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 چكيده

ها و  های عمومی استان مازندران در برابر وقوع حوادث غیرمترقبه، مؤلفه هدف بررسی وضعیت ایمنی منابع کتابخانه با زمينه و هدف:

 است.این پژوهش انجام شده راهکارهای کاهش خسارت پیش/در حین/پس از حادثه 

از توزیع پرسشنامه و انجام  اطالعات گردآوری و برایتحلیلی انجام شده  -این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی روش پژوهش:

 نیز  ها داده تحلیل و تجزیه برای است. شده  کتابخانه عمومی استان مازندران استفاده 52میان کتابداران و مسئولین  نیمه ساختاریافته مصاحبه

 است. شده  بهره گرفته Microsoft Office Excelافزار  نرم از

های عمومی استان مازندران در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه نظیر  پذیری باالی کتابخانه دهد با وجود آسیب نتایج نشان می ها: یافته

اند. این پژوهش تصویر روشنی از   رویارویی و پوشش این حوادث را اجرایی نموده ها اقدامات الزم جهت سوزی و سیل، تعداد اندکی از آن آتش

های آمادگی،  ها از حیث برنامه زمینه مدیریت بحران نیز کتابخانه گذارد. در حین/پس از حوادث در اختیار می ها پیش/در وضعیت فعلی کتابخانه

 العمل و جبران خسارت ناکارآمد و ناتوان هستند. عکس

و مراکز  ها های علمی و سامانمند مسئولین و ذینفعان کتابخانه سیاستها و  ریزی تواند روشنگر اعمال برنامه این پژوهش می اصالت/ارزش:

 رسانی در برابر حوادث غیرمترقبه با کمترین هزینه و خسارات باشد. اطالع

  

 مادگی بحران. های عمومی، ایمنی منابع، آ بالیای طبیعی، کتابخانه: ها کليدواژه

 

 

 

---------------------- 

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه

 .34-24صص.  ،1431 تابستانو  بهار ،24 -24شماره  ،11دوره  نشریه الکترونیکی شمسه،
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 و بيان مسئله مقدمه

پژوهشی از طریق  های فعالیتاجتماعی پراهمیتی جهت حمایت از آموزش، یادگیری و  های سازمان ،ها کتابخانه

 از. در هر صورت، نمایند میدانش جامعه محور کمک شایانی  گیری شکلارزش موجود هستند و به  و منابع با ها مجموعه

برخی تمهیدات  ریزی برنامهو  یزیر طرحاز بابت حوادث غیرمترقبه در امان نیست، نیاز به  عمالًهیچ سازمانی  که آنجا

ضروری  ای کتابخانهو جبران خسارت پیش از وقوع این حوادث به منظور کاهش خسارات و محافظت منابع  العمل عکس

 . (3131رسد )محمداسماعیل و ناصحی اسکویی،  میبه نظر 

هان موضوعی معمول بوده است سراسر ج رسانی اطالعو سایر مراکز  ها کتابخانهوقوع حادثه و بحران در  درگذشته

حوادث شامل دو دسته طبیعی و ساخته دست بشر هستند. به عنوان  کلی طور  به(. 3131، الحوائجی باب)فرهودی و 

و دویست هزار جلد  میلیون  یکمنجر به خسارت به  ای رودخانهوقوع سیالب  3311از حوادث طبیعی، در سال  ای نمونه

(. حوادث طبیعی شامل سیالب، زلزله، 5132، 3اد مقدس ملی کشور ایتالیا شد )وانی و گاناییمرکز اسن نامه پایانکتاب و 

، جنگ، سوزی آتشسهمگین و حوادث ساخته دست بشر نظیر سرقت و اقدامات مجرمانه،  های طوفانزمین لغزش، 

 . باشند میتروریسم، ... 

تصادفی در هر زمان و مکانی به  طور بهکامل از حوادثی که ممکن است  طور  بههیچ کتابخانه و مرکز آرشیوی 

شناسی نگرانی  علم اطالعات و دانش نظران صاحبهای متمادی، متخصصان و  وقوع بپیوندند در امان نیست. برای سال

، در دهه اخیر اگرچه. ندا نمودهابراز  کنند میرا تهدید  رسانی اطالعو مراکز  ها کتابخانهخود را از خطرات و حوادثی که 

بحث وقوع حوادث غیرمترقبه  رسد میبه نظر  ؛است تغییریافتهآگاهی در این زمینه به تدریج از اقدامات انفعالی به فعاالنه 

)فرهودی،  است شده  منتقل ای کتابخانهدر سراسر جهان به صورت موروثی در قالب آمادگی در مواجهه با حادثه به جوامع 

 درروبرو است.  ها کتابخانهآموزشی برای  های برنامه، ادبیات موضوع با رویکرد مدیریت ریسک و فاجعه و عواق در. (331

مرتبط  های فعالیتبسیاری از کشورها بسیار باال بوده و در اغلب  های کتابخانه، سطح آمادگی در مقابل حوادث در نتیجه

 (. 5133، 5خانه بسیار فعاالنه است )بگاننظیر آموزش، تجهیز و نگهداری پیشگیرانه ساختمان کتاب

عمومی استان مازندران و  های کتابخانهاز کتب، نسخ خطی و منابع ارزشمند در  ای مجموعهبا توجه به نگهداری 

 پذیری ریسکبررسی وضعیت و میزان  هدف بادر برابر حوادث غیرمترقبه متعدد، در این پژوهش  ها آنباالی  پذیری آسیب

و راهکارهای کاهش خسارت پیش/در  ها مؤلفهعمومی استان مازندران در برابر وقوع حوادث غیرمترقبه؛  های کتابخانه

 است. قرارگرفتهحین/پس از حادثه مورد تجزیه و تحلیل 

 

 

 

 
1.Wani and Ganaie 

2. Beggan 
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 پژوهش پيشينه

صورت پذیرفته  ها بخانهکتامختلف مدیریت بحران در  های جنبهفراوانی در سراسر دنیا در ارتباط با  های پژوهشتاکنون 

 این تحقیقات ارائه شود. مهمترین مروری بر ادبیات شود میاست که در اینجا سعی 

ها و مدیریت بحران مطالعه موردی:  کتابخانه»محمداسماعیل و ناصحی اسکوئی در پژوهشی تحت عنوان 

واکنش ، «پزشکی مستقر در شهر تهرانهای علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  های دانشگاه کتابخانه

های علوم پزشکی را با مباحث  های دانشگاه  ها در برابر بحران بالیای طبیعی و میزان آشنایی پرسنل کتابخانه کتابخانه

های  استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات مانند شبکهنتایج این پژوهش نشان داد که  .اندمدیریت بحران بررسی کرده 

ین تصاویر حوادث الری کتابداران پزشکی و انتشار آنراه دور با همکا ی، خدمات پست الکترونیکی، پزشکی ازاجتماع

 .توانمندتر خواهد ساخت مدیریت بحران در زمان وقوع بالیای طبیعیرا در راستای ها  طبیعی از طریق کتابخانه؛ کتابخانه

های  های پژوهشگاه ابخانهی بومی مدیریت بحران در کتالگو»فرهودی و باب الحوائجی در پژوهش خود با عنوان 

های وزارت علوم، تحقیقات و  های پژوهشگاه ارائه الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه، به «پژوهش ترکیبی(ایران )

د خو هالگوی بومی مدیریت بحران را در اساسنامها  پرداختند و بیان نمودند که ضروری است این کتابخانه فناوری

سازمانی،  های برون ، مدیریت بحراندر این مبحث های طبیعی و سازمانی را کنترل کنند. اولویت اول بگنجانند و بحران

 .سازمانی است های درون سازمانی و در آخر بحران های محیط عملیات برون سپس بحران

محورهای اصلی  «5خسارت توالنپس از طوفان کاترینا: پروژه جبران »شی با عنوان هالف( در پژو 5113) 3تاپر

، تخصیص 1احتمالی های برنامه ای دوره روزرسانی بهآمادگی برای وقوع حوادث را شامل بیمه مجموعه منابع، ایجاد و 

، و سوزی آتشجایگزین ذخیره منابع، اندیشیدن تدابیر مکفی حفاظت در برابر  های محلنجات منابع، تعیین  های اولویت

در حوادث معرفی نمود. همچنین، بیان نمود  شده بینی پیشرکنان کتابخانه جهت آگاهی از شرایط ایجاد فرصت برای کا

از: خطرات ناشی از خارج ساختمان )شامل  ندعبارت کند میرا تهدید  ها کتابخانهکه خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه که 

مخرب انسانی نظیر شرایط صنعتی یا تجاری  های عالیتفو اقلیمی منطقه، پتانسیل  شناسی زمینموقعیت کتابخانه، شرایط 

محیطی، آلودگی، پتانسیل ادعاهای حقوقی و حمالت تروریستی، ...(، خطرات ناشی از سازه ساختمان و خدمات 

داخلی ناشی از مدارات  سوزی آتش، خطر ها زیرزمین، ها پنجره، بام پشت)شامل سازه ساختمان کتابخانه نظیر  ای کتابخانه

مهار  های سامانهتهویه مطبوع و  های سامانهآب،  های لولهکتریکی، تجهیزات و مواد قابل اشتعال، خطرات سیل ناشی از ال

و اشتباهات انسانی( و خطرات ناشی از دخالت انسان )نظیر ایجاد حریق و خرابکاری  انگاری سهلآتش؛ و خطرات ناشی از 

یک برنامه قوی  دارای توانند میکتابخانه  اگرچهعمدی، حمالت تروریستی و سایر مسائل امنیتی(. تاپر بیان نمود که 

ی کامل برای مواجهه با حوادث طبیعی آمادگ توان نمیمقابله و مواجهه با حوادث در مواقع اضطراری باشند، اما در عمل 

 
1. Topper 
2. The Tulane Recovery Project 
3. contingency plans 
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و جبران  العمل عکسجهت جلوگیری، آمادگی، ها  کتابخانهایجاد نمود. بنابراین، نیاز به یک مرکز جبران خسارت که به 

در حین و پس از وقوع حادثه بسیار  مؤثر. همچنین، توانایی در ایجاد ارتباط شود می، احساس نماید میخسارت کمک 

 ایاالتایالت نیوارالن  های کتابخانه( در پژوهشی مشابه بر اهمیت کارکنان و کتابداران 5112) 3النگ است. پراهمیت

این ناحیه، نقش  های کتابخانهخسارات و تخریب بسیار زیاد  علیرغم بروزنمود و  تأکیدآمریکا در طوفان کاترینا  متحده 

بسیار محسوس دانست. این محقق  آن از  پسجبران خسارت  را در حفظ آرامش جامعه و اقدامات در حین حادثه و ها آن

کنترل حادثه بر اساس ارزیابی خطرات و نظارت دقیق بر شرایط  مدیریت وتهیه برنامه جامع  بسزایهمچنین بر اهمیت 

های تشخیص و اعالن خطر اشاره  و نصب سیستم ای بیمهآموزش کارکنان، پوشش  های برنامهو تجهیزات،  ها ساختمان

 نمود.

 های کتابخانهرویکرد مدیریت بحران برای »( با عنوان 5133و همکاران ) 5بر اساس پژوهش کستاگیوالس

خسارت به ها شامل  در کتابخانهفاکتورهای غالب بحران  ،«در یونان نادیده گرفت توان نمیدانشگاهی: موردی که 

درصد(، خسارت به  32) ها سامانهدرصد(، خسارت به  33درصد(، از دست رفتن داده و اطالعات ) 15) ها مجموعه

درصد مربوط به جراحت )مرگ( کارکنان و  1و تنها  بودهدرصد(  31درصد(، خسارت به ساختمان کتابخانه ) 31تجهیزات )

 .هستمراجعین کتابخانه 

به بررسی اثرات  «دانشگاهی مؤسساتبران خسارت حوادث در مالحظات ج»( در تحقیق با عنوان 5133بگان )

از مواجهه  ارزشی باآمریکا پرداخت و اطالعات  متحده  ایاالتایالت تگزاس  2در بیومنت 1بر دانشگاه المار 1طوفان ایک

رات بحران دانشگاهی در حین وقوع حوادث ارائه نمود. این محقق بیان نمود که کاهش اث های کتابخانه پذیری آسیببا 

مداوم دارد. به ویژه، موفقیت در این امر وابسته  ریزی برنامهآمادگی و  بینی پیشنیاز به در نظر گرفتن مالحظات جدی و 

اقتصادی و ارتباطی، تقویت و توانمندسازی  های مؤلفه مؤثرجبران خسارت، لحاظ  بندی اولویتبه مواردی از قبیل کفایت 

 .باشد میآموزشی جایگزین  های تقویمو اختصاص توجه کافی به توسعه  سازی، اداری در فرآیند تصمیم

شروع به  ها کتابخانهدچار بحران هستند:  ها ملتزمانی که »( با عنوان 5131توسط العجمی ) شده  انجامدر پژوهش 

آمریکا، نقش  متحده ایاالتدر ایالت میزوری  1با انجام مطالعه موردی کتابخانه عمومی شهری فرگوسن «کنند میفعالیت 

پیش، در حین وقوع و پس از حوادث به  العمل عکسدر مراحل آمادگی و  ها آنو تجربیات  ها کتابخانه سنتیغیرسنتی و 

 است. شده  ارائهصورت شفاف 

ضمن بررسی خسارات  «ها کتابخانهسیالب کشمیر بر روی  تأثیر»( در پژوهشی تحت عنوان 5132) وانی و گانایی 

از  ها کتابخانه، به تجزیه و تحلیل وضعیت این 5131استان کشمیر پاکستان طی سیالب سال  های کتابخانهوارد بر 

 
1. Long 

2. Kostagiolas 

3. Hurricane Ike 
4. Lamar University 
5. Beaumont 
6. Ferguson Municipal Public Library (FMPL), Missouri, USA 
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دیدگاه مدیریت بحران و ریسک در زمان وقوع سیالب و فرآیند جبران خسارت پس از وقوع سیالب پرداختند و بیان 

 ها آناز  یک هیچ تقریباًدر برابر سیالب،  رسانی اطالعرض خطر بودن این مراکز و در مع پذیری آسیبنمودند که با وجود 

 .اند  نداشتهالزم جهت مقابله با این دست از حوادث را  ریزی برنامهآمادگی و 

های عمومی محلی  های پیشین همگی بر تدوین یک الگوی مدیریت بحران بومی برای استفاده در کتابخانه پژوهش

های  پذیر بودن منابع و مجموعه اتفاق نظر داشته اند و با توجه به آسیبهای طبیعی و سازمانی  رانبحجهت کنترل 

نجات منابع،  های اولویتمحورهای اصلی آمادگی برای وقوع حوادث را شامل بیمه مجموعه منابع، تخصیص ای،  کتابخانه

کارکنان کتابخانه  آموزش، و سوزی آتشت در برابر جایگزین ذخیره منابع، اندیشیدن تدابیر مکفی حفاظ های محلتعیین 

برنامه قوی مقابله و شده در حوادث معرفی نموده اند. همچنین با وجود دارا بودن   بینی پیشجهت آگاهی از شرایط 

جهت جبران ها  کتابخانهکه به همانند بیمه ، نیاز به یک مرکز جبران خسارت واجهه با حوادث در مواقع اضطراریم

 .شود می، احساس نماید ت کمک خسار

 

 روش پژوهش

عمومی استان مازندران در برابر وقوع حوادث غیرمترقبه؛  های کتابخانه پذیری ریسکدر پژوهش حاضر وضعیت و میزان 

است. پس از بررسی  قرارگرفتهو راهکارهای کاهش خسارت پیش/در حین/پس از حادثه مورد تجزیه و تحلیل  ها مؤلفه

با  ساختاریافته ای پرسشنامهاز تجربیات پژوهشگران دیگر،  گیری بهرهمرتبط و مشابه پیشین و با  های پژوهشدقیق 

 ای مصاحبهبرای کتابداران وجود داشت، به صورت  االتیؤسمشورت متخصصان امر تهیه گردید و در مواردی که 

تحلیلی  -ز نوع کاربردی و با روش پیمایشیهش ااین پژوبه صورت تشریحی در اختیار گذارده شد. بدین نحو،  ها پرسش

کتابخانه عمومی سطح استان مازندران  52از توزیع پرسشنامه میان کتابداران  اطالعات گردآوری و برایانجام شده 

 از: اند عبارتاساسی این پژوهش  های پرسشاست.  شده  استفاده

 ؟شود میحفاظت و پشتیبانی دیجیتالی از منابع کمیاب و خطی )اسکن منابع( انجام  ها کتابخانهآیا در  -

دارای برنامه یا تیم آمادگی، واکنش و ترمیم و جبران خسارت و برنامه اولویت نجات منابع )منابع  ها کتابخانهآیا  -

 کمیاب، نسخ خطی، ...( در مواقع حوادث هستند؟

اضطراری، ...(، لوازم و جعبه  های شمارهعالم خطر )آژیر اعالم خطر، لیست ا سامانهمجهز به  ها کتابخانهآیا  -

 ، ...( هستند؟نشانی آتشاولیه و تجهیزات ایمنی و حفاظت )کپسول  های کمک

 امنیت منابع دیجیتال هستند؟ سامانهمجهز به  ها کتابخانهدر صورت در اختیار داشتن منابع آنالین دیجیتال، آیا  -

 است؟ شده  دیدهنقاط امن جهت انتقال منابع، مراجعین و کارکنان در مواقع بروز حوادث تدارک  ها کتابخانهآیا در  -

 است؟ شده  بیمه، سیالب، زلزله، ... سوزی آتشدر برابر حوادث غیرمترقبه نظیر  ها کتابخانهآیا ساختمان و منابع  -

 مقابله با حوادث پیش، در حین و پس از وقوع آشنا هستند؟ های مهارتبا  ها کتابخانهآیا کارکنان  -
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 کدام است؟ کند میرا تهدید  ها کتابخانهحادثه غیرمترقبه که منابع  بیشترین -

 است. شده  استفاده Microsoft Office Excel افزار نرم از پژوهش های داده تحلیل و تجزیه به منظور

 

 پژوهش های یافته

مورد تجزیه و تحلیل قرار  بندی جمعپس از ورود به جداول به منظور استخراج نتایج و  شده  آوری جمعو اطالعات  ها داده

عدد بوده که شامل  231235 مطالعه موردکتابخانه عمومی  52گرفتند. بر این اساس، کل مجموعه منابع موجود در 

عدد سایر  1212ع صوتی و تصویری و منب 2312نسخه خطی ارزشمند،  112منبع کمیاب،  3211جلد کتاب،  213111

 موردعدد و میانگین مجموعه به ازای هر کتابخانه عمومی  23322شامل  ها کتابخانهمنبع موجود در  بیشترینمنابع است. 

 .باشد میعدد  51151 مطالعه

. رود میتر اطالعات و منابع به شمار  حفاظت دیجیتالی تالشی رسمی جهت اطمینان از دسترسی طوالنی مدت

(، با وجود نگهداری برخی نسخ خطی نادر و ارزشمند در 3صورت پذیرفته )جدول  های بررسیبر اساس  متأسفانه

گیری دیجیتالی از منابع کمیاب و  کتابخانه اقدام به حفاظت و پشتیبانی 5عمومی استان مازندران، تنها  های کتابخانه

. از طرفی اند  نکردهاقدام به اجرایی نمودن این ابتکار عمل  ها کتابخانهدرصد  31و بیش از  نمایند میخطی )اسکن منابع( 

اخیر، منابع و اطالعات  های موم و مهربا توجه به فراگیر شدن دسترسی گسترده افراد به محتوای وب و دیجیتال در 

است و  گرفته قرارو سایبری  ای شبکه های خرابکاریدیجیتالی به میزان زیادی در معرض خطرات سرقت اطالعات و 

که این  باشند میامنیت منابع دیجیتال  سامانهدرصد مجهز به  31تنها حدود  مطالعه مورد های کتابخانهاز میان  متأسفانه

 .سازد میموضوع جایگاه ضعیف بحث حفاظت و امنیت اطالعات در کشورمان را بیش از پیش نمایان 

، سوزی آتشتمامی این مراکز در معرض حوادثی از قبیل  ها کتابخانهئولین و کتابداران مس اظهارنظربر اساس  اگرچه

سیالب، زلزله، .... هستند، ولی در کمال تعجب تنها یک کتابخانه دارای برنامه یا تیم آمادگی، واکنش و ترمیم و جبران 

مه هستند و حتی در مواردی مسئولین و فاقد این برنا رسانی اطالعدرصد مراکز  31خسارت در برابر حوادث بوده و 

. این وضعیت فراتر از سطح اند  نبودهآن مطلع  های مزیتبا مفهوم این برنامه آشنایی نداشته و از  کلی طور  بهکتابداران 

 خوانی کتابمدیران و مسئولین ارشد حوزه کتاب و فرهنگ  پذیری مسئولیت، عدم رسانی اطالعمسئولین و کتابداران مراکز 

 .سازد میصورت گرفته نمایان  های هزینهرا از بابت در معرض خطر قرار دادن منابع ارزشمند و 

و تسهیالت اعالم  سامانهعمومی استان مجهز به  های کتابخانهدرصد  21بیش از  شده  انجام های بررسیبر اساس 

به تجهیزات  ها کتابخانهبا وجود تجهیز  متأسفانه، ولی باشند میاضطراری، ...(  های شمارهخطر )آژیر اعالم خطر، لیست 

در  نشانی آتش، ...(، در اغلب این مراکز کارکنان آشنایی استفاده از کپسول نشانی آتشایمنی و حفاظت ساده )کپسول 

 رسانی اطالعرا ندارند. این موضوع نشان از این واقعیت تلخ دارد که منابع و نیروی انسانی مراکز  سوزی آتشمواقع بروز 

و انتظار مراجعه  رسانی اطالعبوده و به جای تخفیف و تسکین آثار حوادث تنها توانایی  پذیر آسیبدر برابر حوادث بسیار 
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 باشند میاولیه  های کمکدارای لوازم و جعبه  ها کتابخانهاضطراری را خواهند داشت. همچنین، نیمی از  های فوریتمراکز 

نبوده  استفاده قابلممکن است بسیاری از این تجهیزات  ها جعبهمحتویات این  ای دورهسی به دلیل عدم برر متأسفانهولی 

 آشنایی کامل و صحیح نداشته باشند. ها آنو یا کارکنان کتابخانه با نحوه استفاده از 

 

 های عمومی استان مازندران بررسی مدیریت ریسک و بحران در کتابخانه ای مورده . شاخص1جدول 

 ردیف موضوع بله خیر

 3 حفاظت و پشتیبانی دیجیتالی از منابع کمیاب و خطی )اسکن منابع( 2 35

 5 دارای برنامه یا تیم آمادگی، واکنش و ترمیم و جبران خسارت در برابر حوادث 1 31

 1 دارای برنامه اولویت نجات منابع )منابع کمیاب، نسخ خطی، ...( در مواقع حوادث 51 21

 1 ی اضطراری، ...(ها شمارهو تسهیالت اعالم خطر )آژیر اعالم خطر، لیست  سامانهمجهز به  25 52

 2 ی، ...(نشان آتشمجهز به تجهیزات ایمنی و حفاظت )کپسول  311 1

 1 امنیت منابع دیجیتال سامانهمجهز به  35 22

 2 ی اولیهها کمکمجهز به لوازم و جعبه  25 12

 2 انتقال منابع، مراجعین و کارکنان در مواقع بروز حوادثتدارک نقاط امن جهت  51 21

 3 تمهیداتی جهت انتقال منابع به نقاط امن در مواقع بروز حوادث 35 22

 31 ی، سیالب، زلزلهسوز آتشبیمه ساختمان و منابع کتابخانه در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر  15 12

 33 نامه مهیباطالع مسئول و کارکنان کتابخانه از شرایط و مشخصات  51 21

 35 ی مقابله با حوادث پیش، در حین و پس از وقوعها مهارتآشنایی کارکنان کتابخانه با  11 11

 31 ضرورت بیمه ساختمان و منابع کتابخانه 35 2

 

عمومی جهت به حداقل رساندن خسارات، دارای  های کتابخانهضروری است  ،با توجه به ماهیت ناگهانی حوادث

درصد  51برنامه اولویت نجات منابع )منابع کمیاب، نسخ خطی، ...( در مواقع حوادث باشند. از این حیث، تنها 

قبلی جهت نجات و انتقال نسخ کمیاب و ارزشمند در مواقع  بندی اولویتو  ریزی برنامهعمومی استان دارای  های کتابخانه

همین آمار در ارتباط با تدارک نقاط امن جهت انتقال  دهد مینشان  آمده  دست  بههستند. همچنین، اطالعات بحران 

منابع، مراجعین و کارکنان در مواقع بروز حوادث نیز صادق است. ضروری است در زمان بروز حوادث اقداماتی جهت 

ضد آب و  های کیفبه در نظر گرفتن کاور یا  توان میحفاظت منابع دارای اولویت نجات صورت پذیرد که از آن جمله 

اشاره نمود. از این منظر نیز شرایط این مراکز  طبقات باالیی کتابخانه( مثال  عنوان  بهانتقال منابع به نقاط امن )

بروز حوادث  تمهیداتی جهت انتقال منابع به نقاط امن در مواقع ها کتابخانهدرصد از  35نامناسب بوده و تنها  رسانی اطالع

 های کتابخانهشناسی، رایج است که در  علم اطالعات و دانش زمینه دراین در کشورهای پیشرو  . عالوه براند  اندیشیده
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 گرفتهاتاق امن در ساختمان کتابخانه به منظور نگهداری موقتی اسناد و مدارک ارزشمند در نظر  باارزشنگهداری نسخ 

قرار نگرفته است.  توجه موردمازندران و حتی کشور ما این مباحث به صورت مجدانه  در استان متأسفانهاست که  شده 

تا زمان رفع کامل مخاطرات حوادث و  دیده  حادثه های کتابخانهجایگزین ارائه خدمات  های محلهمچنین، در نظر گرفتن 

مدیریت بحران است که با توجه به نوین در مباحث  های روشاز  ها کتابخانهدد از ساختمان اصلی جقابلیت استفاده م

 در کشورمان جایگاهی ندارد. خوانی کتابتوجه اندک مسئولین و مردم به امر کتاب و 

هزار انواع  111نگهداری حدود  محلدر حال حاضر  بررسی موردعمومی  های کتابخانهکه اشاره شد،  طور همان

، نتایج توزیع متأسفانهائز ارزش بسیار باالیی هستند. منابع اطالعاتی است که این منابع از حیث معنوی و مادی ح

درصد این مراکز دارای قرارداد بیمه  21حاکی از این است که در حدود  ها کتابخانهپرسشنامه و انجام مصاحبه کارکنان 

درصد  21ین، ، سیالب، زلزله نیستند. عالوه بر اسوزی آتشمترقبه نظیر ساختمان و منابع کتابخانه در برابر حوادث غیر

درصد  35 ها بررسیاطالعی ندارند. بر اساس این  نامه بیمهاز شرایط و مشخصات  ها کتابخانهمسئولین و کارکنان 

مسئولین و کتابداران بیمه ساختمان و منابع کتابخانه محل خدمت خود را، با توجه به موقعیت استقرار و وضعیت فیزیکی، 

، سیل، زلزله و سایر موارد سوزی آتشکتابخانه محل خدمت خود را به ترتیب   ندهتهدیدکنو خطرات  اند  دانستهضروری 

آشنایی با  مطالعه مورد های کتابخانهدرصد کارکنان  11 شده  انجام(. بر اساس بررسی 3)شکل  اند کردهمعرفی 

 های دورهمقابله با حوادث پیش، در حین و پس از وقوع آشنایی ندارند که این موضوع ضرورت برگزاری  های مهارت

 . سازد میرا نمایان  ها آنآموزشی عملیاتی و مانورهای مقابله با حادثه در میان 

 
 های عمومی استان مازندران. ای تهدیدکننده کتابخانه . سهم خطرات حادثه1شكل 

 

 گيری نتيجهبحث و 

، اما منابع موجود در روند میامروزی به شمار  محور دانشمراکز عصبی جوامع  مثابه  به رسانی اطالعو مراکز  ها کتابخانه

. در این راستا، ضروری است مدیران این مراکز، به منظور هستند پذیر آسیباین مراکز از بابت حوادثی نظیر سیالب 

خاص  های مدلو جبران خسارت جامعی به کار بندند.  العمل عکسکاهش خسارات و تلفات منابع، تمهیدات آمادگی، 

12 

16 

20 

52 
 سایر

 زلزله
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، ... 1، آال5، ایفال3نظیر یونسکو های سازمانتوسط  المللی بیندر سطح ملی و  ها کتابخانهمختلفی جهت مدیریت حوادث در 

جهت اتخاذ  ها کتابخانهبه  تواند میمحلی  های کتابخانهمطابق با شرایط  ها مدلاین  سازی بومیمعرفی گردیده است. 

 آتی مدیریت ریسک و حوادث کمک شایان توجهی نماید.  های استراتژی

، به منظور آمادگی مقابله در برابر شود میتوصیه  ها کتابخانهبه  «پیشگیری از درمان بهتر است»توصیه  اساس بر

و دانش مواجهه در برابر چالش جهت کمینه نمودن تلفات و خسارات  ها مهارتحوادث، به منابع انسانی دارای حداکثر 

باشد.  روز بهو جبران خسارت باید شامل تمامی ابزار و تجهیزات مدرن و  العمل عکس سامانهمنابع مجهز شوند. همچنین، 

غلبه بر خسارات ناشی از حوادث دیجیتال سازی منابع اطالعاتی کمیاب است که ضروری است حداقل  های روشیکی از 

 عمومی محل نگهداری نسخ خطی کمیاب و ارزشمند عملیاتی شود.  های کتابخانهدر 

 ساخته بشرعمومی استان مازندران در برابر حوادث طبیعی )همانند سیالب، زلزله، ...( و حوادث  های کتابخانه

، بلکه کنند میزیادی وارد  های آسیب ای کتابخانهبه منابع  تنها  نههستند. این حوادث  پذیر آسیب( سوزی آتش)همانند 

شود. بنابراین، آمادگی مداوم  رو هروببرای مدتی با مشکل اساسی  ها کتابخانهعملکرد و ارائه خدمات توسط  شوند میباعث 

 بهبهینه و جبران خسارت  العمل عکسحوادث جهت اطمینان از  گونه اینمواجهه با  برای ها کتابخانهنظیر  هایی سازمان

عمومی استان مازندران جهت رویارویی  های کتابخانهخواهد بود. این پژوهش به بررسی وضعیت  بااهمیتبسیار  ،موقع 

 است: شده  حاصلپیش/در حین/ و پس از حادثه پرداخته و نتایج ذیل 

گیری دیجیتالی از منابع کمیاب و خطی  اقدام به اجرایی نمودن حفاظت و پشتیبانی ها کتابخانهاز  توجهی قابلتعداد 

که این موضوع  باشند میامنیت منابع دیجیتال  سامانهمجهز به  ها آندرصد  31و تنها حدود  اند  نکرده )اسکن منابع(

 .سازد میرا بیش از پیش نمایان جایگاه ضعیف بحث حفاظت و امنیت اطالعات در کشورمان 

درصد  31تنها یک کتابخانه دارای برنامه یا تیم آمادگی، واکنش و ترمیم و جبران خسارت در برابر حوادث بوده و 

با مفهوم این برنامه  کلی طور  بهفاقد این برنامه هستند و حتی در مواردی مسئولین و کتابداران  رسانی اطالعمراکز 

 .اند  نبودهآن مطلع  های مزیتاز  آشنایی نداشته و

و تسهیالت اعالم خطر )آژیر اعالم خطر، لیست  سامانهعمومی استان مجهز به  های کتابخانهدرصد  21بیش از 

در اغلب این مراکز کارکنان آشنایی الزم جهت استفاده از کپسول  متأسفانه، ولی باشند میاضطراری، ...(  های شماره

 را ندارند. سوزی آتشدر مواقع بروز  نشانی آتش

قبلی جهت نجات و انتقال نسخ کمیاب و ارزشمند  بندی اولویتو  ریزی برنامهدارای  ها کتابخانهتنها تعداد اندکی از 

همین آمار در ارتباط با تدارک نقاط امن جهت  دهد مینشان  آمده  دست  بهدر مواقع بحران هستند. همچنین، اطالعات 

تمهیداتی  ها کتابخانهدرصد از  35نابع، مراجعین و کارکنان در مواقع بروز حوادث نیز صادق است. همچنین، تنها انتقال م
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که این نتایج تا حدود زیادی مشابه نتایج حاصل از  اند  اندیشیدهجهت انتقال منابع به نقاط امن در مواقع بروز حوادث 

 .باشد می( 5132) پژوهش وانی و گانایی 

، سوزی آتشدرصد مراکز دارای قرارداد بیمه ساختمان و منابع کتابخانه در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر  21د در حدو

اطالعی  نامه بیمهاز شرایط و مشخصات  ها کتابخانهدرصد مسئولین و کارکنان  21سیالب، زلزله نیستند. عالوه بر این، 

بداران بیمه ساختمان و منابع کتابخانه محل خدمت خود را، با توجه درصد مسئولین و کتا 35ندارند. این در حالی است که 

کتابخانه محل خدمت خود را به ترتیب  تهدیدکنندهو خطرات  اند  دانستهبه موقعیت استقرار و وضعیت فیزیکی، ضروری 

 .اند  کرده، سیل، زلزله و سایر موارد معرفی سوزی آتش

مقابله با حوادث پیش، در حین و پس از وقوع  های مهارتبا  مطالعه مورد های کتابخانهبیش از نیمی از کارکنان 

را  ها آنآموزشی عملیاتی و مانورهای مقابله با حادثه در میان  های دورهآشنایی ندارند که این موضوع ضرورت برگزاری 

 .سازد مینمایان 

دهای حفاظت امنیت منابع و مراجع در شود ضمن بررسی استاندار به عنوان پژوهش آتی در این زمینه پیشنهاد می

ها و آرشیوهای دنیا، الگو و استاندارد بومی دارای قابلیت اجرا از حیث محافظت فیزیکی و دیجیتالی منابع در برابر  کتابخانه

توان با مقایسه شرایط  های عمومی کشور تهیه و تدوین شود. از این طریق می سرقت و بالیای طبیعی برای کتابخانه

 رسانی پی برد. های کشور با استاندارد تهیه شده به بررسی فاصله و کمبودهای موجود در این مراکز اطالع نی کتابخانهکنو

 

 منابع

  .انتشارات دارلفکر .ها مدیریت بحران در کتابخانه(. 3131) فائزه ،فرهودی

 .های ایران: پژوهش کیفی کتابخانهالگوی بومی مدیریت بحران در (. 3131) فهیمه ،الحوائجی باب ؛فائزه ،فرهودی

 .111-113، (1)53 های عمومی. رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع

های  ها و مدیریت بحران )مطالعه موردی: کتابخانه کتابخانه(. 3131) ماهرخ ،ناصحی اسکویی ؛صدیقه ،محمداسماعیل

مدیریت اطالعات . های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران( دانشگاه

   .233-133، (1)33. تسالم
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