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Abstract
Background: Iran is an emergency state, and natural disaster such as; flood, earthquake or volcano
may be occur any time. Therefore, libraries should be prepared for these incidents.
Objective: The purpose of this study was to assess the disaster preparedness of libraries in Qazvin
University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This applied research with analytical survey method was conducted in the libraries of
Qazvin University of Medical Sciences, Iran in 2017. The study tool was a researcher-made
questionnaire that included 5 sections and 57 questions in three dimensions; building, management
and staff in evaluating the preparedness of the libraries against unexpected incidents. Validity of the
questionnaire was confirmed by librarian and statistics and its reliability was 0.85 based on
Cronbach's alpha coefficient.
Findings: Preparedness of the libraries of Qazvin University of Medical Sciences against flood,
earthquake, fire, storm and thunder was 25%, 20%, 14%, 8% and 5%. The percentage of the
libraries preparedness against all disasters were 14.4%, indicating a poor librarian’s readiness.
Conclusion: The results showed that university’s readiness was weak in unexpected events and
should provide a plan for natural disasters effectively.
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چکیده
ها باید در برابـر  سیل، زلزله و یا آتشفشان رخ دهد. بنابراین کتابخانه؛اي همچونز است و هر زمان احتمال دارد حادثهخیایران کشوري حادثه: زمینه

این حوادث آمادگی داشته باشند. 
هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بالیاي طبیعی است. میزان آمادگی کتابخانهبررسى ،پژوهش حاضرزهدف ا:هدف

هـاي  کتابخانـه اطالعـات شـامل آمـارى  جامعه وانجام 1396در سال تحلیلی -از نوع کاربردي و با روش پیمایشیپژوهش این ها:مواد و روش
در برابر حـوادث سنجش میزان آمادگی کتابخانهساخته دربارهمحققنامه پرسش،ابزار مورد استفاده در این تحقیقدانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. 

توسط متخصصان کتابداري و آمـار  نامهسؤال بود. روایی پرسش57بخش و 5ساختمان، مدیریت و کارکنان که مشتمل بر ؛غیرمترقبه از سه دیدگاه
دست آمد. به85/0ضریب آلفاي کرونباخ ید شد و پایایی آن براساس یتأ

، 14، %20، %25ترتیـب  % صاعقه بـه سوزي، طوفان و ر برابر سیل، زلزله، آتشهاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین دآمادگی کتابخانهمیزان ها:یافته
باشد.بود که نشان از آمادگی ضعیف کتابخانه می4/14ها در مقابل کلیه حوادث %و میزان آمادگی کتابخانه5%و%8

ی  طبیعـ جـدي بـراي آمـادگی در مقابـل حـوادث     طـور هدانشگاه در برابر بالیاي طبیعی آمادگی ضعیف داشته و بایستی بنتایج،طبق گیري:نتیجه
کند.ریزيبرنامه

سوزيسیل، آتشزلزله،، هابالیاي طبیعی، کتابخانه:هاکلیدواژه

:مقدمه
جـانی و  هايتساله خساربالیاي طبیعی هرایراندر 

شـرایط  ، تنـوع اقلیمـی  ارد. گـذ جـاي مـی  مالی فراوانی بر
عدم رعایت استانداردهاي علمـی  ع، طبیعی متفاوت و متنو

ویـژه  هبها وفقر فرهنگی در رویارویی با بحران، هادر سازه
ــوادث و ــحـ ــی، وسـ ــرانانح طبیعـ ــی از ایـ ــه یکـ را بـ

)1(.پذیرترین کشورهاي جهـان تبـدیل کـرده اسـت    آسیب

ــاي ــیبالی ــرطبیع ــالهه ــورمان،درس ــر      کش ــالوه ب ع
ازکثیـري شـمار میـر ومـرگ باعـث مالی،هايخسارت

جـدي مقابلهضرورتمسئلهاینکهشودمیهموطنانمان
یـادآوري راطبیعـی بالیـاي مهـار وغیرمترقبهحوادثبا

؛هسـتند بینیپیشقابلغیرحوادث طبیعیاگرچه.کندمی
پژوهشـی هـاي فعالیـت وعلمیمدیریتایجادقابلیتاما

ــراي ــهب ــامقابل ــوارضب ــاآنازناشــیع ــوده .داردوج

هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی،    منابع حفظ سرمایهها خانهکتاب
دلیـل  هـا بـه  کتابخانـه علمی و تاریخی یک ملت هسـتند. 

یـت هـر   وتاریخ و ه،تجمع ثروت مادي و معنوي کشورها
این )2(.دهندتشکیل میرا هاآنکشور، زبان، قومیت و نژاد 

کنندمقابلهغیرطبیعیحوادثمختلفانواعبابایدهامکان
برخـوردار حوادثیچنینباههالزم براي مواجآمادگیازو

هـا  باشند تا در زمان وقوع حادثه بتوانند از شدت خسـارت 
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حـوادث مـذکور  . بدیهی است قبل از هر چیز باید کم کنند
را دانسـت.  هـا را شناخت و شیوه مواجهـه و مقابلـه بـا آن   

ســیل، زلزلــه،؛حــوادث غیرمترقبــه شــاملکلــیطــوربــه
)3(.باشندمیسوزي، طوفان و صاعقه آتش

اي آسـیب تمـامی مـواد کتابخانـه   بـه توانـد میسیل
مشـکالت بـروز عامـل سـیل ازناشیاليوگل. برساند
وتأسیسـات وآبهـاي لولـه کتابخانه،موادبرايفراوانی

بـه نیـاز باعـث امـر ایـن کـه شودمیکتابخانهتجهیزات
شـدید هـاي سـیل . شدهدخواگیريوقتوگرانتعمیرات

باعـث وکـرده جـا جابـه رافاضالبوآبهايلولهقادرند
سـرریز موجـب کـه  شوندفاضالبهايلولهآبزدنپس

هـا آنپخشوفاضالبهايچاهوفضوالتمخزنشدن
ومحیطـی زیسـت مشـکالت بـروز وکتابخانـه سطحدر

شـدن پخشاحتمالسیلوقوعهنگام. شودمیبهداشتی
ــواد ــشآم ــدزات ــت،مانن ــزیننف ــطحدر... وبن وآبس
اتصـال وبـرق هايدکلشدنواژگونازناشیهايجرقه
وجـود سـوزي آتـش وگرفتگـی برقخطربرق،هايسیم
)4(.دارد

هــايهــاي مــالی، صــدمهخســارتبــرعــالوهزلـــزله
در مقالـه  . داردهمـراه بـه نیـز فراوانیانسانیواقتصادي

آمـده  معـروف شـناس زلزلهبارلیاز آقايبختیاري به نقل 
بـزرگ     هـاي لـرزه زمـین ازپـس حریقوقوع«: است که

زمـین مکمـل قسمتراآنبایدکهاستمعمولچنان آن
)4(.»نمودفرضلرزه

تـاریخ درشـده ثبـت سـوزي آتشاولینازآمارطبق
مـیالد ازقبـل 612سـال ازپالبانیآشورکتابخانهیعنی

گزارشدنیاهايکتابخانهدرسوزيآتشمورد73تاکنون،
اشـاره زیـر مواردبهتوانمیهاآنترینمهم. ازاستشده
بـزرگ کتابخانـه بخارا،کتابخانهاسکندریه،کتابخانه: کرد
بغـداد، کتابخانـه عباد،بنصاحبعظیمکتابخانهرم،شهر

مریکـا اکنگـره کتابخانـه ،1812سالدرمسکوکتابخانه
ــاییتوســط ــابریتانی دانشــگاه،1825و1814ســالدره

ــادانشــگاهاستراســبورگ، ــزار 36خســارتواوکالهام ه
انگلسـتان نورویچمرکزيکتابخانه،1903سالدردالري

آوریلدرعراقملیکتابخانهسوزيآتشو1994سال در
نیـز ایـران درسـوزي آتـش آماراخیر،هايدههدر. 2003
هـا آنتـرین مهـم کـه اسـت برانگیزتأملوحظهمالقابل

،1355سالدرتهراندانشگاهمرکزيکتابخانهاز:عبارتند
ــه ،1356ســالدربلوچســتاندانشــگاهمرکــزيکتابخان
ــه ــهحکــیملقمــانبیمارســتانکتابخان تهــران و کتابخان
سـال دراصـفهان دانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکده

کتابخانـه  سـوخت. آتشدرکتابلدجهزار85که1366
سیس شد تأ1318در سال دانشکده حقوق دانشگاه تهران

، ســاختمان جدیــد 1384ســال و پــس از ســوختن آن در 
هـزار 8تا7حدودسوزيآتشآنردساخته شد.کتابخانه 

سوخت.آتشدرکتابنسخه
تا 75قریب کهاستآنازحاکیمختلفهايبررسی

گیـري پـیش وبینـی پـیش قابـل هاسوزيشآتدرصد80
ادواتمـؤثرترین بهشدنمجهزبامواردبقیهدروهستند

وتحـول حـال درهمـواره کهروزنشانیآتشتجهیزاتو
ممکـن حـداقل بهراخساراتمیزانتوانمیاستتکامل
درمشابههايسازمانسایروهاکتابخانهبیمه)5(.دادتقلیل
بـا کـه شـود تصـور اگرولیاستالزمسوزيآتشمقابل
جبـران سـوزي آتـش اثـر بـر واردهخسـارت کردن،بیمه
جـانی، تلفـات زیـرا ایـم پیمودهخطاراهگفتبایدشودمی

واردهفرهنگـی خسـارت وآنازناشـی روانـی هـاي جنبه
است.جبرانغیرقابل

همـراه سـیل وشـدید هـاي بـاران بااغلبهاطوفان
از بافـت اجتمـاعی و   ی یعنوان جزها بهکتابخانه)6(.هستند

هـاي الزم،  بینـی در صورت عـدم پـیش  مدنی یک جامعه
اي مغبون و متضرر شوند.توانند در اثر هر نوع حادثهمی

ورعد2000تا1500بیندنیاسراسردرلحظههردر
بـه ايصـاعقه اگرکردقضاوتبایدحال. دهدمیرخبرق

ــاختمان ــهکتابس ــخان ــدابتاص ــهوکن ــذکور،کتابخان م
گیـر  بـرق سامانهوگیراعقهص[کافیامکاناتوتجهیزات

باشـد، نداشـته اختیـار درواقعهاینکنترلبرايرا]تز)ار(
. زدحـدس راآنازناشیتخساروصدمهتوانمیگاهآن

وتأسیسـات تجهیـزات، وسـاختمان بـه توانـد میصاعقه
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اسـت قـادر ویـژه بـه نمایـد، واردتخساراطالعاتیمنابع
جديمشکالتباومختلراکتابخانهرایانهوبرقسامانه
احتمـال صـاعقه، هـاي جرقـهاصـابتاثردر. نمایدمواجه
بایدکتابخانهلذا. داردوجودنیزانفجاروسوزيآتشوقوع

بـرق ،گیربرقسیستمضدصاعقه،تجهیزاتوهاسامانهبه
)7-10(.باشدمجهزایمنیتجهیزاتسایرواضطراري

ــ ــی بایســتی ســه مبحــث عــام در تمــامی  هب طــور کل
نظر قرار گیرد. این سه حوزه عبارتند از:ها مدساختمان

)11(مدیریت بحران-1

)12(حفاظت-2

)13(امنیت-3

بررسـی وضـعیت   "تحت عنوان نتایج پژوهش نیکنام
هـاي  ر کتابخانـه اي دانـه داري مـواد کتابخ نگـه حفاظت و 

هـا  کتابخانه نشان داد که کتابخانه628بررسی در"ایران
از مـواد مکتـوب   فاقد تجهیزات ایمنی الزم براي حفاظت

هاي مورد تر کتابخانهکند که بیشبیان مین ودند. همچنیب
ــه ســاخته نشــده  ــا کــاربري کتابخان ــد. هــیچ مطالعــه ب ان

ســنج، بـت دگیــر، رطواي مجهـز بــه دوربـین، دز  کتابخانـه 
)14(.سوزي نبودهاي هشداردهنده آتشدماسنج و سیستم

رعایت اصول ایمنی در ساختمان شعبانی در پژوهشی
د هاي وابسـته بـه آسـتان قـدس رضـوي را مـور      کتابخانه

ـ  نشان داد که شاخصارزیابی قرار داد. نتایج  ی هـاي امنیت
؛ازعبارتنـد  ویـت  ترتیب اولها بهتعیین شده براي کتابخانه

سیسات، ایمنی در در برابر خسارت ناشی از خرابی تأایمنی
حاجی )15(.سوزيبرابر بالیاي طبیعی و ایمنی در برابر آتش

ل اي پـس از تبیـین نظـري مسـای    العابدینی در مقالـه زین
بـه  رسـانی هـا و مراکـز اطـالع   کتابخانـه امنیت فیزیکـی  

هـا و ل امنیتی پرداختـه و تجربـه  طرح مسایهاي ضرورت
هاي موجود در این زمینه را معرفـی و هـر یـک را    فناوري

)13(.ارزیابی کرده است

بررسی وضـعیت ایمنـی در   میرحسینی و میراکبري در 
دانشـگاه آزاد  8هـاي منطقـه   سوزي کتابخانـه مقابل آتش

مورد بررسی قرار دادند را باب کتابخانه 31تعداد سالمی،ا
مطـابق  ها کتابخانهدرصد 100که رسیدنداین نتیجه و به

و چیـزري  تقـی )16(.باشـند با معیارهاي ایمنی حریق نمـی 
مطالعـه تطبیقـی   "میرحسینی در پژوهشی تحـت عنـوان   

هاي عمـومی وابسـته بـه سـازمان     شرایط ایمنی کتابخانه
هـاي عمـومی   فرهنگی هنري شهرداري و نهاد کتابخانـه 

بخانـه  کتا109شرایط ایمنی با بررسی"کشور در شهر قم
هـاي کیفیـت   شـاخص که درندنشان دادمی شهر قمعمو

سـوزي تفـاوت   و ایمنی کتابخانه در برابـر آتـش  ساختمان
ــه ــان کتابخان ــاداري می ــهمعن ــاد و کتابخان هــاي هــاي نه
طوري که ایـن معیارهـا در   به؛شهرداري تهران وجود دارد

همچنین .تر رعایت شده بودهاي عضو نهاد بیشکتابخانه
سـیل و  ی در برابـر زلزلـه، طوفـان،   هاي ایمنـ صدر شاخ

داري بـین  رابر عوامل بیولوژیکی تفاوت معنیحفاظت در ب
هـاي ایمنـی   زمینـه کتابخانه مشاهده نشـد. در نهایـت در  

هـاي ناشـی از عوامـل    کارکنان، حفاظت در برابـر آسـیب  
رسانی فیزیکی و شیمیایی و ایمنی در برابر سرقت و آسیب

هـاي  هاي شـهرداري از کتابخانـه  بخانه، وضعیت کتامنابع
)17(.عضو نهاد بهتر ارزیابی شد

بررسی وضـعیت  درفرخی و بیات بداقی نتایج مطالعه 
نشان داد که در کل بین هاي استان زنجان ایمنی کتابخانه

کارگیري اصـول حفاظـت و ایمنـی در سـاختمان     میزان به
فـاوت  هاي عمومی و دانشـگاهی شـهر زنجـان ت   کتابخانه

اي و موسوي در مقالـه الدینیتاج)18(.معناداري وجود ندارد
ــوان  ــت در معمــاري فضــاهاي  "تحــت عن مــدیریت امنی

هـا کـه   کتابخانـه امنیتـی ل مسـای به بررسی "ايکتابخانه
ارتباط نزدیکی با نوع ساختمان، طراحی فضا، اداره سازمان 

و نکـاتی جهـت   و پیگیري تدابیر اجرایی داشت، پرداختند
اطالعـات  هـا و  چارچوب ایمنـی کتابخانـه  تنظیم و تدوین 

ـ  هت مدیریت امنیـت کتابخانـه  تجربی و عملی ج ه هـا ارای
)19(.کردند

ارزشیابی وضعیت عملکرد مـدیریت  در ملک الکالمی
هـاي  هـاي مرکـزي دانشـگاه   اطالعات در کتابخانهامنیت

المللـی  در شهر قم براسـاس اسـتاندارد بـین   دولتی مستقر
نفـر از  74نامـه میـان   پرسـش با توزیـع سیآي. اي.یزو/ا

کتابخانه به ایـن نتیجـه دسـت    13مدیران میانی و اصلی 
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یافت کـه در کتابخانـه مـورد پـژوهش میـانگین رعایـت       
ــزو ــتاندارد ای ــاي شــاخصدر27002ســی. اي. آي/اس ه

، مـدیریت امنیـت اطالعـات    )91/3(هاي امنیتـی سیاست
)، 38/4(امنیـت امـوال سـازمان   ، مدیریت )23/4(سازمان
وفیزیکـی امنیـت انسانی، مـدیریت منابعامنیتمدیریت

ارتباطــاتوعملیــاتامنیــت)، مــدیریت07/4(محیطــی
)، 38/4(اطالعـات بـه دسترسـی کنترل)، مدیریت15/4(

هـاي سیسـتم دارينگـه واکتساب، توسعه، حفظمدیریت
ــاتی ــدیریت92/3(اطالع ــران)، م ــتبح ــامنی اتاطالع

)، مـدیریت 46/3(کـار وکسـب استمرار)، مدیریت84/3(
ارزشــیابی، جــدولبراســاس)4(باشــد.) مــی69/3(تطــابق
مطلـوب وضـعیت دراستانداردهايشاخصتماممیانگین

کلـی طورهبکهبودآنازحاکیپژوهشدارند. نتایجقرار
مـدیریت لحاظازدولتی قم هاي دانشگاهمرکزيکتابخانه

اطمینان باودارندقرارمطلوبیشرایطدرطالعاتاامنیت
اطالعاتامنیتمدیریتمیانگینگفتتوانمیدرصد 95
آي. اي. سـی.  ایـزو اسـتاندارد کتابخانـه براسـاس  این در

درواسـت متوسـط حدازباالتروبوده4با برابر27002
لحـاظ ازکتابخانهایندرهمچنیندارد.قرارمطلوبیسطح
)20(.نداردوجودمعناداريتفاوتاطالعاتامنیتتمدیری

) سـندي بـا عنـوان   2002(کتابخانه عمومی دیـویس 
ل ایمنـی و  یدر راستاي مسـا "و حفاظت کتابخانهایمنی "

ن به ایمنی آامنیتی کتابخانه خود تدوین کرده است که در 
هاي هاي خطر، روشنایی قسمتها، وجود زنگدر و پنجره
کنـد. تابخانه و ایمنی کلیدهاي بـرق اشـاره مـی   مختلف ک
هـاي ورود و  هاي خطر در کنـار درب وجود زنگهمچنین

)21(.داندخروج را براي باال رفتن ایمنی کتابخانه الزم می

هـاي ناشـی از   با توجه به حساسیت موضـوع بحـران  
تـر،  حوادث طبیعی و احتمال تکرار حوادث در ابعـاد وسـیع  

وهشی در این خصوص در دانشـگاه علـوم   تاکنون هیچ پژ
پزشکی قزوین انجام نشده است. لذا الزم دانستیم که بـه  

هاي کتابخانهمدیریتیتمهیداتوتمانساخوضعیتبررسی
این دانشگاه بپردازیم. همچنین سعی شده است که نقـاط 

غیرمترقبه بیانحوادثامقابله بدرهاکتابخانهضعفوقوت

ه شود.حل این مشکالت ارایکارهایی برايهپایان راو در

هامواد و روش:
-پیمایشـی پژوهش حاضر از نوع کاربردي و بـا روش  

. جامعه آمارى ایـن  انجام شده است1396تحلیلی در سال 
هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین بـود.  کتابخانهپژوهش، 

محقـق نامـه  ابزار مورد استفاده در ایـن تحقیـق، پرسـش   
در برابر حـوادث  هاسنجش میزان آمادگی کتابخانهته ساخ

ایمنـی در برابـر سـیل، زلزلـه،      مقولـه پـنج  درغیرمترقبه 
57مشتمل بر سه بخـش و  سوزي، طوفان و صاعقهآتش

شامل نامه ال بود. بررسی امکانات ساختمانی در پرسشسؤ
سیسـات، ال از دیـدگاه کارکنـان تأ  سؤ32اولسه بخش؛ 
در ال سـؤ 8ال از مـدیریت کتابخانـه و   سؤ17بخش دوم 

ررسـی وضـعیت   براي بد. بخش سوم از دیدگاه کارکنان بو
هاي دانشگاه علوم پزشـکی قـزوین   کلی آمادگی کتابخانه

ـــوادث غیر در  ــر ح ــدام از   مترقبراب ــر ک ــازات ه ـــه امتی ب
تی که هر کتابخانـه از تعـداد   یعنی نمرادر کلها کتابخانه

سـپس  اسبه شد.محه بودردکسب کنامهپرسشال سؤ57
ها میانگین وزنی ها با هم جمع و از آنکتابخانههايامتیاز

هـاي  ها در ابتدا پاسـخ نامهپس از دریافت پاسخ. گرفته شد
بــدون پاســخ در هــر بخــش از هــايو ســؤالداده شــده

افـزار اکسـل   وارد نـرم نامه تفکیـک شـده و تمامـاً   پرسش
دادن وضـعیت آمـادگی   گردید. میانگین وزنی براي نشـان  

هـا طبـق   ز طریق محاسبه امتیازهاي کتابخانهها اکتابخانه
نامـه  اساس پنج وضعیت اعالم شده در پرسـش بر1جدول 

نامه توسـط  روایی پرسشپس از تبدیل به درصد بیان شد. 
متخصصان کتابداري و آمار دانشگاه علوم پزشـکی ایـران  

آن براسـاس محاسـبه ضـریب آلفـاي     یید شد و پایـایی  تأ
دست آمد. هب85/0کرونباخ 

ها از طریق مراجعه حضوري و مکاتبـه بـا   نامهپرسش
ایط موجـود و بـا همـاهنگی و مـدیریت     هدف بررسی شر

رسانی پزشکی دانشـگاه علـوم پزشـکی    رییس اداره اطالع
استفاده باهادادهتحلیلوشد. تجزیهارسالوتکمیلقزوین

انجام شد.افزار اکسلنرمروش آمار توصیفی از طریق از
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هایافته:
ســؤال اول هــیچ 6در مــورد ســیل، بـه  سـؤال  11از 

ــخی داده ن ــاي  پاس ــوع امتیازه ــدا مجم ــود. در ابت ــده ب ش
هـا  سـپس از آن و محاسـبه  مـورد مطالعـه  يهـا کتابخانه

وزنـی  ، میـانگین  1نمـودار  طبق گرفته شد.میانگین وزنی 
25هـاي مـورد مطالعـه    یعنی کتابخانـه ،بود75/2ر با براب

ـ توجـه  که با درصد در برابر سیل آمادگی دارند ه جـدول  ب
ـ  یک آمادگی کتابخانـه  ر سـیل در حـد ضـعیف   هـا در براب

ارزیابی شد.
ــش 22 ــؤال پرس ــاره  س ــه درب ــادگی  نام ــعیت آم وض

میـانگین  ،1طبـق نمـودار   بـود.  در برابر زلزله ها کتابخانه
بـود کـه ایـن    4/4با هاي مربوطه برابر کتابخانههاينمره

هـاي باشـد. یعنـی کتابخانـه   درصـد مـی  20مقدار برابر با 
درصد در برابر زلزله آمادگی دارند که براساس 20مربوطه 

، در حد ضـعیف ارزیـابی   آمادگی در برابر زلزلهجدول یک
هـاي مـورد   براي بررسی وضـعیت آمـادگی کتابخانـه   شد.
نامـه  سـوزي از بخـش سـوم پرسـش    لعه در برابر آتشمطا

، 1طبق نمـودار  سؤال بود. 25تعداد شامل که ستفاده شدا
4/3برابر با سوزي ها در برابر آتشمیزان آمادگی کتابخانه
برابــر در درصــد 14هــاي مربوطــه بــود. یعنــی کتابخانــه

در حـد  براساس جدول یـک  سوزي آمادگی دارند که آتش
ارزیابی شد.خیلی ضعیف

سـؤال بـود   6نامـه کـه داراي   از بخش چهارم پرسش
هاي مـورد مطالعـه  براي بررسی وضعیت آمادگی کتابخانه

،1ودارـق نمـطب.دـاده شـاد استفـان و گردبـدر برابر طوف

براي طوفان هاي مورد مطالعهکتابخانههايمیانگین نمره
درصـد  8ر برابر بـا  که این مقدااست48/0برابر و گردباد

آمادگی در برابر طوفان و گردباد در طبق جدول یک،. بود
بـراي بررسـی وضـعیت    حد خیلـی ضـعیف ارزیـابی شـد.    

هاي مورد تحقیـق در برابـر صـاعقه کـه     آمادگی کتابخانه
سؤال بود، ابتدا مجموع امتیازهاي صـاعقه بـراي   5حاوي 

امتیازها ها محاسبه و سپس از مجموعهر کدام از کتابخانه
. یعنـی  بـود 25/0بـا  میانگین وزنی گرفته شـد کـه برابـر    

درصـد در برابـر صـاعقه آمـادگی     5هاي مربوطه کتابخانه
).1ضعیف ارزیابی شد (نموداردارند که در سطح بسیار 

هــا در برابــر حــوادث میــانگین وزنــی کلــی کتابخانــه
مطالعههاي موردبود یعنی کتابخانه2/8برابر با غیرمترقبه 
حوادث غیرمترقبـه آمـادگی   درصد در برابر14در مجموع 

هـاي  ساس جدول یک وضعیت کلی کتابخانـه اکه بردارند
(نمودارهـاي  ضـعیف ارزیـابی شـد   خیلـی  مربوطه در حـد  

).2و 1شماره 

نامه آمادگی کتابخانه روش امتیازبندي پرسش-1جدول 
در برابر حوادث غیرمترقبه

ضعیتوامتیاز کتابخانه
عالی100-80
خوب80-60
متوسط60-40
ضعیف40-20
بسیار ضعیف20-0

هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برابر حوادث طبیعیآمادگی کتابخانهمیانگین- 1نمودار
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رمترقبهیدر برابر حوادث غمورد بررسی هايکتابخانهیآمادگزانیدرصد م- 2نمودار 

گیريهبحث و نتیج:
هاي دانشـگاه  باتوجه به ضعیف بودن آمادگی کتابخانه

علوم پزشکی قزوین در برابـر سـیل و زلزلـه، الزم اسـت      
وجـود  ها به مواردي همچون؛ مسئولین و مدیران کتابخانه

جداره کـردن  پریزها، دوو زنگ خطر، محافظ تمامی کلید 
ر برابـر  داشـتن خـود د  سعی در آماده نگهتوجه وها پنجره

ا توجه به قدمت سـاختمان  د. لذا بنداشته باشهااین حادثه
مدیران مربوطه بایستی اقدامات الزم را جهتها، کتابخانه

هــاي فــرار راههــا و ایجــاد افــزایش اســتحکام ســاختمان
هـاي تاي منتشـره از خسـار  تعبیه نمایند. آمارهـ کارکنان 

کـه ایـن  ها در دنیا حاکی از آن اسـت  سوزيناشی از آتش
ات زیادي را بر فت و تلحادثه بسیار خطرناك بوده و خسار

گذارد.جاي می
سـوزي در امـان   ها نیز در طول تاریخ از آتشخانهتابک

.ی داشـته باشـند  آمادگدر مقابل این پدیده اند و بایدودهنب
سـوزي در  هاي مورد بررسی در برابر آتشانهآمادگی کتابخ

در ایـن خصـوص   سب قرار دارند. حد خیلی ضعیف و نامنا
هـاي  نصـب کپسـول  ؛گردد که مواردي ماننـد میپیشنهاد

مسـئول  هاي عدم ورود افراد غیرآتش نشانی، نصب پالك
خـارج کـردن مـواد    زا،مـواد آتـش  حـاوي  هـاي  به مکان

هـا و مـوارد مشـابه انجـام     زا به بیرون از کتابخانـه اشتعال
پذیرد. 

خیلـی  برابـر طوفـان و گردبـاد   در هاآمادگی کتابخانه
بایستی آمادگی خود را در برابر این ضعیف ارزیابی شد، لذا

به حد مطلوبی برسانند. در این الي طبیعی تقویت کنند و ب

هـاي  ها با سـازمان مدیران ارشد کتابخانهالزم استزمینه
هـاي  جلسـه مقابله با حـوادث طبیعـی و شـهرداري شـهر    

هـاي تا با همفکري بتوانند تصمیمشند داشته بااندیشی هم
ایـن  هـاي  همچنین آمادگی کتابخانـه جدي را اخذ نمایند. 

در حـد بسـیار   در برابر صاعقه نیز مناسب نبـوده و  مطالعه 
در هـا وضـعیت کلـی کتابخانـه   محاسبه شد. نتایجضعیف 

حد خیلی ضعیف ارزیابی شـد و مترقبه دربرابر حوادث غیر
مورد مطالعه، آمـادگی  دانشگاههايان داد که کتابخانهنش

تواند امنیت نمیکافی در برابر حوادث غیرمترقبه را ندارد و
باید گفـت  ادامهکاربران را حفظ کند. در منابع، کارکنان و 

بـا بایـد دیگر،عمومینهادهايتماممانندهاکه کتابخانه
صـورت دروکننـد مقابلهغیرطبیعیحوادثمختلفانواع

. باشـند برخـوردار الزمآمـادگی ازحوادثیینچنبامواجه
هـاي قـدام اوسـریع گیريتصمیمبهحوادثنوعاینزیرا

.استنیازمندفوري

پیشنهاداتی دست آمده از تحقیقهبر نتایج بدر اینجا، بنا
انتخـاب شـیب   گـردد: میه ارایاز حوادث جهت پیشگیري 

رسی وضعیت بر، هاي تخلیه آبایجاد کانال،تند پشت بام
جلـوگیري  منظور ها بهبررسی درب و پنجرهآب، کشی لوله

از بتـون  هـا و دیوارهـا  ساختماناسکلت ایجاد ، نفوذ آباز
هـا در  تـر بـراي کتابخانـه   هـاي پـایین  انتخاب طبقه، آرمه

ماننـد طبقـه دوم و سـوم، ممنوعیـت     هاي بلنـد ساختمان
درون زا داري وسایل آتشممنوعیت نگهاستعمال دخانیات، 

داري صحیح از وسـایل کتابخانـه،   نگهساختمان کتابخانه، 
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دهنده ریـق و هشـدار  فـاي ح هاي اطنصب صحیح سیستم
تعبیه   عالیم خروج اضطراري در کتابخانه، نصبوشمند، ه

فاي حریق مناسـب،  هاي اطبسته، کپسولهاي مداردوربین
ــه مسیســتم ــتهــاي تهوی ســنج، ناســب، دماســنج، رطوب

هـاي  اسـتفاده از سـطل زبالـه   ، یه مطبوعي تهوهالتیاسپ
عـدم  بـرق سـاختمان،   استاندارد کشیسیم،دارفلزي درب

در منـاطق  وجود پنجره در بخـش آرشـیو اسـناد و کتـب    
.دلیل ساییدگی مواد با سیلیس شنزا بهطوفان
گفــت کــه تــدوین و ابــالغ تــوانطــور کلــی مــیهبــ
ـ هاي مقابله با حـواد نامهآیین اي طبیعـی توسـط   ث و بالی

هـاي آمـوزش کتابـداران و کارکنـان     هـا، کارگـاه  دانشگاه
سازي یین و تخصیص بودجه الزم جهت ایمنکتابخانه، تع

اي و بیمـه سـاختمان و مـواد    ساختمان و مـواد کتابخانـه  
کتابخانه از راهکارهاي پیشگیري حوادث و بالیاي طبیعی 

ن دیگر، لحاظ کـردن  روند. از راهکارهاي بنیادیمیشمار هب
زیکــی بــراي رشــته کتابــداري و واحــد درســی ایمنــی فی

رسانی است.اطالع

گزاريسپاس:
رسانی پزشکی ریاست محترم اداره اطالعوسیله از بدین

در انجام این پژوهش اساتید و کارکنانی که ،مین منابعو تأ
شود.تقدیر و قدردانی مییاري رساندند، به ما 
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