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چکيده
هدف :اين پژوهش باهدف بررسي مديريت بحران در كتابخانههاي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تابعه سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج كشاورزي در مواجه با بالياي طبيعي و غيرطبيعي انجام شده است.
روش :اين پژوهش به روش پيمايشي – توصيفي انجام شده است .جامعه آماري پژوهش شامل  101كتابخانه تخصصي مؤسسات
و مراكز تحقيقاتي تابعه سازمان است .با توجه به محدود بودن جامعه آماري از جامعه نمونه استفاده نشده است .براي گردآوري
اطالعات از پرسشنامهاي حاوي  11پرسش باز استفاده شده كه توسط مديران كتابخانههاي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تكميل شده
است .بهمنظور تأييد پايايي ابزار پژوهش (پرسشنامه) ،با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSعدد آلفاي كرونباخ محاسبه و عدد ()%387
به دست آمد .براي تجزيه و تحليل دادههاي گردآوري شده ،از آمار توصيفي (فراواني و درصد) استفاده شده است.
يافتهها :نتايج حاصله نشان ميدهد كه  %11ساختمان كتابخانهها ،در مقابل بالياي طبيعي از شرايط مناسبي برخوردارند %41 .در
برابر زلزله و  %88در برابر طوفان مقاومت دارند %88 .كتابخانهها ،به هيچگونه سيستم اعالمخطر و هشداردهنده مجهز نيستند .بيش از
 %00كتابخانهها فاقد راههاي خروج اضطراري و بيش از  %02از كتابخانه فاقد پوشش بيمه هستند %74 .از كاركنان دوره كامل يا اوليه
آموزش اطفاي حريق را فراگرفتهاند.
نتيجهگيري :بهطوركلي  %01از كتابخانه ها براي مقابله با بحران و مقابله با بالياي طبيعي و غيرطبيعي هيچ برنامه مدوني ندارند و
مديريت بحران در آنها ضعيف است.
واژههاي کليدي :مديريت بحران؛ كتابخانهها؛ سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي؛ حوادث و بالياي طبيعي؛ حوادث غير
طبيعي
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مقدمه
قاره آسيا باتحمل بيش از ي کس وم از ح وادث و بالي اي

تحقيقاتي و آموزشي تقسيم ميشوند .كتابخانههاي تحقيقاتي

طبيعي رخداده در سطح جهان ،شاهد بروز بيش ترين س وانح و

مانند كتابخانه مؤسسه تحقيقات پسته كشور ،مؤسسه تحقيقات

حوادث بوده است .در ميان كشورهاي آسيايي نيز كشور اي ران

پنبه يا مركز تحقيقات كشاورزي و مناب طبيعي استانهاي

پس از چين ،هند و ب نالالدش ،چه ارمين كش وري اس ت ك ه

مختلف ،معموالر تخصصي و داراي مجموعههاي غني و

هم واره دچ ار خس ارت ناش ي از بالي اي طبيع ي م يگ ردد.

منحصربهفردي از مناب اطالعاتي علمي تخصصي و نتايج

همچنين در ميان كشورهاي جه ان ني ز اي ران ج ز ده كش ور

طرحهاي تحقيقاتي در حوزه موضوعي خود هستند .مؤسسات

مستعد بروز بالياي طبيعي شناخته شده است و بهطور ميانالين

و مراكز آموزشي نيز مانند مؤسسه آموزش عالي علمي -

ساالنه حدود  800ميليارد ري ال خس ارت را در اي ن ح وادث

كاربردي جهاد كشاورزي كه در تهران و مراكز و مجتم هاي

متحمل ميشود (توكلي و توكلي .)1700 ،ع الوه ب ر ح وادث

آموزشي كه در مراكز استانها مستقر ميباشند ،اكثرار بهصورت

طبيعي كه نمي توان از آن جلوگيري كرد ،حوادث انسانساخت

چندمنظوره فعاليت ميكنند ،يعني همزمان دورههاي آموزشي

مانند آتشسوزي ه اي ناش ي از اتص ال س يمه اي ب رو و ،...

علمي -كاربردي كشاورزي (در مقط كارداني و كارشناسي)،

آبگرفتال ي ناش ي از تركي دگي لول ه آب ،ويروس ي ش دن

دورههاي دبيرستاني رشته كشاورزي ،دورههاي آموزشي-

سرورها و خرابكاريهاي ازايندست ك ه باع ا از ب ين رف تن

ترويجي متناسب با نيازهاي آموزشي كشاورزان و مروجان

اطالعات ديجيتالي ميشوند را نيز بايد به عوامل خسارتزا ب ه

بخش كشاورزي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان

و

را برگزار ميكنند .عمدهترين جامعه استفادهكننده از اين

كتابخانهها افزود .كتابخانه ه ا ب هعن وان مك اني ب راي حف
نالهداري ميراث فرهنالي و دانش بش ري ،هم واره در مع ر

كتابخانهها ،پژوهشالران ،دانشجويان ،دانشآموزان و مروجان

خطر و آسيبديدگي قرار دارند .حوادث طبيع ي مانن د س يل،

بخش كشاورزي هستند .وجه مشترک كتابخانههاي مؤسسات

زلزله ،طوف ان و ح وادث غيرطبيع ي ي ا انس انس اخت مانن د

و مراكز تحقيقاتي و آموزشي اين است كه به دليل ماهيت

آتشسوزي ،آبگرفتالي ،سرقت من اب و ،...ك ه معم والر برا ر

كشاورزي آنها و نياز به عرصههاي كشاورزي براي تحقيق و

اقدامات سهلانالارانه و يا عم دي انس ان رخ م يده د گ اهي

آموزش ،اكثرار در حومه شهرها واق شدهاند و گاهي چند

اوقات ص دمات جب رانناپ ييري ب ه من اب علم ي موج ود در

كيلومتر از شهر فاصله دارند .با توجه به بعد مسافت

كتابخانهها وارد ميكنند .هزينههاي مالي ناشي از اي ن ح وادث

كتابخانههاي يادشده و نقش و اهميت آنها در پيشبرد اهداف

كه بر جامعه تحميل ميشود ،بسيار سنالين است و من ابعي ك ه

سازمان ،اين پژوهش باهدف بررسي مديريت بحران در

در اينگونه وقاي از بين ميرود ،چهبسا قابل جايالزين نباشند.

كتابخانههاي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي تابعه

بنابراين آشنايي ب ا اص ول م ديريت بح ران نق ش م ؤ ري در

سازمان ،انجام شده است .در اين پژوهش كه به روش

جلوگيري از وقوع حوادث و يا ك اهش خس ارات در ص ورت

پيمايشي -توصيفي و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است،

وقوع حاد ه خواهد داشت.

تمامي كتابخانههاي جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفتهاند و

پژوهش حاضر در زير مجموعه سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج كشاورزي انجام شده است اين سازمان 101 ،مؤسسه،

از مجموع  101واحد زيرمجموعه سازمان  03واحد پرسشنامه
را تكميل كردهاند.

پژوهشكده و مركز تحقيقاتي و آموزشي را تحت پوشش دارد

فرايند مديريت بح ران مس تلزم برنام هري زي درس ت،

و هر كدام از اين واحدها داراي كتابخانه تخصصي و مستقل

ايجاد آمادگي و فراهم ساختن امكانات و تجهيزات الزم ب راي

هستند .كتابخانههاي واحدهاي تابعه سازمان به دو گروه

رويارويي با بحران ،به منظور به حداقل رس اندن آ ار تخريب ي
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حاص ل از بح ران اس ت .اي ن فراين د ش امل يكس ري

بيشتر كتابخانهها با كاربري كتابخانه ساخته نشده بود ،بيشتر

اقدامات هماهنگ و يكپارچه است كه به چهار مرحله به ش رح

كتابخانهها فاقد بيمه و طرح مقابله با سوانح و بالياي طبيعي

زير تقسيم ميشود:

بودند .بهعالوه ،بيشتر كتابخانهها فاقد نظامهاي هشداردهنده و

 1پيشگيري :برنامه ري زي ب راي پ يشگي ري از وق وع

اعالمخطر حريق بودند .پور اسد ( )1788در پژوهشي

حاد ه مهم ترين بخش مديريت بحران است ،چراكه دربردارنده

كتابخانههاي عمومي استان آذربايجان غربي را بررسي كرد و

اهداف و راهبردهاي حفاظت پيشاليرانه است و شامل اقداماتي

دريافت كه كتابخانههاي عمومي اين استان ازنظر ايمني شرايط

براي به حداقل رساندن خطرات مهار شونده است( .محس نيان،

مناسبي ندارند .به دليل مسائل اقتصادي ،كمبود بودجه و گاه

.)1788

ضعف مديريت به تجهيزات و آموزشهاي الزم توجهي

 2آمادگي :تدوين دستورالعمل مناسب ،س ازمانيافت ه و

نميشود 04/84 .درصد كتابخانهها سيستم اعالمخطر ندارند و

مرتبط براي وضعيت اضطراري و تعيين روش و مراحل تخلي ه

شرايط ايمني در حالت كلي بسيار نامناسب است .شعباني و

و اقدامات احتياطي ،اولويتبندي مناب اطالع اتي و اطالع ات

مرجاني ( )1783پژوهشي پيرامون «ايمني كتابخانههاي تابعه

فني سامانههاي رايانهاي موجود ،شناسايي اف راد كلي دي ب راي

سازمان آستان قدس رضوي از ديدگاه مسئوالن» انجام دادهاند.

كمک در هنالام وقوع حاد ه ،آموزش كاركنان و داشتن پوشش

ايشان بيان ميكنند عمده كتابخانههاي سازمان مجهز به كپسول

بيمه كتابخانه ،از مهمت رين م وارد آم ادگي ب ه ش مار م يرود

آتشنشاني بودند اما ديالر تجهيزات چندان جدي گرفته نشده

(اشمن.)1780 ،

بودند .ازنظر مديران در مقابله با سيل ،كتابخانهها فاقد هرگونه

 3مقابله :مهمترين اقدامات در مرحله مقابل ه ب ا بح ران

امكاناتي بودهاند .درنهايت اينكه كليه كتابخانههاي شهر مشهد

عبارت اند از :اطمينان از ايمني كاركنان؛ ارزيابي سري وضعيت

و  1كتابخانه خارج از شهر مشهد فاقد برنامه مدون و مكتوب

موجود؛ حفاظت مجموعه از آسيب بيشتر؛ ايج اد ب ات ك اري

براي مقابله با سوانح و باليا بودند .حسيني ( )1788در

در محيط؛ ارزيابي جام و ص حيح از مي زان خس ارات وارده؛

پژوهش خود تحت عنوان «بررسي ميزان آمادگي مديران

شناسايي انواع مواد آسيب ديده ،برآورد مق ادير آن و شناس ايي

كتابخانههاي دانشالاهي تحت پوشش وزارت علوم درزمينهٔ

ماهيت و نوع آسيبها.

مديريت بحران زلزله احتمالي شهر تهران» بيان ميكند كه

 4بازسازي :ه دف اي ن مرحل ه نج ات دادن م واد ب ه

بيشترين ميزان آمادگي مديران در نالهداري فايلهاي پشتيبان

طريقي است كه ميزان آسيبديدگي مناب و هزينه بازس ازي و

اطالعات است و درزمينهٔهاي ايمنسازي ساختمان و چيدمان

مرمت بعدي به حداقل برسد.

و حوادث بعد از زلزله ،آمادگي كافي ندارند .محمدي ()1702

در ارتباط با مديريت بحران در كتابخانهها ،پژوهشهاي

در پژوهشي با عنوان بررسي وضعيت بحران در كتابخانههاي

زيادي صورت گرفته است كه در اينجا برخي از مهمترين و

عمومي منطقه  10شهر تهران ،به اين نتيجه رسيد كه اين

تازهترين موارد آن در داخل كشور و ساير كشورها اشاره

كتابخانهها نياز به توجه بيشتر مسئوالن براي ايمنسازي دارند.

ميشود .نيكنام ( )1781در پژوهشي با عنوان «بررسي وضعيت

همچنين مسئله بااهميت در پيشگيري از حوادث و كاهش

حفاظت و نالهداري مواد كتابخانههاي ايران» به بررسي 828

خسارت ،آموزش كاركنان است و استفاده از سامانههاي اعالم

كتابخانه (عمومي ،دانشالاهي ،تخصصي و آموزشالاهي)

و اطفاي حريق نقش مهمي در جلوگيري از آتشسوزيهاي

پرداخت و  %40از كتابخانهها را بهعنوان نمونه آماري انتخاب

بزرگ و خسارتهاي سنالين دارد.

كرد .نتايج پژوهش نشان داد كه كتابخانهها فاقد تجهيزات
ايمني الزم براي حفاظت از مواد مكتوب بودند .ساختمان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان6931
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برخي از پيشينههاي انجام شده در خارج از ايران

كتابخانههاي دانشالاهي غرب آفريقا را بر اساس يافتههاي يک

عبارتاند از :بوچان )1008( 1در كتابخانههاي دانشالاهي كانادا

نظرسنجي از مديريت حوادث در كتابخانههاي دانشالاهي در

با عنوان "برنامهريزي براي مقابله با سوانح" به پژوهش

غنا نوشته است .طي اين نظرسنجي  12كتابخانه دانشالاهي

پرداخته و اشاره ميكند ،برنامهريزي و آمادگي در برابر سوانح

كشور غنا موردمطالعه قرار گرفت .نتيجه تحقيق نشان داد اكثر

از عناصر حفاظت پيشاليرانه به شمار ميآيد و يک برنامه

كتابخانههاي دانشالاهي غنا فاقد برنامه مدون مديريت بحران

مكتوب و مدون مهمترين گام در جهت آمادگي براي مقابله با

هستند و نيروي انساني كافي و آموزشديده براي بازسازي

سوانح و باليا است .نخستين ا ر اين سند كتبي اين است كه

مواد اطالعاتي آسيبديده ندارند .موريس )2008( 4در مقاله

سوانح امكان وقوع دارند و از وظايف سازمان و تشكيالت

«مديريت كتابخانه از خطر آتشسوزي» ميگويد مسئله

كتابخانه اين است كه بهصورت منطقي مسئوليت اين سوانح را

مديريت امنيت در كتابخانههاي مختلف بسته به عواملي مانند

بپييرد .ديالر اينكه آماده شدن و قبول مسئوليت ،ترس و

نوع كتابخانه ،ساختمان و تجهيزات مناب

موجود ،تعداد

واهمه را از بين ميبرد و باعا تصميمگيري منطقي و درنتيجه

كارمندان ،بودجه اختصاصي ،برنامهريزي مديران و  ...متفاوت

كاهش خسارت به مجموعه و كاهش هزينههاي احيا و

است .موفقيت آتي برنامه جام امنيتي هر كتابخانه درگرو

بازسازي مواد كتابخانه ميشود .وارالموف و پالسارد)2001( 2

پيشبيني سياستهاي الزم امنيتي و حفاظتي هنالام تصميم به

در تحقيقي به بررسي وضعيت برنامهريزي براي مقابله با

طراحي كتابخانه است.

سوانح و باليا در كتابخانههاي ملي كشورهاي شركتكننده در

پژوهشهاي انجامشده در ايران و خارج در رابطه با

كنفرانس ايفال پرداختهاند .از تعداد  133شركتكننده در

مديريت بحران بسيار زياد است ،اما نكته مشترک آنها

كنفرانس ايفال تا آن تاريخ ،تنها  37سازمان به پرسشنامه پاسخ

بهخصوص موارد داخلي اين است كه اكثر كتابخانهها براي

داده بودند كه  70سازمان ( )%47از  37سازمان اعالم كردهاند،

مقابله با بحران برنامه مدون و آمادگي الزم براي مديريت

برنامه مقابله ،با سوانح و باليا دارند و تعداد  28كشور پاسخ

بحران ندارند .ضرورت تشكيل كميته مديريت بحران،

دادهاند برنامه مقابله با سوانح ندارند ولي قصد تدوين و اجراي

برنامهريزي براي مقابله با بحران ،تدوين برنامههاي

آن را دارند و  8كشور اعالم كردهاند هيچ برنامهريزي براي

پيشگيري از حوادث ،برگزاري دورههاي آموزشي براي

مقابله با سوانح و حوادث ندارند .ماتيوس )2003( 7در پروژه

افزايش آمادگي كاركنان ،احساس ميشود .از نكات قابل

خطر :مديريت

توجه در اين پژوهش اين است كه سازمان تحقيقات،

فاجعه در آرشيوهاي بريتانيا ،كتابخانهها و موزهها در دانشالاه

آموزش و ترويج كشاورزي در طيف گستردهاي به وسعت

جان مورز ليورپول از مارس  2004تا اكتبر  2008به اين نتيجه

كشور ،مجموعهاي بالغ بر  108كتابخانههاي تخصصي را

رسيد كه ميراث فرهنالي موزهها ،كتابخانهها و آرشيوها در

در استانهاي مختلف با اقليمهاي متفاوت مديريت ميكند

خطر بالياي طبيعي و انسانساخت هستند و اين ممكن

و تاكنون هيچالونه مطالعهاي در ارتباط با وضعيت ايمني و

است باعا آسيب به مجموعههاي منحصربهفرد و از بين رفتن

مديريت بحران در اين كتابخانهها انجام نشده است .اين

اين مناب براي هميشه شود .آزيالبا و رادت )2008( 1مقالهاي

پژوهش براي اولين بار به اين موضوع پرداخته و با توجه

با عنوان چشمانداز بينالمللي :برنامه كنترل بحران براي

اطالعاتي موجود در

تحقيقاتي با عنوان حفاظت از ميراث در معر

معر

به اهميت و حساسيت مناب

كتابخانههاي مورد مطالعه ،سعي شده است جنبههاي
1 Buchanan, Sally
2 Varlamoff, Marie Therese and Plassard, Marie France
3 Matthews, Graham
4 Aziagba, Philip; Edet, Glory T.
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كاركنان ،بيمه ،راههاي مقابله با بحران و  )...مورد بررسي

هيچالونه نمونهگيري صورت نالرفته و تمامي جامعه آماري

قرار گيرند.

مورد مطالعه قرار گرفته است .براي گردآوري اطالعات از

هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين بررسي وضعيت ايمني

پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه مورد استفاده در اين

و مديريت بحران در كتابخانههاي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي

پژوهش حاوي  11پرسش ( 70پرسش به شكل بله و خير و

تابعه سازمان در مواجه با حوادث و بالياي طبيعي و غيرطبيعي

 11پرسش بهصورت چهارگزينهاي) طراحي شده است.

است و در اين پژوهش سعي شده است به پرسشهاي زير

بهمنظور تعيين روايي پرسشنامه ،نسخه اوليه بين  12نفر از

پاسخ داده شود:

متخصصان علم اطالعات و دانششناسي و كارشناسان علوم

آيا ساختمان كتابخانههاي تابعه سازمان از كيفيت و

-1

موقعيت مناسبي براي مقابله با بالياي طبيعي برخوردارند؟
آيا كتابخانههاي تابعه سازمان آمادگي الزم براي

-2

مقابله با بالياي طبيعي را دارند؟
آيا كتابخانههاي تابعه سازمان آمادگي الزم براي

-7

مقابله با بالياي غيرطبيعي يا انسانساخت را دارند؟
آيا كتابخانههاي موردمطالعه ،تحت پوشش بيمه

-1
هستند؟
-4

پاسخدهندگان اوليه ،نسخه نهايي پرسشنامه آماده و در اختيار
جامعه آماري قرار گرفت .براي مشخص نمودن ميزان پايايي
ابزار پژوهش ،با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSعدد آلفاي
كرونباخ محاسبه و عدد ( )%387به دست آمد كه مؤيد پايايي
ابزار پژوهش است .نتايج و يافتههاي پژوهش بر اساس
اطالعات مندرج در پرسشنامههاي تكميل شده توسط مديران
 101كتابخانه مورد مطالعه ،بنا شده است .در اين پژوهش براي

آيا كاركنان كتابخانههاي تابعه سازمان براي مقابله با

بالياي طبيعي و غيرطبيعي آموزشهاي الزم را فراگرفتهاند؟
-8

رايانه توزي شد و پس از جم آوري نقطهنظرت و پيشنهادهاي

آيا كتابخانههاي تابعه سازمان برنامهاي مدون براي

مديريت بحران دارند؟

تجزيه و تحليل دادههاي گردآوري شده ،از آمار توصيفي
(فراواني و درصد) استفاده شده است.
يافتههاي پژوهش
با توجه به اينكه كتابخانههاي مورد مطالعه ،معموالر در حاشيه

روش پژوهش

شهرهاي مختلف قرار دارند و به لحاظ جغرافيايي شرايط
متفاوت و مختلفي دارند ،از كتابداران (پاسخدهندگان) خواسته

اين پژوهش به روش پيمايشي  -توصيفي انجام شده است.

شد كه وضعيت كتابخانه خود را ازنظر كيفيت و موقعيت

با توجه به هدف پژوهش ،مطالعه وضعيت تمامي  108كتابخانه

مشخص سازند .در ارتباط باكيفيت ساختمان كتابخانههاي

تخصصي تابعه سازمان ،مدنظر پژوهشالران بود اما متأسفانه 1

موردمطالعه ازلحاظ رعايت اصول مهندسي ساخت و استحكام

كتابخانه در زمينه ارائه اطالعات همكاري نكردند و در نتيجه

و ايمني ساختمان در مقابل حواد ي چون زلزله و طوفان ،و

جامعه آماري پژوهش حاضر  101كتابخانه شامل كتابخانه

ازنظر موقعيت كتابخانه به لحاظ قرار نالرفتن در مسير سيل و

مركزي كشاورزي (مستقر در تهران ،ستاد سازمان) و

باد و طوفان (پرسش شماره  )1و ميزان آمادگي آنها براي

كتابخانههاي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي

مقابله با بالياي طبيعي (پرسش شماره  )2سؤال شده است كه

زيرمجموعه سازمان ،مستقر در مراكز استانها و شهرهاي

اطالعات بهدستآمده در جدول شماره و نمودار شماره  1ارائه

مختلف تعيين شد .با توجه به محدود بودن جامعه آماري و

ميشود.

ضرورت بررسي وضعيت تمامي كتابخانههاي تابعه سازمان،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان6931
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جدول . 1كيفيت و موقعيت ساختمان كتابخانه و ميزان آمادگي آنها براي مقابله با بالياي طبيعي و غيرطبيعي
بله
ساختمان کتابخانهها

خير

فراواني

درصد

فراواني

درصد

مناسب بودن کيفيت و موقعيت ساختمان کتابخانهها

17

11/7

41

44/3

داشتن راههاي خروج اضطراري

0

0/7

88

00/3

آمادگي براي مقابله با سيل

17

11/7

41

44/3

آمادگي براي مقابله با زلزله

42

47/8

14

18/1

آمادگي براي مقابله با طوفان

88

88

71

72

با استناد به اطالعات جدول  ،1ساختمان  17كتابخانه (11/7

مقاومت الزم را دارند و  44/3درصد از شرايط مناسبي

درصد) از مجموع  03كتابخانه موردمطالعه ازنظر كيفيت و

برخوردار نيستند .درمجموع  47/8درصد از ساختمانها در

موقعيت ،مناسب است و  41كتابخانه ( 44/3درصد) شرايط

برابر زلزله مقاومت دارند و حدود نيمي از كتابخانهها

مناسبي ندارند .از اين تعداد ،فقط  0درصد كتابخانهها داراي

يعني 18/1درصد آنها در برابر زلزله مقاومت الزم را ندارند.

راههاي خروج اضطراري و  00/7درصد فاقد راههاي خروج

همچنين  88درصد از كتابخانهها در برابر طوفان مستحكم

اضطراري هستند 11/7 .درصد از كتابخانهها در مقابل سيل

هستند و  72درصد استحكام الزم را ندارند.

نمودار  .1استحکام و ايمني بنا
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در ارتباط با سؤال  1پرسشنامه ازنظر استحكام و ايمني بنا،

عالي ،تعداد  14كتابخانه خوب 11 ،كتابخانه شرايط متوسط و

نمودار  1نشان ميدهد كه از مجموع  03كتابخانه مورد بررسي

 7كتابخانه نيز داراي وضعيت ضعيف هستند.

تعداد  8كتابخانه ازلحاظ استحكام و ايمني بنا داراي وضعيت

جدول  .2سيستم اعالمخطر كتابخانهها
سيستم اعالمخطر

فراواني

درصد

سيستم اعالمخطر حرارتي

0

0

سيستم حساس به دود

0

0/28

ترکيبي از هر دو

7

7/00

ساير موارد

1

1/07

هيچکدام

81

88/80

جمع

39

%122

در ارتباط با ميزان آمادگي كتابخانههاي سازمان براي مقابله با

سيستم حساس به دود و  7/00درصد داراي سيستم تركيبي و

بالياي غيرطبيعي يا انسانساخت (پرسش شماره  ،)7اطالعات

 1/07درصد مجهز به انواع ديالر سيستم اعالمخطر هستند.

مندرج در جدول  2نشان ميدهد كه هيچكدام از كتابخانهها،

 88/80درصد كتابخانهها هيچگونه سيستم اعالمخطري ندارند.

سيستم اعالمخطر حرارتي ندارند 0/28 .درصد آنها مجهز به

نمودار  .2سامانههاي اطفاي حريق
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان6931
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نمودار  -2در ارتباط با پرسش شماره  7يعني ميزان آمادگي

كپسول گازكربنيک 80 ،درصد كپسول آتشنشاني پودري و

كتابخانه براي مقابله با يكي از مهمترين بالياي غيرطبيعي يا

 8/18درصد به سامانههاي تركيبي مجهز هستند .سيستم

انسانساخت يعني آتشسوزي تنظيم شده است .اطالعات

اسپرينگ و سطل شن در هيچ كتابخانهاي گزارش نشده است.

بهدستآمده نشان ميدهد كه  22/88درصد از كتابخانهها به

نمودار  .3فاصله تقريبي كتابخانهها با ايستگاه آتشنشاني
اطالعات مندرج در نمودار  -7در ارتباط با پرسشهاي شماره

 7الي  4دقيقه و  21/81درصد  4الي  10دقيقه و  70/13درصد

 2و  ،7ميزان آمادگي كتابخانهها براي مقابله با بالياي طبيعي و

 10الي  20دقيقه و  70/13درصد بيش از  20دقيقه با ايستالاه

بالياي غيرطبيعي ،نشان ميدهد كه  2درصد كتابخانهها ،كمتر

آتشنشاني فاصله دارند.

از  7دقيقه با ايستالاه آتشنشاني فاصله دارند و  11/71درصد
جدول  .3وضعيت بيمه كتابخانهها در مقابل حوادث احتمالي
بيمه کتابخانهها

فراواني

درصد

بلي

3

3/2

خير

00

02/8

جمع

03

%122

در رابطه با وضعيت بيمه كتابخانههاي مؤسسات و مراكز تابعه

تابعه سازمان ،در مقابل حوادث احتمالي بيمه هستند و 02/8

سازمان (پرسش  ،)1اطالعات مندرج در جدول  -7نشان

درصد اين كتابخانهها از پوشش بيمه برخوردار نيستند.

ميدهد كه تنها  3/2درصد كتابخانههاي مؤسسات و مراكز
22
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در رابطه با وضعيت آموزش كاركنان كتابخانهها براي مديريت

بحران (پرسش  ،)4اطالعات زير حاصل شده است.

جدول  .4وضعيت آموزش كاركنان براي مقابله با بحران
بله
آموزش کارکنان براي مقابله با بحران
استفاده از وسايل اطفاي حريق

فراواني

درصد

فراواني

درصد

71

74

87

84

18

کمکهاي اوليه

18/8
0

عمليات آبگرفتگي

خير

30
03

0

81/1
100

بر اساس اطالعات جدول  1حدود  74درصد كاركنان

فرانالرفتهاند .نكته قابلتوجه اينكه هيچيک از كاركنان تاكنون

كتابخانههاي موردبررسي ،دوره آموزش استفاده از وسايل

دورههاي آموزشي براي مقابله با سيل و آبگرفتالي را

اطفاي حريق را گيراندهاند و بيش از نيمي از كاركنان

فرانالرفتهاند.

كتابخانهها يعني  81/0درصد اصالر آموزش نديدهاند18/8 .
درصد كاركنان دوره آموزش استفاده از كمکهاي اوليه را

در ارتباط بااينكه آيا كتابخانههاي تابعه سازمان برنامهاي مدون

فراگرفتهاند و  81/1درصد در اين زمينه آموزش الزم را

براي مديريت بحران دارند؟ اطالعات زير بهدستآمده است:

جدول  .5وجود برنامه مدون جهت مقابله با بحران
برنامه مقابله با بحران

فراواني

درصد

بلي

1

1

خير

07

08

جمع

03

%122

اطالعات مندرج در جدول  -4نشان ميدهد كه  1/12درصد از

نشان داده شده است حاكي از آن استكه بيش از  44درصد

كتابخانههاي موردبررسي ،برنامه الزم درزمينهٔ چالونالي مقابله

كتابخانهها وضعيت مناسبي ندارند .از طرف ديالر اطالعات

و كنترل بحرانها را دارند و  04/88درصد از كتابخانهها در اين

نمودار  1نيز نشان ميدهد كه حدود  11درصد از كتابخانهها از

رابطه فاقد برنامه الزم هستند.

لحاظ استحكام و ايمني بنا شرايط مناسبي ندارند .در همين
رابطه بيش از نيمي از پاسخدهندگان ( 41درصد) در

بحث و نتيجهگيري

پرسشنامههاي تكميلي ،به اين نكته اشاره كردهاند كه ساختمان

در پاسخ به نخستين پرسش پژوهش مبني بر اينكه آيا ساختمان

فعلي كتابخانه آنها براي كاربريهاي ديالر مانند سالن

كتابخانه از كيفيت و موقعيت مناسبي براي مقابله با بالياي

غياخوري ،انبار و  ...ساخته شده و به دليل نداشتن مكاني

طبيعي برخوردار است؟ نتايج بهدستآمده كه در قالب جدول 1

مختص كتابخانه ،به كتابخانه اختصاص داده شده است .اين

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان6931
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مسئله يعني نداشتن ساختماني كه باهدف كتابخانه ساخته شده

پژوهشالراني مانند نيكنام ( ،)1781پور اسد ( ،)1788شعباني و

باشد ميتواند مشكالت ديالري نيز به وجود آورد؛ بهعنوانمثال

مرجاني ( )1783حسيني ( ،)1788محمدي ( )1702و ماتيوس

همانگونه كه در جدول  1نيز آمده  00/3درصد از كتابخانههاي

( )2003به دست آوردهاند مشاهده كرد.

موردمطالعه راههاي خروج اضطراري ندارند و در صورت بروز

در پاسخ به پرسش دوم در رابطه با آمادگي كتابخانهها براي

حواد ي مانند آتشسوزي يا آبگرفتالي ،نهتنها نميتوان بهموق

مقابله با بالياي طبيعي ،اطالعات مندرج در جدول  1و

مناب اطالعاتي را خارج كرد ،كه ممكن است جان كاركنان نيز

نمودارهاي  1و  2نشان ميدهد كه تعداد اندكي از كتابخانهها

به خطر افتد؛ در اين زمينه نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش

( )%8/2ازلحاظ استحكام ،وضعيت عالي و  18/70درصد

نيكنام ( )1781با اين عبارت كه "ساختمان بيشتر كتابخانهها با

وضعيت خوبي دارند .و حدود نيمي از كتابخانهها شرايط

كاربري كتابخانه ساخته نشده بود" همخواني بيشتري دارد،

نامناسبي دارند .مواد اصلي مجموعه كتابخانه و آرشيو معموالر

همچنين در رابطه با نامناسب بودن سطح ايمني در كتابخانهها،

نسبت به آب بسيار حساس هستند و در صورت بروز حوادث

اغلب مطالعات انجام شده در ايران كه در قالب پيشينههاي

طبيعي ناشي از طغيان رودخانهها و يا باران شديد و حواد ي

داخلي به برخي از آنها اشاره شده به نتايج مشابهي

مانند تركيدگي لوله و نشت آب و يا آبپاشي براي خاموش

دستيافتهاند .در اين مورد ميتوان به پور اسد ( ،)1788شعباني

كردن آتش ،ممكن است ظرف چند دقيقه هزاران دستنوشته و

و مرجاني ( )1783و محمدي ( )1702اشاره كرد .تنها %8

اوراو آرشيوي و كتابخانهاي زيرآب رود و خسارات بسيار

كتابخانهها ازلحاظ استحكام وضعيت عالي دارند و نيمي از

هولناكي به مجموعه اسناد و مدارک آرشيوي وارد شود .در

كتابخانه شرايط متوسط يا ضعيفي دارند و اين مسئله با توجه به

رابطه با ميزان آمادگي كتابخانهها براي مقابله با بالياي طبيعي،

زلزلهخيز بودن كشور ما ،الزم است كه با دقت بيشتري

اغلب كتابخانهها شرايط نامناسبي دارند و اين مسئله بيشتر به

موردبررسي قرار گيرد .نتايج حاصله حاكي از آن است كه

عدم آموزش كاركنان براي مقابله با باليا و نداشتن تجهيزات

ساختمان كتابخانههاي موردمطالعه براي مقابله با حوادث از

كافي ،برميگردد ،مانند مواردي كه پور اسد ( ، )1788شعباني و

آمادگي الزم برخوردار نيستند .ليا با توجه به اينكه بسياري از

مرجاني ( )1783و آزيالبا و رادت ( )2008به آن اشاره داشتهاند.

اين كتابخانهها محل نالهداري ذخاير ژنتيكي و گياهي و مناب

يافتههاي پژوهش در جدول  1نشان ميدهد كه نيمي از

اطالعاتي كمياب و منحصربهفردي هستند ،در صورت وقوع

ساختمان كتابخانهها ( )%47در برابر زلزله مقاوم هستند و نيمي

حوادث ،جبران خسارات احتمالي غيرممكن خواهد بود .با

ديالر ( )%18/0آنان در برابر زلزله مقاومت ندارند 88/01 .درصد

استناد به يافتههاي پژوهش 88 ،درصد از كتابخانهها به هيچگونه

در برابر طوفان مقاوم هستند و  71/08درصد در برابر

سيستم اعالمخطري مجهز نيستند .بنابراين با عنايت به اين نكته

طوفانهاي بزرگ مقاومت ندارند 8/24 .درصد از كتابخانهها

كه اكثر كتابخانههاي موردبررسي ،در حومه شهرها واق شدهاند

طرحي جهت جلوگيري از آبگرفتالي دارند و  01/34درصد

و معموالر با مراكز آتشنشاني و امدادرساني فاصله دارند الزم

كتابخانهها هيچ طرحي جهت مقابله با سيل و آبگرفتالي

است به وسايل و تجهيزات كشف خودكار حريق مجهز شوند و

ندارند .بنابراين درمجموع كتابخانههاي موردمطالعه آمادگي الزم

كاركنان كتابخانهها نيز آموزشهاي الزم درزمينهٔ مقابله با

براي مقابله با بالياي طبيعي بخصوص سيل و آبگرفتالي

حوادث و استفاده از كمکهاي اوليه را فراگيرند .البته اين مسئله

مقاومت الزم را ندارند و با توجه به دوري اكثر كتابخانهها از

بغرنج گريبان گير اكثر كتابخانهها ،بهخصوص كتابخانههاي

شهر ،در صورت وقوع حاد ه ،توانايي پيشگيري و مديريت

داخل كشور است و اين موضوع را ميتوان در نتايجي كه

اينگونه بحرانها را ندارند.
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در ارتباط با سؤال  7مبني بر آمادگي كتابخانهها براي مقابله با

نمايند و صرف وجود وسايل آتشنشاني در كتابخانه مشكلي را

بالياي انسانساخت ،يافتههاي پژوهش در قالب جدول  2و

حل نخواهد كرد .براي مقابله با سيل و آبگرفتالي نيز هيچيک

نمودارهاي  2و  7نشان ميدهند كه  88/80درصد از كتابخانهها

از كاركنان كتابخانهها آموزش الزم را فرانالرفتهاند .اين در حالي

به هيچگونه سيستم اعالمخطري مجهز نيستند و فقط 0/28

است كه بيشتر حوادث زلزله يا آتشسوزي با آبگرفتالي همراه

درصد آنها داراي سيستم حساس به دود و  7/00درصد سيستم

است و از طرف ديالر برخي از كتابخانههاي موردبررسي ،در

تركيبي و  1/07درصد مجهز به انواع ديالر سيستم اعالمخطر

مناطق سيلخيز واق شدهاند و هرساله مواردي از وقوع سيل

هستند .براي مهار آتش نيز  22/88درصد از كتابخانهها كپسول

گزارش ميشود ،مانند وقوع سيل در كتابخانه مؤسسه تحقيقات

گازكربنيک 31/17 ،درصد كپسول آتشنشاني پودري8/18 ،

مهندسي جهاد كه در سال  1733رخ داد 18/48 .درصد كاركنان

درصد از سامانههاي تركيبي برخوردار هستند 83/87 .درصد از

دورههاي كمکهاياوليه را گيراندهاند و  81/11درصد آنها

كتابخانهها از قفسههاي چوبي استفاده ميكنند و  12/73درصد

آموزش استفاده از كمکهاياوليه را نديدهاند .طبق نتايج

از كتابخانهها از قفسههايي تركيبي چوب و فلز استفاده ميكنند.

حاصله ،ميزان آمادگي كاركنان كتابخانهها بسيار پايين است و

بر اساس اطالعات نمودار  ،7تعداد اندكي از كتابخانهها (2

آموزش كمکهاي اوليه براي پيشاليري و مقابله با بحران

درصد) فاصله دستيابيشان به ايستالاه آتشنشاني سري و كمتر

بهخوبي انجام نشده است و در صورت وقوع حاد ه اكثر

از  7دقيقه است و بقيه آنها از  7دقيقه تا  20دقيقه با ايستالاه

كاركنان حتي استفاده از وسايل اوليه موجود در كتابخانه را

آتشنشاني فاصله دارند درنتيجه اغلب كتابخانهها در صورت

نميدانند.

بروز آتشسوزي ،با مشكالت زيادي مواجه خواهند شد.

در پاسخ به پرسش شماره  8پژوهش ،نتايج حاصل از

در پاسخ به سؤال چهار در خصوص وضعيت بيمه كتابخانهها ،با

جدول شماره  4نشان ميدهد كه تنها  1درصد از كتابخانهها

استناد به يافتههاي پژوهش (جدول  )7مشخص شد كه تنها 3/2

برنامه مدون براي چالونالي مقابله و كنترل بحرانها دارند08 .

درصد در مقابل حوادث احتمالي ،بيمه هستند 02/8 .درصد اين

درصد كتابخانهها فاقد برنامه مدون براي مديريت بحران هستند.

كتابخانهها از پوشش بيمهاي برخوردار نيستند .همانطور كه

در اين زمينه ،مواردي كه در بخش پيشينهها مطرح شدهاند مانند

نتايج تحقيق نشان ميدهد ،وضعيت كتابخانهها ازنظر پوشش

نتايج پور اسد ( ،)1788شعباني و مرجاني ( ،)1783پژوهش

بيمه مناسب نيست .هرچند در صورت از بين رفتن مناب ناياب

حسيني ( ،)1788بوچان ( )1008و آزيالبا و رادت ( )2008و تا

و كمياب ،نميتوان مناب را جايالزين كرد ،اما براي تهيه و تأمين

حدودي نتايج تحقيق وارالموف و پالسارد ( )2001با يافتههاي

تجهيزات ،بازسازي و خريد لوازم و وسايل ارزشمند

اين پژوهش همخواني دارد و نشان ميدهد كه تدوين برنامه

كتابخانهاي ،حمايتهاي بيمه ميتواند تا حدود زيادي كارگشا

مناسب براي مديريت بحران ،براي اغلب مديران كتابخانهها

باشد.

بهخصوص كتابخانههاي داخل كشور اولويت و اهميت چنداني

در ارتباط با سؤال پنج يعني آموزش كاركنان كتابخانهها ،نتايج

ندارد.

پژوهش (جدول  )1نشان ميدهد كه حدود  74درصد كاركنان

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي داراي 101

براي استفاده از وسايل اطفاي حريق از آموزش كافي يا تا

مؤسسه ،پژوهشكده و مركز تحقيقاتي و آموزشي است و هر

حدودي برخوردارند و  84درصد اصالر آموزش نديدهاند.

كدام از اين واحدها داراي كتابخانه تخصصي هستند .مهمترين

بنابراين بايد خاطرنشان ساخت كه در صورت بروز حوادث

ابزار براي پيشبرد اهداف سازمان اطالعات و مناب اطالعاتي

آتشسوزي ،كاركناني كه آموزش استفاده صحيح از وسايل

موجود در اين كتابخانهها است .اما با استناد به يافتههاي پژوهش

آتشنشاني را ندانند نميتوانند در مهار آتش كمک مؤ ري

حاضر در حال حاضر شرايط و وضعيت ايمني در اين
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مدیریت بحران در کتابخانه ها مطالعه موردي ...

كتابخانهها به هيچوجه رضايتبخش نيست .بنابراين الزم است

حسيني ،مازيار ( .)1788مديريت بحران .تهران :نشر شهر.

براي جلوگيري از بروز هرگونه فاجعه و پيشگيري از وقايعي

شعباني ،احمد؛ مرجاني ،عباس ( .)1788ايمني كتابخانههاي تابعه

كه ممكن است در درجه اول جان كاركنان كتابخانه و كتابداران

سازمان آستان قدس رضوي از ديدگاه مسئوالن .مديريت

را تهديد نمايد و در مرحله بعد موجب زيان ديدن مناب

اطالعات.270-227 ،)2( 1 ،

اطالعاتي ارزشمند موجود در كتابخانهها شود ،تمهيدات الزم از

محسنيان ،سميه سادات ( .)1788مديريت بحران در آرشيوها موزهها

سوي مديران سازمان انديشيده شود .در اين راستا بهتر است در

(گنجينهها) .گنجينه اسناد .سال نوزدهم (دفتر دوم) ،تابستان.

مرحله نخست ساختمان كتابخانههاي واحدهاي تابعه سازمان

محمدي ،صغري ( .)1702بررسي وضعيت مديريت بحران در

باهدف و كاربري كتابخانه طراحي و ساخته شوند و با تمام

كتابخانههاي عمومي منطقه  10شهر تهران .پاياننامه كارشناسي

لوازم و تجهيزات ايمني مجهز شوند .در مرحله بعد ،برنامهاي

ارشد رشته علم اطالعات و دانششناسي ،دانشالاه خوارزمي.

جام

و كامل براي مديريت بحران ،از سوي متخصصان

كتابداري و اطالعرساني سازمان ،تدوين و مديريت سازمان
تمامي واحدهاي تابعه را ملزم به اجراي آن نمايد .همچنين
پيشنهاد ميشود برنامه مديريت بحران در كتابخانهها ،توسط

نيكنام ،مهرداد ( .)1731مسائل ايمني كتاب و كتابخانه :پيشگيري از
وقوع آتشسوزي ،پيام كتابخانه.12-73 ،)1(8 ،
نيكنام ،مهرداد ( .)1781بررسي وضعيت حفاظت و نالهداري مواد
كتابخانههاي ايران .فصلنامه كتاب.47 -70 ،)1( 17 ،

متخصصان و صاحبنظران اطالعرساني در سطح ملي تهيه و از
سوي هيئت دولت يا كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران،
بهتمامي وزارتخانهها و سازمانها ابالغ شود .نكته پاياني اينكه
ضروري است تمامي كاركنان و كارمندان درزمينهٔ نحوه استفاده
از وسايل آتشنشاني و كمکهاي اوليه آموزشهاي اوليه را
فراگيرند و كاركنان كتابخانه عالوه بر دورههاي آموزشي اوليه،
شيوههاي پيشاليري ،بازسازي و مقابله با بحرانهاي احتمالي را
فراگيرند تا حتيالمقدور از بروز حوادث جلوگيري نموده و در
صورت وقوع حاد ه ،ميزان خسارات احتمالي به سرمايههاي
ملي به حداقل برسد.
فهرست منابع

اشمن ،جان ( .)1780برنامهريزي مقابله با حوادث در كتابخانهها و
مراكز اطالعرساني .ترجمه مريم خسروي .تهران :مركز اطالعات
و مدارک علمي ايران.
پور اسد ،علي ( .)1788بررسي شرايط ايمني در كتابخانههاي
عمومي

استان

آذربايجان

غربي،

پاياننامه

كارشناسي

ارشد،آذربايجان غربي.
توكلي هدايت ،توكلي مهدي(.)1700مديريت بحران با رويكردي بر
واحدهاي صنعتي همراه سي دي [كتاب] .تهران :آتي نالر.
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