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Abstract
Purpose: Due to the importance of using toys in libraries and its
unreasonable role in the development of individual and social personality of
children, today many libraries around the world, as well as in Iran by the
Iran Public Libraries Foundation, use this possibility. Continuation of the
process of sending toys by the Iran Public Libraries Foundation requires a
thorough review of the activities performed and identification of their
weaknesses and strengths. Therefore, the purpose of this study is to
investigate the current status of the use of toys and its related factors in Iran
public libraries.
Method: This is an applied study that was carried out using the survey
method. The statistical population of the study included all librarians of Iran
public libraries, 899 of whom participated in the study. A researcher-made
questionnaire was used to collect data. To assess the validity of the
questionnaire, face/content validity was used. A number of experts,
including professors of Knowledge and Information Science and researchers
in the field of educational sciences and toys, reviewed the questionnaire and
after correcting their opinions, the validity was confirmed. Cronbach’s alpha
method was used to assess the reliability of the questionnaire. Cronbach’s
alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.918 and for each part of
the questionnaire, the alpha coefficient was higher than 0.8, which indicates
the high reliability of the questionnaire. Data analysis was performed using
descriptive and inferential statistics and SPSS software.
Findings: The findings showed that the use of toys in the country’s public
libraries is above average. Most of the clients in the toy sector are children
aged 5 to 9 years and 3 to 5 years. In terms of gender, the female clients
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were more than twice as many as the boys. In terms of using the type of toys,
the tendency to use group toys is more than individual toys, among which
the two categories of intellectual and educational toys were most welcomed
by clients. A survey of users’ satisfaction with the toy sector showed that
although the overall satisfaction with this sector was above average, the low
variety, quantity and quality of toys and also not having enough space for the
toy sector and the lack of working hours of this section is one of the factors
leading to dissatisfaction with the toy section. The findings also showed that
from the librarians’ point of view, using toys in public libraries has been
very effective, has recorded a positive experience of the library in the minds
of clients, and has strengthened the spirit of collectivism in children and
increased library visits. Finally, the findings indicated that librarians have
little knowledge and skills in the field of toys and are not qualified to work
in the toy sector.
Originality/value: The present study examines the current status of the use
of toys in Iran public libraries and identifies the strengths and weaknesses
related to the toys, toys section and librarians of the toy section, providing
accurate information to the managers and experts of the Iran Public Libraries
Foundation in order that they can plan more precisely and eliminate the
shortcomings in this field. It is also a basis for further research in this area as
well as for the development of its theoretical foundations.
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چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعيين وضعيت موجود استفاده از اسباببازی در كتابخانههای عممومي كشمور
و عوام مرتبش با آن است.
روش :اين پژوهش از نوع كاربردی است كه با روش پيمايشي انجام شد .جامعة آماری پژوهش شام كلية
گردآوری دادهها ،از پرسشنامة محققساخته استفاده شد كه روايي و پايمايي آن ممورد ت ييمد قمرار گرفمت.
تحلي دادهها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و نرمافزار اسپياساس صورت گرفت.
يافتهها :يافتهها نشان داد ميزان استفاده از اسباببازیها در كتابخانههای عمومي كشور باالتر از حد متوسش
اسممت .از نظ مرِ اسممتفاده از نمموع اسممباببممازی ،تماي م بممه اسممتفاده از اسممباببممازیهممای گروهممي بيشممتر از
اسباببازیهای فردی است كه در اين ميان ،دو دسته اسباببازیهای فکری و آموزشي بيشترين اسمتقبال را
از سوی مراجعان داشتند .بررسي ميزان رضايت كاربران از بخش اسباببازی نشان داد اگرچه رضايت كلمي
از اين بخش باالتر از حد متوسش بود اما تنوع و كيفيت پايين اسباببمازیهما از عوامم نارضمايتي از بخمش
اسباببازی هستند .همچنين ،يافتههای پژوهش نشمان داد از ديمدگاه كتابمداران ،اسمتفاده از اسمباببمازی در
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كتابداران كتابخانههای عمومي كشور بودند كه تعداد  199نفر از آنها در پژوهش مشاركت كردنمد .بمرای

كتابخانههای عمومي ایربخشي بااليي داشته و باعث یبت تجربة مثبت از كتابخانه در ذهن مراجعمان ،تقويمت
روحية جمعگرايي در كودكان و افزايش مراجعه به كتابخانه شده است .در نهايت ،يافتهها حاكي از آن بمود
كتابداران دانش و توانمندیهای اندكي در زمينه اسباببازیها و كار در بخش اسباببازی دارند.
كشمور و شناسممايي نقمما قمموت و ضمعف مممرتبش بمما اسممباببممازی ،بخمش اسممباببممازی و كتابممداران بخممش
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اسباببازی ،اطالعات دقيقي را پميشِ روی ممديران و كارشناسمان نهماد بمرای برناممهريمزی دقيمقتمر و رفمع
كاستيهای اين حوزه قرار ميدهد .اين پژوهش همچنين مبنايي برای انجام پژوهشهای بيشتر در اين حموزه
و بسش مباني نظری آن فراهم ميكند.
كليدواژهها :بازی ،اسباببازی ،بخش اسباببازی كتابخانمه ،كتابخانمههمای عممومي ،نهماد كتابخانمههمای
عمومي كشور
استناد :محمودی توپکانلو ،حسن؛ و بهروزفر ،هدايت ( .)4100بررسي و ارزيابي وضعيت بهكارگيری اسباببازی
در كتابخانههای عمومي كشور .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.49-10 ،)4(53 .
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،4صص 49-10
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مقدمه
امروزه كتابخانه فقش مکاني برای ارائة كتاب و ديگر ممواد چماپي نيسمت ،بلکمه طيمف وسميعي از
خدمات دركتابخانهها ارائه ميشود .تحموالت اجتمماعي ،سياسمي ،فرهنگمي و فناورانمه ،تغييمر در
نيازها ،عاليق ،ساليق و رفتار كاربران ،و مهمتر از همه دگرگموني در مفماهيمي چمون سمرگرمي،
آموزش و اطالعرساني سبب شده است كتابخانهها نيمز تغييمر و تحمولي جمدی در خمدمات خمود
داشته باشند .در اين زمينه ،يکي از مسائلي كه در سالهای اخير توجه زيادی به آن شمده ،اسمتفاده
از بازی و اسباببازی در كتابخانههای عمومي است ،بهويژه آنکه بخش قابم تموجهي از كماربران
كتابخانههای عمومي را كودكان و نوجوانان تشکي ميدهند .با بهكارگيری بمازی و اسمباببمازی
در كتابخانهها ميتوان زمينة ايجاد سرگرميهای سمازندهتمر و آمموزش و يمادگيری بهتمر را بمرای
كودكان و نوجوانان فراهم سماخت .بمازیهما انمواع مختلفمي دارنمد كمه از جملمة آنهما مميتموان
بازی های جسمي-حركتي ،مهارتي ،اجتماعي ،تقليدی ،نمايشي ،تخيلي ،آموزشمي ،الکترونيکمي،
سماختوسممازی ،فممردی ،گروهممي را نمام بممرد (احمدونممد4713 ،؛ عسممکریزاده4790 ،؛ مطهممری،
] [ Downloaded from publij.ir on 2022-12-09

4790؛ مهجور .)4793 ،متناسب با هريک از اين بمازیهما ،اسمباببمازیهمای متنموعي نيمز وجمود
دارد .بهگفتة صاحبنظران ،بازیها و اسباببازیها عالوه بر جنبمة سمرگرمي و پمر كمردن اوقمات
فراغممت نقممش بسمميار مهمممي نيممز در پممرورش مهممارتهممای كودكممان و نوجوانممان دارنممد .تقويممت
مهارتهای جسمي و حركتي ،تقويت مهارتهای ذهني ،تقويمت مهمارتهمای شمناختي ،تقويمت
مهارتهای زباني ،كمک به رشد اجتماعي ،رشد تربيتي و عاطفي از جملمه مزايمای بمازی كمردن
برای كودكان هسمتند (احمدونمد4713 ،؛ عسمکریزاده4790 ،؛ مطهمری4790 ،؛ مهجمور4793 ،؛
مکپيک5041 4؛ بليکمور و سنترز .)5000 ،5بهواسطة مسئوليت و نقش مهمي كه كتابخانمههمای
عمومي دربارة كودكان و نوجوانان دارد ،استفاده از فضمای بمازی و اسمباببمازی در كتابخانمههما
ميتواند زمينة ارائة خدمات مفيد و ایربخشتر را برای آنها فراهم سازد .در ايمن رابطمه ،بسمياری
از پژوهشگران وجود اسمباببمازی در كتابخانمههما را ،بمهويمژه كتابخانمههمای عممومي ،ضمروری
دانستهاند (ورنر5047 ،7؛ پماول )5047 ،1بمهگفتمة نيکلسمون )5047( 0و راتليمف ،)5040( 4اممروزه

3. Blakemore & Centers
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توسعة فضای مجازی ت یيرات مخربي بمر مهمارتهمای اجتمماعي كودكمان گذاشمته و آنهما را از
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محيش اجتمماعي دور سماخته اسمت؛ كتابخانمههما مميتواننمد بما فمراهمسمازی شمرايش بمازی بمرای
كودكان و تهية اسمباببمازیهمای موردنيماز بمرای كودكمان آنهما را جمذب كتابخانمه كننمد و از
ت یيرات منفي فضای مجازی بر كودكان بکاهند .در هممين خصموص ،ممکپيمک ( )5041اعتقماد
دارد امروزه با دسترسي بيش از حد به بازیهای رايانهای و ويدئويي ،ارتبا كودكمان بما واقعيمت
جامعه و همچنين فرهنگ و تاريخ واقعي كم شده اسمت و ايمن اممر مميتوانمد بمر رشمد فرهنگمي
جامعه ت یير منفي داشته باشد .كودكان امروزی اعتنای كمتری به تماريخ و گذشمتة كشمور دارنمد.
از طرفي ،يکي از نقشهای اصلي كتابخانمه هما توسمعة فرهنمگ و تماريخ جواممع اسمت .بنمابراين،
كتابخانهها بايد با شيوههای مختلف از جمله استفاده از اسباببمازی ،كودكمان را جمذب كتابخانمه
كنند .البته ،خود اسمباببمازیهما نيمز مميتواننمد بيمانگر نمادهما و شخصميتهمای تماريخي باشمند.
بهعبارتي ،با استفاده از بازی و اسباببازی ميتوان برخي واقعيات تاريخي را به شمک جمذابي بمه
كودكان آموزش داد .اين نکتهای است كمه پماول ( )5047نيمز بمه آن اشماره مميكنمد .از نظمرِ او،
كتابخانهها با آوردن بمازی و اسمباببمازی مميتواننمد شمناخت اجتمماعي و فرهنگمي كودكمان را
شواهد پژوهشي نيز گويای ضرورت بمهكمارگيری اسمباببمازی در كتابخانمههمای عممومي
هستند .برای مثال ،در خصوص ورود بازی به كتابخانمههما ،نيکلسمون ( )5047 ،5040اعتقماد دارد
كتابخانة مؤسسه مکانيک سان فرانسيسکو در سال  4101اولين بازیهما را وارد كتابخانمههما كمرد.
بهگفتمة او ،در كشمور بريتانيما بمازیهما از قمرن  49بمه كتابخانمههما راه پيمدا كردنمد تما ممردم را از
قهوهخانهها بيرون بکشند و به محلي با فضای اجتماعي بهتر دعوت كنند .بمازی شمطرنج و بيليمارد
از اولين بازیهايي بودند كه در بريتانيا وارد كتابخانهها شدند كه افراد زيمادی نيمز بمرای بمازی بمه
اين كتابخانمههما مراجعمه مميكردنمد .اسمتقبال زيماد از بمازی در كتابخانمههما بعمدها باعمث ايجماد
مکانهايي به نام كتابخانة اسباببازی 4شمد (رتيمگ .)4991 ،5در ايمن نموع كتابخانمههما ،بيشمتر از
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توسعه دهند و مهارتهای اجتماعي را در آنها تقويت كنند.

كتماب ،اسمباب بمازی وجمود داشمت كمه كودكمان و والدينشمان مميتوانسمتند از انمواع بمازیهمما و
اسباببازیهای موجود استفاده يا آنها را به امانمت ببرنمد .همچنمين ،در ايمن كتابخانمههما امکمان
انجام انواع بازیهای فردی و گروهي برای افراد مختلمف فمراهم بمود (رتيمگ4991 ،؛ كاپالكما،7

4. Nicholson
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3. Kapellaka

2. Rettig

1. Toy library
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 .)4995نيکلسون )5003( 1در پژوهشي ضمن ت كيد بر نقش بازی در كتابخانهها نشمان داد كمه در
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حدود  10درصد از كتابخانههای عمومي اياالت متحده از بازی و اسباببازی پشمتيباني مميشمود.
البته ،يافتههای او حاكي از اين بود كه كتابخانههای بزرگتر پيشتيباني بيشتری از بمازیهما نسمبت
به كتابخانههای كوچکتر داشتند .در ايمن راسمتا ،اوزان و اوزان )5044( 4نيمز در پژوهشمي بمازی
كردن را حق اولية كودكان دانسته و بر ضرورت ايجاد كتابخانههای اسباببازی ت كيد كمردهانمد.
فراهم كردن امکان استفاده از بازی و اسباببمازی در كتابخانمههما ،تهيمة اسمباببمازی بمرای هممة
گروههای سني بهويژه كودكان معلول ،و اولويت قرار دادن كتابخانههای مناطق محمروم از جملمه
نکماتي اسممت كمه آنهمما در پمژوهش خممود بيممان كردنمد .در پژوهشممي مشمابه ،جکسممون ،5رابممي،7
واتجوس 1و چادويمک )4994( 0از كتابخانمة اسمباببمازی بمهعنموان راهحلمي بمرای فمراهمسمازی
امکان بازی برای هممة كودكمان يماد كردنمد .از ديمدگاه آنهما ،تقويمت مهمارتهمای شمناختي و
اجتماعي كودكان از جمله مهمتمرين مزايمای اسمتفاده از بمازی در كتابخانمههمای عممومي اسمت.
همچنين ،آنها توصيه كردند كه در تهية اسباببازی برای كتابخانمههما ،كودكمان دارای نيازهمای
1

خاص بايد در اولويت قرار گيرند .در برخي مطالعات ديگر مانند ،اسلوبسکي ،4رابسمون 3و بنتلمي
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( )5043و ليندسي ،9ليندسي ،النوس 40و انه )5041( 44نيز به بررسي وضعيت و ایربخشمي اسمتفاده
از بازی و اسباببازی در كتابخانههای عمومي پرداخته شمده اسمت .نتمايج آنهما مؤيمد ایربخشمي
باالی استفاده از فضای بازی و اسباببازی در كتابخانههای عمومي اسمت .در داخم كشمور نيمز،
اسديان ،ستوده و پورحسن ( )4719در مطالعهای كتابخانهای به ذكر مختصر تاريخچمه ،اهميمت و
ضروت استفاده از كتابخانههای اسباببازی پرداختند و با معرفي اجممالي برخمي از كتابخانمههمای
اسباببازی دنيا ضرورت انجام اقدامات عملي در ايمن زمينمه در ايمران را توصميه كردنمد .در ايمن
راستا ،نمادعليزاده ( )4791نقمش عروسمک و بمازیهمای عروسمکي را در جمذب كودكمان  7تما
45ساله به يک كتابخانة عمومي روستايي شهر قم بررسي كرد .يافتمههمای او نشمان داد اسمتفاده از
اسباب بازی در كتابخانه باعث افزايش مراجعة كودكان به كتابخانه و نيز افزايش آمار عضمويت و
امانت آنها شده است .همچنين ،در تعدادی از پژوهشها مانند پديداران مقدم ( )4794و جاللمي
( )4790به اهميت و نقش فراوان خانههای اسباببازی در تقويت مهارتهای گوناگون كودكمان
پرداخته شده است.
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1. Ozanne & Ozanne
5. Chadwick
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بهطور كلي ،استفاده از بازیها و اسباببازیهما در كتابخانمههما از چنمد نظمر دارای اهميمت
است .نخست آنکه ،باعث جذابتر شدن محيش كتابخانهها برای كودكان و نوجوانان مميشمود و
زمينة ورود آنها را به كتابخانهها فراهم ميسمازد .بما ورود كودكمان بمه كتابخانمههما ،در حقيقمت
حفظ ارتبا بعدی آنها با كتابخانه نيز ميسر ميشود و ميتوان با برنامهريزی آنها را بمه كتماب و
مطالعه نيز جذب و زمينة آموزش بهتر آنها را نيز فراهم كمرد .دوم آنکمه ،نمزد بسمياری از ممردم،
كتابخانه فقش محيطي است كمه بمه ارائمة كتماب بمرای جامعمة مخماطبش مميپمردازد ،حمال آنکمه
وظايف كتابخانهها بسيار فراتر از ارائة صرف كتاب است .استفاده از بازیها و اسباب بمازیهما در
كتابخانه اين تصور را نزد كودكان و نوجوانان از بين ميبرد و به آنها نشان مميدهمد كمه محميش
كتابخانه محيطي پويا و با نشا اسمت كمه طيمف وسمعي از برناممههمای سمرگرمي و آموزشمي در
آنها اجرا ميشود .سوم آنکه ،اممروزه كودكمان و نوجوانمان وقمت زيمادی را صمرف بمازیهمای
اينترنتي و رايانهای ميكنند و اين امر باعمث مميشمود كمه كودكمان از محميش واقعمي جامعمه دور
شوند و مشکالتي در روابش اجتماعيشمان ايجماد شمود .كتابخانمههما بما فمراهم كمردن بمازیهما و
ارتبا كودكان و نوجوانان با جامعه را فمراهم سمازند .ايمن مهمم نيمز باعمث مميشمود كودكمان و
نوجوانان از لحاظِ شخصيتي و اجتماعي بيشتر رشد كنند .چهارم آنکه ،همان طمور كمه بسمياری از
خانوادهها توانايي مالي الزم برای تهية منابع آموزشي چون كتاب را ندارند ،بسمياری از آنهما نيمز
توانايي مالي الزم برای خريد و تهية اسباب بمازی را بمرای كودكمان خمود ندارنمد .ايمن مسمئله نيمز
باعث ايجاد كمبودها يما نماراحتيهمايي در كودكمان بمهويمژه كودكمان منماطق محمروم مميشمود.
كتابخانهها با تهية اسباببازی برای كودكان مانع ايجاد اين كمبودها مميشموند و خماطرة خوشمي
را برای كودكان فراهم ميسازند.
بهطور كلي ،با توجه به اهميت استفاده از اسباببازی در كتابخانهها و نقش بميبمدي آن در
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اسباب بازیهای متنوع ميتوانند زمينة انجام كارهای گروهمي ،ارتبما بيشمتر ميمان هممسماالن ،و

رشد شخصيت فردی و اجتماعي كودكان ،امروزه بسمياری از كتابخانمههما در سراسمر دنيما از ايمن
امکان استفاده ميكنند .در اين راستا ،نهاد كتابخانههای عمومي كشور نيز بما علمم بمه آنچمه گفتمه
كتابخانههای عمومي را در دستوركار خود قرار داده اسمت .در حمال حاضمر ،نهماد كتابخانمههمای
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شممد ،ارسممال اسممباببممازی بممه كتابخانممههممای عمممومي كشممور و تجهيممز بخممش اسممباببممازی در

بررسی و ارزيابی وضعیت بهکارگیری اسباببازی در کتابخانههای عمومی کشور

عمومي كشور برای حدود  100كتابخانه در كشمور اسمباببمازی ارسمال كمرده اسمت .اداممة ايمن
روند از سوی نهاد مستلزم بررسي دقيق فعاليتهمای انجمامشمده و شناسمايي نقما ضمعف و قموت
كممار اسممت .ازايممنرو ،در پممژوهش حاضممر بممر آنمميم تمما بمما بررسممي وضممعيت موجممود اسممتفاده از
اسباببازی در كتابخانههای عمومي كشور و عوام مرتبش با آن به انجام بهتر اين طمرح از سموی
نهاد كتابخانههای عمومي كشور كمک كنيم .بر پاية آنچمه گفتمه شمد ،پمژوهش حاضمر بمهدنبمال
پاسخگويي به سه پرسش زير است:
 .4كاربران تا چه حد از اسباببازیهای موجمود در كتابخانمههمای عممومي كشمور اسمتفاده
ميكنند؟
 .5از ديدگاه كتابداران ميمزان ایربخشمي اسمتفاده از اسمباببمازی در كتابخانمههمای عممومي
كشور چقدر است؟
 .7آيا كتابداران كتابخانه همای عممومي از دانمش و توانمنمدی الزم در ارتبما بما اسمتفاده از
اسباببازی در كتابخانه برخوردار هستند؟
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روششناسی
ايمن پممژوهش از نظمرِ نمموع و هممدف كمماربردی اسمت و از نظمرِ شمميوة گممردآوری دادههمما بممهروشِ
پيمايشي انجام شده است .جامعة آمماری پمژوهش شمام كليمة كتابمداران كتابخانمههمای عممومي
كشور بودنمد كمه از طريمق سمامانة الکترونيکمي نهماد كتابخانمههمای عممومي كشمور در پمژوهش
مشاركت كردند و در نهايت  199نفر از كتابداران به ابزار پژوهش پاسخ دادند.
برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامة محققسماخته اسمتفاده شمد .ايمن پرسمشناممه بمر پايمة
مباني نظری و پژوهشي ،اسناد باالدسمتي نهماد كتابخانمههمای عممومي كشمور و همچنمين ديمدگاه
كارشناسممان و صمماحبنظممران طراحممي شممد .ايممن پرسممشنامممه از پممنج بخممش و  49گويممه تشممکي
شد.گويههای اين پرسشنامهها بر اساس يک طيف پنجقسمتي (كامالً مخمالفم تما كمامالً مموافقم)
طرح شدند .برای سنجش روايمي پرسمشناممه ،از روايمي صموری-محتموايي اسمتفاده شمد ،بمدين
ترتيب كه تعدادی از متخصصان و كارشناسان شام استادان رشتة علم اطالعمات و دانمششناسمي
نظرات آنها روايي مورد ت ييد قرار گرفت .برای سنجش پايايي پرسمشناممه نيمز از روش آلفمای
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و صاحب نظران حوزة علوم تربيتي و اسباببازی پرسشناممه را بررسمي كردنمد و بعمد از اصمالح
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كرونباخ استفاده شد .برای محاسبة آلفای كرونبماخ پرسمشناممه 70 ،عمدد پرسمشناممه بمهمنظمور
انجام پيش آزمون در جامعة پژوهش توزيع و ضمريب آلفمای كرونبماخ آن محاسمبه شمد .ضمريب
آلفای كرونباخ برای ك پرسشنامه  0/941و برای هريک از بخشهای پرسمشناممه نيمز ضمريب
آلفا باالتر از  0/1دستآمد ،و اين امر نشاندهندة پايايي باالی پرسشنامه بود.
يافتهها
بررسي اطالعات جمعيتشناختي كتابداران جامعة پژوهش نشان داد 41 ،درصمد پاسمخدهنمدگان
زن و  75درصد مرد بودند كه از لحاظِ مدرک تحصميلي  4/1درصمد كمارداني و پمايينتمر از آن،
 07/1درصد كارشناسي 71/1 ،درصد كارشناسيارشد و  4/1درصد دكتری بودنمد .از نظمرِ رشمتة
تحصيلي 00/7 ،درصد علم اطالعات و دانششناسي 1/1 ،درصمد ممديريت 9/1 ،درصمد ادبيمات،
 0/4درصد معارف و علوم اسالمي 1 ،درصد علوم تربيتي و روانشناسي 7/7 ،درصد علموم رايانمه
و فناوری اطالعات و  43/3درصد ساير رشتهها بودند .از لحاظِ سابقة كماری 41/5 ،درصمد كمتمر
از  0سال 74/9 ،درصد بين  0تا  40سال 40/9 ،درصد بين  44تا  40سال 47/1 ،درصمد بمين  44تما
پرسش اول .كاربران تا چه حؤد از اسؤباببؤازيهؤاي موجؤود در كتابخانؤههؤاي
عمومي كشور استفاده ميكنند؟

هممدف از پرسممش حاضممر ،بررس مي مي مزان و نحمموة اسممتفاده از اي من اسممباببممازیهمما ،نمموع
اسباببازی های مورداستفاده و همچنين ميزان رضايت از بخش اسباببازی كتابخانهها بود.
قبم از پاسممخ بممه ايممن پرسممش ،ابتممدا خالصممهای از وضممعيت مراجعممان بخممش اسممباببممازی
كتابخانه آورده ميشود .طبق نظر كتابداران ،دختران بيشترين مراجعان بخمش اسمباببمازی بودنمد
كه تقريباً بيش از دوبرابر پسران به بخمش اسمباببمازی مراجعمه مميكننمد .از نظمرِ سمني ،بيشمترين
مراجعان مربو به گروه سني  0تا  9سال هستند كه حدود نيمي از مراجعان را تشمکي مميدهنمد،
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 50سال ،و  40/5درصد بيش از  50سال سابقة كاری داشتند.

و دو گروه سني  7تا  0سال و  9تا  45سال نيز در ردههای بعدی قرار دارند.
بررسي وضعيت اسباببازیهای موجود در كتابخانهها نشان داد اسباببازیها بيشمتر از نموع
كمکآموزشي )7 ،فکری )1 ،فرهنگي-هنری ،و  )0الکترونيکي و رايانهای قاب دستهبندی هسمتند.
وضعيت اين اسباببازیها و ميزان استفاده از آنها در جدول  4آمده است.
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اسباببازیهای گروهي هستند كه پنج رده اسباببمازیهمای  )4حركتمي-مهمارتي )5 ،آموزشمي-

بررسی و ارزيابی وضعیت بهکارگیری اسباببازی در کتابخانههای عمومی کشور

جدول  .4اسباببازیهای موجود دركتابخانهها برحسب نوع و ميزان استفاده از هريک
ميزان استفاده

وضعيت موجود

رديف

نوع بازي

4

حركتي -مهارتي

410

5

آموزشي و كمک آموزشي

403

43 / 3

7

فکری

703

10 /40

710

1

فرهنگي -هنری

77

7/4

74

7/1

0

الکترونيکي و رايانه ای

4

0/3

41

5 /05

4

بدون پاسخ

404

43 / 4

471

40 /71

فراواني

درصد فراواني

فراواني

درصد فراواني

50 /50

494

54 / 1

434

49 / 5
71 /50

همان طور كه دادههمای جمدول  4نشمان مميدهمد ،بيشمترين اسمباببمازیهمای موجمود در بخمش
اسباببازی بهترتيب از نوع فکری ،حركتي-مهارتي و آموزشي و كمکآموزشمي هسمتند .ميمزان
استفاده از اسباببازیها نيز به همين ترتيب است .آشکار است كمه اسمباببمازیهمايي كمه تعمداد
بيشتری از آنها در كتابخانهها موجود است بيشتر نيز مورد استفاده قرار ميگيرند .قاب ذكمر اسمت
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طبق گفتة كتابداران ،اندک اسباب بازی الکترونيکمي موجمود در قالمب هديمه از سموی خيّمران يما
خانوادهها برای كتابخانهها تهيه شدند و نهاد كتابخانهها اسباببازی الکترونيکي برای كتابخانمههما
ارسال نکرده است .در ادامه ،در جدول  5برخي از اسباببمازیهمای ارسمالي نهماد كتابخانمههمای
عمومي كشور برای كتابخانههای عمومي ميآيد.
جدول  .5برخي از اسباببازیهای ارسالي نهاد كتابخانهها به كتابخانههای عمومي برحسب نوع
رديف

نام اسباب بازي

4

حركتي-مهارتي

5

آموزشي و
كمکآموزشي

نام اسباب بازي

مکعب آموزشي؛ عروسمکهمای انگشمتي؛ سرسمرة اشمکال؛ عروسمکهمای نمايشمي؛
ماشين بازی
چرتکه؛ قطار اعداد؛ خشكش اشکال؛ گنجينة چوبي علميآموزشي؛ سازة هندسي
جورچين آهنربايي ،آجرة سطلي؛ قطار اعداد؛ كيدوكو؛ مکعب سموما؛ هموش چمين؛

1

فرهنگي-هنری

آدمک؛ دامينوی اشکال برجسته؛ آجرک؛ دوز 7تايي
كاشيچين؛ جورچين رنگارنگ؛ بوم نقاشي؛ عروسک دارا و سمارا؛ لبماس محلمي دارا
و سارا؛ رنگ چين
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7

فکری

پممازل معکبممي اشممکال؛ سرسممرة اشممکال؛ تممانگو؛ بنممدک؛ سمماز و بمماز حيوانممات ؛ بممرج
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همان طور كه در جدول  5نمايان است ،اسباببازیهای فراواني از سوی نهاد برای كتابخانمههمای
عمومي كشور ارسال شده است .البته ،قاب ذكر است كه تعمداد و نموع اسمباببمازیهمای ارسمالي
لزوماً برای همة كتابخانهها يکسان نيست .بمرای برخمي كتابخانمههما برحسمب نيماز مموارد بيشمتری
ارسال شده است كه در اين جدول بيمان نشمدند .همچنمين ،برخمي كتابخانمههما اسمباببمازیهمای
زيادی را در قالب هديه و كممکهمای خيّمران و مردممي دريافمت كردنمد كمه آنهما نيمز در ايمن
جدول ذكر نشدند.
در ادامة اين بخش ،ميانگين كلي اسمتفاده از اسمباببمازی در كتابخانمههمای عممومي ممورد
بررسي قرار گرفت .جدول  7ميزان استفادة كاربران از اسباببازیها در كتابخانمههمای عممومي و
همچنين مقايسة آن با ميزان مطلوب ( )1را نشان ميدهد .با توجمه بمه نرممال بمودن توزيمع دادههما،
برای مقايسة ميانگينها با وضعيت مطلوب از آزمون تي تکنمونهای استفاده شده است.
جدول  .7ميزان استفادة كاربران از اسباببازی در كتابخانههای عمومي

رديف

متغيرها

ميانگين انحراف معيار
آمارة t

4
5

ميزان استفاده از
اسباب بازی ها
ميزان امانت اسباب بازی ها

درجة
آزادی

سطح معناداری
آزمون
P-value

7 /14

4 /44

- 1 /44

337

0 /00

5 /14

4/1

- 7 /70

311

0 /00

طبق دادههای جدول  ،7ميانگين ميزان استفاده از اسباببازیها در كتابخانههای عممومي  7/14بمه
دست آمده كه باالتر از حد متوسش ( ) 7است .البتمه ،مقايسمة ايمن ميمانگين بما سمطح مطلموب ()1
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مقايسة وضع موجود با سطح مطلوب

نشان ميدهد كه ميزان اسمتفاده از اسمباببمازی در كتابخانمههمای عممومي كمتمر از حمد مطلموب
است .بررسي ميانگين ميزان امانت اسباببازیها نيز نشان ميدهد كه ميزان آن از حد متوسش نيمز
ازكتابخانهها اسباببازیها را امانت نميدهند.

56
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كمتممر اسممت و فاصمملة زيممادی بمما حممد مطلمموب دارد .البتممه ،ايممن بممهدلي م آن اسممت كممه بسممياری

بررسی و ارزيابی وضعیت بهکارگیری اسباببازی در کتابخانههای عمومی کشور

در رابطه با ميزان استفاده از اسباببازیهای كتابخانه ،يکي ديگر از متغيرهمايي كمه در ايمن
بخش مورد بررسي قرار گرفت ميزان رضايت مراجعان از بخش اسباببازی و خدمات ارائمهشمده
در آن بود .وضعيت اين متغير و ابعاد آن در جدول  1آمده است.
جدول  .1ميزان رضايت مراجعان از بخش اسباببازی در كتابخانههای عمومي
مقايسة وضع موجود با سطح مطلوب
رديف

متغيرها

4

سطح

ميانگين انحرافمعيار

آمارة t

درجة معناداری
آزادی آزمون
P-value

برخورد كتابداران

7/34

0/90

-4/40

310

0/00

(نحوة امانت و بازگشت ،بازی كردن،

7/40

4/03

-54/40

311

0/00

قوانين و مقرارت بخش اسباببازی
5

مرتب كردن و مانند آن)
1

تنوع اسباببازیها

5/14

4/4

-53/44

314

0/00

7/09

4/4

-55/43

314

0/00

7/77

0/90

-41/11

315

0/00

7/03

4/09

-57/01

314

0/00

7/54

0/39

-53/74

340

0/00

0
4
3
1

ظاهر اسباببازیهای بخش
اسباببازی
كيفيت اسباببازیها
اسباببازیهای ايراني در مقاب ديگر
اسباببازیها
ميانگين كلي
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7

ساعت كاری

7/54

4

-49/30

314

0/00

همان طمور كمه دادههمای جمدول  1نشمان مميدهنمد ،ميمانگين كلمي رضمايت مراجعمان از بخمش
اسباببازی  7/54به دست آمده كه مطابق با نتيجة آزمون تي تکنمونهای بماالتر از حمد متوسمش
است ،اما با حد مطلوب اختالف معنادار دارد .بررسي ميانگين ابعاد مختلمف رضمايت مراجعمان از
بخش اسباببازی حاكي از آن است كه بيشترين رضايت مربو به كتابداران بخش اسمباببمازی
است ،كه اين مهم برای كتابخانهها نقطهقوت محسوب ميشود .كمترين رضمايت مربمو بمه بُعمد
ايراني ،و رضايت از ظاهر اسباببازیها كمترين ميانگين را داشتند.
52
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تنوع اسباببازیها است كه از حد متوسش نيز كمتر است .همچنين ،رضايت از اسمباببمازیهمای

بهار  0011دوره  72شماره 0

پرسؤؤش دوم .از ديؤؤدگاه كتابؤؤداران و كؤؤاربران ،ميؤؤزان اثربخشؤؤي اسؤؤتفاده از
اسباببازي در كتابخانههاي عمومي كشور چقدر است؟

برای پاسخ به اين پرسش ،از كتابداران شركتكننمده در پمژوهش خواسمته شمد چنانچمه در
كتابخانة مح خدمت خود بخش اسباببازی فعال دارند ،بر اسماس وضمعيت موجمود كتابخانمه و
با توجه به تجربه و شناختي كه از كار در بخش اسباببازیها كسب كردنمد بمه پرسمشهما پاسمخ
دهند .جدول  0ميانگين ميزان ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانههای عممومي و مقايسمة
آن با سطح مطلوب ( )1را از ديدگاه كتابداران نشان ميدهد.
جدول  .0ميانگين ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانه از ديدگاه كتابداران
مقايسة وضع موجود با سطح

4

افزايش مراجعه به كتابخانه

1/41

0/13

1/10

110

0/00

1/54

0/10

9/09

115

0/00

7/13

0/93

-7/15

131

0/00

7/91

0/19

-4/90

114

0/00

0

تقويت روحية جمعگرايي در كودكان

1/44

0/17

0/00

131

0/00

4

تقويت مهارتهای فکری مراجعان

1/09

0/17

7/71

131

0/00

3

تقويت مهارتهای حركتي مراجعان

7/94

0/13

-4/57

110

0/54

1/07

0/10

4/41

114

0/57

1/05

0/14

0/11

114

0/79

1/01

0/35

7/75

115

0/004

7
1

1
9
40

یبت تجربة مثبت از كتابخانه در ذهن
مراجعان
افزايش استفاده از ساير منابع موجود در
كتابخانه (مانند كتاب و نشريات ادواری)
افزايش محيش آموزش و يادگيری برای
مراجعان

تقويت مهارتهای روانشناختي مانند
تقويت خالقيت و عزتنفس مراجعان
تقويت مهارتهای اجتماعي مانند تقويت
كمک به همنوع
ميانگين كلي
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t

آزادی

آزمون

5

51

ميانگين انحرافمعيار

آمارة

درجة

سطح معناداری
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رديف

متغير

مطلوب

بررسی و ارزيابی وضعیت بهکارگیری اسباببازی در کتابخانههای عمومی کشور

طبق دادههای جدول  ،0ميانگين كلي ایربخشي استفاده از اسباببمازی در كتابخانمههمای عممومي
 1/01به دست آمده كه نشاندهندة ت یيرات مثبت آن در كتابخانهها اسمت .نتيجمة آزممون آمماری
نيز نشان ميدهد كه ميزان ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانمههما بماالتر از حمد مطلموب
اسممت .همممانطممور كممه در جممدول  0نمايممان اسممت ،در پممژوهش حاضممر ،ایربخشممي بممهكممارگيری
اسباببازی دركتابخانههای عمومي با ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفمت .یبمت تجربمه مثبمت
از كتابخانمه در ذهمن مراجعمان ،تقويمت روحيمة جممعگرايمي در كودكمان و افمزايش مراجعمه بمه
كتابخانه از جمله ابعاد ایربخشي بودند كه همگي وضعيت باالتر از حد مطلوب بمه دسمت آورنمد.
سماير ابعماد نيمز همگمي ميمانگين بمااليي كسمب كردنمد .در مجمموع ،مميتموان گفمت اسمتفاده از
اسباببازی در كتابخانهها نتايج مثبتي را برای كتابخانهها به همراه داشته است.
اما در پيوند با بحث ایربخشي بخش اسباببمازی ،يکمي ديگمر از ممواردی كمه در پمژوهش
حاضر بررسي شد رتبهبندی عوام مؤیر بر ایربخشي بخش اسمباببمازی بمود .بمرای ايمن منظمور،
نخست با بررسي متون مختلف و همچنين كسب ديدگاههای تعدادی از صاحبنظمران ،برخمي از
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عوام شناسايي شدند .سپس از كتابمداران خواسمته شمد ميمزان اهميمت هريمک از ايمن عوامم را
مشخص سازند .در حقيقت ،اين عوام به مسائلي اشاره دارنمد كمه اگمر رعايمت و تقويمت شموند
ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانهها را بيشتر ميكنند .در اداممه ،ميمزان اهميمت هريمک
از اين عوامم از ديمدگاه كتابمداران آورده شمده اسمت .بمرای رتبمهبنمدی ايمن عوامم از آزممون
فريدمن استفاده شد .اين آزمون برای مقايسة ميانگين رتبهبندی متغيرها به كار مميرود .نتمايج ايمن
آزمون در جدولهای  4و  3آورده شده است.
جدول  .4آزمون فريدمن دربارة عوام مؤیر بر افزايش ایربخشي بخش اسباببازی در كتابخانهها
فراواني

مقدار مجذور كاي

درجة آزادي

سطح معناداري آزمون

300

4/541

49

0/000

طبق دادههای جدول  ،4سطح معناداری آزممون كمتمر از  0/00اسمت؛ در نتيجمه ،فمرض صمفر رد
اسباببازی در كتابخانهها دارای رتبه و اهميت متفاوتي هستند .رتبة هريمک از عوامم در جمدول
 4نمايان است.
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مي شود .اين بدين معنما اسمت كمه از نظم ِر كتابمداران ،عوامم ممؤیر بمر افمزايش ایربخشمي بخمش

بهار  0011دوره  72شماره 0

جدول  .3رتبة ميانگين نظرات پاسخگويان دربارة عوام مؤیر بر افزايش ایربخشي بخش اسباببازی در كتابخانهها
4

افزايش ميزان تنوع اسباب بازیها

45 /43

5

اختصاص بودجة یابت و مناسب برای خريد و نگهداری از اسباببازیها

45 /04

7

افزايش تعداد اسباب بازی متناسب با نيازهای همة مراجعان

44 /97

1

امکان استفاده از روش های متنوع برای نگهداری و نمايش اسباببازیها در كتابخانه

44 /13

0

اختصاص فضای كاری كافي برای بخش اسباببازی

44 /10

4

حمايت مديران كتابخانه از بخش اسباببازی كتابخانه

44 /30

3

وجود بخش مجزا برای اسباببازی در كتابخانه

44 /04

1

تهية اسباببازی های متناسب با فرهنگ بومي منطقه

44 /43

9

تفکيک بخشهای كتابخانه از بخش اسباببازی

40 /11

40

تفکيک اسباببازیهای گروههای سني مختلف در بخشهای مجزا

40 /14

44

وجود دستوالعم های دقيق برای خدمت رساني در بخش اسباببازی

40 /17

45

وجود دستورالعم و استاندارد برای یبت و سازماندهي اسباببازیها

40 /73

47

برگزاری دوره های آموزشي برای والدين و فرزندان برای استفادة بهتر از اسباببازیها

40 /44

41

برگزاری دورههای ضمنخدمت دربارة اسباببازیها برای كتابداران

40 /40

40

همکاری كتابخانه با ديگر سازمانها و ارگانهای فعال در زمينة اسباببازی در سطح منطقه

9 /01

44

استفاده از روان شناس و كارشناس علوم تربيتي در بخش اسباببازی

9 /51

43

استفاده از كتابدار متخصص در بخش اسباببازیها

9 /57

41

افزايش تعداد كتابداران كتابخانه

9 /49

49

افزايش ساعات كاری بخش اسباببازیها

1 /47

50

استفاده از كتابدار تماموقت در بخش اسباببازیها

3 /94

طبق دادههای جدول  ،3هرچه رتبة يک عام بيشتر باشد نشاندهندة اهميمت و اولويمت بيشمتر آن
است .در حقيقت ،ترتيب رديف همای جمدول بيمانگر ميمزان اهميمت عوامم اسمت .بمر ايمن پايمه،
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رديف

عوام مؤیر بر ایربخشي

رتبة ميانگين

ميتوان گفت از ديدگاه كتابداران ،عوام  )4افمزايش تنموع اسمباببمازیهما )5 ،در نظمر گمرفتن
بودجة مناسب و یابت برای بخش اسباببازی )7 ،افزايش تعداد اسباببمازی متناسمب بما نيازهمای
كتابخانه ،و  )0اختصاص فضای كاری كافي برای بخش اسباببازی  0عاملي هستند كمه بيشمترين
61
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همة مراجعان )1 ،امکان استفاده از روشهای متنوع برای نگهمداری و نممايش اسمباببمازیهما در

بررسی و ارزيابی وضعیت بهکارگیری اسباببازی در کتابخانههای عمومی کشور

تم یير را بممر ميممزان ایربخشممي بخممش اسممباببممازی دارنممد .البتممه ،بممرای ایممربخشتممر كممردن بخممش
اسباببازی در كتابخانههای عمومي توجمه بمه هممة ايمن  50مموردی كمه در جمدول آورده شمده
ضروری است ،اما برخي ابعاد اولويت بيشتری دارند.
پرسش سوم .آيا كتابداران كتابخانههؤاي عمؤومي از دانؤش و توانمنؤدي الزم در
ارتباط با استفاده از اسباببازي در كتابخانه برخوردار هستند؟

ميزان دانش و توانمندی كتابداران نقش زيادی بر نحوة ارائمة خمدمات در كتابخانمههما دارد.
اين مسئله برای كتابداران بخش اسباببازی نيز مطرح است .با توجه بمه آنکمه نهماد كتابخانمههمای
عمومي كشور قصد دارد بهمرور برای همة كتابخانهها اسباببازی ارسال كند ،الزم است قب از آن
ميزان دانش و توانمندی كتابداران دربارة اسباببازی و كمار كمردن در بخمش اسمباببمازی ممورد
بررسي قرار گيرد .برای اين منظور ،در پژوهش حاضر با بررسي متون و ديدگاه كارشناسمان حموزة
اسباببازی ،از تعداد  44مؤلفمه بمرای سمنجش دانمش و توانمنمدی موردنيماز بمرای كمار در بخمش
اسباببازی استفاده شد .اين  44مؤلفه جنبههای مختلف دانش و مهمارتهمای موردنيماز كتابمداران
بخش اسباببازی را نشان ميدهد .جدول  1وضعيت هريک از اين مؤلفهها را بنما بمه خوداظهماری
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كتابداران نشان مي دهد .در اين جمدول ،ماننمد جمداول پيشمين ،افمزون بمر ميمانگين از آزممون تمي
تکنمونهای نيز برای مقايسة وضعيت موجود با سطح مطلوب استفاده شده است.
جدول  .1وضعيت دانش و توانمندی كتابداران دربارة اسباببازیها
مقايسه با سطح مطلوب
رديف

4
5
7

آشنايي با ويژگيها و عاليق گروههای
سني مختلف مراجعان
آشنايي با اسباببازیهای مختلف
كودكان و نوجوانان
مطالعه در زمينة انواع اسباببازیها و
كاركردهای مختلف آنها
آشنايي با اسباببازیهای بومي منطقه

آزادي

معناداري
آزمون

7/70

4/44

-43/37

111

0/00

5/33

4/45

-75/01

111

0/00

5/14

4

-13/41

111

0/00

5/9

4/4

-73/34

111

0/00
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1

ابعاد

ميانگين انحرافمعيار

آمارۀ t

درجة

سطح
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مقايسه با سطح مطلوب
رديف

0
4
3
1
9

آشنايي با اسباببازیهای سازگار با
فرهنگ ايراني-اسالمي
آشنايي با اسباببازیهای مخصوص
هريک از گروههای سني
شناخت از اسباببازیهای مخصوص
پسران و دختران
آشنايي با نحوة كار كردن با انواع
اسباببازیها
آشنايي با اصول ايمني ،نگهداری و
مراقبت از اسباببازیها
آگاهي از ت یيرات و كاركردهای
هريک از انواع اسباببازیها

آزادي

معناداري
آزمون

5/11

4/04

-11/04

111

0/00

5/30

4/44

-71/41

111

0/00

5/94

4/55

-50/04

111

0/00

5/94

4/59

-51/97

111

0/00

5/93

4/50

-50/14

111

0/00

5/17

4/47

-70/50

141

0/00

آشنايي با اصول و معيارهای ظاهری
44

انتخاب اسباببازی برای گروههای

5/31

4/40

-77/47

133

0/00

سني مختلف
توانايي آموزش استفاده از
45

اسباببازی های مختلف به كودكان و

5/43

4/04

-74/11

130

0/00

والدين آنها
47
41
40
44

61

توليدكننده و فروشندگان اسباببازی
آشنايي با روشهای ارزيابي
اسباببازیها
عالقهمندی به كار كردن در بخش
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طبق دادههای جدول  ،1ميانگين كلي دانش كتابداران در زمينمة اسمتفاده از اسمباببمازی  5/34بمه
دست آمده كه پايينتر از حد متوسش است و با حد مطلوب بسيار فاصله دارد .بنمابراين ،مميتموان
گفممت كتابممداران دانممش و توانمنممدی انممدكي در زمينممة اسممباببممازی دارنممد .بررسممي وضممعيت
مؤلفههای مربو به دانش و توانمندی نيز نشان ممي دهمد سمه مؤلفمة داشمتن صمبر و حوصملة كمار
كردن با اسباببازیها و عالقهمندی به كار در بخش اسمباببمازیهما ،و آشمنايي بما ويژگميهما و
عاليق گروههای سني مختلف مراجعان وضعيت متوسش دارند .اين سمه مؤلفمه نيمز بيشمتر گويمای
روحيممات و دانممش كلممي كتابممداران اسممت تمما دانممش تخصصممي موردنيمماز بممرای كممار در بخممش
اسباببازی .در ساير مؤلفهها ،ميانگين بهدستآمده كمتر از حد متوسمش اسمت و بما حمد مطلموب
فاصله زيادی دارنمد .در ايمن ميمان ،برخمي مؤلفمههما ماننمد آشمنايي بما كمارگزاران ،شمركتهمای
توليدكننده و فروشندگان اسباببازی ،آشنايي با روشهمای ارزيمابي اسمباببمازیهما ،مطالعمه در
زمينة انواع اسباببازی ،و آشنايي با اسباببازیهای بمومي و ايرانمي-اسمالمي بمهترتيمب كمتمرين
ميانگينها را دارند.
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بهطور كلي ،نتايج اين پرسش نشان داد كتابمداران دانمش و مهمارتهمای تخصصمي انمدكي
برای كار در بخش اسباببازی دارند .بدون ترديد ،اين مهم در ارائة خدمات بخمش اسمباببمازی
ایر منفي دارد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه در بسياری از كتابخانههای دنيا از اسباببازی استفاده ميشود .بسياری از پژوهشمگران نيمز
استفاده از اسمباببمازی در كتابخانمههما را يمک ضمرورت مميداننمد؛ چراكمه همم باعمث تقويمت
مهارتهای گوناگون مراجعان كتابخانهها ميشود و هم بر نقش اجتمماعي كتابخانمههما و افمزايش
كيفيت خدمات كتابخانهها تم یير مثبمت دارد (ورنمر5047 ،4؛ پماول .)5047 ،5نهماد كتابخانمههمای
عمومي كشور نيز با آگاهي از اين مهم در سالهمای اخيمر ارسمال اسمباببمازی بمه كتابخانمههمای
عمومي كشور را در اولويت برنامههای خود قرار داده است .ادامة انجام ايمن كمار نيازمنمد مطالعمه
و بررسي وضعيت موجود است تا با شناسايي نقا ضعف و قوت ،ادامة كار بهصمورت دقيمقتمر و
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علميتر انجام گيرد .بر اين پايه ،در پژوهش حاضر ،وضمعيت موجمود اسمتفاده از اسمباببمازی در
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كتابخانههای عمومي از لحاظِ ميزان و نحوة استفاده ،ميزان رضايت از اسباببازیهمای كتابخانمه،
ایربخشي اسباببازیهای كتابخانه و نيز دانش و توانمندی كتابداران در زمينة اسمباببمازی ممورد
بررسي قرار گرفت.
يافتههای پژوهش نشان دادند بيشترين مراجعان بخش اسباببازی را كودكان  0تما 9سماله و
ظ جنسميت مراجعمان دختمر بميش از دوبرابمر پسمران بودنمد.
 7تا 0ساله تشکي مي دهند كه از لحا ِ
تناسب اسباببازیهای ارسالي به كتابخانه با سن و جنسيت مراجعان نکتة بسيار مهممي اسمت كمه
مسئوالن خريد اسباببازی بايد به آن توجه كنند .بهويژه ،با توجمه بمه محمدوديتهمای بودجمهای
بهتر است اسباببازی بمرای گمروههمای سمنيای كمه بيشمترين مراجعمه را دارنمد فرسمتاده شمود و
اولويت نيز به اسباببازیهای ويژة دختران داده شود.
بررسي نوع اسباببازیهمای موجمود در كتابخانمههما نشمان داد بيشمترين اسمباببمازیهمای
موجود در كتابخانهها بمهترتيمب از نموع فکمری ،آموزشمي و كممکآموزشمي و كمتمرين تعمداد،
بازیهای الکترونيکي و رايانهای هستند .با توجه به تنوع فراوان انمواع اسمباببمازی ،بايمد در تهيمة
اسباببازیها تم مين كننمدة بخشمي از نيازهمای كودكمان هسمتند .بررسمي ميمزان اسمتفاده از انمواع
اسباببازیها نيز بهنوعي متناسب با ميزان موجودی هريک از اسباببمازیهما بمود ،بمهطموری كمه
مراجعان بيشترين استقبال را از دو دسته اسمباببمازیهمای فکمری و آموزشمي و كممکآموزشمي
داشتهاند و در مقاب كمترين استفاده را نيز از بازیهای الکترونيکي و رايانهای داشمتهانمد .در ايمن
راستا ،در برخي مطالعات مانند ليندسي ،ليندسي ،ليانوس و انه )5041( 4بمر لمزوم تهيمة هممة انمواع
اسباببازیها برای كتابخانههما ت كيمد شمده اسمت .بمهگفتمة آنهما ،اسمباببمازیهمای رايانمهای و
ويدئويي در كتابخانههای امريکا بسيار رواج دارند و بيشمترين اسمتفاده از آنهما مميشمود .بما ايمن
حال ،بررسي ميزان استفاده از اسباببمازی همای فمردی و گروهمي نيمز نشمان داد مراجعمان بخمش
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اسباببازی برای كتابخانهها بمه هممة انمواع اسمباببمازیهما توجمه كمرد؛ چراكمه هركمدام از ايمن

اسباببازی بيشتر تماي به استفاده از اسباببازیهای گروهمي دارنمد .در هممين راسمتا ،برخمي از
پممژوهشهممای صممورتگرفتممه ت كيممد بيشممتری بممر اسممتفاده از اسممباببممازیهممای گروهممي بممرای
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كتابخانههای عمومي داشتند .از ديدگاه آنها ،اسباببازیهمای گروهمي يمادگيری بيشمتری بمرای
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كودكان به همراه دارند ،ضمن اينکه رفتار اجتماعي و تعماملي كودكمان را نيمز بهبمود مميبخشمند
(نيکلسون5040 ،4؛ مکنز .)5003 ،5از لحاظِ اقتصادی نيز اسباببازیهای گروهي توجيمه بيشمتری
دارنممد؛ چراكممه همممزمممان مراجعمان بيشممتری ممميتواننممد از آنهمما اسممتفاده كننممد .توجممه بيشممتر بممه
اسممباببممازیهممای گروهممي در مقابم اسممباببممازیهممای فممردی از نکممات مثبتممي اسممت كممه نهمماد
كتابخانههای عمومي كشور به آن اهتمام داشته است.
بررسي وضعيت كلي استفاده از اسباببازی در كتابخانههای عمومي كشمور نشمان داد ميمزان
اسممتفاده بمماالتر از حممد متوسممش اسممت .در ايممن خصمموص ،نتممايج مربممو بممه بررسممي رضممايت از
اسباببازیها حاكي از آن بود كه ميزان رضايت كلي كاربران از اسمباببمازیهمای كتابخانمههما و
بخش اسباببازی كتابخانهها نيز باالتر از حد متوسش است ،اما تا حدی از كيفيت ،كميمت و تنموع
اسباببازیها رضايت ندارند .تعداد كم اسباببازیها و همچنين نداشتن فضای كافي برای بخمش
اسباببازی و نيز كم بودن ساعت كاری بخش اسمباببمازی مهممتمرين مسمائلي بودنمد كمه باعمث
نارضايتي مراجعان بخش اسباببازی ميشوند .مديران و برنامهريزان نهاد با در نظمر گمرفتن مموارد
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گفتهشده ميتوانند اين كمبودها را بهمرور رفع كرده و زمينة رضايت مراجعان را فراهم سازند.
دربارة ميزان ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانمههما نيمز نتمايج نشمان داد از ديمدگاه
كتابداران ،ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانههای عممومي بماالتر از حمد مطلموب اسمت.
یبت تجربة مثبت از كتابخانه در ذهن مراجعان ،تقويت روحية جمعگرايمي در كودكمان و افمزايش
مراجعه به كتابخانه از جمله ابعاد ایربخشي بودند كه همگي وضعيت باالتر از حد مطلوب به دسمت
آورنممد .بممر ايممن اسمماس ،ممميتمموان گفممت علمميرغممم كمبودهممای موجممود ،ارسممال اسممباببممازی بممه
كتابخانه های عمومي كشور فعاليتي ایربخش بوده است .در اين راستا ،افزايش تنوع اسباببازیهما،
تخصيص بودجة مناسب و یابت برای بخش اسباببمازی ،افمزايش تعمداد اسمباببمازی متناسمب بما
نيازهای همة مراجعان ،استفاده از روشهمای متنموع بمرای نگهمداری و نممايش اسمباببمازیهما در
كتابخانه ،اختصاص فضای كافي برای بخش اسباببازی ،تهية اسباببازیهای متناسب بما فرهنمگ
بومي منطقه ،تفکيک بخشهای كتابخانه از بخش اسباببازی ،وجود دستورالعم های دقيق بمرای
خدمترساني در بخش اسباببازی و مانند آنها ممواردی هسمتند كمه مميتواننمد موجمب افمزايش
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بيشتر ایربخشي استفاده از اسباببازی در كتابخانهها شوند.
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يکي از مسائ ديگری كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفمت دانمش و توانمنمدی
كتابداران در زمينة اسمباببمازیهما بمود .يافتمههمای پمژوهش گويمای دانمش و توانمنمدی انمدک
كتابممداران در زمينممة اسممباببممازیهمما و كممار در بخممش اسممباببممازی اسممت .ايممن مسممئله يکممي از
چالشهای اصلي بهكارگيری اسمباببمازی در كتابخانمه همای عممومي كشمور اسمت .بما توجمه بمه
اهميت نقش كتابداران بخمش كمودک و اسمباببمازی و همچنمين حساسميت و اهميمت تربيمت و
برخورد درست با كودكان ،ضروری است كه نهماد كتابخانمههمای عممومي كشمور بمه ايمن مسمئله
توجممه كنممد .برگممزاری دورههممای آموزشممي و ضمممنخممدمت دربممارة انممواع اسممباببممازیهمما و
كاركردهای آنها ،اسباببازیهای گروههای سني و جنسيتي مختلمف ،اسمباببمازیهمای بمومي،
اصول و معيارهای انتخاب ،ارزيابي و كار با اسباببازیها ،اصول ايمنمي ،نگهمداری و مراقبمت از
اسباببازیها ،نحوة سازماندهي اسباببازیها ،و نظاير آنهما از جملمه اقمداماتي اسمت كمه نهماد
كتابخانههای عمومي كشور ميتواند برای افزايش دانش و توانمندی كتابداران انجام دهمد .البتمه،
در برخي از اين زمينهها نهاد گامهايي برداشته است.
استفاده از اسباببازی در كتابخانههای عمومي كشور بيان ميشود:
 بهجای ت كيد بر ايجماد بخمش اسمباببمازی در كتابخانمههما ،بهتمر اسمت بخمش بمازی در
كتابخانهها راهاندازی شود .وقتي صحبت از بخش اسمباببمازی مميشمود بمهنموعي آن را
محدود به اسباببازی ميكنيم ،اما وقتي از بخش بازی صحبت ميكنميم تنهما محمدود بمه
اسباببازی نميشود بلکه انواع مختلمف بمازیهما را شمام مميشمود .بمازیهمای زيمادی
وجود دارند كه ميتوان بهراحتي و بمدون همي وسميله يما تجهيمزات خاصمي آنهما را در
كتابخانهها انجام داد .كاركرد اسباببازیهما آمموزش ،سمرگرمي و توسمعة مهمارتهمای
مراجعان است؛ با كمک بسياری از بازیهای بمدون وسميله نيمز مميتموان بمه ايمن اهمداف
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بهطور كلي ،در پايان با توجه به يافتههای پژوهش ،پيشنهادهمای زيمر بمرای بهبمود ایربخشمي

دست يافت .بنابراين ،با توجه به هزينة زياد خريد اسمباببمازی ،كمبمود فضمای كتابخانمه،
كمبود امکانات و بودجه ،به نظر ميرسد اگر نهاد تالش كند در كتابخانههما بخمش بمازی
بدين معنا نيست كه از اسباببازی در كتابخانهها استفاده نشود يا خريد اسباببمازی بمرای
66
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ايجاد كند ،در رسيدن به اهداف خود توفيق بيشمتری خواهمد داشمت .البتمه ،ايمن پيشمنهاد
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كتابخانه ها متوقف شود ،بلکمه منظمور ايمن اسمت كمه خمدمات ايمن بخمش تنهما بمه ارائمة
اسباببازی محدود نشود.
 همان طور كه برای تهيه و خريد كتاب و نشريات خشمشي معينمي در كتابخانمههما وجمود
دارد ،بايمد بمرای بخمش اسمباببممازی كتابخانمه نيمز خمشمشممي دقيقمي بما در نظمر گممرفتن
ويژگيهای بومي كتابخانمههما ،تنموع مراجعمان كتابخانمههما ،اصمول و معيارهمای انتخماب
اسباببازی و نظاير آنها تدوين شود .خريدهايي كه بمر پايمة خمشمشمي كتابخانمه باشمند
تناسب بيشتری با نيازهای كتابخانه خواهند داشت.
 تهيه و تدوين دستورالعم های دقيق برای بخش اسباببازی كتابخانههما از مسمائ مهممي
است كه نهاد كتابخانههای عمومي كشور بايد به آن توجه كند .اين دسمتورالعم هما بايمد
شممام مسممائلي همچممون نحمموة امانممت دادن اسممباببممازیهمما ،نحمموة یبممت و سممازماندهممي
اسباببازیها ،نحوة وجين و از رده خارج كردن اسمباببمازیهمای ازكارافتماده ،سماعات
كار بخش اسباببازی و مانند آنها باشد .تهية ايمن دسمتورالعم هما باعمث شمفاف شمدن
وظايف كتابداران و نيز ارائة بهتر خدمات ميشود.
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 آموزش و توانمندسازی كتابداران بخش كودک و اسباببمازی از جملمه اقمدماتي اسمت
كه برای ارائة خدمات بهتر در بخش اسباب بازی بايمد انجمام شمود .بمرای ايمن منظمور ،بمه
مواردی كه در اين مقاله گفته شد بايد توجه شود.
 انعقاد تفاهمنامة همکاری ميان نهماد كتابخانمههمای عممومي كشمور و ديگمر سمازمانهمای
فعال در زمينة اسباببازی ماننمد كمانون پمرورش فکمری كودكمان و نوجوانمان بمهمنظمور
تبممادل تجربيممات و اسممتفاده از ظرفيممت آنهمما نيممز از جملممه كارهممايي اسممت كممه نهمماد
كتابخانههای عمومي كشور ميتواند انجام دهد.
 در انتها ،پيشنهاد ميشود با توجه به هزينة باالی خريد اسباببمازی و كمبودهمای فراوانمي
كه در اين زمينه وجود دارد ،نهاد كتابخانههای عمومي كشور بما انجمام تبليغمات هدفمنمد
تالش كند از پتانسي خيّران كشور برای تهية اسمباببمازی بمرای كتابخانمههما بمهويمژه در
مناطق محروم استفاده كند.
دستورالعم های بخش اسباببازی ،و تبليغات هدفمند در راستای بهمرهگيمری از پتانسمي خيّمران
ميتوانند موضوعهای مناسبي برای پژوهشهای آتي در اين زمينه نيز باشند.
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