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نقش کتابخانههای عمومی در گرایش به مطالعه بزرگساالن نو سواد
مرجان شاهی سوندی  ، 1طاهره جوکار
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 1علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شیراز(نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه کتابداری ،دانشگاه شیراز

چکیده
ایرانیان از دیرباز به کتاب و کتابخانه اهمیت فراوانی میدادند .کتابخانه عمومی از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار است و
خدمات گوناگونی را ارائه میدهد .این کتابخانهها با انجام وظایف و تحقق اهداف خود میتوانند موجبات پیشرفت جامعه و افراد
آن را فراهم آورند .هدف اصلی از تالش عظیم و بسیج فراگیر جامعه برای ریشهکن کردن بیسوادی فراگرفتن مقطعی مهارت
خواندن و نوشتن نیست بلكه توانا ساختن بزرگساالن نو سواد برای استفاده از این مهارتها در زندگی و استفاده از دنیای علم
و دانش است .کتابخانهها در جهت حمایت از امر آموزش و پژوهش ،منابع و اطالعات موردنیاز جامعه نو سواد را فراهم میآورند.
در ایران با توجه به گسترش شبكه کتابخانههای عمومی در شهرها و روستاها ،میتوان مواد موردنیاز برای نو سوادان بزرگسال
جامعه را از طریق آنها فراهم ساخت و به تثبیت مهارتهای سواد و رسیدن به مرز خودآموزی کمك کرد .فعالیتهای
سوادآموزی کتابخانههای عمومی باید در جهت همكاری با دیگر ارائهدهندگان آموزش بزرگساالن بوده و بهدرستی هدایت
شود .هدف از مقاله حاضر ارائه راهكارهای مؤثر بر گرایش مطالعه بزرگساالن از سوی کتابخانهها و کتابداران در جهت گسترش
و ترویج فرهنگ مطالعه به آنها است.
واژههای کلیدی :کتابخانه عمومی ،خدمات کتابخانه عمومی ،نقش کتابخانه عمومی ،بزرگساالن نو سواد.
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مقدمه
کتابخانههای عمومی با توجه به اهداف و رسالتهایی که برای آنها معینشده است ،میتوانند نقش عمدهای در تحققق گقرایش
بزرگساالن نو سواد به مطالعه ایفا کنند .البته با توجه به کار آیی و رسالتی که برای کتابخانههای عمومی متصور است ،هنوز به
جایگاه درخوری در برنامههای ایران نرسیدهاند( .نشریه کتابداری)1379 ،
کتابخانههای عمومی را از مظاهر دموکراسی در دنیای جدید دانستهاند .چراکه در حقیقت پایههای دموکراسی بقر آزادی بیقان و
اندیشه نهاده شده است و کتابخانههای عمومی نهادی است که با کمك به رشد و شكوفایی اندیشه افراد جامعه به آنهقا کمقك
میکند تا بادانش و احاطه بیشتری عقاید خود را ابراز کنند .کتابخانه عمومی این فرصت را برای همه افراد جامعه فراهم میکند
که به شكلی فعال در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه خود دخالت داشته و در فراینقدهای فرهنگقی جامعقه نققش مقؤثری ایفقا
کنند .در بیانیه یونسكو نیز از کتابخانههای عمومی بهعنوان بزرگراهی برای رشد فرهنگقی افقراد و گروههقای اجتمقاعی نقامبرده
شده است( .جیل)1386 ،
کتابخانهها به وجود آمدهاند تا در زمانهای مختلف به نیازهای گوناگون بشر پاسخگو باشند و نوع ،خصوصیات ،اهداف و خدمات
آنها با توجه به نیازهای جوامعی که در خدمت آنها بودهاند ،تعیینشده است .هرگاه شقرای و رشقد کتابخانقهها در جامعقهای
فراهم آمده آن جامعه مراتب ترقی را یكی پس از دیگری طی کرده و هقر زمآنکقه بقه هقر دلیلقی کتابخانقهها در کقنج انقزوا و
بیمهری قرارگرفتهاند ،سیر قهقرایی جامعه هم آغاز گردیده است( .نجاتی حسینی)1379 ،
از دیگر اهداف کتابخانههای عمومی حمایت از سوادآموزی بزرگساالن میباشد .چراکه سوادآموزی کلید دستیابی به تحصیالت،
دانش و نیز استفاده از کتابخانهها و خدمات اطالعاتی است.
شرای گوناگونی مانند شغل ،تحصیالت و موقعیت اجتماعی بزرگساالن باعث میشقود تقا آنهقا نیازهقای اطالعقاتی متفقاوتی
داشته باشند .وجود چنین تفاوتهایی در میان گروههای مختلف افراد بزرگسال باعقث میشقود تقا هرکقدام از ایقن گروههقا را
جداگانه موردبررسی قرار دهند .جمعیت بالقوه استفادهکننده از کتابخانههای عمومی ،جمعیت باسواد هستند .هرچه میزان سواد
افراد یك جامعه بیشتر باشد ،قابلیت استفاده از کتابخانههای عمومی بیشتر خواهد بود .میزان توسعهیافتگی هقر جامعقه ارتبقا
مستقیم با میزان سواد افراد آن جامعه دارد؛ بنابراین وجود کتابخانه عمومی در هر جامعه نهتنها رسالتی مهم در آموزش افراد و
افزایش میزان سواد آنها دارد ،بلكه بهخودیخود نشاندهنده توسعهیافتگی آن جمعه نیز به شمار میروند .داشقتن یقك بسقتر
مناسب در جامعه میتواند زمینهای برای توسعه نیازهای اطالعاتی افراد به وجود آورد .بر این اسقا وجقود کتابخانقه و میقزان
باسوادی افراد هر جامعه همواره ارتبا بسیار نزدیكی با یكدیگر دارند و هرکدام الزم و ملزوم دیگری به شمار میرونقد .یكقی از
مشكالت پیش روی کتابخانههای عمومی بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه و یا توسعهنیافته ،مبقارزه بقابی سقوادی اسقت.
کتابخانههای عمومی به لحاظ امكاناتی که برای جذب افراد نو سواددارند ،از مهمترین مراکز برای تداوم سواد و عرضه خدمات به
نو سوادان محسوب میشوند .انجام صحیح کار فق با برنامهریزی دقیق امكانپذیر است .در این برنامهریزیها به نیروی انسقانی
و بودجه موردنیاز نیز باید توجه داشت .ازآنجاکه تداوم آموزش بزرگساالن بر عهده کتابخانههای عمومی اسقت و کتابخانقههای
عمومی به همه افراد جامعه تعلق دارند باید به نحوی مجهز شوند که بتوانند باعرضه خقدمات مناسقب پاسقخگوی احتیاجقات و
عالئق فردی و گروهی جامعه باشند .این کتابخانهها با همكاری دیگر مراکز میتوانند بهصورت بهتر و گستردهتری از تجهیزات و
امكانات استفاده کنند .کتابداران ماهر و کارشناسان متخصص و همچنقین چگقونگی عرضقه خقدمات در کتابخانقه ،نقوع منقابع
کتابخانهای و بهکارگیری خدمات سوادآموزی کتابخانه نیز در جذب و هدایت نو سوادان بقه کتابخانقههای عمقومی مقؤثر اسقت.
(زمانیان)1385 ،
کتابخانههای عمومی مرکز یادگیری مادام العمر در جامعه هستند .افراد مختلف ازنظر سن ،میزان تحصیالت و ...به کتابخانقههای
عمومی مراجعه و اطالعات علمی موردنیقاز خقود را کسقب میکننقد و دانقش و آگقاهی خقود را درزمینقهٔای مختلقف ارتققا
میبخشند و بدین طریق به خودآموزی میپردازند .کتابخانههای عمومی عالوه بر آنکه مراجعان را در دست یافتن به اطالعقات
موردنیازشان راهنمایی میکنند به آنها کمك میکنند تا نیاز اطالعاتی خود را بهطور صحیح تشخیص دهند و سپس –خقود و
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یا با کمك کتابدار -منابعی را برای رفع نیازشان الزم است شناسایی و از آنها استفاده نمایند .یادگیری تمام این مراحل موجب
کسب مهارتهای سواد اطالعاتی می شود که در جامعه اطالع مدار و دانایی محور امروز امری ضروری است .کسقب مهارتهقای
سواد اطالعاتی موجب گسترش دانایی و ترویج علم و دانش در جامعه خواهد شد( .بابا غیبی)1388 ،
ترویج فرهنگ مطالعه
تشكیالت و رونق این کتابخانهها نیز درمجموع آنچه هست مناسقب بقا شقنن فرهنگقی مقردم مقا نیسقت و حقق آن اسقت کقه
کوششهای جدی و بررسیهای پردامنه بهمنظور طرح مسائل این نوع کتابخانه و جایگاه مطلوب آن ،فراگیر شقود .تقوجهی کقه
اکنون از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور حاصلشده ،موجب خوشوقتی و مایه امیدواری است.
اهل نظرمی دانند که از عوامل شرافت هر شهر و کشور ،حضور بارز و فعال و سازنده کتابخانههای آن است .معمقوال ،،انسقانهای
سالم و خودشكوفا ،وقت خویش را با ناآگاهی هدر نمیدهند .اینگونه افراد در اتوبقو  ،تاکسقی و حتقی صقف انتظقار بانكهقا،
روزنامه یا کتابی را مطالعه میکنند( .صافی)1379 ،
در کشور ما ،پژوهشهای علمی و یافتههای مبتنی بر واقعیات کتابخانههای عمومی و مسائل مربو به آن یكسره خالی اسقت و
باید که اندیشمندان با عنایت به معیارهای درست پژوهش ،راه ترقی و تكامل این کتابخانقهها را در همقه ابعقاد مطقرح سقازند و
مواردی را که نقصانهایی در وضعیت موجود کتابخانههای عمومی است ،محققانه روشن سازند.
نقش کتابخانه در باال بردن عادت مطالعه
عادت به مطالعه در پیشبرد توسعه فرهنگی نقشی بسزا ایفا میکند .اینكه انسان چرا مطالعه میکند و به آنها نیقاز دارد دالیقل
متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
 .1برای ادای فرایض دینی
 .2پر کردن اوقات فراغت
 .3دستیابی به اطالعات روزآمد
 .4توسعه مهارتهای حرفهای
 .5اصالح نیازهای خویشتن
 .6ارضای نیازهای ذهنی و روحی.
هر فرد در طول حیات خویش متنثر از محی اطراف است که همانا جامعه و فرهنقگ از آن جملقه اسقت و اینهقا بقه عقادت و
رفتارهای او شكل بخشیده و شخصیت وی را میسازد .تقریبا ،در تمامی جوامع عوامل متعقددی در عقادت مطالعقه مؤثرنقد کقه
مهمترین آنها عبارتاند از :کتابخانه ،جامعه ،تحصیالت و سطح آگاهی ،رسانهها اعقم از مكتقوب و دیقداری -شقنیداری ،تقنثیر
نظامهای حكومتی( .خراسانی)1379 ،
همانطور که از گروهبندی باال معلوم میشود ،کتابخانه میتواند نقش اساسی در توسعه عقادت بقه مطالعقه داشقته باشقد؛ زیقرا
همچون پناهگاه امن اجتماعی ،در محیطی سالم ،محتوای منابع و اطالعات موردنیاز را بهصورت نظاممند در اختیار جامعه ققرار
داده و با الگوسازی ،عادت مطالعه را در سطح جامعه توسعه میدهد .توسعه کمی و کیفی کتابخانهها ،بهویژه کتابخانقههایی کقه
در سطح گستردهای با جامعه در ارتبا اند در توسعه عادت به مطالعه نقش بسزایی ایفا میکند.
کتابخانههای عمومی در صورت برخورداری از کتابهای مناسب و کتابداران متخصص و توجه به نیازهای مقراجعین ،میتواننقد
عامل مؤثری در تشویق اقشار مختلف مردم به مطالعه شوند .کتابخانههای عمومی اگر جایگاه واقعقی خقود را بیابنقد و امكانقات
الزم و گستردگی متناسب با رشد جمعیت را به دست آورند ،جامعه مخاطب آنها از حیث تاریخی و اجتماعی در مكانی از بلوغ
و قدرت گزینش قرار میگیرد که نقهتنها برآورنقد نیقاز اطالعقاتی هقر متقاضقی و زمینهسقاز رویكقرد مقردم بهسقوی مطالعقه و
کتابخوانی است ،بلكه میتواند بهعنوان پشتیبان امر تحقیقات در کشور و ضمانتی برای سالمت جامعه باشد( .آشنا)1389 ،
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برخی از صاحبنظران معتقدند که توجه استانداردهای موجود درراه اندازی و ایجاد امكانات عمومی و مجهقز نمقودن آنهقا بقه
کتابهای جدید و بهروز ،تجدیدنظر در شیوه مجموعهسازی و انتخاب کتاب برای کتابخانههای عمومی ،برگزاری جلسات نققد و
بررسی کتاب با حضور نویسندگان و اعضای کتابخانهها ،برگزاری برنامههای جنبی از قبیقل مسقابقات کتقابخوانی ،قصقهگویی،
شبشعر ،نمایش فیلم ،جهت جذب مراجعین ،غنی کردن بخش مرجع کتابخانههای عمومی و استخدام کتابداران مرجع ،جهقت
پاسخگویی به پرسشهای علمی مراجعین ،توسعه و گسترش فضاهای مناسب مطالعه در کتابخانهها ،ایجاد و ارتبا و هماهنگی
با مدار جهت بازدید دانش آمقوزان از کتابخانقه و حضقور کتابقداران کتابخانقههای عمقومی در مقدار و تشقریح خقدمات و
فعالیتهای کتابخانه ،از راهكارهای ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توس کتابداران و کتابخانهها میباشد( .آشنا)1389 ،
یكی دیگر از عوامل مهم در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،اطالعرسانی کتابداران میباشقند .کتابقداران مشقاوران امینقی
هستند که میتوانند با شناخت مراجعان و از طرفی نحوه دستیابی به اطالعات مناسب درزمینهٔ مشكل مطرحشده ،هقدف وی
را از گفتههایش دریابد و در راهنمایی وی به کتاب یا منبع مناسب نقشی مؤثر ایفا نمایند( .آشنا)1389 ،
نقش کتابخانههای عمومی در سواد اطالعاتی
در فرهنگ کتابداری «سواد اطالعاتی» اینگونه تعریفشده است:
آگاهی از قابلیتهای محاسباتی و توانایی تشخیص و بیان روشن مسائل که به کمك فقنآوری رایانقهای قابلحقل هسقتند .ایقن
آگاهی شامل برنامه برای رایانه نمیشود .سواد اطالعرسانی نیز به نظامی گفته میشود کقه بقرای سقازماندهی و ذخیرهسقازی،
بازیابی و اشاعه اطالعات طراحیشده است که به باسوادان اطالعاتی در به دست آوردن اطالعات کمقك خواهقد نمقود (رضقوی
اصل)1389 ،
سواد اطالعاتی ابزار ارتبا با دنیا در عصر حاضر است .در مقایسه باسواد خواندن و نوشتن ،یعنی توانقایی فهقم پیقام مكتقوب و
انتقال پیام بهصورت مكتوب ،سواد اطالعاتی یعنی توانایی دسترسی و استفاده از اطالعات به هقر شقكل و در هقر قالقب (اعقم از
چاپی یا الكترونیكی)( .بابا غیبی)1388،
از دیدگاه وبر و جانسون «سواد اطالعاتی به معنای توانقایی در اتخقاذ رفتقار اطالعیقابی مناسقب بقهمنظور شناسقایی اطالعقات
موردنیاز برای تنمین نیازهای اطالعاتی است ،بهطوریکه دسترسی به اطالعات موردنظر به استفاده صقحیح ،اخالققی و مقؤثر از
اطالعات در جامعه منجر شود .اطالعات موردنیاز ممكن است از طریق هر کانال یا رسانهای که میسر باشقد ،بقه دسقت آیقد بقه
تعبیری دیگر میتوان سواد اطالعاتی را مجموعه تواناییهایی تعریف نمود که به کمك آنها میتوان تشخیص داد در چه زمانی
به اطالعات نیاز است و به مكانیابی ،نقد و ارزیابی و استفاده مؤثر و مفید از اطالعات موردنیاز پرداخت( ».رضوی اصل)1389،
امروزه نقش کتابخانهها بهعنوان یكی از زیرساختهای جامعه اطالعاتی و سیستم خودآموزی سواد اطالعاتی پررنگتر از گذشته
شده است و دستیابی به جامعه اطالعاتی فعال و مؤثر ،بدون توجه به کتابخانهها امكانپذیر نخواهد بود( .رضوی اصل)1389،
در این میان نقش کتابخانههای عمومی را در خدمترسانی بهکل اقشار جامعه نباید از یقاد بقرد چراکقه یقك کتابخانقه عمقومی
وظیفه خدماتدهی و اطالعرسانی بهکل جامعه را بقر عهقده خواهقد داشقت .تمقام اقشقار جامعقه بقا سقطوح مختلقف سقواد و
تخصصهای گوناگون ،از هر رنگ ،نژاد ،قومیت و زبان و در سنین مختلف به کتابخانههای عمومی مراجعه میکنند تقا اطالعقات
موردنیاز خود را تهیه کنند .در حقیقت کتابخانههای عمومی زیربنای خودآموزی همیشگی افراد یك جامعقه میباشقند .امقروزه
جامعهای مترققی و پیشرونقده خواهقد بقود کقه در کنقار موسقیات آموزشقی ققوی و سقایر امكانقات آموزشقی و پژوهشقی ،از
کتابخانههای عمومی توانمند و دارای منابع غنی و مجهز به سیستمها و تكنولوژیهای نوین برخوردار باشد .در غیر این صقورت
هرچقدر مدار  ،دانشكدهها ،دانشگاهها و کتابخانقههای آموزشقگاهی ،دانشقگاهی و تخصصقی یقك جامعقه ققوی باشقد ،بقدون
برخورداری از کتابخانههای عمومی روزآمد و مطابق با استانداردهای جهانی ،هرگز نخواهد توانست خود را بهعنوان یقك جامعقه
اطالعاتی پیشرفته مطرح کند و نخواهد توانست در تمامی ابعاد علمی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...به پیشرفت قابلمالحظقهای نائقل
گردد( .رضوی اصل)1389 ،

39

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،4پاییز 1399

کتابداران کتابخانههای عمومی میتوانند بهطور مستقیم و غیرمستقیم به مراجعهکنندگان کمك کنند تا برای افزودن به سقطح
سواد و معلومقات ،اسقتفاده از منقابع اطالعقاتی را بیاموزنقد و هرانقدازه در بهرهگیقری عملقی مهارتهقای سقواد اطالعقاتی بقه
مراجعهکنندگان یاری رسانند ،خواهند توانست به ارتقای منزلت و تصویر اجتماعی کتابداران و همچنین ارتقای دانش و فرهنگ
و افراد جامعه و درنتیجه پیشرفت آنها کمك کنند( .بابا غیبی)1388 ،
در هزاره سوم که سواد اطالعاتی بهعنوان یك قابلیت مهم برای تمام افراد یك جامعه بهحساب میآیقد و پیشقرفت هقر جامعقه
درگرو میزان حرکت آن جامعه در جهت تبدیل به جامعه اطالعاتی کارآمد میباشد ،بایقد بقا برنامقهریزی دقیقق و حسابشقده،
بررسی تجارب سایر کشورها و نقا ضعف و قوت آنها در این زمینقه ،محاسقبه امكانقات موجقود و برنامقههایی کقه درگذشقته
اجراشده است و از همه مهمتر با تقویت و با تجهیز کتابخانهها (باألخص کتابخانههای عمومی) به حرکت در جهقت رسقیدن بقه
جامعه اطالعاتی مولد و پویا و برخورداری از افرادی با توان اطالعیابی باال و دارای ذهنی خالق و منتقد پرداخت تقا در آینقدهای
نهچندان دور شاهد کاهش شكاف علمی و فنی موجود میان ما و کشورهای پیشرفته دنیا باشیم( .رضوی اصل)1389،
موانع و مشکالت موجود درراه مطالعه
گرفتاری مردم -ماشینی شدن زندگی و اسیر بودن انسانها در چنگال ماشقینها -توجقققه بیشازانقدازه بقه امكانقات صقوتی و
تصویققری بهجای آثار مكتققوب -گرانی کتققاب -متنوع نبودن آثار -تعداد نسققخ کم مطبوعقات -نبقودن برنامقههای تبلیغقاتی
پیرامون کتاب -معرفی نشققدن کتابهای جدیقققد -ترجمقههای نامناسقققب کتابهقای خقارجی بیحوصقلگی نسقققبت بقققه
مطالعه -نبود کتابخانه در منزل -شققرای نامساعد آموزشققی و پرورشققی -وضعیققت خققاص رسانهها و مطبوعات و. ...
و بهطورکلی و خالصه وجود مشققكالت اقتصادی و فعال نبودن درزمینهٔ تحقیقات مانعهایی هسقتند کقه باعقث فاصقله بقین
کتاب و کتابخوانی میشود و از آنجائی که ماهواره ،رایانققه ویدئققو و ...در حال حاضققر جایگاه ویژهای را درروند آموزشقققی و
یادگیری به خود اختصاص دادهاند و بهعنوان رسانههای آموزشققی نقش گستردهای در توسقققعه سقققاختاری و اجتماعقققی در
میققان جوامع شققری و همچنین انتقال پیام فرهنگ و جلوههای غنی در ابعاد مثبت یقا منفقی پیداکردهانقد و تقا حقد زیقادی
رسانههای نوشتاری نظیققر کتاب -مجالت و  ...را تحتالشعاع قرار دادهاند و بهظاهر توجه همگان را به خود جلب نمودهاند.
اما با قققدری تعمق خواهیم دانسققت که رسانههای مكتوب و در صقدر آنهقا کتقاب بقه لحقاظ دارا بقودن ویژگیهقای خقاص
همچنان باصالبت و اسققتواری نقش تاریخی خود را در انتقال دانش و فرهنگ و هنر از نسققلی به نسل دیگر حفظ کرده است.
لذا باید دنبال روشهای ترویج و اشققاعه فرهنگ مطالعه بین آحققاد جامعه بگردیم و روشهای نوینققی را که بقققا خصوصقیات
نسل کنونی و مقتضیات زمانی ما مطابقت داشته باشد مورد شناسایی قرار دهیم( .همانی و اشرفی ریزی)1392 ،
کتابخانه و سوادآموزی
کتابخانهها در هر کشوری با هر درجه از توسعه نقش بسیار مهمی در سوادآموزی بر عهدهدارند کتابخانههای عمومی نیقز نققش
بسزایی در پیشرفت نهضت کتابخوانی ایفا میکنند .در حقیقت این کتابخانقهها دنبالقهرو سیاسقتهای کتابخانقه آموزشقگاهی
محسوب شده و مكمل برنامههایی هستند که در کتابخانههای آموزشگاهی شكلگرفتهاند.
اولین کنفرانس بینالمللی آموزش بزرگساالن در السینور  1949آموزش بزرگساالن را اینگونه تعریف میکند تدارک آموزش
مستمر و سازمانیافته برای تدارک جامعه در حال یادگیری تا افراد جامعه بتواند در جهت تكامقل و تعقالی حرکقت کننقد و در
سرنوشت جامعه خود را ازلحاظ فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی تغییر ایجاد بكند .کتابخانهها در هر کشقوری بقا هقر در
جه از توسعه نقش بسیار مهمی در سوادآموزی بقر عهدهدارنقد کتابخانقههای عمقومی نیقز نققش بسقزایی در پیشقرفت نهضقت
کتابخوانی ایفا میکنند در حقیققت ایقن کتابخانقهها دنبالقهرو سیاسقتهای کتابخانقه آموزشقگاهی محسقوب شقده و مكمقل
برنامههایی هستند که در کتابخانههای آموزشگاهی شكلگرفتهاند کتابخانههای آموزشگاهی ازاینجهقت کقه فرهنقگ مطالعقه و
خواندن و روحیه جستوجوگری و علمآموزی را پرورش و تولیقد میکننقد مهقم اسقت و کتابخانقه عمقومی از ایقن منظقر کقه
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دسترسی عامه مردم را به اطالعات و دانش فقراهم میکنقد حقائز اهمیقت میباشقد .اهقداف تشقكیل کتابخانقههای عمقومی در
استانداردهای فدراسیون بینالمللی موسسات و انجمنهای کتابداری ایفال IFLA-به قرار زیر است :تشویق به مطالعقه در افقراد
اجتماع ،حمایت از رشد فكری و آموزشی عامه ،آشنا ساختن مردم با فرهنگ شفاهی و مكتوب کشور ،دسترسی بقه همقه انقواع
اطالعات ودانش روز ،فقراهم سقاختن امكانقات آمقوزش سقواد رایانقهای افقراد و در نهایقت حمایقت و پشقتیبانی از برنامقههای
سوادآموزی در جامعه( .وبرا ویلكا )1373 ،
بدون تردید ،کتابداران بنا به دالیلی موجه ترین افراد برای آموزش سقواد اطالعقاتی بقه شقمار میرونقد .سقازماندهی و اشقاعه
اطالعات از فعالیتهای اصلی حرفه کتابداری است و در طول تاریخ ،تجربه های سودمندی را در مورد منقابع اطالعقاتی ،ارزیقابی
منابع ،سازماندهی و اشاعه اطالعات و نیز در باره استفاده کنندگان ،نیازها و رفتارهای آنان کسب کرده اسقت .ایقن تجربقه هقا
اکنون بهصورت دانش عمومی در اختیار کتابداران است.
بنابراین ،آنها می دانند چه تحوالتی در محی اطالعاتی رخ داده و استفاده کنندگان به چه نیاز دارند .آنها بر اسا تجربقه و
پژوهش دریافته اند که چه کسانی به چه نوع آموزشی نیاز دارند و چه شیوه ها و ابزارهایی برای آموزش افراد مختلف مناسب تر
است .بر اسا نظر کرایست ،شالوده نظری علم کتابداری ،آموزش است .این آموزش نهتنها بقه زیقر سقاختهای ذهنقی کقاربران
توجه دارد و بر دانش آنها می افزاید ،بلكه به توانمندی آنها در کسب دانش نظر دارد .بر خقالف آمقوزش سقنتی ،در آمقوزش
کتابداران آموزش بیننده و تعامل او با اطالعات را مرکز توجه خقود ققرار مقی دهنقد .نگقاهی بقه فعالیتهقا و برنامقههای متنقوع
کتابخانهها در توسعه سواد اطالعاتی به خوبی نشان میدهد که حرفه کتابداری تا چه حد و چگونه در ایقن زمینقه اققدام کقرده
است .تعداد و حجم همایشهای برگزار شده و نیز گستره پژوهشهای کتابداران به ویژه در سقالهای اخیقر میتوانقد نشقاندهنده
رویكرد این حرفه نسبت به آموزش سقواد اطالعقاتی باشقد .از جملقه ایقن فعالیتهقا ،تشقكیل کمیتقه هقای سقواد اطالعقاتی در
انجمنهای کتابداری و برگزاری همایشهای تخصصی در کشورهای مختلف میباشد .با افقزایش تعقامالت و ارتباطقات جهقانی و
شكل گیری جوامع اطالعاتی و تداوم فرایند جهانی شدن ،اطالعات و اطالعرسانی جایگقاه ویقژهای پیقدا میکنقد .کتابخانقهها و
مراکز اطالعاتی از جمله نخستین نهادها و مراکزی هستند که بهطور مستقیم به گردآوری ،سقازماندهی و اشقاعه اطالعقات در
اشكال مختلف پرداخته و با تغییرات زمان خود را سازگار نموده اند و اکنون در عصر اطالعقات و عرصقه جهقانی شقدن وظیفقه
سنگینی را بر دوش داشته و در تعامل با این پدیده جهانی در مقابقل فرصقتها و چالشقهای ویقژهای قرارگرفتهانقد و در بررسقی
تعامل کتابخانهها و مراکز اطالعاتی باسوادآموزی در عصر جهانی شدن فرصتها ،زمینه های فعالیت و چالشهای احتمقالی وجقود
دارد که باید آنها را با هم در نظر گرفت تا بتوان تصویری روشن از جایگاه کتابخانهها و مراکز اطالعاتی در فراینقد سقوادآموزی
در عصر جهانی شدن ارائه داد .فرصتها و زمینه های فعالیت عبارتاند از:
 .1ایجاد دسترسی به اطالعات،
 .2سوادآموزی،
 .3مشارکت در ریشه کن کردن فقر و توسعه پایدار،
 .4توسعه آزادی اندیشه و بیان،
 .5حفظ هویت و تنوع فرهنگی به موازات همگن سازی فرهنگی
 .6اعتالی تفاهم بینالمللی و ارتقای همكاریهای جهانی.
▪ چالشها نیز عبارتاند از:
 .1مسائل مالی.
مسایل اموزشی.
 .3استاندارد سازیومسایل تبادل اطالعات.
 .4مسائل زبانی
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در اینجا بد نیست که به پروژه سوادآموزی گوگل اشاره ای داشته باشیم .پروژه جدید گوگل ،به معلمان ،سازمانها و کسقانی کقه
به سوادآموزی عالقه مند هستند این امكان را میدهد تا از اینترنت برای دریافت و ارائه اطالعات استفاده کنند .با این محصقول
جدید گوگل ،تمام سازمانهایی که به نحوی در سوادآموزی در نقا مختلف دنیا فعالیت میکنند ،میتوانند با یكدیگر در ارتبقا
باشند .کاربران از این پس قادر خواهند بود که به کتابهای دیجیتالی و مقاله های علمی دسترسی داشته باشقند و اطالعقات و
دانش خود را از طریق وبالگها ،گروههای اینترنتی و ویدئو با دیگران تقسیم کنند .این پروژه توس گوگل و بقا همكقاری برنامقه
سوادآموزی نمایشگاه فرانكفورت ( )LitCamو یونسكو ارائه شده است( .جیل)1386 ،
کتابخانه و آموزش بزرگساالن
در عصر حاضر مفهوم سواد تا حدودی تغییر کرده است .پیشرفت روزافزون در عرصقه محمقل هقای اطالعقاتی و فنقاوری هقای
مربو به سواد اطالعاتی بهعنوان بخشی از ضروریات و نیازهای اجتماعی بشر در آمده است .از آنجایی که کتابخانقهها و مراکقز
اطالعاتی از پیشگامان عرصه اطالعات و ارتباطات بهحساب می آیند بنابراین میتوانند آموزش سواد اطالعاتی را به نحقو احسقن
انجام داده و افراد را در استفاده از اطالعات و کسب دانش موردنیاز یاری کنند .در این راستا تهیه استانداردهای سواد اطالعقاتی
و برگزاری دوره های مناسب و ارائه گواهینامه های سواد اطالعاتی میتواند افراد را در ارتباطقات علمقی و اجتمقاعی در فراینقد
جهانی شدن به مهارتهای الزم تجهیز نماید .با توجه به اینكه سواد اطالعاتی یكی از مولفه های ایجاد فاصله بین جوامع توسقعه
یافته و درحالتوسعه میباشد .لذا ،کتابخانهها میتوانند در جبران این نقیصه فعاالنه وارد شوند( .میرحسینی)
اهمیت کتابخانهها در خدمت به آموزش بزرگساالن نمیتواند اغراق آمیز باشد .کتابخانهها بقهعنوان یكقی از موسسقاتی کقه در
پیشرفت سواد و آموزش در جامعه نقش دارند مورد احترام میباشند .به نظر می رسد کتابخانه بهصورت ضروری الزم است تا در
هرسیستم آموزش رسمی و در ارتبا با نیاز بزرگساالن و تشویق آنها در آموزش بهصورت پایه یا در سطح آموزش عالی نقش
داشته باشند .در اینجا ،نقش کتابخانه بهعنوان یكی از آن خدمات ضروری و معین در اصول ،فعالیتها و اعمال آمقوزش سقواد بقا
ارجاع خاص برای آموزشگر بزرگسال موردبررسی قرار گرفته است( .غفاری)1379 ،
آموزش بهعنوان یك پیچیدگی در فرآیندهای اجتماعی در نیاز به دانش و تجربه بهصورت رسمی یا بهصورت دیگری تعریفشده
است .در اینجا یك بزرگسال به کسی گفته میشود که پنجاه سال یا بیشقتر سقن داشقته باشقد کقه مسقوول خقود و دیگقران
میباشد و کسی است که شاید احسا از دست دادن دیدگاه قرار گقرفتن در آمقوزش رسقمی آموزشقگاهی مقی نمایقد بقدلیل
مشكالت مالی یا عوامل دیگر یا این احسا که او بعد از گذشت یك یا دو یا سه سال دچار افت تحصیلی شده است.
منظور از آموزش بزرگسال استمرار آموزش بزرگسال میباشد؛ بنابراین موارد زیر قابل تشخیص است:
 .1حالتی از سواد که ممكن است به آن دسترسی پیدا کنند و استمرار داشته باشد.
 .2بزرگسال ممكن است بهصورت مداوم دانش و مهارتهایش را بهبودی بخشد.
 .3این شخص توانایی دارد تا عینا زندگی در اجتماع ،سیاست و سیستمهای اقتصادی را تجربه نماید.
 .4این بزرگسال ممكن است نسبت به میراث فرهنگی شهروندی و ارزشهای اجتماعی و بنابراین پذیرش تغییر نقش در زندگی
بزرگسالی آگاهی پیدا کرده باشد.
 .5این شخص ممكن است شخصیتش را تكامل ببخشد و توانایی بالقوه اش را نیز تكامل بخشد و شاخه ای از ادراک و عالققه و
مهارتهایش را توسعه دهد.
کتابخانه شخص را قادر میسازد تا یك حالت روحانی و معنوی بدست آورد و فعالیت تفریحی را در مطالعقه الققا کنقد بنقابراین
مطالعه اثر متقابلی روی ثروت جامعه و حصول دانش دارد .کتابخانه میتواند آموزش بزرگسال را پس از تحصیل توسقعه دهقد.
بخشی از ماموریت کتابخانه به آموزش بزرگساالن اختصاص دارد( .میرحسینی)
از جمله مهمترین نهادها ،وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مسوول آموزش بزرگساالن در جمهوری اسالمی ایران،
میتوان به سازمان نهضت سوادآموزی ( )O.M.Lوزارت جهاد کشاورزی و بسیج اشاره نمود .با توجه بقه نققش ققاطع سقازمان
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نهضت سوادآموزی در آموزش بزرگساالن در سال  )1366( 1987شورای پشتیبانی آموزشقی تحقت ریاسقت رئقیس شقورا بقه
تشكیل جلساتی جهت طراحی و تصویب استراتژیها و یافتن راه حلهای علمی جهت مبارزه بابی سوادی تشكیل یافت.
بر این اسا از جمله مهمترین برنامهریزی های آموزشی که در حوزه آموزش بزرگساالن صورت گرفته میتوان به موارد ذیقل
اشاره نمود:
 .1تغییر ساختار دوره های آموزش حضوری به آموزش مكاتبهای و نیمه حضوری
 .2برطرف نمودن بیسوادی در افراد رده های سنی  10-40سال.
 .3تحكیم و تثبیت مهارتهای سوادآموزان و نو سوادان در جهت جلوگیری از بازگشت آنان به دوره بیسوادی
 .4ثبت نام کودکان در مدار رسمی
 .5اعمال محدودیتهایی در هدایت افراد بیسواد و کم سواد رده های سنی زیر  40سال بهکالسهای سوادآموزی
 .6استفاده از منابع عمومی و خصوصی جهت مبارزه بابیسوادی من جمله رسانههای جمعی مانند رادیو ،تلویزیون و نشریات.
▪ ازجمله مهمترین راهبردهای آموزشی آموزش بزرگساالن طقی برنامقه  5سقاله اول توسقعه اقتصقادی ،اجتمقاعی و فرهنگقی
میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .1تعیین و تعریف سطح آموزش در جامعه و توسعه کشور ،تعیین و تعریقف مسقئولیتهای مكمقل دولقت و مقردم درآمقوزش و
ارتقای انگیزه های ملی جهت برقراری مشارکت و همكاریهای مردمی
 .2تاکید برآموزشهای عملی ،علمی و فنی و حرفهای در چارچوب برنامههای جاری آموزشی
 .3تالش درجهت کسب اطمینان از همكاری سازمانهای مربوطه بهمنظور اصالح قوانین و مقررات موجود درجهقت برخقورداری
همگانی از تسهیالت اجتماعی من جمله قانون ممنوعیت کار ویژه کودکان رده های سنی  6تا  10سال
 .4تاکید برانسجام و تقویت روشهای آموزشی جهت جلوگیری از بیسوادی و اولویت دادن به نو آوری و اتخاذ روشقهای مناسقب
جهت یادگیری مؤثر و قابل کاربرد برای افراد شاغل ازجمله مهمترین راهبردهای آموزشی آمقوزش بزرگسقاالن طقی برنامقه 5
ساله دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .1توسعه وتشویق آموزش بزرگساالن زیر رده سنی  40سال به واسطه اتخاذ متدهای مدرن آموزشی
 .2توسعه آموزش مكمل بزرگساالن
(رضایی خاجكی ،فاطمه .روزنامه مردم ساالری)1387،
خدمات کتابخانههای عمومی به نو سوادان
نو سواد شخصی است که به تازگی مهارت خواندن و نوشتن را کسب کرده و مهارتهقای خوانقدن و نوشقتن او محقدود اسقت،
بنابراین در برخورد با متون خواندنی مشكل دارد( .زمانیان)1385 ،
در کشورهای درحالتوسعه توجه به گروه کم سواد و نو سواد جامعه امری حیاتی است؛ زیرا مخارج و نیروی زیادی صرف باسواد
کردن این افراد شده است و اگر مواد خواندنی ،ساده در دستر این گروهها قرار نگیرد بازگشت به ببسقوادی خواهنقد داشقت.
پس برای تثبیت سواد و ارتقای مهارتهای خواندن و نوشتن این گروه الزم است این افراد را از خقدمات کتابخانقههای عمقومی
آگاه کرد تا پاسخ سئواالت خویش را از طریق مطالعه دریابند( .میرحسینی)1373،
نقش کتابخانههای عمومی این است که در فعالیتهای سوادآموزی و برنامههای پس از سوادآموزی مشارکت داشته باشند ته به
هدف خویش که همانا ارتقای فرهنگ و ایجاد و تقویت عادت به مطالعه درگروههای مختلف مردم است نائل شوند.
کتابخانههای عمومی با ارائه بی دریغ مواد خواندنی ساده به نو سوادان کمك میکنند که باسواد باقی بمانند و آنان را از سقطوح
خواننده مبتدی به خواننده مستقل و خود آموز ارتقا می دهند( .زمانیان)1385 ،
تشخیص این مطلب که کتابخانهها عمومی عوامل کلیدی برای حل مساله بیسوادی هستند ،بقهطور قطقع بقه موفقیقت برنامقه
سوادآموزی گسترده در هر جامعه کمك می کند .برای اینكه کتابخانهها در این زمینقه تقاثیر مطلقوبی داشقته باشقند ،مربیقان،
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مددکاران اجتماعی و کتابداران باید نقش های متفاوت خود را درک کرده و با یكدیگر مشارکت کنند تا سقطوح سقوادآموزی را
بهبود بخشند.
کتابخانههای عمومی میتوانند در مبارزه بابیسوادی بهخصوص در مناطق روستائی با فراهم اوردن وسائل الزم بهصورت کتقاب،
مجالت ،روزنامه ها ،وسائل دیداری شنیداری و فن آوری های جدید اطالعاتی به مردم کمك کنند تا سواد دانش و مهارت آنها
بهتر شده و پیشرفت کنند.
کتابخانههای عمومی میتوانند نقش فعالی در بهتر کردن مهارتهقای سقوادآموزی مقردم روسقتاها داشقته باشقند چقون آنهقا
اقتصادی ترین مطالب را بهطور دائمی و همیشگی در اختیار روستائیان قرار می دهند تا عقادت بقه مطالعقه را در وجقود آنهقا
تثبیت کنند.
از موانع اصلی در برابر مراجعان بی سواد ،تكیه کتابخانه در ارائه خدمات گوناگون به مواد نوشتاری اسقت کقه ایقن امقر و شقكل
ظاهری کتابخانهها ،منجر به تر از ورود به کتابخانه می شود و باعث می شود آنها از کتابخانه هراسقان باشقند .در کنقار ایقن
مسائل رفتار و برخورد نامناسب بعضی از کتابداران و کارکنان کتابخانهها میتواند مشكالت را بقرای بقی سقوادان و نقو سقوادان
شدت بخشد.
کتابخانههای عمومی باید جهت مشارکت در امر سوادآموزی یكسری اطالعات را فراهم کننقد و بقر اسقا آنهقا برنامقه ریقزی
نمایند که در ذیل بعضی از آنها اشاره می گردد.
 منابع و اطالعاتی در باره روش های تبلیغ خدمات سوادآموزی داشته باشد.
 نگرش جامعه و کارکنان کتابخانه را در مورد سوادآموزی بسنجد و شكاف های موجود در خدمات سوادآموزی را شناسقائی
کند.
 اطالعاتی درباره سازمآنها و نهادهای ارائه کننده خدمات سوادآموزی در آن منطقه داشته باشند
 اطالعاتی درباره فعالیت های سوادآموزی کتابخانهها و روش های تبلیغ خدمات سوادآموزی داشته باشند.
 اطالعات و مطالبی درباره مسئله بیسوادی و اهمیت سوادآموزی و میزان گسترده آن در جانعه فراهم نماید.
کتابخانههای عمومی میتوانند برای ایجاد تثبیت عادت به مطالعه در مخاطبان خود و نو سوادان به برگقزاری جلسقات داسقتان
گوئی ،باشگاههای مطالعه کتابخانه ای برای کودکان و بزرگساالن ،تهیه روزنامه های دیواری،اردوهای علمی و تهیه مواد صوتی
و تصویری آموزشی برای نو سوادان اقدام نماید.
وظایف کتابداران کتابخانههای عمومی در خدمت به نو سوادان
«براملی» وظایف ذیل را برای کتابدار متصدی خدمات به بزرگساالن نو سواد معین کرده است:
 سازمان دادن برنامههای فراهم آوری مشارکتی برای اطمینان از اینكه اینگونه مواد بهصورت محلی در دستر هستند.
 مشاوره در مرحله فراهم آوری مواد ،سازماندهی و نمایش مواد خواندنی آموزش پایه بزرگساالن
 ارتبا با گروههای سوادآموزی و سازمآنهای آنها در سطوح محلی و ملی
 ترتیب دادن مالقات های مشترک بین کارکنان کتابخانهها و آموزشیاران سوادآموزی برای بحث درباره مشكالت و راه حقل
های توافقی
 ارتبا دادن برنامههای سوادآموزی به گروههای دیگر کتابخانهها با نیازهای آموزشی خاص
 اداره کردن جلسات آموزشی برای کارکنانی که به نو سوادان خدمات ارائه می کنند( .نشریه کتابداری )1379 ،34
کتابخانههای عمومی و ایجاد گرایش بزرگساالن نو سواد به مطالعه
راههایی که کتابخانه میتواند از آن راهها در فعالیتهای سوادآموزی مشارکت کند ،جا دارد به تنوع این فعالیتها بینیدیشیم .اگر
چه فعالیتهای سوادآموزی کتابخانه را میتوان دریك زنجیره قرارداد ،اما خدمتی که در باالترین سطح این رنجیره ارائه میشود
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الزاما به این مفهوم نیست که بهترین خدمت ارائه شده از سوی کتابخانه است .نوع خدمات سوادآموزی که ارائه میشود خواهقد
توانست و باید تفاوتهای میان جوامع را نشان دهد .با توجه به اینكه تفاوتهایی درامرخدمات کتابخانه ای برای بیسودان درجوامع
مختلف وجود دارد اما یك هدف کلی دراین جوامع وجود دارد؛ و آن جقذب نقو سقوادان و بیسقودان بقه کتابخانههاسقت .حقال
بستگی به مدیریت یك کتابخانه دارد که شیوه های مختلف و تبلیغات مداوم بتواند به این هدف برسد.
اگرچه می دانیم برای خدمات سوادآموزی کتابخانه برنامه استانداردی وجود ندارد ،با این حال فعالیتهای متنوعی دراین زمینه
وجود دارد که با کتابخانه پیونده خورده است که دراین تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
انواع موادی که برای نوآموزان بزرگسال تهیه میشود شامل مواد چاپی ،نوارهقای شقینداری و نوارهقای ویقدئو (بقرای آمقوزش
مهارتهای پایه و مهارتهای شغلی) نقشی که کتابخانهها در تهیه مواد چاپی بر عهدهدارند میتواند مناسبترین کار بقرای آنهقا
باشد ،زیرا این امر فعالیتی است که همواره در کتابخانهها معمول است .از این رو یكی از راههای ساده برای شقروع فعالیتهقای
سوادآموزی ،کار درزمینهٔ مجموعه موادومنابع چاپی است .این مجموعه شامل موادخواندنی برای اوققات فراغقت ،کتقاب هقای
درسی ،کتابهای تمرین و مهارتهای زندگی یا مواد مربو بقه مهارتهقا جدیقد (درزمینقه هقایی چقون آگقاهی سقازی مصقرف
کنندگان ،اقتصاد خانواده وغیره) میباشد .نوارهای ویدئو و نرم افزارهای کامپیوتر سوی دیگر این طیف قراردارنقد .تقا حقدی بقه
خاطرآن که این مواد شكهای نسبتا جدید برای کتابخانهها بهحساب می آیند و بطورقابلمالحظه ای هم ازنظرقیمت اولیه و هقم
ازنظر تجهیزات موردنیاز برای استفاده از چنین موادی گران میباشند( .نشریه کتابداری )1379 ،34
کتابخانهها حتی میتوانند برنامههایی درجهت جذب افراد بیسواد (قبل ازشروع آموزش سوادآموزی) را انجقام داده مثالباعرضقه
مواد دیداری ،شنیداری که آموزشهای مختلفی در جنبه های اجتماعی ،اقتصادی و غیره میتواند در جذب بیسواد جهت باسقواد
شدن وزمینه ای برای بعدها که باسواد شدن گرایش به کتابخانه داشته باشند.
برخی از جوامع به ویژه آنهایی که از جایگاه بسیاری از ارائهدهندگان سوادآموزی هستند با ائتالف یا شقورا ،یقك نهقاد مسقتقل
سوادآموزی تشكیل داده که شامل موسسه های آموزشی ،کتابخانهها ،سازمانهای خدماتی و گروههای غیررسمی میباشند که بقا
همكاری هم امكاناتی را ایجاد کرده تا در امرسوادآموزی و جذب بیسودان اقدام می نماینقد ،کقه نققش کتابخانقه در ایقن گقروه
بسیار مهم بوده و یكی از ارکان اصلی را تشكیل میدهد( .غفاری)1379 ،
بهطورمثال در یكی از شهرهای امریكا بنام الینویز با گردآمدن گروههقای یقاد شقده و تشقكیل یقك شقورای سقوادآموزی و بقا
پشتیبانی نهادهای شخصی و دولتی در این ناحیه جغرافیایی با بررسی آمقاری در خصقوص بیسقودان و چگقونگی جقذب آنهقا
جهت سوادآموزی و بررسی دقیق از مسائل شغلی ،خانوادگی و حتی سقن بیسقودان و راه هقای مختلقف آموزشقی فعالیتهقای
موثری را در انجام داده اند مقاصد شورای مزبور به شرح ذیل میباشد:
 -1پشتیبانی ،ایجاد و توسعه آموزشی و اجتماعی برای آنهایی که مشكالتی در سوادآموزی دارند.
 -2آگاهی دادن به مردم در باب خدمات آموزشی و اجتماعی که بهمنظور گسترش سواد دستر پذیر است.
 -3تشویق شهروندان داوطلب به مشارکت در برنامه ریزی و ارائه خدمات به آنهایی که مشكالتی در سوادآموزی دارند.
 -4افزایش آگاهیهای جامعه در موردنیاز به سواد و مزایای آن.
 -5اختصاص منابع ،خدمات کتابخانههای عمومی شهر به بیسودان و نو سودان.
یكی از موارد مهم مربو به طرحهای سوادآموزی آنست که چگونه نوآموزان بزرگسال را میتوان به آمدن به کتابخانقه تشقویق
کرد .تبلیغ فعالیتهای سوادآموزی کتابخانهتنها برای آگاهی جامعه الزم است ،بلكه برای تشویق استفاده از مجموعقه کتابخانقه
گسترش دیگر خدمات سوادآموزی در یك شهر ضقروری میباشقد .تبلیقغ خقدمات سقوادآموزی کتابخانقه مشقابه تبلیقغ دیگقر
فعالیتهای کتابخانه است ،اما با یك تفاوت عمده :نیاز به انتقال پیام بقه شقكل شقفاهی بقه جمعیقت بیسقواد .تمقام تالشقهای
سوادآموزی باید به سوی انجام ارجاعهای شفاهی به کتابخانه و ارائهدهندگان سوادآموزی سوق داده شود.
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به هرصورت ،کار تبلیغ سوادآموزی همچنان نیازمند استفاده از رسانههای چقاپی در تقالش هقای خقود میباشقد .مقواد چقاپی،
روزنامه ها ،پوسترها ،بروشورها ،نشانه های کتاب ،پیام خود را به جامعه باسواد و منابع بالقوه تامین بودجه ،دیگقر ارائهدهنقدگان
سوادآموزی و دوستان و خانواده بزرگساالن بیسواد خواهد رسانید.
کتابخانه ،هم مواد چاپی و منابع شنیداری ،دیداری بقرای نوآمقوزان بزرگسقال تهیقه مقی کننقد .مقواد چقاپی بقرای نوآمقوزان
بزرگسال براسا سطوح کال بندی شده آنان ،اساسا ،برپایه سطح مشكل بودن لغات و پیچدگی ساختار جمله هقای بقه کقار
رفته در متن تهیه میشود اینگونه مواد دارای لغات کنترل شده ،بیشتر به شكل واندازه های مختلف موجود میباشد منابع چاپی
نهتنها برای نوآموزان بزرگسال ،بلكه برای آموزشگران و مدرسان نیز موجود است.
مواد شینداری ،دیداری بیشتر شامل نوارهای شنیداری ،کاستها و ویدئو و نرم افزارهای کامپیوتری است ،مدرسان و آموزشگران
سوادآموزی از مواد شینداری ،دیداری بهعنوان مكمل آثار چاپی جهت پیشبرد کار آموزش خود اسقتفاده مقی کننقد( .مزینقانی،
)1379
جمع بندی
تجربه نشا ن داده است که عدم برنامه ریزی برای تداوم سواد جز باگشت به بیسوادی و از دسقت رفقتن تقالش هقا و امكانقات
گذشته نتیجه ای نداشته است .برای جلوگیری از این مسئله الزم است نو سوادان تحت پوشش برنامههای ویژه ای قرار گیرند و
امكان تداوم سوادآموزی برای آنان فراهم شود .تهیه و تولید مواد خوانقدنی سقاده ایجقاد محیطقی مسقاعد بقرای سقوادآموزی و
مشارکت نو سوادان در تصمیم گیری ها زمینه هایی برای تداوم سوادآموزی هستند.
کتابخانههای عمومی به لحاظ امكاناتی که برای جذب افراد نو سواددارند از مهمترین مراکز برای تداوم سواد و عرضه خدمات به
نو سوادان محسوب می شوند.
فرصتهای زیادی برای کتابخانههای عمومی وجود دارد تا در آموزش بزرگساالن شرکت نمایند .مشارکت آنهقا از تهیقه مقواد و
منابع تا عملكرد مشاوره ای بین کتابدار و مراجعه کننده بزرگسال را شامل می شقود .نققش کتابخانقههای عمقومی در فراینقد
کتابخوانی و یادگیری نقشی است طبیعی و ظرفیت این را دارند که زنقدگی افقراد را تغییقر دهنقد .در دنیقای متغییقر کنقونی،
کتابخانههای عمومی مسئولیت دارند تا این نقش را انتخاب کنند و کارکرد فعاالنه ای با بزرگساالن داشته باشند تا هر دو گروه
مراجعه کننده و کتابدار بتوانند به راحتی با تغییرات مواجه شوند و کیفیت زندگی خود را افزایش دهند.
از آنجا که تداوم آموزش بزرگساالن به عهده کتابخانههای عمومی است و کتابخانههای عمومی به همه افراد جامعقه تعلقق دارد
باید به نحوی مجهز شوند که بتوانند باعرضه خدمات مناسب پاسخ گوی احتیاجقات و عالیقق فقردی و گروهقی جامعقه باشقند.
کتابداران ماهر و کارشناسان متخصص و چگونگی عرضه خدمات در کتابخانه،نوع منابع کتابخانه ای و چگقونگی تبلیقغ خقدمات
سوادآموزی کتابخانه در جذب و هدایت نو سوادان به کتابخانههای عمومی مؤثر است.
رویکردهای پیشنهادی
مدیریت کتابخانه میتواند با انجام فعالیتهای فوق بر نامه مثل برپایی جلسات بحث وگفت وگو با مراجعقان از نیقاز هقای آنهقا
اگاه شود هم چنین ایجاد جلساتی که در ان اهمیت کتاب وکتابخوانی توس کتابدار یا دعقوت از اسقاتید در شناسقایی اهمیقت
کتابخوانی برای مراجعین مخصوصا نوجوانان در کتابخانه آموزشگاهی مهم است.
کتابخانه باید از تمام مواد اطالعاتی دارا باشد که هر مراجعی اعم از هر گروهی که باشد با توجه به عالقه خود بتوانقد نیقاز خقود
رابرطرف کند .واین باعث خوشحالی او میشود واحسا میکند که کتابخانه به نیاز وعالقه او اهمیت داده است.
سیستم امانت دهی باید در کتابخانهها راحت باشد وتاجایی که امكان دارد جریمه نداشته باشد یا حد اقل کم باشقد تقا افقراد از
اینكه جریمه شده اند ناراحت نشوند.
شرای ثبت نام تا امكان دارد راحت باشد واحتیاج به پر کردن برگه توس ضامن نداشته باشد.
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کتابخانهها ی عمومی باید دنبالهرو سیاستهای کتابخانه آموزشگاهی و مكمل برنامههایی که در کتابخانههای آموزشگاهی شكل
می گیرند باشد.
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