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Abstract
Purpose: IFLA's approach is to move towards developing qualitative
guidelines and examining the feasibility of implementing these guidelines in
the countries using them. The present research has been conducted with a
view to formulating the related qualitative guidelines and surveying the
feasibility of their implementation in the context of Iran's public libraries.
Method: The current research is an applied study in terms of purpose, which
applies an exploratory sequential mixed method. In the qualitative part,
IFLA guidelines were investigated using the focus group method and a
checklist was made in order to categorize the guidelines and to determine the
evaluating groups. In this part, the research sample consisted of 5 experts in
the development of Iran's standards that were selected using the purposeful
sampling method. In the quantitative part, the tool for data collection was a
questionnaire. In this part, the statistical population were composed of 4
groups evaluating IFLA standards in Iran's public libraries, who consisted of
80 managers and organizational specialists, 111 librarians, 21 experts, and
342 users amounting to 559 people in total. Each sample group was
determined using the sampling method and Krejcie & Morgan table. Data
were collected by distributing questionnaires among 4 evaluating groups. 81
questionnaires were returned by managers and organizational specialists, 110
ones by librarians, 21 ones by experts and 342 ones by users. Data analysis
was carried out using the descriptive and inferential statistics. Excel and
SPSS software packages were employed to calculate the frequency rates,
averages and to perform the Kruskal-Wallis test.
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Findings: In the qualitative part of this research, different IFLA guidelines
in 12 areas of public libraries` programs and services for various classes of
user community were drawn on and confirmed in the checklist of focus
group. Totally, out of 12 guidelines (51 guideline statements) appraised by 4
evaluating groups, 8 guidelines can be implemented in Iran's public libraries
and the remaining 4 groups can be implemented under certain conditions.
The findings of the quantitative part and a comparison drawn among the 4
groups on common statements using the non-parametric Kruskal-Wallis test
showed that there is no significant difference between the views of
evaluating groups, namely librarians, experts, managers and organizational
specialists; However, a significant difference was found between the abovementioned groups and users. To increase the feasibility of implementation
IFLA guidelines in Iran's public libraries, some remedies are put forward,
including: revising and correcting some instructions, learning about the
population of users, assessing the user needs, setting up a task-force
consisting of managers, librarians, experts and users to develop and regulate
library activities.
Originality/value: The review of relevant literature in Iran and abroad
showed that no research has already been conducted in order to codify IFLA
qualitative guidelines in the field of public libraries' services and programs
or to look into the feasibility of IFLA guidelines' implementation from the
point of view of policy-makers and the relevant specialists. The findings of
this research can help us with decision-making and policymaking in
delivering implementing services and programs as well as in developing
standards for public libraries.
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چكيده
هدف :رويکرد ايفال در حركت بهسمت تدوين رهنمودهای كيفي بيشتر ،بررسي قابليمت پيمادهسمازی ايمن رهنمودهما
در كشورهايي است كه از آنها استفاده ميكننمد .پمژوهش حاضمر بما همدف اسمتخراج رهنمودهمای كيفمي ممرتبش و
بررسي قابليت پيادهسازی آنها در بافت كتابخانههای عمومي ايران انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر از نظرِ هدف كاربردی و از نظرِ روش انجام از نوع آميخته (تركيبيِ اكتشافيِ متموالي) اسمت .در
تعيين گروههای ارزيابيكننده انجام شد .جامعة پژوهش در اين بخش شام  0نفمر از متخصصمان تمدوين اسمتاندارد در
كشور بودند كه بهروشِ نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .در بخش كمّي ،ابزار جمعآوری دادههما پرسمشناممه بمود.
جامعة پژوهش در اين بخش  6گروه ارزيابيكنندة استانداردهای ايفال در نهاد كتابخانههای عممومي كشمور بودنمد كمه
شام  13نفر از مديران و كارشناسان سازماني 111 ،نفر كتابدار 51 ،نفر متخصص ،و  065نفركماربر و در مجمموع 001
نفر بودند .هر گروه با روش نمونهگيری و استفاده از جدول كرجسي و مورگان تعيين شدند .با توزيع پرسمشناممههما در
ميان  6گروه ارزيابيكننده ،جمعآوری دادهها انجمام شمد .تعمداد پرسمشناممههمای بازگشمتي از ممديران و كارشناسمان
سازماني  11پرسشنامه ،كتابداران  113پرسشناممه ،متخصصمان  51پرسمشناممه ،و كماربران  065پرسمشناممه اسمت.
تجزيهوتحلي دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي ،درصد فراواني و ميانگينها و آزممون كروسمکال والميس بما
استفاده از نرمافزارهای اكس و اسپياساس انجام شده است.
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بخش كيفي ،با روش گروه كانوني به بررسي رهنمودهای ايفمال و تهيمة سمياهة وارسمي بمرای دسمتهبنمدی رهنمودهما و

يافتهها :در بخش كيفي اين پژوهش ،از رهنمودهای مختلف ايفال در  15حوزة خمدمات و برناممههمای كتابخانمههمای
عمومي برای گروههای مختلفِ جمعيت خدمتگيمر ،اسمتخراج و در سمياهة وارسمي در گمروه كمانوني ت ييمد شمد .از
مجموع  15رهنمود ( 01گزارة رهنمودیِ) بررسيشده ،بهطمور كلمي در  1رهنممود از نظمرِ گمروههمای ارزيمابيكننمده،

كتابخانههای عمومي ايران» است كه با حمايت نهاد كتابخانههای عمومي كشور انجام شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.5.0

 .1مقاله حاضر برگرفته از رسالهای با عنوان «تحلي عوام بمافتي ممؤرر بمر قابليمت پيمادهسمازی اسمتانداردهای ايفمال در
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بيشترين درصد فراواني به «قابليت پيادهسازی دارد» تعلمق گرفتمه و در  6رهنممود ،بيشمترين درصمد فراوانمي بمه «قابليمت
پيادهسازی مشروط دارد» تعلق گرفته است .يافتهها در بخش كمّي و مقايسمة ميمان  6گمروه در گمزارههمای مشمترک بما
استفاده از آزمون ناپارامتريک كروسکال واليس نشان داد كه اختالف معناداری ميان ديدگاههمای گمروههمای ارزيماب
در سه گروه كتابداران و متخصصان و مديران و كارشناسان سازماني وجود نمدارد و ايمن گمروههما نظمرات يکمديگر را
ت ييد ميكنند؛ اما بين ديدگاه اين گروهها و كماربران اخمتالف معنمادار وجمود دارد .بمرای افمزايش قابليمت پيمادهسمازی
رهنمودهممای ايفممال در كتابخانممههممای عمممومي ايممران راهکارهممايي ارائممه شممده اسممت .بممازبيني يمما تجديممدنظر در برخممي
دستورالعم ها ،شناخت جمعيت خدمتگير ،نيازسنجي كماربران ،ايجماد كمارگروهي متشمک از ممديران ،كتابمداران،
متخصصان و كاربران در تنظيم و طراحي فعاليتهای كتابخانه از جملة اين راهکارها است.
اصالت/ارزش :بررسي منابع و پژوهشهای مختلف داخلي و خارجي نشان داد كه تاكنون پژوهشي بمه ممدوّنسمازی
رهنمودهای كيفي ايفال در زمينة خدمات و برنامههمای كتابخانمههمای عممومي و بررسمي قابليمت پيمادهسمازی آنهما از
ديممدگاه گممروههممای سياسممتگممذار و متخصممص و ذینفممع نپرداختممه اسممت .يافتممههممای ايممن پممژوهش ممميتوانممد در
تصميمگيریها و سياستگذاریها در ارائه و اجمرای خمدمات و برناممههما و تمدوين اسمتانداردها بمرای كتابخانمههمای
عمومي مفيد باشد.

استناد : :حسنزاده ،مريم؛ صميعي ،ميترا؛ و زرهساز ،محمد ( .)1011بررسي قابليت پيادهسازی رهنمودهای كيفي
ايفال در كتابخانههای عمومي ايران .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.451-013 ،)6(54 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،54شمارة  ،6صص 451-013
تاريخ دريافت1011/30/13 :؛ تاريخ پذيرش1011/33/31 :

© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
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كليدواژهها :استانداردهای ايفال ،كتابخانههای عمومي ،قابليت پيادهسازی ،خدمات و برنامهها ،ايران

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

مقدمه
كتابخانههای عمومي در انمواع مختلمف در كشمور مشمغول فعاليمت و خمدماترسماني هسمتند .در
زمينة تهية استاندارد كتابخانههای عمومي ،فعاليتهايي در داخ كشور انجام شمده اسمت امما ايمن
استانداردها معموالً در حدی كه مدوّن و الزامآور باشند و قابليمت اسمتفاده و اسمتناد داشمته باشمند
نيستند .سازوكار رسمي تهيه و تدوين استانداردهای كتابخانمه عممومي در ايمران از سمال  1015بما
تشکي ادارة استاندارد نهاد كتابخانههای عمومي كشور راهانمدازی شمد .طبمق اطالعمات موجمود،
سممه اسممتاندارد بمما عنمماوين «اسممتاندارد تجهيممزات و خممدمات فنمماوری اطالعممات در كتابخانممههممای
عمومي»« ،استاندارد خمدمات كتابخانمههمای عممومي بمرای نابينايمان و كممبينايمان» و «خمدمات و
برنامههای كتابخانه عمومي برای كودكان و نوجوانان» از جمله استانداردهايي اسمت كمه در ادارة
استاندارد نهاد كتابخانههای عمومي تدوين شده و بمرای اسمتفاده در كتابخانمههمای عممومي ابمال
شده است .همچنين ،استانداردهايي كه بما همکماری سمازمان ملمي اسمتاندارد تمدوين شمده اسمت
عبممارتانممد از« :تممراكنشهممای امانممت بمينكتابخانممهای» و «شممرايش كيفممي و آمارهممای پايممه بممرای
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23

ساختمان كتابخانهها -فضا ،عملکرد و طراحي» .اخيمراً ،تمدوين اسمتاندارد كتابخانمههمای عممومي
ايران توسش نهاد كتابخانه های عمومي با همکاری انجمن علمي كتابمداری و اطمالعرسماني ايمران
انجام شده است .با اين حال ،در مقايسه با كشورهای ديگمر و بما توجمه بمه محمورهمای گونماگون
استانداردِ كتابخانههای عمومي ،ميتوان پي برد كه بمرای ادارة كتابخانمههمای عممومي در كشمور
نيازمند استانداردهای بيشتری هستيم.
بممهعممالوه ،در هنگممام تصممميمگيممری بممرای بممهكممارگيری اسممتانداردهای جهمماني در نهمماد
كتابخانههای عمومي كشور ،كارشناسان متوجه شدند كه مشکالتي در انطباق بما ايمن اسمتانداردها
وجود دارد و نبود تجربة كافي در اين زمينه به مقصمد رسماندن اسمتانداردها را دشموارتر مميكنمد
(نهاد كتابخانههای عمومي كشور.)1010 ،
اين ابهامات از آنجا قوت ميگيرد كه استانداردها و رهنمودهای تدوينشمده بمهطمور دقيمق
تبيمين و شمفافسمازی نشمده و دسمتورالعم اجرايمي بمرای پيمادهسمازی آنهما تهيمه نشمده اسمت.
حاصم اجمماع هسمتند (ايفمال .)5316 ،1آنچمه در فراينمد و روح پمذيرش اسمتاندارد جريمان دارد
1. International Federation of Library Associations and Institutions
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همچنين ،تجربة استانداردسازی در ايفال نشان ميدهمد كمه تمدوين و پمذيرش نهمايي اسمتانداردها
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مسئلة درست و نادرست بودنِ استاندارد نيست ،بلکه پذيرش يا عدم پمذيرش بمر اسماس شمرايش و
قوانين و ديدگاههای متفاوت است كه مورد بحث قرار ميگيرد .بنمابراين ،مجموعمة ديمدگاههمای
افراد ،قوانين و شرايش مختلف اجتماعي-فرهنگي ،سياسي و اقتصادی و غيره ميتوانمد در قابليمت
پيادهسازی استانداردها ت ريرگذار باشد.
بنمما بممر آنچممه گفتممه شممد ،مسممئلهای كممه در حممين تممدوين اسممتانداردهای ملممي بمما اسممتفاده از
استانداردهای ايفال يا در حمين عملميسمازی و بهمرهگيمری از ايمن اسمتانداردها در كتابخانمههمای
عمومي با آن مواجه ميشويم اين است كه اين استانداردها بهطور شفاف و دقيمق نحموة كماربرد و
شرايش و امکانات مختلمف موردنيماز بمرای پيمادهسمازی آنهما را بيمان نکمردهانمد .ايمن مسمئله در
رهنمودهای ايفال كه ادعای جهاني بودن دارد بسيار ضروریتر مينمايد .مشخص نيسمت كمه آيما
با وجودِ تفاوت در نيازها و منابعِ در دسترس و ديدگاه ذینفعان در كشمورهای مختلمف از جملمه
ايران ،ميتوان از چنين استانداردهايي بهطور مشترک استفاده كردق
ايفال اسمتانداردها را بمه دو دسمتة ممدارک هنجماری 1و ممدارک فنمي/اطالعبخمش 5تقسميم
مفهومي ،قواعد توصيف منبع و كدهای قالب ديجيتال هستند و ممدارک فنمي/اطالعبخمش شمام
دو گروه رهنمودها و بهترين رويهها هستند .رهنمودها 0طرحها يا توضيحات مفصملي هسمتند كمه
برای كمک يا مرزبندی برای سلسملهعمليماتي خماص طراحمي شمدهانمد .رهنمودهما ،در حقيقمت،
«ملزومات» را مشخص ميكنند ،توصيهها را ارائه ميدهند و «آمموزشهمای پايمه» را بما اسمتفاده از
مثالهايي از يک فعاليت يا رفتار ارائه ميدهند (ايفمال .)5316 ،در پمژوهش حاضمر ،رهنمودهما از
دسمتة ممدارک فنمي/اطالعبخممش و از انمواع اسمتانداردها هسمتند و شممام رهنمودهمای ممرتبش بمما
كتابخانههای عمومي هستند كه توسش كميتههای تخصصمي ايفمال تمدوين شمدهانمد و ملزوممات و
توصيهها و آموزشهای پايهای را در اين زمينه ارائه ميكنند.

] [ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23

مميكنممد .هركمدام از ايممنهما زيممربخشهمای خممود را دارنمد .مممدارک هنجماری شممام الگوهممای

انواع استانداردهای ايفال در كميتههای تخصصي مورد بررسي قرار ميگيرند و گمزارههمای
نهايي استانداردها حاص ِ اجماع كميتههمای تخصصمي در خصموص قواعمد ،رهنمودهما ،الگوهما،
اصول برای خدمات و فعاليتهای كتابخانهای اسمت .دسمتانمدركاران تهيمة اسمتانداردهای ايفمال

3. guidelines
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2. technical/informative Documents

1. normative documents

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.5.0

معتقدند هرگاه نيازهای كتابخانهها و منابع تفماوت زيمادی پيمدا كننمد ،نمميتموان يمک اسمتاندارد

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

واحد را در تمام كتابخانههای عممومي جهمان بمه كمار بمرد .اگرچمه معمموالً گمروه تمدوينكننمدة
استانداردهای جهاني از تنوع شرايش بافتي از جمله شرايش اجتماعي ،اقتصادی و حماكميتيای كمه
كتابخانههای عمومي در كشورهای مختلف تحت آنها خدمات ارائه ميكننمد اطمالع دارنمد ،امما
تا قابليت پيادهسازی اين استانداردها در شرايش بافتاری همر كشمور در بوتمة آزممايش قمرار نگيمرد
چالشها و مسائ مربوط به آن بهطور شفاف شناسايي نخواهد شمد .پمژوهش حاضمر قصمد انجمام
اين كار در بافت كتابخانههای عمومي ايران را دارد.
اسممتانداردهای ايفممال بممهعنمموان شمماخص و معيمماری بممرای سممنجش خممدمات و فعاليممتهممای
كتابخانهها همواره مورد توجه پژوهشگران داخلي و خمارجي بموده اسمت تما حاصم پمژوهشهما
همسو با رشد كمّي كتابخانهها ،ابزار و راهکاری برای در نظر گرفتن معيارهمايي بمهمنظمور بهبمود
وضعيت كيفي كتابخانهها ايجاد كند .پژوهشهايي كه در حيطمة اسمتانداردهای ايفمال انجمام شمده
است بهطور معمول برای مقايسة كتابخانههای مختلف ايران با يکديگر صورت گرفته اسمت .ايمن
بررسيها و پژوهش ها اغلب محدود به استانداردهای كمّي (تعداد كاركنان ،تعمداد عضمو ،تعمداد
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امانت ،زيربنای كتابخانه ،تجهيزات و مبلمان و  )...شدهاند .اين در حالي اسمت كمه اسمتانداردهای
ايفال محدود به اسمتانداردهای كمّمي نيسمت و رهنمودهمای كيفمي (از جملمه نحموة ارائمه و انمواع
خدمات و برنامهها و  ...برای گروههای مختلف جامعة خدمتگيرِ كتابخانمههما و غيمره) را نيمز در
بر ميگيرد .چندين پمژوهش در زمينمة استانداردسمازی كتابخانمههما در داخم و خمارج از كشمور
صورت گرفته است كه به شمماری از آنهما اشماره مميشمود .قهنويمه ( )1016بمه بررسمي تطبيقمي
كتابخانههای عمومي شهر اصفهان بر اساس استانداردهای ايفمال پرداختمه و بمرای بهبمود وضميعت
موجود كتابخانهها پيشنهادِ اقداماتي نظير تدوين اساسنامه و آيمينناممة اجرايمي و توسمعة فضما در
سطح شهر اصفهان مطرح كرده است .رحيمي ( )1014به بررسي وضعيت كتابخانمههمای عممومي
تحتپوشش نهاد كتابخانمههما ی عممومي اسمتان آذربايجمان غربمي پرداختمه اسمت .نصميریمقمدم
( )1013در پژوهش خود سطح توان كتابخانههای عممومي مشمهد را در پاسمخگمويي بمه نيازهمای
فيزيکي و اطالعاتي افراد توانياب با استفاده از استانداردهای جهاني از جمله «اسمتاندارد ايفمال در
خدمات كتابخانه عمومي به افراد تموانيماب ( »)5330سمنجيده اسمت .ميركمي ،فاميم روحماني و
كردستان در مقايسمه بما اسمتانداردهای ايفمال بمهروشِ پيمايشمي-توصميفي پرداختنمد .خاكسماريان
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چشمهسهرابي ( )1011به بررسمي تطبيقمي وضمعيت كتابخانمههمای عممومي شهرسمتانهمای اسمتان
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( )1014با هدف ارزيابي بخش كودک و نوجوان كتابخانههای عمومي اسمتان اصمفهان و مقايسمه
آن با رهنمودهای ايفال پژوهشي انجام داده است .بررسي كيفي معيارهما در پمژوهش او نيمز نشمان
از انطبمماق دو معيممار نيممروی انسمماني و فضمما و تجهيممزات و عممدم انطبمماق مجموعممه و خممدمات بمما
دستورالعم های ايفال دارد .ابدالي ( )1013پژوهشي پيمايشي-توصيفي بما همدف تعيمين وضمعيت
كتابخانه های عمومي استان چهارمحمال و بختيماری در انطبماق بما اسمتانداردهای ايفمال انجمام داده
است و در مجموع وضعيت كتابخانههای عمومي اين اسمتان را در مقايسمه بما اسمتانداردهای ايفمال
در سممطح پممايينتممری ارزيممابي كممرده اسممت .زرداری ( )1011در پژوهشممي بممه بررسممي موانممع و
راهبردهممای ارائممة خممدمات كتابخانممههممای عمممومي بممه گممروههممای قممومي و اقليممتهمما در جوامممع
چندفرهنگي بر اساس تجارب جهاني از جملمه ايفمال پرداختمه و بمه ممواردی بمهعنموان مهممتمرين
راهبردهای موفقيت در ارائة خدمت كتابخانههمای عممومي در جامعمة چنمدفرهنگي اشماره كمرده
است .عبدالمطيع و االنصاری )5330( 1در پژوهشمي بمه بررسمي توسمعة كتابخانمههمای عممومي از
جنبممههممای مختلممف سمماختار سممازماني ،مجموعممههمما ،امکانممات و تجهيممزات ،خممدمات اطالعمماتي،
ژان

 )5314( 5پژوهشي بهمنظور بررسي قابليت پيادهسمازی رهنمودهمای ايفمال در كتابخانمههمای

مدارس چين با روش پيمايشي و پرسشنامة نيممهسماختارمند در  1مدرسمه در كشمور چمين انجمام
دادند .يافتهها نشان داد كه رهنمودهای مختلف دارای سطوح مختلف قابليت پيمادهسمازی هسمتند.
در همة اين پژوهشها ،يافته هما حکايمت از نمازل بمودن سمطوح قابليمت پيمادهسمازی در قيماس بما
استانداردهای ايفال دارد .آرندراپ مورتنسن )5311( 0در پژوهشي به تم رير رهنمودهمای ايفمال در
ارائة خدمت به افراد خوانشپريش در دانمارک و سموئد پرداختمه اسمت كتابخانمههمای دوسمتدار
افراد خوانشپريش را معرفي كرده و در يافتهها اشاره كرده است كه كتابخانههما در تمالش بمرای
ارائة خدمت به افراد خوانشپريش نميتوانند تنها عم كنند و الزم است همکاریهای ضمروری
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دسترسي ،كاركنان ،و مشکالت كتابخانههای عمومي كشور كويت پرداخته است .ژانم

 ،لمين و

با سمازمانهما و شمركای حرفمهای محلمي برقمرار كننمد .ممرور كلمي پيشمينههما در درجمة نخسمت
نشاندهندة اهميت وجود و رعايت استاندارد در كتابخانهها بهويمژه كتابخانمههمای عممومي اسمت.
همچنين ،يافتههای پژوهشهمای رحيممي ( ،)1014قهنويمه ( ،)1016خاكسماريان ( ،)1014ابمدالي

3. Arendrup Mortensen, H.
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( ،)1013و عبممدل ممموتي و االنصمماری ( )5330حمماكي از آن اسممت كممه وضممعيت كتابخانممههممای

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

عمومي در مقايسه با استانداردهای ايفال بسيار ضعيف است و كتابخانههمای عممومي ايمران فاصملة
زيادی تا استانداردهای ايفال دارند .در درجة دوم ،با نگماهي بمه پمژوهشهمای انجمامشمده توسمش
زرداری ( )1011و ژانم

 ،لممين و ژان م

( )5314درمممييممابيم كممه اهميممت و ضممرورت وجممود و

رعايت رهنمودهای كيفي ايفال در كتابخانهها نيز مورد توجه و بررسمي پژوهشمگران قمرار گرفتمه
است ،اما هنوز در زمينة قابليت پيادهسازی رهنمودهای كيفي ايفمال در كتابخانمههمای عممومي در
ايران پژوهشي انجام نشده است .همچنين ،پژوهشهای تاكنون انجامشده در اين زمينه بما اسمتفاده
از آمارهای كتابخانهای صورت گرفته است و ديدگاه گروههمای ذینفمع درممورد اسمتانداردهای
ايفال مورد توجه قرار نگرفته است .برای استفاده از استانداردهای بمينالمللمي ،مالحظمات بمومي و
ساختاری حاكم نيازمند بررسي ديدگاههای افمراد دخيم و ممرتبش بما ايمن كتابخانمههما هسمتند تما
بخشي از فرايند قابليت پيادهسازی استاندارد را مشخص سازند .طبمق يافتمههمای زرداری (،)1011
اغلب پژوهشهای مرتبش با ارائة خمدمات بمه گمروههمای مختلمف از جملمه اقموام و اقليمتهما در
كتابخانههای عمومي بهطمور پراكنمده انجمام شمده و اكثمر آنهما در دنيمای غمرب و بما اسمتفاده از
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ابزارهای متعدد و گردآوری داده از كاربران مورد پيممايش قرارگرفتمهانمد .توجمه بمه گمروههمای
مختلف اجتماع در پژوهشهای نصيریمقمدم ( ،)1013زرداری ( ،)1011خاكسماريان ( ،)1014و
آرندراپ مورتنسن ( )5311ديده ميشود .از جملة اين گروهها ،افراد توانياب جسممي-حركتمي،
كودكان و نوجوانان ،گروههای قومي و اقليمتهما و افمراد خموانشپمريش هسمتند .امما تعمداد ايمن
گروهها بسيار كمتر از استانداردهای تدوينشده توسش ايفال برای گروههای مختلف است.
از آنجا كه رهنمودهای كيفي ايفمال كمه توسمش كميتمههمای تخصصمي آن تمدوينشمدهانمد
بخش زيادی از اسمتانداردهای تمدوينشمده توسمش ايمن سمازمان را تشمکي مميدهنمد ،بررسمي و
مطالعة آنها حائز اهميت است .از طرفي ،رهنمودهای ايفمال بمرای ارائمة خمدمات كتابخانمههما بمه
گروههای مختلف جامعه تممامي انمواع كتابخانمههما را در برگرفتمه و تنهما مخمتص كتابخانمههمای
عمومي نيست .بنابراين ،بهرهگيری كتابخانه های عمومي از ايمن رهنمودهما نيازمنمد آن اسمت كمه
گزارههای مرتبش با كتابخانههای عمومي از ميان متون رهنمودی استخراج شمود .از ايمن رهگمذر،
پژوهشي در خصوص قابليت پيادهسازی اسمتانداردهای ايفمال در زمينمة كتابخانمههمای عممومي از
ديدگاه گروههمای ذی نفمع و ت ريرگمذار در سمطوح مختلمف تمدوين تما پيمادهسمازی اسمتانداردها
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چالش های اين مسير مطالعه شده و توسعه و بهبود اين رهنمودها ميسر ميشمود .تماكنون در ايمران
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(متخصصان استانداردنويسي ،كتابداران ،مديران و كماربران) انجمام نشمده اسمت .بنمابراين ،همدف
كلي از انجام اين پژوهش بررسي قابليت پيادهسازی استانداردهای ايفال در كتابخانههمای عممومي
ايران است و پرسشهای پژوهش بهقرار زير است:
 .1در رهنمودهای ايفال ،گزارههای مرتبش با خدمات و برنامههمای كتابخانمههمای عممومي و
گروه ارزيابيكنندة آنها از ديدگاه گروه كانوني پژوهش كداماندق
 .5قابليممت پيممادهسممازی اسممتانداردهای ايفممال در كتابخانممههممای عمممومي ايممران از ديممدگاه
گروههای ارزياب چگونه استق
 .0آيا تفاوتي ميان ديدگاه گروههای ارزياب در بررسمي قابليمت پيمادهسمازی اسمتانداردهای
ايفال در بافت كتابخانههای عمومي وجود داردق
با توجه به اينکه استانداردهای ايفال با استفاده از شواهد و آمار و اطالعمات كشمورهای مختلمف و
با مشاركت متخصصان در كميتههای تخصصي تدوين ميشوند ،بررسي جوانمب مختلمف قابليمت
پيادهسازی اين استانداردها بهشک ملي ضرورت دارد .اهميت اين امر ازآنرو است كه عالوه بمر
خدمات و برنامههای كتابخانهها به دست آيد .بنابراين ،يافتههای اين پمژوهش مميتوانمد بمه ايفمال
نيز منعکس شود تا در بهبود و توسعة هرچه بيشتر استانداردها ممؤرر واقمع شمود .چنمين يافتمههمايي
كه بر اساس بررسي استانداردهای ايفال در يکي از كشمورهای در حمال توسمعه انجمامشمده اسمت
اطالعات دقيقتری را به اين سازمان برای توسعه و بهبود استانداردهای خمود مميدهمد .بمهعمالوه،
اين يافتهها در داخ كشور نيز برای بهينهسازی استاندارهای مليِ در دست تدوين سودمند است.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظرِ هدف كاربردی ،و بهلحاظ روش از نوع تركيبيِ اكتشافيِ متموالي اسمت .در
روش تركيبي اكتشافي ،پژوهشگر بر مبنای يافتههای حاص از دادههمای كيفمي سمعي بمر آن دارد
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ارائة راهکار و پيشنهاد بمرای توسمعة ايمن اسمتانداردها ،ابمزار و سمنجهای بمرای ارزيمابي و توسمعة

دادههای كمّي را گردآوری كرده و تعميمپذيری يافتهها را ميسمر سمازد (بازرگمان1011 ،؛ .)144
بر اين اساس ،ابتدا در مرحلة كيفي ،دادهها بمهروشِ گمروه كمانوني گمردآوری شمدند .در مرحلمة
استنباطي از جمله ميانگين و آزممون ناپارامتريمک كروسمکال والميس (بمرای مقايسمة گمروههما) و
مقايسة زوجيِ گروهها گزارش و تحلي شدند.
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كمّي ،دادههای حاص از پرسمشناممههما گمردآوری و بمهوسميلة شماخصهمای آممار توصميفي و

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

جامعة پژوهش در مرحلة كيفي شام گروه كانوني است كه مشماركتكننمدگان آن  0نفمر
از دبيران تدوينكنندة استانداردهای كتابخانمه همای عممومي در ايمران هسمتند .ايمن افمراد بمهروشِ
نمونهگيری هدفمند انتخاب شدهاند .مشاركت ايمن گمروه در دو بخمش بمود .بخمش اول انتخماب
گزارههای مرتبش از رهنمودهای ايفال ،و بررسي ،تصحيح و ت ييد نهمايي آنهما اسمت .بخمش دوم
شام مشخص ساختن گروههای ارزيابيكنندة گزارههای رهنمودی توسش گمروه كمانوني اسمت.
در مرحلة كمّي ،جامعه پژوهش شام گروههای ارزياب در  6گروه است كمه عبمارتانمد از)1 :
گروه مديران و كارشناسان سازماني :شام  131نفر مديران كم و كارشناسمان سمتادی و اسمتاني،
كه حجم نمونه برای اين جامعة آماری بر اساس جدول كرجسي و مورگان  13نفر تعيين شمد؛ )5
گروه كتابداران :شام  100نفر از كتابداراني كه در كمارگروههمای تمدوين اسمتاندارد مشماركت
داشتهاند .حجم نمونه برای اين گروه با جدول كرجسي و مورگان  111نفر تعيمين شمد؛  )0گمروه
متخصصان :در زمان پمژوهش  55نفمر بودنمد و  51نفمر از ميمان متخصصمان رشمته كمه در تمدوين
استانداردهای كتابخانههای عممومي ايمران همکماری داشمتهانمد بما اسمتفاده از جمدول كرجسمي و
مورگان نمونهگيری شد؛  )6گروه كاربران كتابخانههای عمومي شهر تهران با عضمويت  0سمال و
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باالتر :در زمان پژوهش  0101نفر بودند كه با استفاده از جمدول كرجسمي و مورگمان  001كماربر
در نمونهگيری خوشهای و درون خوشه از نمونمهگيمری تصمادفي سماده بما توزيمع پرسمشناممه در
پممژوهش مشمماركت داده شممدند .تعممداد پرس مشنامممههممای بازگشممتي بممه ترتيممب بممرای مممديران و
كارشناسان سازماني  ،11كتابداران  ،113متخصصان  51و كاربران  065پرسشنامه بوده است.
در مرحلة كيفي ،از ابزار سمياهة وارسمي و يادداشمتبمرداری اسمتفاده شمد .از جملمه مموارد
استفاده و اهداف گروه كانوني ،پااليش ابزار پژوهش است (ساگو .)5315 ،1در ايمن پمژوهش ،از
تعام ميان اعضای گروه كانوني در گردآوری اطالعات جديد و تهيمه و پمااليش ابمزار پمژوهش
استفاده شمده اسمت .گويمه همای سمياهة وارسمي در جلسمات گمروه كمانوني و مطمابق «دسمتناممة
رويههای استانداردهای ايفال »5بررسي شدند .در جلسات گروه كمانوني ،فراينمد بررسمي ،دامنمه و
نحوة اصالح گزارهها مشخص شد .تنها گزارههايي كه درممورد خمدمات و برناممههما و در حيطمة
كتابخانههای عمومي بودند شناسايي و انتخاب شدند .ت كيمد شمركتكننمدگان گمروه كمانوني بمر
انتخاب گزارههايي بود كه پيادهسمازی آنهما تحمتتم رير بافمت كتابخانمههمای عممومي ايمران ،از

2. IFLA Standards Procedures Manual

1. Dominic Sagoe
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جمله واقعيتها ،شرايش ،قوانين و نحوة اداره كتابخانههای عمومي باشد.

زمستان  9911دوره  62شماره 4

با توجه به آگاهي اعضای گروه كانوني با قواعد استانداردنويسي و اسمتانداردهای كتابخانمه
های عمومي ،در جلسات گروه كانوني ،ويژگيهايي برای انتخاب و پمااليش گمزارههما مشمخص
شد ،به اين ترتيب كه گزارهها بايد )1 :كوتاه و شمفاف و قابم فهمم باشمند؛  )5هرگمزاره بمه ارائمة
برنامه و خدمتي در كتابخانة عمومي اشاره داشته باشد؛  )0عبارتهای »توصيه مميشمود»« ،الزاممي
است» و «بايد» در جای صحيح و بر اساس ترجمة صحيح انتخماب شموند؛  )6بمهدليم اينکمه چنمد
استاندارد يما قسممتهمای مختلمف چنمد اسمتاندارد بمهصمورت مجموعمه در دسمت بررسمي قمرار
ميگيرد ،الزم است سازمانِ كار عالوه بر هر استاندارد برای ك اسمتانداردها نيمز مشمخص شمود؛
 )0يکدستسازی و اجتناب از گزارههای تکراری در ك كار مورد توجه قرار گيرد؛  )4در بيمان
(لحن) استاندارد ،ميزان و شدت رهنمودها مورد بررسي قرار گيرنمد .ايمن حالمتهما بما فعم همای
وجهي نشان داده ميشوند .اين فعم هما شمام بايمدها و نبايمدها ،توصميههما ،اجمازههما و منمعهما و
محدوديتها است .در انتخاب هركدام از اين افعمال حالمت مموردنظر در گمروه كمانوني انتخماب
شوند؛  )3روانسازی و خارج شدن از حالت ترجمهای درمورد برخمي گمزارههما صمورت گيمرد؛
بررسي در كتابخانههای عمومي مناسب نيستند حمذف شموند؛  )13بمهدليم ترجممهای بمودن ممتن
گزارههای ناواضح و غيرمرتبش با خدمات و برنامههای كتابخانههمای عممومي اصمالح شمده يما از
فهرست خارج شوند؛  )11گزارههايي كه نياز به ويرايش دارند اصالح شموند؛ و  )15گمزارههمايي
كه نياز به تفکيک به دو يا گزارههای بيشتری دارند جداسازی شوند.
سياهة وارسيِ «خدمات و برنامههمای كتابخانمه عممومي» حاصم جلسمات گمروه كمانوني و
شام  01گزارة رهنمودی از  15سند رهنمودی ايفال است .اين اسناد رهنممودی بمهطمور خالصمه
عبارتاند از :رهنمودهای ايفال برای خمدمات بمه گمروههمای (زنمدانيان ،1كودكمان ،5نوسموادان،0
كاربران نابينا ،6افراد خوانشپريش ،0مبتاليان به زوال عق  ،4سمالمندان و بيمماران در آسايشمگاه،3
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1. Guidelines for Library Services to Prisoners
2. Guidelines for Children's Library Services
3. Using Research to Promote Literacy and Reading in Libraries: IFLA Section on Reading
4. Guidelines for Library Service to Braille Users.
5. Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia – Revised and extended
6. Guidelines for Library Services to Persons with Dementia
7. Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care
facilities
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 )1گزارههايي كه مشابه يا در مفهوم تکراری هسمتند يکدسمت شموند؛  )1گمزارههمايي كمه بمرای

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

افراد توانياب ،1پناهجويان ،5افراد بيخانممان ،0كودكمان و نوجوانمان بدسرپرسمت ،6رهنمودهمای
ايفال/يونسکو)0
سياهة وارسي تهيهشده ،برای اعالم نظر درمورد گروه ارزيابيكننده هر گزاره ،مجمدداً بمرای
گروه كانوني ارسال شد .با ت ييد گروههای ارزياب و گزارههای نهاييشده توسمش گمروه كمانوني،
روايي صوری سياهة وارسمي ممورد ت ييمد قمرار گرفمت .از ايمن حيمث ،بمهدليم قمرار گمرفتن نظمر
متخصصان بهعنوان مبنای صمحتوسمقم ابمزار مموردنظر ،اعتبمار صموری كمه بمه آن اعتبمار از نظمرِ
كارشناسان نيز ميگويند ،حاص شد.

3

برای تعيين روايي محتمواييِ 4پرسمشناممههما ،از روش والتمز و باسم  ،و از نظمرات  0نفمر از

متخصصان و صاحبنظران رشته استفاده شد .متخصصان «مربوط بمودن»« ،واضمح بمودن» و «سماده
بودن» هر گويه را بر اساس طيف ليکرتِ چهارقسمتي مشخص كردند .نتايج نشان داد همة گويهها
شاخص باالی  3/31داشته و قاب قبول هستند و هي گويهای حذف نشد .اصمطالحاتي كمه نيماز بمه
توضمميح و تبيممين در پرسممشنامممه داشممتند (از جملممه تعريفممي از خمموانشپريشممي ،توضمميح درمممورد
گروههای دگرباش و  ،)...انجام شد .با استفاده از نظرات اساتيد دربارة ترتيب قرارگيری گويهها در
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23

پرسشنامه ،اصالحات انجام شد .در نهايت ،مقياس سهتايي در پاسخ به پرسشها مناسب ديده شد.
برای سنجش پايايي پرسشنامهها ،آزمون آلفای كرونباخ روی آنها انجام شد .نتايج همة آزمونها
عدد باالی  3/0و بهترتيب برابر با  ،3/136 ،3/116 ،3/101و  3/311است ،و اين امر نشان مميدهمد
كه پرسشنامهها پايايي الزم را دارا هستند .هر گوية پرسشنامه توسش گروههای ارزياب با استفاده
از درجاتي از قابليت پيادهسازی در قالب طيف ليکرت مبتني بر سه سطح «قابليت پيادهسازی دارد»،
«قابليت پيادهسازی مشروط دارد»« ،قابليت پيادهسازی ندارد» مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها
در ايممن بخممش ،بممر اسمماس پرسممشهممای پممژوهش ،نتممايج حاصمم از تجزيممهوتحليمم دادههممای
بهدستآمده با روشهای مختلف (روش گروه كمانوني و پيممايش  6گمروه ارزيمابيكننمده) و بما
ابزارهای سياهة وارسي و پرسشنامهها ارائه ميشود.
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1. Guidelines for Libraries Serving Disabled
2. Library Services for Refugees
3. IFLA Guidelines for Library Services to People Experiencing Homelessness
4. Services for Children and Youth without Parents or Guardians
5. IFLA Public Library Service Guidelines
6. content validity index
7. Waltz & Bausell
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پرسششش اول :در رهنمودهششاي ايفششال ،گ ش ارههششاي مششرتبط بششا خششدمات و برنامششههششاي
كتابخانههاي عمومي و گروه ارزيابيكنندۀ آنها از ديدگاه گروه كانوني پژوهش كداماند؟

بمما اسممتفاده از روش گممروه كممانوني و فنممون آن ،پممس از شناسممايي و انتخمماب گممزارههممای
رهنمودی ،در نهايت سياهة وارسي بما  01گمزارة رهنممودی در  15حموزة خمدمات و برناممههمای
كتابخانههای عمومي برای گروههای مختلف جمعيمتِ خمدمتگيمر طراحمي شمد .در ايمن سمياهة
وارسي ،گروه كانوني تعيين كرد كه هر گزاره توسش كدام گروه ارزياب ميتواند بررسمي شمود.
شرط قرارگيری گزارة انتخابي در پرسمشناممة همر گمروه ،اتخماذ حمداق  0رأی اسمت ،بمه ايمن
ترتيممب كممه گويممههممای  6پرسممشنامممه بممرای  6گممروه ارزيمماب بممهصممورت جداگانممه اسممتخراج و
پرسشنامهها برای  6گروه ارزياب طراحي شد .برای جلموگيری از طموالني شمدن مبحمث ،شمرح
گزارهها در اينجا به تفکيمک ارائمه نشمده اسمت .در پاسمخ بمه پرسمش اول ،گمزارههما بمهتفکيمک
قاب مشاهده است .خالصة نتايج جلسات گروه كانوني در بررسي گزارههای رهنمودهمای ايفمال و
اعالمنظر درمورد گروه ارزيابان در جدول زير ارائه شده است:
جدول .1نتايج بررسي گزارهها در گروه كانوني و تعيين تعداد گويههای گروههای ارزياب

نابينايان و كمبينايان

5

0/1

5

5

5

1

افراد خوانشپريش

6

3/16

6

6

6

-

زندانيان

6

3/16

6

6

6

-

افراد بيخانمان

1

10/3

1

1

1

-

پناهجويان

4

11/14

0

0

4

-

5

0/1

5

5

5

-

5

0/1

5

5

5

-

0

1/1

0

0

0

-

0

0/11

0

0

0

-

6

3/16

0

0

6

-

كودكان و نوجوانان
بدسرپرست
جوامع چندفرهنگي
افراد سالمند يا در حال مراقبت
در آسايشگاه
سوادآموزان
افراد مبتال به زوال عق
(آلزايمر)

565

كودكان و نوجوانان و جوانان

1

13/46

1

1

1

3

جمع

01

133

61

61

01

13
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توصيههای كلي

5

0/1

5

5

5

5
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گروه موضوعي

تعداد
گ ارهها

درصد از
كل

مديران و
كارشناسان

كتابداران متخصصان كاربران

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

همان طور كه در جدول  1قاب مشماهده اسمت ،بمر اسماس  01گمزارة شناسماييشمده ،پرسمشناممة
مممديران و كارشناسممان سممازماني دارای  61گويممه ،پرسممشنامممة كتابممداران حمماوی  61گويممه،
پرسشنامة متخصصان حاوی  01گويه و پرسشناممة كماربران حماوی  13گويمه اسمت .گمزارههما
بهشکلي در قالب گويههای پرسشنامه تهيه شدند كه هر گروه بتواند با توجه به آگماهي و تجربمة
خود از بافت كتابخانههای عمومي ايران درمورد قابليت پيادهسازی آن گزاره اعالمنظر كند.
پرسش دوم :قابليت پياده سازي استانداردهاي ايفال در كتابخانههاي عمومي ايشران
از ديدگاه گروههاي ارزياب چگونه است؟

بممرای پاسممخ بممه ايممن پرسممش از روش پيمايشممي و توزيممع پرسممشنامممههمما اسممتفاده شممد.
پرسشنامهها بر اساس گزارههای نهاييشده از طريق سياهة وارسي در مرحلة گمروه كمانوني تهيمه
و تنظيم شد .هر گزارة رهنمودی برای تبدي شدن به گويه در پرسشنامه ممورد بررسمي و تمدقيق
قرار گرفت تا واژه و اصطالحات بهكاررفته در پرسشناممههما قابم درکتمر شموند .ممواردی كمه
چند گويه را در بر ميگرفتند جداسازی شده و اصطالحاتي كمه نيماز بمه توضميح و تبيمين داشمتند
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پانويس يا توضميح داده شمدند .پمس از سمنجش روايمي و پايمايي ،پرسمشناممههما در بمين جامعمة
پژوهش توزيع شد .هر فرد با توجمه بمه آگماهي و تجربمة خمود از وضمعيت ،قموانين و نحموة اداره
كتابخانههای عمومي ايران ،درمورد قابليمت پيمادهسمازی همر گمزاره اعمالمنظمر كمرد .بمرای آممار
توصيفي و ميانگينها از نرمافزارهای اسپياساس 1و اكس  5استفاده شد .بمرای ارائمة ديمد كلمي،
خالصة يافتهها ابتدا بر اساس گروهبندی موضوعي در جدول  5ارائه شمده و در اداممه بمهتفکيمک
در جداول  0تا  4و توضيحات درمورد وضعيت قابليت پيادهسازی هر گزاره پرداخته شده است.
همان طور كه در جدول  5قاب مشاهده اسمت ،ميمانگين درصمد پاسمخهمای  6گمروه در همر
طيف ،ديدگاه گروههای ارزيماب را از نظمرِ قابليمت پيمادهسمازی مشمخص سماخته اسمت .بمر ايمن
اساس ،قابليمت پيمادهسمازی در گمروه موضموعي خمدمات و برناممههمای كتابخانمة عممومي بمرای
نابينايان و كمبينايان ،افراد خوانشپريش ،كودكان و نوجوانان بدون پدر و ممادر يما بدسرپرسمت،
جوامع چندفرهنگي ،افراد سالمند يا در حال مراقبت در آسايشگاههما ،سموادآموزان و كودكمان و
نوجوانممان و رهنمودهممای ايفال/يونسممکو بمماالی  03درصممد ( 06/3تمما  30درصممد) يعنممي در زمممرة

2. EXCEL

1. SPSS
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«قابليت پيادهسازی دارد» ارزيابي شدهاند.
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جدول  .5وضعيت و درصد قابليت پيادهسازی رهنمودهای ايفال از ديدگاه چهارگروه ارزياب
گروه موضوعي

تعداد گ ارۀ

قابليت پي اده ساز ي (درصد فراواني)

قابليت پياده سازي

منتخب

دارد

مشروط

ندارد

رهنمودهای كلي

5

33 / 5

11

13 / 1

باالی  03درصد

نابينايان و كم بينا ي ان

5

44 / 0

56 / 6

3/4

باالی  03درصد

افراد خوانش پر يش

6

30

53 / 1

4/1

باالی  03درصد

زندانيان

6

61 / 1

66 / 4

4/4

كمتر از  03درصد

افراد بي خ انمان

1

63 / 3

06 / 0

11 / 1

كمتر از  03درصد

پناه جويان

4

65 / 6

01 / 1

50 / 1

كمتر از  03درصد

كودكان و نوجوانان
بدون پدر و مادر يا

5

41 / 0

50 / 1

4

باالی  03درصد

بدسرپرست
جوامع چندفرهنگي

5

01 / 1

05 / 1

11 / 1

باالی  03درصد

حال مراقبت در

0

06 / 3

04 / 1

1/0

باالی  03درصد

آسايشگاه
سوادآموزان
افراد مبتال به زوال
عق (آلزايمر)
كودكان و نوجوانان

0

40 / 1

00 / 4

5/0

باالی  03درصد

6

60 / 5

66

15 / 1

كمتر از  03درصد

1

01 / 3

03 / 3

1/3

باالی  03درصد

همچنين ،در خصوص رهنمودهای خدمات و برناممههمای كتابخانمههمای عممومي بمرای زنمدانيان،
افراد بيخانمان و پناهجويان و افراد مبتال به زوال عق  ،درصمد گزينمة «قابليمت پيمادهسمازی دارد»
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افراد سالمند يا در

پايين  03درصد ارزيابي شدهاند اما مجموع درصد فراوانمي«قابليمت پيمادهسمازی مشمروط دارد» و
«قابليت پيمادهسمازی نمدارد» در آنهما بماالی  03درصمد اسمت .بنمابراين ،از مجمموع  15رهنممود
بيشتر از  03درصد و در  6رهنممود كمتمر از  03درصمد اسمت .البتمه ،مشماهدة جزئيمات گمزارههما
اطالعات بيشتری ارائه ميدهد.
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بررسيشده ،در  1رهنمود ،درصد فراوانيِ «قابليت پيادهسمازی دارد» حاصم از ارزيمابي گمروههما

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

جدول .0گزارههای دارای بيشترين درصد فراواني از ديدگاه  6گروه درگزينة«قابليت پيادهسازی مشروط دارد»
گروه
موضوعي

گ ارۀ رهنمودي

درصد وضعيت
قابليت پي اده ساز ي

دارد

مشرو
ط

ندارد

ب يشتر ين
درصد
قابليت
پي اده ساز ي

خممدمات مشمماورة خواننممدگان بممه كمماربران زنممداني
بمرای پيشممنهاد منمابع مناسممب بممه آنمان طبممق سممطوح 64 / 5
زندانيان

61 / 1

0/3

مشروط

م ناسب خواندنشان ارائه شود.
برنامممه هممای معرفممي مشمماغ بممرای كمماربران زنممداني
ارائه شود.
از افراد بي خانمان به عنموان داوطلمب در كممک بمه
امور كتابخانه كمک گرفته شود.

افراد

كتابخانه درممورد مراكم ز دسترسمي بمه محلمي بمرای

بي خانمان

دوش گممرفتن ،دريافممت لبمماس هممای تميممز ،خممدمات
حقممموقي و بهداشمممتي بمممرای افمممراد بمممي خانممممان

50 / 1

44 / 0

3/0

مشروط

50 / 0

66 / 0

03 / 5

مشروط

11 / 1

00 / 0

54 / 1

مشروط
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اطالع رساني كند.
كتابخانه برای پناه جويان تورهمای بازديمد كتابخانمه
پناه جويان

برگممزار كنممد و بممرای آن همما يممک كممارت كتابخان مة 03 / 3

63 / 5

10 / 1

مشروط

رايگان با اعتبار سه ماهه صادر كند.
سالمند ان و هممر خممدمت و برنامممة كتابخانممه ای بممه بيممماران و
افراد در

سالمندانِ در مراكز مراقبمت در حالمت ايمدئال بايمد 60 / 0

60 / 1

1

مشروط

آسايشگاه ها به صورت دو بار در هفته ارائه شود.
سوادآموزان

كتابخانممه برنامممه هممايي در زمين مة آممموزش رسممانه و
آموزش استفاده از رايانه سازمان دهي كند.

61

04 / 4

5/6

مشروط

ارائة «خدمات برون كتابخانمه ای» بمه افمراد مبمتال بمه
زوال عق به طور ممنظم توسمش يمک كتابمدار بمرای 63 / 1
افراد مبتال
به زوال عق
(آلزايمر)

65 / 0

13 / 0

مشروط

مثال يک بار در ماه انجام شود.
بمممرای افمممراد مبمممتال بمممه زوال عقم م در كتابخانمممه،
خمممدمات موسممميقي محمممور ماننمممد آواز خوانمممدن،
رقصمممميدن و گمممموش دادن بممممه موسمممميقي كممممه

3

11

11

مشروط

هستند ارائه شود.
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جممايگزين هممای خمموبي بممه جممای ارتباطممات كالمممي
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همان طور كه در جدول  0ارائه شده است ،در  1گزاره بيشترين درصد فراواني در گزينمة «قابليمت
پيادهسازیِ مشروط دارد» مشاهده شده است .بيشمترين درصمد فراوانميهما در «قابليمت پيمادهسمازی
مشروط دارد» مربوط به گزارة «توصيه ميشود برنامههای معرفي مشاغ برای كاربران زنداني ارائمه
شود» با  44/0درصد است .گزارة بعدی «توصيه ميشمود كتابخانمه برناممههمايي در زمينمة آمموزش
رسانه و آموزش استفاده از رايانه سازماندهمي كنمد» بما  04/4درصمد ،و گمزارة «توصميه مميشمود
كتابخانه درمورد مراكز دسترسي به محلي برای دوش گرفتن ،دريافمت لبماسهمای تميمز ،خمدمات
حقوقي و بهداشتي برای افراد بيخانمان اطالعرساني كند» ،با  00/0درصد ،از گمزارههمايي هسمتند
كه بيشترين درصد فراواني را در «قابليت پيادهسازی مشروط دارد» دارند.
جدول .6گزارههای دارای بيشترين درصد فراواني از ديدگاه  6گروه در گزينة «قابليت پيادهسازی ندارند»
بيشترين
رهنمودهاي
ايفال براي

گ ارۀ رهنمودي

درصد وضعيت

درصد

قابليت پيادهسازي

قابليت
پيادهسازي

پناهجويان

جنسيتي برای كاركنان بهمنظور خطاب قرار دادن
اين افراد و آموزش زبان مناسب دگرباشها تهيه

3

16/0

10/3

ندارد

كنيد.
كودكان و

برنامههای كودكان شام برنامههای مربوط به

نوجوانان

دگرباشها نيز باشد.

05/3

56/1

65/0

ندارد

طبق يافتههای مندرج در جدول  ،6دو گزاره كه درصد فراواني پاسخهما در «قابليمت پيمادهسمازی
ندارد» در آنها بماالتر اسمت عبمارتانمد از« :بمرای پنماهجويمان فهرسمتي از ضمماير خنثمي از نظمرِ
جنسيتي برای كاركنان بهمنظور خطاب قرار دادن اين افراد و آمموزش زبمان مناسمب دگربماشهما
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برای پناهجويان فهرستي از ضماير خنثي از نظرِ

تهيه كنيد» با  10/3درصد و «برنامههای كودكان شام برنامههای مربوط به دگرباشها نيمز باشمد»
با  65/0درصد.
گزينة «قابليت پيادهسازی دارد» كسمب كمردهانمد در چنمد گمروه (بمر اسماس كمتمرين و بيشمترين
درصد فراوانيها) قاب بررسي هستند.
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در ادامه ،گزارههايي كه بيشمترين درصمد فراوانميهما را از ديمدگاه گمروههمای ارزيماب در

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

جدول  .0گزارههای دارای كمترين درصد فراواني از ديدگاه  6گروه در گزينة «قابليت پيادهسازی دارد»
مربوط به
رهنمود

افراد بي خانمان
جوامع

گ ارۀ رهنمودي

كارت كتابخانة رايگان بمرای افمراد بمي خانممان ممي توانمد بمدون نيماز بمه اربمات
آدرس مح سکونت آن ها صادر شود.
فعاليت های كتابخانه به زبان های مرجح كاربران ارائه شمود؛ ايمن خمدمات بايمد

چندفرهنگي

شام افراد مختلف در جوامع چندفرهنگي باشد.

كودكان و

برای مطالعه و انجام تکاليف كودكمان ي كمه شمرايش خانمة نامناسمبي دارنمد و بمه

نوجوانان

كتابخانة رابت دسترسي ندارند كتابخانة سيار فراهم شود.

پناه جويان
كودكان و
نوجوانان

كتابخانه برای پناه جويان تورهای بازديمد كتابخانمه برگمزار كنمد و بمرای آن هما
يک كارت كتابخانة رايگان با اعتبار سه ماهه صادر كند.
كتابخانه ها فرصتي برای كودكان بمرای تجربمة لمذت خوانمدن و هيجمان كشمف
دانش و آرار ذهني فراهم كنند.

درصد

60 / 1
63 / 5
63 / 4
61 / 1
61 / 5
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فعاليت ها و برنامه های كودكان شام مشاركت در فعاليت های كتابخانه باشد61 / 5 .

در  01گممزاره ،بيشممترين درصممدهای فراوانممي ديممدگاه گممروههممای ارزيمماب بممه گزينممة «قابليممت
پيادهسازی دارد» تعلق گرفته است .از اين تعداد ،هممان طمور كمه جمدول  0نشمان مميدهمد ،در 4
گزاره ،گزينة «قابليت پيادهسازی دارد» كمتر از  03درصد ارزيابي شمده اسمت ،و گمزارة «صمدور
كارت كتابخانه رايگان برای افراد بيخانمان ميتواند بدون نياز بمه اربمات آدرس محم سمکونت
آنها باشد» كمترين درصد فراواني ( 60/1درصد) را در اين گروه به خود اختصاص داده است.
در  00گزارة بعدی ،در  1گزاره 03 ،تا  43درصد از ديدگاه گمروههمای ارزيماب بمه گزينمة
«قابليت پيادهسازی دارد» تعلق گرفته است ،و در  10گزاره 43 ،تا  33درصد و در  11گمزاره بمين
 33تا  13درصد فراواني را به خود اختصاص دادهاند.
در جممدول  ،4گممزارههممای دارای درصممد فراوانممي ( 33تمما  13درصممد) درگزينممة «قابليممت
نهايت ،باالترين درصمد فراوانمي ( 10درصمد) از ديمدگاه گمروههمای ارزيماب مربموط بمه گمزارة
«كتابداران از شرايش قانوني و حق مؤلف در كشور آگاهي داشته باشند» است.
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پيادهسازی دارد» ارائه شمده اسمت .ايمن گمروه  11گمزاره در  3رهنممود را در بمر مميگيمرد ،ودر
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جدول  .4گزارههای دارای بيشترين درصد فراواني از ديدگاه  6گروه ارزياب در گزينة «قابليت پيادهسازی دارد»
مربوط به
گروه

درصد

گ ارۀ رهنمودي

موضوعي ِ

افراد مبتال به
زوال عق
رهنمودهای
كلي
نابينايان
سوادآموزان

نوجوانان

سنت های قديمي و آذين بنمدی بمرای پميش گمامي در گفمت وگمو بما فمرد مبمتال بمه 33 / 0
زوال عق استفاده كنند.
خدمات و برنامه ها به قوميت ها و اجتماعمات بمومي (ماننمد انتخماب متمون بمومي و
منمماب ع دارای حساسمميت فرهنگممي) بايممد پممس از مشممورت بمما افممراد همممان گممروه همما 33 / 4
طراحي شوند.
توصمميه مممي شممود در كتابخانممه همما بممرای افممراد نابينمما برنامممه هممای سمموادآموزی و
قصه گويي برگزار شود.
خدمات و برنامه های جذاب ،مانند افسانه ها و داستان های كوتما ه ،تماريخ محلمي و
شرح حال افراد معروف به زبان ساده ارائه شود.
كتابخانه رويدادهايي برای ترويج عالقه به خواندن و ادبيات سازمان دهي كند.
فعاليت هما و برناممه همای كودكمان فعاليمت همای سمواد اطالعماتي و سمواد خمانواده
باشد.
كتابخانه منابع و خمدماتي را كمه ممنعکس كننمدة عاليمق و فرهنم

افراد بي خانمان

33 / 1
33 / 1
35 / 5
35 / 1

رايمج در ميمان

جوانممان اسممت بممرای آن همما فممراهم كنممد :از جملممه دسترسممي بممه منممابع اطالعمماتي
الکترونيممک ،دی وی دی همما ،مجممالت جوانممان ،پوسممترها ،بممازی هممای رايانممه ای و

35 / 1

رمان های تصويری
كودكان و

كتابممدارا ن در ارائممة خممدمات و برنامممه همما بممه فممرد بممي خانمممان نگممرش مثبممت و

نوجوانان

خوش رويي و برابر با افراد عادی داشته باشند.

افراد

كودكممان و نوجوانممان را در برگممزاری برنامممه هممای كتابخانممه ،ماننممد باشممگا ه هممای

خوانش پريش كتاب خواني ،آموزش و جمع آوری اطالعات مشاركت دهد.
سوادآ موزان
افراد

از تصويرنگاشت ها و عالئم بمدون ابهمام در فضمای كتابخانمه بمرای اسمتفادة افمراد
خوانش پريش استفاده شود.
كتابخانه با ساير سازمان های اجتماع كه با بمي سموادی مبمارزه ممي كننمد همکماری
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خوانش پريش داشته باشد.

34 / 6

] [ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23

كودكان و

كتابمداران از كتماب هممای مربموط بمه جشممن همايي ماننمد عيممد نموروز و شمب يلممدا،

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

پرسش سوم :آيا تفشاوتي ميشان ديشدگاه گشروههشاي ارزيشاب در بررسشي قابليشت
پيادهسازي استانداردهاي ايفال در بافت كتابخانههاي عمومي وجود دارد؟

در بررسي تفاوت ميان گروههای ارزياب ،بمهدليم رتبمهای بمودن و همچنمين نرممال نبمودن
توزيممع دادههمما از آزمممون ناپارامتريممک كروسممکال والمميس اسممتفاده شممد .بمما اسممتفاده از آزمممون
كروسکال واليس و مشاهدة ميمزان سمطح معنماداری بمرای مشمخص شمدن اخمتالف ميمان نتمايج،
چنانچه سطح معناداری بهدستآمده كمتر از  3/30باشد ميتموان نتيجمه گرفمت كمه فمرم صمفر
مبني بر برابری قابليت پيادهسازی استانداردهای ايفال در كتابخانههای عممومي از نظمرِ گمروههمای
مختلف ارزياب رد ميشود .بهعبارت ديگر ،بما اطمينمان  11درصمد مميتموان گفمت كمه ديمدگاه
گروههای مختلف ارزيماب نسمبت بمه قابليمت پيمادهسمازی اسمتانداردهای ايفمال در كتابخانمههمای
عمومي ايران متفاوت است .برای مشاهدة اينکمه در كمدام گمروه قابليمت پيمادهسمازی بيشمتر و در
كداميک از گروهها كمتر است از بررسي ميانگين رتبهها 1و مقايسة زوجي استفاده شده است.
مقايسة  6گروه در گويههای مشترک صورت گرفت و برای مشخص شدن تفماوت معنمادار
بهدلي ناپارامتريک بودن دادهها از آزمون كروسکال واليس استفاده شد.
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جدول . 3نتايج آزمون كروسکال واليس و ميانگين رتبهها در چهار گروه ارزياب
مربع -خي

رتبه ها

گروه ها

فراواني

ميانگين رتبه ای

كتابداران

134

101 /36

34

131 /54

متخصصان

51

103 /34

كاربران

011

011 /53

مديران و كارشناسان
سازماني

ك

100 / 361

درجۀ
آزادي

0

سطح
معناداري

3 / 333

016

نتايج مقايسة بين  6گروه در گزاره همای مشمترک بما اسمتفاده از آزممون ناپارامتريمک كروسمکال
واليس ،با پايين بودن سطح معناداری 5اختالف معنادار ميمان گمروههما را مشمخص سماخت .پمايين

2. p value < 0/05

1. Mean rank
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بودن سطح معناداری نشان ميدهد كه اختالف معناداری ميان گروههای مقايسهشمده وجمود دارد.
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مشمماهدة ميممانگين رتبممههمما نشممان ممميدهممد كممه بمماالترين امتيمماز دادهشممده بممه قابليممت پيممادهسممازی
استانداردها به گروه كاربران تعلق دارد ،و رتبة بعمدی بمه ممديران و كارشناسمان سمازماني و رتبمة
سوم به كتابداران و در نهايت پايينتمرين امتيماز دادهشمده بمه قابليمت پيمادهسمازی اسمتانداردها بمه
متخصصان تعلق گرفته است .برای ديدن جزئيات بيشمتر ،از مقايسمة زوجمي اسمتفاده شمد .مقايسمة
زوجي ميان چهار گروه نتيجة زير را در بر داشت:
جدول .1نتايج مقايسة زوجي گروههای ارزياب
خطاي استاندارد

خطاي

اختالف ميانگينها

استاندارد

14/016

-101/051
-163/330

كاربران -كتابداران

333.

-1/000

333.

-3/614

11/131

3/636

-3/100

55/134

-11/050

كاربران -متخصصان

.333

-0/654

00/540

-113/033

كتابداران  -متخصصان

3/000

3/456

00/561

51/131

3/540

1/110

04/030

63/031

سازماني
كتابداران -مديران و كارشناسان
سازماني

متخصصان -مديران و كارشناسان
سازماني

همان طور كه جدول  1نتايج مقايسة زوجي گروههما را نشمان مميدهمد ،بمهطموركلي بمين نظمرات
كاربران و كتابداران ،كاربران و مديران و كارشناسان سازماني ،و كاربران و متخصصان ،بما توجمه
به اينکه سطح معناداری كمتر از  3/30است فرم برابری امتيازات دادهشمدة گمروههما بمه قابليمت
پيادهسازی استانداردهای ايفال ت ييد نميشود و اختالف معنادار در نظرات ايمن گمروههما مشماهده
شده است .اما بين نظرات كتابداران و مديران و كارشناسان سازماني ،كتابمداران و متخصصمان ،و
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مقايسۀ زوجي گروهها

سطح معناداري

كاربران -مديران و كارشناسان

آزمون آماري

همچنين بين نظرات متخصصان و مديران و كارشناسان سازماني بهدلي باال بودن سمطح معنماداری
از  3/30مشخص ميشود كه بين ديدگاههای اين گروههما بمهطموركلي اخمتالف معنمادار مشماهده
حالت كلي نظرات يکديگر را ت ييد ميكنند .البته ،مشاهدة ميانگينهای رتبهای نشان ميدهمد كمه
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نشده است .اين امر نشان ميدهد كه كتابداران و متخصصان و مديران و كارشناسمان سمازماني در

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

متخصصان نسبت به مديران و كارشناسان سازماني و كتابداران ديدگاه منفيتر و كاربران ديمدگاه
مثبتتری نسبت به ساير گروهها به قابليت پيادهسازی استانداردها دارند ،كه جای ت م دارد.
بحث و نتیجهگیری
نبود منبعي مدوّن و جامع از جانب ايفال درمورد خدمات و برنامههايي كمه كتابخانمههمای عممومي
ميتوانند به گروههای مختلف اجتماع ارائه دهند باعث نداشتن الگويي مشخص در ارائمة فعاليمت
كتابخانمه عمممومي بمرای گممروههممای مختلمف اجتممماع مميشمود .عممالوه بممر ايمن مممورد ،شممرايش و
تفماوتهمای بافمت درونمي همر كشمور اقتضممائات و عمواملي را ايجماد مميكنمد كمه بمهكممارگيری
استانداردهای ايفال را با چالش همراه ميكند.
همان طور كه نتايج تجزيهوتحلي دادهها نشمان داد ،همي يمک از گمزارههمای رهنممودی از
ديدگاه گروههای ارزياب امتياز كام ( 133درصمد) بمرای قابليمت پيمادهسمازی را كسمب نکمرده
است و اين مسئله نشان ميدهد كه هممة گمزارههما از ديمدگاه گمروههمای ارزيماب بمهطمور نسمبي
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23

قابليت پيادهسازی دارند .پمژوهشهمای رحيممي ( ،)1014قهنويمه ( ،)1016خاكسماريان ( )1014و
ابدالي ( ) 1013هم نشمان دادنمد كمه وضمعيت ايمران در مقايسمه بما اسمتانداردهای ايفمال در سمطح
قاب قبولي نيستند .دالي اين عدم انطبماق مميتوانمد نداشمتن آگماهي و شمناخت از اسمتانداردهای
ارائة خدمات در كتابخانههای عمومي باشد .همچنين ،كتابخانمههما از وجمود گمروههمای مختلمف
اطراف خود اطالع چنداني ندارند تا بر اساس آن خدمات و برنامههای خود را طرحريمزی كننمد.
اين مهم نياز به ت مين بودجه ،ايجاد ارتباط و هماهنگي بما سمازمانهمای مختلمف (از جملمه كميتمة
امممداد ،سممازمان بهزيسممتي ،مراكممز آسايشممگاهي ،زنممدانهمما ،مراكممز تربيتممي و  ،)...آگمماهسممازی و
آممموزش مممديران و كتابممداران ،و مهمممتممر از همممه شناسممايي و نيازسممنجي جامعممة خممدمتگيممر
كتابخانهها دارد.
از دالي عدم همخواني كام در قابليت پيادهسمازی رهنمودهما بمرای مثمال در ايمن توصمية
ايفال كه «فعاليتهای كتابخانه به زبانهای مرجَّحِ كاربران ارائمه شمود و افمراد مختلمف در جواممع
چند فرهنگي را دربرگيرد» عدم داشتن كتابداراني آگماه و آشمنا بمه چگمونگي ارائمة خمدمات بمه
اين مورد در پژوهش زرداری و ديگران ( )1011نيمز اشماره شمده اسمت .در ايمران بمهدليم بافمت
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گروههای مختلف جمعيتي از جمله گروههای چندفرهنگي و گمروههمای قموميتي مختلمف اسمت.
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چندفرهنگي و وجود قوميمت همای مختلمف و تنموع زبماني ،دينمي و نمژادی ،الزم اسمت كمه نهماد
كتابخانممههممای عمممومي در هممر اسممتان و منطقممه كاركنمماني بممومي و آشممنا بممه فرهن م

و آداب و

اعتقادات آن منطقه را به كار گيرد تا خدمات و برناممههمای ارائمهشمده بمر اسماس نيماز و خواسمتة
كاربران بومي و با اشراف بيشتر كتابداران صمورت گيمرد و زمينمه را بمرای تعامم بيشمتر افمراد بما
تفاوتهای فرهنگي و اعتقادی فراهم كند.
بررسي ديدگاه های مختلف در اين پژوهش نشان داد كمه پيمادهسمازی اسمتانداردهای ايفمال
در ايران نيز مشروط به ايجاد شرايش ،آموزشهما و امکانماتي اسمت كمه بمدون آنهما قابليمت الزم
برای پيادهسازی استانداردها مهيا نميشود .رهنمودهايي كه قابليمت پيمادهسمازی آنهما از ديمدگاه
گروههای سياستگذار و اجرايي و متخصص و كاربر ،بهدالي مختلف مثبت ارزيابي شده اسمت
ميتوانند برای بهكارگيری در استانداردهای ملي و كتابخانههای عمومي مورد توجمه قمرار گيرنمد
و صرفنظر از تفاوتهای مختلفِ فرهنگي ،سياسي ،اقتصادی و غيره راه را بمرای خلمق خمدمات
و برنامهها برای گروههای محدودة خدمتِ كتابخانهها ايجاد كنند .همان طور كمه بمهدليم وجمود
سممازمانهممای مممرتبش ماننممد كممانون پممرورش فکممری كودكممان و نوجوانممان برگممزاری برنامممههممای
قصهگويي برای كودكان در نهاد كتابخانههای عمومي در حال انجام است.
وجود اختالف معنادار بين كاربران و سه گروه ديگر و مثبتتر بمودن ديمدگاه كماربران (بما
توجه به داشتن ميانگين رتبهایِ باالتر) به پيادهسازی اسمتانداردهای ايفمال نيمز مميتوانمد حماكي از
سطح نياز و خواستة كاربران از خدمات و برنامههمای قابم ارائمه در كتابخانمههمای عممومي باشمد.
توجه به نياز كاربران ركن اصلي در ارائة خدمات و برنامههای كتابخانمههمای عممومي اسمت .همر
گروه از كاربران نيازهای خاص خود را دارند كه بايد ابتدا نيازسنجي در گروههما صمورت گيمرد
و سپس خدمات و برنامه بر آن اساس ارائه شوند .ارائمة كمارت رايگمان بمرای گمروههمای خماص
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شرايش الزم از جمله داشتن كتابدارانِ دارای مهارتهای ارتباطي با كودكان و ارتباط كتابخانه بما

مانند پناهجويان و افراد بيخانمان بدون آنکه آدرس رابت از آنها دريافمت شمود از نيازهمای ايمن
گممروههمما بممرای اسممتفاده از كتابخانممه اسممت .اممما ايممن خممدمت بمما دسممتورالعم هممای عضممويت در
كتابخانهها ی عمومي در تضماد اسمت .در ممواردی از ايمن دسمت بمرای رفمع نيازهمای كماربران و
مفيد است .گروههايي از جمله افراد بيخانمان و پنماهجويمان بمهدليم پنهمان داشمتن هويمت خمود
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امکان استفادة بيشتر افراد ،بازبيني و تجديمدنظر در دسمتورالعم همای عضمويت و صمدور كمارت

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

باعث عدم دسترسمي كتابخانمه بمه اطالعمات راجمع بمه وجمود يما عمدم وجمود آنهما در جمعيمت
خدمتگير و در نتيجه امکان خدمتگيری كمتر ميشوند؛ زيرا بهدليم محمدوديتهمای موجمود
ممکن است مديران و كتابداران از وجود اين قشمر بمياطمالع باشمند .بمر ايمن اسماس ،از نيازهمای
اطالعاتي آنها نيز آگاهي ندارند .بهتر است كتابخانههای عمومي ترتيبي اتخاذ كنند تما اطالعمات
دقيقي از تركيبات جمعيتي در ميمان جمعيمت خمدمتگيمرِ خمود داشمته باشمند ،و بمه ايمن ترتيمب
زمينههای تعام و گفتوگوی بيشتر با اين گروهها را ايجاد كرده و خمدمات و برناممههمای خمود
را بر اساس نيازهای آنها برنامهريزی كنند.
مشمماهده و مقايسممة ميممانگين رتبممههممای گممروههممای ارزيممابيكننممده نشممان داد كممه ارزيممابي
متخصصممان از قابليممت پي مادهسممازی رهنمودهممای ايفممال پممايينتممر از گممروه مممديران و كارشناسممان
سمازماني و كتابممداران بموده اسممت و همر گممروه بممرای ايمن رهنمودهمما سمطوح مختلفممي از قابليممت
پيادهسازی قائ هستند .اين يافته با پژوهش ژان

 ،لين و ژان

( )5314هممسمو اسمت .همچنمين،

اين يافته نشان ميدهد كه متخصصان برای مهيا شدن قابليت پيادهسازی ايمن گمزارههما ،شمرايش و
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23

آمادگيهای بيشتری را ضروری ميدانند .در همة اين پژوهشهما ،يافتمههما حماكي از نمازل بمودن
ايممن ممموارد در قيمماس بمما اسممتانداردهای ايفممال اسممت .از طرفممي ،اخممتالف زيمماد امتيمماز كمماربران بمما
گروههای ديگر ارزياب ميتواند بهدلي عدم شناخت كافي كاربران از قموانين ،دسمتورالعم هما و
محممدوديتهمما و مسممائ موجممود در كتابخانممههممای عمممومي كشممور در پيممادهسممازی چنممين
استانداردهايي باشد .همچنين ،اين اخمتالف مميتوانمد بمه ايمن دليم باشمد كمه بما وجمود آگماهي
كاربران از شرايش و قوانين موجود ،اين گروه بيشتر تماي دارند كمه قموانين و دسمتورالعم هما بمه
نفع و در جهت نياز آنها تغيير يابد .ازاينرو ،در تدوين اسمتانداردهای ملمي ،داشمتن كمارگروهي
متشک از گروههای ذینفع مختلف فرصتي برای بررسي دقيمقتمر مسمائ پيراممون پيمادهسمازی و
استفاده از رهنمودهای ايفال ايجاد ميكند ،و ارائة نظرات مختلمف و متفماوت گمروههمای ذینفمع
مختلف رسيدن به نگاه و ديمدگاهي تعمدي شمده را ميسمر مميسمازد .سمطح انتظمارات بسمياری از
كاربران كتابخانههای عمومي استفاده از سالن مطالعه و امانمت كتماب اسمت .تبليم و آگماهسمازی
كاربران درمورد خدمات و برنامههای متنوعي كه كتابخانة محلي در حال ارائة آن است ميتوانمد
كمک كند و هم تماي كاربران را به استفادة فراتر از خدمات سنتي كتابخانه افزايش دهد.
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هم به ارتقای جايگاه كتابخانة عممومي بمهعنموان نهمادی اجتمماعي در خمدمت نيازهمای كماربران
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اجرای برنامههای موسيقي محور مانند آواز خواندن و گموش دادن بمه موسميقي بمرای افمراد
مبتال به زوال عق كمه جمايگزين خموبي بمرای ارتباطمات كالممي هسمتند ،از ديمدگاه گمروههمای
ارزياب قابليت پيادهسازی مشروط دارند .به نظر ميرسمد ايمن ديمدگاه بما در نظمر گمرفتن شمرايش
فرهنگي جامعه و قوانين و دستورالعم همای نهماد كتابخانمههمای عممومي كشمور بمه وجمود آممده
است .با اين حال ،بايد توجه داشت كه ارائة خدمات و برنامهها بمه گمروههمای مختلمف جامعمه از
جمله كودكان و سالمندان و بهخصوص افراد مبتال به زوال عق بايد متناسب بما شمرايش و احموال
اين گروهها باشد .برخي ديدگاهها تنها امکان امانت كتاب و استفاده از سمالن مطالعمه را در حيطمة
خدمات كتابخانه به كاربران ميدانند و ارائة خدمات به گمروههمای بما نيازهمای ويمژه را خمارج از
محدودة وظايف موردانتظار كتابداران ميدانند ،اما بما تغييمر كتابخانمههمای عممومي بمه نهادهمايي
اجتماعي با كاركردهای آموزشي ،تفريحي و اطمالعرسماني ،فعاليمتهمای كتابخانمههمای عممومي
دچار تغييرات فراوانمي شمده اسمت .همگمام شمدن بما ايمن تغييمرات نيازمنمد گسمترش فعاليمتهما،
آموزش كاركنان و جلب مشاركت افراد متخصص از جمله روانشناسان ،مشاوران و كارشناسمان
اجرای برنامههای موسيقيمحور برای گروههای مختلف خدمتگير ميتواند راهگشما باشمد .ايمن
نتيجه همسو با پژوهش قهنويه ( )1016درمورد انجام اقداماتي نظير تدوين اساسناممه و آيمينناممة
اجرايي و بهرهجويي از منابع انساني متخصص است.
بيشترين درصد قابليت پيادهسازی از ديدگاه گروههمای مختلمف ارزيماب مربموط بمه «لمزوم
آگاهي كتابداران از شرايش قانوني و حق مؤلف در كشمور» اسمت .دليم ايمن اهميمت مميتوانمد
دانشافزايي كتابداران از مسائ مربوط به حوزه فعاليتشان باشد .آگاهي از شمرايش قمانوني و حمق
مؤلف باعث ميشود كتابداران خدمات كتابخانه را بهنحو بهتمر و صمحيحتمری ارائمه كننمد .بمرای
مثال ،برای تهية منابع برای افراد خوانشپريش بايد نسخهای ساده و قاب درک از منبع اصملي تهيمه
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است .در اين رهگذر ،تجديدنظر در برخي دستورالعم های نهاد كتابخانمههمای عممومي از جملمه

شود .اين كار نيازمند آگاهي از قوانين حق مؤلف از جانب تهيهكننمدگان ارمر و كتابمداران اسمت.
همچنين ،درمورد حق مؤلمف ،آرمار ديجيتمالي اسمتفاده از دسمتورالعم همای قمانوني را مميطلبمد.
بنابراين ،برگزاری كالسهای آموزشي ضمنخدمت درممورد حمق مؤلمف و زمينمههمای مختلمف
داشته باشند.
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موردنياز كتابداران مسئلة ديگری است كه متوليمان نهادهمای كتابخانمههمای عممومي بايمد ممدنظر

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

بهكارگيری استانداردهای جهاني همچون ايفال از اين نظر ميتواند مفيد باشد كه كتابخانههما
را برای مقايسه با معيارها در سطح جهاني آمادهتر ميسازد و چنانچمه نقطمهضمعف يما كمبمودی در
انجام خدمات و برنامههای كتابخانه وجود دارد ميتواند به اين وسيله رفع شده و بمه تعمادل برسمد.
از طرفي ،استانداردهای جهاني در تدوين استانداردهای ملي نيز به كار ميرود و آگاهي از قابليمت
پيادهسازی اين استانداردها در سطح ملي بسيار ضروری است .با اين حال ،هممة كشمورهای جهمان
در تدوين استانداردهای ايفال همکاری ندارند و شرايش و پژوهشهای الزم برای آگماهي از بافمت
حاكم بر تمامي كشورها برای ايفال بهروشني مشخص نيست .اين مهم مستلزم انجمام پمژوهشهمای
دقيق در هر كشور و انعکاس نتايج به كميتههای اسمتاندارد ايفمال اسمت .در ايمن پمژوهش ،قابليمت
پيادهسازی بعضي رهنمودها كامالً رد شده است .از جملة اين رهنمودها ،ارائة خدمات و برناممههما
به افراد دگرباش و ارائة برنامههايي برای آموزش كودكمان درممورد افمراد دگربماش اسمت .هممان
طور كه مشخص است ،اين دو گزاره بهدلي مغايرت با شرع و عرف و قموانين جمهموری اسمالمي
ايران قابليت پيادهسازی ندارند .اين مسمئله مميتوانمد بمرای دسمتانمدركاران تمدوين اسمتاندارد در
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سازمانهای جهاني ،توجه به تفماوتهما در مسمائ فرهنگمي و عقيمدتي در كشمورهای مختلمف را
گوشزد كند .با توجه به بافت فرهنگي ،ديني و اجتماعي ايران ،برخي برنامههما و خمدمات قابليمت
تعريف ندارند و در تضاد با آنچه عرف خوانده ميشود هستند .در ايمن مموارد خماص ،ايفمال بايمد
برای ارائة هر برنامه سطوح مختلف فرهنگي-اجتماعي را تعيين كند و اجرايي كردن آنهما در همر
كشور و جامعه را معطوف به هماهنگي و انطباق با شرايش مختص آن جوامع بداند.
در ادامممه ،پيشمممنهادهايي بمممر اسممماس يافتمممههمممای پمممژوهش بمممرای سمممه گمممروه ممممديران و
سياستگذاران ،تدوين كنندگان اسمتاندارد و استانداردنويسمان ،و سمازمان ايفمال و كميتمة تمدوين
استانداردها ارائه ميشود.
پيشنهاد ميشود مديران و سياستگذاران در قمدم اول بمرای رفمع موانمع و ايجماد بسمترهای
موردنياز ،بررسيهای الزم در خصوص شناخت جمعيت خدمتگيمر را انجمام دهنمد .قمدم بعمدی
نيازسنجي با استفاده از ابزارهای سنجش در درون جمعيمتهمای خمدمتگيمر اسمت تما بمر اسماس
اطالعات ،شرايش و امکانات موجود و متناسب با نيماز افمراد ،برناممهريمزی بمرای ارائمة خمدمات و
عالقممهمنممد ،آگمماه و دارای مهممارتهممای الزم در مواجهممه بمما گممروههممای مختلممف اجتممماع،
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برنامممههممای متناسممب انجممام شممود .فممراهمسممازی منممابع ،بممهكممارگيری نيممروی انسمماني متخصممص،
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فرهن

سازی ،ايجاد همکاری با سازمانهای ديگر ،تنظيم و ت مين بودجمة موردنيماز ،تم مين منمابع

مناسب با ني از هر گروه ،كممک بمه ايجماد بسمترهای فرهنگمي الزم در بافمت جامعمه ،آمموزش در
زمينة آگاهي مديران و كتابداران از عدالت اجتماعي و برخمورد مناسمب و يکسمان بما گمروههمای
مختلف ،ايجماد كمارگروهي متشمک از ممديران ،كتابمداران ،متخصصمان و كماربران در تنظميم و
طراحي برنامهها و خدمات بمرای گمروههمای مختلمف اجتمماع و دخيم كمردن ايمن گمروههما در
فعاليمتهمای كتابخانمه از اقمدامات الزم بعمدی اسمت .همچنمين ،پيشمنهاد مميشمود آمموزشهممای
ضمنخدمت الزم برای مديران و كتابمداران كتابخانمههمای عممومي كشمور ترتيمب داده شمود تما
رويکرد و نگرش مثبت و عدالتمحوری در ارائة فعاليتها به همة افراد ايجاد شود .ايمن رويکمرد
در مديريت كتابخانههای عمومي بايد وجود داشته باشد كه تکتک افراد جامعه با همر ويژگمي و
تمموان ذهنممي و جسمممي در امکممان اسممتفاده از كتابخانممه يکسممان باشممند .تجديممد نظممر در قمموانين و
دسمتورالعم هممايي كممه در ارائممه خممدمات محممدوديت ايجماد ممميكننممد ضممروری اسممت .از جملممه
راهکارهای ديگر در راستای عدالتمحوری ،تمركززدايي در فعاليتهمای كتابخانمه اسمت .بمرای
انتخاب كتابدار از ميان افراد بومي منطقه و ارائة خدمات در زمينههای فرهن

شمفاهي و مکتموب

درمورد اقوام و نژادهای مختلف است .در اين راستا ،بايد در ساختار سازماني نهماد كتابخانمههمای
عمومي ،ادارات مربوط به هركدام از گروههای موجود در اجتماع با نيازهای ويژه ايجماد شمود تما
فرايندهای تدوين استاندارد ،تنظيم دستورالعم و قوانين و مقررات اجرايي بهشک يکپارچمه و بما
نظم بيشتری صورت گيرد.
به تدوينكنندگان استانداردها و استانداردنويسان ،چه در ايفال و چمه در سماير سمازمانهمای
مرتبش با كتابخانههای عمومي ،پيشنهاد ميشود بهشکلي شفاف به تهية دسمتورالعم همای اجرايمي
در كنممار هممر سممند رهنمممودی اهتمممام ورزنممد ،بممه ايممن صممورت كممه بممر اسمماس سممطوح مختلممف
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مثال ،انتخاب منابع برای قوميت ها بر اساس مشورت با نمايندگان بومي مربوط به آن قوميمتهما و

كتابخانه های عمومي ،نحوة اجرايي كمردن و تجهيمزات و سماير شمرايش و منمابع الزم بمرای ارائمة
فعاليممتهمما را مشممخص سممازند .از آنجمما كممه در روال تممدوين اسممتانداردهای داخلممي در حمموزة
كتابخانههای عمومي از اسمتانداردهای بمينالمللمي بمهخصموص اسمتانداردهای ايفمال بهمره گرفتمه
ميآورد بهطور دقيق بررسي شوند و برای رفع موارد پيش ِرو برنامهريزی شود.
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مي شود ،در هنگام استانداردنويسي بايد عوام بافتي كه قابليت پيمادهسمازی اسمتانداردها را پمايين

بررسی قابلیت پیادهسازی رهنمودهای کیفی ايفال در کتابخانههای عمومی ايران

با توجه به يافتهها و نتايج اين پژوهش ،پيادهسازی برخي رهنمودها ارتبماط كماملي بما بافمت
فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي كشورها و مناطق دارد .به سازمان ايفال و كميتمة تمدوين اسمتانداردها
پيشنهاد ميشود مسائلي بافتيِ حاكم بر كشورها را شناسايي كنند و در استانداردهايي كه بمهشمک
جهاني تدوين مي شوند به اين مسئله توجه خاص داشته باشند ،و در صورت امکمان ،راهکارهمايي
بهمنظور اجرای رهنمودهايي كه از بافت كشورها ت رير ميپذيرند ارائه دهند.
منابع
ابدالي ،مرتضي ( .)1013بررسي وضعيت كتابخانههای عمومي استان چهارمحال و بختياری در جهت انطباق
با استانداردهای ايفال (پاياننامة كارشناسيارشد) .دانشگاه قم ،قم ،ايران.
ادارة استاندارد نهاد كتابخانههای عمومي كشور ( .)1016خدمات و تجهيزات فناوری اطالعات .تهران :نهاد
كتابخانههای عمومي كشور.

ادارة استاندارد نهاد كتابخانههای عمومي كشور ( .)1010خدمات كتابخانههای عمومي برای نابينايان و
كمبينايان .تهران :نهاد كتابخانههای عمومي كشور؛ مؤسسة انتشارات كتاب نشر.
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ادارة استاندارد نهاد كتابخانههای عمومي كشور ( .)1011استاندارد خدمات كتابخانة عمومي برای كودكان
و نوجوانان .تهران :نهاد كتابخانههای عمومي كشور؛ مؤسسة انتشارات كتاب نشر.
ادارة استاندارد نهاد كتابخانههای عمومي كشور ( .)1011استاندارد كتابخانههای عمومي ايران .تهران :نهاد
كتابخانههای عمومي كشور؛ مؤسسة انتشارات كتاب نشر.
بازرگان ،عباس؛ سرمد ،زهره؛ حجازی ،الهه ( .)1014روشهای تحقيق در علوم رفتاری .تهران :آگه.

خاكساريان ،اميد ( .)1013ارزيابي بخش كودک و نوجوان كتابخانههای عمومي استان اصفهان در سال 14
و مقايسة آن با رهنمودهای ايفال (پاياننامة كارشناسيارشد) .دانشگاه قم ،قم ،ايران.

رحيمي،كريم ( .)1014بررسي وضعيت كتابخانههای عمومي استان آذربايجان غربي و مقايسة تطبيقي آن با
استانداردهای ايفال (پاياننامة كارشناسيارشد) .دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
زرداری ،سولماز؛ عطاپور ،هاشم؛ مجيدی ،اكبر؛ و اكبرنژاد ،رضا ( .)1011موانع و راهبردهای ارائة خدمات
كتابخانههای عمومي به گروههای قومي و اقليتها در جوامع چندفرهنگي بر اساس تجربيات جهاني.
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.430-333 ،)6(50 .
تهران :سازمان ملي استاندارد ايران؛ نهاد كتابخانههای عمومي كشور.
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سازمان ملي استاندارد ايران ( .)1014تراكنش امانتهای بينكتابخانهای (شمارة استاندارد ملي .)51135
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 عملکرد، فضا: شرايش كيفي و آمارهای پايه برای ساختمان كتابخانهها.)1014( سازمان ملي استاندارد ايران
 سازمان ملي استاندارد ايران؛ نهاد كتابخانههای: تهران.)55103 و طراحي (شمارة استاندارد ملي
.عمومي كشور

 بررسي وضعيت كتابخانههای عمومي شهر اصفهان و مقايسة تطبيقي آن با.)1016(  حسن،قهنويه
. ايران، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.)استانداردهای ايفال (پاياننامة كارشناسيارشد
 بررسي تطبيقي وضعيت.)1011(  مظفر، صفورا؛ فامي روحاني سيدعلياكبر و چشمهسهرابي،ميركي
، دانششناسي.كتابخانههای عمومي شهرستانهای استان كردستان در مقايسه با استانداردهای ايفال
.16-31 ،)13(0
 ارزيابي توان كتابخانههای عمومي شهر مشهد در پاسخگويي به نيازهای.)1013(  محمد،نصيریمقدم
.)فيزيکي و اطالعاتي معلوالن بر اساس استانداردهای جهاني و كشوری (پاياننامة كارشناسيارشد

[ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.5.0 ]

[ Downloaded from publij.ir on 2022-05-23 ]

. ايران، مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد
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