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Abstract
Purpose: The world population is growing older. According to the previous
anticipations, it seems that Iran's elderly population continues to increase
dramatically in the future. While 8% of the total Iranian population was the
aged people in 2015, it is expected to increase by nearly 33% of Iran's
population by 2050. Therefore, the existence of the centers to fulfill the
needs of the elderly is a matter of great importance. Among all these centers,
public libraries play a vital role in providing services to the elderly.
Identifying the various needs of the elderly can lead to success in both
designing and planning services offered by public libraries to them. This
study thus aims at identifying the services expected by the elderly from
public libraries in Iran.
Method: The present study, by using the qualitative and quantitative content
analysis in order to identify themes and count the frequency of the analysis
units, identified the needs, services of Iranian public libraries for the elderly
through conducting semi-structured interviews. The sample of study
included 14 librarians working in public libraries and 11 elderly people and
caregivers that were selected purposefully. Data were analyzed using the
MAXQDA12.3 based on the analysis units (sentence).
Findings: The analysis of the interviews revealed six categories. According
to the frequency of interviewees' opinions, the following categories were
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extracted: library resources, services, and plans, accessibility, needs
determination, contribution to policy-making and planning, staffing, and
marketing and advertising. The higher frequency of each category was found
in: implementing plans on-site at library, the issues concerning library's
building and space, identifying various needs, training the librarians,
traditional ways of marketing and advertising, and involving the volunteer
elderly people in the library programs. 42 percent of all identified codes
referred to the categories of the required sources, services and plans for the
elderly. Identifying elderly's required services, considering their complex
needs and providing them through public libraries can help the elderly to
maintain their independence and to have an active role in contributing to the
society. Moreover, interaction and cooperation between public libraries and
other organizations supporting the elderly, training librarians in the skills of
communication with the elderly, appropriate policy making in acquisition,
budgeting, and providing the necessary equipment and facilities can improve
the programs and services old people need.
Originality/value: library resources, services, and plans and accessibility of
the library were the two significant priorities expected by the elderly from
the public libraries. For this reason, considering that the old age population
is likely to grow in the future, it is necessary to provide appropriate policies
and budgeting plans to offer more desirable services. Better use of library
services by the elderly requires considering the peculiarities of old age.
Providing these facilities leads to attracting a few more people to the
libraries.
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چكيده
هدف :جمعيت دنيا بهسمت سالخوردگي پيش ميرود .بر اساس پيشبينيهای انجامشده ،به نظر مميرسمد
كه رشد جمعيت سالمندان ايران از  1درصد از ك جمعيت كشور در سمال  5310بمه حمدود  00درصمد در
ميرسد .يکي از مراكزی كه نقش مهمي در ارائة خدمات به سالمندان دارند كتابخانههمای عممومي هسمتند.
شناسايي نيازهای متنوع سالمندان ميتواند موجب موفقيمت طراحمي و برناممهريمزی خمدمات كتابخانمههمای
عمومي به آنها شود .اين پژوهش با هدف شناسايي نيازها و خدمات موردانتظار سالمندان از كتابخانمههمای
عمومي ايران انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر با بهكارگيری روش تحلي محتوای كيفي جهتدار و تحلي محتوای كمّي بهمنظور
شناسايي مقولهها و شمارش فراواني واحدهای تحلي  ،به شناسايي نيازها ،خدمات و برناممههمای موردانتظمار
سالمندان در كتابخانههای عمومي بما اسمتفاده از مصماحبة نيممهسماختيافتمه پرداختمه اسمت .جامعمة آمماری
پژوهش را  50نفر از كتابداران شاغ در كتابخانههای عمومي ،سالمندان و مراقبان آنها تشمکي دادنمد كمه
بهروش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار  MAXQDA12.3بر اساس واحمدهای
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سال  5303برسد .از همين رو ،وجود مراكزی كه بتوانند پاسخگوی نيازهای سالمندان باشد ضروری به نظمر

معنايي (جمله) تحلي شدند.
يافتهها :تحلي يافته های حاص از مصماحبه بمه شناسمايي شمش مقولمه شمام منمابع ،خمدمات و برناممههما،
دسترسپذيری ،تعيين نياز ،مشاركت ،سياست گذاری و برنامهريمزی ،نيمروی انسماني و بازاريمابي و تبليغمات

برنامههای متناسب برای كتابخانههای عمومي» است كه توسش نهاد كتابخانههای عمومي كشور حمايت مالي شده است.
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 .1مقالة حاضر برگرفته از طرحي پژوهشي با عنموان «شمناخت و سمنجش نيازهمای سمالمندان بمهمنظمور طراحمي خمدمات و
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منجر شد .يافتهها نشان داد كه در مقوالت مزبور موارد زير بيشتر از ساير موارد ممورد توجمه سمالمندان قمرار
گرفته است :در مقولة نيروی انساني ،موضوع آموزش؛ در مقولة تعيين نياز ،شناسايي انواع نيازهما؛ در مقولمة
تبليغات و اطالعرساني ،استفاده از روشهای سنتي تبليغات؛ در مقولمة دسمترسپمذيری ،سماختمان و فضمای
كتابخانه؛ در مقولمة سياسمتگمذاری ،اسمتفاده از سمالمندان داوطلمب در برناممههمای كتابخانمه؛ و در مقولمة
خدمات ،منابع و برنامهها ،برنامههای ارائهشده در مح كتابخانه .يافتمههما همچنمين حماكي از آن اسمت كمه
شناسايي خدمات موردنياز سالمندان و توجه به نيازهای متنوع و پيچيدة آنهما و تم مين ايمن نيازهما از طريمق
كتابخانههای عمومي ميتواند به استقالل سالمندان كمک كرده و باعث مشاركت فعال سالمندان در جامعمه
شوند .عالوه بر اين ،تعام و همکاری كتابخانههای عمومي با ساير سمازمانهمای ذینفمع حموزة سمالمندی،
آموزش مهارتهای ارتباط با سالمندان به كتابداران ،تدوين خشمشي مناسب ،بودجه ،و تدارک تجهيمزات
و تسهيالت موردنياز آنها به بهبود خدمات و برنامههای موردنياز سالمندان كمک ميكند.
اصالت/ارزش :طراحي خدمات ،منابع و برنامههای موردنياز سالمندان و دسترسمي مناسمب بمه كتابخانمه از
جمله اولويتهای مهم سالمندان برای استفاده از كتابخانههای عمومي است .ازايمنرو ،بما توجمه بمه احتممال
رشد جمعيت سالمندان در آينده ،ضروری است سياست ،برنامه و بودجة مناسبي برای اين خمدمات در نظمر
سالمندی است و تدارک اين تسهيالت باعث جذب بيشتر سالمندان به كتابخانهها ميشود.
كليدواژهها :سالمندی ،سالمندان ،كتابخانههای عمومي ،خدمات كتابخانهای ،ايران ،نيازها
استناد :وزيری ،اسماعي ؛ فيضآبادی ،م نصوری ،دلبری ،احمد؛ و سخايي ،ايوب ( .)1011شناسايي نيازها و

خدمات موردانتظار سالمندان از كتابخانههای عمومي ايران به روش تحلي محتوا .تحقيقات اطالعرساني و
كتابخانههای عمومي.410-440 ،)6(54 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،54شمارة  ،6صص 410 -440
تاريخ دريافت1011/31/31 :؛ تاريخ پذيرش1011/13/35 :
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
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گرفته شود .استفادة بهتر از خدمات كتابخانه توسش سالمندان مستلزم در نظر گرفتن ويژگيهای خاص دورة
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مقدمه
آمارها نشان ميدهد كه جمعيت دنيا بهسرعت در حال سالخمورده شمدن اسمت و رشمد جمعيمت
سالمندی طي سالهای اخير چشمگير بوده است .سازمان مل در گزارش خمود بيمان كمرده اسمت
كه رشد جمعيت سالمندانِ  43سال و باالتر از  145ميليون نفر در سال  5313به دو ميليمارد نفمر در
سال  5303خواهد رسيد (سازمان مل  .)5313 ،در ايران نيز در سال  5310تنها  1درصمد جمعيمت
ايران را سالمندان  43سال و باالتر تشکي دادهاند ،كمه ايمن رقمم بمهدليم سمرعت رشمد جمعيمت
سالمندی در سال  5350به حدود  11درصد و در سال  5303بمه حمدود  00درصمد جمعيمت كم
كشور خواهد رسيد (سند جامع سالمندی ايران.)1013 ،
مطالعات جمعيتي اربات ميكنند كه طي سالهای آينده ،روند سمالمندی جمعيمت ايمران بما
سرعت و شدت بيشتری تمداوم خواهمد داشمت .از هممين رو ،توجمه بمه ايمن قشمر بمهمنظمور ارائمة
اطالعات مناسب به آنها ضروری به نظر ميرسد؛ زيمرا نيماز بمه اطالعمات از مهممتمرين نيازهمای
سالمندان و از جمله شاخصهای استقالل آنها است .بهعبارت ديگر ،سالمندان نيمز هماننمد سماير
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

گروهها ،برای بقا و فعال ماندن در اجتماع ،انتخابهمای آگاهانمه ،حفم سمالمت ،تصمميمگيمری
صحيح ،آگاهي از جريانات اجتماعي و اتفاقات پيرامون خمود بمه اطالعمات نيماز دارنمد .بنمابراين،
چنانچه سالمندان بخواهند زندگي فعال و مؤرری داشته باشند ،الزم اسمت بمه اطالعمات مناسمب و
مقتضممي نيازهممای خممود دسترسممي داشممته باشممند (اِدِوُر ،ايجيخمموامهن و اِمِکمما-اوكممو5314 ،1؛
ويليامسون ،بانيستر و ساليوان 5313 ،5؛ و زو و ژو.)5316 ،0
مطالعه نقش مهمي در برقراری ارتباط بيشتر سالمندان با جامعه دارد .سالمنداني كمه مطالعمة
بيشتری دارند تماي بيشتری نيز به شركت در برنامههای اجتمماعي دارنمد .مطالعمات پيشمين نشمان
ميدهد مطالعه به برآورده شدن نيازهای سالمندان كمک ميكند و سالمنداني كه زنمدگي فمردی
و اجتماعي فعالي دارند از لحاظِ رواني و جسماني زندگي بهتری نسبت به سماير سمالمندان دارنمد.
همچنين ،سالمندان ميتوانند با استفاده از مطالعه اطالعات موردنياز خود را كسمب كمرده و از آن
بهعنوان ابزاری برای مواجهه با تنهايي ،كسب آرامش و مقابله با استرس اسمتفاده كننمد (لوييمت و
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بر همين اساس ،امروزه برخي از كشورها ،برنامهريمزی و سمرمايهگمذاریهمای متعمددی در
زمينة ارتقای سطح مطالعاتي سالمندان و خدماتدهي به آنها معرفي كردهانمد تما بتواننمد بمه بماال
بردن سطح آگاهي آنها و فعال مانمدن ايمن گمروه در جامعمه كممک كننمد ( اسملون و وينسمنت،
 .)5331از جمله مراكزی كه ميتواند نقش مهمي در فعال مانمدن سمالمندان در جامعمه ايفما كننمد
كتابخانههای عمومي هستند .نتايج پژوهشها همچنمين نشمان مميدهمد كمه ارائمة خمدمات توسمش
كتابخانممههممای عمممومي بممه سممالمندان تمم ريرات مثبتممي در زنممدگي آنهمما داشممته اسممت (بِنِممت
كاپوسنياک5310 ،1؛ وينسنت .)5316 ،كتابخانههای عمومي برای رفع نيازهمای كماربران خمود بما
آنها در تعام هستند و با خمدمات دهمي مناسمب ،كماربران را در اسمتفادة مناسمب از منمابع يماری
ميرسانند .هدف اصلي ايمن كتابخانمههما ،فمراهمآوری دسترسمي بمه منمابع و خمدمات در اشمکال
مختلف رسانهای برای برطرف كردن نيازها ،توسعة فردی و اطالعاتي كاربران شمام سمرگرمي و
اوقات فراغت است .از همين رو ،كتابخانهها بايمد نيازهما و انتظمارات كماربران خمود را بمهمنظمور
ارائة خدمات مناسب شناسايي كنند تما در راسمتای بهينمهسمازی خمدمات كتابخانمههما ،كماربران و
همة كاربران قرار گيرد (جوزف 5334 ،5و مايو.)5331 ،0
بمما وجممود اينکممه ارائممة خممدمات كتابخانممهای بممه سممالمندان سممابقة تمماريخي زيممادی نممدارد،
پژوهشهای اندک انجامشده نشان مميدهمد كمه اسمتفادة سمالمندان از خمدمات كتابخانمهای نقمش
مهمي در بهبود كيفيت زندگي سالمندان دارد .بررسيها نشان ميدهد كه سمالمندان در مواجهمه بما
خمدمات كتابخانممههما احسمماس خموبي دارنممد و برخممي از آنهما كتابخانممه را فرصمت مناسممبي بممرای
گسترش خدمات موردنياز خود ميدانند (پايپِر ،پالمر و ژی5331 ،6؛ سابو .)5313 ،0يافتههمای سمابو
( )5313نشان داد كه افراد مسنتر در فعاليتهای يادگيری مادامالعمر شركت ميكنند .موضموعات
موردعالقة آنمان شمام سمرگرمي ،فعاليمت همای اوقمات فراغمت ،علموم انسماني ،مسمائ اجتمماعي،

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

نيازهای متنوع آنها در دستورالعم های مربوطه منعکس شده و خدمات متناسب نيمز در دسمترس

بينالمللي ،مذهب ،فلسفه ،هنر ،فناوری و مديريت تغذيه ،سالمت ،و استرس بوده است.
گتز و ويزمن )5313( 4نيز در پمژوهش خمود بمه ايمن نتيجمه رسميدند كمه سمالمندان عمومماً
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اطالعات را برای تغييرات در زندگي خود ميخواهند .آنهما اطالعمات كمافي درممورد قموانين و
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خدمات موجود برای خودشان ندارند .بمهعمالوه ،ارتبماط معنماداری بمين سمن ،سمطح آموزشمي و
خوداظهاری در خصوص وضعيت سالمت و موضوعات موردعالقة آنها وجود دارد.
در پژوهشممي كممه ليمموت و سمموی آن 1در سممال  5311بمما هممدف مطالعممة سممالمندان در
كتابخانههای عمومي آمريکا انجام دادند ،مشخص شد كمه زنمان و ممردان سمالمند كتابخانمههمای
عمومي آمريکا از مطالعة كتابهايي دربارة تاريخ ،هنر ،سفر ،و امور مالي لذت مميبرنمد .زنمان از
مطالعة كتابهايي درممورد آشمپزی ،طنمز و رويمدادهای جماری ،و ممردان از مطالعمة كتمابهمای
مربوط بمه علمم و فنماوری و همچنمين از خوانمدن داسمتانهمای تماريخي ،كالسميک ،افسمانههما و
داستانهای جنايي لذت ميبرند .كوسکاس 5و مادلين )5313( 0به شناسمايي نيازهمای اطالعماتي و
سممرگرمي سممالمندان آفريقممای جنمموبي پرداختنممد .نتممايج پممژوهش آنهمما نشممان داد كممه سممالمندان
نيازهای بيشتری نسبت به ساير افراد جامعه دارنمد .نيازهمای سمالمندان هماننمد سماير اقشمار جامعمه
است ،اما ت كيد نيازهای آنان بيشتر بر نيازها و عاليق اطالعات پزشکي است.
هيوز )5313( 6نيز پيمايشي ملي با عنوان «خدمات كتابخانههمای روسمتايي بمرای سمالمندان»
انجام داد .مسائ موردتوجه در اين پژوهش شام منابع مالي ،مجموعهها ،برنامهريمزی راهبمردی،
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كارگزيني ،استفاده از فناوری ،مشماركتهما ،خمدمات خمارج از كتابخانمه و طراحمي سماختمان و
دسترسپذيری بود .بهعالوه ،نتايج اين پيمايش نشان داد كه بيشترين برنامههای عمومي ارائمهشمده
توسش كتابخانه های روستايي شمام بحمث گروهمي كتماب ،آمموزش رايانمه/فناوری ،برناممههمای
سرگرمي و خدمات در خانه بود.
در داخ م كشممور ،پممژوهشهممای انجممامشممده بيشممتر توسممش متخصصممان حمموزة پزشممکي و
سالمندی و با ت كيد بر مسائ و نيازهای بهداشتي و سالمت روان سالمندان انجمام شمده اسمت كمه
از جملة آنهما مميتموان بمه پمژوهشهمای صمادقيپمور رودسرسمي ،معمارف ،و هالكموئي نمائيني
( ،)1033محققي كمال ،سجادی ،زارع و بيگلريان ( ،)1013شريعت ،ممرادی و قهرمماني (،)1016
دلپيشه و ديگران ( ،)1016و صفدری و همکاران ( )1010اشاره كمرد؛ بما ايمنهممه ،ممرتبشتمرين
پژوهش انجامشده در اين حوزه با هدف طراحي الگوی ارائة خدمات كتابخانههای عممومي شمهر
تهران به سمالمندان انجمام شمده اسمت .نتمايج ايمن پمژوهش نشمان داد كمه انتظمارات سمالمندان از
منابع ،وساي و تجهيزات مخصوص سالمندان برای تسهي خوانش ،ايجاد دسترسميهمای الزم بمه
4. Hughes

3. Madeleine

2. Kuscus

1. Swee Ann
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خدمات ارائهشده در كتابخانهها را ميتوان مشاركت سالمندان در برنامهريمزی كتابخانمههما ،تهيمة
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بخشهای مختلف سماختمان ،برگمزاری برناممههمای متنموع آموزشمي و ارائمة خمدمات رفماهي و
تفريحي برشمرد (ناخدا ،دلبری و قاسمي.)1011 ،
بررسي پيشمينة پمژوهش ضمرورت توجمه بمه ابعماد مختلمف نيازهما و انتظمارات سمالمندان از
كتابخانههای عمومي را آشکار ميكند ،و اين امر ميتواند اجرای موفق برناممههمای ارائمهشمده بمه
سالمندان توسش كتابخانههای عمومي را تضمين كند .با توجه به رسمالت كتابخانمههمای عممومي،
نقش و آمادگي آنها در ارائة خدمات و رفمع نيازهمای سمالمندان ،افمزايش جمعيمت سمالمندان و
نيازهای گوناگون آنان در سالهای آينده ،توجه بمه ابعماد مختلمف نيازهمای سمالمندان بما در نظمر
گرفتن نيازمندی های بمافتي موجمود در ايمران ضمروری بمه نظمر مميرسمد .از هممين رو ،پمژوهش
حاضر با هدف شناسايي نيازها ،خدمات و انتظارات سالمندان از كتابخانههای عمومي انجمام شمده
است .نتايج حاص از اين پژوهش ميتواند نقشة راهي بهمنظمور برناممهريمزی و طراحمي خمدمات
به سالمندان در كتابخانههای عمومي مدنظر قرار بگيرد.
روششناسی
از روش تحلي محتوای كيفي جهتدار استفاده شد .تحلي محتوای كيفي جهمتدار در ممواردی
به كار ميرود كه پژوهشهای گذشته در خصوص يک موضوع معين يا كام نيسمتند يما نيازمنمد
توصيف بيشتری هستند .هدف از اين نوع تحلي  ،معتبمر سماختن و گسمترش چهمارچوب يما ممدل
مفهومي پمژوهش قبلمي يما نظريمه اسمت .از روش تحليم محتموای كمّمي نيمز بمهمنظمور شممارش
واحدهای تحلي (جملمه) اسمتفاده شمد .نمونمة آمماری ايمن پمژوهش شمام  50نفمر از سمالمندان،
مراقب مان آنهمما و كتابممداران شمماغ در كتابخانممههممای عمممومي بممود كممه بمما اسممتفاده از مصمماحبة
نيمهساختاريافته از طريق تلفني و حضوری و بمهصمورت هدفمنمد انتخماب شمدند .بمرای شناسمايي
مصاحبهشوندگان ،ابتدا با مشاورة دفتمر آمموزش و پمژوهش نهماد كتابخانمههمای عممومي كشمور،
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بهمنظور شناسايي مقولههای اصلي و فرعي نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانمههمای عممومي،

كتابداران فعالي كه تجربة ارائة خدمات به سالمندان را داشته و اطالعات خموبي نيمز در خصموص
خدمات و مسائ و مشکالت آنها داشتند شناسايي و پس از هماهنگي با آنهما مصماحبه شمد .در
هنگام مصاحبه با كتابداران ،سمالمندان فعمالي كمه عضمو كتابخانمه بودنمد نيمز شناسمايي و پمس از
جامع نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانههای عممومي بمود ،كسمب اطمالع از خمود سمالمندان
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تماس و كسب اجازه از اين سالمندان با آنان نيز مصاحبه شد .با توجمه بمه اينکمه همدف شناسمايي

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

بهتنهايي ،يا كتابداران يا مراقبان آنها بهتنهايي كفايت نميكرد و به نظر ميرسميد كمه تركيبمي از
سالمندان ،كتابداران كتابخانههای عمومي و مراقبان آنها ميتواند اطالعات جامعتمری در اختيمار
پژوهشگر قرار دهد .بهعالوه ،به نظر ميرسيد كه صرف مصاحبه بما سمالمندان منجمر بمه شناسمايي
تمامي نيازها و انتظارات آنها نميشود و از طرف ديگر سالمندان نيز درک جمامعي از اهمداف و
برنامههای كتابخانههای عمومي ندارند .از همين رو ،معقول به نظر مميرسميد كمه اخمذ نظمرات از
ذینفعان مختلف بهمنظور شناسايي ابعاد مختلف نيازها ضروری باشد .با توجه بمه اينکمه برخمي از
سممالمندان مممذكور از خممدمات كممانون فرزانگممان اسممتفاده ممميكردنممد ،از ايممن طريممق بمما مسممئوالن
كانونها و خانههای سالمندی ارتباط برقرار شده و مصاحبه انجام شد .الزم به ذكر است كمه قبم
از انجام مصاحبه ،ابتدا موافقت مصاحبه شموندگان اخمذ و پمس از ارسمال سمؤاالت و تعيمين زممان
مشخص ،مصاحبه انجمام و ضمبش شمد .ممدت زممان انجمام مصماحبه ،بسمته بمه شمرايش و موقعيمت
مصاحبهشونده و تماي آنها به تداوم مصاحبه و ارائة تجربيات ،بين  50تا  60دقيقه متغير بود.
پرسشهای طراحي شده برای مصاحبه ،بر اسماس اسمتفاده از تجمارب قبلمي در انجمام طمرح
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

پژوهشي و استفاده از يافتههای بهدستآمده از مرحلة تحلي متمون و اسمتانداردها در مرحلمة قبم
از انجام مصاحبه بود .بهمنظور كسب اطالعات دقيقتر قب از ارسال سؤاالت ،نظرات سمالمندان و
كتابداران نيمز در خصموص سمؤاالت مصماحبه اخمذ و نظمرات آنمان اعممال و ت ييمد شمد .پمس از
پيادهسازی مصاحبهها ،دادهها با استفاده از نمرمافمزار  MAXQDA12.3تحليم و كدگمذاری شمد.
واحد تحلي در اين پژوهش جمالت و مفاهيم مرتبطي بودند كه پمس از بررسمي دقيمق ،تحليم و
شمارش شدند .مقولههای موردتوجه در اين مصاحبه بر اساس چهارچوبي صمورت گرفمت كمه از
تحلي متمون ،اسمتانداردها و دسمتورالعم همای خمدمات كتابخانمههمای عممومي بمه سمالمندان در
اجرای طرح پژوهشي به دست آمده بود .پس از انجام  50مصاحبه مشخص شد كه مفماهيم غالبماً
تکراری بودند و بمهاصمطالح ،تحليم و پيمادهسمازی مصماحبههما بمه مرحلمة اشمباع نظمری رسميد.
بنابراين ،ادامة مصاحبهها متوقف شد .پس از تکمي مقولهبندی ،كدها و ممتن مصماحبههما مجمدداً
مورد بازنگری قرار گرفتند .بهمنظور ت ييد مقولمههمای شناسماييشمده ،ابتمدا مقولمههما بمه يکمي از
متخصصان اين حوزه ارسال و پس از دريافت نظرات ،اصالحات موردنظر اعممال شمد .عمالوه بمر
بررسي موضوع از زوايای مختلف ،تبادل نظر با همکاران پژوهش و انجام دو مرحله تحليم متمون
قب از انجام مصاحبه در همين زمينه به كسب اطالعات ممتقن منجمر شمده و مقولمهبنمدی ممذكور
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ايمن ،ارتبمماط طموالني پژوهشممگر بما مصمماحبهشموندگان ،ارتبمماط حضموری در محمميش كتابخانممه و
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ت ييد شد .در مجموع ،انتظارات ،خدمات و نيازهای سالمندان از كتابخانمههمای عممومي در شمش
مقولة اصلي دستهبندی شدند.
يافتهها
به منظور كسب اطالعات جامع از نيازهای متنوع سالمندان ،با كتابداران كتابخانههای عمومي ،خمود
سالمندان و مراقبان آنها مصاحبه شد .از مجموعِ  50مصماحبهشمونده 6 ،نفمر از مراقبمان و مسمئوالن
مرتبش با گروهها و خانههای سالمندی 3 ،نفر از سالمندان استانهای مختلف كشور ( 6ممرد و  0زن)
و  16كتابممدار ( 11زن و  0مممرد) در ايممن پممژوهش شممركت داده شممدند .پممس از كدگممذاری و
مقوله بندی ،كلية عوام شناسايي شده در شش مقوله به شرح نمودار  1دسمتهبنمدی شمدند .چنانچمه
مالحظه ميشود از تعداد  301كد شناساييشده 030 ،كد مربوط به مقولة منابع ،خدمات و برناممههما
بود كه حدود  65درصد از ك كدهای شناساييشده را به خود اختصماص داده اسمت .پمس از آن،
مقولة دسترسپذيری و نيازسنجي در رتبههای بعدی قرار داشتند و مقولة تبليغات و اطالعرسماني بمه
نسبت ساير مقولهها كمتر مورد توجه قرار گرفته است .اطالعات بيشتر در نمودار  1ارائه شده است.
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نمودار  .1فراواني مقولههای بهدستآمده از مصاحبة نيمهساختيافته

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

منابع ،خدمات و برنامهها
يافتههای حاص از مصاحبهها نشان داد كه يکي از مهمترين محورهای نيازهای سمالمندان ايمران،
منابع ،خدمات و برنامههايي است كه كتابخانههای عمومي مميتواننمد بمرای آنهما ارائمه دهنمد .از
مؤلفههای اين مقوله ميتوان به انواع برنامهها و خمدمات جمانبي و تهيمة منمابع موردنيماز سمالمندان
در كتابخانه و منزل اشاره كرد (جدول .)1
در خصمموص ايممن خممدمات ،بممرای مثممال ،يکممي از كتابممداران دربممارة ضممرورت طراحممي
كالسهای آموزشي بيان ميكند كه« :بهتره كالس براشون طراحي بکنيم دعموت بکنميم بيمان تمو
كالس ها شركت بکنند ،اگر يکي هنر بلده به آنها هنر آمموزش بمده  »....يما اينکمه در خصموص
مهممارتهممای موردنيمماز سممالمندان كتابممدار ديگممری اذعممان داشممت كممه «انممواع مهممارتهمما مث م
مهارتهای رايانهای و نرمافزارهای كاربردی به سالمندان آموزش داده بشه ،اينها چيزهمايي اسمت
كه ميتونه افراد را از حالت كرختي و ركود دربياره و به زندگيشون تنوع بده.»...
يکي از قابليت های خاص دوران سمالمندی كمه خمود سمالمندان و كتابمداران بمر آن واقمف
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هستند استفاده از مشاركت آنها در مديريت و برناممهريمزی خمدمات كتابخانمه بمهويمژه در زمينمة
اجممرای برنامممههممای بمميننسمملي اسممت .يکممي از كتابممداران در طراحممي ايممن برنامممههمما و اسممتفاده از
سالمندان به تجربة خود اشاره ميكند« :در برناممة قصمهگمويي  41نفمر رو انتخماب كمرديم از بمين
تمام گروه .توی مهدكودکها جذب شدن و در اونجا برای بچه ها قصمه ممي گمن .همم بچمه همای
مهدكودک آن ها رو پذيرفتن هم خودشمون مشمتاق ايمن كمار هسمتند» .اجمرای ايمن برناممههما در
استانداردها و دستورالعم های خدمات كتابخانهای به سالمندان مورد توجه قرار گرفته است.
از نيازهای ديگر سالمندان ضرورت توجه به مسئلة تغذيه و رژيم غذايي آنمان اسمت كمه در
برخي از خانههای سالمندی بمه ايمن مهمم نگماه ويمژهای صمورت مميگيمرد .بمرای مثمال ،يکمي از
سالمندان بيان ميكند« :االن روزهای شنبه دكتر تغذيمه ميماد بمرای مما راجمع بمه تغذيمة سمالمندی
صحبت ميكنه .فوقالعاده جمعيت زياد ميشه .خيلي سؤال دارن و مطمئناً اگر كتاب مربوطمه همم
فراهم بشود ،خيلي استفاده ميكنيم».
اينگونه اظهارنظر كردند كه« :برای ما برنامة با ميگذاشتن و ما را ميبردند با همای تفريحمي و
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همچنين ،در زمينة اهميت سفرهای تفريحي و گردشي توسش كتابخانههما ،سمالمند ديگمری
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گردشگری .برنامههای داخ و خارج شهر ميگذاشتند و از طرف شمهرداری ماشمين مميگرفتنمد
و ميبردن؛ خيلي در روحية ما مؤرر بود .االن كه مح زندگيم عوم شده و اين كالس ها نيسمت
متوجه ت رير نبود اون برنامهها در روحيهام ميشم».
در برخي از مصاحبهها ،به خدمات خمارج از كتابخانمه شمام خمدمات كتابخانمهای سميار و
درخواست استفاده از خدمات با استفاده از تلفن و پيمک و سماير مموارد اشماره شمده اسمت .بمرای
مثال ،مي توان به نظر يکي از كتابداران اشاره كرد ...« :يعنمي از كتابخونمه انتظمار داشمتن كمه اگمر
بشه چون برای بعضياشون كه به هر حال بمه خماطر كهولمت سمن يما مشمک جسممي ،تموی هموای
آلوده يا به خاطر طي مسير طوالني براشون سخته ،كه ما يک پيکمي داشمته باشميم كمه اگمر اون هما
تماس گرفتن ،ما كتاب هما رو بما پيمک بمه دستشمون برسمونيم و در زممان مقمرر دوبماره پيمک رو
بفرستيم كه كتابها رو ازشون تحوي بگيرن» .سالمند ديگمری بمه اهميمت خمدمات كتابخانمه در
منزل اشاره ميكنمد و مطمرح مميكنمد كمه« :ممن چنمد روز پميش كتمابي مميخواسمتم .همکماران
كتابخانه خيلي راحت و آسان بدون اينکه از من چيزی بخواهند با همان كمارت ملمي بما هزينمه ای
اما با وجود تمام موارد ذكرشده ،به نظر ميرسد كمه كتابخانمههما برناممة مشمخص و ممدوّني
برای سالمندان در نظر نگرفتهاند و برای تم مين منمابع آنهما نيمز بما چمالشهمای متعمددی روبمهرو
هستند .برای مثال ،كتابداری بيان ميكنمد كمه« :چمه تموی نشسمتهاشمون ،چمه تموی برناممههمای
فرهنگي شون تا حاال به هي عنوان برنامه ای كه ويژة بازنشستگان يا سالمندان باشد نداشمتند» .ايمن
مسئله زماني اهميت پيدا ميكند كه نبود منابع كافي منجر به عدم موفقيمت كتابخانمههما در جمذب
سالمندان بيشتر به كتابخانه ميشود .برای مثال ،كتابداری بيمان مميكنمد« :از هممه مهممتمر ،منمابع،
يعني ما وقتي اينهمه با تالش مياريم اينا رو سالمندان ميكشيم تموی كتابخونمه و اون منمابعي كمه
مي خوان در اختيارشون نميتونيم قرار بديم ،خب طبيعيه كه اونا رو نمميتمونيم نگمه داريمم تموی
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بسيار اندک كه من شوكه شدم كتاب را برای يک ماه برای من ارسال كردند».

كتابخونه ،جذب كردن يک بخش و نگه داشتن بخش مهمترش».
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جدول  .1فراواني كدهای شناساييشده در مقولههای مربوط به منابع ،خدمات و برنامهها

منابع ،خدمات و

خدمات در كتابخانه

طراحي برنامه و خدمت مشخص

55

آموزش روان شناختي ،سالمت مشاوره و
مسائ رواني

برنامه ها

13

برنا م ة بين نسلي

16

نشست كتاب خوان

15

آموزش نويسندگي و ويراستاری و نش ر

3

ورزش و بازی فکری

13

شاهنامه خواني

1

جلسات حضوری و دورهمي

1

دوره های آموزشي اينترنت و رايانه

1

خدمات امانت و تمديد

3

قصه گويي و خاطره گويي

3

چای و نوشيدني

3

شع رخواني و مشاعره

4

كالس موسيقي

4

تشکي انجمن های ادبي

4

حاف خواني

0

آموزش مهارت های زندگي

0

كتاب درماني

6

كالس تغذيه

6

آموزش استفاده از گوشي تلفن همراه

6

كالس های هنری  ،آ شپزی و خياطي

0

جلسات مذهبي

0

گلستان خواني  ،بوستان خواني  ،مولوی خواني

0

نمايش فيلم

0
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عضويت رايگان و سهولت استفاده

10
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مقولۀ اصلي

مقوله هاي فرعي

كدها

فراواني
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مقولۀ اصلي

مقوله هاي فرعي

كدها

فراواني

خدمات جانبي

سفرهای تفريحي

13

باغباني و گ د كاری و ...

0

ارائ ة خدمات در منزل از طريق درخواست
تلفني/ايمي

خدمات در منزل

كتابخان ة سيار
ت مين انواع مناسب چاپي والکترونيکي
منابع

موردنياز سالمندان

11
5
04

كتب آسان خوان و ساده برای سالمند

1

ت مين منابع موردنياز مراقبان و همراهان

5

مقولة منابع ،خدمات و برنامهها دارای بيشمترين فراوانمي بموده و مهممتمرين مؤلفمههمای آن شمام
و سهولت استفاده از منابع ،نشست كتابخواني ،برگزاری سفرهای تفريحي ،برگزاری بمازیهمای
فکممری و جسمممي مناسممب ،امکانممات صممرف چممای و نوشمميدني ،شمماهنامهخممواني ،قصممهگممويي و
خاطرهگويي ،جلسات حضوری و دورهمي ،آموزش نويسندگي و نشر و همچنمين ارائمة خمدمات
از طريق تلفن و پيک و وجود كتابخانة سيار بود.
نیروی انسانی
تحلي مصاحبه با كتابداران و سالمندان در خصوص نيازها و انتظارات سالمندان از كتابخانمههمای
عمومي نشان داد كه نيروی انساني نقش مؤرری در ارائة خدمات بمه سمالمندان دارد .هممان گونمه
كه در جدول  5مالحظه ميشود ،مقولة نيروی انساني به دو مقولة فرعي شام آمموزش و نگمرش
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خدمات آموزش روانشناختي ،سالمتي و مشاوره ،اجرای برنامههای بيننسملي ،عضمويت رايگمان

دستهبندی شد.
تحلي مصاحبه ها در خصوص آموزش نيروی انسماني نشمان داد كمه ايمن مقولمه بايمد ممورد
بحث سالمندان به نظرم آموزش كتابداران است كه خيلي مهمه و ممي تونمه اقمدام مثبمت و ممؤرری
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توجه جدی قرار بگيرد .برای مثال ،يکي از مصماحبهشموندگان بيمان مميكنمد كمه« :نکتمة مهمم در
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باشه؛ يعني ميخوام بگم كه حتي كتابدارای ما هم آمادگي مواجهمه بما ايمن قشمر رو شمايد نداشمته
باشند ،يا بهعبمارتي مموانعي هسمت كمه شمايد بگمم مهممتمرينش كممتموجهي ماهاسمت ،يعنمي مما
كتابداران يا مثالً مسئولين كتابخانهها .تا حاال ،اگر بخواهيم بهطمور خماص بهشمون خمدمات بمديم
براشون برنامهای بريزيم بهشون توجهي نکرديم».
در خصوص ضرورت آموزش به كتابداران نيز بيان شد كه« :بزر تمرين و مهممتمرين كمار
اين است كه رو كتابمدارا سمرمايهگمذاری كنميم و بهشمون روانشناسمي و علموم تربيتمي آمموزش
بدهيم تا شايد به قولي هم تو رشته موفمق شمديم  ...و تونسمتيم افمراد بيشمتری را جمذب كنميم»؛ يما
«بحث آموزش كتابدار هست كه وقتي كه يک فردی كه مسمن اسمت ميماد ،خمب بايمد آمموزش
نحوة برخورد ،همون طوری كه آموزش مهارتهای ارتباط با اعضما نيماز هسمت بما معلمولين نيماز
هست ،آموزش مهارتهای ارتباط با سالمند هم (برای كتابدار) نياز هست».
بخش ديگر مقولة آموزش به كمبود آموزش و مهارتهای الزم كتابمداران كتابخانمه همای
عمومي در قبال سالمندان اشاره دارد .برای مثمال ،يکمي از كتابمداران مميگويمد« :چمون آمموزش
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

مناسممب نديممديم مت سممفانه تمموی دانشممگاهمون كتابممداری ممميخممونيم ولممي مممردمداری و يمما
كتابخانهداری بهمون درس نمي دن ،نحوة رفتار با مردم از هر قشری را ياد نمميگيمريم .خودممون
اصليترين ضعفمون و كمبودمون همين است و نميدونيم تو موقعيمتهمايي كمه قمرار مميگيمريم
چهكار بايد بکنيم» .يا كتابمدار ديگمری مميگويمد ...« :اولمين موضموع ،عمدم آگماهي و آمموزش
كتابداران در اين حوزه است .به هي عنوان ،هي كتابمداری در حموزة سمالمندان آمموزش نديمده
است ،چه نيازهايي دارند ،چرا بايد بهشون توجه شود .»...
يکي از مشکالت ،عدم اطمالع سمالمندان از وجمود كتابخانمه و خمدماتي اسمت كمه توسمش
كتابخانههای عمومي ارائه مي شود .بمرای مثمال ،يکمي از آنهما بيمان ممي كنمد« :شمايد سمالمندان
نمي دانند كه چنين جايي (كتابخانه) وجود دارد؛ بعمد انتظمار داريمم كمه بهشمون خمدمات بمديم و
مثالً بگيم تعداد بيشتری بيايند» .از همه مهمتر ،اين موضوع زماني قاب ت م ميشود كمه كاركنمان
نهاد كتابخانههای عمومي كشور نيز با اين مشک مواجه باشند .برای مثال« ،مجموعة نهماد ،نيمروی
انتظارات خيلي محدودی از كتابخانههای عمومي دارن».
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جدول  .5فراواني كدهای شناساييشده در مقولة نيروی انساني
مقولۀ اصلي

مقوله هاي
فرعي

كدها

دانش و آگاهي كتابداران در خصوص سالمندی و نيازهای
آن ها
نگرش

توجه بيشتر به كتابخانه و اهداف آن توسش مديران و
كتابداران
لزوم توجه بيشتر و شناخت كافي از كتابخانه و اهداف آن
توسش سالمندان و سازمان ها

نيروی انساني

لزوم آموزش مهارت های ارتباطي برای كاركنان كتابخانه
وجود كتابدار متخصص و آموزش ديده در زمين ة امور
آموزش

سالمندان در كتابخ انه

فراواني

15
1
4
13
14

استفاده از تجارب سالمندان

10

آموزش خانواده ها و همراهان سالمندان

0

كتابدار متخصص بهمنظور آموزش و ارائة خدمات به سالمندان دسمتهبنمدی شمد و مقولمة نگمرش
نيز بيشتر بر دانش و آگاهي كتابداران از دوران سالمندی و شرايش خاص آن ،توجمه بمه كتابخانمه
و اهممداف آن توسممش مممديران و كتابممداران و شممناخت كممافي از كتابخانممه و اهممداف آن توسممش
سالمندان و سازمانهای حامي سالمند ت كيد ميكند .بما توجمه بمه شمرايش سمالمندان و روحيمات و
ويژگي های خاص آنها ،به نظر ميرسد كه آمموزش مهمارتهمای ارتبماطي بمرای كتابمداران در
مواجهه با سالمندان و ارائة خدمات به آنها ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
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مقولممة آممموزش بممه اسممتفاده از تجممارب سممالمندان ،آممموزش خممانواده و همراهممان آنهمما و وجممود

تعیین نیاز (نیازسنجی)
شرايش سالمندی و مسائ و مشکالت آنها باعث مي شود كه سالمندان نيازهای متفاوت و گسترده
ای داشته باشند .از همين رو ،الزم است نيازهای آنها بهدقت شناسمايي شمود (جمدول  .)0شناسمايي
زمينة نياز به منابع مختلف از نظرِ جنسيت پاسخگويان قاب توجه بمود؛ بمدين صمورت كمه سمالمندان
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نيازها ميتواند به گسترش و بهبود خدمات و فعاليتهای كتابخانهای منجر شود .همچنين ،نتمايج در
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مرد بيشتر به كتب و منابع تاريخي ،نشريات و روزنامهها عالقه نشان دادند ،در حمالي كمه سمالمندان
زن بيشمتر بمه كتماب همای عاشمقانه و رممان عالقمة وافمری نشمان دادنمد .در ايمن خصموص ،يکممي از
كتابداران ميگويد ...« :اين قشر به روزنامه زيادی عالقهمند ميشوند يما بمه مجالتمي كمه مخصوصماً
راجع به مسائ سياسي اجتماعي محيش پيراممون اسمت يما ممثالً بمه سمالمت جسمماني و روحمي ايمن
قشر .»...يا سالمند شماغ در يمک مؤسسمه سمالمندی مميگويمد« :سمالمندان عالقمهمنمد بمه خوانمدن
كتابهای تاريخي و رمان هستند .به خصوص رمان همايي كمه سمرانجام و آخمرش جنبمة مثبمت پيمدا
ميكنه ... .همشون دوست دارن دنبال گذشتة پنهان خودشمون باشمن .كتمابهمای تماريخي همم كمه
دوست دارن ،دوست دارن گذشته رو يک بار ديگه در ذهنشون مرور كنند».
اهميت حف حرمت و تکريم سالمندان در مصاحبهها بسيار مشهود بود ،بهطوری كمه يکمي
از كتابداران بيان ميكند كه« :اولين چيزی كه فکمر مميكمنم يمک سمالمند نيماز دارد و بمين هممه
انسانها مشترک است ،احترام به موی سفيد سالمندان است كه براشون همم مهمم اسمت ...رعايمت
احترام ميتواند در جذب اين سمالمندان در واقمع ممؤرر باشمد» .يما يکمي از كتابمداران مميگويمد:
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

«بزرگترين كمک به نظرم مشاركت دادن سالمندان در امور اجتماعي است كمه از حالمت انزوايمي
بيرون بيايند .اين مهم است كه در فعاليتهای اجتماعي باشند؛ [اين] خيلي بهشون كمک مميكنمه
كه ايزوله نباشند».
جدول  .0فراواني كدهای شناساييشده در مقولة نيازسنجي
مقولۀ اصلي

مقوله هاي فرعي

كدها

نياز و تعامالت اجتماعي دور هم بودن و ديده
شدن

انواع نيازها
نيازسنجي

04

احترام و رعايت ش ن سالمندان

51

پزشکي ،بهداشت ،توان بخشي

16

كتب تاريخي

1

تغذيه ای

4

رمان و داستان

4

مهارت های زندگي و روان شناسي

0

سازمان بازنشستگي

5

شناسايي سالمندان و مشخصات آن ها

1
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سازمان های حامي

فراواني
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در مصاحبههما سمعي شمد بمه صمورت مشمخص بمر نيازهمايي ت كيمد شمود كمه ارائمة آنهما از طريمق
كتابخانههای عمومي امکانپذير باشد .از همين رو ،نتايج مصاحبه با سالمندان و كتابداران نشمان داد
كه سالمندان بيشتر از آنکه به منابع كتابخانه و ساير خدمات نياز داشته باشند ،به تعامالت اجتمماعي،
دور هم بودن و ديده شدن ،احترام و رعايت ش ن آنها ،نيازهای بهداشتي ،پزشمکي و توانمبخشمي
نياز داشتند و منابع تاريخي ،رمان ،تغذيه و سالمتي در اولويت بعدی نياز آنها قرار داشت.
تبلیغات و اطالعرسانی
بازاريممابي و تبليغممات يکممي از فعاليممتهممای مهممم كتابخانممههممای عمممومي در جممذب و مشمماركت
سالمندان به كتابخانه اسمت .ايمن كمار ممي توانمد بمه تقويمت جايگماه كتابخانمه در ميمان سمالمندان
كمک كند .بازاريابي خدمات و فعاليتهای كتابخانه به روشهای مختلفي انجام مميشمود كمه از
جملة آنها مي توان به ارتباط حضوری بيشتر با سمالمندان ،تهيمة بروشمور ،بنمر ،همکماری بما سماير
سازمانها و استفاده از رسانههای جمعي و محلي اشاره كرد (نک .جدول .)6
ت ريرگذار است و اين تعام رودررو و نزديک هم باعث تکريم سمالمندان شمده و همم مميتوانمد
بهصورت غير مسمتقيم در جمذب آن هما بمه كتابخانمه ممؤرر باشمد .بمرای مثمال ،كتابمداری در ايمن
خصوص مي گويد« :بايد برخورد شايسته با سالمندان صورت بگيمرد .بمر اسماس تجربمة خودممان،
وقتي برنامهای داريم خيلي انتظار دارند كه بهشون خبر بديم يک به يک بهشون زن

بمزنيم بگميم

كه چه برنامة فرهنگي در كتابخانه داريم».
تبليغات خدمات كتابخانهها از طريق شناسايي مکانهمايي كمه سمالمندان اوقمات بيشمتری را
در آنجا ميگذرانند نيز امکانپذير است .بمه گفتمة يکمي از كتابمداران ،ايمن اممر از طريمق ارتبماط
حضوری صورت ميپذيرد كه« :از طريمق دوسمتان بازاريماب بما حضمور در پمارکهمای شمهری،
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همان طور كه اشاره شد ،ارتباط حضوری بيشمتر بما سمالمندان در جمذب ممؤرر آنهما بسميار

سالمندان را رصمد كننمد و بما خواسمتههما و انتظمارات آنهما آشمنا بشموند و براشمون برناممهريمزی
كنند ....الزمة اين كار ،اين است كه ما بايد فضاهايي رو شناسمايي كنميم كمه سمالمندان در اونجما
حضور دارن تا بتونيم برنامهها و مزايای حضور در كتابخونه رو براشون معرفي كنيم».
كه عمدة سالمندان از اين رسانهها بيشتر استفاده ميكنند يکي ديگمر از راههمای جمذب سمالمندان
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استفاده از رسانههای جمعي بهمنظور شناسايي خدمات و فعاليتهای كتابخانه بمه ايمن دليم

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

به كتابخانه است .بمرای مثمال ،يکمي از آنهما مميگويمد« :حماال بما صداوسميما در ارتبماط باشميم،
برنامممههممايي بمما صداوسمميما بگممذاريم ،چممون اكثممر سممالمندان بيشممتر تلويزيممون رو پيگيرنممد ،نگمماه
ميكنند ...،مخصوصاً شبکههای اسمتاني رو فکمر مميكمنم خيلمي ممؤرر هسمتند ... ،چمون بما زبمون
اونها صحبت ميكنند.»...
در اين رابطه ،فعاليت كدند بخش روابش عمومي كتابخانهها نيز مانع از اطالعرسماني مناسمب
و بهموقع محسوب ميشموند .بمرای مثمال ،كتابمداری مميگويمد« :ولمي ممن روابمش عممومي ادارة
خودمونم بگم ،يک خبر را اگر بهشون ميدادم اين خبمر اونقمدر طمول مميكشميد تما ايمن لحظمه
هنوز جايي چاپ نشده حتي رو پورتال ادارة ما هم نميرفت .خب ،نه كسي مي دونمه مما چمه كمار
ميكنيم نه كسي اهداف ما رو ميدونه نه تبليغي ميكنيم بيان كه ما چنين برنامهای داريمم .بمه نظمر
من تبليغات خيلي مهمه».
جدول  .6فراواني كدهای شناسايي شده در مقوله تبليغات و اطالعرساني
مقولۀ اصلي

اطالع رساني

مقوله هاي فرعي

ارتباط حضوری بيشتر با سالمندان و همراهان آنها

16

روش های سنتي

رسانه های جمعي و محلي

1

تبليغات

بروشور ،بنر و پالكارد

0

ا رتباط بيشتر با ساير سازمانها

5

تبليغات مناسب
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تبليغات و

كدها

فراواني

1

عليرغم موارد ذكرشمده ،مشمکالت و چمالشهمايي در جمذب سمالمندان نيمز وجمود دارد .بمرای
مثال ،تبليغات ناكافي و عدم دسترسي به رسانههای اجتماعي توسش سالمندان از جملمه مهممتمرين
آنهاسمت .از طممرف ديگممر ،سياسمتهممای مممدوّن نهماد كتابخانممههمما و عمدم ت كيممد آن بممر جممذب
سالمندان هم بيت رير نيست ،به طوری كمه خمود كتابمداران همم موضموع سمالمندی را بمهصمورت
جدی پيگيری نميكنند .برای مثال ،كتابداری بيان مميكنمد« :مما ايمن كمارا رو انجمام نمداديم؛ مما
اصالً واردش نشديم؛ وارد جمع سالمندان نشديم؛ شايد اصالً سالمندان نميدانند كه چنمين جمايي
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وجود دارد؛ بعد انتظار داريم كه بهشون خدمات بديم و مثالً بگيم تعداد بيشتری بيان».
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دسترسپذيری
دسممترس پممذيری خممدمات كتابخانممهای از ديگممر نيازهممايي اسممت كممه بممه آن اشمماره شممده اسممت.
دسترسپذيری به دو بخمش سماختمان و فضمای كتابخانمه و تمردد سمالمندان و رفمتوآممد آنهما
تقسيم شده است (جدول  .)0يافته ها حاكي از آن اسمت كمه فمراهم كمردن فضمای مناسمب بمرای
سالمندان در محيش كتابخانه در بخمش سماختمان و فضمای كتابخانمه بمهكمرات ممورد توجمه قمرار
گرفته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود .مثالً كتابداری در ايمن زمينمه مميگويمد:
«دوست دارن يک فضايي در اختيارشون قرار بگيره ،ديگه اكثمر آن هما ممي تمونن يمک جلسمه رو
اداره كنند .در نتيجه ،فقش همين كه فضا در اختيارشونه يمک تممي مموضموعياداره مثم جلسمة
انجمن ادبي ...خودشون اداره ميكنن و خودشمون همم لمذت مميبرنمد» .يما يکمي ديگمر از آنهما
ميگويد« :يک مسمئلة ديگمه كمه دوسمت داشمتن ايمن بمود كمه قسممتي رو در نظمر بگيمرن بمرای
سالمندان كه اونجا با هم بتونن درممورد موضموعات مختلمف تبمادلنظمر كننمد ،يمک فضمايي كمه
نيازی به سکوت كام نباشه».
را برای ما در نظر ميگرفتيد كه طبقات پايينتر يک اتاق داشتيم و مشک باال رفتن از طبقات و پلمههما
رو نداشتيم» .اين موضوع نشمان مميدهمد كمه در برخمي از كتابخانمههما اسمتانداردهای موردنيماز بمرای
استفادة سالمندان و متناسب با شرايش آنها رعايت نشده است .برای مثال ،يکي از آنها بيمان مميكنمد:
«از لحاظِ فضای كتابخونه خيلي مشک دارن و برای سالمندان استاندارد ساخته نشده كه بتونن اسمتفاده
بکنن» .سالمندی ديگر ميگويد« :مشکلي كه اكثراً كتابخونههمای عممومي در سمطح كشمور دارن اينمه
كه برای افراد سالم و توانا ساخته شدن» ،و ديگری ميگويمد« :مت سمفانه كتابخونمههما در نظمر نگمرفتن
يک فضای بدون پله و مسطح باشه كه عبورومرورشون رو راحت بکنه».
مناسب بودن ورودی كتابخانه بمرای سمالمندان ،داشمتن نمور مناسمب و نداشمتن پلمه و وجمود
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در خصوص اختصاص فضا به سالمندان ،يکي از آنها بيان ميكند كه« :كاشمکي يمک فضمايي

رمپ با شيب مناسب ،فراهم بودن سرويسهای بهداشتي و همچنين دسترسمي فيزيکمي و راحمت بمه
كتابخانه از ديگر نيازهايي است كه بايد به آنها توجه شود .بمرای مثمال ،يکمي از آنهما مميگويمد:
درست مي كنم كه سالمند بدون اينکه از طريق پله بيماد بماال بمه راحتمي بيماد راه بمره و بيماد بماال» .يما
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«حاال مح كتابخونه رو كه نميتونيم تغيير بديم ولي حداق پلهها رو كمم مميكنميم يما مسميری رو

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

ديگری مي گويد« :سالمندان خب شرايش ترددی خاصمي ممکنمه داشمته باشمن ،يما پلمه همای بلنمدی
دارن ،پلههای استانداردی ندارن ،برای دسترسي بمه طبقمات ،آسانسمور نمدارن؛ خمب ،اينما چيزايمي
است كه  ...خيلي مورد توجه نبودن»؛ يا « قريب به اتفاق كتابخونههای ما اينهما رو بعضماً حتمي يمک
رمپ ساده رو هم ندارن» .ايمن در حمالي اسمت كمه طبمق اسمتانداردهای الزم در خصموص اسمتفادة
سالمندان از كتابخانهها ،فضای ورودی كتابخانه بهتر است بهصورت رمپ باشد.
سهولت استفاده از تجهيزات كتابخانمه هما از جملمه مموارد ديگمری اسمت كمه توجمه بمه آن
ضرورت دارد .برای مثال ،يکي از كتابداران به نامناسب بودن و عمدم راحتمي تجهيمزات كتابخانمه
اشاره ميكند و ميگويد« :ايمنهما ديگمه نمميتمونن روی صمندليهمايي كمه چموبي هسمت خيلمي
راحت بشينن و سماعت هما تحمم كمنن؛ اينما خيلمي مهممه» .كتابمداری ديگمر بيمان مميكنمد كمه:
«امکانات صندلي ها االن البته اين طوری داره ميشه رفته رفتمه صمندلي هما حالمت يمه ذره مبلمه داره،
نرمه ،يک تشکهايي روی صندليها قرار ميگيره كه اين باعث ميشه يکم نمرمتمر بشمه ،اينما رو
سعي كنيم رعايمت كنميم» .بما ايمن حمال ،مشمکالتي همم وجمود دارد؛ بمرای مثمال« :االن مت سمفانه
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صندليهايي كه در كتابخونهمون استفاده ميشه ،قريببهاتفاق ،ميز و صندلي چموبي خيلمي سمفت
و خشکي است كه خود من نمميتمونم بميش از نميم سماعت روش بشمينم واقعيمتش؛ حماال مما چمه
انتظاری داريم مثالً يک عضو سالمند بياد( ،چند) ساعت روی اون صندلي بشينه».
يکي ديگر از دغدغههای كتابداران در زمينمة دسمترسپمذيری كتابخانمههما بمرای سمالمندان
رفتوآمد آنها به كتابخانه است .برای مثال ،يکي از آنهما مميگويمد« :چيمزی كمه آنهما بمه مما
منعکس كردند دربارة آمدنشون به كتابخانه است» يا يکمي ديگمر مميگويمد «:مميشمود بمرای آن
تمهيداتي در نظر گرفت؛ ممثالً كارهمايي كمه در ارتبماط بما سمازمانهمای ديگمه مميشمه باهاشمون
هماهن

كرد مثالً شهرداری يا خطوط واحد برای بردن و آوردن اين ها» يا ديگری بيان مميكنمد

كه« :خيلي هاشون انتظار دارند حاال برا رفتوآمدشون ما يک خدماتي در نظر بگيمريم كمه خيلمي
راحت بتوانند بروند و بيايند» .تدارک و تهية ايابوذهاب رايگان برای سالمندان بمه كتابخانمه نيمز
توسش سالمندان و كتابخانهها اشاره شد .سالمندی ميگويد« :خواستة مما ايمن اسمت كمه سمرويس
يک سرويس برای ما بگذارند خيلي عالي است».
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برای رفت وآمد ما بگذارند ،چون هر روز برای رفت وآمد آژانمس مميدهمم غيمر از شمهريه .اگمر
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جدول  .0فراواني كدهای شناساييشده در مقولة دسترسپذيری
مقولۀ اصلي

مقوله هاي فرعي

دسترس پذيری

كدها

رفت وآمد سالمندان به كتابخانه

فراواني

16

فراهم كردن فضای مناسب در كتابخانه

00

مناسب بودن ورودی كتابخانه

14

دسترسي فيزيکي و امکانات ساختماني مناسب

14

ساختمان و فضای

صندلي راحتي و مبلمان مناسب

13

كتابخانه

وجود رمپ با شيب مناسب

13

سرويس بهداشتي مناسب و دسترس

3

وجود باالبر/آسانسور

4

دسترس پذيری منابع پراستفاده

0

مشارکت ،سیاستگذاری و برنامهريزی
مشاركت سالمندان در طراحي ،سياستگذاری و برنامهريزی خمدمات كتابخانمه نقمش مهممي در
خدمات مناسمب سمالمندان در كتابخانمههمای عممومي دارد (جمدول  .)4از هممين رو ،اسمتفاده از
سالمندان در برنامههای كتابخانه ،در نظر گمرفتن بودجمة الزم بمهمنظمور اجمرای برناممههمای ويمژة
سالمندی ،مشاركت با ساير سازمانها و سياستگذاری در خصموص مسمائ گفتمهشمده از جملمه
مهمترين اقداماتي است كه الزم در كتابخانههای عمومي مورد توجه قرار گيرد.
در خصوص مشاركت سالمندان ،يکي از كتابداران ميگويد« :ميتموانيم بما سمالمنداني كمه
در ارتباط بوديم از آنها در برناممههما دعموت كنميم؛ خيلمي اسمتقبال ممي كننمد» ،يما «جلسمات يما
برنامههايي برای سالمندان بذاريم كمه خودشمون يمکجورهمايي بيشمتر ممديريت كمنن و مما فقمش
نظارت و كنترل كنيم».
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ارائة خدمات به سالمندان در كتابخانههای عمومي ايفا ميكند .اين مقوله نقش مهممي در طراحمي

يکي از كتابداران بيان ميكند كه« :از ظرفيت سالمندان مي تمونيم اسمتفاده كنميم بمه عنموان
كمک رسمان بمه كتابخانمه در كارهمای خمدماتي ...،از راهنممايي و مشماوره آنهما بتمونيم اسمتفاده
منطقه كه توانايي و تمايلشو دارند ميتوانند به عنوان نيروی كمکي تو آن مح استفاده كننمد" يما
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كنيم "...يا "و ديگری ميگويد " ...حتي كتابخانه هر منطقه يا محله ای ميتوانمد از سمالمندان آن

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

كتابداری ميگويد "كتابخانه ميتونه سالمندان رو به عنوان نمايندههای خودش به ممدارس بفرسمته
 ...مثالً كتابي را واسه اينها بخواند يا مثالً كتمابي را براشمون معرفمي بکنمد .اينطموری كماراييش بمه
نظر من خيلي كاربردی و مهم تر هست".
در بعد سياستگذاری برای خدمات سالمندان در كتابخانمههما ،بمرای مثمال يکمي از كتابمدارا
بيان ميكند كه " اگر يک سالمندی وارد يک كتابخونه بشه ،بايد كتابدار از قب بمراش برناممهای
داشته باشه ... ،و اين الزمش اينه يک خشمشي توسش نهاد كتابخونهها ارائه بشه".
در بحث بودجه و مسائ مالي نيز ضرورت اختصاص بودجمه بمرای خمدمات و منمابع ممورد
نياز سالمندان در كتابخانههای عمومي اشاره شده است .با اين وجود ،كمبود اعتبمار و منمابع ممالي
يکي از مشکالتي است كه مصاحبهشوندگان بر آن ت كيد دارند .برای مثال ،يکمي از پاسمخگويان
مي گويد "مسئول كتابخونه خيلي دستش باز نيست توی خدماتدهي ،و بودجهای بمرای خمودش
نداره كه بخواد كار كنه و ازش خيلمي در حمد محمدودی كمه چيزهمای كوچمک بتونمه بخمره در
اختيارش هست".
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جدول  .4فراواني كدهای شناساييشده در مقولة سياستگذاری و برنامهريزی
مقولۀ اصلي

مقوله هاي فرعي

استفاده از سالمندان داوطلب

كدها

فعاليت های داوطلبانة سالمندان در خدمات
كتابخانه ای
سياست توسع ة مجموعه و مجموعه سازی برای

مشاركت،

سياست گذاری

سياست گذا ری
و برنامه ريزی

سالمندان
وجود برنام ه ،طرح و سياست مشخص در زمين ة
ارائ ة خدمات به سالمندان

ارتباطات و برنامه های

ارتباط مداوم با سازمان های حامي سالمندان برای

مشا ركتي

برنامه های مشاركتي

بودجه و مسائ مالي

وجود بودج ة اختصاصي برای خدمات و مجموع ة
موردنياز سالمندان

فراواني

54
3
0
11
11

در خممدمات كتابخانممهای» و «ارتبمماط مممداوم بمما سممازمانهممای حممامي سممالمندان بممرای برنامممههممای
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از جمله مهمترين مقولههای بهدست آمده ميتوان به «فعاليمتهمای داوطلبانمة سمالمندان داوطلمب
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مشاركتي» ،بهترتيب با بيشترين فراواني ،و سپس «وجود برنامه ،طرح و سياست مشمخص در زمينمة
ارائة خدمات به سالمندان»« ،سياست توسعة مجموعه و مجموعهسمازی بمرای سمالمندان» و وجمود
بودجة اختصاصي برای خدمات و مجموعة موردنياز سالمندان» اشاره كرد (جدول .)4
بممهطممور كلممي ،مممدل مفهممومي بممهدسممتآمممده از تحلي م يافتممههممای حاصمم از مصمماحبة
نيمممهسمماختيافتممه بمما كتابممداران و سممالمندان در خصمموص نيازهمما و انتظممارات سممالمندان از
كتابخانههای عمومي در شش مقولة مذكور در نمودار  5نشان داده شده است.

بحث و نتیجهگیری
بررسي نتايج حاص از داده های مصاحبهها نشان داد كه نيازها ،خدمات و انتظمارات سمالمندان از
ديدگاه سالمندان و كتابداران در شش مقولة كلي شام تعيمين نيماز ،دسمترسپمذيری ،مشماركت،
سياستگذاری و برنامهريزی ،منابع ،خمدمات و برناممههما ،نيمروی انسماني و بازاريمابي و تبليغمات

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

نمودار  .5انواع خدمات و انتظارات سالمندان از كتابخانههای عمومي

دستهبندی ميشوند.
مقولة منابع ،خدمات و برنامهها يکي از مهمترين بخشهای استاندارد كتابخانمههمای عممومي
گستردهای از خدمات و برنامهها از طريق كتابخانههای عمومي به سالمندان قابم ارائمه اسمت كمه از
588

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.6.1

برای سمالمندان اسمت كمه توسمش انجممنهمای مختلمف نيمز ممورد توجمه قرارگرفتمه اسمت .طيمف

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

جملة آنها ميتوان به آموزش مسمائ روانشمناختي ،سمالمت و مشماوره ،شماهنامهخمواني ،اجمرای
برنامههای بيننسلي ،عضويت رايگان و سهولت استفاده از كتابخانمه ،نشسمت كتمابخموان ،تسمهي
خدمات امانت و تمديد كتاب ،برگزاری دورههای آموزشي اينترنت و رايانه ،آموزش نويسمندگي،
ويراسممتاری ،نشممر ،ورزش و بممازیهممای فکممری اشمماره كممرد .بررسممي پممژوهشهمما و همچنممين
استانداردهای اين حوزه نيز از اهميت برنامهها و خدمات كتابخانمهای بمه سمالمندان حکايمت دارد و
برگزاری اين دورهها توسش پژوهشهای ديگر نيز مورد ت كيد قرار گرفته است (انجممن كتابمداری
آمريکا5331 ،؛ كتابخانة عمومي بادينهام5314 ،1؛ دالمر ،5313 ،5لويت و آن.)5311 ،
تحلي مصاحبهها نشان داد كه كتابخانمههمای عممومي طمرح و برناممه و خمدمت مشخصمي را
برای سالمندان در نظر نگرفتهاند .اگرچه برنامههايي بهصورت گسسته در برخي از كتابخانههما اجمرا
ميشود ،برنامهريزی مناسب و ممدوّني بمرای آن هما انجمام نشمده اسمت .در برخمي از پمژوهشهمای
انجامشده نيز به مدوّن نبودن و محدود بمودن برناممههما و خمدمات كتابخانمهای بمرای سمالمندان نيمز
اشاره شده است (پايپر ،پالمر و ژی5331 ،؛ هيوز5313 ،؛ لنسترا ،ادگوز و دووال.)5353 ،0
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كتابخانههای عمومي در صورتي مي توانند به سالمندان خمدمات ممؤررتری ارائمه دهنمد كمه
نيازها ،مهارتها و عاليق سالمندان را مورد توجه قرار دهند و با توجه به اينکمه عاليمق و نيازهمای
اطالعاتي سالمندان متنوع است ،اين امر ايجاب ميكند كه نيازسنجي مناسبي در خصموص تعيمين
منابع موردنياز انجام بگيرد .پژوهشها نيز نشان ميدهد كمه ارائمة خمدمات بمه سمالمندان و اشماعة
اطالعات به اين افراد بايد بر اساس نيازهای آنها باشد (كاوانا

و رابينز.)5315 ،6

مشاركت ،سياستگمذاری و برناممهريمزی از جملمه اسمتانداردهای خمدماتي كتابخانمههمای
عمومي است كه بمرای سمالمندان نيمز در نظمر گرفتمه شمده اسمت (ممور و يانم

1110 ،؛ انجممن

كتابداری آمريکا5331 ،؛ اسلون5331 ،؛ سمابو .)5313 ،نتمايج پمژوهش حاضمر نيمز نشمان داد كمه
بهدلي عالقه و تماي سالمندان داوطلب به برنامهريزی و فعاليمتهمای كتابخانمه مميتموان بمهطمرز
مؤرری از آنها استفاده كرد .اجرای برنامههای بيننسلي كه در راهنماها و استانداردهای خمدمات
كتابخانهای نيز مورد توجه قرار گرفته از جمله مواردی است كه ميتواند در طراحمي برناممههمای

2. Dalmer
4. Cavanagh & Robbins

1. Bowdoinham Public Library
3. Lenstra, Oguz & Duvall
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كتابخانهها در نظر گرفته شود.
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از ديگر مواردی كه در ارائة خدمات به سمالمندان بايمد ممورد توجمه قمرار گيمرد ،بودجمه و
مسائ مالي است .اگرچه اسمناد مختلفمي بمه ضمرورت تم مين بودجمة كمافي بمرای ارائمة خمدمات
كتابخانهای به سالمندان اشاره كردهاند ،كتابخانهها معموالً با مشک كمبود بودجمه مواجمه هسمتند
و پژوهشهای متعددی نيز اين موضوع را ت ييد ميكنند .اين مسئله زمماني بيشمتر اهميمت ممييابمد
كه قرار باشد برنامه ها و خدمات مشخصمي بمرای سمالمندان تمدارک ديمده شمود (ممور و يانم

،

1110؛ پايپر ،پالمر و ژی5331 ،؛ كيم و لي.)5316 ،1
بخممش ديگممری از نيازهمما و انتظممارات سممالمندان در اسممتفادة بهينممه از خممدمات كتابخانممه بممه
موضمموع بازاريممابي و تبليغممات خممدمات كتابخانممه اشمماره دارد .بيشممتر سممالمندان و كتابممداران
مصاحبهشونده به روشهای سنتي تبليغات و چمالشهمای آن اشماره داشمتهانمد و توجمه انمدكي بمه
روشهای نوين تبليغات در ميان سالمندان ايراني شده است ،بهطوری كه تهية بروشمورها و اشماعة
آن ها ،استفاده از قابليت كتابداران و سالمندان ،حضور در پمارکهما و شناسمايي فضماهای خماص
سالمندان و تماس تلفني از جملة اين روشهاست .برخي پژوهشهما نيمز بمه نقمش انمواع مختلمف
(آلن و ويلکينسمون1113 ،؛ انجممن كتابمداری آمريکما5331 ،؛ ادوور و ديگمران .)5314 ،بما ايمن
حال ،به نظر مي رسد كه سالمندان از خدمات كتابخانمه آگماهي نداشمته و ايمن موضموع منجمر بمه
عدم استفادة آنها از برنامههما و خمدمات مميشمود .پمژوهشهما نشمان مميدهمد كمه سمالمندان از
خدمات مشخصي كه برای برطرف كردن نيازهايشان توسمش كتابخانمههما ارائمه مميشمود آگماهي
ندارند (پمايپر و ديگمران .) 5331 ،عمالوه بمر ايمن ،مشمکالت ديگمری نيمز از جملمه اطمالعرسماني
نامناسب و عدم دسترسي سالمندان به رسانههای اجتماعي ،عمدم ت كيمد سياسمتهمای ممدوّن نهماد
كتابخانههای عمومي بر جذب سالمندان و بهتبع آن ،ناآگاهي كتابمداران از مسمائ و موضموعات
سالمندی و بيتوجهي به جذب آنها در كنار آگاهي نامناسب سمالمندان ،خمانوادههما و همراهمان
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رسانهها از جمله راديو و تلويزيون بهمن ظمور معرفمي خمدمات كتابخانمه بمه سمالمندان پرداختمهانمد

آنها از خدمات كتابخانهای وجود دارد كه ميتواند منجر به اسمتفاده نکمردن از كتابخانمه و عمدم
تبلي مناسب خدمات آنها شود.
از ديگر خدمات موردنياز سالمندان ممي تموان بمه فمراهم كمردن فضمای مناسمب سمالمندی،

1. Kim & Lee
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دسترسي فيزيکي راحت به كتابخانه ،مناسب بودن ورودی كتابخانه ،صندلي راحمت و مبلممان در

شناسايی نیازها و خدمات موردانتظار سالمندان از کتابخانههای عمومی ايران به روش تحلیل محتوا

كتابخانه و سرويسهای بهداشتي ،داشتن نور مناسب و روشنايي كافي ،و آسانسور و رممپ اشماره
كرد .با توجه به باال بودن هزينة ايابوذهاب و درآمد پايين سالمندان ،آنان با مشمکالت متعمددی
دست به گريبان هستند؛ از همين رو ،ارائة خدمات كتابخانه در منمزل يما ارائمة سمرويس در سمطح
محلممه ممميتوانممد راهکممار مناسممبي در ايممن زمينممه باشممد .ايممن عوام م در اسممتانداردهای خممدمات
كتابخانهای برای سالمندان نيز ديده شمده و بمهطمور ممداوم بمر آنهما ت كيمد شمده اسمت (انجممن
كتابداری آمريکما5331 ،؛ كتابخانمة عممومي بادينهمام5314 ،؛ كموئين و مکَلمم5315 ،1؛ بانمدی،5
5330؛ همميکن5336 ،0؛ جمموزف5334 ،؛ كنممدال1114 ،6؛ لئ مو آیپممي ،0؛ ،پممری5316 ،؛ پممايپر و
ديگران.)5331 ،
آموزش مداوم كاركنان يما فرصمتهمای آموزشمي بمرای كاركنمان كتابخانمه در خصموص
سالمندی و مسائ آن ضروری اسمت .آمموزش كاركنمان و افمزايش آگماهي آنهما در خصموص
دوران سالمندی ميتواند باعث ايجاد نگمرش مثبمت نسمبت بمه آنهما در جامعمه بمهمنظمور ايجماد
تغييرات مطلوب و آمادگي آنها در ارائة خدمات بيشتر به سالمندان شود .در پژوهش كميم و لمي
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در سال  ،5316توصيههای مختلفي توسش سمالمندان ارائمه شمده كمه از جملمة آنهما مميتموان بمه
كاركنان آموزشديده برای اجرای برنامههای يادگيری ممادامالعممر كتابخانمههمای عممومي بمرای
سمالمندان ،مهربمان و حرفممهای بمودن كاركنممان كتابخانمه ،بمازآموزی مممنظم كاركنمان كتابخانممه و
آموزش كاركنان كتابخانه اشاره كرد (كيم و لي .)5316 ،پايپر ( )5331در پمژوهش خمود كمه در
كتابخانة مريلند انجام شد نشمان داد كمه در همي يمک از كتابخانمههما متخصمص مربموط بمه اممور
سالمندان استخدام نشده است اما كتابدار مسئول خمدمات سمالمندان وجمود دارد .نتمايج پمژوهش
مور و يوان

( )1110نيمز نشمان داد كمه در برخمي از كتابخانمههمای آمريکما ،متخصمص سمالمند

وجود ندارد .در پژوهشها و استانداردهای خدمات كتابخانمهای مختلمف نيمز بمه نقمش و اهميمت
نيروی انساني و آموزش آنها در ارائة خدمات به سالمندان توجه شمده اسمت (انجممن كتابمداری
آمريکا5331 ،؛ آمان و ديگران5313 ،؛ كوئين و مکَلم5315 ،؛ كتابخانمة عممومي بادينهما5314 ،؛
باندی5330 ،؛ اريکسن باكما5313 ،؛ هميکن5336 ،؛ جموزف5334 ،؛ كنمدال1114 ،؛ لئموآیپمي،
1115؛ مايو5331 ،؛ پمری5316 ،؛ پمايپر و ديگمران5331 ،؛ ريمد1130 ،4؛ رابينمز5315 ،؛ اسمتيف،

6. Reed

5. Leo Ip

4. Kendall

3. Hicken

2. Bundy

1. Quinn & McCallum

596

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.6.1

 .) 5314از طرف ديگر ،در مطالعات ديگر نيز مشمخص شمد كمه ارتبماط خموبي بمين كتابمداران و
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سالمندان برقرار نشده است .اين در حمالي اسمت كمه كتابخانمههمای عممومي مميتواننمد بمهعنموان
محيطي برای طرح مباحث و انعکاس موضوعات مربوط بمه دوران سمالمندی نقمش داشمته باشمند.
در بررسي انجام شمده دربمارة سمالمندان ايمران نيمز مشمخص شمد كمه عمدم وجمود نيمروی انسماني
متخصممص حمموزة سممالمندی ،نگممرش و آممموزشهممای موردنيمماز كتابممداران در ارائممة خممدمات بممه
سالمندان با مشکالت متعددی روبهرو است كه برنامهريزی مناسبي را طلب ميكند.
مقولههای بهدستآمده از اين پژوهش مانند شبکهای از عوام مؤرر در ارائمة بهتمر خمدمات
كتابخانهای عم ميكنند كه فقدان يا كمبود يک مقوله ميتواند بر اررگذاری ساير مقولمههما نيمز
نقش داشته باشد .بنابراين ،الزم است در طرحريزی برنامهها و سياستگذاریهما مموارد ذكرشمده
مورد توجه قرار گيرد.
منابع
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ايران با نگاهي به عملکرد سازمانهای متولي .پياورد سالمت.144-100 ،)5(13 ،
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صمادقيپمور رودسممری ،حميدرضما؛ معممارف ،همما؛ و هالكمويي نممائيني،كوروش ( .)1033بررسمي نيازهممای
بهداشتي ،اقتصادی و اجتماعي سمالمندان سماكن در منماطق تحمت پوشمش دانشمگاه علموم پزشمکي و
خدمات بهداشتي درماني تهران .مجلة دانشکده پزشکي ،دانشگاه علموم پزشمکي تهمران-15 ،)4(04 ،
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