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 هاي دانشگاهي شهر تهران سنجش و ارزيابي وضعيت ايمني در كتابخانه
 

 82/7/5131تاريخ پذيرش مقاله:  51/1/5131تاريخ دريافت مقاله: 
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 ،دانشگاه آزاد اسالمي شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش
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 هاجر زارعي
 zarei.hajar@gmail.com ايران شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن. تنكابن. استاديار علم اطالعات و دانش

 سيدعلوي سيدمحمد
 اسالمي آزاد دانشگاه تحقيقات، و علوم واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه عضو

b.alavi@urmia.ac.ir   
 

 چکيده
 در شهر تهران است.هاي مرکزي دانشگاهي مستقر  كتابخانه ن پژوهش سنجش وضعيت ايمنييا هدف هدف:

مرکزي   کتابخانه 52توصيفي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل  -پيمايشي پژوهش اين :شناسي روش

شاخص  1هاي مرتبط با  محقق ساخته داده يا پرسشنامهاست که با استفاده از  شهر تهراندولتي و آزاد هاي  دانشگاه
هاي  و تکنيکافزارها  نرمي به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از ها آوري گرديد. داده ايمني و حفاظت كتابخانه جمع

 پژوهش از آزمون فريدمن استفاده شده است. هاي مؤلفهبندي  آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي رتبه

ها در وضعيت  درصد از کتابخانه 1 ،ميانگين رعايت شاخص ايمنيدر دهد که  پژوهش نشان ميهاي  افتهي :ها يافته

 8درصد در وضعيت مناسب و  82درصد در وضعيت متوسط،  84درصد در وضعيت نامناسب،  54بسيار نامناسب، 
 رعايت نشده است. ايمني  ها شاخص درصد از کتابخانه 87درصد در وضعيت بسيار مناسب به دست آمده است و در 

، ايمني فيزيكي ساختمان، حفاظت سوزي آتش هاي مؤلفهد كه به ترتيب ده پژوهش نشان مي هاي مؤلفه بندي رتبه
 .اند کردههاي فيزيكي باالترين امتياز را كسب  در برابر آسيب هاي بيولوژيكي، تهويه، حفاظت منابع در برابر آسيب منابع

 ايمني هاي مؤلفهبا هاي مرکزي دانشگاهي مستقر در شهر تهران  در كتابخانه سنجش وضعيت ايمني گيري: نتيجه

 و در وضعيت مناسبي قرار ندارند. اند موفق عمل نكرده ها مؤلفه در رعايت هر يك از عمدتًاو مطابقت كامل نداشته است 
، هاي بيولوژيكي آسيب، تهويه، سوزي آتش، ايمني فيزيكي ساختمان، هاي دانشگاهي كتابخانه :واژگان کليدي

 فيزيكيهاي  آسيب
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2931 زمستان  

 مقدمه
 به غرب در امروزي مفهوم به ها دانشگاه يريگ شکل

 هر در ها دانشگاه. گردد برمي ميالدي شانزدهم قرن
 و فرهنگي نمادهاي از يکي عنوان به عصري

 و شوند مي محسوب کشوري هر توسعه يها رساختيز
 يکي که بوده وابسته متعددي عوامل به ها دانشگاه پويايي

. باشند مي دانشگاهي هاي کتابخانه عوامل، ترين مهم از
 تحقق و عملکرد در ها کتابخانه قدر هر که معنا بدين

 تر اثربخش کالم، يک در و روزآمدتر و پربارتر اهدافشان
 خواهند تر موفق رسالتشان انجام در نيز ها دانشگاه باشند،

 (Yaghmaei 2005)بود. 

 پشتوانه و دانشگاه اعتبار دانشگاهي، هاي کتابخانه
 نتيجه آنجا در و است آن پژوهشي و آموزشي هاي برنامه
 منابع صورت به متخصصان و محققان انديشمندان، تالش

 دانشجويان، تا شده سازماندهي گردآوري مدون و مکتوب
 برنامه عنوان به که انديشه صاحبان و پژوهشگران اساتيد،
 بهره ها آن از بتوانند باشند مي جامعه و گردانندگان ريزان
 Chehrei) باشند. جامعه تعالي و پيشرفت باعث و برده

ها، اسناد و   استفاده آزاد و مداوم از كتابخانه، كتاب(2003
از  ها آنهاي متفاوت موجود در آن مستلزم حفاظت  رسانه

نظر دوام و طول عمر است. يك كتابخانه باز و فعال، با 
رفت و آمد آزاد مراجعان موارد حفاظتي متعددي را 

 مسائل . رعايت(Mirhoseini 2010)كند.  ايجاب مي
 قوانين در هم که بوده الزاماتي از کار يطمح در ايمني
 کار نيروي حفظ و انساني جنبه از هم شده، بيني پيش
 منابع و سرمايه حفظ جهت به هم و بوده اهميت داراي

 (Yusef-Zadeh, 2013)گردد.  مي محسوب اولويت يک
 از يکي عنوان به انساني نيروي اهميت پر نقش امروزه
 وجود نيست و پوشيده برکسي توليد مهم فاکتورهاي

 براي كليدي عامل انگيزه با و بارور سالم، كار نيروي
 يك هر در. شود مي محسوب اجتماعي و اقتصادي توسعه

 كه دارد وجود قوانيني كار محيط ايمني براي ها كشور از
 يافتگي توسعه ميزان به توجه با آن ضعف و شدت البته

 محيط در كار (Wahhabi 2006)است.  متفاوت ها كشور
 باعث نتيجه در و كرده تحريك را ابتكار و ابداع ايمن،

زاده  يوسف. شود مي عالي وري بهره و كارايي افزايش
(Yusef-Zadeh 2013) 

 نمودن مكتوب و مضبوط با همواره انسان
 اقسام روي خود فكري هاي داشته و ها دانسته ها، انديشه

 خود انساني هويت از تا داشته سعي اطالعاتي، مواد
 و عوامل طبيعت، عالم در اما؛ نمايد صيانت و حراست
 بر هميشه كه دارند وجود طبيعي غير و طبيعي حوادث

 و انسان مدام و دارند احاطه و سيطره انسان توان
 اين از يكي. كنند مي تهديد را انساني دستاوردهاي
 دارد قرار تهديد معرض در همواره كه دستاوردها،

 ترين عمده از. است آن انساني نيروي و منابع ها، كتابخانه
 به رسان آسيب غيرطبيعي و طبيعي بالياي و حوادث

 خسارات سوزي، آتش زلزله، سيل، به توان مي ها كتابخانه
 گردباد، و طوفان ساختمان، ساتيتأس خرابي از ناشي آب

 غيره و جنگ تروريستي، اعمال ها، آتشفشان صاعقه،
 و كتابداران به عوامل اين دقيق شناخت نمود، اشاره

 و ريزي برنامه با تا دهد مي را امكان اين كتابخانه مديران
 پيشگيري حوادثي چنين وقوع از راهبردي هاي برنامه
برسانند.  ممكن حداقل به را حوادث اين اثرات و نمايند

(Marjani 2008) ايمني  مسائل به توجه عدم هاي هزينه
 و مديران تصور از سيستم ايمني ضريب کاهش و

 شامل تواند مي ها هزينه اين. است خارج سرپرستان
 هاي هزينه سوانح، و حوادث هزينه مانند مواردي
 با. باشد غيره و منابع تهيه هاي هزينه ،يکار دوباره

 توان مي منـــاسب بهداشت و ايمني امنيت، کارگيري به
 هاي هزينه و ايمني جاري هاي هزينه فوق، هاي هزينه

داد.  کاهش چشمگيري نحو به را پيشگيري
(Mohammadfam 2009) 

 امكانات نمودن مهيا ايمني بايد سيستم اصلي هدف
 كتابخانه، كاركنان براي زمينه اين در الزم تسهيالت و

 كتابخانه به کنندگان مراجعه و كتابخانه تجهيزات و منابع
 براي نياز مورد مسائل و موارد تمام همزمان، طور به. باشد

 تداخلي گونه هيچ ايجاد بدون بايد كتابخانه، كامل ايمني
 پذيرد صورت مراجعان به كتابخانه رساني خدمت در
هاي  در اكثر كتابخانه متأسفانه. (5123 فرخي،)

 مسئلهدانشگاهي ايران توجهي جدي و با برنامه به اين 
هاي مدون و  نامه ريزي جامع و آئين نشده و عدم برنامه

وجود  شي الزم در زمينه ايمني باعث بههاي آموز دوره
شده است و به نظر  ها خانهآمدن شرايط نامناسب در كتاب

ها از شرايط ايمني بااليي برخوردار  رسد اين كتابخانه مي
ها بيش  نيستند، لذا، بازنگري در وضعيت ايمني كتابخانه

  (Mirhoseini 2010)شود.  از پيش احساس مي
 حفاظت مهم هاي جنبه از ييك ها كتابخانه در ايمني
 منابع ساير و تجهيزات گراني به توجه با است، پيشگيرانه

 بيشتري ضرورت ايمني بحث انساني نيروي اي، كتابخانه
 جايگاه و وضعيت تواند مي پژوهش اين نتايج. است يافته

 مشخص ايمني شاخص در را مطالعه مورد هاي کتابخانه
 و مديران و کتابداران براي مناسب معياري و نموده

 ريزي برنامه با تا بوده ضعف نقاط شناسايي براي طراحان
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 هاي گام و کرده تالش مشکالت و موانع رفع جهت در
 .بپردازند زمينه اين در الزم راهكارهاي ارائه در مؤثرتري
 و ارزيابي وضعيت سنجش پژوهش حاضر، هدف

 شهر در مستقر دانشگاهي مركزي هاي كتابخانه در ايمني
شناخت نقاط ضعف و قوت شرايط ايمني  منظور به تهران

و ارائه راهكارهاي مناسب براي كمك به  ها اين كتابخانه
ريزي در راستاي تجهيزات  مسئوالن در بازنگري و برنامه

 ايمني است.
 

 ادبيات پژوهش
 ها کتابخانه در ايمني

 ساليانه گزارش در متحده االتيا ايمني ملي شوراي
 خطرات كنترل: نمايد مي بيان چنين را ايمني 5323

. ريسك از پذيرش قابل سطح به يابي دست براي
(Taghvaei&Tork-zadeh 2008) 

 عوامل از را انساني منابع که است شرايطي ايمني
 مصون اندازد، خطر به را آنان سالمتي تواند مي که مضري

 عهده به کار محيط سازي ايمن عمده مسئوليت دارد  مي
 پرسنلي مديران ويژه به سازمان باالي سطوح مديران

 امن محيط در را کارکنان همکاري اهميت البته. است
 عبارت کار ايمني ديگر عبارت به. گرفت ناديده توان نمي
 حوادث و ها بيماري از که موجباتي آوردن فراهم:  از است
 چه هر يعني. کند مي جلوگيري صنعتي کارهاي از ناشي
 که گفت توان مي باشد کمتر کار از ناشي حوادث تعداد
 Javaheri). دارد وجود کار محيط در بيشتري ايمني

2011) 

 فضاي ايجاد ها، كتابخانه مديران مهم وظايف از يكي
 اين چه گر است، منابع و مراجعان كارمندان، براي امن

 تأمين اي كتابخانه كمتر اما است، روشن و بديهي مسئله
 داند مي مدير مستقيم هاي مسئوليت جزء را منابع امنيت

 گروه تشكيل و مدون برنامه يك تهيه مسئول را او و
 ,Joukar)جوكار  .شناسد مي كتابخانه امنيت حافظ

2004) 
 مراكز در متعدد ساخت انسان و طبيعي سوانح وقوع
 سوزي آتش مانند اخير، هاي سال در كشور عالي آموزش

 و 5124 سال در تهران دانشگاه حقوق دانشكده كتابخانه
 در اسالمي آزاد و نور پيام هاي دانشگاه كامل تخريب

 و تلفات بر عالوه آن طي كه بم، 5128 سال زلزله
 مراجع ارزش، با نسخ از بسياري فراوان، مالي خسارات

 حساس تجهيزات ،فرد منحصربه مطالعات و اسناد نفيس،
 مادي صدمات و رفت ميان از دانشجويي يها نامه انيپا و
 وارد دانشگاهي جامعه به را جبراني قابل غير معنوي و

 اين متون در که تأکيدي رغميعل که دهد مي نشان نمود
 عملي توجه متأسفانه دارد، وجود ايمني مبحث به رشته

 .نيست بايد، گونه آن مقاله اين به
 

 ها محوطه و ها ساختمان در ايمني تكنولوژي
 هاي گذشته از كه مخاطره، پر و پرتالطم دنياي در
 است، داشته قرار انسان روي فرا حاضر حال تا دور بسيار

 مهم هاي خواسته از يكي امنيت و ايمني تأمين به نياز
 خود درون را اموال و انسان آنچه. است بوده انسان براي
 محفوظ ها آسيب و تهديدات مقابل در و دارد مي نگه
. باشد نمي تأسيسات و ها ساختمان از غير چيزي دارد، مي

(HusseinAli Beigi 2009) 
 ابزارهايي همه شامل واقع در ايمني تكنولوژي واژه

 انساني، و جنايي خطرهاي برابر در دفاع به كه شود مي
 تمام به واقع در. پردازد مي ارزشمند چيزهاي و زندگي
 همه حتي كرد، نفوذ توان مي ساختمان يك هاي بخش

 به نياز. اند شده ساخته مسلح بتون يا فوالد از كه هايي آن
 با مهم فضاهاي در عميق مطالعه واسطه به بايد ايمني

 حفاظتي ابزار. گيرد صورت منافع و ها هزينه از برآوردي
 برابر در كه هستند گيري اندازه هاي مقياس مكانيكي،

 با توانند مي و آورند مي وجود به مكانيكي مقاومت مهاجم،
 باقي آن فيزيكي آثار كه بكنند را كار اين زور از استفاده
. است مقاومت اين آثار مهم، مسئله. ماند خواهد

(Neufert 2008) 
 يا و حذف را شده شناخته خطرات نتوان كه هنگامي

 از بايد داد، كاهش پذيرفتني اي اندازه به را ها آن ريسك
 استفاده ايمني ابزارهاي و مهندسي هاي كنترل كاربرد

 تجهيزات دربردارنده است ممكن ها كنترل اين. كرد
 يا كننده كنترل ابزارهاي يا اتوماتيك، و ثابت ايمني

 بهتر امكان صورت در نينچهم باشد، خطر كننده محدود
 نگهداري و كاركرد از يا دوره بازرسي مقررات است

 ابزارهاي کلي طور به. شود گرفته نظر در ايمني ابزارهاي
 (Geraminejad 2010): از اند عبارت فيزيکي ايمني
 الكترونيكي؛ حفاظتي ابزار (5
 ايمني؛ عالئم (8
 خروجي؛ تابلوهاي نصب (1
 اضطراري؛ خروجي (4
 نهايي؛ خروجي (1
 اضطراري؛ روشنايي (6
 الكتريكي؛ تأسيسات (7
 حراست؛ (2
 هوا؛ هاي كانال طريق از ورود ايمني (3
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 طبيعي غير و طبيعي بالياي و حوادث يبند ميتقس
 نظران صاحب ديدگاه از

 باعث را عامل چهار كلي، بندي دسته يكدر  پرتو
 كه اسـت نموده بيان كــتب و اسناد فساد و زوال

 :از اند عبارت
 ؛(نور و حرارت رطوبت،) شامل فيزيكي عوامل (5
 مواد اتمسفري، گازهاي) شيميايي عوامل (8

 در موجود معلق ذرات جوهر، كاغذ، دهنده تشكيل
 ؛(هوا

 موجودات حشرات، جوندگان،) زيستي عوامل (1
 ؛(بيني ذره

 Partow). (آتش و زلزله سيل،) غيرمترقبه عوامل (4

2006)  
 مانند مشابهي بندي تقسيم در نيز عراقي فدايي

 آرشيوي منابع در زوال و فساد عوامل فوق، بندي تقسيم
 و فيزيكي زيستي، شيميايي، عوامل را اي كتابخانه و

 بندي تقسيم با آن تفاوت تنها. داند مي غيرمتعارف عوامل
 عوامل به را فرسايش عامل كه است اين قبلي مورد

 اضافه غيرمتعارف عوامل به را جنگ عامل و فيزيكي
 منظر از تنها كه نظر اظهار آخرين در ؛ واست نموده

 است، شده نگريسته موضوع به باليا و سوانح تخصصي
 كه نمايد مي تقسيم گروه چهار به را باليا و سوانح
 :از اند عبارت

 ؛(طبيعي سوانح) جلوگيري غيرقابل حوادث •
 اتفاقات؛ •
 صنعت؛ و علم با دشمني •
 .بشري خطاهاي از ناشي فجايع •
 
 خاص انواع» خود بنديتقسيم در شومان نهايت در و

: كند مي بندي تقسيم چنين را «غيرمنتظره حوادث
 ها، آتشفشان ساختماني، نقايص زلزله، طبيعي، بالياي»

 آب، و سيالب از ناشي هاي خسارت گردبادها، و ها طوفان
 و ها بمب كار، محل در خشونت انساني، اقدامات آتش،
 (Marjani 2008). «بمب به تهديد
 

 به رسان آسيب طبيعي غير و طبيعي حوادث
 ها كتابخانه

 با بايد ديگر، عمومي نهادهاي تمام مانند ها كتابخانه
 صورت در و كنند مقابله غيرطبيعي حوادث مختلف انواع

. باشند برخوردار الزم آمادگي از حوادثي چنين با مواجه
 اقدامات و سريع گيري تصميم به نيز حوادث نوع اين زيرا

 بايد چيز هر از قبل است بديهي. است نيازمند فوري

 را آن با مقابله و مواجهه شيوه و شناخت را مذكور عوامل
 غير و طبيعي بالياي و حوادث كلي طور به. دانست
 ايكتابخانه ساختمان و منابع تخريب قدرت كه طبيعي

 اعضاي و كاركنان براي جاني تهديد توانندمي و دارند را
 ،سوزي آتش زلزله، سيل،: از اند عبارت باشند، كتابخانه
 گردباد ساختمان، تأسيسات خرابي از ناشي آب خسارات

 اعمال تسونامي، يا سونامي ها، آتشفشان صاعقه، طوفان، و
 شهري هاي ناآرامي و ها شورش و جنگ تروريستي،

 

اي آمريکا  حرفه بهداشت و دستورالعمل اداره ايمني
 1)اوشا(

 اداره اي، حرفه بهداشت و ايمني 5371 دستورالعمل
 ايجاد كار وزارت مطابق را اوشا اي حرفه بهداشت و ايمني
 دادن كاهش به را كارگران و كارفرمايان و است كرده

 و ايمني هاي برنامه كردن اجرا و كار محيط خطرات
 كارگران به دستورالعمل اين. است كرده تشويق بهداشت

. كند مي اعطاء يشمار يب جديد هاي مسئوليت و حقوق
 كاستن در مشترك همكاري به را افراد و مسئولين اوشا

 هاي كمك تواند مي اوشا. كند مي تشويق خطرات از
 كه كند فراهم مختلف هاي برنامه بين از را يا گسترده

 مؤثر هاي برنامه درباره فني هاي كمك شامل آن از بعضي
 مشاوره كارگاه، توسعه برنامه بهداشت، و ايمني در

 و مشاركت داوطلبانه، حفاظتي هاي برنامه كارگاهي،
 نقش واقع در. باشد مي تعليم و آموزش سودمند، همكاري

 مرد و زن كارگران بهداشت و ايمني كه است اين اوشا
 توسعه استانداردها، كردن اجرا و وضع وسيله به را شاغل

 ديدن، تربيت و تعليم و كردن پيدا دسترسي آموزش،
 مستمر كردن تشويق و مشاركت روحيه كردن برقرار
. كند بيمه را كار محل بهداشت و ايمني اصالح

(Sadegghifard&Namazi 2007) 
 

 هاي پژوهش پيشينه
امنيت و »در پژوهشي با عنوان  فرخي؛ بيات بداقي

هاي عمومي و دانشگاهي  ايمني فيزيکي در کتابخانه
به بررسي شرايط امنيت و ايمني فيزيکي « استان زنجان
هاي عمومي و دانشگاهي استان زنجان  در کتابخانه

 - پژوهش در اين تحقيق، پيمايشيپرداخته است. روش 
توصيفي است. براي ارزيابي امنيت فيزيکي و الکترونيکي 

رساني  ها و مراکز اطالعساختمان و تجهيزات کتابخانه
عمومي و دانشگاهي با هدف ارتقاي ميزان امنيت و 
کاهش پيامدهاي ناشي از عدم امنيت در فضاي کتابخانه، 

تمان کتابخانه از سياهه وارسي مخصوص امنيت ساخ
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توسط دايره امنيت و سالمت  که استفاده شده است،
شغلي اياالت متحده تهيه شده است. جامعه آماري اين 

دولتي و آزاد هاي  مرکزي دانشگاه  کتابخانه 52پژوهش، 
هاي پژوهش با استفاده باشد. تحليل داده مي شهر تهران

ت. از آمار توصيفي نظير درصد و فراواني انجام شده اس
کارگيري ها نشان داد که در کل، بين ميزان به يافته

هاي اصول حفاظت و ايمني در ساختمان کتابخانه
تفاوت  شهر تهراندولتي و آزاد هاي  مرکزي دانشگاه

نتيجه اين پژوهش گوياي اين  .داري وجود نداردمعني
ها متوسط است که وضعيت موجود ايمني فضاي کتابخانه

وضعيت مطلوب انطباق صد در صد با  رسد،به نظر مي
نداشته و تمامي فضاهاي امنيتي بايد، بر اساس 

سازي قرار استانداردهاي موجود، مورد بررسي و بهينه
 (Farrokhi & Bayat Badaghi 2010) گيرد.

اي با عنوان  در مقاله چيزري تقي و ميرحسيني
هاي عمومي  مطالعه تطبيقي شرايط ايمني كتابخانه»

سازمان فرهنگي هنري شهرداري و نهاد وابسته به 
با هدف شناخت و « هاي كشور در شهر تهران كتابخانه

هاي عمومي وابسته به  مقايسه شرايط ايمني كتابخانه
هاي عمومي كشور و سازمان فرهنگي هنري  نهاد كتابخانه

شناخت و مقايسه نقاط  منظور بهشهرداري در شهر تهران 
در رابطه با  ها آناشتراك و افتراق  قوت و ضعف،

باشد. روش پژوهش حاضر،  مي هاي ايمني شاخص
باب کتابخانه  17پيمايشي است. جامعه آماري شامل 

باب کتابخانه وابسته به  78عمومي وابسته به نهاد و 
 513باشد که روي هم شامل  مي شهرداري شهر تهران

ها در اين پژوهش  کتابخانه است. ابزار گردآوري داده
اي در قالب پرسشنامه است  سي محقق ساختهسياهه وار

شاخص ايمني و حفاظت کتابخانه  2و شامل سؤاالتي در 
ها نشان  باشد که توسط پاسخگويان تکميل شد. يافته مي

هاي عمومي وابسته به نهاد و شهرداري  داد که کتابخانه
هاي ايمني در شرايط مناسبي قرار  از نظر رعايت شاخص

 ((Mirhoseini & Taghi-Chizari 2010 نداشتند.
بررسي »نامه خود با عنوان  در پايان پوراسد

هاي عمومي استان آذربايجان  شرايط ايمني در کتابخانه
هاي عمومي  به بررسي شرايط ايمني در کتابخانه« غربي

استان آذربايجان غربي براي آگاهي از نقاط قوت و ضعف 
ناسب ها در اين مورد و ارائه راهکارهاي م کتابخانه

. روش پژوهش پيمايشي است. نتايج پژوهش پردازد مي
هاي عمومي استان آذربايجان  بيانگر آن است کتابخانه

غربي از نظر ايمني در شرايط مناسب قرار ندارد. وسائل و 
امکانات موجود بسيار ساده و ابتدايي بوده و مناسب براي 

درصد  61/31باشند.  مقابله با حوادث احتمالي نمي
ها داراي سيستم اعالم خطر نيستند و ساير  خانهکتاب

وضعيتي مشابه دارند. از  بًايتقرهاي ايمني نيز  سيستم
درصد کارکنان  1/35هاي مربوط به ايمني تنها  دوره

درصد  11اند و تنها ساختمان  دوره اطفاء حريق ديده
ها ضد زلزله است. براي حفاظت از منابع بيشتر  کتابخانه

کار کتابدار تکيه شده است و از امکانات و به توان نيروي 
هاي مورد  پيشرفته ايمني در کتابخانه يها ستميس

شود. شرايط ايمني در حالت کلي  بررسي اثري يافت نمي
 (Poorasad 2007) باشد. بسيار نامناسب مي

مديريت بحران و حفظ »در پژوهشي با عنوان  اوتانگ
آکوا ايبوم در هاي فدرال  منابع کتابخانه در دانشگاه

به بررسي شرايط ايمني در مواجه با حوادث غير  «نيجريه
ها حاکي از آن است که  مترقبه پرداخته است. يافته

آمادگي براي مقابله با بحران وجود داشته و مقابله با 
و علمي انجام گرفته  مؤثر طور بهحوادث غيرمترقبه نيز 

ار داده ها را در وضعيت مناسبي قر است و اين دانشگاه
مطالعات  ي دستهاين پژوهش از نوع کاربردي و از است. 

ها در اين پژوهش  وري دادهآابزار گردو توصيفي 
 (Ottong 2013) .پرسشنامه است

امنيت »با عنوان  پژوهشيدر  بروس المپتي و سنياه
و ايمني انساني در کتابخانه دانشگاه علوم و تکنولوژي 

به بررسي شرايط  «قوام نکرومه در شهر کومسي غنا
ايمني و امنيت در کتابخانه دانشگاه علوم و تکنولوژي 
قوام نکرومه در شهر کومسي غنا پرداخته است. نتيجه 
پژوهش بيانگر آن است که اين کتابخانه از نظر ايمني و 

و رسيدن به  امنيت انساني در شرايط مناسبي قرار ندارد
مديران از ايمني و امنيت مطلوب در کنار ميزان آگاهي 

 17/61پذيرد.  مي تأثيروضعيت ايمني و امنيت انساني 
از فضاي موجود در کتابخانه ناراضي درصد کتابخانه 

که  اند داشتهاذعان  مسئلهدرصد به اين  12/73نيستند. 
هاي ايمني در کتابخانه رعايت نشده است و  سيستم

اعتقاد دارند  مسئلهدرصد پاسخ دهندگان به اين  15/22
  امنيتي در اين دانشگاه توجهي نشده است. مسائلکه به 

(Senyah & Bruce Lampte 2011) 
و  کنترل»اي با عنوان  در مقاله ايدت و آزيبا

هاي  کتابخانه در حوادث و بالياي طبيعي ريزي برنامه
به بررسي شرايط ايمني در « غرب آفريقا دانشگاهي در

غرب آفريقا پرداخته است. نتيجه دانشگاهي هاي  کتابخانه
 هاي دانشگاهي در پژوهش نشان داده است که کتابخانه

عي در ياي طبياز نظر مقابله با حوادث و بال غرب آفريقا
در صورت وقوع حوادث  اند و شرايط مناسبي قرار نگرفته
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خسارات جبران ناپذير جاني و  بالياي طبيعي احتماليو 
هزينه بازسازي و ترميم مالي بسياري را در پي دارد و 

که براي پيشگيري از  صدمات ناشي از آن باال خواهد بود
وقوع و يا كاهش خسارات ناشي از اين حوادث 

هاي حين خدمت کارکنان و معماري صحيح  آموزش
 Aziagba & Glory) د در نظر گرفته شود.يساختمان با

2008) 
 

 اهداف پژوهش
 هاي كتابخانه در ايمني در اين پژوهش وضعيت

است؟  چگونه تهران شهر در مستقر دانشگاهي مركزي
هاي فرعي  و پرسش شود مي اصلي مطرح سؤال عنوان به

 شامل موارد زير است:
 هاي كتابخانه در ساختمان فيزيكي ايمني وضعيت (5

 چگونه تهران شهر در مستقر دانشگاهي مركزي
 است؟

 هاي كتابخانه در سوزي آتش برابر در ايمني وضعيت (8
 چگونه تهران شهر در مستقر دانشگاهي مركزي
 است؟

 مركزي هاي كتابخانه در مطبوع تهويه وضعيت (1
 است؟ چگونه تهران شهر در مستقر دانشگاهي

 از ناشي هاي آسيب برابر در منابع حفاظت وضعيت (4
 دانشگاهي مركزي هاي كتابخانه در بيولوژيكي عوامل
 است؟ چگونه تهران شهر در مستقر

 از ناشي هاي آسيب برابر در منابع حفاظت وضعيت (1
 دانشگاهي مركزي هاي كتابخانه در فيزيكي عوامل
 است؟ چگونه تهران شهر در مستقر

 

 روش پژوهش
 توصيفيـ  پيمايشي بررسي يك حاضر پژوهش

باب  52جامعه آماري اين تحقيق شامل  .است
ن مستقر در شهر تهرا  هاي مركزي دانشگاه كتابخانه

( بر اساس آخرين فهرست موجود در 5)جدول شماره 
دفترچه  پايگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و

راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 
ي آور براي جمع .د اسالمي استدانشگاه آزا 5138

اي که با استفاده از  نامه محقق ساخته اطالعات از پرسش
اي )اوشا( تهيه گرديده،  نامه ايمني و بهداشت حرفه آيين

هر  هاي مربوطه استفاده شد. همچنين در طراحي گويه
گانه پرسشنامه منابع زير مورد  پنج هاي مؤلفهيک از 

 استفاده قرار گرفت:

 کرمي، ؛5127 جانيمركتابخانه ) فيزيكي ايمني مؤلفه(5
 (Marjani 2008; Karami 2010)؛ (5123

 و ميرحسيني ؛سوزي آتش برابر در ايمني مؤلفه(8
-Mirhoseini&Taghi) کرمي چيزري؛ تقي

Chizari 2010, Karami 2010) 

 چيزري؛ تقي و ميرحسيني مطبوع؛ تهويه مؤلفه(1
 Mirhoseini&Taghi-Chizari 2010)خادمي

; Khademi 2010)  
 عوامل از ناشي هاي آسيب برابر در حفاظت مؤلفه(4

 ;Partow 2007) بيولوژيكي؛ ادكوك؛ پرتو

Adcock 2011)  
 عوامل از ناشي هاي آسيب برابر در حفاظت مؤلفه (1

 Partow 2007; Adcock) فيزيكي؛ ادكوك؛ پرتو

2011)  
روايي پژوهش حاضر با استفاده از نظر استادان و 
خبرگان اهل فن در حوزه علم اطالعات و دانش شناسي 
مورد بررسي قرار گرفت. منظور از خبرگان اساتيد 

که در زمينه ايمني  علمي هيئتدانشگاه و اعضاي 
اي داراي  کتابخانه و ساختمان و تجهيزات کتابخانه

شوند  حوزه محسوب مي اين نظر صاحببوده و  تأليفاتي
( 361/1است. پايايي آن با ضريب اعتبار آلفاي کرنباخ )

در اين  ها دادهقرار گرفته است. ابزار گردآوري  تأييدمورد 
 سؤاالتيپژوهش پرسشنامه محقق ساخته است و شامل 

باشد كه  شاخص ايمني و حفاظت كتابخانه مي 1در 
ه دست هاي ب داده توسط پاسخگويان تكميل شده است.

و  Excelافزارهاي  نرمآمده از پرسشنامه با استفاده از 
هاي آمار توصيفي نظير فراواني، درصد فراواني،  تکنيک

رسم جداول فراواني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
 SPSS افزار نرم پژوهش نيز از هاي مؤلفهبندي  براي رتبه

 و آزمون فريدمن استفاده گرديده است.
 

 پژوهشهاي  يافته
هاي توزيع شده  پرسشنامه شده آوري هاي جمع داده

هاي مستقر  هاي مركزي دانشگاه در بين مديران كتابخانه
با استفاده از  (5)جدول شماره  در شهر تهران

مورد تجزيه و تحليل آماري  و اکسل SPSSرهاي  افزا نرم
شود  مي پژوهش پاسخ داده سؤاالتقرار گرفته است و به 

هاي پژوهش مورد آزمون قرارمي گيرند و نتايج  و فرضيه
 گردد. جدول ارائه مي 2حاصل در قالب 

 
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 هاي دانشگاهي شهر تهران سنجش و ارزيابي وضعيت ايمني در كتابخانه 

28 

 

پنجمسال   

شانزدهمشماره   

2931 زمستان  

 : اطالعات جامعه آماري1جدول

مساحت  تأسيسسال  نام دانشگاه رديف
 کتابخانه

کتابدار 
 متخصص

کتابدار 
 متخصص غير

 1 82 1111 5141 س(الزهرا )کتابخانه مرکزي دانشگاه  5

 52 57 8111 5165 ع(صادق )کتابخانه مرکزي دانشگاه امام  8

 4 1 5111 5122 کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور 1

 85 84 7811 5168 کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس 4

 41 62 88111 5182 دانشگاه تهران اسناد مرکز و کتابخانه مرکزي 1

 5 51 5111 5175 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 6

 1 55 1111 5163 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 7

 4 81 4111 5141 کتابخانه مرکزي دانشگاه شهيد بهشتي 2

 85 51 7111 5117 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير 3

 1 4 511 5162 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي 51

 52 11 6111 5144 صنعتي شريفکتابخانه مرکزي دانشگاه  55

 4 2 8111 5164 کتابخانه مرکزي دانشگاه عالمه طباطبايي 58

 57 51 8111 5117 کتابخانه مرکزي دانشگاه علم و صنعت ايران 51

 6 8 881 5171 کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم اقتصادي 54

 4 1 5411 5171 کتابخانه مرکزي دانشگاه هنر 51

 8 1 811 5121 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرقکتابخانه مرکزي  56

 8 4 611 5165 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيکتابخانه مرکزي  57

 8 57 55111 5138 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتکتابخانه مرکزي  52

 

 
 بررسي مورد هاي كتابخانه در ساختمان فيزيكي ايمني امتيازهاي و فراواني درصد: 2جدول

 امتياز نام دانشگاه رتبه
درصد 
 امتياز

ميانگين 
 امتيازها

حداکثر امتياز 
 قابل اکتساب

 86 61 1/25% 11 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتکتابخانه مرکزي  5

 86 61 1/72% 15 مدرس کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت 8

 86 61 3/76% 11 دانشگاه صنعتي شريفکتابخانه مرکزي  1

 86 61 4/71% 43 تهران دانشگاه اسناد مرکز کتابخانه مرکزي و 4

 86 61 6/64% 48 بهشتي کتابخانه مرکزي دانشگاه شهيد 1

 86 61 3/16% 17 (سالزهرا )کتابخانه مرکزي دانشگاه  6

 86 61 1/18% 14 اميرکبير کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي 7

 86 61 41% 86 ايران صنعت و کتابخانه مرکزي دانشگاه علم 2

 86 61 1/12% 81 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 3

 86 61 8/83% 53 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 51

 86 61 7/87% 52 کتابخانه مرکزي دانشگاه هنر 55

 86 61 1/85% 54 اقتصادي کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم 58

 86 61 1/85% 54 يطوس رينص خواجه کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي 51

 86 61 3/56% 55 مركزي تهران واحد يآزاد اسالمکتابخانه مرکزي دانشگاه  54

 86 61 3/56% 55 شرق تهران واحد يآزاد اسالمکتابخانه مرکزي دانشگاه  51

 86 61 8/3% 6 (عصادق ) کتابخانه مرکزي دانشگاه امام 56

 86 61 8/3% 6 طباطبايي کتابخانه مرکزي دانشگاه عالمه 57

 86 61 6/4% 1 دانشگاه پيام نورکتابخانه مرکزي  52

 در ستون ميانگين امتيازها نشانگر باالتر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. عالمت 
 تر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. نشانگر پايين عالمت 
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پنجمسال   

شانزدهمشماره   

2931 زمستان  

هاي مركزي دانشگاهي  وضعيت ايمني کتابخانه
 تهران در زمينه ايمني فيزيکي ساختمان

 51 ،شاخص نيا گيري اندازهي سنجش و برا
 پاسخ صورت در که نامه طراحي گرديد در پرسش هيگو
 61 حداکثر دانشگاه هر ها، هيگو همه به مناسب اريبس
، امتياز 8شماره تواند کسب نمايد. جدول  مي ازيامت

نشان  61آن را از  و درصد امتياز کسب شده هر دانشگاه
اين جدول گوياي اين است هاي  دهد. همچنين داده مي

که امتياز کسب شده هشت دانشگاه صدر جدول از سطح 
( در سطح 86آماري )  ميانگين مجموع امتيازهاي جامعه

 باالتري قرار دارند.

دهد  هاي پژوهش نشان مي تجزيه و تحليل يافته
 6، ها در خصوص شاخص ايمني فيزيکي در کتابخانهکه 

 56بسيار نامناسب، ها در وضعيت  درصد از کتابخانه
درصد در وضعيت  53درصد در وضعيت نامناسب، 

درصد در  5 ،درصد در وضعيت مناسب 81متوسط، 
 11وضعيت بسيار مناسب به دست آمده است و در 

 ها رعايت نشده است. درصد از کتابخانه
 

هاي مركزي دانشگاهي  وضعيت ايمني کتابخانه
 سوزي آتشتهران در زمينه 

در  هيگو 51،شاخص نيا گيري دازهاني سنجش و برا
 اريبس پاسخ صورت در که نامه طراحي گرديد پرسش
 ازيامت 71 حداکثر دانشگاه هر ها، هيگو همه به مناسب

، امتياز کسب شده 1شماره تواند کسب نمايد. جدول  مي
دهد.  نشان مي 71آن را از  و درصد امتياز هر دانشگاه

اين است که امتياز هاي اين جدول گوياي  همچنين داده
کسب شده نه دانشگاه صدر جدول از سطح ميانگين 

( در سطح باالتري 13آماري )  مجموع امتيازهاي جامعه
 قرار دارند.

دهد که  هاي پژوهش نشان مي تجزيه و تحليل يافته
ها  درصد از کتابخانه 1 ،سوزي آتشدر خصوص شاخص 

درصد در وضعيت  58در وضعيت بسيار نامناسب، 
درصد در  16درصد در وضعيت متوسط،  88نامناسب، 

درصد در وضعيت بسيار مناسب  1و تنها  وضعيت مناسب
ها رعايت  درصد از کتابخانه 88به دست آمده است و در 

 نشده است.
 

 بررسي مورد هاي كتابخانه در سوزي آتش برابر در ايمني امتيازهاي و ميانگين فراواني، درصد: 3جدول

 امتياز نام دانشگاه رتبه
درصد 
 امتياز

ميانگين 
 امتيازها

حداکثر امتياز 
 قابل اکتساب

 13 71 1/25% 65 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير 5

 13 71 1/77% 12 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 8

 13 71 7/74% 16 دانشگاه صنعتي شريفکتابخانه مرکزي  1

 13 71 1/71% 11 کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس 4

 13 71 7/66% 11 س(الزهرا )دانشگاه کتابخانه مرکزي  1

 13 71 1/17% 41 دانشگاه شهيد بهشتيکتابخانه مرکزي  6

 13 71 1/17% 41 مرکز اسناد دانشگاه تهران کتابخانه مرکزي و 7

 13 71 1/17% 41 کتابخانه مرکزي دانشگاه علم و صنعت ايران 2

 13 71 7/14% 45 ع(صادق )کتابخانه مرکزي دانشگاه امام  3

 13 71 7/11% 12 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 51

 13 71 1/43% 17 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 55

 13 71 1/41% 14 علوم اقتصادي دانشگاهکتابخانه مرکزي  58

 13 71 44% 11 دانشگاه هنرکتابخانه مرکزي  51

 13 71 1/45% 15 کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور 54

 13 71 1/11% 81 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيکتابخانه مرکزي  51

 13 71 1/83% 88 طباطبايي کتابخانه مرکزي دانشگاه عالمه 56

 13 71 1/81% 53 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق 57

 13 71 81% 51 نصيرطوسي خواجه يدانشگاه صنعتکتابخانه مرکزي  52

 در ستون ميانگين امتيازها نشانگر باالتر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. عالمت 
 تر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. نشانگر پايين عالمت 
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 بررسي مورد هاي كتابخانه در مطبوع تهويه امتيازهاي و ميانگين فراواني، درصد: 4جدول

 امتياز نام دانشگاه رتبه
درصد 
 امتياز

ميانگين 
 امتيازها

حداکثر امتياز 
 قابل اکتساب

 55 81 21% 56 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 5

 55 81 21% 56 دانشگاه صنعتي شريفکتابخانه مرکزي  8

 55 81 21% 56 دانشگاه شهيد بهشتيکتابخانه مرکزي  1

 55 81 21% 56 مرکز اسناد دانشگاه تهران کتابخانه مرکزي و 4

 55 81 71% 51 کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس 1

 55 81 71% 51 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير 6

 55 81 61% 51 ع(صادق )دانشگاه امام کتابخانه مرکزي  7

 55 81 61% 51 س(الزهرا )دانشگاه کتابخانه مرکزي  2

 55 81 61% 58 دانشگاه هنرکتابخانه مرکزي  3

 55 81 61% 58 طوسي نصير خواجه صنعتي دانشگاهکتابخانه مرکزي  51

 55 81 11% 51 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 55

 55 81 41% 2 کتابخانه مرکزي دانشگاه علم و صنعت ايران 58

 55 81 41% 2 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 51

 55 81 41% 2 دانشگاه عالمه طباطباييکتابخانه مرکزي  54

 55 81 11% 6 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي 51

 55 81 81% 4 دانشگاه علوم اقتصاديکتابخانه مرکزي  56

 55 81 1/1% 5 کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور 57

 55 81 1% 1 آزاد اسالمي واحد تهران شرقکتابخانه مرکزي دانشگاه  52

 در ستون ميانگين امتيازها نشانگر باالتر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. عالمت 

 تر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. نشانگر پايين عالمت 

 

دانشگاهي  هاي مركزي وضعيت ايمني کتابخانه
 تهران در زمينه تهويه مطبوع

در  هيگو 4،شاخص نيا گيري اندازهي سنجش و برا
 اريبس پاسخ صورت در که نامه طراحي گرديد پرسش
 ازيامت 81 حداکثر دانشگاه هر ها، هيگو همه به مناسب

، امتياز کسب شده 4شماره تواند کسب نمايد. جدول  مي
دهد.  نشان مي 81 آن را از و درصد امتياز هر دانشگاه

هاي اين جدول گوياي اين است که امتياز  همچنين داده
دانشگاه صدر جدول از سطح ميانگين  51کسب شده 

( در سطح باالتري 55آماري )  مجموع امتيازهاي جامعه
 قرار دارند.

دهد که  هاي پژوهش نشان مي تجزيه و تحليل يافته
در  ها درصد از کتابخانه 7 تهويه،در خصوص شاخص 

درصد در وضعيت نامناسب،  53وضعيت بسيار نامناسب، 
درصد در وضعيت  11درصد در وضعيت متوسط،  82

ها  درصد از کتابخانه 51مناسب به دست آمده است و در 
 رعايت نشده است.

هاي مركزي دانشگاهي  وضعيت ايمني کتابخانه
هاي  در برابر آسيبمنابع حفاظت تهران در زمينه 

 بيولوژيكي ناشي از عوامل
در  هيگو 7،شاخص نيا گيري اندازهي سنجش و برا
 اريبس پاسخ صورت در که نامه طراحي گرديد پرسش
 ازيامت 11 حداکثر دانشگاه هر ها، هيگو همه به مناسب

، امتياز کسب شده 1تواند کسب نمايد. جدول شماره  مي
دهد.  نشان مي 11آن را از  و درصد امتياز هر دانشگاه

هاي اين جدول گوياي اين است که امتياز  دادههمچنين 
دانشگاه صدر جدول از سطح ميانگين  58کسب شده 

( در سطح باالتري 56آماري )  مجموع امتيازهاي جامعه
 قرار دارند.

دهد که  هاي پژوهش نشان مي تجزيه و تحليل يافته
هاي ناشي از  حفاظت در برابر آسيبدر خصوص شاخص 

ها در وضعيت  درصد از کتابخانه 4، عوامل بيولوژيكي
 17درصد در وضعيت نامناسب،  55بسيار نامناسب، 

 درصد در وضعيت مناسب 88درصد در وضعيت متوسط، 
در وضعيت بسيار مناسب به دست آمده  درصد 5و تنها 

 ها رعايت نشده است. درصد از کتابخانه 81است و در 
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 بيولوژيكي عوامل از ناشي هاي آسيب برابر در حفاظت امتيازهاي و ميانگين فراواني، درصد :5جدول 

 امتياز مطالعه موردي آمار جامعه رديف
درصد 
 امتياز

ميانگين 
 امتيازها

حداکثرامتياز 
 قابل اکتساب

 56 11 1/74% 86 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 5

 56 11 6/62% 84 دانشگاه صنعتي شريفکتابخانه مرکزي  8

 56 11 6/62% 84 مرکز اسناد دانشگاه تهران کتابخانه مرکزي و 1

 56 11 7/61% 81 دانشگاه شهيد بهشتيکتابخانه مرکزي  4

 56 11 61% 85 س(الزهرا )دانشگاه کتابخانه مرکزي  1

 56 11 61% 85 دانشگاه هنرکتابخانه مرکزي  6

 56 11 61% 85 دانشگاه عالمه طباطباييکتابخانه مرکزي  7

 56 11 1/14% 53 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير 2

 56 11 4/15% 52 ع(صادق )دانشگاه امام کتابخانه مرکزي  3

 56 11 4/15% 52 دانشگاه علوم اقتصاديکتابخانه مرکزي  51

 56 11 6/42% 57 تربيت مدرسکتابخانه مرکزي دانشگاه  55

 56 11 7/41% 56 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 58

 56 11 5/17% 51 کتابخانه مرکزي دانشگاه علم و صنعت ايران 51

 56 11 5/17% 51 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 54

 56 11 4/15% 55 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي 51

 56 11 6/2% 1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق کتابخانه مرکزي 56

 56 11 7/1% 8 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي 57

 56 11 3/8% 5 کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور 52

 در ستون ميانگين امتيازها نشانگر باالتر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. عالمت 

.تر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است نشانگر پايين عالمت 

 فيزيکي عوامل از ناشي هاي آسيب برابر در منابع حفاظت امتيازهاي و ميانگين فراواني، درصد: 6جدول 

 امتياز مطالعه  جامعه آماري مورد رديف
درصد 
 امتياز

ميانگين 
 امتيازها

حداکثر امتياز 
 قابل اکتساب

 7 81 61% 58 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير 5

 7 81 61% 58 دانشگاه شهيد بهشتيکتابخانه مرکزي  8

 7 81 11% 51 کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس 1

 7 81 11% 51 س(الزهرا )دانشگاه کتابخانه مرکزي  4

 7 81 11% 51 مرکز اسناد دانشگاه تهران کتابخانه مرکزي و 1

 7 81 41% 2 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 6

 7 81 41% 2 شريف دانشگاه صنعتيکتابخانه مرکزي  7

 7 81 41% 2 کتابخانه مرکزي دانشگاه علم و صنعت ايران 2

 7 81 41% 2 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 3

 7 81 11% 7 ع(صادق )دانشگاه امام کتابخانه مرکزي  51

 7 81 11% 7 دانشگاه هنرکتابخانه مرکزي  55

 7 81 81% 1 دانشگاه عالمه طباطباييکتابخانه مرکزي  58

 7 81 81% 4 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 51

 7 81 81% 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيکتابخانه  54

 7 81 51% 1 دانشگاه علوم اقتصاديکتابخانه مرکزي  51

 7 81 51% 8 طوسي نصير خواجه صنعتي دانشگاهکتابخانه مرکزي  56

 7 81 51% 8 شرقدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران کتابخانه  57

 7 81 1% 5 کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور 52

 در ستون ميانگين امتيازها نشانگر باالتر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. عالمت 

.تر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است نشانگر پايين عالمت 
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هاي مركزي دانشگاهي  وضعيت ايمني کتابخانه
هاي  در برابر آسيبمنابع حفاظت تهران در زمينه 

 فيزيكيناشي از عوامل 
در  هيگو 4،شاخص نيا گيري اندازهي سنجش و برا
 اريبس پاسخ صورت در که نامه طراحي گرديد پرسش
 ازيامت 11 حداکثر دانشگاه هر ها، هيگو همه به مناسب

، امتياز کسب شده 6تواند کسب نمايد. جدول شماره  مي
دهد.  نشان مي 81آن را از  و درصد امتياز هر دانشگاه

هاي اين جدول گوياي اين است که امتياز  همچنين داده
دانشگاه صدر جدول از سطح ميانگين  55کسب شده 

( در سطح باالتري 7آماري )  مجموع امتيازهاي جامعه
 قرار دارند.

دهد که  هاي پژوهش نشان مي تجزيه و تحليل يافته
هاي ناشي از  حفاظت در برابر آسيبدر خصوص شاخص 

ها در وضعيت بسيار  درصد از کتابخانه 6، فيزيكيعوامل 
درصد در  85وضعيت نامناسب، درصد در  88نامناسب، 

درصد در وضعيت مناسب به دست  54وضعيت متوسط، 
ها رعايت نشده  درصد از کتابخانه 17آمده است و در 

 .است

هاي مركزي  وضعيت مجموع ايمني کتابخانه
 دانشگاهي تهران

در  هيگو 13،شاخص نيا گيري اندازهي سنجش و برا
 اريبس پاسخ صورت در که نامه طراحي گرديد پرسش
 ازيامت 531 حداکثر دانشگاه هر ها، هيگو همه به مناسب

، امتياز کسب شده 7تواند کسب نمايد. جدول شماره  مي
دهد.  نشان مي 531آن را از  و درصد امتياز هر دانشگاه

هاي اين جدول گوياي اين است که امتياز  همچنين داده
کسب شده هشت دانشگاه صدر جدول از سطح ميانگين 

( در سطح باالتري 22آماري )  امتيازهاي جامعهمجموع 
 قرار دارند.

دهد که  هاي پژوهش نشان مي تجزيه و تحليل يافته
هاي مركزي  مجموع ايمني كتابخانهدر خصوص شاخص 

ها در وضعيت  درصد از کتابخانه 1، دانشگاهي تهران
 84درصد در وضعيت نامناسب،  54بسيار نامناسب، 

درصد در وضعيت مناسب  82درصد در وضعيت متوسط، 
درصد در وضعيت بسيار مناسب به دست آمده است  8و 

 .ها رعايت نشده است درصد از کتابخانه 87و در 

 
 بررسي مورد هاي كتابخانه در فيزيکي ايمني امتيازهاي مجموع و ميانگين فراواني، درصد: 7جدول 

 امتياز مطالعه  موردجامعه آماري  رديف
درصد 
 امتياز

ميانگين 
 امتيازها

حداکثر امتياز 
 قابل اکتساب

 22 531 4/74% 541 کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 5

 22 531 2/71% 512 دانشگاه صنعتي شريفکتابخانه مرکزي  8

 22 531 8/62% 511 کتابخانه مرکزي دانشگاه تربيت مدرس 1

 22 531 6/64% 586 مرکز اسناد دانشگاه تهران کتابخانه مرکزي و 4

 22 531 6/64% 586 کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي اميرکبير 1

 22 531 1/65% 581 دانشگاه شهيد بهشتيکتابخانه مرکزي  6

 22 531 1/61% 552 س(الزهرا )دانشگاه کتابخانه مرکزي  7

 22 531 8/46% 31 دانشگاه علم و صنعت ايرانکتابخانه مرکزي  2

 22 531 1/45% 25 کتابخانه مرکزي دانشگاه شاهد 3

 22 531 1/41% 73 کتابخانه مرکزي دانشگاه خوارزمي 51

 22 531 1/41% 73 دانشگاه هنرکتابخانه مرکزي  55

 22 531 3/16% 78 ع(صادق )دانشگاه امام کتابخانه مرکزي  58

 22 531 4/11% 63 دانشگاه علوم اقتصاديکتابخانه مرکزي  51

 22 531 7/87% 14 دانشگاه عالمه طباطباييکتابخانه مرکزي  54

 22 531 8/86% 15 مرکزيدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران کتابخانه مرکزي  51

 22 531 1/52% 16 کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور 56

 22 531 3/57% 11 شرقدانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران کتابخانه مرکزي  57

 22 531 3/56% 11 نصيرطوسي خواجه صنعتي دانشگاهکتابخانه مرکزي  52

 در ستون ميانگين امتيازها نشانگر باالتر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است. عالمت 

.تر از ميانگين بود امتيازات آن دانشگاه است نشانگر پايين عالمت 
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 ايمني هاي مؤلفه بندي رتبه

 مؤلفهبا استفاده از آزمون فريدمن ميزان رعايت پنج 
ها مورد ارزيابي قرار گرفته است.  مرتبط با ايمني کتابخانه

 مؤلفهدهد که  مي نشان نتايج اجراي اين آزمون )جدول
امتيار در رتبه اول، ايمني فيزيكي  34/4با  سوزي آتش

حفاظت در برابر امتياز در رتبه دوم،  64/1با ساختمان 
امتياز در  55/1با  هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي آسيب

حفاظت امتياز در رتبه چهارم و  12/8رتبه سوم، تهويه با 
امتياز  88/5با فيزيكي  هاي ناشي از عوامل در برابر آسيب

قرار دارد. اين گوياي اين موضع است که  به آخردر رت
توجه  ها مؤلفهبيش از ساير  سوزي آتش مؤلفهبخانه به کتا

 .اند نموده
 

 بندي بر اساس آزمون فردمن : رتبه8جدول 
 امتيازها ها مؤلفه رتبه

 34/4 سوزي آتشايمني در برابر  5

 64/1 ايمني فيزيكي ساختمان 8

 55/1 هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي آسيبحفاظت در برابر  1

 12/8 تهويه 4

 88/5 فيزيكي هاي ناشي از عوامل حفاظت در برابر آسيب 1

 

 يريگ جهينت
در  پنج شاخص مطرح شده در پرسشنامهرعايت 

هاي مرکزي دانشگاهي نقش مهم و  کتابخانه ساختمان
کند و بقا و ادامه  دهي آن ايفا مي مستقيم در خدمات

حيات کتابخانه به آن وابسته است چرا که رعايت اصول 
بسزايي در فراهم شدن فضا و شرايط حضور  تأثيرايمني 

پژوهش  اول سؤالدر پاسخ به  کارکنان و مراجعان دارد.
ساختمان بايد اذعان داشت كه بر  ايمني فيزيكي مبني بر

 هاي مؤلفهدر زمينه رعايت اساس اطالعات به دست آمده 
هاي دانشگاهي شهر  کتابخانهساختمان ايمني فيزيكي 

ميانگين امتياز باالتر از  5دانشگاه صدر جدول  2تهران 
از تر پايينها  اند و مابقي دانشگاه ( را کسب کرده86)

آن است، بخش  دهندهنشان  اند که ميانگين قرار گرفته
هاي دانشگاهي شهر تهران به اين  اي از کتابخانه عمده

هاي دانشگاه آزاد  کتابخانه .اند مقوله توجه کافي نداشته
 1/25امتياز ) 11اسالمي واحد علوم و تحقيقات با کسب 

 1/72امتياز ) 15دانشگاه تربيت مدرس با کسب  درصد(،
نعتي شريف با کسب در رتبه دوم و دانشگاه ص درصد(

در رتبه سوم قرار دارند و  درصد( 3/76امتياز ) 11
ع( و دانشگاه عالمه صادق )هاي دانشگاه امام  کتابخانه

و دانشگاه  درصد( 8/3امتياز )طباطبايي با کسب شش 

ها را  با کسب سه امتياز آخرين رتبه درصد( 6/4نور )پيام 
 اند. به خود اختصاص داده

هاي  كتابخانه تأسيسبا مقايسه مساحت و سال 
در اکثر مركزي دانشگاهي مستقر در شهر تهران 

 تأسيسها هر چه مساحت کتابخانه كمتر و سال  دانشگاه
ميزان ايمني فيزيكي نيز در سطح دتر باشد يآن جد

تري قرار دارد. كه اين نشان از عدم توجه به  نامناسب
ايمني فيزيكي در  سائلممقوله ايمني فيزيكي و كاربرد 

 فضاهاي كوچك است.
توان با نتايج پژوهش  نتيجه اين پژوهش را مي

در يک راستا ( 8112( و آزيبا و ايدت )5126پوراسد )
 ها کتابخانه. نتايج هر دو پژوهش نشان داده است دانست

عي در شرايط مناسبي ياي طبيدر مقابله با حوادث و بال
بالياي طبيعي قوع حوادث و در صورت و اند و قرار نگرفته

خسارات جبران ناپذير جاني و مالي بسياري را  احتمالي
هزينه بازسازي و ترميم صدمات ناشي از در پي دارد و 

که براي پيشگيري از وقوع و يا كاهش  آن باال خواهد بود
هاي حين خدمت  خسارات ناشي از اين حوادث آموزش

ر نظر گرفته د ديکارکنان و معماري صحيح ساختمان با
دهد كه  مجموع نتايج آزمون فريدمن نشان مي .شود

 رتبه مؤلفهدر بين پنج ساختمان ايمني فيزيكي  مؤلفه
 دوم را به خود اختصاص داده است.

دوم مبني بر ايمني در برابر  سؤالدر پاسخ به 
به ترتيب هاي جامعه آماري  كتابخانه سوزي آتش

 65هاي دانشگاه صنعتي اميرکبير با کسب  کتابخانه
دانشگاه آزاد اسالمي ، در رتبه اول درصد( 1/25امتياز )

 درصد( 1/77امتياز ) 12واحد علوم و تحقيقات با کسب 
امتياز  16در رتبه دوم و دانشگاه صنعتي شريف با کسب 

هاي  اند و کتابخانه در رتبه سوم قرار گرفته درصد( 7/74)
 1/83) امتياز 88دانشگاه عالمه طباطبايي با کسب 

امتياز  53، آزاد اسالمي واحد تهران شرق با کسب درصد(
 نيرالدينص خواجهو دانشگاه صنعتي  درصد( 1/81)

به ترتيب در  درصد( 81امتياز ) 51طوسي با کسب 
هاي پژوهش  يافته ها قرار گرفته است. رتبه نيتر نييپا

دانشگاه صدر جدول امتياز باالتر از  3دهد که  مي نشان
 ها دانشگاهو مابقي  اند کرده( را کسب 13ميانگين )

 نتايج پژوهش حاضر .اند گرفتهاز ميانگين قرار  تر نييپا
حاکي از آن است که وضعيت موجود ايمني فضاي 

 رسد، متوسط به نظر مي سوزي آتشکتابخانه در مقابل 
 مؤلفهدهد كه  ن نشان ميمجموع نتايج آزمون فريدم

رتبه اول را  مؤلفهدر بين پنج  سوزي آتشايمني در برابر 
با وضعيت مطلوب  امابه خود اختصاص داده است، 
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انطباق صد در صد نداشته و کتابخانه بايد بر اساس 
، مورد بررسي و سوزي آتشدستورالعمل ايمني در مقابل 

توجه خاص مديران، كتابداران، و  سازي قرار گيرد بهينه
 هاي مؤلفهطراحان و معماران ساختمان به رعايت 

در  که ييازآنجاطلبد.  مي راها  در كتابخانه سوزي آتش
سوزي در  طول تاريخ بيشترين خسارات، ناشي از آتش

با ها بوده است، براي جلوگيري از اين خسارات  كتابخانه
روز که  نشاني آتشتجهيزات  نيمؤثرترشدن به  مجهز

توان خسارات را  مي همواره در حال تحول و تکامل است
 به حداقل ممکن تقليل داد.

سوم پژوهش مبني بر تهويه  سؤالدر پاسخ به 
هاي مورد  وضعيت کتابخانههاي پژوهش  يافتهمطبوع 

هاي دانشگاه  به ترتيب کتابخانهبررسي حاکي از آن است 
قات، دانشگاه صنعتي آزاد اسالمي واحد علوم و تحقي

با کسب و دانشگاه تهران دانشگاه شهيد بهشتي  ،شريف
در رتبه اول، دانشگاه تربيت  درصد( 21امتياز ) 56

در  درصد( 71امتياز ) 51با کسب  و اميرکبير مدرس
س( الزهرا )ع( و دانشگاه صادق )دانشگاه امام  ،رتبه دوم
دارند.  در رتبه سوم قراردرصد(  61)امتياز  51با کسب 
، درصد( 81اقتصادي )هاي دانشگاه علوم  کتابخانه

و دانشگاه آزاد اسالمي واحد  درصد( 1نور )دانشگاه پيام 
قرار گرفته  بندي رتبهسطح  ترين پايينتهران شرق در 

دانشگاه صدر جدول  51دهد که  مي ها نشان . دادهاست
و مابقي  اند کرده( را کسب 55ميانگين )امتياز باالتر از 

بخش از  اين .اند گرفتهاز ميانگين قرار  تر پايين ها دانشگاه
با سالمت  مستقيمًاايمني کتابخانه با توجه به اينکه 

نيروي انساني سروکار دارد از اهميت بااليي برخورد است. 
مركزي هاي  اي از کتابخانه بخش عمده متأسفانهولي 

في دانشگاهي شهر تهران به اين مقوله توجه کا
 .اند نداشته

حاضر حاکي از آن است که وضعيت  پژوهشنتايج 
در وضعيت مناسبي قرار ندارند ها  تهويه مطبوع در کتابخانه

 مؤلفهدهد كه  نتايج آزمون فريدمن نشان مي و مجموع
با توجه به رتبه چهارم قرار دارد.  مؤلفهدر بين پنج تهويه 

هاي مورد  خانهارزان بودن قيمت انرژي در ايران، اکثر کتاب
هواي مناسب در  تأمينبررسي شرايط و امکانات الزم براي 

. از طرفي، نظر به اينکه اند کردهها را فراهم  کتابخانه
کتابداران نقش و مسئوليت کمتري در طراحي و ساخت 

ها دارند، تهيه بعضي از امکانات مانند وسايل و  کتابخانه
ها  ر در کتابخانهکننده رطوبت و گرد و غبا تجهيزات کنترل

 کمتر مورد توجه بوده است.

ميزان چهارم پژوهش مبني بر  سؤالدر پاسخ به 
 هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي حفاظت در برابر آسيب

هاي  کتابخانه به ترتيب دهد نشان ميهاي پژوهش  يافته
 86دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات با کسب 

دانشگاه صنعتي شريف  ،در رتبه اول درصد( 1/74امتياز )
در  درصد( 6/62امتياز ) 84و دانشگاه تهران با کسب 

امتياز  81رتبه دوم و دانشگاه شهيد بهشتي با کسب 
هاي  در رتبه سوم قرار دارند و کتابخانه درصد( 7/61)

امتياز  1با کسب  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق
با کسب  صيرالدين طوسي، دانشگاه خواجه ندرصد( 6/2)
 5با کسب  و دانشگاه پيام نور درصد( 7/1امتياز ) 8

سطح  ترين پايينبه ترتيب در  درصد( 3/8امتياز )
 58دهد  مي ها نشان داده قرار گرفته است. بندي رتبه

( را 56ميانگين )دانشگاه صدر جدول امتياز باالتر از 
ميانگين قرار  از تر پايين ها دانشگاهاند و مابقي  کسب کرده

 اند. گرفته

 مؤلفهدهد كه  مجموع نتايج آزمون فريدمن نشان مي
در  هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي حفاظت در برابر آسيب

 رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. مؤلفهبين پنج 
هاي ناشي از  وضعيت موجود حفاظت در برابر آسيب

و کتابخانه بايد  رسد عوامل بيولوژيكي متوسط به نظر مي
هاي ناشي  حفاظت در برابر آسيبدستورالعمل بر اساس 

سازي قرار   از عوامل بيولوژيكي، مورد بررسي و بهينه
گيرند. اين بخش از ايمني کتابخانه با توجه به اينکه 

با منابع کتابخانه سروکار دارد از اهميت بااليي  مستقيمًا
  مؤلفهرعايت  توجه کافي به متأسفانهبرخورد است. ولي 

هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي  حفاظت در برابر آسيب
 نشده است.

حفاظت پنجم پژوهش مبني بر  سؤالدر پاسخ به 
 هاي ناشي از عوامل فيزيكي در برابر آسيبمنابع 

به ترتيب  پژوهش حاكي از آن است يها افتهي
د يهاي دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه شه کتابخانه

در رتبه اول قرار  درصد( 61امتياز ) 58بهشتي با کسب 
س( و الزهرا )دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه ، اند گرفته

در رتبه  درصد( 11امتياز ) 51دانشگاه تهران با کسب 
دوم و دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، 

و ايران  و صنعتدانشگاه علم  ،دانشگاه صنعتي شريف
در رتبه درصد(  41امتياز )با کسب هشت اهد دانشگاه ش

هاي دانشگاه علوم اقتصادي،  سوم قرار دارند و کتابخانه
خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

سطح قرار  ترين پايينتهران شرق و دانشگاه پيام نور در 
دانشگاه صدر جدول امتياز باالتر از  55 گرفته است.
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 تر پايين ها دانشگاهو مابقي  اند کردهب ( را کس7ميانگين )
 .اند گرفتهاز ميانگين قرار 

 مؤلفهدهد كه  مجموع نتايج آزمون فريدمن نشان مي
در  فيزيكيهاي ناشي از عوامل  حفاظت در برابر آسيب

رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.  مؤلفهبين پنج 
از منابع اطالعاتي با ارزشي هستند  يجزئمنابع کتابخانه 

هاي مادي  که براي تهيه و خريداري آن بودجه و سرمايه
که عدم توجه به ايمني اين منابع  بسيار هزينه شده است

 باشد. برداشتهتواند خسارات جبران ناپذيري را در  مي
اصلي پژوهش مبني بر وضعيت  سؤالدر پاسخ به 

هاي  ي دانشگاهي يافتههاي مركز كتابخانه كلي ايمني در
دهد هشت دانشگاه در  حاصل از پژوهش نشان مي

( را کسب 22ميانگين )شاخص ايمني امتياز باالتر از 
از ميانگين قرار  تر پايين ها دانشگاهو مابقي  اند کرده

 .اند گرفته
شاخص مورد مطالعه در  پنجاز مطالعه و بررسي 

باط کرد توان استن هاي مرکزي دانشگاهي مي کتابخانه
هايي که داراي مساحت و نيروي انساني کمي  کتابخانه

در  بودن از نظر ايمني سيدالتأسيجدهستند، با وجود 
مطرح  يها شاخصاند و به  شرايط مناسبي قرار نگرفته

رعايت هر يک  اند. نکردهتوجهي  حاضر  شده در پژوهش
 در ابتداي طراحي ساختمان کتابخانه ها شاخصاز 
تري از ايمني دست يافت؛ و بر  توان به سطح مطلوب مي

هاي مرکزي دانشگاهي که داراي فضاي  عکس کتابخانه
تر و نيروي انساني بيشتري هستند، با وجود قديمي  بزرگ

به هر  ها آن، در دارندتري قرار  بودن در شرايط مطلوب
 پنجتوجه به  عدم اي شده است. شاخص توجه ويژه پنج

هاي مرکزي دانشگاهي با  در کتابخانهشاخص ايمني 
تواند به داليل  مي احتمااًلمساحت و نيروي انساني کمتر 

عدم آشنايي متصديان و طراحان کتابخانه با اصول و 
قوانين استاندارد، عدم تخصيص بودجه مناسب، 

مديران و مسئوالن کتابخانه،  يانگار سهلتوجهي و  بي
اري و طراحي عدم وجود افراد متخصص در حوزه معم

ساختمان کتابخانه، عدم استفاده از نظر کتابداران 
متخصص در طراحي کتابخانه، عدم تخصيص فضاي 

تعداد نفرات نيروي  نظر گرفتنمناسب براي کتابخانه، در 
انساني متخصص در کتابخانه و عدم آشنايي به اهميت 

 ايمني در فضاي کتابخانه صورت پذيرفته باشد.
در طراحي ساختمان کتابخانه عدم رعايت ايمني 

شايد در نگاه اول و کوتاه مدت بار مالي کمتري را در 
طراحي و بناي اوليه ساختمان براي کتابخانه به دنبال 
داشته باشد اما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که 

اي با  کتابخانه به دليل نگهداري اطالعات و منابع کتابخانه
  کتابخانه که ييازآنجا هستند، ها متفاوت ساير ساختمان

يک نهاد خدماتي است، با بروز مشکالت مترقبه و 
غيرمترقبه خسارات جبران ناپذيري به کتابخانه چه از 

که بخش  شود مي لحاظ جاني و چه از لحاظ مالي وارد
 نکتهها غير قابل جبران هستند.  اي از خسارت عمده

ايمني در شاخص  پنجمسلم اين که با رعايت هر يک از 
هاي مرکزي دانشگاهي نه تنها از تعداد حوادث  کتابخانه

بلکه مديريت حوادث در زمان وقوع و  ،شود کاسته مي
هاي انجام  فعاليت تمام است. ريپذ امکانکاهش تلفات آن 

شده در کتابخانه به شرط وجود مکان مناسبي جهت 
با اجراي دقيق و  يابند ارائه فرصت بروز و ظهور مي

تر  تر، سريع ها انجام امور منظم موازين ايمني در کتابخانه
پذيرد و کارکنان داراي انگيزه  مي باالتر صورت ييکاراو با 

 .يابند وري باالتر دست مي بهتر بوده و به بهره
 

 پژوهش يها شنهاديپ
 : ايمني فيزيكي كتابخانهاولشاخص 

 طراحي ساختماني مختص به کتابخانه؛ •

هاي قديمي، استفاده از مصالح  سازي ساختمانمقاوم •
جلوگيري از تخريب  منظور بهساختماني استاندارد 

سوزي، سيل، زلزله، طوفان  ساختمان در موقع آتش
 هاي مرکزي دانشگاهي؛ در کتابخانه

هاي مرکزي  بازرسي مستمر از ساختمان کتابخانه •
 دانشگاهي؛

و خطرت نامه رسمي در مقابل حوادث  پوشش بيمه •
 .هاي مرکزي دانشگاهي احتمالي در کتابخانه

 

 سوزي آتش: ايمني در برابر دومشاخص 
سوزي  هايي براي جلوگيري از آتش طرح يا طرح ارائه •

 .در کتابخانه

 

 : تهويه مطبوعسومشاخص 
 .استفاده از سيستم تهويه مطبوع در کتابخانه •

 

هاي ناشي از  : حفاظت در برابر آسيبچهارمشاخص 
 عوامل بيولوژيكي

هاي  آموزش ارائههاي تخصصي و  برگزاري کالس •
مناسب در رابطه با نحوه حفاظت از منابع در برابر 

 هاي ناشي از عوامل بيولوژيکي؛ آسيب

هاي  براي جلوگيري از آسيب ييها طرحطرح يا  ارائه •
 ناشي از عوامل بيولوژيکي به منابع کتابخانه.
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هاي ناشي از  : حفاظت در برابر آسيبپنجمشاخص 
 عوامل فيزيكي 

هاي  هايي براي جلوگيري از آسيب طرح يا طرح ارائه •
 ناشي از عوامل فيزيکي به منابع کتابخانه.
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