تحليل خدمات سالمندان در کتابخانههاي عمومي شهر تهران
وابسته به نهاد کتابخانههاي عمومي کشور
گلنسا گلينی مقدم ،1زهرا حسيننيا تنها ،2ميترا

صميعی3

مطالعات دانششناسی
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان  ،18ص  991تا 930
تاريخ دريافت18/49/48 :
تاريخ پذيرش18/40/91 :

چكيده
هدف :هدف از اين مطالعه تحليل خدمات سالمندان در کتابخانههاي عمومی شهر تهران وابسته به نهاد
کتابخانههاي عمومی کشور است .روش :روش پژوهش پيمايشی-توصيفی و جامعه آماري شامل  38نفر از
مديران و يا مسئوالن کتابخانههاي عمومی شهر تهران است .براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامه
محققساخته استفاده شد که با الهام از رهنمودهاي انجمن کتابداري آمريكا براي خدمات سالمندان در
کتابخانهها تدوين شده است .تجزيهوتحليل دادهها در دو سطح آمار توصيفی و تحليلی صورت گرفت .آمار
توصيفی شامل فراوانی ،درصد فراوانی و آمار استنباطی نظير آزمون تی تک نمونهاي با استفاده از نرمافزار
 spssانجام گرفت .يافتهها :نتايج نشان داد کتابخانههاي عمومی شهر تهراندر کليه مؤلفههاي خدمات ويژه
سالمندان ازجمله آموزش کارکنان ،اطالعرسانی و منابع کتابخانه ،برنامهريزي کتابخانهها ،تجهيزات ،توسعه
و مشارکت ،امكانات ،خدمات در منزل و بودجه از وضعيت مطلوبی در حال حاضر برخوردار نيستند و ميانگين
خدمات موجود در همه مؤلفهها پايينتر از حد متوسط قرار دارد .نتيجهگيري :اکثريت کتابداران کتابخانههاي
عمومی تهران ( 01درصد) رهنمودهاي ارائه شده از سوي انجمن کتابداري آمريكا را بهعنوان يک شاخص
مهم در خدمات ويژه سالمندان میپذيرفتند اما تعدادي کمتري از آنان ( 10درصد) اين شاخصها را براي
خدمات ويژه سالمندان در کتابخانههاي ايران قبول نداشتند.
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مقدمه
سالمندي يكی از چالشهاي عصر امروز تقريباً در اکثر کشورهاي جهان است .بر اساس
تعريف سازمان بهداشت جهانی ،سالمند به افراد  84سال و باالتر گفته میشود .افزايش
جمعيت سالمندي از کشورهاي توسعهيافته در سالهاي گذشته آغازشده و در حال حاضر
بيش از  14درصد جمعيت اين کشورها باالي  84سال سن دارند بهطوريکه در ژاپن اين
ميزان به  34درصد و در کشورهاي اروپاي غربی ،اياالتمتحده آمريكا ،کانادا و اوکراين
بيش از  14درصد است .گزارشهاي سازمان بهداشت جهانی حاکی از اين است که در نيمه
قرن حاضر ،کشورهايی همچون شيلی ،ايران و فدراسيون روسيه دچار ساختار جمعيتی
همچون ژاپن خواهند شد (محتشم اميري.)9311 ،
جمعيت سالمند در ايران از  840 ،019نفر در سال  9331به  198 ،809 ،0نفر در سال
 9311رسيده است که از اين تعداد ،در سال  ،9311تعداد  001 ،041 ،1نفر ( 01/38درصد)
سالمند مرد و  008 ،081 ،1نفر ( 14/81درصد) سالمند زن هستند (صفرخانلو و رضايی
قهرودي.)9318 ،
تحليل گزارش مرکز آمار ايران نشان میدهد ترکيب جمعيتی از سال  9301به بعد از
دچار تغييرات زيادي شده و ايران از يک کشور جوان به يک کشور در حال گذر از جوان
به سالمند تبديلشده و سرعت رشد سالمندي نسبتاً زياد است .درواقع ،ايران اکنون وارد
مرحله نخست سالمندي يعنی جمعيت بين  0تا  90درصد شده است و پيشبينی میشود که
تا  34سال آينده ،وارد مرحله فوق سالمندي يعنی جمعيت بيش از  19درصد سالمند شود،
اما آنچه مهم است اين است که زمان عبور ما از اين مراحل بسيار کمتر از زمان کشورهاي
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ديگر است و اين مسئله ما را در اتخاذ سياستها در تنگنا قرار میدهد .بهعنوانمثال کشوري
مانند فرانسه براي طی مرحله اول سالمندي به مرحله دوم آن  84سال فرصت داشت که در
اين زمان بهخوبی میتوانست برنامهريزي کند ،اما ايران براي طی اين مرحله ،تنها  14سال
زمان دارد که اين نكته میتواند کشور را با مديريت بحران سالمندي مواجه کند .کشورهاي
توسعهيافته جهان اين مرحله را پيش از ما تجربه کردهاند و اکنون ما بايد با بررسی سياستها
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و دستاوردهاي آنان در اين زمينه ،راهكارهاي درست براي اتخاذ سياستهاي جمعيت
سالمندي را به دست آوريم (محتشم اميري.)9311 ،
ازآنجايیکه سالمندي پديدهاي است با ابعاد مختلف انسانی ،اجتماعی ،اقتصادي،
فرهنگی و غيره و با توجه به روند روبه رشد اين پديده در ايران ،ضروري است که همهي
سازمانها و نهادهاي کشور آمادگی الزم را جهت روبرو شدن با آن پيدا کنند .يكی از اين
نهادها و سازمانها ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی هستند .کتابخانهها از سازمانهايی هستند
که سالمندان اوقات فراغت خود را در آن سپري میکنند .بهويژه سالمندان آينده که در
مقايسه با سالمندان کنونی که ازنظر سواد ،رفاه ،دسترسی به اطالعات در سطوح باالتري قرار
دارند و طبيعتاً انتظارات باالتري از اين مراکز دارند.
اصوالً خدمات کتابخانه براي سالمندان را میتوان در بخش عوامل محيطی و اجتماعی
سالمندي قرار داد .عوامل محيطی بيشتر بر حمايتهاي محيطی و اجتماعی شامل حمايت و
پشتيبانی جامعه ،دولت و نهادهاي مردمی در حمايت از سالمندان تأکيد دارد و کتابخانهها
میتوانند در اين زمينه نق ش حمايتی ايفا کنند .نتايج برخی از مطالعات انجام شده در ايران
مانند پژوهش حسينزادهجنيدي و همكاران ( )9311در تهران نشان داده که بين حمايت
اجتماعی ،سالمت جسمانی (فيزيكی) ،روابط اجتماعی ،بهبود شرايط محيط زندگی ،سطح
درآمد خانوادهها ،پايگاه اجتماعی و اقتصادي سالمندان و کيفيت زندگی و سالمت آنان
رابطه مثبت معناداري وجود دارد و با افزايش حمايت اجتماعی ،کيفيت زندگی و سالمت
سالمندان افزايش میيابد.
مطالعه ديگري توسط حسينی زارع و همكاران در تهران ،نقش حمايت اجتماعی در
اين نتيجه به دست آمد که حمايت اجتماعی بر روي سالمت روحی ،جسمی و اجتماعی
سالمندان تأثير دارد بهطوريکه بين حمايت اجتماعی و سالمت روحی و اجتماعی سالمندان
ارتباط معنیداري وجود دارد (حسينی زارع ،موحدکر،پوررضا و رحيمی فروشانی.)9313 ،
پژوهش ديگري توسط قلیزاده ( )9314با هدف تعيين تأثير کتابدرمانی بر ميزان
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آماري آن  84نفر از سالمندان بودند .نتايج پژوهش نشان داد که کتابدرمانی ،موجب بهبود
شاخصهاي توانايیهاي خود مديريتی میشود که اين امر بدان معنی است که اين مداخله،
میتواند سبب بهبود محسوس و معنادار توانايیهاي خود مديريتی سالمندان و درنتيجه بهبود
کيفيت زندگی آنها شود (قلیزاده.)9314 ،
قاسمخانی ( )9313رفتار اطالعيابی سالمندان در کتابخانههاي عمومی شهر خوي را
موردبررسی قرار داد .يافتهها حاکی از آن است که دامنه اطالعيابی سالمندان مربوط به سه
دورهي زمانی از زندگی آنها است؛ که اين سه دوره میتوان به دورهي قبل از سالمندي،
دورهي حال سالمندي و دوره بعد از سالمندي تقسيم کرد .سالمندان در هر سه دوره با
مشكالتی مواجه بودهاند که حول سه عنصر مرکزي «تنهايی ،بيكاري و مطالعه» قرار داشتند.
در پژوهشی که توسط ليوت و سو آن )1499( 9در رابطه با خدمات کتابخانه به سالمندان
در يک کتابخانه عمومی سنگاپور انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند که افراد سالمند که
درگير مطالعه و اهل مطالعه هستند ،بيشتر با کتابخانه در ارتباط بوده و در برنامههاي اجتماعی
بيشتر شرکت میکنند و کتابخانه مكانی براي صحبت با افراد جامعه و نوعی ارتباط مداوم با
زندگی است .همچنين ،زنان سالمند نسبت به مردان عالقه کمتري به استفاده از کتابخانه نشان
میدادند و بيشتر بر مسئوليتهاي خانوادگی تمرکز داشتند .عالوه بر اين ،نگرشهاي منفی
با توجه به رده اجتماعی افراد درباره اتاق مخصوص سالمندان در کتابخانه وجود داشت
(ليوت و سو آن.)1499 ،1
پژوهش بنت-کاپوسنياك 3در سال  1493با هدف بررسی سالمندان و کتابخانههاي
عمومی :تأثير آنها بر نسل بومر 0انجام شد( .منظور از نسل بومر افرادي است که در انفجار
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جمعيت پس از جنگ جهانی دوم در فاصله سالهاي  9108تا  9180و در يک دوره رفاه و
رونق اقتصادي متولد شدهاند که در زمان اجراي پژوهش مذکور در گروه سالمندان آمريكا
قرار داشتند ).جامعه پژوهش آن شامل سالمندان  14ايالت از اياالتمتحده آمريكا بود که از
1. Luyt & Swee Ann
2. Luyt & Swee Ann
3. Bennet-Kapusniak
4. Boomer generation
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خدمات وبسايت کتابخانههاي عمومی استفاده میکردند .هدف بررسی شاخههاي اصلی
سامانههاي کتابخانهاي در پايتختهاي ايالتها ،در آمريكا بوده که به چندين نتيجه مهم
رسيد .اول اينكه :تعداد بسيار کمی از کتابخانهها ،برنامههاي ويژه و خدماتی را براي افراد
مسنتر ارائه میدادند ،اگرچه برنامههاي مختلف مخصوص سالمندان ،در کتابخانههاي
مختلف ( 00درصد) ارائه میشد و فرصتهاي يادگيري مادامالعمر براي کاربران کتابخانه
خود را فراهم کرده بودند .دوم ،آموزش فنّاورانه رايج بود؛ بااينحال ،هيچکدام از اين
برنامهها بهطور خاص براي بزرگساالن سالخورده تدارك ديده نشده بودند .گرچه،
فناوريهاي پايه رايانهاي در بيش از دوسوم از کتابخانهها ارائه میشدند ،اما تنها تعداد کمی
از آنها تجهيزات ويژه سالمندان را فراهم کرده بودند.
در پژوهشی توسط استيف ( )1498در نيوزلند از طريق مصاحبه با کتابداران کتابخانههاي
عمومی انجام شد ،مشخص شد که برنامههاي يادگيري بلندمدت کتابخانه ،ساير برنامهها و
فعاليتهاي کتابخانه که براي همه گروهها تدارك ديده شد ،آنقدر جذاب بوده که
موردتوجه سالمندان نيز قرار گرفته و تعداد بيشتري از آنها به کتابخانهها مراجعه کردهاند.
اين برنامهها منجر به تعامل و مبادالت فرهنگی بين نسلها شده و سالمندان را تشويق به
شرکت در بحث نموده است (استيف.)1498 ،9
در پژوهش سابو ( )1490در امريكا نشان داد که جمعيت سالمندان نهتنها در امريكا بلكه
در سراسر جهان رو به افزايش است .بسياري از نسلهاي بعد از جنگ جهانی دوم ،وارد دوِره
سوم زندگی خود شده يا بهزودي خواهند شد .اکثر کتابخانهها برنامهاي براي حمايت از
يادگيري مادامالعمر سالمندان نداشتند .همچنين سالمندان فعال در فعاليتهاي مربوط به
عبارتاند از :سرگرمی/تفنن ،فعاليتهاي انساندوستانه ،مباحث اجتماعی/بينالمللی،
فلسفه/دين ،هنر ،فناوري/سالمت و مديريت استرس (سابو.)1490 ،1
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1. Stiff
2. Sabo
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در مطالعهاي که اخيراً در اياالتمتحده امريكا توسط هورتون ( )1491انجام شد ،مشخص
شد که خدمات زير براي سالمندان در کتابخانههاي عمومی برخی ايالتها انجام میشود:
مجموعه کتابهاي در گردش که در ايالت آيوا انجام شده و در يک بازه زمانی تغيير
میکند .مادامیکه سالمندان میتوانند به کتابخانه مراجعه کنند از مجموعه آن ،استفاده
خواهند کرد و چنانچه نتوانند مراجعه حضوري داشته باشند ،بهصورت آنالين درخواست
داده و کتاب موردنظر مطابق سياست کتابخانه به محل سكونت آنها ارسال میشود .فعاليت
ديگر برگزاري کارگاههاي خاص سالمندان براي آموزش در حوزههاي مختلف و
موردعالقه آنهاست .همچنين کتابخانههاي عمومی تالش میکنند دسترسی الكترونيكی به
منابع خود را براي سالمندان فراهم کنند (هورتون.)1491 ،9
نتيجه بررسی پيشينهها در خصوص خدمات سالمندان که در سال  9118درباره آمريكا و
بريتانيا انجام شده بود نشان داد که تا آن زمان کتابخانههاي عمومی در هر دو کشور ،سالمندان
را بهعنوان يک گروه هدف مستقل با نيازهاي اطالعاتی مشخص در نظر نمیگرفتند و
خدمات ارائه شده به سالمندان عمدتاً متكی بر خدمات سنتی مانند ارائه کتابهاي بزرگ (با
قلم نسبتاً بزرگ براي ديد بهتر سالمندان) و مالقات در منزل بود (استريت)9118 ،1؛ اما
پژوهشهاي اخير دستکم در اياالتمتحده آمريكا ،سنگاپور و نيوزلند نشان میدهد که
پيشرفتهاي زيادي نسبت به دهه  14ميالدي در خدمات ويژه سالمندان در کتابخانههاي
عمومی کشورهاي مذکور صورت گرفته است.
در جمعبندي پيشينه داخل کشور میتوان گفت در پژوهشهاي حسينزاده جنيدي
( )9311و حسينی زارع ( )9313تأکيد بر تأثير نقش حمايت اجتماعی بر روي سالمت روحی،
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جسمی و اجتماعی سالمندان شده و در پژوهشهاي قلیزاده ( )9314تأثير کتابدرمانی بر
ميزان توانايیهاي خود مديريتی سالمندان و قاسمخانی ( )9313نيز رفتار اطالعيابی سالمندان
در کتابخانههاي عمومی موردبررسی قرار گرفته است .در کشورهاي توسعهيافته خارجی
نظير سنگاپور پژوهش ليوت و سوآن ( )1499و در امريكا پژوهش هورتون ()1491
1. Horton
2. Street
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نمونههاي خوبی از پژوهشها درباره خدمات ويژه سالمندان در کتابخانههاي عمومی و انواع
خدمات کتابخانههاي عمومی هستند .استيف ( )1498و سابو ( )1490نيز پژوهشهايی در
بررسی برنامههاي يادگيري بلندمدت از طريق کتابخانهها انجام دادهاند .متأسفانه پژوهشهاي
اندکی درباره خدمات سالمندان در ايران انجام شده که حاکی از عدم توجه به خدمات ويژه
سالمندان در کتابخانههاي عمومی در ايران است.
اصوالً همه سالمندان کاربران بالقوه کتابخانهها بهويژه کتابخانههاي عمومی محسوب
میشوند .سؤالی در اين زمينه مطرح میشود اين است وضعيت کتابخانههاي ايران در شرايط
کنونی در خصوص ارائه خدمات به سالمندان جامعه چگونه است؟ آيا خدمات ويژه
سالمندان همانند کشورهاي توسعهيافته در اين کتابخانهها تعريفشده و ارائه میشود؟ با
توجه به روند روبه به رشد سالمندي در کشور آيا کتابخانههاي عمومی ايران خود را براي
رويارويی با اين پديده آماده کردهاند؟ آيا برنامهريزي مشخصی براي آينده وجود داشته و
دارد؟ نگاهی به اسناد منتشرشده نشان میدهد که کتابخانههاي ايران برنامههاي چندانی براي
سالمندان ندارند .بر اساس سند چشمانداز نهاد کتابخانهي عمومی در افق  ،9040کتابخانههاي
عمومی کشور ايران بايد ازنظر شاخصههاي فرهنگی ،آموزشی ،خدماتی ،نيروي انسانی غيره
و همچنين ازنظر سرانهي فضا ،عضو ،منابع و امانت کتابخانهاي در جايگاه اول منطقه و پانزده
کشور برتر جهان قرار گيرد .در ديماه  9314دستورالعملهاي اداره کتابخانههاي عمومی
توسط معاونت توسعه کتابخانه و کتابخوانی به چاپ رسيده است ،اما در اين
دستورالعملها ،برنامهريزي مشخصی براي قشر سالمند ديده نمیشود و همچنين با توجه به
رشد جمعيت سالمندان در سرفصل بودجه سازمانی ،رديف بودجه مشخص براي سالمندان
کتابخانههاي عمومی در خصوص خدمات ويژه سالمندان بپردازد .مطالعات نشان میدهد که
استانداردها و رهنمودهايی براي ارائه خدمات به سالمندان در انجمن کتابداري آمريكا و
ايفال وجود دارد .در اين مطالعه از رهنمودهاي انجمن کتابداري آمريكا براي بررسی بيشتر
استفاده شده است .دليل استفاده از اين رهنمودها عدم وجود چنين رهنمودهايی از سوي
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در نظر گرفته نشده است .لذا اين پژوهش بر آن است که به تحليل وضعيت موجود
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مسئوالن کتابخانههاي عمومی يا ساير نهادهاي سياستگذار در ايران و عدم توجه به
سالمندان بهعنوان گروه مشخص کاربران کتابخانه با نيازهاي خاص اطالعاتی بوده است.
با توجه به اهميت موضوع سالمندي و بهويژه روند روبه به رشد آن در ايران و نقش
کتابخانهها بهعنوان يک نهاد اجتماعی در پرکردن اوقات فراغت سالمندان ،مهمترين مسئله
اين پژوهش چگونگی وضعيت خدمات ويژه سالمندان در کتابخانههاي عمومی و بررسی
ميزان آمادگی آنها براي جمعيت سالمند ايران در آينده است .نظر به آنچه گفته شد هدف
از اين مطالعه تحليل خدمات سالمندان در کتابخانههاي شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانههاي
عمومی کشور است.
رهنمودهاي انجمن کتابداري آمريكا شامل هشت مؤلفه اصلی آموزش کارکنان کتابخانه
عمومی ،خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه ،برنامهريزي کتابخانه ،تجهيزات کتابخانه،
توسعه و مشارکت ،خدمات در منزل سالمندان ،امكانات کتابخانه و بودجه و امور مالی
کتابخانه است .با توجه به رهنمودهاي انجمن کتابداري آمريكا براي ارائه خدمات به
سالمندان هشت پرسش پژوهش عبارتاند از:
 .9وضعيت «آموزش کارکنان کتابخانه عمومی» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
 .1وضعيت «خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
 .3وضعيت «برنامهريزي کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
 .0وضعيت «تجهيزات کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
 .1وضعيت «توسعه و مشارکت» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
 .8وضعيت «خدمات در منزل سالمندان» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
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 .0وضعيت «امكانات کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
 .8وضعيت «بودجه و امور مالی کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟

روش
اين پژوهش ازنظر هدف کاربردي و ازنظر روش پژوهش پيمايشی -توصيفی بود .جامعه
آماري عبارت از  38باب کتابخانهي عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانههاي عمومی
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کشور است .جمعآوري دادهها و اطالعات موردنظر دريک محدودهي زمانی  94ماهه در
سال  9310انجام شد .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه محققساخته در مقياس ليكرت بود
که بر اساس رهنمودهاي انجمن کتابداري آمريكا براي ارائه خدمات به سالمندان مبتنی بر
هشت مؤلفه اصلی تدوين شده است .اين پرسشنامه توسط مديران يا مسئوالن کتابخانههاي
عمومی شهر تهران تكميل گرديد.

یافتهها
بررسی ترکيب جمعيتی مديران و مسئوالن کتابخانههاي عمومی شهر تهران اولين متغير
موردتوجه در اطالعات جمعيتشناختی بود .نتايج حاصله مندرج در جدول  9نشان میدهد
که  11نفر ( 08/3درصد) از مسئوالن کتابخانهها زن بوده و  1نفر ( 13/0درصد) مرد بودهاند
يعنی جمعيت مديران و مسئوالن زن بيشتر از مردان بوده است.
جدول  .1بررسي فراواني جنسيت کتابداران مسئول کتابخانههای عمومي نهاد در شهر تهران
جنسيت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

1

13/0

13/0

زن

11

08/3

944/4

جمع

38

944/4

-

اطالعات مربوط به مقطع تحصيلی کتابداران مسئول کتابخانههاي شهر تهران در جدول
 1نشان داده شده است.
جدول  .2فراواني و درصد تحصيالت کتابداران مسئول کتابخانههای عمومي نهاد در شهر تهران
کاردانی

9

1 /8

1 /8

کارشناسی

10

09/9

03/0

کارشناسی ارشد

8

19/9

10/0

دکتري

1

1 /3

944/4

جمع

38

944/4

-
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سطح تحصيالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی
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همانگونه که پيداست بيشترين فراوانی به لحاظ مقطع تحصيلی ( 09/9درصد) به
کتابداران داراي مدرك تحصيلی کارشناسی؛ و کمترين فراوانی ( 1/8درصد) به کتابداران
داراي مدرك تحصيلی کاردانی تعلق دارد .همچنين تعداد  8نفر از کتابداران ( 19/9درصد)
داراي مدرك تحصيلی کارشناسی ارشد بوده و تعداد  1نفر از کتابداران ( 1/3درصد) داراي
مدرك تحصيلی دکتري هستند.
در اين بخش پيش از انجام آزمونهاي آماري و براي تعيين نرمال بودن توزيع دادهها از
آزمون کولموگروف-اسميرنف استفاده شد .بر اين اساس مؤلفههاي موردبررسی در اين
پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند که نتايج آن در جدول  3قابلمشاهده است.
جدول  .3آمارههای آزمون کولموگروف اسميرنف
پارامترهاي نرمال
متغير
آموزش کارکنان
کتابخانه

N

ميانگين

انحراف
استاندارد

حداکثر تفاوت
مطلق

مثبت

نتايج
منفی

K-S

معناداري آزمون آزمون آماري
نرماليتی

1/031 1/221 -1/011 1/221 1/221 1/88731 2/3000 38

نرمال

خدمات اطالع-
رسانی و منابع

1/268 1/091 -1/011 1/091 1/091 1/73101 2/0911 38

نرمال

کتابخانه
برنامهريزي

1/221 1/239 -1/007 1/239 1/239 1/82061 2/2111 38

نرمال

تجهيزات کتابخانه 1/386 1/216 -1/007 1/216 1/216 1/68397 2/3116 38

نرمال

38

1/9141

4/81900

4/101

4/101

-4/981

4/101

4/948

نرمال

خدمات در منزل

38

1/3018

4/84409

4/101

4/101

-4/939

4/101

4/143

نرمال

امكانات کتابخانه

38

1/3031

4/01833

4/103

4/103

-4/914

4/103

4/988

نرمال

بودجه و امور مالی 38

1/9999

4/89401

4/980

4/980

-4/938

4/980

 4/944غير نرمال

کتابخانه
توسعه و مشارکت
کتابخانه

تک نمونهاي
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آزمون
ويلكاکسون

بر اساس جدول  3دادههاي مربوط به سؤاالت پژوهش  8 ،1 ،0 ،3 ،1 ،9و  0داراي توزيع
نرمال است ()P<4/41؛ و سؤال  8داراي توزيع غير نرمال است (.)P>4/41
آزمون آماري کولموگروف اسميرنف به شكل زير مطرح میشود:
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فرض صفر :دادهها نرمال هستند (دادهها از جامعه نرمال آمدهاند).
فرض حكم :دادهها نرمال نيستند (دادهها از جامعه نرمال نيامدهاند).
بر اساس اين آزمون ،وقتی توزيع دادهها نرمال است که مقدار يا سطح معناداري بيشتر از
عدد بحرانی در سطح  4/41باشد .با توجه به مقادير سطح معناداري در مورد تمام متغيرهاي
پژوهش و مؤلفههاي آنها در جدول  3مشاهده میشود که در اين متغيرها مقادير سطح
معناداري کمتر از  4/41است .اين بدان معناست که توزيع مشاهدهشده اين متغيرها با توزيع
مورد انتظار پژوهشگر متفاوت است ،يعنی توزيع متغيرهاي پژوهش در هفت مؤلفه خدمات
سالمندان در کتابخانههاي عمومی نرمال است.
پرسش اول :وضعيت «آموزش کارکنان کتابخانه عمومی» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان
چگونه است؟
براي تجزيهوتحليل توصيفی و استنباطی هر شاخص ،همسانسازي صورت گرفت و مجموع
نمرات تمام پرسشهاي يک شاخص با هم جمع و بر تعداد آنها تقسيم شد .از آزمون  tتک
نمونهاي براي معناداري وضعيت موجود و مطلوب (آموزش کارکنان کتابخانه عمومی)
استفاده شد .براي اين منظور ميانگين مشاهدهشده در  1سطح از کم ( )9تا خيلی زياد ()1
براي هر وضعيت با مالك نظري ( )3/8دهک ششم يا  %84مقايسه شد .نتايج در جدول 0
ارائه شده است.
جدول  .4آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «آموزش کارکنان کتابخانه عمومي» جهت ارائه
خدمات به سالمندان
مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84

آموزش کارکنان کتابخانه

-8/098

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/18881

-9/1819

-4/1880

نتايج آزمون تی تک گروهی در جدول  0نشان میدهد که با توجه به مقدار T

شاخصهاي «آموزش کارکنان کتابخانه عمومی» ،تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن
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متغير

t

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

و ميانگين نظري وجود دارد؛ بنابراين فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين رد
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شده و در مقابل ،فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد.
درنتيجه میتوان گفت که تمامی شاخصهاي «آموزش کارکنان کتابخانه عمومی» جهت
ارائه خدمات به سالمندان پايينتر از سطح متوسط است ( .)P>4/449بر اساس نتايج به دست
آمده از آزمون تی تک نمونهاي ميانگين به دست آمده کل گويه (دامنه  )1/01-1/11از
ميانگين فرضی ( )3/8پايينتر است .با توجه به مقدار  tتک نمونهاي (دامنه )0/904-3/193
با اطمينان  4/11و سطح خطاي کمتر از  4/49اين تفاوت ميانگين ازنظر آماري معنادار است
( .)P>4/49بهعبارتديگر ،تفاوت ميانگين نشاندهنده اين است که ميانگين واقعی از
ميانگين فرضی پايينتر است؛ بنابراين از ديدگاه متخصصان وضعيت «آموزش کارکنان
کتابخانه عمومی» جهت ارائه خدمات به سالمندان در تمامی ابعاد در سطح پايين و نامطلوبی
قرار دارد.
پرسش دوم :وضعيت «خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان
چگونه است؟
براي بررسی وضعيت «خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه» آزمون  tتک نمونهاي و نتايج
در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .5آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «خدمات اطالعرساني و منابع کتابخانه» جهت
ارائه خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير
خدمات اطالعرسانی و منابع
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کتابخانه

ميانگين
1/910

انحراف
معيار
4/034

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84
t
-99/114

درجه

سطح

آزادي معناداري
31

4/444

تفاوت

سطح اطمينان %11

ميانگين

حد پايين

حد باال

-9/04118

-9/8118

-9/9181

ميانگين محاسبه شده ميزان خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه با ميانگين فرضی ()3/8
سنجش شده و تأييد میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در
حد متوسط به پايين است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  1نشان میدهد که با
توجه به مقدار  Tشاخصهاي خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه ،تفاوت آماري معناداري
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بين ميانگين آن و ميانگين نظري وجود دارد؛ بنابراين فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو
ميانگين رد شده و در مقابل ،فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين موردپذيرش
قرار میگيرد .درنتيجه میتوان گفت که تمامی شاخصهاي خدمات اطالعرسانی و منابع
کتابخانه جهت ارائه خدمات به سالمندان پايينتر از سطح متوسط است (.)P>4/449
پرسش سوم :وضعيت «برنامهريزي کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
براي بررسی وضعيت «برنامهريزي کتابخانه» آزمون  tتک نمونهاي انجام و نتايج در جدول
 8ارائه شده است.
جدول  .6آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «برنامهریزی کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير
برنامهريزي
کتابخانه

ميانگين
1/114

انحراف
معيار
4/811

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84
t
-1/811

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/31444

-9/8184

-9/4014

ميانگين محاسبه شده ميزان برنامهريزي کتابخانه با ميانگين فرضی ( )3/8سنجش شده و
تأييد میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در حد متوسط به
پايين است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  8نشان میدهد که با توجه به مقدار T

شاخصهاي برنامهريزي کتابخانه ،تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن و ميانگين نظري
وجود دارد؛ بنابراين فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين رد شده و در مقابل،
فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد .درنتيجه میتوان
از سطح متوسط است (.)P>4/449
پرسش چهارم :وضعيت «تجهيزات کتابخانه» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  0نشان داده شده است.

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

گفت که تمامی شاخصهاي برنامهريزي کتابخانه جهت ارائه خدمات به سالمندان پايينتر
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جدول  .7آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت "تجهيزات کتابخانه" جهت ارائه خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير
تجهيزات
کتابخانه

ميانگين
1/348

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84

انحراف

t

معيار

-99/311

4/880

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/11000

-9/1111

-9/4834

ميانگين محاسبه شده ميزان تجهيزات کتابخانه با ميانگين فرضی ( )3/8سنجش شده و
تأييد میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در حد متوسط به
پايين است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  0نشان میدهد که با توجه به مقدار T

شاخصهاي تجهيزات کتابخانه ،تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن و ميانگين نظري
وجود دارد؛ بنابراين فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين رد شده و در مقابل،
فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد .درنتيجه میتوان
گفت که تمامی شاخصهاي تجهيزات کتابخانه جهت ارائه خدمات به سالمندان پايينتر از
سطح متوسط است (.)P>4/449
پرسش پنجم :وضعيت «توسعه و مشارکت» جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
براي بررسی وضعيت «توسعه و مشارکت» آزمون  tتک نمونهاي انجام شد و نتايج در جدول
 8ارائه شده است.
جدول  .8آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «توسعه و مشارکت» جهت ارائه خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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توسعه و
مشارکت

ميانگين
1/914

انحراف
معيار
4/819

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84
t
-91/139

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/04111

-9/8031

-9/9018

ميانگين محاسبه شده ميزان توسعه و مشارکت با ميانگين فرضی ( )3/8سنجش شده و
تأييد میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در حد متوسط به
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پايين است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  8نشان میدهد که با توجه به مقدار T

شاخصهاي توسعه و مشارکت ،تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن و ميانگين نظري
وجود دارد؛ بنابراين فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين رد شده و در مقابل،
فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد .درنتيجه میتوان
گفت که تمامی شاخصهاي توسعه و مشارکت جهت ارائه خدمات به سالمندان پايينتر از
سطح متوسط است (.)P>4/449
پرسش ششم :وضعيت «خدمات در منزل سالمندان» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟
براي بررسی وضعيت «خدمات در منزل سالمندان» آزمون  tتک نمونهاي انجام شد و نتايج
در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .9آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «خدمات در منزل سالمندان» ،جهت ارائه
خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير
خدمات در منزل

ميانگين
1/384

انحراف
معيار
4/844

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84
t
-1/908

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/11430

-9/0191

-4/1018

ميانگين محاسبه شده ميزان خدمات در منزل سالمندان با ميانگين فرضی ( )3/8سنجش
شده و تأييد میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در حد
متوسط به پايين است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  1نشان میدهد که با توجه به
مقدار  Tشاخصهاي خدمات در منزل سالمندان ،تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن و
در مقابل ،فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد؛
بنابراين از ديدگاه متخصصان وضعيت «خدمات در منزل سالمندان» ،جهت ارائه خدمات به
سالمندان در تمامی ابعاد در سطح پايين و نامطلوبی قرار دارد.
پرسش هفتم :وضعيت «امكانات کتابخانه» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان چگونه است؟

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

ميانگين نظري وجود دارد؛ بنابراين فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين رد شده و
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براي بررسی وضعيت «امكانات کتابخانه» آزمون  tتک نمونهاي انجام و نتايج در جدول 94
ارائه شده است.
جدول  .11آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «امکانات کتابخانه» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير
امكانات
کتابخانه

ميانگين
1/303

انحراف
معيار
4/018

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84
t

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/11810

-9/0839

-4/1044

-1/041

ميانگين محاسبه شده ميزان امكانات کتابخانه با ميانگين فرضی ( )3/8سنجش شده و تأييد
میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در حد متوسط به پايين
است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  94نشان میدهد که با توجه به مقدار T

شاخصهاي امكانات کتابخانه ،تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن و ميانگين نظري
وجود دارد؛ بنابراين فرض  H0مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين رد شده و در مقابل،
فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت بين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد؛ بنابراين از
ديدگاه متخصصان وضعيت «امكانات کتابخانه» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان در تمامی
ابعاد در سطح پايين و نامطلوبی قرار دارد.
پرسش هشتم :وضعيت «بودجه و امور مالی کتابخانه» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان
چگونه است؟
براي بررسی وضعيت موجود وضعيت «بودجه و امور مالی کتابخانه» آزمون  tتک نمونهاي
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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انجام و نتايج در جدول  99ارائه شده است.
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جدول  .11آزمون تي تك نمونهای برای بررسي وضعيت «بودجه و امور مالي کتابخانه» ،جهت ارائه
خدمات به سالمندان
آمارههاي توصيفی
متغير
بودجه و امور
مالی

ميانگين
1/999

انحراف
معيار
4/899

مالك نظري ( 3/8دهک ششم يا )%84
t
-90/810

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمينان %11

آزادي

معناداري

ميانگين

حد پايين

حد باال

31

4/444

-9/08881

-4/8111

-9/1811

ميانگين محاسبه شده ميزان بودجه و امور مالی کتابخانه با ميانگين فرضی ( )3/8سنجش
شده و تأييد میشود که ميانگين واقعی نظر کل پاسخگويان از  3/8کوچکتر و در حد
متوسط به پايين است .نتايج آزمون تی تک نمونهاي در جدول  99نشان میدهد که با توجه
به مقدار  Tشاخصهاي «بودجه و امور مالی کتابخانه» ،جهت ارائه خدمات به سالمندان،
تفاوت آماري معناداري بين ميانگين آن و ميانگين نظري وجود دارد؛ بنابراين فرض H0

مبنی بر عدم تفاوت اين دو ميانگين رد شده و در مقابل ،فرض  H1تحقيق مبنی بر تفاوت
بين دو ميانگين موردپذيرش قرار میگيرد .درنتيجه میتوان گفت که تمامی شاخصهاي
"بودجه و امور مالی کتابخانه" ،جهت ارائه خدمات به سالمندان پايينتر از سطح متوسط
است (.)P>4/449

بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعه ،رهنمودهاي انجمن کتابداري آمريكا براي خدمات ويژه سالمندان به پرسش
کتابداران کتابخانههاي عمومی گذاشته و نتايج نشان داد که وضعيت خدمات ويژه سالمندان
اين مطالعه در سال  9310از وضعيت مطلوبی برخوردار نبوده است.
تحليل پرسشنامه و جمعبندي کلی گويههاي هريک از مؤلفههاي هشتگانه تحقيق و
آمار توصيفی آن در جدول  91نشان داده شده است.

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

در کتابخانههاي وابسته به نهاد کتابخانههاي عمومی در تهران پايتخت ايران در زمان اجراي
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جدول  .12ميانگين کلي و انحراف معيار طيف ليکرت برای مؤلفههای تحقيق
مؤلفه

وضعيت

N

آموزش کارکنان کتابخانه

نامطلوب

38

1/399

خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه

نامطلوب

38

1/910

4/034

برنامهريزي کتابخانه

نامطلوب

38

1/1149

4/811

4/930

تجهيزات کتابخانه

نامطلوب

38

1/348

4/880

4/990

توسعه و مشارکت کتابخانه

نامطلوب

38

1/914

4/819

4/991

خدمات در منزل

نامطلوب

38

1/384

4/844

4/933

امكانات کتابخانه

نامطلوب

38

1/303

4/018

4/918

بودجه و امور مالی

نامطلوب

38

1/999

4/899

4/941

ميانگين کلی

انحراف

خطاي

طيف ليكرت

معيار

استاندارد

4/880

4/908
4/911

همانطور که در جدول  91مشخص است ،ميانگين معيارهاي خدمات سالمندان در
کتابخانههاي عمومی شهر تهران نزديک به هم و در دامنه  1/99تا  1/384قرار دارند؛ و
ميانگين اين موارد نشاندهنده نامطلوب بودن همه مؤلفههاست.
براي بررسی بيشتر اين مؤلفهها و بهمنظور روشن شدن ترتيب و اولويت اهميت هريک
از معيارهاي خدمات سالمندان در کتابخانههاي عمومی شهر تهران از آزمون رتبهاي فريدمن
استفاده شد که نتيجه آن در جدول  93و نمودار  9آمده است.
جدول  .13رتبهبندی مؤلفههای خدمات سالمندان در کتابخانههای شهر تهران وابسته به نهاد
کتابخانههای عمومي کشور
متغيرها

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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وضعيت موجود

کاي اسكوئر

درجه آزادي

سطح معناداري

ميانگين رتبه

امكانات کتابخانه

1/99

خدمات در منزل

1/94

تجهيزات کتابخانه

0/13

آموزش کارکنان کتابخانه

0/00

توسعه و مشارکت کتابخانه

0/98

برنامهريزي کتابخانه

0/94

خدمات اطالعرسانی و منابع کتابخانه

3/10

بودجه و امور مالی

3/88

91/190

0

4/401

تحليل خدمات سالمندان در کتابخانههاي عمومی شهر تهران ...

نمودار  .1نمایش وضعيت فعلي مؤلفههای خدمات سالمندان در کتابخانههای عمومي شهر تهران

نتايج جدول  93و نمودار  9نشانگر آن است که آزمون فريدمن محاسبه شده از آزمون
فريدمن بحرانی جدول در سطح خطاپذيري  %1کوچکتر است ،لذا با اطمينان  %11میتوان
نتيجه گرفت بين اهميت مؤلفههاي خدمات سالمندان در کتابخانههاي شهر تهران وابسته به
نهاد کتابخانههاي عمومی کشور تفاوت معنیداري وجود دارد .مقايسه ميانگين نمرات
مؤلفههاي خدمات سالمندان در کتابخانههاي عمومی شهر تهران مؤيد آن است که باالترين
رتبه به امكانات و پايينترين رتبه به بودجه و امور مالی اختصاص يافته است.
سؤال ديگري از کتابداران پرسيده شد مبنی بر اينكه آيا رهنمودهاي انجمن کتابداري
آمريكا را بهعنوان شاخص مهم براي خدمات ويژه سالمندان میپذيرند؟ نتايج اين سؤال به
شكل نمودار  1نشان داده شده است.
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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نمودار  .2پذیرش مؤلفههای خدمات سالمندان انجمن کتابداری آمریکا توسط کتابداران کتابخانههای
عمومي تهران

همانگونه که از نمودار  1پيداست اکثريت کتابداران کتابخانههاي عمومی تهران (01
درصد) رهنمودهاي ارائه شده از سوي انجمن کتابداري آمريكا را بهعنوان يک شاخص مهم
در خدمات ويژه سالمندان میپذيرفتند اما تعدادي کمتري از آنان ( 10درصد) اين شاخصها
را براي خدمات ويژه سالمندان در کتابخانههاي ايران قبول نداشتند.
از يافتههاي اين مطالعه میتوان نتيجه گرفت که در حال حاضر و با توجه به جمعيت فعلی
سالمندان کشور خدمات ويژهاي براي آنان در کتابخانههاي عمومی شهر تهران در نظر گرفته
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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نشده است که اين مشكل از چند جنبه قابلتأمل است .درحالیکه تهران پايتخت کشور است
و انتظار میرود از بيشترين امكانات کشور در زمينههاي مختلف و ازجمله خدمات ويژه
سالمندان برخوردار باشد اما وضعيت فعلی کتابخانههاي موردبررسی چنين چيزي را نشان
نمیدهد .میتوان پيشبينی کرد که احتماالً وضعيت ساير کتابخانههاي عمومی در شهرهاي
مختلف کشور هم بهتر از اين نباشد .يكی از داليل اصلی اين مشكل عدم تخصيص رديف
بودجهاي مشخص براي خدمات خاص سالمندان است و عمالً کتابخانهها و کتابداران را با
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محدوديتهاي زيادي در اجراي برنامههايشان روبهرو میکند؛ زيرا اجراي هرکدام از اين
برنامهها مانند آموزش کارکنان ،مناسبسازي کتابخانه ،امكانات و ساير برنامهها نيازمند
صرف بودجه است و بدون بودجه کتابداران نمیتوانند برنامهها را پيش ببرند .همانطور که
قبالً گفته شد به لحاظ اسناد باالدستی و استراتژيک هم توجه خاصی به سالمندان در
برنامههاي نهاد کتابخانههاي عمومی کشور نشده است .درواقع هم به لحاظ استراتژيک و
سياستگذاري و هم به لحاظ بودجه ،مشكالت زيادي وجود دارد که مستلزم توجه فوري
مسئوالن و سياستگذاران است .اگر در کنار اين مسائل جمعيت روبه رشد سالمندان را هم
قرار دهيم مشكل نمايانتر میشود و در آينده بهاحتمالزياد مشكالت بيشتر خواهد بود؛ زيرا
امكانات و شرايط فعلی کتابخانههاي عمومی دستکم در شهر تهران پاسخگوي نياز
سالمندان در حال حاضر نيست و چنانچه وضع موجود ادامه پيدا کند در آيندهاي نزديک که
با موج جمعيتی دوم سالمندان کشور روبهرو میشويم (محتشم اميري ،)9311 ،حتی خدمات
امروز هم کافی نخواهد بود .نتايج اين مطالعه زنگ خطري را متوجه مسئوالن میکند که
تدبيري براي خدمات ويژه سالمندان بينديشند تا در آينده دچار مشكل ناکارآمدي و خدمات
نامناسب در کتابخانهها براي سالمندان نباشيم .ضمن اينكه با توجه به افزايش سطح سواد
عمومی کشور ،سالمندان آينده از سطح تحصيلی باالتري نسبت به سالمندان امروز برخوردار
خواهند بود و پيشبينی میشود تعداد بيشتري از آنان بخواهند از خدمات کتابخانهها بهويژه
کتابخانههاي عمومی استفاده کنند .چنانچه کتابخانهها نتوانند خدمات مناسبی براي آنان ارائه
کنند باعث سرخوردگی اين قشر از جامعه خواهند شد .با توجه به نتايج به دست آمده میتوان
پيشنهادهاي زير را مطرح کرد:
استانداردهاي جهانی
 تدوين خطی مشی و استراتژي الزم براي اجراي خدمات ويژه سالمندان در کتابخانههابهويژه کتابخانههاي عمومی
 -تعيين بودجه مشخص و جداگانه براي اجراي اين خدمات در رديف بودجه
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 -تعريف مشخص براي خدمات سالمندان در اسناد باالدستی کشور با توجه به

 آموزش کتابداران براي خدمات خاص سالمندان035

فصلنامه مطالعات دانششناسی

 تأمين منابع اطالعاتی مناسب براي سالمندان با توجه به جمعيت و جامعه هدف هر کتابخانه تهيه امكانات و فناوريهاي الزم براي ارائه خدمات ويژه به سالمندان در کتابخانهها ايجاد بخش ويژه سالمندان يا اتاق مخصوص سالمندان در کتابخانهها -برنامهريزي براي ارائه خدمات کتابخانهاي در منزل به سالمندان توسط کتابداران
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حسينزاده جنيدي ،فاطمه؛ سيفزاده ،علی؛ معززي خنده روي يزدي ،فرزانه؛ و بياتی ،پروانه.
( .)9311بررسی تطبيقی مؤلفههاي اقتصادي ،اجتماعی و جمعيتی در کيفيت زندگی

و سالمت سالمندان (مناطق شمال و جنوب شهر تهران) .دو فصلنامه تخصصی
جستارهاي اجتماعی.90-99 ،)1( 1 ،
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قاسمخانی ،سكينه .)9313( .بررسی رفتار اطالعيابی سالمندان در کتابخانههاي عمومی شهر
خوي .پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.

قلیزاده ،صغري )9314( .بررسی تأثير کتابدرمانی بر ميزان توانايیهاي خود مديريتی
سالمندان کانون جهان ديدگان منطقه  0شهر تهران در سال  .9381پاياننامه
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کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.
محتشم اميري ،زهرا .)9311( .سالمندي و چالشهاي پيش رو با نگاهی به نتايج سرشماري
سال  .9311دو فصلنامه تخصصی جستارهاي اجتماعی.08-09 ،)1( 1 ،
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