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 -1کارشناس ارشد مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 -2عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطالعات و اطالعرسانی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1397/02/20 :

تاریخ پذیرش1397/02/30 :

چکیده

هدف :هدف این پژوهش بررسی وضعیت ایمنی در کتابخانههای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
در مواجهه با بالیای طبیعی و غیرطبیعی است.

روششناسی پژوهش :برای انجام پژوهش از روش پیمایش توصیفی استفاده شده است 104 .کتابخانه تخصصی مؤسسات و مراکز تابعه سازمان جامعه
آماری پژوهش را شکل دادهاند .با استفاده از پرسشنامه دادههای پژوهش گردآوریشده و با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس تجزیهوتحلیل شده است.
برای ترسیم نمودارها و جداول موردنیاز از نرمافزار اکسل استفاده شده استد.
یافتهها:نتایج نشــان داد در مقابل بالیای طبیعی فقط  44درصد ســاختمانهای کتابخانهها از شــرایط مناســبی برخوردارند 54 .درصد از ســاختمانهای
کتابخانهها در برابر زلزله احتمالی و  68درصد در برابر طوفان مقاومت دارند 86 .درصد از کتابخانهها به هیچگونه سیســتم اعالمخطری مجهز نیســتند و
بیش از  90درصد آنها فاقد راههای خروج اضطراری و بیش از  92درصد فاقد پوشش بیمه هستند 35 .درصد از کارکنان کتابخانهها دوره کامل یا اولیه
آموزش اطفای حریق را فراگرفتهاند 94 .درصد از کتابخانهها برای مقابله با بحران هیچ برنامه مدونی ندارند.
نتیجهگیری:بهطورکلــی اکثر کتابخانههای مؤسســات و مراکز تحقیقاتی تابعه ســازمان برای مقابله با بالیای طبیعی و بالیای غیرطبیعی (انسانســاخت)
آمادگی الزم را ندارند و مدیریت بحران در آنها ضعیف است.

کلیدواژهها :مدیریت بحران ،کتابخانهها ،سیل ،زلزله ،طوفان ،آتشسوزی ،ایمنی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی.

* نویسنده مسئول ،پست الکترونیک fzabihi2004@yahoo.com :
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مقدمه

کتابخانههــا مکانی برای حفظ و نگهــداری میراث فرهنگی
و دانــش بشــری هســتند و همــواره در معرض خطر و آســیب
قــرار دارند .بالیای طبیعــی و غیرطبیعی (انسانســاخت) ،گاهی
صدمات جبرانناپذیری بــه مجموعههای علمی (که گاهی منابع
منحصربهفــردی را دربر دارند) وارد میکنند و باعث میشــوند
منابع علمی آســیب ببینند و یا برای همیشه از بین بروند .مدیریت
بالیــای طبیعی میتوانــد در جلوگیری یا کاهش این خســارات
نقش مؤثری داشته باشــد .عالوه بر حوادث طبیعی همچون سیل
و زلزلــه ،برخی از حــوادث نیز براثر اقدامات ســهلانگارانه و یا
عمدی انســان رخ میدهد کــه از آن بهعنوان حوادث غیرطبیعی
یا انسانســاخت یاد میشــود مانند آتشسوزی ،ســرقت منابع،
هک کــردن و مخدوش نمودن اطالعات .حوادثی ازایندســت
هزینههای مالی زیادی بر جامعه تحمیل میکند و چهبســا منابعی
کــه در این حــوادث از بین میرود ،جنبههای تاریخی داشــته و
بههیچوجه قابل جایگزین نباشند.
مهمترین گام برای مقابله با سوانح و بالیا این است که فرض

از قفســههای مناســب و اقدامات تکمیلی دیگر در از مقولههای
پیشــگیرانه است (محسنیان .)1388 ،برای آمادگی کتابخانهها در
مقابله با بحران ،الزم است تمهیدات زیر اندیشیده شود:
 )1تدوین دســتورالعمل (دســتورالعمل باید خوانا ،محققانه،
سازمانیافته ،و موجز و مرتبط با نیازهای محلی باشد)؛
 )2روشهــای تخلیه و اقدامات احتیاطی (از روشهای تخلیه
در وضع اضطرار خالصهای تهیه شود)؛
 )3اولویتهــا (اطالعات در مورد مهمتریــن یا باارزشترین
قسمت هر ساختمان یا بخشی از آن موجود باشد)؛
 )4نظامهــای رایانــهای (اطالعات فنی کافی بــرای نظامهای
رایانهای در دسترس باشند)؛

 )5افــراد اصلی (فهرســتی از افــراد کلیدی کــه احتماالً در

واکنش به حادثه درگیر هستند تهیه شود)؛
 )6آمــوزش کارکنــان (ممکن اســت الزم باشــد آموزش
کارکنان را با همکاری کتابخانههای دیگر سازماندهی کرد)؛
 )7شرایط پوشــش بیمه کتابخانه ،ساختمانها و مواد بررسی
شود (اشمن.)1380 ،

کنیم ســوانح و بالیا احتماالً میتوانند بــرای همه ما اتفاق بیفتند،

در صورت بروز هرگونه حادثه ،اقدامات زیر ضروری است:

درنتیجــه باید برنامهریــزی کنیم .هر کتابخانه ،آرشــیو و مخزن

• اطمینان از ایمنی کارکنان؛

نگهــداری از منابع اطالعاتی باید برنامهای برای مقابله با ســوانح

• ارزیابی سریع وضعیت موجود؛

و بالیا داشــته باشد .این برنامه باید دو بخش پیشگیری از سوانح

• حفاظت مجموعه از آسیب بیشتر؛

و بالیــا (آمادگی پیش از ســانحه) و اقدام بهموقع در هنگام بروز

• ایجاد ثبات کاری در محیط؛

ســانحه و کنترل و نجات پس از بروز واقعه را دربر داشــته باشد

• ارزیابــی جامع و صحیح از میزان خســارات واردشــده به

(نیکنام.)1372 ،
برنامهریزی بــرای پیشگیری از وقوع حادثه مهمترین بخش
مدیریت بحران اســت ،چراکه دربردارنده اهداف و راهبردهای

مجموعه؛
• شناســایی انواع مواد آســیبدیده و بــرآورد مقادیر آن و
شناسایی ماهیت آسیب.

حفاظت پیشگیرانه است و شامل اقداماتی برای به حداقل رساندن

پــس از وقوع حادثه و کنترل آن ،مرحله بازســازی و مرمت

خطــرات مهارشــونده اســت .مقاوم کــردن ســاختمان در برابر

مجموعه فرامیرســد .در این مرحله ،مهمترین اقدام نجات دادن

زمینلرزه ،اســتفاده از مواد و مصالح مناســب ،نظارت بر شرایط

مواد و منابع به طریقی اســت که هزینه بازسازی و مرمت بعدی به

محیطی ،آموزش مرتب کارکنان ،اســتفاده از تجهیزات مناسب،

حداقل برسد .هنگام آبگرفتگی مخزن ،در اولین اقدام باید آب

دســتگاههای امنیتی ،کاربرد ســامانه هواســاز مناســب ،استفاده

راکد ســاختمان تخلیه شود تا بتوان به مواد آسیبدیده رسیدگی
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کرد .باید نســبت به قطــع گرما و باز کــردن در و پنجرهها اقدام

ایمنی ایــن کتابخانهها در مواجهه با بالیــای طبیعی و غیرطبیعی

شــود (اشــمن .)1372 ،در بازســازی منابع میتوان از شیوههای

مانند سیل ،زلزله ،طوفان و آتشسوزی ،انجام شده است.

خشــککردن ،در معــرض هــوا قــرار دادن ،رطوبتزدایــی و
منجمدسازی استفاده کرد.

پیشینه پژوهش

کتابخانههای واحدهای تابعه ســازمان به دو گروه مؤسسات

در ارتباط با مدیریت بحران پژوهشهای زیادی انجام شــده

و مراکــز تحقیقاتــی و مؤسســات و مراکــز آموزشــی تقســیم

اســت که در اینجا به برخــی از مهمتریــن و تازهترین موارد در

میشــوند .کتابخانههــای مؤسســات و مراکــز تحقیقاتــی مانند

داخل کشــور و ســایر کشورها اشــاره میشــود .رقابی ()1377

مؤسسه تحقیقات پسته ،پنبه و مرکبات ،معموالً تخصصی هستند.

در پایاننامه خود با عنوان «بررســی شــرایط ایمنی کتابخانههای

اینگونه کتابخانههــا دارای مجموعههای غنی و منحصربهفردی

مرکزی دانشگاههای شــهر تهران» شرایط ایمنی و شناخت نقاط

از منابع اطالعاتی تخصصی شــامل کتابها ،اســناد و مدارک و

قوت و ضعف  18کتابخانه را بررسی کرده است .در این پژوهش

گزارشهای نهایی طرحهای تحقیقاتی در حوزه موضوعی خود

ایمنی ســاختمان کتابخانهها در مقابل بالیایی نظیر ســیل ،زلزله،

هستند .مؤسســات و مراکز آموزشی نیز شــامل مؤسسه آموزش

آبگرفتگی و آتشســوزی بررسی شده اســت .نتایج پژوهش

عالــی علمی  -کاربردی جهاد کشــاورزی که در تهران مســتقر

نشــان داد کــه کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای شــهر تهران

است و مراکز آموزشی که در مراکز استانها فعالیت دارند .بیشتر

ازنظر شــرایط ایمنی ســاختمان ،نیروی انسانی ،منابع و اعضاء در

مراکز آموزشــی فعالیتی چندمنظــوره دارند و همزمان دورههای

وضعیت مناسبی قرار ندارند .نیکنام ( )1381در پژوهشی با عنوان

آموزشــی علمی -کاربردی کشــاورزی (در مقطــع کاردانی و

«بررســی وضعیت حفاظت و نگهداری مواد کتابخانههای ایران»

کارشناســی) و دورههای آموزشی دبیرســتانی رشته کشاورزی

 628کتابخانه (عمومی ،دانشــگاهی ،تخصصی و آموزشــگاهی)

را برگــزار میکنند .عالوهبر این ،در مراکز آموزشــی دورههای

را بررســی کرده اســت .نتایج ایــن پژوهش نشــان داد که اکثر

آموزشــی ترویجــی متناســب با نیازهای آموزشــی روســتاییان

کتابخانهها از تجهیزات ایمنی الزم برای حفاظت از منابع مکتوب

و کارکنــان بخــش کشــاورزی و آموزشهــای ضمنخدمــت

برخوردار نبودند .انباشــتگی کتابهــا بهصورت متراکم ضریب

کارکنان ســازمان نیز برگزار میشــود .کتابخانههای این مراکز

ناامنی مجموعهها را افزایش میدهد .ســاختمان بیشتر کتابخانهها

منابــع اطالعاتی متنوعی را در اختیار دارنــد و عمدهترین جامعه

با کاربری کتابخانه ســاخته نشده بود ،بیشتر کتابخانهها بیمه نبوده

اســتفادهکننده آنها دانشجویان و دانشآموزان و مروجان بخش

و از طرح مقابله با سوانح و بالیای طبیعی و نظامهای هشداردهنده

کشاورزی هستند .وجه مشترک کتابخانههای مؤسسات و مراکز

و اعالمخطر حریق برخوردار نبودند .شــعبانی و مرجانی ()1387

تحقیقاتی و آموزشــی این اســت که به دلیل ماهیت کشــاورزی

پژوهــش خــود را دربــاره «ایمنــی کتابخانههای تابعه ســازمان

آنهــا و نیاز به عرصههای کشــاورزی بــرای تحقیق و آموزش،

آســتان قدس رضوی از دیدگاه مســئوالن» انجام دادهاند .آنها

اکثرا ً در حومه شــهرها واقعشدهاند و گاهی چند کیلومتر از شهر

نتیجه میگیرند که عمده کتابخانههای تابعه ســازمان به کپســول

فاصلهدارند .بر این اساس وضعیت ایمنی کتابخانههای مؤسسات

آتشنشــانی مجهز بودند اما دیگر تجهیزات چندان جدی گرفته

و مراکــز تحقیقاتی زیرمجموعه ســازمان تحقیقــات ،آموزش و

نشدهاند .ازنظر مدیران ،کتابخانهها در مقابله با سیل فاقد هرگونه

ترویج کشاورزی از حساسیت و اهمیت ویژهای برخوردار است

امکاناتی بودهاند .درنهایت اینکه همه کتابخانهها برنامه مدون و

و با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف بررســی میزان

مکتوبی برای مقابله با ســوانح و بالیا نداشــتهاند .حسینی ()1388

50

علوم و فناوری اطالعات کشاورزی ،سال اول  /شماره اول  /بهار و تابستان 1397

در پژوهــش خــود با عنوان «بررســی میــزان آمادگــی مدیران

ایمنی کلیدهای برق اشــاره میکند .این سند برای پیشگیری از

کتابخانههای دانشگاهی تحت پوشــش وزارت علوم ،تحقیقات

ســرقت ،اســتفاده از دروازههای امنیتی در مســیر ورود و خروج

و فــنآوری درزمینه مدیریت بحران زلزله احتمالی شــهر تهران»

کتابخانــه و وجود زنگهــای خطر در کنــار دربهای ورود و

نتیجه میگیرند که بیشــترین میزان آمادگی مدیران در نگهداری

خروج برای افزایش ایمنی کتابخانه را الزم میداند .وارالموف و

از فایلهای پشــتیبان اطالعات اســت و در زمینههای ایمنسازی

پالســارد ( )2004در پژوهشی وضعیت برنامهریزی برای مقابله با

ساختمان و تزئینات و چیدمان و حوادث بعد از زلزله از آمادگی

ســوانح و بالیا در کتابخانههای ملی کشورهای شرکتکننده در

کافی برخوردار نیســتند .محمدی ( )1392در پژوهشــی با عنوان

کنفرانس ایفال را بررســی کردند .از تعداد  177شرکتکننده در

«بررســی وضعیت بحران در کتابخانههای عمومی منطقه  10شهر

کنفرانس ایفال تا آن تاریخ ،تنها  73ســازمان به پرسشــنامه پاسخ

تهران» به این نتیجه رســید که کتابخانههای ایــن منطقه به توجه

دادند که  39ســازمان از  73سازمان پاسخدهنده اعالم کردند در

بیشــتر مســئوالن برای ایمنســازی نیاز دارند .همچنین ،آموزش

کتابخانههای خود برای مقابله با سوانح و بالیا برنامه مدونی دارند

کارکنــان موضوعی مهــم در پیشگیری از حــوادث و کاهش

(حدود  )%53و تعداد  28کشــور برنامه مدونی نداشتهاند اما قصد

خسارات است و بهرهگیری از دستگاههای اعالم و اطفای حریق

دارند برنامهای را تدوین و اجرا کنند 6 .کشور اعالم کرده بودند

در جلوگیری از آتشســوزیهای بزرگ و خسارتهای سنگین

برای مقابله با ســوانح و حوادث هیچ برنامهریزی ندارند .ماتیوس

نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.

( )2007در یــک پروژه تحقیقاتی با عنوان «حفاظت از میراث در

بوچان ( )1998در پژوهشی با عنوان "برنامهریزی برای مقابله

معرض خطر :مدیریت فاجعه در آرشــیوهای بریتانیا ،کتابخانهها

با ســوانح" کتابخانههای دانشگاهی کانادا را بررسی کرده است.

و موزههــا» در دانشــگاه جان مورز لیورپول کــه از مارس 2005

ار نتیجــه میگیرد که برنامهریزی و آمادگی در برابر ســوانح از

تا اکتبر  2006اجرا شــد به این نتیجه رســید کــه میراث فرهنگی

عناصر حفاظت پیشــگیرانه به شمار میآید و یک برنامه مکتوب

موزههــا ،کتابخانههــا و آرشــیوها در معرض بالیــای طبیعی و

و مــدون مهمترین گام در آمادگی برای مقابله با ســوانح و بالیا

انسانســاخته قرار دارند و این مسئله ممکن است به مجموعههای

است .لئو ( )1999در مقالهای با عنوان «حفاظت از مواد کتابخانه

منحصربهفــرد آســیب وارد آورده و یا برای همیشــه از دســت

در چین :مشــکالت و راهحلها» اشاره میکند که برای حفاظت

بروند .اما با مدیریت صحیح بالیا میتوان از خسارات جلوگیری

از آثار باســتانی و نگهداری از آنها ،اقدامات احتیاطی در مقابل

کرد یــا آن را کاهش داد .آزیگبــا و رادت ( )2008در مقالهای

قارچها و حشرات ،جلوگیری از رطوبت و آسیب رسیدن به آثار

پژوهشی با عنوان «چشمانداز بینالمللی :برنامه کنترل بحران برای

طی  300ســال تمدن چینی از روشهای مختلفی اســتفاده شــده

کتابخانههای دانشگاهی غرب آفریقا» که بر اساس یافتههای یک

اســت .بااینوجود در ســالهای اخیر تعداد زیادی از ســاختمان

نظرســنجی از مدیریت حوادث در  12کتابخانه دانشگاهی در غنا

کتابخانهها در انواع و اندازههای مختلف به ســبک جدید ساخته

به رشــته تحریر درآمده بود نتیجه میگیرد که اکثر کتابخانههای

شــده و یک چارچــوب عملی برای حفاظت از منابع ارائه شــده

دانشگاهی کشــور غنا برای مدیریت بحران برنامه مدونی ندارند

اســت .کتابخانه عمومی یوســی دیوبس ( )2002سندی با عنوان

و برای ترمیم منابع اطالعاتی آســیبدیده نیز نیروی انسانی کافی

«ایمنــی و حفاظت کتابخانه» در راســتای مســائل ایمنی و امنیتی

و آموزشدیــده موجــود نیســت .موریــس ( )2008در مقالهای

کتابخانه خود تدوین کرده است که در آن به ایمنی در و پنجره،

پژوهشی با عنوان «مدیریت کتابخانه از خطر آتشسوزی» اشاره

وجود زنگهای خطر ،روشــنایی قسمتهای مختلف کتابخانه و

میکنــد که براســاس عواملی ماننــد نوع کتابخانه ،ســاختمان و
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تجهیــزات منابع موجود ،تعداد کارمندان ،بودجه اختصاصیافته،

تهیه پرسشــنامه ،با جســتجو در منابع چاپی و غیرچاپی و مراجعه

برنامهریزی مدیران و غیره ممکن است مسئله مدیریت امنیت در

به پرسشــنامههای مشابه سواالت تدوین شده است .ساختار اصلی

کتابخانههای مختلف با هم متفاوت باشند.

پرسشــنامه این پژوهش ،بر اســاس پرسشــنامه موجود در کتاب

پژوهشهای فراوانی در ایران و خارج درزمینه حوادث و بالیای

مدیریــت بحــران در آرشــیوها ،کتابخانهها و موزههــا ویرایش

طبیعی و غیرطبیعی و شــیوه مقابله با آنها انجام شــده است ،اما نکته

گراهــام متیوس ، 1ایوان اســمیت 2و جما ناولس 3طراحی شــده

مشــترک اکثــر آنها بهخصوص مــوارد داخلی آن اســت که اکثر

اســت .برای ســنجش پایایی پرسشــنامه از آزمون ضریب آلفای

کتابخانهها برای مقابله با بحران و بالیای طبیعی و غیرطبیعی برنامه و

کــرون باخ در نرمافزار آماری اس پی اس اس اســتفاده شــد که

طرح مدون و خاصی ندارند .بنابراین ،تشــکیل و تقویت کمیتههای

عدد  ./783به دســت آمده نشــاندهنده اعتبار باالی پرسشــنامه

بحران ،برنامهریزی برای مقابله با بحران ،تدوین برنامههای پیشگیری

است .پرسشــنامه ارسالی به کتابخانهها در طیف لیکرت و حاوی

از سوانح و حوادث غیرمترقبه ،برگزاری دورههای آموزشی درزمینه

 44سؤال است که بر مبنای  5گروه اصلی سؤاالت شامل( :الف)

بحــران ،و برگــزاری مانورهــای افزایــش آمادگی بــرای مقابله با

کیفیت و موقعیت ســاختمان کتابخانه 6 ،پرســش؛ ب) آمادگی

بحرانهای احتمالی اموری بسیار ضروری هستند.

کتابخانه در برابر آتشسوزی 12 ،پرسش؛ پ) آمادگی کتابخانه
در برابر حوادث غیرمترقبه (زلزله ،طوفان ،سیل و آبگرفتگی9 ،

پرسشهای اساسی پژوهش

پرسش؛ ت) آمادگی کارکنان در مقابله با بحران در کتابخانهها،

 )1آیا ساختمان کتابخانههای مؤسسات و مراکز تابعه سازمان

 4پرســش؛ ث) آمادگی کتابخانه در برابر آســیبدیدگی منابع

برای مقابله با بالیای طبیعی (ســیل ،زلزلــه ،طوفان) از کیفیت و

دیجیتالی (مرکز دیتا ســرورهای کتابخانــه ،نرمافزارها و13 ،)...

موقعیت مناسبی برخوردارند؟

پرســش تنظیم شده است .بنابراین ،در پرسشهای چهارگزینهای

 )2آیــا کتابخانههای مؤسســات و مراکز تابعه ســازمان برای مقابله
با بالیــای طبیعی (ســیل ،زلزله ،طوفــان) و غیرطبیعی یا انسانســاخت
(آتشسوزی ،آبگرفتگی و  )....از آمادگی الزم برخوردارند؟
 )3وضعیــت کتابخانههای مؤسســات و مراکز تابعه ســازمان
ازنظر پوشش بیمهای چگونه است؟
 )4آیا کارکنان کتابخانههای مؤسسات و مراکز تابعه سازمان
برای مقابله با بالیای طبیعی و غیرطبیعی یا انسانساخت دورههای

این پرسشنامه ،تشخیص مدیر کتابخانه از وضعیت مورد پرسش،
مالک ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.
جامعــه آماری پژوهــش حاضر  104کتابخانه اســت کــه کتابخانه
مرکزی کشــاورزی (مســتقر در تهران ،ستاد ســازمان) و کتابخانههای
مؤسسات ،پژوهشکدهها و مراکز ملی تحقیقاتی و آموزشی زیرمجموعه
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی مستقر در مراکز استانها
و شهرهای مختلف سراسر کشور را دربر میگیرد.

آموزشی الزم را گذراندهاند؟
 )5آیــا کتابخانههای مؤسســات و مراکز تابعه ســازمان برای
مدیریت بحران برنامهای مدون دارند؟

یافتههای پژوهش

در ارتبــاط بــا پرســشهای اساســی پژوهش شــماره ( 1آیا
ساختمان کتابخانههای مؤسسات و مراکز تابعه سازمان برای مقابله

روششناسی پژوهش

ایــن پژوهش به روش پیمایشــی از نوع توصیفی انجام شــده
و برای گردآوری دادهها از پرسشــنامه اســتفاده شده است .برای

با بالیای طبیعی (سیل ،زلزله ،طوفان) از کیفیت و موقعیت مناسبی
1. Matthews,Graham
2. Smith,Yvonne
3. Knowles.Gemma
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برخوردارند؟) و شــماره ( 2آیا کتابخانههای مؤسســات و مراکز

آمادگی الزم برخوردارند؟) دادههای حاصل از پرسشــنامهها در

تابعه سازمان برای مقابله با بالیای طبیعی (سیل ،زلزله ،طوفان) از

جدول  1و نمودارهای  1و  2ارائه است:

جدول  .1کیفیت و موقعیت ساختمان کتابخانهها و میزان آمادگی آنها برای مقابله با بالیای طبیعی و غیرطبیعی

ساختمان کتابخانهها

خیر

بله
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مناسب بودن کیفیت و موقعیت ساختمان کتابخانهها

43

44/3

54

55/7

داشتن راههای خروج اضطراری

9

9/3

88

90/7

آمادگی برای مقابله با سیل

43

44/3

54

55/7

آمادگی برای مقابله با زلزله

52

53/6

45

46/4

آمادگی برای مقابله با طوفان

66

68

31

32

با اســتناد به اطالعات جــدول  ،1تعــداد  43کتابخانه (44/3

اطالعات نمودار  1نشــان میدهد که بر اســاس نظر مدیران

درصد) از مجمــوع  97کتابخانــه موردمطالعه ازنظــر کیفیت و

کتابخانهها ،از مجموع  97کتابخانه موردبررســی در این پژوهش

موقعیت از ساختمان مناسبی برخوردارند و ساختمان  54کتابخانه

تعداد  8کتابخانه ازلحاظ اســتحکام و ایمنــی بنا دارای وضعیت

( 55/7درصد) فاقد شرایط مناســب هستند .از این تعداد ،فقط 9

عالی هستند .وضعیت  45کتابخانه خوب و  3کتابخانه نیز ضعیف

کتابخانــه دارای راههای خروج اضطــراری و  88کتابخانه یعنی

هستند.

 90/3درصد فاقد راههای خروج اضطراری هســتند 44/3 .درصد
از کتابخانهها در مقابل سیل مقاومت الزم را دارند و  55/7درصد
از شرایط مناسبی در مقابل سیل برخوردار نیستند 53/6 .درصد از
ســاختمان کتابخانهها در برابر زلزله مقاومت دارند و حدود نیمی
از کتابخانههــا یعنــی  46/4درصد آنها در برابــر زلزله مقاومت
الزم را ندارنــد .همچنین  68درصد از کتابخانهها در برابر طوفان
استحکام الزم را دارند و  32درصد استحکام الزم را ندارند.
نمودار  .2کنترل پی و پایههای ساختمان

با توجه به اطالعات نمودار  ،2تنها یک کتابخانه در موسسات
و مراکز تابعه ســازمان هر  3ماه یکبار و منظم پایههای ساختمان
را بررســی و کنترل میکند 62 .کتابخانه ( 63/91درصد) به طور
نمودار  .1تعداد استنادها بر اساس انواع منابع اطالعاتی

نامنظم پی و پایههای ساختمان را پایش میکنند.
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آمادگـی کتابخانههـا در مقابلـه بـا بالیـای غیرطبیعـی یـا
انسا نسـاخت

در جدول  2و نمودارهای  3الی  7وضعیت کتابخانههای تابعه
سازمان برای مقابله با بالیای غیرطبیعی ارائه شده است:
جدول  .2سیستم اعالمخطر کتابخانهها
فراوانی

درصد

دستگاههای اعالمخطر

دستگاههای اعالمخطر حرارتی

0

0

دستگاههای حساس به دود

9

9/28

ترکیبی از هر دو

3

3/09

سایر موارد

1

1/03

هیچکدام

84

86/60

جمع

97

%100

جدول  2نشان میدهد که هیچیک از کتابخانههای مؤسسات

نمودار  .4بازبینی مرتب وسایل کشف خودکار آتشسوزی

نمودار 4نشانگر آن اســت که در 3کتابخانه هر  3ماه یکبار
وســایل کشــف خودکار آتشسوزی بازبینی میشــود و در 66
کتابخانه این وسایل بهصورت نامنظم بازبینی نمیشوند.

و مراکــز تابعه ســازمان ،سیســتم اعالمخطــر حرارتــی ندارند.
 9/28درصــد بــه سیســتم حســاس بــه دود مجهز هســتند .در
چ نوع سیستم اعالمخطری وجود
 84کتابخانه ( 86/60درصد) هی 
ندارد.

نمودار  .5وضعیت سیمکشی برق ساختمان

نمودار  5نشــان میدهد که وضعیت سیمکشی برق ساختمان
نمودار  .3دستگاههای اطفای حریق

نمودار  3نشــان میدهد که فقط  22کتابخانه از کتابخانههای
مؤسســات و مراکز تابعه ســازمان به کپســول گازکربنیک و 69
کتابخانه به کپسول آتشنشــانی پودری مجهز هستند .تجهیزات
اسپرینگ و سطل شن در هیچ کتابخانهای گزارش نشده است.

فقــط در یک کتابخانه عالی اســت و در  55کتابخانه متوســط و
ضعیف گزارش شده است.
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جدول  .3وضعیت بیمه کتابخانهها در مقابل حوادث احتمالی
فراوانی

درصد

بیمه کتابخانهها

دارای پوشش بیمه

7

7/2

فاقد پوشش بیمه

90

92/8

جمع

97

%100

ش کارکنان کتابخانه برای مدیریت بحران
آموز 

جدول  4نشــان میدهد که  35درصد کارکنان کتابخانههای
نمودار  .6جنس قفسههای کتابخانه

نمودار  6نشان میدهد که در کتابخانههای مؤسسات و مراکز
تابعه ســازمان ،در اکثر مــوارد ( 85کتابخانه) جنس قفســهها از
چوب است.

مؤسســات و مراکز تابعه ســازمان ،در دوره آموزش اســتفاده از
وســایل اطفای حریق موجــود در کتابخانه شــرکت کردهاند اما
بیــش از نیمی از کارکنــان کتابخانهها یعنــی  64/9درصد اص ً
ال

آموزشــی در ایــن زمینه ندیدهانــد .تنها  18/6درصــد کارکنان
کتابخانههــای مؤسســات و مراکز تابعه ســازمان ،دوره آموزش
اســتفاده از کمکهای اولیه را فراگرفتهانــد .نکته قابلتوجه آن
اســت که هیچیک از کارکنان کتابخانههای مؤسســات و مراکز
تابعــه ســازمان تاکنون در دورههای آموزشــی مقابله با ســیل و
آبگرفتگی شرکت نکردهاند.
جدول  .4وضعیت آموزش کارکنان برای مقابله با بحران

نمودار  .7فاصله تقریبی کتابخانهها از ایستگاه آتشنشانی

نمودار  7نشانگر آن است که تنها  2کتابخانه از کتابخانههای
موردمطالعه ،کمتر از  3دقیقه با ایستگاه آتشنشانی فاصله دارند و
 38کتابخانه بیش از  20دقیقه از ایستگاه آتشنشانی فاصل ه دارند.
پوشش بیمهای کتابخانهها

جدول  3نشــان میدهد که تنها  7/2درصــد از کتابخانههای
مؤسسات و مراکز تابعه ســازمان در مقابل حوادث احتمالی بیمه
هستند و  92/8درصد از پوشش بیمه برخوردار نیستند.

آموزش کارکنان برای مقابله با بحران

خیر

بله

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

استفاده از وسایل اطفای حریق

34

35

63

65

کمکهای اولیه

18

18/6

79

81/4

عملیات آبگرفتگی

0

0

97

100

برنامه مدون کتابخانه برای مدیریت بحران

اطالعات مندرج در جدول  5نشــان میدهد که  4/12درصد
از کتابخانههای موردبررسی ،برای مقابله و کنترل بحرانها برنامه
مدون دارنــد و در  95/88درصد از کتابخانههــا ،برنامهای برای
مقابله با بحران وجود ندارد.
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ایمنی کتابخانههای تابعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

و موقعیت ساختمان کتابخانههای مؤسسات و مراکز تابعه سازمان

جدول  .5وجود برنامه مدون برای مقابله با بحران
فراوانی

درصد

برای مقابله با بالیای طبیعی و غیرطبیعی ،مناســب نیســت و بیش

بلی

4

4

خیر

93

96

از نیمــی ( 54درصد) از ســاختمان کتابخانهها برای کاربریهای

جمع

97

100

برنامه مقابله با بحران

دیگــر اداری مانند ســالن غذاخــوری ،انبار و غیره ایجاد شــد ه
بودند و به دلیل نداشــتن مکانی ویژه بــرای کتابخانه ،به کتابخانه
اختصاص داده شــده اســت .ســاختمانی که با هدف و کاربری
کتابخانه طراحی و ســاخته نشــده باشــد ،عالوه بر اینکه محیطی
آرام و دلنشــین برای مطالعه و پژوهــش مراجعهکنندگان فراهم
نخواهد کرد ،در صورت بروز هرگونه حادثهای ،امدادرســانی و
نجــات کارکنان و منابع اطالعاتی را نیز با مشــکل مواجه خواهد
کرد .بهعنوانمثال بیش از  90درصد از کتابخانههای موردمطالعه،
فاقد راههای خروج اضطراری هســتند .بنابراین ،در صورت بروز

نمودار  .8فاصله زمانی روزآمد کردن برنامه مدیریت بحران

حوادثی مانند آتشســوزی یا آبگرفتگــی ،نهتنها امکان خارج
کردن بهموقع منابع اطالعاتی وجود ندارد ،بلکه ممکن است جان

نمودار  8بیانگر آن اســت کــه در کتابخانههایــی که برنامه

کارکنــان کتابخانه نیز به خطر بیفتد .در میان پژوهشهایی که در

مقابله با بحران وجــود دارد ،فقط یک کتابخانه هر  6ماه یکبار

پیشــینه پژوهش معرفی شدند ،نتایج پژوهش نیکنام ( )1381مبنی

برنامههای خــود را بازنگری و روزآمد میکنــد 93 .کتابخانه با

بر اینکه "ساختمان بیشــتر کتابخانهها با کاربری کتابخانه ساخته

چ برنامه مقابله با بحران و
اعالم پاســخ منفی ،مشخص کردهاند هی 

نشده است" ،با نتایج پژوهش حاضر همخوانی بیشتری دارد.

درنتیجه روزآمدسازی بندارند.
بحث و نتیجهگیری

بهنظــر مدیران کتابخانههای موردبررســی ،تنهــا  8درصد از
کتابخانهها ازلحاظ اســتحکام ســاختمان کتابخانه وضعیت عالی
دارند و نیمی از کتابخانهها شــرایط متوســط یا ضعیفی دارند .با

امروزه کتابخانهها بهعنوان مراکز اطالعرسانی جایگاه و نقش

توجه به زلزلهخیز بودن کشــور ،این موضوع کتابخانهها را بسیار

بســیار مهمی در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دارند و حفظ و

آســیبپذیر میســازد .بیشــتر پژوهشهایی کــه درزمینه ایمنی

حراست از منابع اطالعاتی موجود در هر کتابخانه وظیفه خطیر و

کتابخانهها در کشــور انجام شــده اســت ،از عدم استحکام الزم

حساسی است که همه مدیران و کارکنان کتابخانهها باید با آشنایی

در ســاختمان ،ناکافی بودن تجهیزات و امکانات ایمنی ،نداشتن

با اصول مدیریت بحران ،بهدرســتی از عهده صیانت از این منابع

آموزش کافی نیروی انســانی یعنی کارکنان کتابخانه ،نداشــتن

برآینــد .یافتههای پژوهش حاضر نشــان میدهد که اگرچه منابع

برنامه مدون و بهطورکلی عدم آمادگی الزم برای مقابله با حوادث

اطالعاتــی برای انجام پژوهشها و مطالعات علمی پژوهشــگران

و ســوانح طبیعی و غیرطبیعی حکایــت دارند .نتایج برخی از این

از اهمیت زیادی برخوردار اســت ،اما ازنظر مدیران مؤسسات و

پژوهشها که در بخش پیشینه پژوهش نیز اشارهشده مانند رقابی

مراکز تابعه سازمان ،حفظ و نگهداری این منابع اولویت چندانی

( ،)1377شــعبانی و مرجانی ( ،)1387حسینی ( ،)1388محمدی

ندارد .بر اســاس اطالعات بهدستآمده در این پژوهش وضعیت

( )1392و نیکنام ( )1381با نتایــج این پژوهش همخوانی دارند.
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علوم و فناوری اطالعات کشاورزی ،سال اول  /شماره اول  /بهار و تابستان 1397

ازلحاظ بررســی و کنترل پایههای ساختمان کتابخانهها و سیستم

ســاختمان کتابخانهها و سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان نیز

گرمایش و ســرمایش ســاختمان نیز وضعیت کتابخانهها ،چندان

گزارشهای مطلوب و رضایتبخشی به دست نیامد و از مجموع

رضایتبخش نیســت .اکثر ساختمانهای کتابخانهها قدیمی بوده

اطالعــات حاصله میتوان چنین نتیجه گرفت که ســاختمانهای

و به همان نســبت سیمکشــیهای برق نیز کهنه و پوسیده هستند.

کتابخانههای مؤسسات و مراکز تابعه سازمان در شرایط بحران از

بنابراین ،براثر نوســانات برق ،امکان اتصال و بروز آتشســوزی

آمادگی الزم برخوردار نیستند.

وجــود دارد .نتایج بهدســتآمده همچنین حکایــت از آن دارد

در ارتباط با میزان آمادگی کتابخانههای مؤسســات و مراکز

که ســاختمان کتابخانههای موردمطالعه برای مقابله با حوادث از

تابعه ســازمان برای مقابله بــا بالیای طبیعی مانند ســیل ،زلزله و

آمادگی الزم برخوردار نیســتند .لذا با توجه به اینکه بسیاری از

طوفان ،نتایج حاصل نشــان داد که فقــط نیمی از کتابخانهها (54

ایــن کتابخانهها محل نگهداری ذخایــر ژنتیکی و گیاهی و منابع

درصد) ،از وضعیت عالی و خــوب برخوردارند و کمتر از نیمی

اطالعاتــی کمیــاب و منحصربهفردی هســتند ،در صورت وقوع

از کتابخانهها ،شــرایط متوســط و ضعیفی دارند .ازآنجاکه منابع

حوادث یادشده ،جبران خسارات احتمالی غیرممکن خواهد بود.

اصلــی مجموعــه کتابخانهها و آرشــیوها معموالً نســبت به آب

بنابراین ،مسائل ایمنی و امنیتی این کتابخانهها همیشه باید اولویت

بســیار حساس هســتند و در صورت بروز سوانح و حوادثی مانند

نخست مدیران و مسئوالن باشد .در این رابطه پژوهشهای انجام

ترکیدگی لوله آب ،نشت آب از پشتبام ،ترکخوردگی دیوار

شــده در کشــورهای دیگر مانند بوچان ( ،)1998یوسی دیوبس

و یــا در اثر اســتفاده از آب برای خاموش کردن آتشســوزی،

( )2002و ماتیوس ( )2006بیشتر از این دیدگاه ،منابع کتابخانه را

ممکن است خسارات بسیار هولناکی به مجموعه اسناد و مدارک

بررسی کردهاند و با نتایج این مطالعه همخوانی دارند.

آرشیو وارد شود .این اتفاق ممکن است درنتیجه حوادث طبیعی

در دنیــای دیجیتالی امروز که کوچکترین فروشــگاهها نیز

ناشی از طغیان رودخانهها و یا باران شدید نیز رخ دهد .درنهایت

به انواع و اقسام دســتگاههای هشداردهنده و اطفای حریق مجهز

ممکن است ظرف چند دقیقه ،هزاران نسخه دستنوشته و اوراق

هســتند ،متأسفانه تعداد زیادی از کتابخانههای مؤسسات و مراکز

آرشــیو و کتابخانه در آب غرق شــوند .در اکثــر کتابخانهها ،از

تابعه سازمان ( 86درصد) به هیچگونه سیستم اعالمخطری مجهز

پی ســاختمان و لولهکشیها بازرســیهای دورهای و منظم انجام

نیستند .بنابراین ،با توجه به اینکه اکثر کتابخانههای موردبررسی،

نمیشــود و اگر لولهای پوسیده آب نشــت کند ،بسیار دیرهنگام

در حومه شــهرها واقعشــدهاند و معموالً از مراکز آتشنشانی و

متوجه شــده و میتواند منجر به خســارات غیرقابلجبران شــود.

امدادرسانی دور هســتند الزم است به وسایل و تجهیزات کشف

همچنین ،اگر سیل جاری شود میتواند خسارات جبرانناپذیری

خودکار حریق مجهز شوند و کارکنان کتابخانهها نیز برای مقابله

وارد کند؛ مانند ســیلی که در مؤسسه تحقیقات مهندسی جهاد به

بــا حوادث و اســتفاده از کمکهای اولیــه آموزشهای الزم را

وقوع پیوست و چون برای مقابله با چنین حادثهای تمهیدات الزم

فراگیرند .همانطور که نتایج برخی پیشــینههای پژوهشــی مانند

اندیشــیده نشــده بود ،مجموعه کتابخانه تخریب و به آن آسیب

شــعبانی و مرجانی ( ،)1387حســینی ( ،)1388محمدی ()1392

جدی وارد آمد.

و نیکنام ( )1381نشــان میدهد ،بســیاری از کتابخانههای داخل

بر اساس یافتههای پژوهش 54 ،درصد از ساختمان کتابخانهها

کشــور نیز فاقد لوازم و تجهیزات ایمنی مناســب بــرای مقابله با

در برابــر زلزلــه مقاومــت دارنــد و  46درصــد از مقاومت الزم

سوانح و حوادث هستند .با استناد به نتایج این پژوهش ،در بسیاری

برخوردار نیستند که این وضعیت چندان مناسب نیست .با توجه به

از کتابخانههای مورد بررســی ،از وضعیت بررسی پی و پایههای

اینکه حدود  90درصد از کتابخانهها برای پیشگیری از صدمات

ایمنی کتابخانههای تابعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
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زلزله هیچگونه طرح و برنامهای ندارند ،بهتر اســت پیش از وقوع

کتابخانهها بیمه هســتند و  93درصد کتابخانهها از پوشش بیمهای

هر حادثهای ،چارهای اندیشــیده شــود .میزان مقاومت ساختمان

برخوردار نیســتند .هرچند در صــورت از بین رفتن منابع نایاب و

کتابخانهها در برابر طوفان نیز الزم است بهبود یابد زیرا یکسوم

کمیاب ،نمیتوان منابــع را جایگزین کرد ،اما برای تهیه و تأمین

از مدیــران کتابخانهها اظهار داشــتهاند که کتابخانههای آنها در

تجهیزات ،بازسازی و خرید لوازم و وسایل ارزشمند کتابخانهای،

برابر طوفانهــای بزرگ مقاومــت ندارند .در زیربنــا یا اطراف

حمایتهای بیمه میتواند تا حدود زیادی کارگشا باشد.

ســاختمان کتابخانههــا نباید قنات یا ســفره آب زیرزمینی وجود

در مورد آموزش کارکنان کتابخانههای مؤسســات و مراکز

داشته باشد .بااینحال ،در حدود  40درصد از موارد ،وجود قنات

تابعه سازمان برای مقابله با حوادث و انجام اقدامات ضروری پس

و یا سفره آب زیرزمینی در اطراف کتابخانه را محتمل دانستهاند.

از بروز حــوادث ،نتایج حاصل بیانگر آن اســت که کمتر از 10

این در حالی اســت که بیش از  90درصد کتابخانهها برای مقابله

درصــد کارکنان کتابخانهها ،آموزشهــای الزم را فراگرفتهاند،

با سیل و آبگرفتگی از آمادگی الزم برخوردار نیستند .بنابراین،

 26درصــد تا حــدودی برای اســتفاده از وســایل اطفای حریق

با استناد به نتایج بهدستآمده میتوان چنین نتیجهگیری کرد که

آمــوزشدیدهاند و  64درصد اص ً
ال آمــوزش ندیدهاند .بنابراین،

کتابخانههای مؤسســات و مراکز از آمادگــی الزم برای مقابله با

باید اشــاره کرد که در صــورت بروز آتشســوزی ،کارکنانی

بالیــای طبیعی مانند ســیل ،زلزلــه ،طوفان برخوردار نیســتند .با

که آموزش اســتفاده صحیح از وسایل آتشنشــانی را فرانگرفته

توجــه به اینکه اکثر مؤسســات و مراکز تحقیقاتی در مکانهای

باشــند ،نمیتوانند در مهار آتش کمــک مؤثری نمایند و صرف

دور از شــهر واقعشــدهاند ،در صورت وقوع حوادث و اتفاقاتی

وجود وسایل آتشنشــانی در کتابخانه مشــکلی را حل نخواهد

ازایندست ،مدیریت اینگونه بحرانها برای مدیران کتابخانههای

کرد .برای مقابله با ســیل و آبگرفتگی نیز هیچیک از کارکنان

موردمطالعه بسیار دشوار و حتی ناممکن است.

کتابخانههــا آمــوزش ندیدهاند .این در حالی اســت که بیشــتر

در زمینه میــزان آمادگــی کتابخانهها برای مقابلــه با بالیای

حوادثی مانند زلزله یا آتشســوزی ،همراه با آبگرفتگی است.

انسانساخت مانند آتشسوزی ،آبگرفتگی ناشی از ترکیدگی

همچنین ،برخی از کتابخانههای مؤسسات و مراکز تابعه سازمان،

لوله و مــوارد دیگر ،یافتههــای پژوهش نشــان میدهد که اکثر

در مناطق ســیلخیز قرار دارند و هرســاله مواردی از وقوع سیل

کتابخانههــای موردمطالعــه بــه هیچگونه سیســتم اعالمخطری

در کتابخانه گزارش میشــود .طبق نتایج حاصله ،میزان آمادگی

مجهز نیســتند و فقط در تعداد کمی از کتابخانهها سیستم حساس

کارکنــان کتابخانههــا برای اســتفاده از کمکهای اولیه بســیار

به دود یا انواع دیگر دســتگاههای اعالمخطــر وجود دارد .برای

پایین اســت و آموزش کمکهای اولیه برای پیشــگیری و مقابله

مهار آتــش ،در اکثر کتابخانهها کپســول آتشنشــانی پودری،

با بحران بهخوبی انجام نشده است .در صورت وقوع حادثه ،اکثر

کپســول گازکربنیــک و یا دســتگاههای ترکیبی وجــود دارد.

کارکنان حتی از شیوه استفاده از وسایل اولیه موجود در کتابخانه

در مواقع بروز آتشســوزی ،در اغلــب کتابخانهها ( 82درصد)

نیــز آگاهی ندارند .درخصــوص آموزش کارکنــان کتابخانهها

راههــای دسترســی به منابع وجود نــدارد .لذا ،با توجــه به اینکه

بــرای مقابله با حــوادث و انجام اقدامات ضــروری پس از بروز

در  88درصــد کتابخانهها ،جنس قفســهها چوبی اســت و فاصله

حــوادث ،نتایج این پژوهش با نتایج اکثر پژوهشــگران داخلی و

کتابخانهها با ایستگاههای آتشنشانی نیز نسبتاً زیاد است ،مقابله با

برخی پژوهشــگران خارجی همخوانــی دارد و در همه موارد از

چنین فجایعی بسیار دشوار و ناممکن است .درخصوص وضعیت

کمبــود و ضعف آموزش و آمادگی کارکنان حکایت دارند .در

بیمه کتابخانهها ،یافتههای پژوهش نشــان داد که تعداد اندکی از

ارتباط با اینکه آیا کتابخانههای مؤسســات و مراکز تابعه سازمان
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برنامهای مدون بــرای مدیریت بحران دارند یا خیر ،نتایج حاصل

جمهوری یا کتابخانه ملی) الگویی بومی و درعینحال استاندارد

از پژوهش نشــان میدهــد که تنها  4درصــد از کتابخانهها برای

برای مقابله با بحران و بالیــای طبیعی و غیرطبیعی در کتابخانهها

چگونگی مقابله و کنترل بحرانها دارای برنامه مدونی هســتند و

تدوین شــده و به همه وزارتخانهها و ســازمانها ابالغ شود تا از

از آن میان فقط یک کتابخانه برنامههای خود را بهطور مرتب (هر

بروز حوادث جلوگیری شود و یا در صورت وقوع حادثه ،میزان

 6ماه یکبار) بازبینی و روزآمــد میکند 96 .درصد کتابخانهها

خسارات جانی و مالی کاهش یابد.

فاقد برنامهای مدون بــرای مدیریت بحران بوده و آن را روزآمد
میکننــد .در این زمینه نتایــج پژوهشهای داخلــی مانند رقابی
( ،)1377شــعبانی و مرجانی ( ،)1387حسینی ( ،)1388محمدی
( ،)1392نیکنــام ( )1381و برخــی پژوهشهــای خارجی مانند
آزیگبــا و رادت ( )2008با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد
و نشــان میدهد که تدوین برنامه مناســب برای مدیریت بحران،
برای اغلب مدیران کتابخانهها اهمیت چندانی ندارد.
در یــک جمعبندی کلی میتوان به این نکته اشــاره داشــت
که بیشــتر پژوهشهایی که در حوزه ایمنی کتابخانهها در کشور
ما انجام شــده ،همه از عدم اســتحکام الزم ســاختمانها ،ناکافی

فهرست منابع
 -1اشــمن ،جان ( .)1380برنامهریزی مقابله با حــوادث در کتابخانهها و
مراکز اطالعرســانی .ترجمه مریم خسروی .تهران :مرکز اطالعات و
مدارک علمی ایران.

 -2حسینی ،مازیار ( .)1388مدیریت بحران .تهران :نشر شهر.

 -3رقابی ،فرنوش ( .)1377بررسی شرایط ایمنی در کتابخانههای مرکزی
دانشــگاههای شــهر تهران .پایاننامه کارشناســی ارشــد کتابداری و

اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

 -4شــعبانی ،احمد و مرجانی ،عباس ( .)1386ایمنــی کتابخانههای تابعه

ســازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسئوالن .مدیریت اطالعات،

.230-223 :)2( 4

بودن تجهیزات و امکانات ایمنی ،نداشــتن آموزش کافی نیروی

 -5محســنیان ،سمیه سادات ( .)1388مدیریت بحران در آرشیوها موزهها

عــدم آمادگــی الزم برای مقابله بــا حوادث و ســوانح طبیعی و

 -6محمــدی ،صغــری ( .)1392بررســی وضعیــت مدیریــت بحران در

انسانی ،نداشــتن برنامه مدون برای مدیریت بحران و بهطورکلی
غیرطبیعــی حکایت دارنــد .درحالیکه با نگاهی به پیشــینههای

(گنجینهها) .گنجینه اسناد .سال نوزدهم دفتر دوم ،تابستان.

کتابخانههای عمومی منطقه  10شهر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه خوارزمی.

خارجی میتوان دریافت که تا حدود زیادی ازلحاظ استحکام و

 -7نیکنــام ،مهرداد ( .)1375برنامهریزی ملی برای حفظ منابع کتابخانهها

و نگهــداری منابع کتابخانه از آســیبهای مختلف مانند قارچها

 -8نیکنام ،مهرداد ( .)1381بررســی وضعیــت حفاظت و نگهداری مواد

ایمنی کتابخانه وضعیت مناسبی دارند و دغدغه اصلی آنها حفظ

به هنگام بروز بالیای طبیعی ،پیام کتابخانه.12 :)1( 2 ،

و حشــرات ،جلوگیری از رطوبت ،جلوگیری از ســرقت و سایر

کتابخانههای ایران .فصلنامه کتاب ،زمستان  ،1381ش .52 .ص-30 .

بالیای انسانســاخت اســت و در اغلب موارد نیز به دنبال تدوین
برنامههای مکتوب و مدون مدیریت و کنترل بحران هستند.
بررسی منابع موجود درزمینه مدیریت بحران نشان میدهد که
استانداردهای زیادی در زمینه مدیریت بحران و مقابله با حوادث
و بالیای طبیعــی و غیرطبیعی در دنیا وجود دارد اما تاکنون الگو
و استاندارد مشخصی برای مدیریت بحران در کتابخانههای ایران
ارائه نشــده اســت .بنابراین ،با توجه به ویژگیها و ســاختارهای
داخلی کشورمان ،پیشنهاد میشود که در سطح ملی (نهاد ریاست
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Abstract

Purpose: The main purpose of this study is the determining safety status of libraries of research institutes and centers of
agricultural research, education and extension organization in the face of natural and abnormal disasters.

Method: For this research, a descriptive survey method has been used. The statistical population of the study consisted of

104 specialized libraries of institutes and centers of the organization. Data was collected by using a questionnaire. For data
analysis, SPSS software was used and for designing and drawing graphs and tables, Excel was used.

Results: The results show that %44 of libraries' buildings are in good condition against natural disasters. %54 of libraries'
buildings are resist against the earthquake and %68 against the storm. %86 of libraries are not equipped with any alarm system,
and more than %90 lack emergency exit and more than %92 lack insurance coverage. %35 of library staff has completed full
or initial training in firefighting. %94 of libraries do not have any curriculum to deal with the crisis.

Conclusion: Most of the libraries of the institutes and research centers of the organization are not ready to deal with natural
and abnormal disasters and crisis management in the libraries are weak.
Keywords: Crisis Management; Libraries; Flood; Earthquake; Storm; Fire; Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO)
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