
 

 

 

های  نوسواد به کتابخانه ساالنبزرگو راهکارهای جذب  هاچالش
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 09/98/ 10تاریخ پذیرش: 
 چکیده

های عمومی از نوسواد به کتابخانه ساالنبزرگو راهکارهای جذب  هاچالشهدف پژوهش حاضر شناسایی 

 کتابداران ،  موردبررسی . جامعه  بود این پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی اکتشافی  .  بوددیدگاه کتابداران  

ها  . دادهبودهای عمومی شهرستان آذرشهر  در کتابخانهشاغل    کتابدار  14شامل    موردمطالعهعمومی و نمونه  

 وتحلیلتجزیه. َجهت  استگردآوری شده    یافتهساختاربا استفاده از مصاحبه نیمه   هدفمند  گیرینمونهبه شیوه  

ر سر  ب  هاچالش  ترینمهم ،  هایافته  بر اساس  کدگذاری گالسر و استراوس استفاده شده است.  ها از شیوهداده

کتابخانه به  نوسوادان  جذب  عمومی راه  از  ،  های  ،  فردی  هایچالش،  اجتماعی   هایچالش  یلقبمواردی 

فیزیکی   هایچالش و  و    هایچالش،  مادی  می   هایچالشانتشاراتی  شده باشندسازمانی  ارائه  راهکارهای   .  

،  تبلیغات فرهنگی مقوله اصلی    در چهارفوق نیز    های چالشجهت رفع  ،  این پژوهش  کنندگانشرکت توسط  

از بخش نوسوادان و    کتابخانه  یشتر بهای  حمایت،  ها برای نوسوادانایجاد تسهیالت و امکانات در کتابخانه

 . اندشده طبقه بندی    های عمومی جهت حمایت از بخش نوسوادان کتابخانه  هاسازمانهمکاری و هماهنگی  

باعث جذب بیشتر   تواندی معمومی    یهاکتابخانهتوسط    پژوهشدر این    یشنهادشدهپبکار گیری راهکارهای  

 عمومی شود. یهاکتابخانهنوسواد به  ساالنبزرگ

عمومیهاکتابخانه  -آذرشهر  :کلیدی  هایواژه  راهکارها  هاچالش  ،ی  سوادآموزی،    ،و 

 نوسوادان ، های عمومیکتابخانه
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  مقدمه

و   دهدیساالن را به خود اختصاص ماز مباحث آموزش بزرگ  یابخش عمده  یسوادآموز

در حال رشد به    یکشورها بخصوص کشورها  یدر تمام  یاز معضالت بشر  یکی   سوادی بی

م ا  رودیشمار  رفع  اهم   ین که  از  خاص   یتمعضل  ضرورت  بررس   یو  است.    ی برخوردار 

در جامعه    یادیمشکالت ز  سوادیو کم  سوادیبیکه    دهدینشان م  یفرهنگ  رامو  هایسازمان

در    ینیو د  یبهداشت ،  یفرهنگ،  یاقتصاد،  یاجتماع   هاییشرفتمانع پ  کهیطوربه،  کرده  یجادا

  یابد ¬یرشد و توسعه در جامعه کاهش م،  یشرفتسرعت پ  یابدجامعه شده است و اگر ادامه  

 (. 1384، ی)رستگار مقدم گوهر

باسواد  هایکوشش رغم  علی برای  تاکنون  گذشته  سالیان  از  که  مردم   فراوانی  کردن 

گرفته که    توسعهدرحالدر کشورهای    سوادیبیمعضل  هنوز  ،  صورت  است  نرفته  بین  از 

به   نوسوادان  بازگشت  می  سوادی بیمشکل  پورمطرح  )رجایی  ، عمرآبادیاکبری  ،  شود 

،  در جریان سوادآموزی   توجهقابلی  اجهداین گروه که با زحمات زیاد و صرف بو(.  1382

عدم مراجعه    گیرند به دلیل عدم استفاده و فاصله گرفتن از مطالعه وخواندن و نوشتن را یاد می

 (. 1393، گردند )باقرزادهبرمی  سوادی بیبه ، به کتب و نشریات

انجام شده در زمینه موانع سوادآموزی نوسوادان به نقش عوامل متنوعی    هایپژوهش در  

مشغله زندگیهمچون:  آمادگی،  های  جسمیعدم  ذهنی،  های  و  فرصت  ،  روحی  نداشتن 

،  مرادی و دلفان بیرانوند،  ؛ کردنوقابی1370،  نداشتن انگیزه )عزیزی،  استراحت برای مطالعه

به ادامه تح1397 ( عدم 1393،  نژادصیل سوادآموزان )رحیمی( نگرش مردم محل زندگی 

)قدسی سوادآموزی  مزایای  به  نسبت  زبان  ،  (1372،  آگاهی  به  کردن  صحبت  در  ناتوانی 

روزمره  ،  فارسی مشکالت  نشدن  کالس  سوادانبیحل  در  شرکت  بودن  ،  هابا  نامناسب 

، (1394، قربانی و ملکی، زاده فاصله بین خانه و محل تحصیل )حکیم، محتوای کتب درسی

 تجهیزات و نبود امکانات،  سوادآموزیمسئول    هایسازمانعدم همکاری و هماهنگی بین  

و کریمی آموزشی کمک )سلیمانی  خانواده  ،  (1397،  مناسب  درآمد  و  اقتصادی  وضعیت 

( اشاره شده است و عواملی چون مطابقت محتوای کتب درسی با نیازهای  1397،  )کردنوقابی
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مادی و   یهاقیتشو، داشتن اوقات فراغت، تبلیغ از طریق رادیو و تلویزیون، واقعی نوسوادان

،  (1387،  محمدزاده)  یسوادآموز  هایکالسمعنوی از عوامل مؤثر در جذب نوسوادان به  

مواد و خدمات  "در کتاب درسی    الذکرفوقذکر شده است. الزم به ذکر است که اکثر موارد  

 . اندشده( نیز مطرح 1395، میرحسینیاد )نوسو ساالنبزرگبرای  یاکتابخانه

  تدارک ،  برای جلوگیری از بروز موانع سوادآموزی در بین نوسوادان،  در ادامه جمله قبلی

فرصتبرنامه و  ویژه  برایهای  مداوم  آموزش  از سوی    های  تواند می  ها کتابخانهنوسوادان 

 (.1386، مفید باشد )غفاری

دهد  های عمومی در سوادآموزی نوسوادان نشان میمرتبط با نقش کتابخانه   های پژوهش  

کتابخانه  تبلیغاتیکه  طرح  با  عمومی  نشست ،  های  قصهبرگزاری  با  های  خواندن  و  گویی 

مهارت،  خانواده زندگیآموزش  فرصت،  های  هماهنگی  ایجاد  و  همکاری  با  شغلی  های 

  هانمایشگاهبرگزاری  ،  ساالنبزرگدر آموزش    مسئول سوادآموزی  های سازمانها و  کتابخانه

مالی   حمایت  با  همراه  خواندن  ترویج  برای  کتابداران  و  نویسندگان  و  ناشران  با  همراه 

فراهم و  دیگر  به  مؤسسات  بازگشت  از  بصری در جلوگیری  مواد سمعی    سوادی بیآوری 

، 2؛ کونگ2004،  1؛ مک لولین و موریس 1395،  کنند )تورانینوسوادان نقش مهمی ایفا می 

 (. 2015، 4؛ چیبوزور اوهاندو و کهندی2011، 3؛ چیسیتا2011

ها به  انجام شده در رابطه با عوامل مؤثر در جذب مخاطب به کتابخانه  هایپژوهش در  

دسترس کتابخانه،  پذیریعواملی چون:  کتابخانه،  تجهیزات  کتابخانه،  مکان  داخل  ،  فضای 

اشاره شده است )غیوری و  ، هاآنآموزش و ارائه خدمات بر اساس نیاز ، کارآفرینی سازمان

  هـای سـرمایه  و  نخبگـان،  روحانیون   در امر تبلیغ سوادآموزی همکاری   (.1395،  زادهحسن 

  سوادآموزی   دهندگانآموزش  ویژهبه  و  مدارس  مدیران  و  دهیاران،  شـورایاران،  اجتمـاعی

توسط این گروه    خوانیکتابتبلیغ  ، (. عالوه بر این 1395، است )میرزا بیگی   تی پراهم  بسیار

 (.1396،  مهربان  و  غفوری،  تواند به سوق دادن جامعه به سمت مطالعه مؤثر باشد )بیچرانلومی

 
1 Mcloughlin & Morris 
2. Kong 
3. Chisita 
4. Chibuzor Ohanado & Kehinde 
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مدارس و ،  شامل خانواده،  ی متولی ایـن امـرهانهادها و سازمان  این در حالی است که

آموزشی کتابخانـه،  نظام  و  رسـانه د،  هـاکتابداران  و  و ولـت  ناشران  و  جمعی  هـای 

از یکـدیگر،  هایفروشکتاب مستقل  فعالیت می،  به شکل  فراخـور وظـایف خـود    کنند بـه 

 (. 1396، مهربان و غفوری ، )بیچرانلو

عمومی    یهاخدمات کتابخانهپژوهش پیشین در بررسی چگونگی ارائه  ،  از سوی دیگر

و تنها در    دان ارائه نشده استابه نوسو  یامالحظهقابلدهد که خدمات  شهر تهران نشان می

  نوسوادان   به  خدمات  ارائه  برای  مستقلی  بودجه   دو کتابخانه قفسه نوسوادان وجود دارد. هیچ

کتابخانه .  است  نیافته   اختصاص  ها کتابخانه  به   برای   مناسبی  امکان  هیچ  از   ها بنابراین 

بهاتخدم  از  مردم  توده  آگاهی  برای  خاصی  تبلیغ  و هیچ  نیستند  مندبهره   نوسوادان  رسانی 

  جهت   بودجه  (. کمبود1382،  گیرد )کرمینمی  صورت   هاکتابخانه   نوسواد در   بخش   وجود

، 2ی انی ج؛ ماویسی و  2008  ،1تاندوا)ناسیمبری و    کتابخانه  به  مراجعان   اطالعاتی  نیازهای  ن یتأم

(  2012،  3ا یکدورها برای ارائه خدمات به نوسوادان )نبود هماهنگی الزم در کتابخانه( و  2018

  استفاده   و  بازدید  جهت  ساالنبزرگ  برای  وقت  کمبود  و  فیزیکی  فضای  و  امکانات  کمبود

مراجعان    به  خدمات  ارائه  جهت  نیروی انسانی  کمبود،  عمومی  هایکتابخانه   منابع  و  از خدمات

ها و نوسوادان در مراجعه به کتابخانه  مشکالت کتابخانه   ازجمله،  (2018،  جیانی)ماویسی و  

 اشاره شده است.  ها آنانجام شده در خارج کشور به  هایپژوهش است که در 

پیشین در ایران به    هایپژوهش نشان داد که بیشتر    موردمطالعهدر زمینه    ها نهی ش ی پبررسی  

جستجوی    رغمی و علاند  سوادآموزی پرداخته  هایکالسموانع شرکت نکردن نوسوادان در  

مراجعه    هایچالش در رابطه با موضوع شناسایی   پژوهش پژوهشگران این مقاله در بین پیشینه  

در این  ،  لذا با توجه به این نکته،  ها در کشور پیشینه مشابهی یافت نشدنوسوادان به کتابخانه

بررسی    پژوهش  به  تا  کتابخانه   هایچالش برآنیم  به  نوسوادان  ارائه  مراجعه  و  عمومی  های 

 از دیدگاه کتابداران بپردازیم. هاآنراهکارهایی برای جذب بیشتر 

 

1. Nassimbeni & Tandwa 

2. Mugwisi, & Jiyane 

3. kathuria 
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 روش  
 1تر موضوع از روش کیفی از نوع مطالعه موردی اکتشافی در این پژوهش برای بررسی عمیق

. جامعه پژوهش کتابداران عمومی و  است یکاربرد زی نهدف  ازلحاظاستفاده شده است که 

های عمومی شهرستان آذرشهر است.  شامل کتابداران شاغل در کتابخانه ،  موردمطالعه نمونه  

  آمده دستبه آمار طبق   که  است شرقی  آذربایجان استان از شهرهای شهرستان آذرشهر یکی 

  پوشش  نوسواد تحت  3700  حدود  95  تا  87  از سال  سوادآموزی  نهضت  رسمی  سایت  از

ان  پژوهشگرتوسط    افتهیانجام  هایبررسیاند. طبق  گرفته   قرار  این شهرستان  در  سوادآموزی

پژوهش  آذرشهر،  این  شهرستان  سایر    نوسوادان  نوسوادان  با  مقایسه  در  که  هستند  افرادی 

استان کتابخانه،  شهرهای  عمومیبه  می،  های  مراجعه  همچنین  بیشتر  و  های  کتابخانه کنند 

عمومی این شهرستان خدمات بیشتری به نوسوادان در مقایسه با سایر شهرهای استان حتی  

تبر می  زیشهر  داده،  دهندارائه  گردآوری  جهت  پژوهش لذا  این  در  از  هدفمند    طوربه  ها 

 عمومی شهرستان آذرشهر استفاده شده است.  کتابداران

  افته یساختار  مهی ن  با استفاده از مصاحبه  ازموردنی   یهادادهگردآوری  ،  حاضر  پژوهش در  

شرکت  14با   از  راحتی    کنندگان نفر  برای  شد.  انجام  نظری  اشباع  به  رسیدن  تا  پژوهش 

ماه طول کشید   7ها  آوری دادهصورت گرفت. جمع  هاآنمصاحبه در محل کار  ،  کتابداران

(. هر مصاحبه حدود سی دقیقه تا یک ساعت و نیم به طول  1395تا اردیبهشت    1394)از آبان  

 در پیوست آمده است.  افتهیساختارفرعی مصاحبه نیمه  سؤاالتانجامید. 

( 1967)  3استراوس  و گالسر  2کدگذاری از روش    هادر مرحله بعد جهت کدگذاری داده

سپس از طریق  ها توسط پژوهشگران تایپ شد. اول ابتدا تمامی مصاحبه گام شد. دراستفاده 

باز  توسط ارائه شده کلمات از استفاده با،  حقیقی بیشترین کدهای شد سعی  کدگذاری 

 مشابه کدهای 4برای شناسایی کدهای محوری  دوم گام شود. در استخراج شوندگانمصاحبه

 
1. Exploratory Case Study 
2. Coding 
3. Glaser & Strauss 
4. Axial codes 
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 قرار دهد پوشش  بتواند را خود  زیرمجموعه کدهای تمام که کلی یک مقوله زیر در هم به

 های اصلی استخراج گردید.مقوله درنهایتگرفتند؛ 

کیفی روش تأیید    هایپژوهش برای کسب روایی و پایایی در    (1985)  1گوبا و لینکلن

اند که در حال حاضر این روش  شوندگان را پیشنهاد کردهصحت بیانات توسط خود مصاحبه

در پژوهش کیفی  ،  گیرد. بر همین اساسبرخی از پژوهشگران کیفی قرار می  مورداستفاده

منظور   این  برای  است.  شده  استفاده  شیوه  این  از  پایایی  و  روایی  کسب  برای  نیز  حاضر 

توسط پژوهشگران    2(یکدگذارمرحله اول  )ا پس از تایپ و اختصاص کدهای باز  ه مصاحبه

شوندگان و  تا صحت بیانات توسط خود مصاحبه   شدندیمشوندگان ایمیل  به خود مصاحبه

توسط خود افراد مورد تأیید   ها آنهمچنین همخوانی کدهای باز اختصاص یافته به بیانات  

ناهمخوانی وجود داشته باشد برطرف گردد که در این مرحله همه    اناًی احقرار گیرد و اگر  

نمودند. همچنین برای کسب روایی و پایایی در این پژوهش    دیی تأرا    ها آن  کنندگانشرکت

یز استفاده شده ( ن8200،  3ها )مورس و همکارانشزمان دادههم آوری و تحلیل  از روش جمع

زیر    سؤاالتاست.   ترتیب  به  پژوهش حاضر  ،  کتابداران  ازنظراول:    سؤال:  باشندیماصلی 

 مواجه هستند؟ هاییچالش عمومی با چه  یهاکتابخانهو استفاده از  در مراجعهنوسوادان 

را  ،  کتابداران  ازنظردوم:    سؤال راهکارهایی  به    منظوربه  توانیمچه  نوسوادان  جذب 

 عمومی به کار گرفت؟ یهاکتابخانه

 هایافته
  های چالش اول پژوهش که مربوط به شناسایی    سؤالدر ارتباط با    آمدهدستبهبر طبق نتایج  

( مشاهده 1که در جدول شماره )  گونههمان،  موجود در مراجعه و استفاده نوسوادان است

پنج  هاچالش این    شودیم کلی    در  فیزیکی ،  فردی،  اجتماعی  هایلش چامقوله  و  ،  مادی 

از این مقوالت اصلی دربرگیرنده چند    هرکدامکه    اندشده  بندیدستهانتشاراتی و سازمانی  

 
1. Guba & Lincoln 
2. open coding 
3. Morse et al 
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فرعی   بررسی    باشندیممقوله  به  ادامه  در  مقوله   هرکدامکه  در جدول از  مطرح شده  های 

 پردازیم. یم 1شماره 

 عمومی  یهاکتابخانه مراجعه و استفاده نوسوادان از  هایچالش   .1جدول  

 هامقوله یرز ها مقوله

 اجتماعی هایچالش

 های جمعی وجود رسانه 

 مشکالت اقتصادی 

 نگرش منفی جامعه به تحصیل نوسواد 

 فردی  هایچالش

 خانوادگی نوسواد های مسئولیت

 نداشتن انگیزه

 فاصله گرفتن از مطالعه به مدت طوالنی 

 آگاهی نوسوادان از خدمات کتابخانه عدم 

 آگاهی نداشتن از ارزش مطالعه 

 مادی و فیزیکی  هایچالش

 مشکل دسترسی به محل کتابخانه 

 مشکل کمبود فضای کتابخانه 

 مشکل کمبود منابع 

 مشکل کمبود تجهیزات فنی 

 انتشاراتی  هایچالش
 نویسندگان  عدم نشر منابع ویژه نوسوادان به علت عدم پشتیبانی از

 عدم امکان خرید اینترنتی منابع نوسوادان 

 سازمانی  هایچالش

 مرتبط با سوادآموزی  هایسازمانهای الزم بین عدم همکاری 

 ها عدم توانایی نوسوادان به خواندن و نوشتن بعد از پایان کالس 

 به نوسوادان رسانیخدماتجهت  نبود وقت کافی برای کتابدار 

 ای عمومی به قشر نوسواده عدم توجه کتابخانه

 نادیده گرفتن تفاوت نیازهای اطالعاتی مناطق مختلف 

 ها کارگاه های عمومی برای برگزاری کمبود بودجه در کتابخانه

 اجتماعی  هایچالش 

از    تأثیر در زمینه  :  جمعی ارتباط های  وجود رسانه (  الف   مانند  جمعی ارتباط های  رسانهاستفاده 

اطالعات    غیره  و  تلویزیون ،  رادیو ،  اینترنت ،  ماهواره  کسب  نیازهای   موردنیازجهت  رفع  و 

نظرات موافق و مخالف ،  اطالعاتی و ارتباطی   هایمحمل آموزشی و اطالعاتی افراد از طریق این  
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ای که رغم اثرات مثبت و سازنده رسد علیمی  به نظر زیادی وجود دارد. در این راستا چنین  

معتقدند که   ها ی برخ،  حال بااین توانند داشته باشند  می  ین برای جامعهنو   ی ابزارهااستفاده از این  

زمینه عمومیت یافتن   ابزارها با غالب شدن صوت و تصویر بر ابزارهای سنتی و مکتوب  گونهاین 

، مهربان ،  غفوری ،  اند. )بیچرانلو ههای مختلف از بین برد فرهنگ مصرفی مکتوب را در میان نسل 

در کاهش میزان رغبت افراد در   هارسانهاین   تأثیردر مورد   کتابداران ، پژوهش (. در این  1396

 :اند گفته اطالعاتی سنتی چنین    های محمل استفاده از ابزارها و  

ها در کل کشور  میزان مراجعه به کتابخانه،  توان انتظار بیشتر از نوسوادان داشت »البته نمی

نمی مراجعه  کتابخانه  به  باسوادان  است.  یافته  میکاهش  وقتی  و  شما  کنند    پژوهش گویم 

 (. 1بگوییم« )کتابدار    آنچهبا این اوصاف به نوسواد  گرید  هستگویند اینترنت  نویسید مینمی

تلگرام  می  اآلن» توی  جستج   نیازهایبینید  را  خود  میاطالعاتی    نی باوجوداکنند  و 

 (. 6 آید« )کتابداربه کتابخانه نمی های جدید کسیفناوری

دریافت  »رسانه چون  هستند  کتابخانه  به  نوسوادان  مراجعه  موانع  از  یکی  خودشان  ها 

ها رو  خواندن کتاب به این رسانه جایبهدهند  آسان است ترجیح می  هارسانهاطالعات از این  

 (.11را ندارند« )کتابدار  خوانیکتابخوب  بسیار  تأثیرها  رسانه کهدرحالیبیاورند 

دی )آموزشی( در  های گروهی دیگر مثل تلویزیون و ماهواره اگر سی»با وجود رسانه 

 (.12ای نخواهند یافت« )کتابدار قرار دهیم نگاه کنند چنان انگیزه هاآناختیار 

ازهای اطالعاتی خود( را مستقیم از رادیو و تلویزیون  )نی   مسائل  جوراین »نوسوادان اکثراً  

 (.14گیرند« )کتابدار می

قرار    الشعاعتحتجامعه را    همواره زندگی افرادمشکالت اقتصادی  :  مشکالت اقتصادی(  ب

سبب شده  این مسئله  مشغول کرده است و    برای رفع نیازهای اولیه خود  آنان راتوجه  و    داده

 این مورد را چنین بیان کردند:  کتابداران امور فرهنگی فرصتی پیدا نکنند.برای پرداختن به 

سی  اقتصادیمشکالت    قدرن یا»اصاًل   اگر  حتی  است  تقویت  زیاد  برای  آموزشی  دی 

نفر   1نفر    100گویند دستتان درد نکند ولی از  ببریم می  شانیهاخانهدم در  ،  را  خواندنشان

 (.12کند« )کتابدار استفاده می
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هستند که بیایند و مطالعه    مندعالقههای دیگر واقعاً خودشان  »یک عده نوسواد یا در سطح

سوادانی داریم  دهند. نوسوادان و کمکنند ولی مشکل مالی دارند آن را در اولویت قرار می

گوید که بروم نمی  وقتچی ه بینی کارگر ساده است و این اند. میکه با مشکالت مالی مواجه

 (.15ام« )کتابدار کنم بعد بروم به کارگری مطالعه 

توسط   شدنواقعکتابداران ترس از مورد تمسخر  ازنظر: نگرش جامعه به تحصیل نوسوادج( 

 : داردیبازم دیگران نوسوادان را از مراجعه به کتابخانه 

لیسانس  ،  کنکوری ،  آموزبه اینجا مقید باشد بگوید آنجا دانش   مراجعه»شاید نوسواد برای  

بیاید نمی،  رودلیسانس مییا فوقو   نوسواد در آنجا شناخته    عنوانبهخواهد  خجالت بکشد 

 (. 15، 7، 3شود« )کتابدار 

می خانه  »اصاًل  در  می  نوسوادبینی  می  لش ی فامخواند خود  درس  به مسخره  باید  ما  کند 

 (. 12 نوسواد ارزش دهیم تا عالقه و تمایل به مطالعه پیدا کنند« )کتابدار 

  گویند بابا در این سنها میکند اگر به کتابخانه برود بعضی آدمفکر می،  ترسد»طرف می

  را بکن برو غذایت را بپز چه درس خواندنی   اتی آشپزداری به درس خواندن برو    کارچهتو  

 .(4کتابدار آید برو پی تسبیح و صلواتت« ) چه کتاب خواندنی به سن تو می 

 عوامل فردی 
نوسواد  های مسئولیت(  الف که  :  خانوادگی  بودند  عقیده  این  بر    های مسئولیتکتابداران 

 . داردیبازمخانوادگی نوسوادان را از مراجعه به کتابخانه 

و   اندمشغولهایشان  هایشان و کارهای بچه خانواده»نوسوادان اغلب به کارهای روزمره  

 (. 14، 11، 8، 5، 3ندارند« )کتابدار  مطالعهفرصتی برای 

توانند زندگی را  بینند که بدون مطالعه هم میوقتی افراد می:  نداشتن انگیزه برای مطالعهب(  

دن و مفید بودن آن  اگر افراد به ارزش خوانکنند.  بگذرانند خیلی تمایلی به این کار پیدا نمی 

نخواهند   مطالعه  برای  انگیزه کافی  نبرند  پی  ،  بیچرانلو داشت )در زندگی و حل مشکالت 

 (. نظر کتابداران در این زمینه چنین است: 1396، مهربان، غفوری
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باال است شاید ارزش    سنشاننوسوادانی که  ،  است   ها چالش »نداشتن انگیزه نیز یکی از  

ای ندارد و  نباشد و بگویند از سن من گذشته از این به بعد فایده  درکقابلمطالعه برایشان  

 (.15،  14،  9،  1ای برای سوادآموزی ندارند« )کتابدار  عالقه  ها این خورد  سواد به درد من نمی

تابخانه و خدمات  نوسوادان اغلب از وجود ک :  عدم آگاهی نوسوادان از خدمات کتابخانهج(  

کنند برای  دانند و فکر میآگاهی ندارند و کتابخانه را مختص افراد باسواد می  ها آنآن برای  

این مورد در اظهارات کتابداران کاماًل    استفاده از منابع کتابخانه نیاز به تحصیالت باالتر است.

 مشهود است: 

توانند مطالعه کنند شاید  می  هاآنهست که    هاییکتابکه در کتابخانه    ندارندآگاهی  »

 (.10« )کتابدار را به مطالعه ترغیب کنم   هاآنما مقصریم باید من کتابدار  طرفازیکهم 

،  آموزرسانی کافی است ما فقط در مدارس و دانشگاه به دانش اش هم عدم اطالع »یکی

تبلیغ کرده ندیدهدانشجو  من  اینجا  تا  هنوز  متأسفانه  قشری  ایم.  ما ام یک  مثاًل  بگوید  باشد 

تا با کتابخانه و خدمات آن آشنایی پیدا    ایم برای بازدیدایم و آوردهنوسوادان را جمع کرده

 (.5کنند« )کتابدار 

مطالعه(  د ارزش  از  نداشتن  یا کم:  آگاهی  زندگی  نوسوادان  بیشتر در روستاها  که  سوادان 

زش سواد و مطالعه برایشان تبلیغ نشده دانند و ار کنند سواد را در حد خواندن و نوشتن میمی

از تحصیل بعد از دوره  ،  کنند بلکه فرزندانشان را همخودشان مطالعه نمی  تنها نه  هااین است  

 .دارندبازمیابتدایی 

گفت اصاًل رغبتی برای درس خواندن  می،  دادآقایی که در روستای اطراف درس می»

گویند کنند میآیند چرا؟ چون پدر و مادرها احساس نیاز نمیها میندارند به زور به کالس

آید نهایت می  رجوع کند کافیه  نوشتن نیازهایش را رفع  خواندن و  ازنظریک مقدار که بتواند  

  «چیزهایی را داریم  ن یچن هم  اآلندهند کند دختر هم باشد زود شوهرش میدر زمین کار می

 (.9)کتابدار 
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 فیزیکی و مادی  هایچالش 
کتابخانه (  الف  به محل  دسترسی  مطالعات ذکر :  مشکل  تجربیات  به  توجه  مقدمهبا  در  ، شده 

فرهنگی دور از محل   های مکان جسمانی تمایلی برای حضور در   های ضعف نوسوادان به دلیل 

 ها برشمردند:سکونتشان ندارند. کتابداران نیز این عامل را از موانع مراجعه نوسوادان به کتابخانه

روید به دِه  ها در سطح شهرستانمان و یا روستاهایمان کم است. شما می»تعداد کتابخانه 

ها  به کتابخانه  هااین زیادتر از شهرهایمان است شاید دلیلش این است که    سوادان بیتعداد  

 (.12، 3، 5دسترسی ندارند و نتوانستند مطالعه کنند« )کتابدار 

ها برای ارائه خدمات  موجود در کتابخانه   مشکالتیکی از  :  مشکل کمبود فضای کتابخانهب(  

در جذب    ها چالش کمبود فضای کتابخانه است که کتابداران این عامل را جزء  ،  بیشتر به اعضا

 نوسوادان به کتابخانه دانستند:

،  خدمات به نوسوادان( در نظر گرفته نشده است کار ) »فضای اضافی و کافی برای این  

 (.15، 3فضای کاری ما هم بسیار محدود و ساختمان قدیمی است« )کتابدار 

مناج(   قریب  :  بعمشکل کمبود  منابع در کتابخانه  اتفاقبهاکثر کتابداران  برای  به کمبود  ها 

 کردند برای مثال:  تأکیداستفاده نوسوادان 

منابع در کتابخانه کم است و از منابع موجود قبلی است اخیراً هم چندین سال    جور ن یا»

 (.9است که این منابع را نه نهاد فرستاده و نه خودمان خریدیم« )کتابدار 

وضعیت کمّی و کیفی منابع برای    ازلحاظها  در کتابخانه ما بلکه در بیشتر کتابخانه   تنهانه»

تا کتاب برای نوسواد داریم    6و    5مثاًل در کتابخانه ما    بخش نیستنوسوادان چندان رضایت

 (. 11ما در چنین وضعیتی قرار دارند« )کتابدار  هایکه اکثر کتابخانه

افزاری  ها ضعف امکانات و تجهیزات سخت در کتابخانه :  شکل کمبود تجهیزات کتابخانه(  د

ران در استفاده از تکنولوژی  افزاری وجود دارد و این یکی از مشکالتی است که کتابداو نرم

 خدمات به نوسوادان با آن مواجه هستند.  جدید برای ارائه
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سی از  نتواند  شاید  نوسواد  کند  دی »یکسری  استفاده  خانه  در  صوتی  منابع   ازنظرهای 

دی داریم ولی امکاناتی که بشود از آن در کتابخانه استفاده کرد  دیداری و شنیداری ما سی

 (.9، 4، 3ار را نداریم« )کتابد

 انتشاراتی هایچالش 

نویسندگانالف(   از  پشتیبانی  عدم  علت  به  نوسوادان  ویژه  منابع  نشر  برای :  عدم  منابع  نشر 

رغبتی برای    هاکتاببه دلیل عدم استقبال از این    هاآننوسوادان خیلی کم است نویسندگان  

 به آن اشاره کردند:  چنین این ندارند. کتابداران  هایی کتابنشر چنین 

  بنابراین ؛  اند زیاد تاکنون طرفدار نداشته   ها این شاید چون  ،  »نشر برای این گروه خیلی کم است 

 (. 15،  11ندارند« )کتابدار    هایی کتاب چندان تمایلی به نشر چنین    ها کتاب نویسندگان این  

اینترنتی منابعب(   اینترنتی کتاب  :  عدم امکان خرید  جویی در  عالوه بر صرفه امکان خرید 

به کتاب  زمان و هزینه منابع   ترسریع   موردنظرها دسترسی  این امکان برای  خواهد بود ولی 

 نوسوادان وجود ندارد. کتابدار این مورد را چنین بیان کرد: 

«  نبود چنین امکانی    را برای نوسوادان خرید کنم اصاًل  هایی کتابمن رفتم از اینترنت  »

 (.10)کتابدار 

 سازمانی  هایچالش 
بین  عدم همکاری   الف( با سوادآموزی  های سازمانهای الزم  به  :  مرتبط  نوسوادان  ترغیب 

طلبد و این در حالی است  مرتبط با سوادآموزی را می  هایسازمانهمکاری همه  ،  کتابخانه

 های الزم با یکدیگر ندارند.همکاری ، هاسازمانکه در برخی از مناطق 

،  ها را بیاورند از کتابخانه بازدید کنندکنیم به مدارس که بچهاب اعالم می»در هفته کت 

نه    چه  آورندیبازنم نوسوادان  به  مدارس    وپرورشآموزشبرسد  مدیران  نه    کدام هیچو 

 (. 12، 7کنند« )کتابدار همکاری الزم را نمی

:  نهضت سوادآموزی هایکالسعدم توانایی نوسوادان به خواندن و نوشتن بعد از پایان ( ب

تعداد    بر اساس   ها آنشوند و حقوق  آموزشیاران نهضت سوادآموزی چندان حمایت مالی نمی
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می پرداخت  سوادآموزان  سوادآموزی  قبولی  در  مشکالتی  بروز  باعث  این  که  شود 

 این مورد اظهار کرد: در یکتابدار  .شده است ساالنبزرگ

در جامعه ارزشی  ،  »باید دولت ما به آموزشیاران برسد که با وجود درآمد کمی که دارند

شود که کالسی را برگزار کند  آموزشیار هم فقط فکرش این می،  شوندقائل نمی  هاآنهم به  

حقوقی دریافت کند و کارنامه قبولی برای نوسوادان بدهد حتی اگر یاد نگرفته باشند تا هم  

التحصیل  سواد فارغشود که بعضی از نوسوادان بیاش این میو هم سابقه داشته باشد. نتیجه

 (.12شوند« )کتابدار می

کتابداران بیشترین وقت  :  رسانی به نوسواداننبود وقت کافی برای کتابدار جهت خدمات(  ج

ارائه خدمات ویژه به نوسوادان   کنند و فرصتی برایخود را صرف کارهای فنی کتابخانه می

 به این مشکل چنین پرداختند:  کتابداران یابند.را نمی

کنند  از نهاد اعالم می  بارکیهستند مثاًل    یزنبرچسب،  یکد زن ها درگیر مسائل  »کتابخانه

سانتی بردارید بزنید چقدر کار برای   3گویند از  باید بزنید بعد می  سانتی  2را از    برچسبکه  

  مهر زده شده که جا نیست   قدرن ی ابینی  را باز کنی می  ها کتابشود وقتی الی  کتابدار پیدا می 

،  3کنیم« )کتابدار  با وجود چنین کارهایی ما برای ارائه خدمات ویژه به این گروه وقت نمی

12 .) 

ائه  های عمومی اریکی از اهداف کتابخانه :  های عمومی به قشر نوسوادعدم توجه کتابخانهد(  

ها امروزه بیشتر بر روی بخش کودک  خدمات به اقشار مختلف جامعه است ولی کتابخانه

میسرمایه میگذاری  توجه  قشر  این  به  کمتر  و  اظهارات  کنند  مسئله  این  تأیید  در  شود. 

 :کتابداران ارائه شد

اند بخش کودک باید  دهند گفتهسال است که به بخش کودک اهمیت می  6و    5  اآلن»

کم کودکان  باشد  کتابخانهمجزا  از  استفاده  به  تشویق  و  ترغیب  شدهکم  عمومی  اند  های 

توان گفت میزان عضویت ده برابر شده است این عمل را باید در نوسوادان هم انجام داد  می

 (12، 9اند« )کتابدار اندرکاران چنین نکردهکه هنوز دست 
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و    هفته»در   بازدید  خوانیکتابکتاب  پسران کو،  برای  و  دختران  و  نوجوانان  و  دکان 

شوند ولی متأسفانه برای نوسوادان چندان آیند و با کتابخانه آشنا میدبیرستانی به کتابخانه می

 (.1گیرد« )کتابدار کاری صورت نمی

نبود که آموزش خدمات به    ییهادرسواحدهایی را که گذراندیم چنان    هادانشگاه»در  

کنم  ساله دارم کار می  17این بخش آگاهی داشته باشیم مثاًل من    نوسوادان بدهد که نسبت به 

 (.10، 3)کتابدار  « از ما خواسته نشده است  نوسوادانکار خاصی در رابطه با 

 کتابدار دیگری اضافه کرد: 

اند  کنند که چرا بخش نوسواد ندارید گفتهآیند پیگیری نمیبازدید می  برای»وقتی از نهاد  

ها بخشی به نام بخش نوسوادان ایجاد کنید ولی پیگیری هم باید امتیاز دارد و در کتابخانه

که برای بخش کودک    طورهمانها مجبور به ایجاد بخش نوسواد گردند  باشد تا کتابخانه

اند«  مجزا ایجاد کرده  صورتبهها بخش کودکشان را  همه کتابخانه  اآلناین کار انجام شد.  

 (.8ر )کتابدا

مناطق مختلف(  و نیازهای اطالعاتی  تفاوت  نهاد کتابخانه:  نادیده گرفتن  ارسالی  های  منابع 

کتابخانه  به  کشور  عمومی  سراسر  اساسهای  منابع   درجه  بر  فرستادن  در  و  است  کتابخانه 

نمی نظر گرفته  در  مختلف  مناطق  اطالعاتی  موانع نیازهای  از  را  مورد  این  شود. کتابداران 

 به کتابخانه برشمردند:  مراجعه

منابع تهیه    هاآن با توجه به موقعیت منطقه و نیازهای اطالعاتی مردمشان برای    باید»نهاد  

فرستند آیا کسی  هایی که دارند منابع یکسان میبندیکند برای همه مناطق با توجه به درجه

 (.12ار اش با منطقه ما یکسان است!« )کتابدکه در شمال است نیازهای اطالعاتی

نهاد  هایکتاب» به    یهابخش برای  ،  ارسالی  ترغیب  را  افراد  تا  نیست  مناسب  مختلف 

تأمین    کند  خوانیکتاب درمانگاه  سیال(  کتابخانه  )قفسه  در  من  را  شهدا  زندگینامه  مثاًل 

هم    حجمشانرا بخواند تازه    هاآنکند  آید حوصله نمیاجتماعی دیدم کسی که به آنجا می

باید   است  دارو  هاییکتابزیاد  مورد  در  است  قسمت  آن  خود  به  مربوط  که  ،  باشد 

 (.9تربیت بچه باشد« )کتابدار داروخانه گیاهی یا در مورد ، شناسیروان
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کتابدار مشکل کمبود منابع  :  ها کارگاه های عمومی برای برگزاری  کمبود بودجه در کتابخانه (  ه 

 برای ارائه خدمات ویژه به نوسوادان برشمرد:   ها چالش ها را یکی از  مالی و اعتباری در کتابخانه 

تشکیل دهیم و از روانشناس دعوت کنیم بیاید   ها آنمثاًل کارگاهی را برای    بخواهیم»اگر  

 (.6ای برای این خدمات ندارند« )کتابدار ها بودجهمادی تأمین شود اما کتابخانه ازنظرباید 

در ادامه مبحث فوق به بررسی سؤال دوم پژوهش در رابطه با راهکارهایی جهت جذب  

 پردازیم.مومی میع هایکتابخانهنوسوادان به 

از این   هرکداممقوله اصلی که  چهار ریزراهکارهای ارائه شده در   (2با توجه به جدول )

اصلی شامل:   ی هامقوله  اند.قرار گرفته   اندشدهمقوالت اصلی نیز به چندین مقوله فرعی تقسیم  

فرهنگی کتابخانه ،  تبلیغات  در  امکانات  و  تسهیالت  برای  ایجاد  های  حمایت ،  نوسوادانها 

جهت حمایت از بخش    هاسازماننوسوادان و همکاری و هماهنگی در   ای از بخش کتابخانه

 . میپردازیماصلی و فرعی  ی هامقوله. در ادامه به بررسی هرکدام از این باشندیمنوسواد 

 عمومی  یهاکتابخانهراهکارهای جذب نوسوادان به   .2جدول  

 هازیرمقوله ها مقوله

 تبلیغات فرهنگی 

 تبلیغ کتابخانه 

 تبلیغ از طریق کمک کتابدار 

 آموزی تبلیغ ارزش علم

 آگاهی دادن در مورد ارزش مطالعه به نوسوادان

ها برای ایجاد تسهیالت و امکانات در کتابخانه

 نوسوادان 

 ویژه نوسوادان  یچاپ یرغتهیه منابع چاپی و 

 نوسوادان از طریق پستفرستادن کتاب برای 

 ای ویژه نوسوادان جداسازی قفسه

 مهارتی برای نوسوادان های کارگاه برگزاری 

 ویژه نوسوادان  برگزاری نشست

 برگزاری نمایشگاه

 های تفریحی برگزاری اردو

 نوسوادان  ای از بخشهای کتابخانهحمایت
 بازنویسی کتاب برای نوسوادان 

 نوسواد تخصیص بودجه برای بخش 

جهت   ها سازمانهمکاری و هماهنگی در 

 حمایت از بخش نوسواد 

 ها شهرداریاحداث کتابخانه نوسوادان توسط 

 های مالیجذب حمایت
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 هازیرمقوله ها مقوله

 های شغلی برای نوسوادانایجاد فرصت 

 مسئول سوادآموزی نوسوادان  هایسازمانیا  ها گروه ارتباط با 

 ثبات در خدمات فنی 

 تبلیغات فرهنگی 
اند  اصوالً افراد تمایل به استفاده از خدمات و کاالهایی را دارند که در جایی دیده و یا شنیده

نیاز دارند که در آن زمینه  ،  و هر سازمانی برای تشویق افراد به استفاده از خدمات و کاالها

وسوادان  برای شناساندن خدمات خود به ن ،  ها همتبلیغاتی را انجام دهند. در این میان کتابخانه

با   بزنند که  تبلیغات دست  به  اینجا کتابداران  مختلفی صورت می  هایروشباید  گیرد. در 

 برای تبلیغ بیان کردند که در زیر آمده است. روشی را هرکدام

تالف کتابخانه(  کتابداران  10:  بلیغ  میان  از  کتابخانه    هایروش،  نفر  تبلیغ  برای  را  مختلفی 

 پیشنهاد دادند:

مبارک رمضان و    هایماهمساجد خصوصاً در  ،  های گروهیتبلیغ در رسانه  توانیم از »می

استفاده    ها شگاهیآراو    ها کارخانه،  هاآموزشگاه،  هامطب،  هاهدرمانگا،  هاقرآنمهد  ،  ماه محرم

چاپ   خودکار،  هاپستالکارتکنیم  مثل  کاربردی  لوازم  در  در  ،  تبلیغ  کتابخانه  معرفی 

 ه تبلیغ کتابخانه کمک خواهد کرد«. درسی ب هایکتاب

  های کتابای را جهت معرفی کتابخانه و توانیم جزوه»می: تبلیغ از طریق کمک کتابدارب( 

هستند چند کمک کتابدار را انتخاب    خوان کتابکه واقعاً    ییهاآننوسوادان چاپ کنیم و از  

به   را  جزوه  و  می  هاآنکنیم  که  موقعیتی  هر  در  بگوییم  و  برای  بدهیم  را  کتابخانه  توانند 

 (.6معرفی کنند« )کتابدار  هاآننوسوادان تبلیغ کنند و این جزوه را به 

ها  کتابخانه  کنند در موردکه نماز جمعه را تبلیغ می  طورهمان»:  یآموزعلمتبلیغ ارزش  ج(  

مقدسی هستند که با استفاده از خدمات آنجا    های مکانهم تبلیغ شود که همچون مساجد  

توانند خود به تنهایی قادر به مطالعه باشند و این همان عبادتی است که ارزش  نوسوادان می 

 (.12، 6دارد« )کتابدار 
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 یک کتابدار دیگر در این مورد اضافه کرد که: 

اهمیت  در  هایکتاب»در   نوسوادان  ارائه   خوانیکتابسی  با  پیامبران  و  ائمه  زبان  از  را 

 (.14روایات بنویسند« )کتابدار 

اند به ارزش سواد در زندگی پی نبرده نوسواداناکثر : آگاهی دادن در مورد ارزش مطالعه( د

شوند که  می  مندعالقهو اگر به موارد استفاده سواد در زندگی پی ببرند آنگاه به سوادآموزی  

 شود به کتابخانه خواهند آمد.   گونهن یااگر 

های  واقعیت  که درحالیخورد  کنند که سواد به چه دردش می فکر می  سوادکم»اکثر افراد  

سواد امضا گرفته بود  ایی از یک بیگوید من شنیدم که یک کارفرمجامعه چیز دیگری می

نمی  حقوقش که   بیچاره  فرد  را گرفته و آن  یا یک  بگیرد  پولش را  که    سوادیبی توانست 

واقعیت هستند اگر نوسواد را به موارد   هااین دوای جویدنی را خورده بود و فوت کرده بود. 

  خود خودبهآن صورت    رو خواهد آورد و در  استفاده سواد در زندگی آگاهی دهیم به مطالعه

 (. 15شود« )کتابدار به کتابخانه کشیده می

 نا ها برای نوسوادایجاد تسهیالت و امکانات در کتابخانه 
ها منابع کافی برای  از کتابخانه  یکهیچدر :  تهیه منابع چاپی و غیرچاپی ویژه نوسوادانالف(  

نداشت   وجود  برای    بنابرایننوسوادان  منابع  تهیه  گروه  این  برای  کار  که    هاست آناولین 

 کتابداران به آن اشاره کردند:

تازه مهارت  و  کنند  استفاده  بتوانند  نوسوادان  که  موادی  تولید  و    صورت بهای  »تهیه 

را   هاآن موردعالقه هایکتابها باید کتابخانه خیلی کم است. در  ، کاربردی به دست آورند

 (.7، 10، 14، 15زیاد کنند« )کتابدار 

اندازی دوباره طرح کتاب من را برای تهیه منابع کتابخانه خواستار  راه  کتابداردر ادامه دو 

 شدند. 

با آن کاربران می نیازهای خود را سفارش دهند  »قباًل طرح کتاب من بود که  توانستند 

توان از آن طریق  اگر این طرح دوباره فعال شود می  اآلندر جذب عضو تأثیرگذار بود  خیلی  

 (15، 7را طبق نظر خود نوسوادان تهیه کرد« )کتابدار  هاآنمنابع 
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کتابداران توجه به نیازها و موقعیت جغرافیایی نوسوادان در تهیه منابع برای این گروه را  

 الزم و ضروری دانستند: 

عالوه بر    ها باید منابعی تهیه کنیم کند به تناسب این نیاز نوسواد فرق می   یازهای ن »موقعیت و  

 (. 12،  6،  3)کتابدار  «  باید به خط درشت و تصویری باشد که بتوانند بخوانند   ها آن   های کتاب این  

 ضروری دانستند: کتابداران دیگر تهیه منابع غیرچاپی برای نوسوادان را

دادند  مثاًل کود پاشیدن را آموزش می  هااین بود که    یسازندگجهاد  ترویج    هایکالس»

برای   می  سوادانبیکه  داشت  اهمیت خاصی  نوسوادان  چنین  و  برای   را   هاییکتابتوانیم 

  را   یدیوید،  دیدر قالب سی  و یا چنین منابع موجود  به ادبیات شفاهی تبدیل کنیم  هاآن

 (.5گوش دهند« )کتابدار در اختیارشان قرار دهیم تا باز کنند و 

، داریمواد سمعی و بصری مثاًل فیلم کوتاه بگذاریم که موضوعاتشان در مورد خانه   ازنظر » 

 (.6،  3آیند« )کتابدار  به کتابخانه می   وقت باشد آن هنر و آشپزی  ،  مذهبی ،  داری بچه 

مشکل دسترسی به محل کتابخانه یکی از  : فرستادن کتاب برای نوسوادان از طریق پست( ب

به کتابخانه از دیدگاه کتابداران  هاچالش  برشمرده شد که کتابدار    برای مراجعه نوسوادان 

 راهکاری را برای رفع این مشکل ارائه داد:

پست  »می با  ندارد  پستی خاصی  هزینه  کنیم  شناسایی  شهرستان  در  را  نوسوادان  توانیم 

هایشان بفرستیم«  نوسوادی که به کتابی نیاز دارد از طریق پست دم در خانه هماهنگ بشویم تا  

 (.9)کتابدار 

ای جدا برای  به عقیده کتابداران باید حداقل یک قفسه:  ای ویژه نوسوادانجداسازی قفسه  (ج

را در چیدمانی متفاوت به نمایش گذاشت    هاآنویژه    هایکتابنوسوادان در نظر گرفت و  

 شان را پیدا کنند.موردنظر هایکتاببتوانند  راحتیبهتا نوسوادان خودشان 

را انتخاب    هاآنمخصوص  هایکتابدر نظر بگیریم اما باید  ها آن»یک قفسه جدا برای 

 (.15، 12، 8ها بیرون بکشیم« )کتابدار از قفسه ، را ها آنکنیم و 

های  م انگار تازهنی ویترینی بچ   صورت بهباید چند تا قفسه تهیه کنیم و    هااینبع  »برای منا

 (. 14، 12ایم تا جذابیت ایجاد کند« )کتابدار کتاب را به معرض نمایش گذاشته
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نوسوادان به اطالعاتی که در رابطه با زندگی  :  مهارتی برای نوسوادان  هایکارگاهرگزاری  ( بد

گرایش بیشتری  ،  را ارتقاء دهد  هاآنباشد و مهارت زندگی فردی و اجتماعی    هاآن روزمره  

)تورانی کارگاه   کتابدار  ازنظر(.  1395،  دارند  برای  برگزاری  موضوعات    هاآن هایی  با 

 به کتابخانه مؤثر خواهد بود:  هاآندر جذب  کاربردی

مشکالت  ،  بگذارند که در مورد تربیت فرزندان  یی هاکارگاه،  برای اولیاء  هاابخانهکت»در  

موجود    هایکتاب،  باشد و در آخر کارگاه  ها آنجوان و یا در زمینه شغلی  ،  نوجوان،  کودک

به کتابخانه خواهد    هاآندر کتابخانه با این موضوعات را معرفی کنند که این باعث مراجعه  

 (.14، 1شد« )کتابدار 

ویژه    خوانیکتابهای  کتابداران برگزاری نشست:  هایی ویژه نوسوادانبرگزاری نشست(  و

 به خواندن و نوشتن را مؤثر دانستند: هاآننوسوادان در تشویق و ترغیب 

ن خود را به  نشستی بگزاریم و از آموزشیاران بخواهیم تا نوسوادا  هاآنتوانیم برای  »می

یا کسانی که خاطراتی آموزنده دارند   ؛ ورا معرفی کنند  شانیهاکتاب  که  بیاورندکتابخانه  

می هم  و  بیان کنند  دیگران  برای  برای  را    هاآنتوان  تا خاطرات روزانه خود  داد  آموزش 

 (.15بنویسند« )کتابدار 

توانیم  هایی ویژه نوسوادان برگزار شده است ما هم در اینجا می»در شهرهای دیگر نشست

 (.9خوانی داشته باشیم« )کتابدار جمع ها این  برایدر نشستی 

برای عرضه و فروش تولیدات    هایی نمایشگاهتوان  ها میدر کتابخانه:  برگزاری نمایشگاه(  ه

را با خدمات    هاآنتوان  نوسوادان به این نمایشگاه می  وآمدرفتدر    ؛ کهنوسوادان برگزار کرد

 کتابی را در اختیارشان قرار داد.  شانکتابخانه آشنا کرد و متناسب با مهارت شغلی

ابتکارات  هایینمایشگاهایجاد    هاکتابخانه »در   فروش  و  نمایش  تولیدات  ،  برای  و  هنرها 

 (.3افزایش خواهد داد« )کتابدار  هاآنرا در   خوانیکتابخود نوسوادان انگیزه مطالعه و  

اثر برگزاری اردوهای تفریحی برای نوسوادان را  :  های تفریحیبرگزاری اردو(  ی کتابدار 

 بیان کرد:  چنین این 
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کتابخانه  در  انگیزه  ایجاد  دو  »برای  یکی  سالی  میها  نوسوادتوانیبار  اعضای  برای  ان  م 

  ها آنرا به طرف کتابخانه بکشانیم و عادت به مطالعه را در    هااین که    اردوهایی را بگذاریم

 (.7« )کتابدار نهادینه کنیم بعداً با نبود این اردوها هم به کتابخانه خواهند آمد

 ای از بخش نوسوادانکتابخانه یهات یحما

برای  (  الف کتاب  از  :  نوسوادانبازنویسی کردن  منابع خالصه کردن   های روشیکی  تهیه 

توانند از اعضای فعال کتابخانه تقاضا کنند کتابی  ساده است. کتابداران می  صورتبه  هاکتاب

  ها کتاببتوانند از آن    هاآنساده برای نوسوادان بنویسند تا    صورتبهرا که خواندند آن را  

 : ن اشاره کردبه این مورد چنی کتابدار استفاده کنند.

دهیم بگویم وقتی این کتاب را خواندی  ها میکه برای بچه  هایی کتابتوانیم مثاًل  »می

  هااین ساده بنویسند و بیاورند تا  صورتبهاش را برایم بنویسی و بیاوری که توانی خالصهمی

 (.6را در اختیار نوسوادان قرار دهیم« )کتابدار 

برای ارائه خدمات ویژه به گروه نوسوادان نیاز به  :  تخصیص بودجه برای بخش نوسواد(  ب

ها  های عمومی کشور برای کتابخانه ای که نهاد کتابخانهدر بودجه  بنابراین ،  هایی است هزینه

 ر نظر گرفته شود.فرستد باید درصدی از بودجه برای این گروه دمی

کتابخانه» برای  باید  یا  نهاد  تشویقی  کارهای  مثل  نوسوادان  برای  را  خدماتی  که  هایی 

 (.3ای برایشان در نظر بگیرد« )کتابدار بودجه، آموزشی دارند هایکالس

 جهت حمایت از بخش نوسوادان هاسازمانهمکاری و هماهنگی 
توسط  (  الف از وظایف  :  هاشهرداریاحداث کتابخانه  امور    هاشهردارییکی  به  رسیدگی 

کتابخانه  مسئوالن  راستا  این  در  است  اجتماعی  و  میفرهنگی  ترغیب  ها  با  به    هاآنتوانند 

 به کتابخانه مؤثر واقع شوند. هاآناحداث کتابخانه برای نوسوادان در جذب 

را ترغیب کرد که    هاآنوان  تمی ،  ای بنام بودجه فرهنگی دارندیک بودجه  هاشهرداری»

کنند«   ایجاد  نوسوادان  ویژه  کتابخانه  یک  کوچکی  جای  در  شهر  سطح  در  بودجه  این  با 

 (.5)کتابدار 
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در   ها آنخیرین بیشتر با مدارس آشنا هستند و بیشترین کمک : های مالیجذب حمایت( ب

بهزیستی و   و  بتوانند خیرین   های مکانمدارس  اگر کتابداران  و   دیگر است.  با کتابخانه  را 

می کنند  آشنا  آن  طریق  خدمات  از  این    هاآنتوانند  اهمیت  کنند.  تهیه  را  نوسوادان  منابع 

 خورد: موضوع در جمله کتابدار به چشم می

دید منابع   کهوقتی  آمده بود  ی خّیرییک آقا،  جهان  یقاض   هایتوانمندینمایشگاه  »در  

خریداری کردیم«  ،  هایی رابا آن قفسهرا به حساب ریخت که    ی زود پول،  را زمین گذاشتیم

 (.10)کتابدار 

نوسوادان ،  مشکالت اقتصادی و بیکاری   واسطه به :  های شغلی برای نوسوادان ایجاد فرصت(  ج 

ها لذا ایجاد فرصت شغلی برای نوسوادان در کتابخانه ،  نیز مانند سایر افراد جویای کار هستند

 در این مورد چنین بیان کرد:  کتابدار   خواهد شد.   به کتابخانه ها آن جعه  عامل محرکی برای مرا

  نی اشود شغلی را پیشنهاد کرد برای می، ها برای نوسوادان جویای کارکتابخانه طریق»از 

با کارآفرینان  کار مهدکودک،  مراکز کاریابی،  باید  از  مدیران  مثاًل  باشیم  داشته  ارتباط  ها 

کتابخانهمهدکودکمدیران   عضو  نوسواد  افراد  از  که  بخواهیم  از  ،  ها  مراقبت  برای 

 (.7شیرخوارگان استخدام کنند« )کتابدار 

  های سازمانها و  کتابخانه:  مسئول سوادآموزی نوسوادان   هایسازمانیا    هاگروهارتباط با  (  د

نوسوادان و نیازهای اطالعاتی  ،  با همکاری یکدیگر  توانندیم مسئول سوادآموزی نوسوادان  

 قرار دهند. موردتوجهرا شناسایی کرده و  هاآن

سوادآموزی باید با هم ارتباط داشته باشند و جلساتی بگذارند    هایگروهها و  »کتابخانه

  خدمات ارائه   هاآنتا نیازهای مطالعاتی این جامعه را شناسایی کنند بعد به    کنندنیازسنجی  

 (.12دهند« )کتابدار 

فنی(  و خدمات  در  نهاد  :  ثبات  فنی  خدمات  در  ثبات  عدم  به  اعتراض  ادامه  در  کتابدار 

ای عمل کردن  ها وجود استانداردهای ثابت در برخی از خدمات فنی بجای سلیقهکتابخانه

خدمات،  را جهت  کتابداران  کاری  حجم  کاهش  به  برای  بهتر  را    های گروهرسانی  ویژه 

 دانست:ضروری 
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رسانی بیشتر  کتابداران را الزام به خدمات،  فنی ثابت گردد و بجای آن  خدمات»اگر اصول  

می   های گروهدر   بهتر  کتابداران  صورت  آن  در  بکنند  به  مختلف  خدمات  ارائه  در  توانند 

 (.3کنندگان عمل کنند« )کتابدار مراجعه

 گیرینتیجه

یافته  از  پژوهش  نتایج حاصل  این  از رسانههای  استفاده  های  نشان داد که مواردی همچون 

کتابخانه به  مراجعه  بجای  اقتصادی،  جمعی  کتابخانه ،  مشکالت  محل  به  دسترسی  ،  مشکل 

کتابخانه در  فضا  نوسوادان کمبود  به  خدمات  ارائه  جهت  به  ،  ها  جامعه  منفی  نگرش 

بی افراد  یا  سوادآموزی  باالتر  سوادکمسواد  نوسوادهای زمشغله،  در سنین  نداشتن  ،  ندگی 

هستند   هاییچالش  ازجملهآموزی عدم آگاهی نوسوادان از ارزش سواد،  انگیزه سوادآموزی 

ها  عمومی و استفاده این قشر از جامعه از کتابخانه   یهاکتابخانهکه مانع مراجعه نوسوادان به  

زمینه  شوندیم در  پژوهش  این  نتایج  نتایج  ،  فوق  یهاافتهی.    ازجمله پیشین    هایپژوهش با 

قربانی و ملکی ،  زاده(؛ حکیم1393نژاد )(؛ رحیمی1372(؛ قدسی )1370پژوهش عزیزی )

(1394( میرزابیگی  بیچرانلو1395(؛  )،  (؛  مهربان  و  )1396غفوری  کردنوقابی  (؛  1397(؛ 

 ( در یک راستا است.2018(؛ موقویسی و جیانی )1397سلیمانی و کریمی )

بودجه و عدم توجه    کمبود،  تجهیزات فنی،  کمبود منابع  ازجمله دیگر    های چالش همچنین  

کرمی    هایپژوهش های  با یافته   استهای این پژوهش  که از یافته   ها به قشر نوسوادکتابخانه

 ( هماهنگ است.2012(؛ کدوریا )2008(؛ نانسیمبری و تاندوا )1382)

به   نوسوادان  جذب  راهکارهای  بررسی  کتابخانهکتابخانه در  خود  توسط  ،  ها 

توان به مواردی چون تبلیغ از  می  ها آناند که از بین  به مواردی اشاره کرده  کنندگانشرکت

کتابخانه نوسوادان،  سوی  ویژه  غیرچاپی  و  چاپی  منابع  ارزش  آگاهی،  تهیه  مورد  در  دادن 

کتابداران توسط  نوسوادان  به  نشست ،  مطالعه  نوسوبرگزاری  ویژه  کتابخانههای  در  ،  ادان 

  هایسازمانهای مالی از  جذب حمایت،  برگزاری نمایشگاه،  مهارتی  هایکارگاهبرگزاری  

  ها افتهیمسئول سوادآموزی نوسوادان اشاره کرد. این    هایسازمانو    هاگروه ارتباط با  ،  دیگر

( قدسی  پژوهش  با  حسن (؛  1372نیز  و  )غیوری  میرزابیگی  1395زاده  سلیمانی    (؛1395)(؛ 
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)مک  (؛1397) موریس  و  )2004لوقلین  چیسیتا  چیبوزور2011(؛  کهندی ،  (؛  و  اوهاندو 

 ( همسو هستند.2015)

بر   فوق  هایچالش عالوه  در    های چالش به    پژوهش این    کنندگانشرکت،  مطرح شده 

،  رتوسط پژوهشگران پژوهش حاض  افتهیانجاماند که طبق جستجوهای  دیگری نیز اشاره کرده

به عقیده کتابداران    مثالعنوانبه اشاره نشده است.  ها آنپیشین به    های پژوهش های  یافته   در

از عادت به مطالعه به مدت طوالنی    فاصله گرفتن نوسوادان،  پژوهش   ن یدر ا  کنندهشرکت

و   تداوم  به  نوسوادان  عالقه  رفتن  بین  از  خواندن    یری ازسرگباعث  و  مطالعه  آنامر    ها در 

همچنین  شودیم پشتیبانی  .  و  عدم  دلسردی    از   ها سازماننهادها  ایجاد  باعث  نویسندگان 

اذعان    کتابداران   رگیدشود. از سوی  نویسندگان جهت تولید مواد خواندنی برای نوسوادان می 

توسط  داشته نوسوادان  منابع  اینترنتی  امکان خرید    عنوان بهتواند  می   هاکتابخانهاند که عدم 

 ها باشد. چالشی بر سر راه تهیه منابع خواندنی برای این قشر از مراجعان کتابخانه 

تالش بیشتر    هاکتابخانهتوان دریافت که جذب نوسوادان به  کلی می  یبندجمعدر یک  

  ی هاکتابخانهنوسوادان به    و آوردنعمومی در تهیه امکانات و تجهیزات    یهانهاد کتابخانه

نیز و  بازدید  بیشتر    عمومی جهت  ارتباط  و    های سازمانو    نهادها  ریبا سابرقراری همکاری 

بداران تجربه  کتا،  پژوهش این    یهاافتهیطبق   طلبد.مسئول از قبیل نهضت سوادآموزی را می

که    رسدیم  به نظردان را ندارند. لذا چنین  اعملی کافی در مورد نحوه ارائه خدمات به نوسو

آموزشی برای کتابداران جهت ارتقا بخش نوسوادان از سوی استان یا   هایکارگاهبرگزاری 

  ای هپژوهش همچنین به دلیل محدود بودن    کارساز باشد.  تواندیمستاد مرکزی در این راستا  

به بررسی بیشتر وضعیت    های عمومی برای نوسوادان نیازانجام شده در حیطة خدمات کتابخانه 

کشور  کتابخانه عمومی  نحوه    ازنظرهای  و  و    رسانیخدماتتجهیزات  نوسوادان  برای 

 . شودیمنظرسنجی از دیدگاه نوسوادان در این زمینه احساس 

 هات یمحدود
سوادآموزی    های کالسفراوانی در مورد نحوه جذب نوسوادان به    هایپژوهش علیرغم اینکه  

در    حالبااین (  1389خسروی  ،  1373  یقدس،  1395  ی گی رزابیمدر ایران صورت گرفته است )
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عمومی    یها کتابخانههای عمومی کشور و وضعیت موجود  جذب نوسوادان به کتابخانه   مورد

. این امر پژوهشگر ستی نبه نوسوادان مطالعات پژوهشی زیادی در دسترس    رسانیخدماتدر  

قرار داد. از سوی دیگر عدم توجه کافی به    پژوهش موردرا با کمبود منابع در زمینه موضوع  

،  های عمومی کشورگذاری کافی در بخش نوسوادان کتابخانه مایهقشر نوسوادان و عدم سر

کتابخانه نهاد  سوی  در  از  چندانی  عملی  تجربه  کتابداران  که  شده  باعث  عمومی  های 

 بیشتر در حد پیشنهاد و نظر بوده است.  هاآنبه قشر نوسوادان نداشته و اظهارات    یرسانخدمت

 منابع 
به  (.  1393)  .علی،  باقرزاده پایگاه  سوادیبیرجعت  در    رسانیاطالع.  بازیابی  نیوز  سالمت 

 http://www.salamatnews.com/page/about/141611از  1397آذر  20تاریخ 

غفوری،  بیچرانلو زهرا،  عبداهلل؛  و  و 1396)  . محبوبه  مطالعه  ترویج  در  تلویزیون  نقش   .)

 . 120-93، (1) 89، ارتباطی هایپژوهش فصلنامه . در ایران خوانیکتاب

و سوادآموزان گروه سنی    سوادان بیبررسی نیازها و عالئق آموزشی  (.  1395)  . حیدر،  تورانی 

 . 142-119، (57)  15، های آموزشیفصلنامه علمی پژوهشی نوآوری  .ساله 10- 49

ملکی،  قربانی  ،رضوان،  زادهحکیم و  استقبال  (.  1394)  .عباس،  حسین  عدم  علل  بررسی 

  9،  مهندسی فرهنگی.  ای سوادآموزی کشور: یک پژوهش ملیه از برنامه  سوادانبی

(84) ،83-64 . 

وفق  ی مهاچهره  یشرفتو پ یله تحص م ثر در ادامؤ ل  معوا  یبررس   (.1393)  ویدا.،  رحیمی نژاد
 . تهران: سازمان نهضت سوادآموزی  یوزم، مهربانسوادآ

پور اکبری    سعید،  رجایی  مطالعاتی    یازها ینبررسی  .  (1382)  احمدرضا،  عمرآبادیو 

پژوهشی دانشور   -علمی دوماهنامه. وزینوسوادان شهری و روستایی نهضت سوادآم
 . 65-80، (24) 14 ، رفتار

 .. مشهد: ضریح آفتابکاربردی قی تحقروش (. 1384)هادی. ، رستگار مقدم گوهری
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کریمی،  سلیمانی و  بی  (.1397)  .محمدصادق،  عادل  عوامل  افراد  شناسایی  بودن  انگیزه 

  فرهیختگان  فصلنامه پیام.  هانوین جذب آن  های روشسواد برای باسواد شدن و  بی
 . 24-7، (11) 3، (یت ی ترب علوم)

  . نوسوادان استان کردستان   ازنظر  سوادیبیبررسی علل رجعت به  (.  1370)  .اهللنعمت،  یعزیز

 اصفهان. ، دانشگاه اصفهان . ریزی آموزشیارشد برنامه  نامه کارشناسی پایان

  ساالن بزرگگامی در سوادآموزی: مواد و خدمات کتابخانه برای    (.1386)  سعید.،  غفاری

 . (. تهران: دبیزش2. )نوسواد

های انه راهکارهای مؤثر بر جذب مخاطب به کتابخ(.  1395)   . محمد،  زاده حسن و    زینب ،  غیوری

 .226- 206،  ( 2)   6، رسانیاطالع نامه کتابداری و  پژوهش .  عمومی ایران مطالعه دلفی 

جذب  (.  1372)   .امیر ،  قدسی  در  مؤثر  عوامل  سوادآموزی   هایکالس به    سوادانبی بررسی 
 تهران.، ریزی درسی. دانشگاه عالمه طباطبایینامه کارشناسی ارشد برنامه پایان   همدان. 

 رجعت کننده  بینیپیش  عوامل (. 1397) .آرزو، مرادی و دلفان بیرانوند، رسول، کرد نوقابی

دوفصلنامه  سوادآموزی دوره سوادآموختگان  در سوادیبی به  یشناسجامعه. 

 . 78-65، (11)، وپرورشآموزش

عمومی وزارت فرهنگی    یها کتابخانهبررسی چگونگی ارائه خدمات    (.1382)  .زهرا،  کرمی

نوسوادان   به  تهران  شهر  اسالمی  ارشاد  ارشد    نامهانیپا.  سالبزرگو  کارشناسی 

 تهران. ، واحد تهران شمال، رسانی. دانشگاه آزاد اسالمیکتابداری و اطالع

و  (.  1387)  .زهرا،  محمدزاده شرکت   وتحلیلتجزیهبررسی  برای  مؤثر  عوامل  مجموعه 

نامة  . پایانوادآموزی در مناطق چهارگانه شهرستان مشهدس   هایکالسبه    سوادانبی

 تهران. ، . دانشگاه تهرانساالنبزرگکارشناسی ارشد آموزش 

. ویرایش  نوسواد  ساالنبزرگبرای    یا کتابخانهمواد و خدمات  (.  1395)  .زهره،  میر حسینی

 تهران: سمت. دوم.

تبلیغی و ترویج سوادآموزی و ارائه    مؤثرهای  بررسی شیوه (.  1393)  .محمدعلی،  میرزا بیگی 
به سوادآموزی تشویق جامعه هدف  و  ترغیب  تهران: سازمان    .مدل کارآمد جهت 

 نهضت سوادآموزی. 
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 پیوست

 یافته ساختارفرعی مصاحبه نیمه سؤاالت 
 ؟اندکدامبه مطالعه در نوسوادان  کنندهبیترغعوامل  شما  به نظر -1

 ؟اندکداممطالعه در نوسوادان  هاچالش شما  به نظر -2

در ایجاد انگیزه مطالعه در نوسوادان   توانندیمعمومی چه نقشی  یهاکتابخانهشما  به نظر -3

 داشته باشند؟

ی  عموم   یهاکتابخانهدر تشویق نوسوادان به مراجعه به    توانند یمشما چه عواملی    به نظر -4

 باشند؟ مؤثر

 عمومی شوند؟  یهاکتابخانهمانع مراجعه نوسوادان به   توانندیمشما چه عواملی  به نظر -5

کمیت و کیفیت و نوع منابع )اعم از    ازنظروضعیت فعلی بخش نوسوادان کتابخانه شما   -6

 است؟ ( چگونهچاپی و غیر چاپی

شما   -7 کتابخانه  نوسوادان  بخش  فعلی  ارائه    ازنظروضعیت  نوسوادان  برای  که  خدماتی 

 چگونه است؟  غیره  آموزشی و هایکارگاهمانند برگزاری  شودیم

شما   -8 کتابخانه  نوسوادان  بخش  فعلی  تجه وضعیت  فضا    زاتی ازنظر  دسترسو    ی ریپذو 

 فیزیکی چگونه است؟

نوسوادان   -9 بخش  برای  مطلوب  نیروی ،  جموعه م  ازنظروضعیت  و  تجهیزات  و  خدمات 

 ؟ اندکدامانسانی به نظر شما  

 ؟اندکدامعمومی  یها کتابخانهشما راهکارهای رفع موانع و جذب نوسوادان به  به نظر -10


