشور در سال  ،6934تقریبا  111هزار نفر در
ایران دچار امتالل بینایی بودند که از این تعداد حدود  691هزار نفر نابینای مطلق بودهاند .با این وجود فقب تعداد  94هتزار نفتر از
مدمات سازمان بهزیستی استفاده میکردهاند (مبرگزاری مهر6934 ،ا .در سال  6933این آمار (افراد تحت پوشش بهزیستیا حدود
 94هزار نفر اعالم شد « :آمارهای سازمان بهزیستی گویای آن است که تعداد نابینایان شناسایی شده در کشتور حتدود  11هتزار نفتر
است .در حال حاضر بهزیستی با امکانات و اعتباری که در امتیار دارد تنها توانسته حدود  94هزار نابینا و کتمبینتا را تحتت پوشتش
درار دهد و به آنان مدمات وسای کمک توانبخشی مانند عصا ،آموز

جهتیابی ،لوح و دلم و ...اراۀه کند» .بر این اساس میتوان

برآورد کرد نابینایان تحت پوشش بهزیستی  11درصد نابینایان شناسایی شده و تنها  69درصد ک نابینایان کشور را تشکی میدهند
(اموان بهبهانی6933 ،ا .از سویی دیگر طبق آمار تقریبی که در سال  6932از سوی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی مراسان
جنوبی اعالم شد ،تعداد نابینایان کمبینایان و معلوالن چشمی کشور در آن سال تا 311هزار نفر پیشبینتی شتد (مبرگتزاری فتارس،
6932ا .همچنین در سال سال  6921از سوی علی همت محمودنژاد رییس انجمن دفاع از حقتوق معلتوالن کشتور آمتار معلتوالن از
جمله معلوالن بصری ،بیش از  9میلیون نفر اعالم شد که از این تعداد حدود  111هتزار نفتر نابینتا و کتم بینتا بودنتد (التف6921 ،ا.
همچنین به گفته ایشان ،ساالنه  41هزار نفر به تعداد معلوالن ایران اضافه میشتود (ایستنا6929 ،ا .براستاس نتتایج سرشتماری ،6921
نزدیک به یک میلیون و پنجاه هزار نفر از هموطنانمان دچار معلولیت بوده که حدود  911هزار نابینا و ناشنوا ،حدود  111هزار فترد
دارای معلولیت جسمی و حرکتی و حدود  911هزار نفر دارای امتالل ذهنی بودند (دنیای ادتصاد6929 ،ا .همچنتین در همتان ستال
یحیی سخنگوی ،معاون توانبخشی و پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی کشور تعداد معلوالن شدید و بسیار شتدید در کشتور را
حدود سه میلیون نفر اعالم کرد( مبرگزاری فردا6921 ،ا .از سوی دیگر در تاریخ 6926/9/99سازمان بهزیستی کت کشتور تعتداد
نابینایان مطلق را  9232نفر اعالم کرده بود (صیامیان و دیگران6926 ،ا .با توجه به دادههای بدست آمده امر مسلم اینستت کته آمتار
ددیقی از کم بینایان و نابینایان کشور موجود نمیباشد .برمی کارشناسان آماری معتقدند که آمار وادعی معلولیت بیشتر از آمارهای
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رسمی است ،زیرا به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک ،برمی مانوارها «معلولیت» را نوعی نق

برای ک مانواده میدانند و در

نتیجه در پاسخ پرسش های آمارگیر حاضر نیستند اظهار کنند که یکی از اعضای مانواده آنها دچار معلولیت استت (دنیتای ادتصتاد،
6929ا.
همچنین آمارها حاکی از آن است که از هر هزار تولد در کشور ،یک کودک با امتالالت بینایی شدید و عمیق به دنیا میآید.
براساس آمارهای موجود نزدیک به  9درصد ک جمعیت کودکان کشور مبتال بته بیمتاری تنبلتی چشتم هستتند( .امتوان بهبهتانی،
6931ا .همچنین بنابر آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،در منطقه شرق مدیترانه که ایران نیتز در ایتن منطقته وادتع استت حتدود 91
میلیون معلول بینایی زندگی میکنند که  5,300,000نفر آنها نابینای مطلق می باشند (WHO, 2010ا.
در نتیجهی پیشرفت فناوری و تغییر نگر

و رویکرد مدیران و برنامهریزان دولتی و شرکتهای مصوصتی در جهتان ،نابینایتان

فرصت استفاده از امکانات متفاوت و گوناگون را یافته اند؛ از جمله امکانات موجود عبارتاند از :کتابخانههای تخصصی ،روزنامه،
موزه و نمایشگاه داۀمی (از جمله در ایران «مانه سترید» وادتع در مجموعته ستعدآبادا ،معتابر ویتژه ،نترمافزارهتای رایانتهای از دبیت
نرمافزارهای تبدی متن به گفتار ،نرم افزارهای تایپ و ویرایش با رایانه و کیبورد عادی (مانند بری بردا ،دوچرمه ویژه ،دستیارهای
تلفن همراه (مانند BIANT:ا ،مودروهای ویژه نابینایان (مجهز به تدام سنج صوتیا ،دستگاههای مستیریا (از جملته بتا دابلیتت
نمایش نقشه های برجستها ،دستگاه پردامت الکترونیکی مخصوص (با رابب کاربری بری ا و  ....با این همه ،بنابر اظهارات رستمی و
غیر رسمی ،نابینایان ایران از نظر دسترسی به امکانات روز دنیا وضعیت مناسبی ندارند؛ برای نمونه مدیرعام انجمتن نابینایتان ایتران
اعالم کرد «نابین ایان ایران با کمبود تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مانند منابع و مامذ به مب بری و نوار روبترو هستتند و در
زمینه دسترسی به تجهیزات رایانهای نیز در مضیقه درار دارند ،زیرا تجهیزات روز دنیا و دستگاههای جدیدی که برای نابینایان امتراع
شده به دلی گران دیمت بودن به ایران وارد نشده است (حسینی6921 ،ا.
خدمات کتابخانهای ویژه نابینایان و کم بینایان در کشور
در سال  6299الفبای بری (ابداعی توسب «لویی بری » فرانسوی به سال 6394ا برای زبان انگلیسی استانداردسازی شتد .الفبتای
زبان فارسی نیز به دلی نزدیکی با آوای عالیم و نشانه های زبان انگلیسی برمبنای بری انگلیسی سامته شده است .مب بریت توستب
«پاستور ارنست کریستوفر» کشیش آلمانی که اولین مدرسه مخصوص نابینایان را در تبریز (به سال  6922شمستی بتا عنتوان مؤسسته
میریه مرکز تربیتی آموزشی نابینایانا تسسیس کرده بود ،وارد ایران شد .از آنجا که آشنایی ایشان با زبان فارسی کافی نبود تا بتواند
تمام نیازمندی های زبان را به وسیله آن برطرف نماید ،فردی به نام «محمد علی ماموشی» در تکمی مب فارسی بته او کمتک کترد
(موسسه میریه و نیکو کاری ریحانه6921 ،ا .از آن زمان تاکنون تال های زیادی در جهت اراۀه مدمات آموزشتی بته نابینایتان و
کم بینایان کشور انجام یافته است .در کنار این تال

نیز برمی از موسسات آموزشی کتابخانههایی را برای این گروه ماص تاسیس

کردهاند .از جمله این کتابخانهها می توان کتابخانهها ی مجتمتع نابینایتان دکتتر مزاۀلتی ،مجتمتع آموزشتی نابینایتان شتهید محبتی،
رودکی ،دانشگاه تهران و  ...را نام برد .برمی دیگر از کتابخانههای نابینایان موجود در ایران عبارتاند از :بختش نابینایتان کتابخانته
ملی ،بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز ،کتابخانه انجمن نابینایان در اراک،کتابخانه عمومی ویژه نابینایان شیراز ،بختش نابینایتان
کتابخانه آیتاهلل مامنه ای دم ،بخش نابینایان کتابخانه حسینیه ارشاد (6912ا ،کتابخانه «مؤسسه آموزشی امتام ممینتی (رها»(6912ا،
کتابخانه «مرکز تحقیقاتی بنیاد جانبازان» ،بختش نابینایتان کتابخانته شتهید بهشتتی (6919ا ،کتابخانته نابینایتان دانشتگاه الزهترا ،و ...
(ارجمند و تیمورمانی6931 ،ا .همچنین به گفته مسئوالن نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،در چندسال امیر در تمام مراکز استتانی
و برمی از شهرستانها تعداد  19با کتابخانه نابینایان تاسیس شده است ( بیشتر آنها بخشی وابستته بته در دامت یکتی از کتابخانته
عمومی استا .همچنین نتایج مطالعخ رشیدپور(6921ا نیز نشان داد که تنها  %91کتابخانههای مورد بررسی ،دارای ستامتمان مستتق
بودند و بقیّه به عنوان بخشی از یک کتابخانه دیگر فعالیّت میکردند.
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با توجه به اطالعات موجود از نظرات کارشناسان ،در اسناد و متون تخصصی نشریات ،اینترنتت و ،...همچنتین بررستی نزدیتک
برمی از کتابخانه ها از جمله کتابخانه ملی و مصاحبه تلفنی با برمی از کتابداران کتابخانههای نابینایان از جمله رۀیس بخش نابینایان
کتابخانه مرکزی تبریز ،کتابخانه رودکی و حسینیه ارشاد و ،...و برمی دیگر از برنامهریزان و فعاالن این حوزه؛ همچنین مراجعته بته
و سایت برمی از این کتابخانه ها از جمله رودکی ،نابینایان اصفهان و نابینایتان دانشتگاه تهتران ،ملتی و ،...اطالعتاتی بته دو گونته
کسب شد6 ،ا نظرات کارشناسان و متخصصان9 ،ا برداشت های پژوهشگران این پژوهش .در نهایت ،اطالعات کسب شده از هر دو
سو ،موید هم بود .همچن ین ،نتایج بدست آمده همانند و مشابه نتایجی بود که در پژوهشهای پیشین بدستت آمتده بتود و حتاکی از
عدم وضعیت مناسب زیرسامتها بهویژه مجموعهها و مشارکتهای دوی جهت اراۀه مدمات در بین آن کتابخانههتا در مقایسته بتا
کتابخانههای عادی کشور بود (برای نمونه ارجمند6911 ،؛ مرامین و صیامیان 9166 ،و رشیدپور6921 ،ا.
با توجه به تحلی  ،ادغام و دستهبندی اطالعات بدست آمده از بخشها و اجزای مختلف پژوهش (اعم مصاحبه و...ا در رابطه با
مدمات و کتابخانه های نابینایان ،در مجموع موارد ذیر مشخ

شد (در هر دسته نیز مشخ

شده است که کدام یک از بخشهای

پژوهش حاوی این اطالعات بوده استا:
.6

از ابتدا بیشتر کتابخانههای نابینایان و کمبینایان کشور در زمینخ فراهمآوری منابع کتابخانه از همکتاری و تولیتدات بریت

کتابخانخ رودکی استفاده میکردند .همچنین ،در سالهای امیر ،در برمی از کتابخانههای زیرمجموعخ نهتاد کتابخانتههتای عمتومی
کشور از دبی بخش نابینایان کتابخانخ عمومی مرکزی تبریز ،کتابخانه رودکی شهر کرد و عمومی مرکزی دم نیز تولید کتتا بترای
نابینایان و کم بینایان انجام میگیرد (مصاحبههاا.
.9

تولید منابع گویا در دیاس با منابع بری در گستر بیشتتری انجتام گرفتته استت و برمتی از کتابخانتههتا از دبیت  :رودکتی

(ریحانها ،مرکزی دانشگاه تهران ،ملی و کتابخانه های مرکزی استانی اردبی  ،تبریز ،دم ،کتابخانته گویتای رضتوی و  ...دارای اتتاق
ضبب کتا صوتی برای روشندالن میباشند (مصاحبهها ،مشاهدات و اسنادا .با این وجود ،نتایج مطالعخ رستولی و فهتیمنیتا (6929ا
نشان داد که بیشترین مشکالت و مهمترین پیشنهادهایی پاسخدهندگان در مورد ضبب متون و فای های صوتی بوده است.
.9

کتابخانه دانشگاه تهران دارای امکانات اراۀخ مدمات کتابخانهای مبتنی بر اینترنت بود (مصاحبهها و مشاهدها که ایتن امتر

سبب راحتی دسترسی به مدمات کتابخانه شده است .ضیایی( 6939ا با توجه به تاثیر متدمات اینترنتتی در بهبتود وضتعیت متدمات
کتابخانهای نابینایان در کشور پیشنهادهایی را اراۀه داده است.
.4

تنها و سایت نابینایان کتابخانه ملی دارای امکانات گویا بود (مصاحبهها و مشاهدها.

.1

اکثر کتابخانهها در صتورت نیتاز عضتو منتابع الزم را از طریتق امانتت بتین کتابخانتهای فتراهم متیکننتد .اگرچته امانتت

بینکتابخانهای منابع گویا راحتتر از منابع بری است ،زیرا منابع بری دارای نسخههای کمتر و شرایب امانت بسیار سختتری (و در
مواردی عدم امکان امانتا نسبت به منابع گویا هستند (مصاحبهها ،مشاهدات و اسنادا .نتایج بشتارتی (6911ا نیتز حتاکی از کمبتود
کتا های بری و نبود کتا با چا درشت در کتابخانههای مورد بررسیا
.1

بوده است.

همه کتابخانهها به کاربران مود مدمات امانت پستی اراۀه میدادند (مصتاحبههتا ،مشتاهدات و استنادا .همچنتین فردتانی،

کیانی و تاجداران (6932ا پیشنهادهایی برای ایجاد سرویسهای ایا و ذها  ،اراۀتخ متدمات تلفنتی و راهانتدازی متدمات امانتت
بینکتابخانهای داده بودند.
.1

همه کتابخانهها دارای امکانات رایانهای و مدمات مبتنی بر آن از دبی نترمافزارهتای صتفحه متوان بودنتد (مصتاحبههتا،

مشاهدهها و اسنادا .با این وجود ،نتایج بررسی رشتیدپور (6921ا حتاکی از عتدم رضتایت اعضتای کتابخانتههتای متورد بررستی از
تجهیزات و نرمافزارها و فضای مطالعاتی کتابخانهها بوده است.
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.3

فهرستگان مشترک کتابخانه های نابینایان ایران بر پایه اینترنت وجود نداشت .اگرچه به گفتخ کارشناسان نهاد کتابخانههای

عمومی کشور ،طرحی برای احداث سایت تجمیع فهرست منابع موجود در بخشهای نابینایان و کمبینایان کتابخانههای عمومی زیر
نظر آن نهاد در سطح کشور در نظر گرفته شده است (مصاحبهها ،مشاهدهها و اسنادا.
.2

جهت استفاده از امکانات الکترونیکی در همخ کتابخانههای نابینایان و کتمبینایتان کشتور مراجعته حضتوری الزم بتوده و

امکان امانت این گونه تجهیزات به دلی محدود بودن آنها به بیرون از کتابخانه وجود ندارد (مصاحبهها ،مشاهدات و اسنادا .الزم بته
ذکر است که نتایج پژوهش فردانی ،کیانی و تاجداران (6932ا حاکی از ایتن بتود کته کمتترین میتزان رضتایت نابینایتان از ابعتاد و
مدمات مختلف کتابخانه ،رضایت از دسترسپذیری کتابخانه بود.
 .61تنها کتابخانخ رودکتی دارای امکتان آگتاهی از تتازههتای کتابخانته بتهصتورت گویتا ،از طریتق تلفتن بتود (مصتاحبههتا،
مشاهداتا .مطالعخ مسروی و مسروی (6932ا نیز حاکی از وضعیت نامناسب اطالعرسانی بوده است.
 .66در تمام کتابخانه های نابینایان کشور به دلی عدم حمایت دولتی و رسمی از بازتولید منابع نابینایتان (نبتود دتانون حمتایتی
جهت ملزم سامتن ناشران و مولفانا بهویژه در تولید منابع بری مشتک اساستی در غنتای مجموعتههتا وجتود داشتت (مصتاحبههتا،
مشاهدات و اسنادا.
 .69برمی از کتابخانه ها ،از دبی بخش نابینایان کتابخانخ مرکزی دانشگاه شتهید بهشتتی دارای مجموعتخ تخصصتی تقریبتا در
یک حوزه (رشتههای حقوقا بودند (مصاحبههاا.
 .69در زمینخ تنوع منابع بری و گویای مخصوص کودکان روشندل ،محدودیتهتایی بیشتتری نستبت بته بزرگستاالن وجتود
دارد(مصاحبهها ،اسنادا.
 .64نشریات سیاه و سفید ،ماهنامخ درآنی سرید آفرید و ماهنامه بشرا به صورت بری و گویتا بترای نابینایتان و بتا داشتتن دالتب
درشتنمایی برای کمبینایان منتشر میشوند (مصاحبهها ،مشاهدات و اسنادا..
 .61همچنین برمی از و سایتهای اینترنتی نیتز در زمینتخ اراۀتخ کتتا هتای رایگتان صتوتی فعالیتت دارنتد ،برمتی از آنهتا
عبارت اند از :کتابخانه صوتی طنین ایرانی ،کتابهای صوتی ،فارسی بوکز ،کتابالین و( ...اسنادا.
 .61نهادها و اراگانهای مختلفی در زمینه اراۀخ مدمات کتابخانهای به روشندالن فعالیت دارند؛ از جملته :نهتاد کتابخانتههتای
عمومی کشور با  19بخش و کتابخانه مستق در سراسر کشور ( رودکی شهرکرد ،فجر بروجن ،اندیشه سرید زنجان و  ...ا؛ کتابخانه
ملی؛ موسسخ میریه ریحانه (کتابخانخ رودکیا؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (کتابخانه صوتی جوانههاا ،سازمان فرهنگتی
تفریحی شتهرداری اصتفهان (کتابخانته رودکتیا و برمتی از شتهرداریهتای دیگتر کشتور؛ وزارت علتوم و دانشتگاههتای کشتور
(دانشگاه های تهران ،شهید بهشتی و...ا؛ انجمن نابینایان ایران (کتابخانخماتم االانبیاءا؛ مؤسسخ آموزشی امام ممینی (کتابخانخ گویاا؛
موسسه نشر و تحقیقات ذکر (مجموعخ بری ا ؛ آستتان دتدس رضتوی (کتابخانتخ گویتای رضتویا؛ مرکتز تحقیقتاتی بنیتاد جانبتازان
(مجموعخ عمدتا گویاا و ،...که این امر پراکندگی فراوانی را در متولیان و مب مشتیهتای اراۀتخ متدمات و همچنتین مشتکالتی در
زمینخ همکاری بین کتابخانهای بهجود آورده استت (مصتاحبههتا ،مشتاهدات و استنادا .در برمتی از پتژوهشهتای پیشتین از جملته
(ارجمند6919،؛ فردانی،کیانی و تاجداران6932 ،؛ رشیدپور6921،؛ ا نیز بتا علتم بتر محتدودیتهتای پراکنتدهکتاری و پراکنتدگی
پیشنهادهایی را در زمینه اشتراک منابع و شبکه اطالعرسانی اراۀه دادهاند.
 .61لزوم توجه بیشتر به نیازهای ویژه معلولین بصری از سوی دستاندرکاران و برنامهریزان در زمان مجموعهستازی (استنادا؛
مثال صیامیان ،حسنزاده ،نوشینفرد و حریری (6926ا نتیجهگیری کردهاند که مسئوالن و مدیران میتواننتد بتا برنامتهریتزی جهتت
انتخا  ،گردآوری ،سازماندهی اطالعات بهداشتی و اراۀه آنها درکتابخانههتا و مراکتز اطتالعرستانی کمتک نمایتد تتا اطالعتات
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بهداشتی را در دالب مورد نیاز معلوالن بصری به روز نموده و در تامین نیازهای اطالعات بهداشتی نابینایتان کمتک متوثر و شتایانی
نمایند.
بهطور کلی نتایج بدستآمده در مواردی زیادی موید نتایج بدست آمده از پتژوهشهتای پیشتین بتود .اگرچته در متواردی نیتز
بهبودهایی اتفاق افتاده بود؛ برای نمونه در حوز عملکرد کتابخانههای عمومی در اراۀه مدمات به نابینایان ،پیشرفتها از نظر کمیت
تعداد مراکز چشمگیر بوده است.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،با توجه به تاکید بسیاری از پژوهشهای این حوزه (از جمله :ارجمند6919،؛ فردانی ،کیتانی و
تاجداران6932 ،؛ رشیدپور6921،؛ مورگان9119،ا در رابطه مفید و ثمربخش بودن امانت بینکتابخانهای و اشتتراک منتابع و شتبکه
اطالعرسانی و همچنین وجود کتابخانه ملی نابینایان (رشیدپور6921،ا ،در این پژوهش نیز جهت توسعه متدمات کتابخانتهای بترای
نابینایان و کم بینایان ،مدلی (همراه با استلزامات آنا برمبنای توسعه همکاریهای بینسازمانی در بین کتابخانهها و تمام سازمانهتای
مرتبب با این گروه ماص در دو سطح دام سازمانی (هر سازمان بهطور مجزاا و بینسازمانی و ملی (شبکهای از تمتام ستازمانهتای
ذیرببا با محوریت کتابخانه ملی نابینایان اراۀه شد؛ زیرا همکاریهای بینسازمانی سبب تجمیع تمام امکانات و توانمندیها در یک
سمت و سو و مارج شدن مراکز مدمت دهنده از حالت ردابت و تک روی بته ستمت همکتاری و اشتتراک در منتابع و بستترهای
مدمترسانی به نفع نابینایان و کمبینایان مواهد بود.
جهت تجویز بهترین راهح ها ،ابتدا بایتد موانتع و نقتای

را شتنامت؛ بنتابراین ،بتا توجته بته اطالعتات موجتود ،بتهطتور کلتی

ضعفهای موجود در زمینخ اراۀخ مدمات کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان در سطح کشور به دو گروه عمده داب تقسیم است:
.6

ضعفهای ناشی از سیاستها و رویکردهای بینسازمانی و ملی،

.9

ضعفهای ناشی از سیاستهای دام سازمانی.

ضعفهای ناشی از سیاستها و رویکردهای بین سازمانی و ملی
برمی از این ضعفها عبارت اند از:
.6

عدم وجود حمایتهای مالی گسترده دولتی و مردمی از کتابخانههای نابینایان و کمبینایان.

.9

نبود یک سازمان واحد به عنوان متتولی ستاماندهی کتابخانتههتای نابینایتان در کشتور و تشتکی جزیترههتای ستازمانی و

برنامهریزی دور افتاده ازهم در بین کتابخانههای نابینایان کشور.
.9

نبود دانون رسمی و جامع حمایت از بازتولید منابع در اشکال داب استفاده برای نابینایان در کشور .این امر سبب شده است

که جهت تهیه متون حروف چینی شده آثار مورد نیاز نابینایان ،کتابخانهها به صورت تتک تتک بتا ناشتران وارد متذاکره گردنتد و
ناشران نیز در مواردی الزامی برای عم به درمواست احساس نکنند.
.4

نبود الزام در بین ناشران جهت تولید منابع در اشکال داب استفاده نابینایان در زمان تولید متون چاپی استاندارد (بینایانا.

.1

نبود سیاست کالن اطالعرسانی به نابینایان و معلوالن در سطح کشور.

.1

عدم حمایتهای جدی دولتی و مردمی از تولید یا واردات فناوریهای روز دنیا و اعطای آن به نابینایان جهت استفاده در

امور روزمره ،ازجمله استفاده از منابع اطالعاتی.
ضعفهای ناشی از سیاستهای داخل سازمانی
.6

نبود مب مشی مناسب جهت روزآمدسازی مدمات.

.9

اولویت دوم دادن به مقوله مدمت رسانی به نابینایان و کمبینایان .بته ایتن معنتی کته در اکثتر کتابخانتههتای کشتور ابتتدا

مجموعههای مواد چاپی و الکت رونیکی کاربران عادی تشکی شده و در مراح بعدی و معمتوالن بعتد از چنتد ستال مجموعتههتای
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راهکارهای مبتنی بر همکاریهای بین سازمانی برای ارائه خدمات کتابخانهای به نابینایان و کمبینایان  :الزامات و کارکردها  /سکینه قاسمپور ،ایوب نازی

نابینایان به گونهای ضعیف و ابتدایی تشکی میشوند.
.9

کمبود بودجه.

.4

نبود زیرسامتهای مناسب الکترونیکی.

.1

کمبود امکانات تولید و تبدی مواد اطالعاتی نابینایان.

.1

کمبود کیفیت و تعداد منابع ویژه نابینایان اعم از چاپی درشت متن ،بری و گویا.

.1

عدم نیازسنجی ددیق کاربران نابینا در شک گیری مجموعهها به دلی رویکردهای سازمانی و کمبود منابع مالی از یک سو

و دوانین دست و پاگیر حق مولف در زمینه تبدی منابع برای نابینایان و کم بینایان از سوی دیگر.
راهحلهای موجود جهت جبران ضعفهای موجود در ارائه خدمات اطالعاتی به نابینایان و کمبینایان
با توجه به وجود دانون حمایت از معلوالن در کشور و چندین دانون و پیمان بینالمللی در جهان که ایران در آنها عضویت دارد
و ضروری است با توجه به آنها مدمات و امکانات مناسب و استاندارد برای معلوالن و به تبع آن نابینایان و کم بینایان فتراهم آورد؛
در زمینههاایی مانند تهیه فناوری ها و منابع اطالعاتی مناسب برای نابینایان کوتتاهی شتده استت .در ادامته برمتی از دتوانین و متوارد
مرتبب با دسترسی به اطالعات در این دوانین ذکر میشود و با توجه به بندها و موارد مندرج در آن پیشنهاداتی اراۀه مواهد شد:
در دانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت 6مصو  6939در مواد 9و  4اینچنین آمده است:
ماده 9ت کلیه وزارتخانهها  ،سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمتومی و انقالبتی موظفنتد در طراحتی ،تولیتد و
احد اث سامتمانها و اماکن عمومی و معابر و وسای مدماتی به نحوی عم نمایند که امکان دسترستی و بهتره منتدی از آنهتا بترای
معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد.
ماده 4ت تبصره ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه ،اماکن ورزشی ،پارک و
اماکن تفریحی مود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلوالن فراهم گردد.
در دانون عصای سفید 9به مساۀ تردد نابینایان و الزام دولتها به مشارکت دادن نابینایان در امور مختلف ،همچنین حق نابینایتان
در دسترسی و استفاده آزاد و برابر از اماکن عمومی تاکید شده است .همچنتین در اجتالس ستران جامعته اطالعتاتی ژنتو (9119ا و
تونس (9111ا برای ایجاد دسترسی و بهره مندی برابر معلوالن به اطالعات ،در اعالمیه و برنامه ریزی اددامات پیشنهادهایی در رابطه
با بکارگیری فناوری اطالعات و ارت باطات برای نابینایان در تمام مراح تحصیلی ،آموز

و توسعه منابع انسانی ،استفاده از مزایتای

اجتماعی ،افزایش فرصتهای شغلی و انتشار نرمافزارها به زبان محلی مطرح شده است (اموان بهبهانی6933 ،ا.
سازمان مل متحد در سال  9111پیمان نامه حقوق افراد کمتوان 9را (در  11مادها با هدف ارتقاء ،حمایت و تضمین بهرهمنتدی
کام و برابر تمامی افراد کمتوان از کلیه حقوق بشری و آزادیهای بنیادین و احترام به کرامت ذاتی آنها تصویب کرد .در ماده  2و
 96این پیماننامه آمده است:
ماده  2دسترسی :به منظور دادر سامتن افراد کمتوان بترای زنتدگی مستتق و مشتارکت کامت در تمتامی جنبتههتای زنتدگی،
کشورهای عضو باید اددامات الزم را در جهت تضمین دسترسی افراد کمتوان ،به میزان برابر بتا ستایرین ،بته محتیبهتای فیزیکتی،
 .6دانون فوق مشتم بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس
شورای اسالمی به تصویب رسید (به نق از پایگاه جامع اطالعرسانی معلوالنا.
 .9در سال ، 6211سازمان آموزشی ،علمی ،فرهنگی مل متحد (یونسکوا و شورای جهانی نابینایان در جلسهای مشترک ،دانون عصای سفید را در  1ماده و 2
تبصره تصویب کردند.
3

. Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
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حم و نق  ،اطالعات و ارتباطات ،از جمله سیستمها و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و به سایر تسهیالت و متدمات در دستترس
عموم (در محیب شهری و محیب روستاییا بهعم آورند .این اددامات باید شام شناسایی و رفع موانع دسترسی باشد.
ماده  96آزادی بیان و عقیده ،و دسترسی به اطالعات :کشورهای عضو باید تمامی اددامات الزم را در جهت تضمین اینکه افراد
کمتوان از حق آزادی بیان و عقیده  ،از جمله جستجو ،دریافت و اراۀه اطالعات به میزان برابر با سایرین و از طریق تمامی گونههتای
ارتباطی به انتخا مودشان ،از جمله از طریق موارد ذی بهعم آورند :
(الفا اراۀه اطالعات مورد نیاز عموم در دالبها و فناوریهای داب دسترسی متناسب با انواع گوناگون کمتوانی در سریعتترین
زمان و بدون هزینه اضانی برای افراد کمتوان.
( ا پذیر

و تسهی کاربرد زبان اشاره ،بری  ،ارتباط غیر کالمی و جایگزین و تمامی ابزارها ،شیوهها و دالتبهتای ارتبتاطی

داب دسترسی برای افراد کمتوان در تعامالت رسمی به انتخا مودشان.
( ا موظف سامتن شرکتهای مصوصی عرضه کننتده متدمات بترای عمتوم ،منجملته از طریتق اینترنتت ،نستبت بته عرضته
اطالعات و مدمات در دالبهای داب دسترسی و داب استفاده برای افراد کمتوان.
(تا تشویق رسانههای همگانی ،از جمله عرضه کنندگان اطالعات از طریق اینترنت ،در جهت دستترسپتذیر ستامتن متدمات
برای افراد کمتوان (سازمان مل متحد9111،ا.
کتابخانه ملی نابینایان (متولی ساماندهی ارائۀ خدمات کتابخانهای به نابینایان)
برای نی به اهداف موجود در پیماننامهها و دوانینی که در این نوشته ذکر شدند و به تبع آن رفع نواد

و کاستیهای موجتود

در اراۀخ مدمات به نابینایان (به عنوان بخشی از جامعه معلوالنا ،الزم است تمامی موانع موجود در دسترسی نابینایان به اطالعات رفع
گردد .به این دلی ابتدا الزم است سازمانی بهعنوان متولی در زمینه دسترسی نابینایان به اطالعات انتخا گردد .سازمان مذکور باید
دارای ددرت اجرایی و برموردار از حمایتهای دولتی و مردمی باشد .بهنظر متی رستد بهتترین گزینته جهتت ایجتاد ایتن ستازمان،
تشکی کتابخانه ملی نابینایان باشد .این سازمان (کتابخانه ملی نابینایانا به طور کلی الزم است موارد زیر را اجرا و نظارت نماید:
 .6نظارت بر سامتمانهای کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی و آموزشی (که درار است به معلولین و نابینایان مدمترسانی نمایدا،
در زمان طراحی و یا در مراح بعدی ،به منظور اینکه طراحی آنها دارای تطابق نسبی با نیازهای این گروه ماص باشد.
 .9نظارت بر تولیدکنندگان اطالعات و محم های آن به منظور لحاظ شدن نیازهای نابینایان و معلوالن .از جمله این اددامات،
الزم است طراحان و سایتهتای مبتری ،دانشتگاهی و  ...حتداد در ستطح ستایت هتای وابستته بته امتاکن و نهادهتای دولتتی یتا
نیمهدولتی ،ملزم به رعایت استانداردهای موجود برای استفاده معلوالن باشند .از جمله ادتدامات شتایان دیگتر ملتزم شتدن ناشتران و
تولیدکنندگان کتا ها به تولید و انتشار منابع مورد نیاز نابینایان و کم بینایان به موازات تولید مواد استاندارد دیگتر (ماننتد آنچته در
کشورهای پیشرفته وجود داردا.
 .9عهدهداری امور مربوط به تولید و انتشار(در صورت لزوما دسمتی عمده از مواد مورد نیاز نابینایان.
.4

نظارت بر سیاستها و مبمشتی ستازمان هتای اراۀته دهنتده متدمات اطالعتاتی بته معلتوالن و نابینایتان جهتت انطبتاق بتا

استانداردهای موجود.
 .1اعطای حق و ددرت دانونی از سوی مجلس و دولت بته ایتن ستازمان متتولی متدمات اطالعتاتی معلتولین (کتابخانته ملتی
نابینایانا ،جهت بازتکثیر مواد در دالبهای مورد نیاز معلوالن بهعنوان سازمانی عمتومی و ملتی (ماننتد حقتی کته در ستال  6221در
آمریکا برای کتابخانخ ملی نابینایان به رسمیت شنامته شدا؛ به این ترتیب مشک عمده موجود در دور کنونی در زمینه حتق مولتف
جهت بازتکثیر منابع رفع مواهد شد.
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 .1امکانات ایجاد هماهنگی با سایر کتابخانهها ی کشور در زمینه امانت تجهیزات مورد نیاز جهت استتفاده از منتابع نابینایتان و
کم بینایان را داشته باشد (مانند آنچه توسب کتابخانه ملی نابینایان در آمریکا و دانمارک و بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته انجام
میگیردا؛ زیرا در حال حاضر در کتابخانهها ی کشور به علت کمبود امکانات ،امانت دهتی تجهیزاتتی از دبیت ذره بتینهتا ،ضتبب
صوت ،دستگاههای سیدی موان و  ...به نابینایان در بیرون از کتابخانه وجود ندارد.
 .1مسئول اصلی تنظیم سیاستهای راهبردی اطالعرسانی به معلولین و نابینایان در سطح ملی باشد.
 .3دارا بودن مسئولیت اصلی در زمینه همکاریهای بینالمللی جهت تبادل و اشتراک منابع ،دورههای آموزشی و ....
 .2همکاری با سازمان بهزیستی کشور در زمینه آموز
و تال

مهارتهای سواد پایه و اطالعاتی به معلوالن ،بهویژه معلوالن بصتری

در جهت حفظ سواد این گروه ماص و جلوگیری از بازگشت بیسوادی آنان[ طبق گفته رالف تا سال  9113در امریکا %21

بزرگساالن نابینا و کم بینایی که سواد بری داشتند ،استخدام شده بودند .در حالی کته در همتان کشتور آمتار استتخدام بزرگستاالن
بیسواد  %99بوده است(.)en.Wikipedia.org
 .61مسئولیت همکاری در توسعه زیرسامت ها و بسترهای فناورانه و جدید اراۀه مدمات اطالعاتی به معلتولین کشتور در کنتار
سایر نهادهای مرتبب.
در کنار تشکی نهادی که وظتایف آن برشتمرده شتد (کتابخانته ملتی نابینایتانا ،الزم استت در ستطح تتک تتک ستازمانهتا و
کتابخانههای مدماترسان به معلوالن کشور نیز امور جزۀیتر ذیلنیز مورد توجه و اجرا درار گیرد:
 .6توجه ددیق به نیازهای کاربران ماص .به این معنی که در برنامهریزیهای موجود عالوه بر در نظر گرفتن نیازهای عمتومی
نیازهای ماص افراد نیز مورد توجه درار بگیرد (.)Griebel, 2000
 .9تال

در جهت فراهم سا زی سطوح دسترسی مناسب و برابر نابینایان به منابع و مواد اطالعاتی همانند افراد سالم جامعه.

 .9تهیه زیر سامتهای مناسب اطالعرسانی (بویژه الکترونیکیا از دبی  :سیستمهتای گویتای تلفنتی ،فهرستتهتای اینترنتتی،
امکان امانت منابع دیجیتال با تمهیدات ماص آن ،مانند آنچه در ک شورهای پیشرفته جهان وجود دارد .نمونه داملی اراۀه ایتن گونته
مدمات «پایگاه اطالعات علمی نابینایان دانشگاه تهران» است.
 .4مناسب سازی فضای کتابخانه جهت تردد آسان و راحت معلولین و نابینایان و . ...
 .1آموز

کارکنان کتابخانه در زمینه نحوه برمورد و کمک به کاربران ماص ،آشنایی با مب بری و استانداردهای موجتود

در زمینه تهیه منابع مورد نیاز نابینایان و . ...
در نهایت با اجرای تمهیداتی که تا اینجا مطرح شد ،پیشرفت های موبی حاص مواهد شد؛ اما کافی نخواهد بود؛ زیرا یتک
مجموعه هر اندازه غنی ،سامتارمند و روزآمد هم باشد ،نمتی توانتد پاستخگوی  %611تقاضتاها و درمواستتهتای کتاربران باشتد.
براینمبنا الزم است در سطح کشور طرحی در زمینه همکاریهای بین کتابخانهایو مراکز ذیربب در زمینه اشتراک و تبادل منابع
جهت اراۀه مدمات مناسب به نابینایان و کم بینایان و سایر معلوالن سطح کشور اجترا گتردد .ایتن طترح الزم استت تحتت نظتارت
کتابخانه ملی نابینایان و کم بینایان ( سازمان پیشنهادی در این پژوهش( ،متمتایز از کتابخانتههتای موجتود کنتونی و ازجملته بختش
نابینایان کتابخانه ملیا ،به عنوان نهادی پویا و برموردار از حمایتهای مالی و معنوی دولتی و ملی باشد.
در این طرح ملی همکاری بین کتابخانهای و نهادهای مرتبب با نابینایان و کم بینایان ،الزم است اصول زیر لحاظ گردد :
6

 .6حق دانستن برای هر شهروندی وجود دارد .بنابراین امکانات دسترسی به منابع آگاهی و دانش برای تمام شهروندان به یک
اندازه و بدون تبعیض فراهم مواهد شد .معلوالن نیز همانند دیگر شهروندان در درجه اول اهمیت مواهند بود.
 .6مواردی از نکات پیشنهاد شده در این بخش برگفته از «گزارشی از تجربه همکاری کتابخانههای کشور کانادا» است که در سال  9111در ایفال اراۀه شده
است.
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 .9اگر کتابی وجود دارد (در هر نقطه کشورا ،پس آن داب دسترس است(از هر نقطهای از کشورا .این رویکرد سبب مواهد
شد در صورت نیاز با استفاده از فناوریها و بسترهای موجود تمام مرزها و موانع جغرافیایی پشت سرگذاشته شده و کتا مورد نیاز
کاربر (جهت تحقق دانون هرموانندهای کتابشا ،بدست او مواهد رسید.
 .9نیازهای فرد فرد افراد در ضمن اراۀه مدمات به جامعه باید مدنظر درارگیرد .این رویکرد سبب وجود مجموعههایی مواهد
بود که براساس نیازها و مواستههای کاربران شک گرفته است.
 .4تساوی در دسترسی به اطالعات بین معلوالن و ستایر افتراد یتک مستئله فناورانته استت و دسترستی نابینتا و کتم بینایتان بته
اطالعات و دانش کمتر از دیگران نیست ،به این معنی که اگر در حال حاضر معلوالن دسترسی کمتری به اطالعات دارند ،ناشتی از
وجود ضعف در زیرسامتها و تواناییهای فناوری است .این چنین محدودیتهتایی دابت رفتع شتدن استت ،بته ایتن شترط کته بتا
مدیریت و برنامه ریزی صحیح گام برداشته شود و بسترها و امکانات بهتر و بروزتری بکارگرفته شود.
 .1تمامیت (طراحی/تولید/ساماندهیا زیرسامتهای اطالعاتی ایجادشده جهت فراهمکتردن دسترستی برابتر نابینایتان و کتم
بینایان به اطالعات ،باید مبتنی بر فناوری باشد .زیرا هر روز فناوری امکانتات و تستهیالت جدیتدی در جهتت رفتع موانتع کنتونی و
بهرهگیری مناسب تر و بهتر از تمام ابعاد زندگی و جبران برمی از ناتوانیهای انسانی اراۀه میکند.
 .1آموز

سواد بری برای نابینایان و کم بینایان ب ه همان اندازه سواد افراد بینا در مواندن متون اهمیت دارد .زیرا بریت کلیتد

ورود نابینایان و کم بینایان به عرصه کار ،تجارت ،تحصی و تقریبا بیشتر پیشرفتهای نابینایان است ).(Griebel, 2000
برون دادهای ناشی از طرح ملی همکاریهای بین کتابخانهای و بین سازمانی ،در موارد زیر تجلی مواهد یافت:




مدمات مبتنی بر امکانات سنتی کتابخانهها.
مدمات مبتنی بر امکانات و بسترهای الکترونیکی.

خدمات مبتنی بر امکانات سنتی کتابخانهها

 .6طرح اشتراک منابع و امانت بین کتابخانهای منابع بری با استفاده از امکانات پستی رایگان.
 .9طرح اشتراک منابع و امانت بین کتابخانهای منابع درشت متن با استفاده از امکانات پستی رایگان.
 .9طرح اشتراک منابع و امانت بین کتابخانهای منابع گویا و ویدۀویی با استفاده از امکانات پستی رایگان.
 .4فهرستگان مشترک بری  ،درشت متن
خدمات مبتنی بر امکانات و بسترهای الکترونیکی

 .6فهرست مشترک پیوسته و مبتنی بر اینترنت.
 .9منابع تمام متن مبتنی بر اینترنت.
 .9منابع صوتی مبتنی بر اینترنت ،تهیه شده بر اساس اصول .DAISY
 .4سیستم سراسری پیوسته اراۀه امبار و متعلقات آن در فرمت صوتی از  9طریق:
 .6ایستگاههای رادیویی منطقهای و سراسری با همکاری و نظارت کتابخانه ملی نابینایان یا نهاد مرتبب.
 .9مبتنی بر اینترنت:
الف .رایانه
 .تلفن همراه
 .66مطوط تلفن رایگان.
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نتیجهگیری
با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش ،همچنین با توجه به تجربیات کشورهایی از دبی ایاالت متحده و کانادا ،در حتوز
اراۀه مدمات کتابخانهای به نابینایان ،بستری برای اراۀخ مدمات به نابینایان و کمبینایان کشور پیشنهاد شد .در برمی از ابعاد این بستر
با توجه به وضعیت بومی کتابخانههای نابینایان و کمبینایان در کشور که در نتایج این پژوهش و پژوهشهای پیشتین انعکتاس یافتته
است ،الزم است اددامات بیشتر و عاج تری صورت گیرد ،از جمله:
در رابطه با وضعیت نامناسب زیرسامتها (ارجمنتد6911 ،؛ مترامین و صتیامیان9166،؛ تاجتداران 6932 ،و رشتیدپور6921 ،ا؛
ضعف و پراکندگی متولیان و تولیدکنندگان محتوای داب استفاده معلوالن بصتری و در نتیجته مشتک بتودن تنظتیم متبمشتیهتا و
فراهمآوری منابع منابع بری و گویا ( که در پژوهش رسولی و فهیمنیا 6929 ،نیز بیشترین مشکالت و مهمترین پیشنهادها ضبب متون
و فای های صوتی بود ،که نتایج بشارتی ، 6911 ،نیتز حتاکی از کمبتود انتواع منتابع بتود .همچنتین ارجمنتد6919،؛ فردانی،کیتانی و
تاجداران6932 ،و رشیدپور 6921،نیز با علم بر محدودیتهای پراکندهکاری و پراکندگی ،اشتراک منابع و شتبکه اطتالعرستانی را
پیشنهاد داده اندا؛ نبود مدمات مبتنی بر اینترنت و بستر شبکه (ضیایی ،6939 ،پیشنهاد استفاده از اینترنت و بستتر آن را مطترح کترده
استا؛ تجهیزات ،نرمافزارها و فضاهای کتابخانهای ضعیف (رشیدپور6921،ا؛ همچنین لزوم توجه به اطالعات ماص برای نیازهای
ماص معلوالن بصری در برنامهریزی (برای نمونه در صیامیان ،حسنزاده ،نوشتینفترد و حریتری ،6926،تتامین اطالعتات بهداشتتی
جهت تامین نیازهای اطالعات بهداشتیاکه سبب توانبخشی معلوالن میشود.
با توجه به ضعف های برشمرده شده ،این پژوهش راهکارهایی را در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی /ملی پیشنهاد نمتود.
این راهکارها در بعد درون سازمانی سبب توجه به نیازهای ویژه و تقویت تکتک ارگانها و کتابخانهها مواهتد شتد ،در نتیجته بتا
پایههای دوی و مشخ

(ارگانها و کتابخانههاا ،شبکه برون سازمانی /ملی دویتری را در سطح کشور جهت اشتراک منابع ،شتبکه

اطالعرسانی و امانت بینکتابخانهای (که در ارجمند6919،؛ فردانی،کیانی و تاجداران6932،؛ رشتیدپور6921،؛ مورگتان 9119 ،نیتز
مورد تاکید درار گرفته بودا مواهیم داشت.
در نهایت نیز کتابخانه ملی نابینایان (که رشیدپور 6921نیز مورد تاکید درار داده استا بهعنوان ارگان هماهنگکننده و ناظر بتر
شبکه و صادرکننده استانداردهای ملی و یکدستکننده مبمشیها و همچنین سرعتدهنده روندها ،پیشنهاد شد که باعث باال رفتن
ددرت اجرایی و اداری کتابخانههای نابینایان در سامتار اداری کشور شده و مزیتهایی از جمله در رفع محدودیتهای موجتود در
دوانین حمایتی حوز نشر و بازتولید منابع برای نابینایان را به بار مواهد آورد.
منابع
اموان بهبهانی ،علی (6931ا «دل های بینا و چشمان نابینا (به مناستبت روز جهتانی نابینایتانا» .جتام جتم .چهارشتنبه  94مهتر .6931
شماره مبر.611216192211 :
اموان بهبهانی ،علی (6933ا «دستانی که میموانند (به مناسبت روز جهانی نابینایانا»  .جام جتم .یکشتنبه  91مهتر 6933

شتماره

مبر.611291991964 :
ارجمند ،تاج الملوک (6919ا «بررسی وضعیت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نابینایان در کشتورهای درحتال رشتد بتا تاکیتد بتر
ایران و پیشنهاد شبکه اطالعرسانی برای نابینایان کشور» .پایان نامه کارشناستی ارشتد کتابتداری و اطتالعرستانی ،دانشتگاه آزاد
اسالمی ،واحد تهران شمال.
ارجمنتتتد ،تتتتاجالملتتتوک و تیمتتتوریمتتتانی ،افستتتانه (6931ا «کتابخانتتتههتتتای نابینایتتتان» .دایتتتره المعتتتارف علتتتوم کتابتتتداری و
اطالعرسانی.aspx...http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/
ایسنا (6929ا «ساالنه چه تعداد به جمعیت معلوالن ایران اضافه میشود؟».
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کد /26116112991http://isna.ir/fa/news/16491
بشارتی ،مینا (6911ا «بررسی وضعیت کتابخانهها و مراکز اطالعرستانی نابینایتان و نیمته بینایتان مستتقر در شتهر تهتران» .پایتاننامته
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران.
پایگاه جامع اطالعرسانی معلوالنhttp://irantavana.com/?type=static&lang=1&id=102 .
حریری ،نجال (6931ا اصول و رو های پژوهش کیفی .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
حسینی ،کاظم (6921ا وبالگ دنیای نابینایان(.یکشنبه هجدهم اردیبهشت 6921ا.
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