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ستتازها  استتناد   دتاب ایتته هلتتی جمهتتوری استت  هی ایتترا ر بتتوده دتته از 

ها بتا استتفاده دننا. تجزیه   تحلیا یافتتهدتاب ایه رقوهی استفاده هی

 ایجام شاه است. spssافزار آهاری از یرم

یتتزه دتتاربرا  یابینتتا   دهتتا دتته بیشتتترین ایگها یشتتا  هییافتتته ها یافتدده

بینتتای ستتازها  استتناد   دتاب ایتته هلتتی بتترای هراجعتته بتته دتاب ایتته دم

رستا درصا( برای دارهای تحقیقاتی است. بته یظتر هی 1/64رقوهی با و

ایجام فعاشیتهای په هشن برای داربرا  واص این دتاب ایه رقوهی ههتم 

وستط استت. است   هیزا  ریایت ایتن دتاربرا  از دتاب ایته رقتوهی هت

یحوه ارائه هنابار دیفیت   دمیت هنابا بیشترین ریایت   از اهکایتا  

 رفاهی   هحا دتاب ایه رقوهی دمترین ریایت را داریا.

ایاردارا  را توایتا هستئول     دستتیتایج ایتن پته هش هی گیری نتیجه

هتای ا   عتاتی آ ریریزی جهت فتراهم یمتود  اهکایتا    فندر بریاهه

 یاری یمایا.  ایهبینایا    یابینایا  در دتاب کایا  واص دمبرای اه

ر یرقتتوه اا ر دتاب ایتتیتناییاب اا ر دتاب ایتتیتنایبا ر دمیتتناییاب ها کلیدد:واژه

 سازها  اسناد   دتاب ایه هلی جمهوری اس  هی ایرا 

 هقاهه

داریتا  یا   عات یازهایر افراد جاهعهر ییبینایا  هشابه سایابینایا    دم

ه تلتتف  یازهتتا بتته هنتتابا ا   عتتاتین ییتتن ایتتتأه یهجبتتور هستتتنا بتترا  

  یینتتتتتتتتایت بیهراجعتتتتتتتته دننتتتتتتتتا؛ اهتتتتتتتتا بتتتتتتتتا توجتتتتتتتته بتتتتتتتته هحتتتتتتتتا د

ا ر یتتناییاب یازهتتایهتناستتن بتتا ی یا   عتتات یهتتات هحمایز هحتتا دیتت  ی

  یار یهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک    بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 یدر جهتتت دستتن ا   عتتا  بتتر ستت  راه آیهتتا  جتتود دارد. ایتتن گتتر ه بتترا

وتتود را از  یینتتایاز داریتتا تتتا هشتتکا بیتتوتتود ی یاتا   عتت یازهتتاین ییتتتأه

 هناسن جبرا  دننا. یا   عات یهاق هحمای ر 

هنتتتابا   اهکایتتتا  هتناستتتن بتتتا  یرقتتتوه ادتتته در دتاب ایتتت یهنگتتتاه

یقتش وتود یتاهوفق  یفتایدنناگا  یباشار دتاب ایه در ااستفاده یازهایی

باشتنا در  یاهور چتاپ اده فقط قادر به عری ییهابوده است. دتاب ایه
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ی واهنا داشت. با توجته  یقیا  توفینایبا    دمینایداد  اهکایا  به یاب

 یهااز تاارک اهکایا ر هنابا   بریاهته ییههم ده هاز یها ان یکتیبه ا

تمتام افتراد بته تمتام  یابیهناسن جهت دستت ی لاا درد  راهیهتنو ر پ

ر یآیا  بتا ستا یتا   عا یازهایسبن تشابه یاست   به یاهواد دتاب ایه

ن یتتتأه یرقتتوه ادتاب ایتت ادتته بتته  ستتیل یافتترادر تمتتام هنتتابا   اهکایتتات

ا  اهکتتا  استتتفاده از آ  را داشتتته یتتنایبا    دمیتتنایا یابیتتشتتویا بایه

های یتت  دشتتور استتت   در راد باشتتنا؛ دتاب ایتته هلتتیر هتتادر دتاب ایتته

ه رقتتوهی همتته آیهتتا قتترار دارد بنتتابراین دسترستتن بتته اهکایتتا  دتاب ایتت

ستتازها  استتناد   دتاب ایتته هلتتی جمهتتوری استت  هی ایتترا  بتترای تمتتاهی 

بینایتا  هتم ب تش عظیمتی از اقشار جاهعته لت زم استت   یابینتا    دم

ایتظتتارا   تتتأهینجاهعتته هتتا هستتتنا   دتاب ایتته هلتتی یقتتش ههمتتی در 

 یرقتتتوه ان هنظتتتور ستتتازها  استتتناد   دتاب ایتتتیبتتته همتتت دتتتاربرا  دارد

ر یا   عات یازهاییرا  یقش ههمی در واهت رفا یجمهوری اس  هی ا

ط یجتتاد اهکایتتا    شتت ایعلتتم   دایتتش   ا یگستتترش فرهنتتگ   ارتقتتا

 آیا  است. یر درد  ا   عا  برایپ دسترد یهناسن برا

ها همچتو  ایستا  یا   بق اصتا برابتر ینایبا    دمینایاز آیجا ده یاب

هنتا شتویا   گترا  بهرهید برابر بتا یهاا از فرصتیر اقشار جاهعه بایسا

ر ز داریتا بته یاز به ا   عتاتیستنا   ییتعااد آیا  هم در دشور ها دم ی

ن ین باا  هعناست ده ایههیا درد. ا یاههین افراد اهکایا    یا یا برایبا

ر دترد  هنتابا یپ شتر هسئول   در جهت دستردیازهنا توجه بیافرادر ی

شتته همگتتام شتتویا؛   ین ایایتتبتتا ا ایتتهتتا باازشتتا  هستتتنا   یهادیهتتورد ی

ر 1388دسترسن آسا  به ایبتوه دایتش آدهتی را هییت  ستازیا وویت  یر 

ر رفتتت   یعمتتوه یهااهکتتا  اشتتتاا  یکتتیز ی(. ایتتن افتتراد از یظتتر ف63

ر  را یااریتا؛ از ایتن ی   ضور آسا  در هجاها عموه یهعموش یهاآها
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عه هستتنا. رشتا ر اقشار ساشم جاهییسبت به سا یشتر یا قا  ب یدارا

 یهه اینتریتت هوجتن شتاه استت دته داهنته   های ارتبتا ی بتهآ ریفن

 جتتم هتتواد ا   عتتاتی قابتتا دسترستتن بتترای ایتتن گتتر ه گستتترش یابتتا 

ن ارتبتتتا  ستتتازها  استتتناد   ی( در همتتت131ر 1389فرد؛ ریتتتویر ویوشتتتین

 یجمهتتوری استت  هی ایتترا  در فتتراهم دتترد  هنتتابا غنتت یهلتت دتاب ایتته

 انتتیا    پتتر دتترد  بهیتتنایا    یابیتتنایبدر ب تتش دم یرقتتوه ادردتاب ایتت

 ی  اجتمتاع یفرهنگت یهتاتیا قا  فراغت آیها    ضور در ایتوا  فعاش

ا تتا ا ستاد دمبتود   ییما ینیبشیپ یهنسجم یهاست بریاههیبایه

 نه یااشته باشنا.ین زهیو أ در ا

ستتتنجش  یدر راستتتتا نن یکتتتته دتتته تتتتادنو  په هشتتتیتتتبتتتا توجتتته بتتته ا

 یرقتوه اا  از اهکایتا  هوجتود در دتاب ایتیتنایبا    دمینایایتظارا  یاب

 ایجتتتتتتتتتتتتتتتتتام  یستتتتتتتتتتتتتتتتتازها  استتتتتتتتتتتتتتتتتناد دتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتته هلتتتتتتتتتتتتتتتتت

سته است اهکایا  عریه شاه   ایتظارا  آیتا  هطاشعته تتا ییشاه شا

 ا  یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنایبهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ص شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود دم

 یستازها  استناد   دتاب ایته هلت یرقتوه اا  از اهکایا  دتاب ایینای  یاب

  هی جمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوری استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ن دتاب ایتته قتتادر بتته بتترآ رد  یتتداریتتا   تتتا چتته  تتا ا یایتترا  چتته ایتظتتارات

 ازهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   ایتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارا  یی

ن افراد هستتنا   ایتن پته هش در پتی ایتن هستئله استت دته ییازهتای یا

 ا   عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتی ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراد 

را شناستتتایی دنتتتا تتتتا بتوایتتتا هستتتوشین ستتتازها  را در بتتترآ رده دتتترد  

 ایتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارا  ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراد 

 یاری دها.

یاهه دارشناسن ارشا وتود بتا عنتوا  ابررستن ( در پایا 1372ارجمنا و

رسایی در دشورهای در  ا  رشا بتا ها   هرادز ا     یعیت دتاب ایه
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رسایی برای یابینایا  در دشورا به بر ایرا    پیشنهاد شبکه ا     تأدیا

های ه ۀوص یابینایتا  این یتیجه رسیاه ده پرسنا شاغا در دتاب ایه

ها در هرادتتز استتتا  ایتتا   استتتقرار دتاب ایتتهدتتاام هت ۀتتص یبودههیچ

 دستیابی یابینایا  به آیها را هشکا ساوته است.

( در په هشتتن بتتا عنتتوا  ا ستتنجش 1389فرقتتاییر دیتتایی   تاجتتاارا  و

های یابینایا  در آتربایجتا  شت قیا ریایت یابینایا  از واها  دتاب ایه

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتفاده از ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتا. آیهتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ایجتتتتتتتتتتتتتتتتتتام داده

ها را هتورد یفر شهر یا یابینای عضو دتاب ایته 353ابزار پرسشناهه یظر 

 پیمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایش قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار 

ابتزار گتردآ ری ا   عتا  پرسشتناهه بتوده استت. در یهایتت بته  ایا؛داده

 ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن یتیجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

درصتتا( قتترار 65ایا دتته ریتتایت یابینایتتا  در ستتطح هتوستتطی و رستتیاه

درصتتا(   دمتتترین  62تابتتاارا  وداردر دتته بیشتتترین ریتتایت از رفتتتار د

 ریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایت از دسترستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 درصا( است. 68و

( در په هشتتن بتتا عنتتوا  ا ریتتایت دتتاربرا  بتتا 1391ییتتار رستتوشی وفهیم

 آستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین بینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایی 

از وتتاها  ب تتش یابینایتتا  دتاب ایتته هردتتزی   هردتتز استتناد دایشتتگاه 

 تهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ا استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

توصتتیفی ایجتتام شتتاه استتت. ت  پتته هش بتتا استتتفاده از ر ش پیمایشتتن

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفاده از داده

یفتر از  38ابزار پرسشناهه   از  ریق هۀتا به تلفنتی ستاوتار یافتته بتا 

 دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاربرا  ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش 

ایا یابینایا  دتاب ایه هردزی   هردز اسناد دایشگاه تهرا  گردآ ری شتاه

برای گتردآ ری ا   عتا  استتفاده شتاه استت.  spss  با استفاده از ابزار 
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 های یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایج پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هش افتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهی

بینایی از وتتاها  دهتتا دتته هیتتزا  ریتتایت دتتاربرا  بتتا آستتینیشتتا  هی

در ستطح یستبتا هطلتوبی استت. یتتایج ایتن  11/3ای با هیتایگین دتاب ایه

 پتتتتتتتتتته هش بتتتتتتتتتتا پتتتتتتتتتته هش قبلتتتتتتتتتتی تتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتا د زیتتتتتتتتتتادی 

 همسو است.

( در په هشتتن تحتتت 1391فردر  ریتتری وزادهر یوشتتینصتتیاهیا ر  ستتن

ها بینایی   یقتش دتاب ایتهزهای ا   عتاتی دتاربرا  بتا آستیناییا عنوا 

 آیهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا : هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ر یظاهنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا.  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأهیندر 

دهتتا ابتتزار هتتورد استتتفاده پرسشتتناهه بتتودهر پتته هش  استت  یشتتا  هی

 بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابراین ر ش پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هش 

هتتا در وتتارج از دشتتور بتتر توصتتیفی استتت. په هشت  آیهتتا ییتتز پیمایشتتن

  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

هتا بته بنتای  اصتا از ایتن په هشت. جمادتاب ایه   سازها  بوده اس

  یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهه در ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ر 

ها در یتتههتتار   دتاب ایشتتا  داد دتته هنتتابا ا   عتتاتیر ابزارهتتا   فنا ری

 ییتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأهین

ایا   داربرا  از  یعیت آیهتا ا   عاتی داربرا  یابینا هوفق عما یکرده

 ریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایت 

 دمتری داریا.

بررستتتن  یتتتعیت ( در پتتته هش وتتتود بتتتا عنتتتوا  ا 1392رشتتتیاپور و

ت  بینایا ا. ر ش پتتتته هش توصتتتتیفیهای یابینایتتتتا    ییمتتتتهدتاب ایتتتته

گیری تۀادفی ساده   با استفاده از جا   پیمایشن ده به شیوه یمویه

 بتترگ پرسشتتناهه بتتین  205تعیتتین  جتتم یمویتته هورگتتا  ایت تتاب   تعتتااد 

دهتتا اعضتتای آیهتتا توزیتتا شتتاه استتت. یتتتایج ایتتن پتته هش یشتتا  هی
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 ها از تجهیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزا  دتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

افزارهتا   فضتتای هطاشعتاتی دتاب ایتته ریتایت یااشتتتنا.  یتتعیت   یرم

 هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابا هوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 

ب ش بود   هراجعا  بته  تور دلتی از وتاها  به  ور هتوسط ریایت

 عریه شاه ریایت داها داشتنا.

( در په هشن با عنوا  ا ییازهای ا   عا  2012  همکارا  و صیاهیا 

ت  را ا ایجتام شتاه استت. ر ش پته هش پیمایشتنبهااشتی یابینایا  ایت

ای ایت تتاب   ییازهتتای ا   عتتا  گیری ووشتتهتحلیلتتیر بتته ر ش یمویتته

بهااشتتتی آیتتا  بتتا استتتفاده از پرسشتتناهه هحقتتق ستتاوته بتتا هطاشعتته 

هتا بتا استتفاده از آزهتو  آهتاری هتورد ساوتار یافته بررسن شتاه   داده

   توایتا بته هستئول  ه هش هیتجزیه   تحلیا قرار گرفت. یتتایج ایتن پت

ریزی جهتت ایت تابر گتردآ ریر ستازهایاهی ا   عتا  هایرا  در بریاهته

   هؤ ررسایی دم  ها   هرادز ا    ها در دتاب ایهبهااشتی   ارائه آ 

 شایایی یمایا.

 ور دلتتتی  هتتتر ر هقالتتت   در دستتتتردر بتتته هابتتتا بررستتتن پیشتتتینه

بینایتا    یابینایتا  ابطته بتا دمهای هتعتادی در ر توا  گفت په هشهی

 رستتتتتتتتتا پتتتتتتتتته هش صتتتتتتتتتور  گرفتتتتتتتتتته استتتتتتتتتت بتتتتتتتتته یظتتتتتتتتتر هی

 استت  ا شتتین په هشتتن استتت دتته ایتظتتارا  اعضتتاء ب تتش یابینایتتا    

 بینایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازها  دم

استتناد   دتاب ایتته هلتتی جمهتتوری استت  هی ایتترا  از اهکایتتا  رقتتوهی را 

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورد بررستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

ز یظتر جاهعته   ر ش دها. تنها په هشتن دته شتباهت زیتادی اقرار هی

( استت   1392په هش با په هش  است  دارد  ترح پته هش ورشتیاپورر

 (ر 1388در درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای وفرقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاییر
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بینایتتا  دتته در  اقتتا همتتین چنتتا هنبتتا در داوتتا ایتترا  بتته یابینایتتا    دم

 ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   پرداوته

توا  گفتت در همته آیهتا بته های وارج از دشور ییز هیدر هیا  په هش

 ینایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعی بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته یاب

( 2011بینایا  پرداوته شاهر  شی فقط په هش ووراهین   صتیاهیا ر  دم

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

بینتا از هنتابا هوجود؛عتام ر زآهتای هنتابا ریایت هتراجعین یابینتا   دم

 دتاب ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته از یظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

پردازد. پته هش  است  از ایتن دیفی   هحتوایی تعااد هحا د هنابا هی

 شحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

ستت ستنجش ایتظتارا  یابینایتا    هنح   بته فترد استت دته درصتاد ا

بینایا  از اهکایا  دتاب ایته رقتوهی ستازها  استناد   دتاب ایته هلتی دم

 جمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوری استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هی ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا    یقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش 

اهکایا  آیها   در ایتها راهکارهایی برای بهبود ایتظتارا   تأهینآ  را در 

 بینا ارائه دنا. داربرا  یابینا   دم

 ز:این په هش عبارتنا اهای پرسش

ستتتازها  استتتناد    ینتتتایبنتتتا   دمین ایگیتتتزه دتتتاربرا  یابیتتتتر ههم .1

 اهراجعته بته دتاب ایت یرا  بترایا یاس  ه یجمهور  یدتاب ایه هل

 ست یچ یرقوه

ستتتازها   ینتتتایبنتتتا   دمیدتتتاربرا  یاب  ن ایگیتتتزه استتتتفادیتتتتر ههم .2

 ارا  از دتاب ایتتتیتتتا یاستتت  ه یجمهتتتور  یاستتتناد   دتاب ایتتته هلتتت

 ست یچ یرقوه

سازها  اسناد   دتاب ایه  ینایبنا   دمیت داربرا  یابیریا زا یه .3
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 رقوهی چقار است  ارا  از دتاب اییا یاس  ه یجمهور  یهل

 یستازها  استناد   دتاب ایته هلت ینایبنا   دمیاز یظر داربرا  یاب .4

 ادتاب ایت یجستتجو یهتاتیا  قابلیترا  از هیا یاس  ه یجمهور 

 دارد  را یین دارایشتر ی  بیداام یرقوه

 یستازها  استناد   دتاب ایته هلت ینایبنا   دمیاز یظر داربرا  یاب .5

 یر  ضتتتور یتتت  از اهکایتتتا  غیرا  دتتتاامیتتتا یاستتت  ه یجمهتتتور 

 شتر برآ رده درده است یر ایتظارا  آیها را بیرقوه ادتاب ای

 په هش ر ش

 نشتیمایپی ت فیاین ر ش از یظر هاز داربردی بوده   از په هش توص

ست   از یو  داربردی است. جاهعته آهتاری پته هش تمتاهی بهره برده ا

ستازها  استناد   دتاب ایته  یرقتوه اا  عضو دتاب ایتینایا    یابینایبدم

نتتا( ییفتتر یاب 43نتتا   یبیفتتر دم 41را  یعنتتی ویتتا یاستت  ه یجمهتتور  یهلتت

ایا. چتو  تعتااد جاهعته هحتا د بتود دتا جاهعته بررستن شتا. ابتزار بوده

ای بتتود دتته بتتا هطاشعتته هحقتتق ستتاوته اسشتتناهگتتردآ ری ا   عتتا  پر 

هتتای ایجتتام شتتاه در ایتتن  تتوزه  را تتی یظتتری   ستتایر په هش هبتتایی

شاه است   ر ایتی آ  بتر استاد یظتر صتا ن یظترا  ستنجیاه شتاه 

ا  ستتازها  یتتنایا    یابیتتنایبدم اپتته هش دتاب ایتت یاستتت. هحتتا اجتترا

تنتتی استتت بتته را  بتتود. گفیتتا یاستت  ه یجمهتتور  یاستتناد   دتاب ایتته هلتت

ا ر یگو جستتتمایی پاستتت  یهاتیا هحتتتا دیتتر بتتته دشییگو هنگتتام پاستتت 

په هشتتگر ش ۀتتا   ضتتور داشتتته   یتتمن ایجتتام هۀتتا به اقتتاام بتته 

آشفتتای ت  ا پرسشتتناهه دتترده استتت. بتترای تعیتتین پایتتایی ابتتزار ازیتتتکم

در یبا  استفاده شا. از آیجا ده س ین آشفای دلی هحاسبه شتاه بترای 

 %65باشتتا   چتتو  ایتتن هقتتاار بزرگتتتر از هی % 72بتتردرجتته اهمیتتت برا
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است پرسشناهه هورد یظر دارای پایتایی قابتا قبتوشی بتود. بتا توجته بته 

های هتورد بررستن ییتز هؤشفتها   عا  س ین آشفای در یبا  هتر یت  از 

 دارای اعتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 

افتتتزار بتتتا استتتتفاده از یرم ییا یهتتتایتتته   تحلیتتتلتتت زم   دتتتافی استتتت. تجز 

هایی وستئوا  ام شاه است. برای تجزیه   تحلیا پرستشایج SPSSیآهار 

 یت  یهتاسوم په هش هایظر است( ده در قاشن  یف شیکر  با یمره

بسیاردم( بودیار هیایه یت   یبرا 1بسیار زیاد   یمره  یبرا 5تا پنج ویمره 

تا پنجر یعنی سه در یظر گرفته شاه است. اگر هیایه دمتر از سه باشا 

یتتااردر اهتتا اگتتر بتتیش از ستته باشتتا  یتتعیت ب شتتن  یتتعیت ریایت

ها ترتیبی استت بته همتین ب شن دارد. با توجه به اینکه این دادهریایت

ر 1388شتاشی پورگتتابی   صفریشتود و بیندشیا از هیایه استفاده هی

 (. از هیایتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتتترای بررستتتتتتتتتتتتتن  یتتتتتتتتتتتتتعیت دلتتتتتتتتتتتتتی   از 45

فاده شتتاه ها استتتبنتتای   هقایستته هتتر یتت  از گویتتههیتتایگین بتترای رتبه

ها از هیتتایگین هوجتتود در آزهتتو  بنتتای گویتتهاستتت. بتترای هقایستته   رتبه

 شود. ای است به دار گرفته هیهای رتبهفریاهن ده برای داده

 های په هشیافته

بینتتا   یابینتتای ستتازها  استتناد   ههمتتترین ایگیتتزه دتتاربرا  دم .1پرسیی  

ه دتاب ایته رقتوهی دتاب ایه هلی جمهوری اس  هی ایرا  برای هراجعه بت

 چیست 

نتا   ین ایگیتزه دتاربرا  یابیشتتر یهشت ص استتر ب 1چنایکه در یمودار

 اهراجعتته بتته دتاب ایتت یبتترا یستتازها  استتناد   دتاب ایتته هلتت ینتتایبدم

( درصتا 8/29  و یقتاتیتحق یایجتام دارهتا یدرصا( بترا 1/64ر با ویرقوه

ا  یتنایبا    دمیتنایبیاهه است. پ  ایگیزه یاا یهقاشه   پا یاته یهم برا
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   یقتاتیتحق یبته هنظتور ایجتام دارهتا یرقتوه اهراجعه به دتاب ای یبرا

رستتتا ایجتتتام ین بتتته یظتتتر هییاهتتته استتتت؛ بنتتتابراا یهقاشتتته   پا یتتتاته

 ن دتاب ایه ههم است. یداربرا  واص ا یبرا نپه هش یهاتیفعاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا  سازها  اسناد ینایبا    دمینای  درصا ایگیزه یاب یا فرا ایی: توز 1یمودار

 یرقوه ارا  از هراجعه به دتاب اییا یاس  ه یجمهور  ی  دتاب ایه هل

بینتا   یابینتای ستازها  ههمتترین دشیتا استتفاده دتاربرا  دم .2پرس  

استتناد   دتاب ایتته هلتتی جمهتتوری استت  هی ایتترا  از دتاب ایتته رقتتوهی 

 چیست 

 ییته هلتینتا   یابینتای دتاب ابدها دته دتاربرا  دمیشا  هی 2یمودار 

زا  یت  استتایاارد بتود  تجه یرقتوه ابود  دتاب ای یا غنیشتر به دشیب

  یابینتا  نتایبافتراد دم یدننتا. بترای  اهکایا  دتاب ایته بته آ  هراجعته ه

 زا    اهکایتا  هتوردیتبه همتراه تجه یدر دتاب ایه هل یاب ش جااگایه

 آیها در یظر گرفته است. یاز برایی
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 ا  سازها  اسناد ینایبا    دمیناییاب    درصا ایگیزه استفاد یا فرا ایی: توز 2یمودار 

 یرقوه ارا  از دتاب اییا یاس  ه یجمهور  ی  دتاب ایه هل

بینتتا   یابینتتای ستتازها  استتناد   هیتتزا  ریتتایت دتتاربرا  دم .3پرسیی  

 قوهی چقار است دتاب ایه هلی جمهوری اس  هی ایرا  از دتاب ایه ر 

بینتا   یابینتای دتاب ایته هلتی را هیزا  ریایت داربرا  دم 3در جا   

دها. هیزا  ریتایت ایتن دستته از دتاربرا  از دتاب ایه رقوهی یشا  هی

دتاب ایتتته هلتتتی از دتاب ایتتته رقتتتوهی هتوستتتط استتتت. دتتتاربرا  وتتتاص 

ین دتاب ایه رقوهی از یحتوه ارائته هنتابار دیفیتت   دمیتت هنتابا بیشتتر 

ریایت   از اهکایا  رفاهی   هحا دتاب ایه رقوهی دمترین ریایت را 

 داریا.

 ا  سازها  اسناد ینایبا    دمینایت یابیزا  ریای  درصا ه یا فرا ایی: توز 3جا   
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 یرقوه ارا  از دتاب اییا یاس  ه یجمهور  ی  دتاب ایه هل

میزان رضایت از 

 کتابخانۀ رقومی
 میانگین میانه بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

ریایت از 

برآ رد  

ییازهای علمی 

   په هشن

2 

 (4/2و

9 

 (7/19و

61 

 (6/72و

9 

 (7/10و

3 

 (6/3و
3 98/9 

ریایت از 

برآ رد  

ایتظارا  

 داربرا 

5 

 (6و

12 

 (3/14و

57 

 (9/67و

9 

 (7/10و

1 

 (2/1و
3 16/9 

ریایت از 

یحو  ارائه 

 هنابا

0 
3 

 (6/3و

22 

 (2/26و

34 

 (5/40و

25 

 (8/29و
4 73/14 

ریایت از 

سیستم 

بازیابی 

 ا   عا 

2 

 (4/2و

13 

 (5/15و

56 

 (7/66و

13 

 (5/15و
0 3 68/9 

ریایت از 

 سیستم اهایت

3 

 (6/3و

15 

 (9/17و

53 

 (3/25و

9 

 (7/19و

4 

 (8/4و
3 48/9 

ریایت از 

 دمیت هنابا

1 

 (2/1و

6 

 (1/7و

20 

 (8/23و

49 

 (3/58و

8 

 (5/9و
4 04/14 

ریایت از 

 دیفیت هنابا

2 

 (4/2و

6 

 (1/7و

16 

 (19و

52 

 (9/61و

8 

 (5/9و
4 19/14 
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میزان رضایت از 

 کتابخانۀ رقومی
 میانگین میانه بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

ریایت از 

 دتاباار

16 

 (19و

18 

 (4/21و

49 

 (3/58و

1 

 (2/1و
0 3 71/6 

ریایت از 

اهکایا  

 رفاهی

44 

 (4/52و

12 

 (3/14و

27 

 (1/32و

1 

 (2/1و
0 1 64/4 

ریایت از 

اهکایا  

 فیزیکی

2 

 (4/2و

35 

 (7/41و

40 

 (6/47و

6 

 (1/7و

1 

 (2/1و
3 76/7 

ریایت از 

 هحا دتاب ایه

63 

 (75و

6 

 (1/7و

12 

 (3/14و

1 

 (2/1و

2 

 (4/2و
1 23/3 

ریایت از 

های  یهه رایایه

  تجهیزا  

 جایبی

4 

 (8/4و

5 

 (6و

72 

 (7/85و

3 

 (6/3و
0 3 21/9 

ریایت از 

افزارهای یرم

  یهه

2 

 (4/2و

6 

 (1/7و

71 

 (5/84و

5 

 (6و
0 3 54/9 

ریایت از 

به  دسترسن

 اینتریت   شبکه

2 

 (4/2و

3 

 (6/3و

75 

 (3/89و

3 

 (6/3و

1 

 (2/1و
3 73/9 

ریایت از 

دسن 
0 

11 

 (1/13و

65 

 (4/77و

7 

 (3/8و

1 

 (2/1و
3 70/9 
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میزان رضایت از 

 کتابخانۀ رقومی
 میانگین میانه بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

 ا   عا 

ریایت از 

تسهی    

هوجود 

هار یاههوپایا 

استفاده از 

 اینتریت  ...(

2 

 (4/2و

5 

 (6و

69 

 (1/82و

6 

 (1/7و

2 

 (4/2و
3 02/10 

ز ریایت ا

افزایش 

توشیاا  

 علمی

1 

 (2/1و

13 

 (5/15و

58 

 (69و

11 

 (1/13و

1 

 (2/1و
3 79/9 

ریایت از 

های پایگاه

 ا   عاتی

1 

 (2/1و

14 

 (7/16و

61 

 (6/72و

5 

 (6و

3 

 (6/3و
3 42/9 

میزان رضایت از 

 کتابخانۀ رقومی
0 

12 

(3/14) 

70 

(3/83) 

2 

(4/2) 
0 3 

 ای ستازها  استناد   دتاب ایتهبینتا   یابینتاز یظتر دتاربرا  دم .4پرس  

هتتای جستتتجوی دتاب ایتته هلتتی جمهتتوری استت  هی ایتترا  از هیتتا  قابلیت

 رقوهی داام ی  بیشترین دارایی را دارد 

دتاب ایته  ینتا   یابینتایباگاه داربرا  دمیدهار از دیشا  هی 4جا   

 5/59شتت فته بتتا یپ یجستتتجور ابتتتاا جستتتجو یهتتاتیا  قابلیتتاز ه یهلتت

یفتتر(  31درصتتا و 9/36بتتا  یعبتتارت ییفتتر(   ستتپ  جستتتجو 50درصتتا و

 یهربتو  بته جستتجو ییت دتارایتن ا شو یرا داریا. دمتر  یین دارایشتر یب
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 یستتاز دوتاه یت آوتتر   جستتتجویتتیفتتر( ا شو  48درصتتا و 1/57بتتا  یهتتر ر 

 ت پنجم است.ییفر( ا شو  31درصا و 9/36عبار  با 

از  یرقوه ادتاب ای یجستجو یهاتیقابل ییزا  دارای  درصا ه یا فرا ایی: توز 4جا   

 را یا یاس  ه یجمهور  یا  سازها  اسناد دتاب ایه هلینایبا    دمینایاگاه یابید

های جستجو در کتابخانۀ قابلیت

 رقومی
 اولویت اول

اولویت 

 دوم

اولویت 

 سوم

اولویت 

 چهارم

اولویت 

 پنجم

اولویت 

 ششم

 جستجوی ساده
26 

 (31و

11 

 (1/13و

10 

 (9/11و

7 

 (3/8و

18 

 (4/21و

14 

 (3/14و

 جستجو پیش فته
50 

 (5/59و

19 

 (6/22و

8 

 (5/9و

3 

 (6/1و

2 

 (4/2و

2 

 (4/2و

 جستجوی عبارتی
2 

 (4/2و

31 

 (9/36و

29 

 (5/34و

19 

 (6/22و

3 

 (6/1و
0 

 جستجوی بوشی
3 

 (6/1و

12 

 (3/14و

30 

 (7/35و

17 

 (2/20و

10 

 (9/11و

12 

 (3/14و

ستتتتتازی جستتتتتتجوی دوتاه

اشگوی جستتجو بتا عبار : 

 یابیریشه

2 

 (4/2و

9 

 (7/10و

10 

 (9/11و

27 

 (1/32و

31 

 (9/36و

5 

 (6و

جستجوی هر ری واشفبتای 

 هویوعی(

3 

 (6/1و

2 

 (4/2و

1 

 (2/1و

10 

 (9/11و

20 

 (8/23و

48 

 (1/57و

بینتا   یابینتای ستازها  استناد   دتاب ایته از یظتر دتاربرا  دم .5پرس  

ی  از اهکایا  غیر  ضوری دتاب ایته هلی جمهوری اس  هی ایرا  داام

 رقوهیر ایتظارا  آیها را بیشتر برآ رده درده است 

   یتلفنت یر  ضور ییشا  داده شاهر اهکایا  غ 5چه در جا   یچنا

 از دتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاار 

یفتتتر(  49درصتتتا و 3/58یفتتتر(    65درصتتتا و 4/77ن بتتتا یتتتبپتتترد بتتته ترت

 ن ایتظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارا  یشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر یب
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دننتتتا. پستتتت یرا بتتترآ رده ه یاب ایتتته هلتتتدت ینتتتا   یابینتتتایبدتتتاربرا  دم

   یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاشکتر ی

ت چهتارم یتدرصتا(   اهکایتا  فتاد  ا شو  9/61یفترر  52ت ویتن ا شو یآور 

 یفر( است. 46درصار  8/54و

ا    یابینایا  سازها  ینایبت برآ رد  ایتظار  دمیا شو   درصا  یا فرا ایی: توز 5جا   

 یرقوه ادتاب ای یر ضور یاهکایا  غرا  با یا یاس  ه یجمهور  یاسناد دتاب ایه هل

 اولویت پنجم اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول امکانات غیرحضوری در کتابخانۀ رقومی

 اهکایا  تلفنی
65 

 (4/77و

8 

 (5/9و

7 

 (3/8و

2 

 (4/2و

2 

 (4/2و

 اهکایا  از دتاباار بپرد
11 

 (1/13و

49 

 (3/58و

10 

 (9/11و

10 

 (9/11و

4 

 (8/4و

اهکایتتتتا  چتتتتت وگفتگتتتتوی 

 زها (هم

2 

 (4/2و

4 

 (8/4و

50 

 (5/59و

13 

 (5/15و

15 

 (9/17و

 اهکایا  فاد 
1 

 (2/1و

16 

 (19و

10 

 (9/11و

46 

 (8/54و

11 

 (1/13و

 اشکتر ییکیاهکایا  پست
4 

 (8/4و

8 

 (5/9و

8 

 (5/9و

12 

 (3/14و

52 

 (9/61و

 یر یگجهییت

یفتر  84ر تعتااد  ستؤا 29ایر  تا ی در په هش  است   تی پرسشتناهه

بینایا    یابینایا  دتاب ایه رقوهی سازها  اسناد   دتاب ایته اعضای دم
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 قرار گرفتنا. سنجی هلی جمهوری اس  هی ایرا  هورد یظر

 یا    یابینایتتا  ستتازها  استتناد   دتاب ایتته هلتتیتتنایبدرصتتاد دم 56

ا    یتتتنایبدرصتتتا ز  هستتتتنا. دم 44را  هتتترد   یتتتا یاستتت  ه یجمهتتتور 

را  یتا یاست  ه یجمهتور  یینایا  عضو سازها  اسناد   دتاب ایته هلتیاب

درصتا(  7/16ستا    و 30تا  20درصا( 5/40سا ر و 40تا  31درصا(  9/42و

ا  ستازها  استتناد   یتتنایبا    دمیتناین یابیستتا  هستتنا.   از بتت 50تتا  41

درصا هم  8/48نا   یدرصا یاب 51را  یا یاس  ه یجمهور  یدتاب ایه هل

 1/57بتا  یدتاب ایه هل ینا   یابینایبدم ین اعضایشتر ینا هستنا. بیبدم

درصتتا(  56ارشتتا هستتتنا. وندارشناس یلیهتتاارک تحۀتت یدرصتتار دارا

 یاست  ه یجمهتور  یا    یابینایا  سازها  اسناد   دتاب ایته هلتینایبدم

داریتا. بیشتترین ایگیتزه دتاربرا   یرقتوه ابا دتاب ایت یاد یز  ییرا  آشنایا

بینتتتا   یابینتتتای دتاب ایتتته هلتتتی بتتترای هراجعتتته بتتته دتاب ایتتته رقتتتوهی دم

یفتتتتتتر( ایجتتتتتتام دارهتتتتتتای تحقیقتتتتتتاتی   ستتتتتتپ  بتتتتتتا 53درصتتتتتتاو1/64

رستا ایجتام یفر( تهیه هقاشه   پایایاهه است. بته یظتر هی25درصاو8/39

باشتا. از فعاشیتهای په هشن برای داربرا  وتاص ایتن دتاب ایته ههتم هی

بینتتا   یابینتتای دتاب ایتته هلتتی از را  دمههمتتترین دشیتتا استتتفاده دتتارب

یفتتتر(   ستتتپ  31درصتتتا و9/36دتاب ایتتته رقتتتوهی غنتتتای هجموعتتته بتتتا 

استت.  یفتر(27درصتا و132استایاارد بود  تجهیتزا    اهکایتا  دتاب ایته

هیزا  ریایت داربرا  وتاص دتاب ایته رقتوهی از ارائته هنتابار دیفیتت   

است   دمتترین  04/14   19/14دمیت هنابا بیشترین ریایت با هیایگین 

برای هحتا دتاب ایته رقتوهی استت دته ایتن  3/23ریایت ییز با هیایگین 

های شتود؛ یافتتهاهر هوجتن  ابستتگی بیشتتر ایتن افتراد بته دیگترا  هی

بینا   یابینای دتاب ایته رقتوهی په هش  ادی از آ  است ده داربرا  دم

ا هنتتابا علمتتی بتترای ایا. توشیتتر ز را یادتتافی دایستتتهتوشیتتاا  علمتتی بتته

یابینایا  ییازهنا استفاده از ابزارهتای پیشت فته بترای هنتابا بریتا استت. 

این تجهیزا  به را تی در دسترد همه ییستنا   گرا  هتم هستتنا. بتا 
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بینایتتتتا    هحتتتتا دیت توجتتتته بتتتته دمبتتتتود هنتتتتابا  یتتتتهه یابینایتتتتا    دم

رقتوهی بته ایتن  ههنابار ل زم است اهکایا  دتاب ای تأهینها در دتاب ایه

هشتاردت ستازها  یابتا؛ ریزی   براستاد اصتا همکتاری   افراد با بریاهه

هتای جستتجور ابتتاا بینا از هیا  قابلیت  دم شیکن از دیاگاه داربرا  یابینا

یفر(  ستپ  جستتجوی عبتارتی بتا 50درصا و5/59جستجوی پیش فته با 

کایتا  غیتر  ضتوری یفر( بیشترین دارایی را داریا. از اه 31درصا و9/36

درصتا 3/58یفر(   65درصا و4/77تلفنی   از دتاباار بپرد به ترتین با 

یفتتر( بیشتتترین ایتظتتارا  دتتاربرا  وتتاص دتاب ایتته رقتتوهی را بتترآ رده 49و

ایتتتاازی ( تاستتتی    راه1391دننتتتا. چنایچتتته در پتتته هش صتتتیاهیا وهی

ه بتته صتتور  های رقتتوهی  یتتهه یابینایتتا    ارائتته هنتتابا دتاب ایتتدتاب ایتته

ها رقوهی   هنابا گویا ههمترین ایتظارا  یابینایا  از واها  دتاب ایته

 رسایی است.  هرادز ا    

 ؤ رهتدهتا دته در ایترا ر عواهتا در هجمو ر یتایج په هش یشا  هی

بینتا  یتعیت هطلتوبی یتااردر یابینتا   دم بر ییازهای ا   عاتی دتاربرا 

هنتتابا هوجتتود در دتاب ایتته رقتتوهیر  هنتتابا ا   عتتاتی  یتتهه ایتتن افتتراد  

گوی ییتتاز ا   عتتاتی آیهتتا ییستتت. بنتتابراین در ایتتن ر ز   پاستت دتتافیر بتته

هتتای بریتتا   وۀتتوص لتت زم استتت ایتتوا  هنتتابا ا   عتتاتی هاینتتا دتاب

هنابا گویار اشکتر ییکی   رقوهی ه ۀوص یابینایا  فراهم شود. ارائته 

هنابا دتاب ایه به صور  رقتوهی اهکایا  رقوهی  یهه یابینایا    ارائه 

بینایتتتا  از اهکایتتتا  تتتترین ایتظتتتارا  یابینایتتتا    دم  هنتتتابا گویتتتا ههم

(ر 2011دتاب ایتته رقتتتوهی استتتت. هشتتتابه پتتته هش وتتتراهین   صتتتیاهیا  و

هتتتای هتتتورد استتتتفاده در دتاب ایتتته رقتتتوهی  یتتتعیت ابزارهتتتا   فنا ری

توایتتا در ا  هیهناستتبی یااریتتار یتتا هحتتا د هستتتنار از آیجتتا دتته اهکایتت

پ یر دتترد  هتتر چتته بیشتتتر ا   عتتا  عمتتا دنتتار بنتتابراین لتت زم دستتترد

ر ز را بترای استتفاده ایتن افتراد است دتاب ایه رقوهی اهکایا  ل زم   به

 به دار گیرد.



 1395تابستان ، 3پیاپی ، دوم، شماره دوم، سال فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات 164

یقتتش دتاب ایتته رقتتوهی ستتازها  استتناد   دتاب ایتته هلتتی در بر تترز 

ی گویتای آ  استت دته بینتا   یابینتادرد  اهکایا  ا   عتاتی دتاربرا  دم

این دتاب ایه یتوایسته ایتظارا  داربرا  را در این وۀوص جلتن دنتا   

دنتتا. دسترستتن ستت ت بتته دتاب ایتته    تتتأهیناهکایتتا  ا   عتتاتی آیهتتا را 

ر زهماینتتا پتته هش فضتتای یاهناستتن   یبتتود اهکایتتا    تجهیتتزا  به

را  از دتتارب تتترین عواهتتا در یاریتتایتی(ر ههم1390فرقتتایی   همکتتارا  و

دتاب ایتته رقتتوهی   اهکایتتا  آیهاستتت. از آیجتتا دتته ایتتن افتتراد بتتا آستتین 

بینایی  ق داریتا هماینتا افترادی دته دارای بینتایی  بیعتی هستتنار در 

دتاب ایته رقتوهی بتته ا   عتا  دسترستن داشتتته باشتنا   چتو  هماینتتا 

بایستتتت دتاب ایتتته رقتتتوهی آیهتتتا ییتتتاز بتتته ا   عتتتا  داریتتتار بنتتتابراین هی

اسناد دتاب ایته هلتی در بر ترز دترد  ییازهتای ا   عتاتی ایتن  سازها 

توا  گفت دتاب ایته رقتوهی جمعیت واص از جاهعه باشنا. در دا هی

ایتتا  را در بریاهتته راهبتتردی بینایتتا    یابینریزی بتترای دمتوایتتا بریاهتتههی

ر در تجهیز اهکایا  دتاب ایه برای واهت به این دتاربرا وود قرار دها   با 

اب ایه رقوهی سازها  اسناد   دتاب ایه هلی جمهوری اس  هی ایترا  دت

اهمیت دهنا. زیرا تهیه هنابا  ب بریا   دتابهای رقوهی تا یر بیشتری 

 اپی دارد.چبینا   یابینا از هنابا بر یادگیری داربرا  دم

 یاا    یابینایتا  ستابقهیتنایببته دم یادر دشور ها اهکایتا  دتاب ایته

ن یش از چها سا  از تأسی  ی ستتییاارد. با گ شت ب یل یچناا   و

ح در یصتح یز یر ا    یابینایا ر به علت یبود بریاههینایبدم نهردز آهوزش

ن دنتار یهربو  را تأه یازهایده بتوایا همه ی یان هورد هنوز دتاب ایهیا

ا  ستتازها  استتناد یتتنایبا    دمیتتناییاب یرقتتوه استتت.دتاب اییهوجتتود ی

 ین قاعتتاه هستتتتنیتتز از ایتترا  ییتتا یاستت  ه یجمهتتور  ییتته هلتتدتاب ا

هه یتت   یرقتتوه استتت. بتتا  جتتود گ شتتت چنتتا ستتا  از تأستتی  دتاب ایتتیی

ار صتور  گرفتتهر هنتوز یبست یهتاا    با  جتود ت  شینایبا    دمیناییاب

 دارد.  یار ین دتاب ایه با سطح هطلوب فاصله بسیاهکایا    واها  ا
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 پیشنهادهای په هش

جتته بتته دشتتواری هراجعتته بتته دتاب ایتته هلتتی   بتته هنظتتوردم بتتا تو .1

یمود   ابستگی یابینایا  به سایر افراد بترای استتفاده از وتاها  

لت زم  قوهی   تهیه اهکایا ر پ یر درد  دتاب ایه دتاب ایهر دسترد

 از س  ریا  است. بینایا    یابینایا ر ز به دم  به

بینایتتتا  هنتتتابا ا    دمهای پتتته هش یشتتتا  داد دتتته یابینایتتتیافتتتته .2

داینتا. بنتابراینر پیشتنهاد ر زآها در دتاب ایه رقوهی را یادافی هی

هنتتتابا  تتتتأهینبتتته آ ری ستتتازی   فتتتراهمشتتتود دتتته در هجموعههی

 ر زآها برای دتاب ایه رقوهی یابینایا  توجه بیشتری بشود.

بینایتتا  در استتتفاده از یکتتی از عواهتتا ریتتایتمنای یابینایتتا    دم .3

ب ایه رقوهیر دسترسن به تجهیزا  ه ۀوص یابینایتا  استت دتا

دتته تهیتته آیهتتا گتترا    دسترستتن بتته آیهتتا ستت ت استتت. بنتتابراینر 

شود دته دتاب ایته رقتوهی ابزارهتای ت ۀ تن لت زم   پیشنهاد هی

 بینایا  تهیه یمایا.دافی برای یابینایا    دم

 رستتتتایی هنتتتتابا ا   عتتتتاتیایجتتتتاد شتتتتبکه هلتتتتی بتتتتا استتتتتایی ا     ی4

 بینایا ؛  دم های یابینایا دتاب ایه

برداری بهینته از هنتابا جویی در هنابا   بهرهیکی از راههای ص فه .5

ای بینایا  اشتراک هنابا   اهایتت بتین دتاب ایتهبرای یابینایا    دم

ای بترای ایتن همکاری بین دتاب ایته شود شبکهاست. پیشنهاد هی

 داربرا  ایجاد شود.
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