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چکیده
هدف اصلی اين پژوهش بررسی وضعیت مديريت بحران در کتابخانههای عمومی شهرستان کاشان
است .پژوهش به روش پیمايشی تحلیلی صورت گرفته است .جامعه آماری اين پژوهش شامل تمام
کتابداران کتابخانههای عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان کاشان است که در زمان گردآوری دادهها،
 24نفر بوده ،و همه آنها مورد مطالعه قرارگرفتهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته
مديريت بحران است که روايی آن برابر  31593و میزان پايايی آن با آلفای کرونباخ برابر 31817محاسبه
شد و مورد تأيید قرار گرفت .تجزيه وتحلیل دادهها از طريق نرمافزار SPSS43در دو سطح آمار
توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است .نتايج تجزيه و تحلیل يافتهها نشان میدهد وضعیت
کتابداران شهرستان کاشان در سه سطح مديريت قبل ،هنگام و پس از بحران در حد ضعیف است.
همچنین تحلیل رابطه وضعیت مديريت بحران و سطوح آن با جنسیت کتابداران ،تنها بین مديريت قبل
از بحران و جنسیت کتابداران رابطه معنیدار مشاهده شد و درکل ،رابطه معنیداری بین جنسیت و
وضعیت مديريت بحران مشاهده نشد .همچنین بین سابقه خدمت و وضعیت مديريت بحران و سطوح
آن نیز در افراد مورد مطالعه رابطه معنیداری مشاهده نشد .نتايج بیانگر اين است که وضعیت مديريت
بحران و سطوح آن در کتابداران کتابخانههای عمومی کاشان ضعیف است و هیچگونه رابطهای بین
وضعیت مديريت بحران و سطوح آن با سابقه خدمت و جنسیت کتابداران وجود ندارد .نتايج اين
پژوهش میتواند با رفع نقاط ضعف مشاهده شده در سطوح مديريت بحران کتابداران در جهت ايجاد
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آمادگی بیشتر آنها در رويارويی با بحرانهای پیشرو مؤثر واقع گردد .ازاينرو مقاله در تعیین وضعیت
سطوح مديريت بحران در کتابداران کتابخانههای عمومی شهرستان کاشان و تعیین رابطه جنسیت و
سابقه خدمت کتابداران با وضعیت مديريت بحران و سطوح آن است.
کلیدواژهها :مديريت بحران در کتابخانهها ،کتابخانههای عمومی ،کتابداران و مديريت بحران،
کتابخانههای شهرستان کاشان
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مقدمه
امروزه بحرانها به واقعیتی جدايیناپذير از ماهیت درونی سازمانها تبديل شده است که
در اثر رخدادها و عوامل طبیعی وغیرطبیعی پديدآمده است و خساراتی به مجموعه،
سازمان و يا جامعه انسانی وارد میکند .بحران مقولهای است که همه جوامع و سازمانها
با توجه به فعالیت و ماهیتشان ،کم وبیش با آن روبهرو میشوند (ياراحمدی.)9387 ،
سازمانها با عوامل تأثیرگذار مختلفی روبهرو میشوند که براثر اين برخورد ،زمان رسیدن
آن سازمان به اهدافش را غیرقطعی میکند وسازمان درگیر بحران میشود .ازطرفی حذف
کامل تمام بحرانهايی که سازمان راتهديد میکند ،ناممکن است (جاکوبیس)4393 ،9؛
بنابراين ،پیشبینی ،آمادگی و شناخت بحران از عوامل مهمی است که مدير سازمان وظیفه
دارد بر اساس آن بحران را کنترل کند (رودينی .)9389 ،اين مقاله به بررسی وضعیت

تعاریف و ادبیات پایه
از بحران و مديريت آن تعاريف متعددی شده است .مازور ( ،)9375بحران را تغییرات
سريع در محدوده اندک زمانی میداند که برجنبههای بسیاراساسی نهادها ،نگرشهای
اخالقی ،انواع انديشه و احساس ،ساختار قدرت و تشکیالت اقتصادی تأثیر میگذارد .در
تعريفی ديگر ،بحران به حواثی اطالق میشود که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و
انسانی به طور ناگهانی به وجود آيد و خساراتی را به جامعه ياسازمان تحمیل کند که
برطرف کردن آن به اقدامات و عملیات اضطراری و فوقالعاده نیاز داشته باشد .پیرسون و
کالير 4مديريت بحران را تالش نظاميافته توسط اعضای سازمان به منظور پیشگیری از
بحرانها و يا مديريت آن در زمان وقوع میدانند .در تعريفی ديگر ،مديريت بحران ،فرايند
برنامهريزيها و اقدامات دولتی ودستگاههای اجرايی دولتی و عمومی بیان شده است که
بامشاهده ،تجزيه و تحلیل بحرانها ،به صورت يکپارچه ،جامع و هماهنگ و با استفاده از
ابزارهای موجود میکوشد از بحرانها پیشگیری ،و يا درصورت وقوع بحران درجهت
1. Jaques
2. Pearson & clair
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مديريت بحران در کتابخانههای عمومی شهرستان کاشان میپردازد.

کاهش آثارآن ،ايجاد آمادگی الزم ،مقابله ،امدادرسانی سريع و بهبود اوضاع تارسیدن به
وضعیت عادی وبازسازی تالش کند (حسینی.)33 :9385 ،
فعالیتهای مديريت بحران در چهار مرحله پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی
دستهبندی شده است .در شکل شماره  9چرخه سامانه مديريت جامع بحران نشان داده
شده است.
مقابله

بازسازی

پیشگیری

بحران
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آمادگی

شکل  .3چرخه سامانه مدیریت جامع بحران

 .9پیشگیری :اين مرحله مهمترين بخش مديريت بحران است که دربردارنده اهداف و
راهبردهای حفاظت پیشگیرانه است و شامل اقداماتی برای به حداقل رساندن خطرهای
مهارشونده است (محسنیان .)9388 ،اين اقدامات بهمنظور کاهش يا ازبین بردن میزان
خطرپذيری حوادث طبیعی و فناورانه بر جان و مال مردم در بلندمدت است (حسینی،
.)37 :9385
 .4آمادگی :تهیه دستورالعمل مناسب ،سازمانيافته ومرتبط برای وضع اضطراری ،تعیین
روش ومراحل تخلیه واقدامات احتیاطی ،اولويتبندی منابع اطالعاتی واطالعات فنی
سامانههای رايانهای موجود ،شناسايی افراد کلیدی و اصلی مانند مأموران آتشنشانی،
رئیس اموراداری ،گروه برنامهريزی ،گروههای هماهنگکننده برای کمک در زمان وقوع
حوادث ،ذخیره و جمعآوری تجهیزات ضروری به منظور استفاده در وضعیت اضطراری،
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آموزش نیروها و داشتن پوشش بیمهای از جمله مهمترين موارد در مرحله آمادگی
مديريت بحران است (اشمن 49 :9383 ،ـ .)29
 .3مقابله :مقابله شامل اقداماتی است که پیش از وقوع ،هنگام يا بالفاصله پس از وقوع
حادثه يا بحران برای نجات جان افراد و به حداقل رساندن خسارت و افزايش اثربخشی
عملیات بازسازی انجام میشود (حسینی .)38 :9385 ،اطمینان از ايمنی کارکنان ،ارزيابی
سريع وضعیت موجود ،ايجاد ثبات کاری در محیط ،ارزيابی جامع و صحیح میزان
خسارات از مهمترين اقدامات در اين مرحله می باشد (بشیری و ذبیحی فريديان.)9317 ،
 .2مجموعه اقدامات الزم برای بازگرداندن حداقل امکانات و استانداردهای زيستی
برای افراد بحرانزده و همچنین اقدامات بلندمدت الزم برای بازگردان وضع به وضعیتی که
از شرايط قبل بهتر باشد .عمده فعالیت اين مرحله شامل مشاوره در امور مربوط به بحران،
(حسینی.)31 :9385 ،
کتابخانهها بهعنوان مکانی به منظور حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و دانش بشری،
همواره در معرض بحران و آسیبديدگی قراردارند .حوادث طبیعی و غیرطبیعی میتواند
صدمات جبران ناپذيری به منابع اطالعاتی کتابخانهها وارد کند؛ ازاين رو ،آشنايی با اصول
مديريت بحران در کتابخانهها میتواند در جهت جلوگیری از وقوع حوادث و يا کاهش
خسارات حوادث احتمالی نقش بسیار مؤثری داشته باشد (بشیری و ذبیحی فريديان،
 .)9317مديريت بحران در کتابخانهها از سال  9183آغاز شده و از ابتدای قرن حاضر
تاکنون به اوج خود رسیده است .مديريت مؤثر بحران در کتابخانهها نیازمند پشتیبانی
مديران ارشد کتابخانهها است وبايد بودجه کافی به آن اختصاص يابد .آموزش کارکنان
ومديران کتابخانهها در کنترل و مديريت بحران نقش اساسی دارد که بايد پیوسته باشد
(شاکری .)9314 ،کتابخانهها بايد از هر لحاظ آمادگی الزم را برای رويارويی با انواع
مختلف حوادث داشته باشند .مقابله صحیح با حوادث نیازمند پیش بینی ،برنامه ريزی،
تصمیم گیری سريع و اقدام فوری است .واضح است که هريک از حوادثی که احتمال
وقوع دارد ،در کنار تهديد برای مجموعه منابع کتابخانه ،میتواند تهديد تجهیزات و حتی
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براورد خرابی و خسارت ،پاکسازی آلودگیها ،پرداخت بیمه به آسیبديدگان و ...است

کارکنان کتابخانهها نیز شد.
پرتو 9در دسته بندی سوانحی که کتابخانهها را همواره تهديد میکند ،چهار عامل را
باعث زوال و تخريب اسناد و کتابهای کتابخانهها نام میبرد که شامل عوامل فیزيکی،
شیمیايی ،زيستی مانند جوندگان و موجودات ذره بینی و عوامل غیرمترقبه مانند سیل و
زلزله و آتش است (مقصودی ،زارعی وسیدعلی .)9313 ،همچنین ديانی عوامل داخلی و
خارجی را موجب زوال منابع و اسناد آرشیوها میداند که مواردی مانند گردوخاک،
رطوبت ،دزدی ،آتش سوزی و سیل را از مهمترين عوامل خارجی تهديد کننده منابع نام
میبرد (ديانی .)89 :9389 ،بديهی است که برای پیشگیری از وقوع و مقابله با هريک از
اين عوامل به برنامهای جامع و مدون در مديريت بحران و ايمنی کتابخانهها نیاز است.
تاکنون پژوهشهايی دربارۀ وضعیت مديريت بحران در داخل و خارج کشور شده
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است؛ برای مثال میرحسینی و تقیچیذری ( )9381در پژوهشی با عنوان "مطالعه تطبیقی
شرايط ايمنی کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری و نهاد
کتابخانههای عمومی کشور در تهران" با روش پیمايشی 35 ،باب کتابخانه وابسته به نهاد و
 54باب کتابخانه وابسته به شهرداری تهران را از طريق پرسشنامه مورد مطالعه قراردادهاند.
نتايج اين پژوهش نشانگر اين است که کتابخانههای نهادکتابخانههای عمومی ازنظرکیفیت
ساختمان نسبت به کتابخانههای شهرداری وضعیت بهتری داشته است .در شاخصهای
مربوط به ايمنی نیز تفاوت معنیداری بین دوجامعه مورد پژوهش نبوده است .از لحاظ
ايمنی در برابر دزدی و آسیبرسانی ،ايمنی کارکنان و حفاظت منابع در برابر آسیبهای
ناشی از دما ،رطوبت و نور ،شرايط کتابخانههای وابسته به شهرداری وضعیت بهتری داشته
است .همچنین ،محمداسماعیل و ناصحی اسکوئی ( )9313در پژوهشی با عنوان
"کتابخانهها و مديريت بحران (مطالعه موردی :کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی
تابع وزارت بهداشت مستقر در تهران" باروش پیمايشی ـ تحلیلی ازطريق توزيع
پرسشنامه 933 ،کتابدار اين کتابخانهها را مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد که میزان
آشنايی مديران با مباحث مديريت بحران در حد زياد و تالش برای تهیه منابع دربارۀ
مديريت بحران درحد کم ارزيابی شده است .مقاومسازی کتابخانهها در حد خیلی زياد،
1. Partow
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تهیه نقشه محلهای بحرانزا در حدکم ،تنظیم تفاهمنامه با ارگانها در حد زياد ،تهیه
نسخههای پشتیبان از فايلهای مهم کتابخانه در حدخیلی زياد و ايجاد اتاق بحران در حدکم
بوده است .در پژوهشی ديگربا عنوان "بررسی میزان بهکارگیری اصول مديريت بحران
براساس استانداردهای ارگونومی درکتابداران کتابخانههای دانشگاه اصفهان" توسط رضايی
و شعبانی ( 79 ،)9312نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه اصفهان با سیاهه
وارسی استانداردهای ارگونومی در محیط کتابخانه مورد مطالعه قرارگرفتند .نتايج اين
پژوهش نشان داد که کتابداران دانشگاه اصفهان از نظر میزان بهکارگیری اصول مديريت
بحران بر اساس استانداردهای ارگونومی ،وضعیت مطلوبی ندارند و بین میزان بهکارگیری
اصول مديريت بحران بر اساس استانداردهای ارگونومی با سن رابطهای نیست .همچنین
بشیری و ذبیحی فريديان ( )9317در مقاله خود با عنوان "مديريت بحران درکتابخانهها،
پیمايشی ـ توصیفی 923 ،کتابخانه را از طريق توزيع پرسشنامه موردمطالعه قرار دادند.
نتايج تحقیق ،نشانگراين بودکه  22درصدازکتابخانهها درمقابل باليای طبیعی ،وضعیت
مناسبی ندارند؛  72درصد دربرابرزلزله 78 ،درصد دربرابرطوفان مقاومت دارند؛  87درصد
هیچگونه شامانه اعالم خطر وهشداردهنده ندارند .بهطورکلی 12درصد از کتابخانهها برای
رويارويی با بحران و باليای طبیعی و غیرطبیعی هیچ برنامه مدونی ندارند و مديريت
بحران در آنها ضعیف است .فرهودی ( )9317نیز در پژوهش خود با عنوان "تأثیر
ويژگیهای جمعیت شناختی مديران براجرای اصول مديريت بحران در کتابخانه های
دانشگاههای ايران" به روش پیمايشی و از طريق توزيع پرسشنامه 975 ،نفر از مديران
دانشگاهها و مديران کتابخانههای آنها را مورد مطالعه قرار داد .نتايج اين تحقیق نشان داد
سابقه خدمت و تجربه کاری بر بعد مديريتی مديريت بحران بیشترين تأثیر را دارد.
در پژوهشهای درخارج از کشور میتوان به پژوهش مورگان و اسمیت )9115( 9اشاره
کرد که در تحقیق خود با عنوان "مديريت بحران در کتابخانهها" معتقدند برای اينکه
کتابداران از مديريت بحران و برنامهريزيهای مربوط به آن آگاه شوند ،بايد فرصتهای
بیشتری برای آموزش ايجاد و در صورت امکان ،کارگاههای آموزشی برای آموزش
1. Morgan and Smith
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مطالعه موردی :کتابخانههای تابع سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی" به روش

کتابداران در جنبههای عملی مديريت باليا و برنامهريزی سازماندهی شود .همچنین،
وارالموف و پالسرد )4332( 9در تحقیق خود با عنوان "بررسی طرح بحران در
کتابخانههای ملی" به بررسی وضع برنامهريزی به منظور رويارويی با سوانح در
کتابخانههای ملی حاضر در کنفرانس ايفال پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که 73
درصد از کشورهای شرکتکننده در اين تحقیق ،برنامه مقابله با سوانح دارند؛  38درصد
قصد تهیه و اجرای برنامههای رويارويی با سوانح را دارند و  1درصد نیز هیچ برنامهريزی
برای اين رويارويی ندارند .همچنین ،زهینگ پن می )4335( 4در پژوهشی باعنوان
"مفاهیم اصلی و محتوای مديريت بحران در کتابخانهها" به اين نتیجه میرسد که محتوای
مديريت بحران در کتابخانهها شامل تنظیم مفاهیم درست مديريت بحران ،اجرای
کارهای اساسی و برنامههای مديريت بحران ،پاسخگويی به بحران در کتابخانهها ،ارتباط
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  9311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیوسته و رسیدگی به بحران کتابخانهها و يا بازيابی وبهبود موارد و منابع از دست داده
3

شده است .فدرستون ،بکی و رافن ( )4335در پژوهشی با عنوان "نقش کتابخانهها در
پاسخ به بحران" کتابداران کتابخانههای پزشکی امريکا را در حالت قبل و پس از بحران
مورد مطالعه دادند .نتايج پژوهش ،نقشهايی برای کتابداران هنگام بحران مشخص کرد که
شامل حامیان نهادی ،مديران مجموعه ،اشاعهگران اطالعات ،حامیان جامعه و سازندگان
جامعه اطالعاتی بود .همچنین ،موريس )4338( 2در پژوهش خود با عنوان "مديريت
کتابخانه از خطر آتش سوزی" بیان میکند که مديريت امنیت و بحران در کتابخانه ها
باتوجه به عواملی مانند نوع کتابخانه ،کارکنان ،بودجه میتواند متفاوت باشد .در نهايت
اوتانگ )4393( 7در مقاله خود با عنوان "مديريت بحران و حفظ منابع کتابخانه در
دانشگاههای فدرال در نیجريه" به اين نتیجه دست يافت که در اين دانشگاهها ،آمادگی به
منظور رويارويی مقابله با بحران وجود دارد و اين دانشگاهها در اين زمینه در وضعیت
مطلوبی قرار دارند.
1. Varlamoff, and Plassard
2. Ziheng Pan Mei
3. Featherstone, Becky & Ruffin
4. Morris
5. Ottong
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درکل نتايج پژوهشها نشان میدهد که مديريت بحران در کتابخانهها ،مهم و قابل
تحقیق است .پژوهشها نشان میدهد که کتابخانهها برای رويارويی با بحران ،بايد برای
پیش از وقوع بحران ،هنگام وقوع بحران و پس ازآن برنامهای مدون داشته باشند .آموزش
کارکنان و کتابداران و شناخت مهارتهای آنها در اين زمینه نیز از مهمترين مسائل در اين
حوزه است که متأسفانه در کتابخانهها بويژه کتابخانههای عمومی ،اين مسئله تا حدودی
مورد بررسی و سنجش قرارنگرفته است؛ از اين رو ،هدف اين پژوهش ،عالوه بر تعیین
بررسی وضعیت مديريت بحران (شامل قبل ،هنگام و پس از بحران) در کتابخانههای
عمومی شهرستان کاشان ،ارزيابی رابطه متغیرهای جمعیتشناختی (جنسیت و سابقه کار)
با وضعیت مديريت بحران در کتابداران کتابخانههای عمومی شهرستان کاشان است.

پژوهش به روش پیمايشی تحلیلی صورت گرفته است .جامعه آماری اين پژوهش
شامل تمام کتابداران کتابخانههای عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان کاشان است که
درزمان گردآوری دادهها ،آنها  24نفر بوده وهمه آنها مورد مطالعه قرارگرفتهاند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته مديريت بحران است که پس از بخش اطالعات
جمعیتشناختی ،که شامل جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت افراد مورد
مطالعه و چهارپرسش نخست را به خود اختصاص داده است ،در سه سطح مديريت
بحران ،شامل  97پرسش مربوط به قبل از وقوع بحران ،ده پرسش مربوط به هنگام بحران
و 94پرسش مربوط به پس از بحران ،توسط نمونه مورد مطالعه تکمیل شده است .روايی
پرسشنامه با آزمون کا اِم اُ بارتلت 9برابر  3/593و میزان پايايی آن باآلفای کرونباخ برابر
 3/817محاسبه ومورد تأيید قرار گرفت .تجزيه وتحلیل دادهها از طريق نرم افزار
اس.پی.اس.اس ،434 .در دو سطح آمار توصیفی (محاسبه جدولها و فراوانیها و همچنین
محاسبه میزان روايی و پايايی پرسشنامه) و آمار استنباطی با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون ،اسپیرمن و آزمون Tو  )Fانجام شده است.
1. Kmo- Bartlett
2. Spss20
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روش پژوهش

یافتههای پژوهش
اطالعات جمعیت شناختی
جنسیت

در جدول  ،9جنسیت افراد مورد مطالعه در اين نمونه آماری نمايش داده شده است.
با توجه به اطالعات جدول  75/9درصد افراد شرکت کننده را زنان و  24/3درصد افراد
شرکت کننده را نیز مردان تشکیل میدهند .بیشترين افراد شرکت کننده در اين نمونه
آماری را زنان با  75/9درصد از کل نمونه آماری تشکیل دادهاند.
جدول  .3جنسیت افراد شرکت کننده
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جنسیت

فراوانی

درصد

زن

42

7519

مرد

98

24/1

جمع

24

933

سن پاسخگویان

در جدول  ،4سن پاسخگويان در اين نمونه آماری آورده شده است .با توجه به
اطالعات جدول 7 ،درصد از افراد در گروه سنی کمتر از  33سال 13 ،درصد از افراد در
گروه  33تا  23سال و  7درصد نیز در گروه بیش از  23سال قرار دارند.
جدول  .4گروه سنی افراد مورد مطالعه
گروه سنی

فراوانی

درصد

کمتر از 33

4

7

 33تا 23

38

13

بیش از 23

4

7

جمع

24

933
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مدرک تحصیلی

در جدول  ،3مدرک تحصیلی افراد نمايش داده شده است .براساس اطالعات جدول،
بیشترين تعداد افراد در اين نمونه آماری دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند که
 77/5درصد از کل نمونه آماری را شامل میشود و در مرتبه بعدی افراد با مدرک
کارشناسی با  33/3درصد از کل نمونه آماری را شامل میشود.
جدول  .1مدرک تحصیلی افراد
ديپلم

3

3

کاردانی

3

3

کارشناسی

92

33/3

کارشناسی ارشد

48

77/5

جمع

24

933

سابقه خدمت

در جدول  2سابقه خدمت افراد مورد مطالعه در کتابخانه عمومی کاشان نمايش داده
شده است .باتوجه به اطالعات از بین افراد مورد مطالعه 43/5 ،درصد از افراد کمتر از پنج
سال 37/5 ،درصد بین پنج تا ده سال 43/5 ،درصد بین ده تا  97سال و  97/5درصد نیز
بین  97تا  43سال سابقه خدمت دارند.
جدول  .2سابقه خدمت افراد
سابقه خدمت

فراوانی

درصد

کمتر از  7سال

93

43/5

 7تا  93سال

97

37/5

 93تا  97سال

93

43/5

 97تا  43سال

5

97/5

جمع

24

933
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مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

مدیرت بحران :قبل از وقوع بحران
بر اساس اطالعات جدول  7و بر اساس گويه هايی که اين متغیر را تشکیل داده،
استنباط شده است که  91درصد از افراد مورد مطالعه ،مديريت قبل از بحران خیلیکم،
 71/7درصد مديريت قبل از بحران کم 1/99 ،درصد در زمینۀ مديرت قبل از بحران
تاحدودی توانمند بوده ،و  1/7درصد نیز عنوان کرده اند که در مورد مديريت قبل از
بحران ،توانايی زيادی دارند .براساس اطالعات ،بیشتر افراد در زمینۀ مديريت قبل از
بحران ،توانايی و يا اطالعات کمی داشتهاند.
جدول  .5مدیریت قبل از بحران
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مدیریت قبل از بحران

فراوانی

درصد

خیلی کم

8

91

کم

47

71/7

تا حدودی

7

1/99

زياد

2

1/7

جمع

24

933

جدول  .0گویهها به تفکیک بار عاملی
بار عاملی

گویهها
 .7مقاوم سازی ساختمان کتابخانه

.874

 .7شناسايی انواع حوادث بحران سازی که ممکن است در کتابخانه رخ دهد.

.838

 .5انعطاف پذير بودن ساختار کتابخانه به منظور واکنش نسبت به تغییرات سريع و ناگهانی محیط

.537

 .8تهیه و تنظیم نقشه محلهای بحرانزا و بحرانزدا

.747

 .1تدوين مقررات ايمنی و نصب آن در معرض ديد کتابداران و مراجعان

.515

 .93تنظیم قراردادهای تفاهم با ديگر ارگانها (مثل آتش نشانی و نیروی انتظامی و)...

.882

 .99برگزاری مانورهای آمادگی ،تمرينات و آزمايشهای مناسب برای رويارويی با باليای طبیعی

.812

 .94آمادهسازی امکانات و تجهیزات امدادی و کمکهای اولیه

.579

 .93نصب و را ه اندازی سامانههای هشدار دهنده

.753

 .92ايجاد مرکزی به نام اتاق بحران درکتابخانه يا اداره شهرستان

.591
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ادامه جدول  .0گویهها به تفکیک بار عاملی
بار عاملی

گویهها
 .97آگاهی و درک مسئولیت و نقش خود در مديريت بحران

.597

 .97برگزاری دورههای آموزشی ويژه و طرحريزی شده برای افزايش توانايی شما

.221

 .95قابلیتهای ويژه برای واکنش سريع و تصمیمگیری بهموقع هنگام وقوع حوادث

.775

 .98مطالعه بحرانهای سازمانهای ديگر

.824

 .91تهیه نسخههای پشتیبان از فايلهای مهم در کتابخانه

.538

 .43تعیین قسمتهايی که خطر بیشترين آسیب را دارد.

.821

کا اِم اُ.783 :
آزمون بارتلت727/771 :
.333 :Sig
9

آلفای کرونباخ .881:

برای تأيید روايی و پايايی گويههای اين متغیر از دو آزمون استفاده شده است .برای
تعیین پايايی از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد که نتیجه اين آزمون  3/881بوده است؛ به
اين معنی که  97گويه سازنده متغیر مديريت قبل از بحران از میزان پايايی و به عبارتی
همسازی درونی زيادی بهمنظور سنجش اين شاخص برخوردار است .برای آزمون روايی
گويهها از آزمون کا اِم اُ استفاده شد که با توجه به نمره اين آزمون ،که برابر با  .783است،
حد متوسط نمونهگیری گويهها برای ساخت متغیر مورد نظر است؛ به اين معنی که
دادههای تحقیق ،قابل کاهش به تعدادی عاملهای زير بنايی و بنیادی است؛ بهعبارتی
مجموع اين گويهها پايايی مناسب متغیر مديريت قبل از بحران را نشان میدهد و در
صورت تکرار اين پژوهش ،نتايج با يکديگر تفاوت معناداری نخواهد داشت .هر چه بار
عاملی گويهای بیشتر باشد ،نشان از اهمیت و زياد بودن وزن اين عامل در تعیین نهايی
واريانس متغیر مورد بررسی است .از سوی ديگر ،نتیجه آزمون بارتلت ( ،)727/771که در
سطح خطای کوچکتر از  3/39معنیدار است ،نشان میدهد که ماتريس همبستگی بین
 .9مقدار استفاده شده آلفا ،مقدار استانداردشده آن است.
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تعداد گويه97 :

گويهها ،ماتريس همسانی و واحد نیست؛ يعنی از هر طرف بین گويههای داخل يک عامل
همبستگی زيادی هست و از سوی ديگر بین گويه های هر عامل با گويههای عامل ديگر
هیچ گونه همبستگی نیست .همچنین براساس بارعاملی ذکر شده سهم هر عامل در تبیین
واريانس  97متغیر مربوط به متغیر مديريت قبل از بحران بیان شده است؛ برای مثال گويه
آخر ( 82/1درصد) بیشترين و عامل دوازدهم کمترين سهم با  22/1درصد از واريانس 97
گويه را تبیین میکند .بارعاملی هريک از گويههای سازنده اين متغیر به تفکیک در جدول
 7قابل مشاهده است.
مدیریت بحران :هنگام بحران
بر اساس اطالعات جدول شماره  5و بر اساس گويه هايی که اين متغیر را تشکیل
داده ،استنباط شده است که  92/3درصد از افراد مورد مطالعه ،مديريت هنگام بحران خیلی
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کم 38/9،درصد مديريت هنگام بحران کم 39 ،درصد در زمینۀ مديريت هنگام بحران
تاحدودی توانمند بوده ،و  5/9درصد نیز عنوان کرده اند که توانمندی و اطالعات الزم را
در برابر مديريت هنگام بحران براساس گويه های اين متغیر دارند .هم چنین  1/7درصد
نیز براين باورند که اطالعات و توانمندی الزم برای مديريت هنگام بحران بر اساس اين
گويهها خیلی زيادی دارند .براساس اطالعات افراد در مورد با مديريت هنگام بحران
توانايی و يا اطالعات کمی داشتهاند.
جدول  .7مدیریت هنگام بحران
فراوانی

درصد

مدیریت حین بحران
خیلی کم

7

92/3

کم

97

38/9

تا حدودی

93

39

زياد

3

5/9

خیلی زياد

2

1/7

جمع

24

933

88

جدول  .8گویهها به تفکیک بار عاملی
بار عاملی

گویهها
 .49تخصیص گروهی از افراد مسئول هنگام وقوع باليای طبیعی

.898

 .44جمع آوری اطالعات الزم برای تجزيه و تحلیل مشکل

.842

 .43ارائه راهکارهای الزم و راه حلهای اجرايی و منطقی

.838

 .42تصمیمگیری سريع مسئوالن و کتابداران

.512

 .47تصمیمگیری صحیح مسئوالن و کتابداران

.825

 .47تصمیمگیری سريع به دور از بوروکراسیها و موانع اداری

.534

 .45انتخاب بهترين راه حل پس از ارزيابی و تجزيه و تحلیل ديگر راه حلها

.872

 .48عبور آسان از بحران بهدلیل مديريت قوی و شايسته

.588

 .41خسارت حداکثری به کتابخانه بهدلیل عدم تجزيه تحلیل وپیش بینی بحران توسط سازمان

.235

 .33عملکرد مناسب کتابداران برمبنای تقسیم کارصورت گرفته در بحران و ارتباط مناسب در
کا اِم اُ.533:
آزمون بارتلت243/792 :
.333 :Sig
9

آلفای کرونباخ .133:
تعداد گويه93:

برای آزمون روايی و پايايی نیز همانند متغیر قبلی از آزمون آلفا کرونباخ برای پايايی و
کا اِم اُ برای روايی استفاده شد .نتیجه آزمون کرونباخ  . 133است که نشان میدهد گويهها
از پايايی مناسب بر خوردار است .نتیجه آزمون کا اِم اُ نیز  .533است و به حد کفايت
رسیدن نمونهگیری گويهها را در تشکیل اين متغیر نشان میدهد .نتیجه آزمون بارتلت نیز
در سطح معنی داری زير .39مورد تأيید است که نشاندهنده ماتريس همبستگی گويهها از
نوع همانی و واحد نیست .بار عاملی هرگويه نیز جداگانه در کنار هر متغیر محاسبه شده
که در جدول  ،8قابل مشاهده است.

 .9مقدار استفادهشده آلفا ،مقدار استانداردشده آن است.
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وضعیت بحرانی

.847

مدیرت بحران :پس از وقوع بحران
بر اساس اطالعات جدول  1و بر اساس گويههايی که اين متغیر را تشکیل داده،
استنباط شده است که  2/8درصد از افراد مورد مطالعه مديريت پس از بحران خیلیکم،
 33/3درصد مديريت پس از بحران کم 37/5 ،درصد در زمینۀ مديريت پس از بحران
تاحدودی توانمند بوده ،و  49/2درصد نیز عنوان کردهاند که دارای توانمندی و اطالعات
الزم در برابر مديريت پس از وقوع بحران براساس گويه های اين متغیر است .همچنین
 2/8درصد نیز بر اين باورند که اطالعات و توانمندی الزم را برای مديريت هنگام بحران
براساس اين گويهها خیلی زياد دارند .بر اساس اطالعات ،بیشتر افراد در مورد مديريت
بعد از بحران ،توانايی و يا اطالعات کمی داشتهاند.
جدول  .9مدیریت پس از وقوع بحران

سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  9311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراوانی

درصد

مدیریت بعد از بحران
خیلی کم

4

2/8

کم

92

33/3

تا حدودی

97

37/5

زياد

1

49/2

خیلی زياد

4

2/8

جمع

24

933

جدول .36گویهها به تفکیک بار عاملی
بار عاملی

گویهها
 .39برآورد خسارات وارده شده بر کتابخانه

.583

 .34تهیه فهرستی از منابع از بین رفته کتابخانه و نصب آنها در معرض ديد عموم

.843

 .33استفاده از نیروهای داوطلب مردمی در بازسازی کتابخانه

.899

 .32اجرای صحیح روشهای سالمسازی کتابخانه از عوامل بحران

.577

 .37حمايت و پشتیبانی سازمان مادر از افراد آسیب ديده از بحران در کتابخانه

.583

 .37اجرای برنامه های الزم برای کاهش آثار فاجعه و رهايی از بحران در کتابخانه

.892

 .35پیشنهادهای الزم برای تغییرات مورد نیاز سازمان به منظور پرهیز از وقوع رويداد مشابه

.782

توسط گروه بحران داده میشود.

13

ادامه جدول .36گویهها به تفکیک بار عاملی
گویهها

بار عاملی

 .38فعالترشدن سامانههای مديريت دانش و يادگیری در کتابخانه و سازمان مادر و شکل گیری

.824

ارتباطات موثر سازمانی
 .31ارزيابی سازمان از عملکرد همکاران در گروه بحران سازمان پس از هر بحران بهمنظور

.521

مشخص شدن نقاط ضعف و قوت
 .23فراهم شدن فرصت يادگیری برای مسئوالن سازمان پس از وقوع بحران

.513

 .29بهبود وتقويت ساختار و تشکیالت سازمان مادر در مقابل بحرانها

.873

 .24تغییرسامانهها ،روشها و شیوههای سازمان بهمنظور تقويت سازمان در مقابل بحرانها

.533

کا اِم اُ.581:
آزمون بارتلت213/359 :
.333 :Sig
آلفای کرونباخ .123:
تعداد گويه94:

براساس اطالعات جدول شماره  ،93آزمونهای روايی و پايايی گويههای اين متغیر نیز
نشان ازروايی و پايايی زياد آنها داردبه طوری که نمره روايی  3/581و برای پايايی گويهها
 3/123است.
فرضیه :بین جنسیت و سطوح سهگانه مدیریت بحران رابطه هست.

چون متغیر وابسته ما ،در سطح سنجش ترتیبی است و از طرفی متغیر مسقل اين
فرضیه در سطح اسمی دوشقی است به همین منظور مناسبترين آزمون مورد استفاده
برای اين دو سطح سنجش متغیرها آزمون  tاست .اين آزمون با مقايسه میانگین نمرههای
دو گروه متغیر وابسته تفاوت معنادار آماری اين دو گروه را در نمره کسب شده متغیر
مستقل نشان میدهد .بنابراين در آزمون اين فرضیه با توجه به سطح سنجش اين دو متغیر
از آزمون  tاستفاده شد که نتیجه میانگین به دست آمده برای دو گروه زنان و مردان برای
هرکدام از سطوح مديريت بحران به تفکیک برای دو گروه زنان و مردان قابل مشاهده
 .9مقدار استفادهشده آلفا ،مقدار استانداردشده آن است.
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1

است .با توجه به نمره  sigبرای هر سه متغیر تنها در مورد متغیر مديريت قبل از بحران
بین دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری بر لبه مرز مورد تأيید قرار گرفت؛ به اين معنی
که تفاوت معنا دار دو گروه زنان و مردان مورد تأيید قرار میگیرد؛ اما در مورد دو سطح
ديگر مديريت بحران يعنی مديريت هنگام بحران ،و مديريت بعد از بحران تفاوت
معناداری به لحاظ مديريت بحران بین قسمت مديريت بحران و جنسیت هست .جدول
 ،99مقايسه تفاوت میانگین سابقه خدمت ـ مديريت بحران را نشان میدهد.
جدول  .33مقایسه تفاوت میانگینی جنسیت ـ مدیریت بحران
متغیر
مديريت قبل از بحران

سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  9311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت هنگام بحران
مديريت پس از بحران

جنسیت

N

میانگین

زن

44

37123

مرد

98

39144

زن

44

47193

مرد

98

43154

زن

44

35177

مرد

81

66.33

Sig

T

df

تفاوت میانگینها

317

4134

37172

7198

3171

31738

38

9129

3138

91352

23

7

فرضیه :بین جنسیت و وضعیت مدیریت بحران رابطه وجود دارد.

چون متغیر وابسته ما ،در سطح سنجش ترتیبی است و از طرفی متغیر مسقل اين
فرضیه در سطح اسمی دوشقی است به همین منظور مناسبترين آزمون مورد استفاده برای
اين دو سطح سنجش متغیرها آزمون  tاست .اين آزمون با مقايسه میانگین نمرههای دو
گروه متغیر وابسته تفاوت معنادار آماری اين دو گروه را در نمره کسب شده متغیر مستقل
نشان میدهد .بنابراين در آزمون اين فرضیه با توجه به سطح سنجش اين دو متغیر از
آزمون  tاستفاده شد که نتیجه میانگین دو گروه زنان و مردان بدين صورت است که برای
زنان  931/87و برای مردان  54111است .متغیر مديريت بحران به گونهای است که هر چه
مقدار عدد به دست آمده بیشتر باشد ،مديريت بحران افراد نیز بهتر خواهد بود .با توجه به
نمره  ،sig: 437تفاوت معناداری به لحاظ مديريت بحران بین دو گروه ديده نمیشود؛ چرا
که از  .37بیتشر ،و احتمال خطای آن از  7درصد بیشتر است ،به طوری تفاوت میانگین
14

اين دو گروه نیز بسیار ناچیز است .در نتیجه اين فرضیه ،که بین مديريت بحران و جنسیت
افراد رابطه هست ،بین نمونه انتخاب شده به لحاظ آماری تأيید نمیشود و اين فرضیه رد
میشود.
بهمنظور کسب اطمینان از نتیجه آزمون  tبرای اين فرضیه ،که مدعی رابطه مديريت
بحران و جنسیت بود از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتايج آن در جدول ذيل
نمايش داده شده است .بر اساس اطالعات جدول با توجه به سطح معنی داری آزمون ،که
 ،.337و از  .37درصد بیشتر است ،شاهد اين هستیم که هیچ نوع همبستگی بین اين
دومتغیر وجود ندارد و نتايج اين آزمون نیز همانند آزمون قبل از رد فرض رابطه مديريت
بحران و جنسیت حکايت میکند؛ بنابراين فرض  H0يا همان نبود رابطه در اين دو متغیر
مورد تأيید قرار میگیرد .جدول شماره  ،94تفاوت میانگین جنسیت و مديريت بحران و

جدول  .34تفاوت میانگین بین جنسیت و مدیریت بحران
متغیر

جنسیت

میانگین

تعداد

مديريت

زن

931187

43

بحران

مرد

54/11

98

Sig

t

درجه آزادی

تفاوت میانگین

3/437

9144

37

93194

جدول  .31ماتریس همبستگی بین مدیریت بحران ـ جنسیت
متغیر
مديريت بحران

جنسیت
r

sig

تعداد

-.959

3/337

24

فرضیه :بین سطوح سهگانه مدیریت بحران (قبل ،هنگام و بعد از بحران) با سابقه خدمت رابطه
وجود دارد.

آزمون  fيا تحلیل واريانس يکطرفه برای آزمون تفاوت میانگین هر متغیر بین بیش از
دو گروه به کار میرود .اين آزمون تعمیم يافته آزمون  fاست .در آزمون  ،fواريانس کل
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جدول  ،93ماتريس همبستگی مديريت بحران ـ جنسیت را نشان میدهد.

جامعه به عوامل اولیه آن تجزيه میشود که به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واريانس نیز
گفته میشود.
با توجه به اين توضیحات و سطح سنجش متغیرها از آزمون  fاستفاده شده که نتايج آن
در جدول ذيل بیان شده است .با توجه به نتايج آزمون  fبرای هر کدام از سطوح به
ترتیب( )9/73در سطح معنی داری بیش از  )Sig:.443( .37برای قبل از بحران )9/42( ،در
سطح معنیداری بیش از  )Sig.331( .37برای متغیر مديريت هنگام بحران و ( ).741در
سطح معنیداری بیش از  )Sig..777( .37برای متغیر مديريت پس از بحران میتوان گفت
که اين الگو برای تحلیل رابطه متغیر وابسته (سطوح مختلف مديريت بحران) و متغیرهای
مستقل (سابقه کار) الگوی مناسبی نیست .در واقع تفاوت میانگینی بین گروه ها معنیدار
نیست؛ يعنی هیچکدام از گروهها قادر به تبیین تغییرات واريانس متغیر وابسته نشده است
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  9311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و فرض يکسان بودن میانگین گروهها از لحاظ آماری تايید میشود .جدول  ،92مقايسه
تفاوت میانگین سابقه خدمت ـ مديريت بحران را نشان میدهد.
جدول  .32مقایسه تفاوت میانگینی سابقه خدمت ـ مدیریت بحران
متغیر

F

Sig

df

مديريت قبل از بحران

9/73

.443

3

مديريت هنگام بحران

9/42

.331

3

مديريت پس از بحران

.741

.777

3

فرضیه :بین سابقه خدمت در کتابخانه و مدیریت بحران رابطه وجود دارد.

با توجه به سطح سنجش متغیرها و نوع فرضیه ،که رابطه است از آزمون همبستگی
استفاده شده است؛ چون آزمون همبستگی پیرسون صفر حقیقی را در نظر میگیرد .و از
سوی ديگر با توجه به اينکه در تحقیقات علوم اجتماعی مرسومترين آزمون سنجش
همبستگی است (از آزمون اسپیرمن بیشتر در علوم رفتاری و روانشناسی استفاده میشود)
در مورد اين فرضیه نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده که نتايج آن در جدول
شماره  97مشاهده است .نتايج آزمون همبستگی پیرسون برای دو متغیر مديريت بحران و

12

سابقه خدمت در منطقه کتابخانه نشاندهنده عدم همبستگی بین اين دو متغیر است؛ زيرا
نتیجه سطح معنی داری در اين آزمون بیش از  .37درصد ،و در سطح  3/247است؛
بنابراين بین اين دو متغیر همبستگی نیست و فرض رابطه اين دو متغیر رد میشود.
درنتیجه فرض رابطه بین مديريت بحران و سابقه خدمت رد میشود و فرض  H3يا همان
نبود رابطه با اين دو متغیر مورد تأيید قرار میگیرد.
جدول  .35ماتریس همبستگی بین مدیریت بحران ـ سابقه خدمت در کتابخانه
متغیر
مديريت بحران

مدت اقامت در منطقه محل سکونت
 Rپیرسون

sig

تعداد

31933

.247

24

باتوجه به آنچه بیان شد و بر اساس اطالعات 91 ،درصد از افراد مورد مطالعه مديريت
قبل از بحران خیلیکم 71/7 ،درصد مديريت قبل از بحران کم 1/99 ،درصد در مورد
مديريت قبل از بحران تا حدودی توانمند بوده ،و  1/7درصد نیز در زمینۀ مديريت قبل از
بحران توانايی زيادی برای خود متصورند .بر اساس اطالعات ،بیشتر افراد در زمینۀ
مديريت قبل ازبحران ،توانايی يا اطالعات کمی دارند .همچنین در زمینه مديريت هنگام
بحران 92/3 ،درصد از افراد مورد مطالعه مديريت هنگام بحران خیلی کم 38/9 ،درصد
مديريت هنگام بحران کم 39 ،درصد مورد مديريت هنگام بحران در حد متوسط و 5/9
درصد نیز دارای توانمندی و اطالعات زياد در مديريت هنگام بحران هستند و  1/7درصد
اطالعات و توانمندی خیلی زياد در مديريت هنگام بحران برای خود قائلند .باتوجه به
اطالعات ،بیشتر افراد مورد مطالعه در زمینۀ مديريت هنگام بحران ،توانايی و يا اطالعات
کمی بودهاند .در خصوص مديريت پس از وقوع بحران 2/8 ،درصد خیلیکم 33/3 ،درصد
مديريت پس از بحران کم 37/5 ،درصد در رابطه با مديرت پس از بحران تاحدودی
توانمند بوده ،و  49/2درصد نیز عنوان کردهاند که توانمندی و اطالعات زياد دارند و 2/8
درصد نیز بر اين باورند که اطالعات و توانمندی خیلی زيادی در مديريت پس از بحران
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نتیجهگیری و پیشنهادها

دارند .بر اساس اطالعات ،بیشتر افراد در مورد مديريت بعد از بحران ،توانايی و يا
اطالعات کمی دارند .براساس يافتههای پژوهش رضايی و شعبانی ( ،)9312که نتايج آن از
وضعیت نامطلوب اصول مديريت بحران بین کتابداران کتابخانههای دانشگاه اصفهان
حکايت میکند ،پژوهش ذبیحی فريديان و بشیری ( ،)9315که نتیجه آن نیز نشان داد که
مديريت بحران در کتابخانههای تابع سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی
ضعیف و در سطح کمی است و سرانجام پژوهش نصیریپور ،رئیسی و محبوبی (،)9387
که در آن نتیجه گرفته شد ،بیمارستانهای مرزی استان کرمانشاه ،آمادگی الزم را برای
رويارويی با بحران ندارند و مديريت بحران آنها وضع مطلوبی ندارد ،اين نتايج پژوهش
با نتايج آنها همسو است .همچنین با توجه به نتايج پژوهش محمداسماعیل و ناصحی
اسکوئی ( )9313که از میزان آشنايی زياد مديران با مباحث مديريت بحران و مقاومسازی
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زياد کتابخانهها حکايت میکند و پژوهش اوتانگ ( ،)4393که بر اساس آن نتیجه گرفت
در دانشگاهها ،آمادگی برای رويارويی با بحران وجود دارد و اين دانشگاهها در اين زمینه
وضعیت مطلوبی دارند ،نشان از غیرهمسويی نتايج آنها با نتايج اين مقاله دارد.
دربخش ديگراين پژوهش ،رابطه جنسیت وسابقه خدمت با میزان توانايی کتابداران در
مديريت بحران و سطوح آن مورد مطالعه قرارگرفت .براساس نتايج اين پژوهش ،هیچ
رابطهای بین وضعیت مديريت بحران کتابداران مورد مطالعه با جنسیت و سابقه خدمت
آنها تأيید نشد .باتوجه به يافتههای پژوهش سعیدی مهر و ديگران ( ،)9313که در آن نبود
رابطه معنادار بین جنسیت و میزان آگاهی از مديريت بحران تأيید شد ،میتوان نتايج آن
پژوهش را با اين پژوهش همسو دانست.
همچنین براساس نتايج پژوهش فرهودی ( ،)9317که درآن نتیجه گرفته بود که تنها
ويژگی جمعیتشناختی که بر رعايت مديريت بحران محیط عملیات برونسازمانی
تاثیرگذار است ،سابقه خدمت است و پژوهش سعیدی مهر و ديگران ( ،)9313که از رابطه
معنادار بین سابقه خدمت و میزان آمادگی مديريت بحران حکايت میکرد ،میتوان نتايج
اين پژوهش را با آن پژوهشهای غیرهمسو دانست.
با توجه به نتايج اين پژوهش و لزوم ارتقای کتابخانهها و رشد توانايی کتابداران در
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زمینه مديريت بحران ،پیشنهاد میشود ،مقاومسازی و مرمت اصولی ساختمان کتابخانه
بهصورت کامل و بر اساس استانداردهای صنعت ساختمان صورت پذيرد و برای آغاز
ساخت هرساختمان کتابخانه ،تمام موارد بصورت دقیق درنظر گرفته شود .برای تمام
کتابخانهها ،تجهیزات ايمنی و هشداردهنده مورد نیاز تأمین و تفاهمنامههابی با ديگر
ارگانهای مسئول در زمان وقوع بحران منعقد شود .آموزش کارکنان از موارد بسیار مهمی
است که بهصورت مرتب ومکرر بايد صورت گیرد؛ چراکه در صورت نبود آموزش دقیق
و کافی کارکنان ،حتی درصورت وجود امکانات و تجهیزات امنیتی ،امکان استفاده ازآنها
وجود نخواهد داشت .مقررات ايمنی کتابخانه تدوين شود و همراه با نقشه نقاط حساس و
بحرانزا در هرکتابخانه در معرض ديد مراجعان و کارکنان قرارگیرد.
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