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Abstract
Objective: Concerning the importance of the role of libraries in crisis, this study seeks to study
the status of public libraries in confronting dust crisis.
Methodology: This study is an applied descriptive survey. The statistical population includes
all librarians of public libraries of provinces exposed to duct crisis (Kurdistan, Kermanshah,
Ilam, and Khuzestan) which includes 378 individuals. Using simple random cluster sampling
method and Cochran formula, 190 have been selected as the sample. A researcher-made
questionnaire with 46 close-ended questions (5-point Likert scale) has been used for data
collection. The theoretical framework of the study is structured through studying research
backgrounds, related literature and basic documentary studies. The questionnaire intends to
evaluate the status of libraries in three stages: pre-crisis, pre-crisis and post-crisis. Data were
analyzed using SPSS 24 software.
Findings: The results of single-sample t-test showed that the readiness status of the studied
libraries was poor in terms of educational, cultural, informational, and executive dimensions in
the face of duct crisis. These libraries are also at a critical status during the crisis (information
and administrative). In addition, the findings of the present study showed that the status of
public libraries in post-crisis stage is poor in terms of documentation and implementation
aspects.
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Conclusion: Overall, the results of this study showed that public libraries have no planning in
dealing with dust phenomenon. Moreover, no provision has been made for librarians in these
libraries for the three stages of pre-crisis, pre-crisis and post-crisis. However, libraries as a
social and cultural institution can play an important role in this regard. For example, some of the
measures that the libraries could take during dust crisis is to train users in dealing with dust
crisis phenomenon, consider some plans to provide services during dust crisis, provide essential
resources on dust crisis, communicating with institutions related to dust crisis, and provide the
required information resources as they might require and documentation of the obtained
experiences and presenting them when required. It should be noted that libraries, like all other
public institutions, must be able to deal with all kinds of unexpected events and be prepared to
deal with such events as far as this type of events require rapid decision-making and urgent
action. Therefore, it seems necessary for public library administrators to pay more attention to
the importance of the social activities of libraries and define guidelines for libraries in
accordance with social, cultural and economic conditions to introduce the new role of libraries
as information centers to the society and make libraries popular in the society.
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چکیده
هدف :مطالعه نقش کتابخانهها در زمان بحرانها (بحران ریزگرد) از اهمیت زیادی برخوردار است .این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت
کتابخانههای عمومی در مواجهه با ریزگردها انجام شده است.
روششناسی :پژوهش حاضر ،توصیفی  -پیمایشی از نوع کاربردی است .جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانههای عمومی (کردستان،
کرمانشاه ،ایالم ،خوزستان) که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی ساده و استفاده از فرمول کوکران  091نفر به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری و با نرم افزار  spssنسخه  42مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج آزمون  tتک نمونهای ،نشان داد وضعیت آمادگی کتابخانههای مورد مطالعه ،در مواجهه با پدیده ریزگردها در هر سه مرحله
پیش از بحران ،حین بحران و بعد بحران در سطح مطلوبی قرار ندارد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها ،بحران ریزگردها در کتابخانههای عمومی ،تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است .در حالی که این پدیده
میتواند بر سطح کارایی و عملکرد کتابخانههای عمومی تأثیر منفی داشته باشد .با توجه به نقش کتابخانههای عمومی به عنوان نهادی مردمی
و اجتماعی ،ضرورت دارد که کتابخانهها به نقش خود که اطالعرسانی و ارائه خدمات در تمامی حوزهها به اجتماع است فعالیتهایی چشمگیری
انجام دهند.
کلید واژهها :کتابخانههای عمومی ،بحران ،ریزگردها ،حوادث طبیعی ،گرد و غبار.
---------------------کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابداری و اطالعرسانی ،0999 ،دوره  ،49شماره  ،4شماره پیاپی  ،91صص.091-001 .
تاریخ ارسال - 99/01/49 :تاریخ پذیرش99/00/91 :
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مقدمه و پیشینه موضوع

نزدیک یک دهه است که بحران ریزگردها در بعضی از نواحی ایران ،به ویژه در مرزهای شرقی و غربی کشور
همواره اتفاق میافتد .بحران ریزگردها به قدری جدی است که در سند سياستهای کلی محيط زیست به
عنوان تازهترین سند محيط زیستی کشور ،در چند جا آشكارا بدان اشاره شده است (پهلوان .)7931 ،از این
رو ،مدیریت بحران به نوعی بخشی از زندگی در چنين مناطقی است .زمانی که زندگی روزانه مردم دچار
اختالل میشود آنها به سمت مكانهایی امن و آرامشبخش تمایل پيدا میکنند که در آن مكانها بتوانند
احساس امنيت کنند و با استفاده از فضای آن بتوانند بفهمند که در اطراف آنها چه میگذرد.
کتابخانهها که میتوانند به عنوان قلب جوامع خود شناخته شوند و با توجه به اصول آزادی بيان و
دسترسی آزادانه و عادالنه به اطالعات طراحی شدهاند ،میتوانند در هنگام بروز این اختاللها یا بحرانها و
بالیای طبيعی به عنوان حاميان و حتی منجيان منحصر به فرد انسانها شناخته شوند.
یانگ )7171(7عقيده دارد در زمان بروز بالیای طبيعی کتابخانهها میتواند فضایی که دسترسی به منابع
مورد نياز بحران الزم است را ایجاد کنند و اطالعات را در دسترس مردم قرار دهند .از سویی دیگر،
کتابخانههای عمومی ،به عنوان نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور که عهدهدار نقش محوری تأمين اطالعات
هستند ،در زمينه مدیریت بحران و مقابله با بالیای طبيعی نيز از جایگاه ارزشی خاصی برخوردارند .کتابخانهها
قادر هستند تا از جوامع خود قبل از بحران ،در طی آن و بعد از آن حمایت به عمل بياورند .این حمایت
میتواند طيف گستردهای از ایفای نقش به عنوان مرکزیت بیطرف ،اشتراک اطالعات ،همكاری در جهت
تأمين آسایش یا پشتيبانی از مصالحه و آشتی را در بر بگيرد.
اقداماتی که کتابخانهها میتوانند در مرحله پيش از بحران انجام دهند ،نقش مؤثری در کاهش آسيبهای
وارده بر این نهاد و کاربران آن دارد .در این راستا بيوچانان )7331( ،7پيرامون نقش کتابخانه پيش از بحران
اظهار میکند ،برنامهریزی و آمادگی در برابر سوانح از عناصر حفاظت پيشگيرانه به شمار میآید و یک برنامه
مكتوب و مدون مهمترین گامی است که در جهت آماده شدن برای مقابله با سوانح و بالیا برداشته میشود.
نخستين اثر این سند کتبی این است که سوانح امكان وقوع دارند و یكی از وظایف سازمان و تشكيالت
کتابخانه این است که به صورت منطقی مسئوليت این سوانح را بپذیرد .دیگر این که آماده شدن و قبول
مسئوليت ،ترس و واهمه بيخود را از بين میبرد و باعث تصميمگيری منطقی میشود ،که این خود باعث
کاهش خسارات و صدمات وارده به مجموعه کتابخانه شده و هزینههای احياء و بازسازی مواد کتابخانه را
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کاهش میدهد .سوم یكپارچگی افكار و عقاید ،فراهم آمدن قوانين دقيق و مرحلهبندی شده را باعث میشود.
در حال حاضر همه کتابخانهها برنامه مقابله با سوانح را ندارند و بررسی تحقيقی از  711کتابخانه دانشگاهی و
دانشكدهای کانادا نشان میدهد  71درصد آنها دارای برنامه مقابله با سوانح هستند .عالوه بر این زاک،7
( )7177نيز عقيده دارد ،افزایش توجه به نقش رسانههای اجتماعی در پاسخ به فاجعه و پتانسيل کتابخانهها
برای حفظ حضور خود در این سيستمها به عنوان وسيلهای برای رسيدن به آنهاست .در نهایت با تسهيل
دسترسی عادالنه به اینترنت برای افراد محروم جوامع ،کتابخانهها میتوانند به عنوان پل ارتباطی نقش ایفا
کنند .این نكته به این معنی است که کتابخانه به عنوان بازیكنان کليدی برای جمعآوری اطالعات ضروری در
برنامهریزیهای اجرایی جامعه در شرایط اضطراری ،کمک کنند.
کتابخانههای عمومی عالوه بر ارائه دسترسی برابر به انواع منابع ،خدمات و برنامهها ،فضاهای امنی را
فراهم میکنند و به عنوان پناهگاهها ،در زمان بحران عمل میکنند .کارکنان کتابخانه در برنامهریزی فاجعه و
مدیریت بالیا بيشتر درگير میشوند .این امر به ویژه در مورد کتابخانههای عمومی مشهود است؛ جایی که
حتی این تسهيالت میتواند جزء مهمی از واکنشهای فاجعهآميز و فعاليتهای امدادی باشد .در بحرانهای
طبيعی مانند زمين لرزهها ،گردبادها ،آتشسوزی ،سيالب و طوفانها گرفته تا بحرانهایی اجتماعی ،از جمله
ناآرامیهای مدنی و اجتماعی ،کتابخانههای عمومی میتوانند به ارائه خدمات و فعاليتهای پشتيبانکننده
بپردازند.
اوهالبی ،الول ،اویلکیداج ،پليمو و ادوینگبو )7171( ،7عقيده دارند برنامههای کنترل بحران در
کتابخانههای مورد مطالعه ،وجود ندارد و کارکنان اذعان میکنند که آنها برای بالیای طبيعی آمادگی ندارند.
کمبود بودجه و برنامههای کنترل بحران ،محدودیتهای عمدهای بود که کارمندان در ایجاد آگاهی و
آمادهسازی برای بالیای طبيعی با آن مواجهه بودند .در این مقاله توصيه شده است که مدیریتهای پلی
تكنيک باید کميته کنترل بالیا را در تمام کتابخانههای پلی تكنيک تشكيل دهند و در عين حال باید
برنامههای کنترل بحران را در همه کتابخانههای پلی تكنيک به عنوان بخشی از سند کار خود اجباری کنند.
کور )7171( ،9نيز عقيده دارد؛ اول از هر چيزی متخصصان کتابخانه و اطالعات باید نگرش خود را تغيير
دهند و با این دید که فاجعهها در هر زمانی ممكن است اتفاق بيفتد ،آماده مقابله با بحران باشند .جمله
پيشگيری بهتر است از درمان میتواند در این مورد جملهای کارساز باشد ،ساختمان کتابخانهها باید جوری در
نظر گرفته شوند که آمادگی رویارویی با بحرانهای احتمالی (سيل ،زلزله ،آتشسوزی و  )...را داشته باشند.
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همچنين میتواند به عنوان نهادی اجتماعی ،دستورالعملهایی برای مقابله با فاجعه در هر یک از موارد
پيشگيرانه ،آمادگی ،واکنش و برنامههای بهبودی داشته باشد.
کتابخانهها در زمان بروز بحران میتواند خدمات گستردهای ارائه دهند که این خدمات میتواند در
راستای مهار و کاهش اثرات منفی بحران بر جامعه باشد .در این راستا یافتههای جيگر ،النگا ،مک کلو ،برتات،7
( )7111نشان داد مهمترین خدمت کتابخانهها در طی بحران طوفان و پس از آن ارائه خدمات دسترسی به
اینترنت بوده است .از دیگر خدمات ،میتوان کمک به آمادهسازی جامعه برای رویارویی با حادثه ،فراهم آوردن
خدمات اطالعاتی اورژانسی ،دادن سرپناه ،ارائه خدمات فيزیكی مانند غذا و آب ،کمک به افراد نيازمند کمک
برای پر کردن فرمهای بيمه و امثال آن ،همكاری با سازمانهای خدماتی مانند صليب سرخ ،پاکسازی
خرابیهای پس از طوفان اشاره کرد .همچنين ،فرانک )7177( 7نقش برنامههای مدیریت بحران در محافظت
از مجموعههای کتابخانههای منتخب و مشكالت اقدامات اجرایی آنها حين بحران را مورد بررسی قرار داد.
وی دریافت ،برنامههای مدیریت بحران این کتابخانهها به منظور مقابله با بالیای محلی و کوچک طراحی شده
اند؛ نه بالیایی در حد طوفان کاترینا .با وجود این که اقداماتی که توسط پرسنل کتابخانه ،قبل و بالفاصله پس
از بحران به کار گرفته میشود ،میتواند متفاوت باشد؛ بالیای در مقياس وسيع مانند زلزله و طوفان نيز باعث
بی اثر بودن چنين برنامههایی میشوند .از طرفی دیگر سهنر ،گادفری ،بيگلر )7171( 9عقيده دارند کتابداران
در مدیریت ارتباطات ،بازیابی اطالعات حين فاجعه طبيعی یا وضعيت بحرانی دیگری که ممكن است رخ
بدهد ،باید درک درستی داشته باشند .هنگامی که فاجعه رخ میدهد ارتباط با مردم و رسانهها ضروری است
که شایعات و اطالعات غلط کاهش یابد .تعامل کتابخانه و ارتباط آن با مردم و رسانهها میتواند اعتبار اطالعات
در زمينه بحران را تأیيد کند.
الو ،ازیواکبی ،موول ،ایكویمی )7171( 1نيز عقيده دارند ،آمادهسازی و اقدامات مربوط به پاسخگویی به
بحران که عمدتاً در کتابخانهها انجام میشود عبارتند از :بازرسی منظم و نگهداری تجهيزات الكتریكی و
اطمينان از این که تجهيزات فاجعه در موقعيتهای قانونی خود قرار دارند .نتایج این پژوهش نشان داد بين
دسترسی به تجهيزات فاجعه و آمادگی در مورد بالیا و واکنش در کتابخانههای دانشگاهی در جنوب غربی
نيجریه رابطه معنیداری وجود دارد .همچنين ،راتن )7179( 1در پژوهشی نقش کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی در مدیریت شرایط بحرانی را مورد بررسی قرار داد .این مطالعه شامل مصاحبه ،تحقيق در
1. Jaeger, Langa, McClure, & Bertot
2. Frank
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عمليات فعلی ،خدمات و عملكرد کتابخانه و مراکز اطالعرسانی و تالش برای کشف این که آیا کتابخانهها
آمادگی روبهرو شدن با هرگونه فاجعه و چگونگی مدیریت آن را دارند؟ انجام شد .نتایج این بررسی نشان داد
اکثر کتابداران و کارکنان آمادگی کمک به جامعه در زمان بحران را دارند و اکثریت آنها برای به اشتراک
گذاشتن و انتشار اطالعات مربوط به هرگونه اطالعات مربوط به بالیای طبيعی از طریق وب به عنوان حمایت
از موسسه عمل میکنند .همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد هر چند کتابخانهها به وسایل آتشنشانی مجهز
هستند اما کارکنان مطمئن نبودند که این وسایل تاریخ انقضا دارند یا خير؟ به طور کلی نتایج نشان داد که
این کتابخانهها برنامهای برای زمان بحران ندارند و یا این که اگر برنامهای وجود داشته باشد بيشتر کتابداران
از آن بیاطالع هستند.
عالوه بر پژوهشهای ذکر شده ،در پژوهشی که در داخل کشور توسط خادمی زاده ،فاتحی ،سيفی و
خادمی زاده ( )7931با عنوان «ارائه خدمات اطالعات سالمت همراه به منظور مدیریت بحران ریزگردها در
استان خوزستان» انجام شد ،ارائه بسته آموزشی خدمات اورژانسی اطالعات سالمت در مواقع بحران پيشنهاد
شده است .این بسته آموزشی از طریق مصاحبه متمرکز با شاغالن بخش مدیریت اطالعات سالمت
بيمارستانهای علوم پزشكی اهواز ،متخصصين حوزه فناوری اطالعات سالمت بيمارستانها و حوزه بهداشت
عمومی و ارتقای سالمت دانشگاه های علوم پزشكی اهواز تهيه شده است .هدف از این پژوهش تهيه و تدوین
اپليكيشن بسته آموزشی خدمات اورژانسی اطالعات سالمت قابل نصب بر روی گوشیهای هوشمند میباشد
که میتواند با همكاری نهاد کتابخانههای عمومی شهر اهواز به کاربران ارائه گردد .یافتههای این پژوهش
همچنين نشان داد استفاده از سيستمهای سالمت همراه میتواند در مواقع بحران نسبت به انجام فرآیندهای
خود مراقبتی افراد آسيب دیده از ریزگردها کمک نماید.
عالوه بر این ،کتابخانهها میتواند در مرحله بعد از بحران نيز برنامهریزیهای مفيدی انجام دهند تا در
بروز موارد مشابه بتوان به آسانی با بحران به وجود آمده مقابله کرد و خسارات و آسيبهای وارده را به حداقل
رساند .در این راستا ونستون و کوئين )7111( 7مجالتی که به بررسی نقش کتابخانهها در زمان بحران
پرداختهاند را مورد بررسی قرار دادند .آنان مسائل مربوط به بحران و تغييرات اجتماعی در ارتباط با نقش
کتابخانهها ،خدمات اطالعرسانی و دسترسی به اطالعات و نقش رهبری کتابداران و کتابخانه در مورد این
مسائل را خاطرنشان کردند .در این مطالعه مشخص شد که مستندات این مجالت بيشتر به نقش کتابخانهها
در زمان بحران جنگ و تروریسم و تغيرات اقتصادی و فناوری بوده است .کتابخانههای مورد مطالعه در چنين
بحرانهایی تمرکز خود را برای در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نياز ،قرار دادهاند .نياز به رهبری در
1. Winston & Quinn
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دورههای بحران و تغيير ،نقش پيشگيرانه را برجسته میکند .کتابداران میتوانند در زمينه دسترسی به
اطالعات ،ارائه خدمات اطالعاتی نقش منحصر به فردی داشته باشند .همچنين ،مستندسازی شيوهها و نتایج
تحقيق نشان میدهد که درسال  7117و پس از آن ،افزایش قابل مالحظهای در کتابخانه و علوم اطالعاتی
صورت گرفته است .تحقيق و انتشار در این زمينه ،در ارتباط با خدمات کتابداری و اطالعرسانی و دسترسی به
اطالعات بيشتر در بحث بحران (جنگ و تروریسم) است.
عالوه بر پژوهشهای ذکر شده ،در داخل کشور یافتههای زکيانی ،غفاری ،غالمی ( )7931نشان داد
وضعيت کلی آمادگی کتابخانهها از نظر بالیای طبيعی (سيل ،زلزله ،آتشسوزی ،طوفان) در حد خيلی ضعيفی
قرار دارند .همچنين ،کتابخانههای دانشگاه مورد مطالعه آمادگی در برابر حوادث غيرمترقبه ندارد و نمیتواند
امنيت منابع ،کارکنان و کاربران را حفظ کنند .همچنين ،یافتههای محمد اسماعيل و ناصحی اسكوئی
( )7939نشان داد ميزان آشنایی مدیران با مباحث مدیریت بحران و مورد توجه قرار گرفتن کتابخانهها در
برنامهریزی راهبردی ،در حد مطلوبی قرار دارد؛ اما ،تالش برای تهيه منابع در خصوص مدیریت بحران برای
کتابخانه ،انتشار اطالعات عمومی مربوط به شرایط اضطراری و ایجاد اتاق بحران در کتابخانهها ،در سطح
پایينی ارزیابی شد .از طرفی دیگر ،در پژوهشی که آزیاگبا و ادت )7111(7انجام دادند از کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی ،ایالتی و فدرالی غرب آفریقا که بيش از  71سال سابقه داشتند خواسته شد تا حوادث
طبيعی را که برای کتابخانههای آنها اتفاق افتاده بود یا میتواند اتفاق بيفتد را ،نام ببرند .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد کتابخانههای غرب آفریقا به هيچ وجه آمادگی مواجهه با حوادث طبيعی را ندارند.
نتایج پژوهشهای خارج از کشور نشان میدهد موضوع بحران و بالیای طبيعی در کتابخانهها مورد توجه
قرار گرفته است ،هر چند نتایج اکثر این پژوهشها نشان میدهد کتابخانهها در مواجهه با بالیای طبيعی از
آمادگی کافی برخوردار نيستنند .همچنين ،نتایج بررسی مطالعات انجام شده در ایران نشان داد که بيشتر
پژوهشهای انجام شده به بررسی آمادگی فيزیكی کتابخانهها پرداختهاند نه به عنوان نهادی اجتماعی،
فرهنگی که میتواند نقش بيشتری در حوزه بالیای طبيعی داشته باشد.
نتایج نشان میدهد تاکنون وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در ایران
مورد مطالعه قرار نگرفته است .این در صورتی است که در چند سال گذشته ریزگردها تأثيرات مخربی بر
کشور مخصوصاً استانهای غربی کشور به جا گذاشته است .با توجه به حساسيت موضوع بحرانهای ناشی از
پدیده ریزگردها و احتمال تكرار این حوادث در ابعاد وسيعتر ،الزم است که برنامهریزیهایی برای پيشگيری،
مقابله و اقدامات پس از بحران در مقابله با این پدیده در کشور صورت پذیرد .با توجه به این که مرور
1. Aziagba & Edet
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پيشينههای خارج از کشور نشان میدهد که کتابخانهها در مواقع بحرانی فعاليتهای مفيدی انجام دادهاند،
بنابراین به نظر میرسد کتابخانههای عمومی ما نيز ،به عنوان یكی از سازمانهای فرهنگی -اجتماعی بتواند در
این زمينه فعاليتهایی داشته باشد.
بنا بر آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان آمادگی کتابخانههای عمومی ایران مخصوصاً
شهرهای مرزی (ایالم ،کرمانشاه ،کردستان و خوزستان) در مواجهه با پدیده ریزگردها انجام شده است؛ تا
مشخص شود که آمادگی این کتابخانهها در مواجهه با پدیده ریزگردها چگونه است؟ و کتابداران تا چه مقدار
با فعاليتهای اجتماعی و مفيدی که میتوانند در زمان بروز پدیده ریزگردها توسط آنها ارائه شود ،آشنایی
دارند؟ نتيجه این پژوهش منجر میشود تا نقاط قوت و ضعف کتابخانهها در مقابله با این پدیده بيان شود .در
این ميان ،تعيين و تبيين نقش کتابخانههای عمومی میتواند امر برنامهریزی برای مدیریت بحران در یک
کشور را سهولت بخشيده و از اتالف زمان ،نيروی کار و هزینههای وارد بر دولت به طرز قابل توجهی بكاهد.
بنابراین ،پژوهش حاضر برای پاسخگویی به پرسشهای زیر انجام شده است:
 .7وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله پيش از بحران (از نظر
بعد آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی) چگونه است؟
 .7وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در حين بحران (از نظر بعد
اجرایی و اطالعاتی) چگونه است؟
 .9وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله بعد از بحران (از نظر
بعد مستندسازی و اجرایی) چگونه است؟

روش پژوهش

این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و به روش توصيفی  -پيمایشی انجام شده است .جامعه آماری این
پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانههای عمومی استانهای در معرض پدیده ریزگردها (کردستان،
کرمانشاه ،ایالم ،خوزستان) به تعداد  911نفر هستند؛ که با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای و تصادفی
ساده و استفاده از فرمول کوکران  731نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
در جدول  ،7جامعه و نمونه آماری با رعایت نسبت بين تعداد جامعه و نمونه در هر استان ارائه شده است.
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جدول  .1جامعه و نمونه آماری
استان
خوزستان
ایالم
کرمانشاه
کردستان
مجموع

تعداد جامعه
012
29
98
10
919

تعداد نمونه
91
42
29
91
091

ابزار پژوهش

در پژوهش حاضر با مطالعه پيشينه پژوهش ،متون و مطالعات سندی پایهای به منظور چارچوب نظری؛
پرسشنامهای برای کتابداران کتابخانههای عمومی طراحی شده است که مشتمل بر  14پرسش بسته (طيف 1
گزینهای ليكرت) میباشد .پرسشهای این پرسشنامه وضعيت کتابخانهها را در سه مرحله پيش از بحران،
حين بحران و پس از بحران ریزگردها؛ مورد بررسی قرار میدهد .پرسشهای مربوط به مرحله قبل از بحران
چهار شاخص (آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی) ،پرسشهای مربوط به مرحله حين بحران دو شاخص
(اطالعاتی و اجرایی) و پرسشهای مربوط به مرحله بعد از بحران دو شاخص (مستند سازی و اجرایی) را مورد
بررسی قرار میدهند.
برای تعيين روایی صوری و محتوایی ،این پرسشنامه در اختيار  71کتابدار با تجربه در سمت مدیریت
کتابخانههای عمومی خوزستان و سه نفر از اساتيد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهيد چمران
اهواز قرار گرفت تا مشخص شود فهم و برداشت آنها از پرسشها و واژهها و اصطالحات موجود در پرسشنامه
با آنچه مد نظر پژوهشگر است یكسان باشد .همچنين برای برآورد پایایی ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد ،بدین معنا که پرسشنامه پس از بررسی نهایی بين  91نفر از کتابداران توزیع شد ،که نتيجه آن نشان داد
پرسشنامه طراحی شده از اعتبار و پایایی مطلوبی ( )1/34برخوردار است.
یافتهها

بر اساس یافتههای توصيفی تحقيق ،مشاهده میشود  791نفر ( 11/1درصد) از افراد شرکتکننده در پژوهش
زن و  14نفر ( 73/1درصد) مرد هستند .در مورد متغير ميزان تحصيالت؛  79نفر ( 4/1درصد) از افراد شرکت
کننده در پژوهش دارای مدرک کاردانی 771 ،نفر ( 41درصد) مدرک ليسانس 11 ،نفر ( 91/4درصد) مدرک
فوق ليسانس و  1نفر ( 7/4درصد) مدرک دکتری داشتند .نتایج به دست آمده در مورد متغير سابقه
مشارکتکنندگان در پژوهش نشان میدهد  19نفر ( 77/4درصد) بين  7تا  1سال 41 ،نفر ( 97/4درصد)
بين  4تا  71سال 91 ،نفر ( 71درصد) بين  77تا  71سال 91 ،نفر ( 71درصد) بين  74تا  71سال و  77نفر
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( 1/1درصد) باالی  77سال سابقه خدمت داشتند .در مورد رشته تحصيلی مشارکتکنندگان در پژوهش؛
 771نفر ( 47/4درصد) دارای تخصص کتابداری و  19نفر ( 91/1درصد) دارای تحصيالت غيرکتابداری بودند.
در جدول زیر نتایج آزمون کولموگروف-اسميرنوف 7و محاسبه کشيدگی و چولگی دادهها آورده شده است.
جدول .2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،کشیدگی و چولگی دادهها برای سنجش نرمال بودن دادهها
متغیرها

پیش از بحران

حین بحران
بعد از بحران

مؤلفهها
آموزشی
فرهنگی
اجرائی
اطالعاتی
اطالعاتی
اجرائی
مستندسازی
اجرائی

Kolmogorov-Smirnov

آماره
1/114
1/110
1/112
1/119
1/181
1/114
1/111
1/112

چولگی

P
1/111
1/194
1/182
1/114
1/411
1/119
1/190
1/184

-1/09
-1/191
1/119
-1/918
-1/491
-1/02
1/10
-1/19

کشیدگی

نتیجه

-1/24
-1/11
-1/18
-1/244
-1/299
-1/19
-1/22
-1/21

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

با توجه به نتایج جدول  ،7مشاهده میشود که توزیع دادههای مورد بررسی در تمامی متغيرها نرمال
است .در ادامه شاخصهای توصيفی مربوط به متغيرهای مورد بررسی در جدول  9گزارش شده است.
جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش در مورد وضعیت آمادگی کتابخانههای عمومی در
مواجهه با پدیده ریزگردها
متغیرها

پیش از بحران

حین بحران
بعد از بحران

مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

آموزشی
فرهنگی
اجرائی
اطالعاتی
اطالعاتی
اجرائی
مستندسازی
اجرائی

0/99
4/14
0/92
0/94
4/124
0/990
0/91
0/91

1/991
1/292
1/241
1/291
1/299
1/842
1/214
1/288

1. Kolmogorov-Smirnov
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با توجه به مقایسه ميانگينهای به دست آمده (جدول  )9در خصوص وضعيت آمادگی کتابخانههای
عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها میتوان گفت بيشترین ميانگين به دست آمده مربوط به متغير اطالعاتی
در مرحله حين بحران است و کمترین ميانگين مربوط به متغير اجرائی پيش از بحران است .در ادامه به
پرسشهای پژوهش پاسخ داده شده است.
 .1وضعیت آمادگی کتابخانه های عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله پیش از بحران
از نظر بعد آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی چگونه است؟
با توجه به نرمال بودن دادههای متغيرهای آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی از آزمون تی تک
نمونهای برای سنجش وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله پيش از
بحران استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1وضعیت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله پیش از بحران از نظر بعد
آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی
متغیر

تعداد

میانگین

میانگین مطلوب9 :
آماره آزمون
اختالف میانگین
)(t

درجه
آزادی

سطح معنیداری
p

فاصله اطمینان %98

آموزشی

091

0/994

-0/101

-91/41

099

p<1/1110

-1/914

حد
پایین
-0/11

حد باال

فرهنگی

091

4/148

-1/912

-41/04

099

p<1/1110

-1/919

-0/12

اجرایی

091

0/929

-0/081

-91/11

099

p<1/1110

-0/19

-0/08

اطالعاتی

091

0/941

-0/119

-92/99

099

p<1/1110

-0/100

-0/09

بر اساس اطالعات و نتایج مندرج در جدول  ،1مقدار معنیداری به دست آمده ،در سطح  1/11معنیدار
است و وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله پيش از بحران از نظر
بعد آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی در سطح مطلوبی قرار ندارد.

 .7وضعیت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در حین بحران از نظر بعد
اجرایی و اطالعاتی چگونه است؟
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با توجه به نرمال بودن دادههای متغيرهای اجرایی و اطالعاتی از آزمون تی تک نمونهای برای سنجش
وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله حين از بحران استفاده شده
است .نتایج این آزمون در جدول  1گزارش شده است.

جدول  .1وضعیت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله حین بحران از نظر بعد اجرایی و اطالعاتی

میانگین مطلوب9 :
)(tآماره آزمون
متغیر

تعداد

میانگین

اختالف میانگین

اطالعاتی

091

4/124

-1/1981

-41/49

اجرایی

091

0/990

-0/119

-41/81

درجه
آزادی

سطح معنیداری
p

فاصله اطمینان %98

099

p<1/1110

-1/999

حد
پایین
-0/141

حد باال

099

p<1/1110

-1/999

-0/119

براساس اطالعات و نتایج مندرج در جدول  1میتوان گفت وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در
مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله حين بحران از نظر بعد اطالعاتی و اجرایی در سطح مطلوبی قرار ندارد.

 .9وضعیت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله بعد از بحران از
نظر بعد مستندسازی و اجرایی چگونه است؟
با توجه به نرمال بودن دادههای متغيرهای اجرایی و اطالعاتی از آزمون تی تک نمونهای برای سنجش
وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله حين از بحران استفاده شده
است .نتایج این آزمون در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .1وضعیت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله بعد از بحران از نظر بعد
مستندسازی و اجرایی

متغیر

تعداد

میانگین

اختالف
میانگین

میانگین مطلوب9 :
) (tآماره آزمون

درجه
آزادی

سطح معنیداری
p

فاصله اطمینان %98

مستندسازی

091

0/91

-0/049

-94/910

099

p<1/1110

حد باال
-0/114

حد پایین
-0/091

اجرایی

091

0/912

-0/091

-92/422

099

p<1/1110

-0/191

-0/091
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نتایج به دست آمده در جدول  4نشان میدهد وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده
ریزگردها در مرحله بعد از بحران از نظر بعد مستندسازی و اجرایی در سطح مطلوبی قرار ندارد .به طور کلی
بررسی تفاوتهای ميانگينهای به دست آمده در سه مرحله پيش ،حين و بعد از بحران نشان از این نكته مهم
دارد که کتابخانههای عمومی استانهای مورد بررسی با وضعيت مطلوب فاصله زیادی دارند و در این خصوص
نيازمند تالش جدی از سوی مدیریت کتابخانههای عمومی است.

نتیجهگیری

یكی از بالیای طبيعی که در سالهای اخير توجه عموم را در ایران به خود جلب کرده است ،بحران
ریزگردهاست .ریزگردها به عنوان یک بالی طبيعی تأثيرات مخرب زیادی بر ساختار طبيعت و سالمت افرادی
دارد که در معرض این بحران قرار دارند .افرادی زیادی بر اثر پدیده گرد و خاک مخصوصاً در استانهای مرزی
کشور دچار آسيبهای جسمی شدهاند .اطالعرسانی به مردم و مسئولين در مورد ریزگردها و عوارض و
مشكالتی که ممكن است این بحران برای مردم این استانها به دنبال داشته باشد یک فعاليت اجتماعی و
فرهنگی است که میتواند مؤثر باشد .بنابراین ،کتابخانههای عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی
تأثيرگذار ،در زمينه اطالعرسانی و ارائه منابع اطالعاتی مورد نياز میتواند به عنوان محلی برای بررسی
مشكالت اجتماعی ،اقتصادی و سياسی نقشی مفيد و سازنده داشته باشد.
در تعيين ميزان آمادگی کتابخانههای عمومی ایران در بحران ریزگردها ،یافتههای پژوهش حاضر حاکی
از آن است ميزان وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در مرحله پيش از بحران
از نظر (بعد آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی) در سطح پایينی قرار دارد .این یافته با نتایج زکيانی و
دیگران ( ،)7931اوهالبی و دیگران ( ،)7171بيوچانان ( ،)7331کور ( )7171و فرانک ( )7177همسو است.
آمادگی پيش از بحران چهار بعد آموزشی ،فرهنگی ،اجرایی و اطالعاتی را شامل میشود .با توجه به نتيجه به
دست آمده از پژوهش حاضر ،فعاليت کتابخانهها در هر یک از ابعاد ذکر شده در حد ضعيفی قرار دارد.
کتابخانههای عمومی ایران در «حوزه آموزشی» با ارائه آموزشهایی در جهت باال بردن آگاهی اعضاء و عموم
مردم و همچنين توانمندسازی کارکنان خود میتوانند شرایط را برای مقابله با بحران آماده سازند .در این
راستا همچنين ونستون و کوئين ( ) 7111عقيده دارند یک کارمند کتابخانه باید مسئوليت داشته باشد و در
صورت بحران به مردم آموزش دهند که در برابر فاجعه چه کاری انجام دهند.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،وضعيت کتابخانههای عمومی در بعد فرهنگی نسبتاً مطلوب میباشد.
کتابخانهها به عنوان سازمانهای خدماتی ،اجتماعی و فرهنگی میتوانند در بحث ریزگردها وارد شده و
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برنامه هایی مشخصی برای مواجهه با پدیده ریزگردها تدوین نماید تا بدین گونه نقش خود را به عنوان یک
منبع اطالعاتی در زمان بروز مشكالت اجتماعی به اثبات رساند.
کتابخانههای عمومی ایران در «حوزه فرهنگی» میتوانند در مقولههایی چون باال بردن آگاهی عمومی در
مورد عوارض و آسيبهای اقتصادی و سالمتی ،باال بردن حساسيت عمومی نسبت به بحران ریزگردها و باال
بردن مطالبهگری مردم از مسئولين در حوزه ریزگردها نقشآفرینی کنند.
عالوه بر این ،کتابخانههای عمومی در «حوزه اجرائی» میتوانند با تهيه امكانات و زیرساختهای الزم و
ایجاد کانالهای ارتباطی ،شبكهسازی اطالعاتی ،عقد تفاهمنامه با سایر ارگانها و برنامهریزیهای مناسب
جهت مقابله بهتر در زمان بحران اقدام نمایند .در این راستا راتن ( )7179نيز اظهار داشت اکثر کتابداران و
کارکنان کتابخانه ها آمادگی کمک به جامعه در زمان بحران را دارند و اکثریت آنها برای به اشتراک گذاشتن
و انتشار اطالعات مربوط به هر گونه اطالعات مربوط به بالیای طبيعی از طریق وب به عنوان حمایت از
مؤسسه عمل میکنند .همچنين در این زمينه آزیاگبا و ادت ( )7111بيان میکنند کتابخانهها نمیتوانند به
تنهایی برای مقابله با بحران آمادگی پيدا کنند اما این نهادها میتوانند به عنوان شكل کمک خارجی برای
ارائه منابع با دیگر مؤسسات مربوطه همكاری نماید .اوهالبی و دیگران ( ،)7171نيز عقيده دارند کمبود بودجه
و برنامههای کنترل بحران ،محدودیتهای عمدهای است که کارمندان در ایجاد آگاهی و آمادهسازی برای
بالیای طبيعی با آن مواجهه هستند.
از طرفی دیگر ،در «حوزه اطالعاتی» تهيه منابع اطالعاتی در خصوص ریزگردها ،تهيه محتوای متناسب با
راههای مقابله با ریزگردها و تهيه دستورالعملی جامع برای مقابله با ریزگردها در کتابخانههای مورد مطالعه
جزء مواردی است که کتابخانههای عمومی میتوانند در این حوزه نقشآفرینی کنند .در این راستا نتایج
پژوهش جيگر و دیگران ( )7111نشان داد مهمترین خدمت کتابخانههای عمومی در طی بحران طوفان و پس
از آن ،ارائه خدمات دسترسی به اینترنت بود.
عالوه بر این ،نتایج بررسی وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده ریزگردها در حين
بحران از نظر دو بعد (اجرایی و اطالعاتی) نشان میدهد که کتابخانههای مورد مطالعه از این نظر نيز ،در سطح
ضعيفی قرار دارند .هر چند که بعد اطالعاتی در سطحی نزدیكتر به حد متوسط قرار دارد اما به طور کلی
وضعيت نامطلوب است .این نتایج با یافتههای سهنر و دیگران ( ،)7171زکيانی و دیگران ( ،)7931محمد
اسماعيل و ناصحی اسكوئی ( ،)7939یانگ ( ،)7171فرانک ( )7177و زاک ( )7177همسو است .برخی مواقع
پدیده ریزگردها هنگامی شروع میشود که کتابخانهها به فعاليتهای خود مشغولند و کاربران در حين دریافت
خدمات هستند ،کتابخانهها باید در چنين مواقعی برنامههای خاصی داشته باشند .در «حوزه اجرایی» حين
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وقوع بحران ریزگرد ایجاد حلقههای ارتباطی بين مردم و مسئولين حين وقوع بحران ،اجرای طرح سالمت در
بين اعضاء ،توزیع بستههای غذایی و بهداشتی در حين وقوع بحران ،ارائه خدمات مشاورهای و روانشناسی به
کارکنان ،اعضاء و عموم مردم ،ایجاد مكانيزمهای ساختاری برای استفاده عموم مردم از خدمات کتابخانهای
حين وقوع بحران و  ...میتواند شرایط را برای مقابله با بحران آماده سازد .در این راستا سهنر و دیگران
( )7171بيان میکنند هنگامی که فاجعه رخ میدهد ارتباط با مردم و رسانهها ضروری است ،تا شایعات و
اطالعات غلط کاهش یابد .تعامل کتابخانه و ارتباط آن با مردم و رسانهها میتواند اعتبار اطالعات در زمينه
بحران را تأیيد کند .همچنين ،یانگ ( )7171در این زمينه عقيده دارد در زمان بروز بالیای طبيعی کتابخانهها
میتوانند فضای دسترسی به منابع مورد نياز بحران را ایجاد کنند و اطالعات را در دسترس مردم قرار دهند.
زاک ( )7177نيز عقيده دارد کتابخانهها میتوانند به عنوان نهادی اجتماعی و فرهنگی در برنامهریزی و مقابله
با بحران جامعه ،در شرایط اضطراری در جمعآوری اطالعات ضروری کمک شایان توجهی نمایند.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر در «حوزه اطالعاتی» ،مواردی چون اطالعرسانی در خصوص استفاده از
راهكارهای مقابلهای در حين بحران ،بهرهگيری از سامانه پيامكی و کانالها پيامكی جهت ارسال اطالعات در
خصوص نحوه برخورد با بحران ،بهرهگيری از پيامرسانهای مجازی برای ارائه خدمات و اطالعرسانی در
خصوص مراکز درمانی و راههای حفظ سالمت فردی و  ...می تواند شرایط را برای مقابله با بحران آماده سازد.
در این راستا همچنين سهنر و دیگران ( )7171اظهار میدارند که هنگامی که فاجعه رخ میدهد ارتباط با
مردم و رسانهها ضروری است که شایعات و اطالعات غلط کاهش یابد .تعامل کتابخانههای عمومی و ارتباط آن
با مردم و رسانهها میتواند اعتبار اطالعات در زمينه بحران را تأیيد نماید .یانگ ( )7171نيز در این زمينه
عقيده دارد در زمان بروز بالیای طبيعی کتابخانهها میتوانند فضای دسترسی به منابع مورد نياز بحران را
ایجاد کنند و اطالعات را در دسترس مردم قرار دهند .زاک ( )7177معتقد است کتابخانهها میتوانند به عنوان
بازیكنان کليدی برای جمعآوری اطالعات ضروری ،در برنامهریزی و مقابله با بحران جامعه ،در شرایط
اضطراری کمک نمایند .همچنين در این راستا خادمی زاده و دیگران ( )7931اظهار میدارند از آنجا که در
زمان بحران ،نياز جدی به خدمات گوناگونی اعم از خدمات امدادی ،فرهنگی و موارد مشابه اهميت پيدا
میکند از این جهت ،کتابخانههای عمومی با توجه به رسالت آنها در راستای باال بردن سطح آگاهی جامعه،
میتوانند با یک برنامهریزی منسجم و منظم نسبت به ارائه خدمات اطالعات سالمت اقدام نمایند.
یكی دیگر از یافتههای پژوهش ،نتایج بررسی وضعيت آمادگی کتابخانههای عمومی در مواجهه با پدیده
ریزگردها در مرحله بعد از بحران از نظر دو بعد «مستندسازی و اجرایی» بود .نتایج نشان داد کتابخانههای
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مورد مطالعه در این زمينه تا سطح مطلوب فاصله زیادی دارند .این نتيجه با یافتههای محمد اسماعيل و
ناصحی اسكوئی ( ،)7939زکيانی و دیگران ( ،)7931جيگر و دیگران ( )7111همسو است.
در زمينه «مقوله اجرایی» ،مواردی چون اطالعرسانی در خصوص نحوه مراجعه به مراکز درمانی بعد از
بحران برای کنترل اثرات جانبی ،آسيبشناسی در خصوص اقدامات انجام شده ،تدوین قوتها و ضعفهای
موجود در برخورد با بحران اخير ،تشكيل کميتهای برای بررسی خالءها و گلوگاههای موجود در برخورد با
بحران اخير ،بهروزرسانی منابع اطالعاتی با توجه به ضعفهای موجود در برخورد با بحران اخير ،ارزیابی
اقدامات انجام شده در بحران ریزگرد ،برگزاری نشستهای علمی در خصوص علل ایجاد بحران ریزگرد اخير،
بهينهسازی امكانات کتابخانهها جهت مقابله بهتر با بحرانهای پيش رو ،دعوت از مسئولين برای واکاوی
اقدامات انجام شده در خصوص بحران اخير و ترسيم خالءهای موجود در برابر نقشآفرینی کتابخانهها در
مقابل بحرانهای موجود می تواند شرایط را برای مقابله با بحران آماده سازد .در این راستا جيگر و دیگران
( )7111بيان میکنند ارائه خدمات دسترسی به اینترنت پس از طوفان ،کمک به آمادهسازی جامعه برای
حادثه ،فراهم آوردن خدمات اطالعاتی اورژانسی ،دادن سرپناه ،ارائه خدمات فيزیكی مانند غذا و آب ،کمک به
افراد نيازمند کمک برای پر کردن فرمهای بيمه و امثال آن ،همكاری با سازمانهای خدماتی مانند صليب
سرخ ،پاکسازی خرابیهای پس از بحران نكاتی هستند که توسط کتابخانهها میتواند انجام شود.
در زمينه مقوله «مستند سازی» بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،مواردی چون مستندسازی تجربيات
کارکنان در خصوص بحرانهای پيشين ،تهيه بستههای اطالعاتی در خصوص بحران ریزگردهای گذشته و
تهيه پایگاههای دادهای و اطالعاتی در خصوص بحران اخير می تواند شرایط را برای مقابله با بحران آماده سازد.
در این راستا ونستون وکوئين ( )7111اظهار داشتند مستندات مجالت منتشر شده به نقش کتابخانهها در
زمان بحران ،بيشتر مربوط به بحران جنگ و تروریسم و تغيرات اقتصادی و فناوری بوده است .کتابخانههای
مورد مطالعه در چنين بحران هایی تمرکز خود را برای در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نياز را مورد تأکيد
قرار دادهاند.
بعد از هر بحرانی اطالعات و تجربياتی به دست میآید که نياز است این تجربيات مستندسازی شود تا در
شرایط مشابه بتوان برای برخورد با بالیای طبيعی از آن به عنوان یک سند تجربی استفاده نمود .هر تجربهای
که از برخورد با بالیای طبيعی از جمله ریزگردها به دست آمده نتيجه زحمات فراوان و همچنين صرف وقت و
هزینه زیادی است ،لذا مستند کردن تجربيات به مثابه دانش میتواند فعاليت مفيدی باشد تا از دوبارهکاری
جلوگيری شود .کتابخانهها میتواند کار مستندسازی و نگهداری از این تجربيات را برعهده بگيرند تا از این
طریق هم به فعاليتی پرداخته شود که در بطن فعاليتهای کتابخانهها وجود دارد و هم نگهداری و ارائه این
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مستندات در مواقع لزوم توسط کتابخانه به جامعه نيازمند اطالعات ،میتواند ،جایگاه این نهاد را به عنوان
منبع اطالعاتی ،در زمان بحران ،به جامعه نشان دهد.
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که کتابخانههای عمومی در مقابله با پدیده ریزگردها
هيچگونه برنامهریزی ندارند و از نظر سه مرحله قبل از بحران ،حين بحران و بعد از بحران هيچگونه تمهيداتی
برای کتابداران این کتابخانهها معرفی نشده است .در صورتی که کتابخانهها به عنوان نهادی اجتماعی و
فرهنگی میتواند نقش مهمی در این زمينه ایفا کنند .از جمله ارائه آموزشهای الزم به کاربران در مواجهه با
پدیده ریزگردها ،در نظر گرفتن برنامههایی برای ارائه خدمات در هنگام بروز ریزگردها ،تأمين منابع ضروری
در مورد ریزگردها ،برقراری ارتباط با نهادهای مرتبط با بحران ریزگردها و ارائه منابع اطالعاتی مورد نياز به
آنان ،مستندسازی تجربيات به دست آمده و نگهداری این مستندات و ارائه آن در صورت لزوم و ...از جمله
فعاليتهایی است که کتابخانهها میتوانند در زمينه پدیده ریزگردها انجام دهند.
در ادامه باید گفت که کتابخانهها مانند تمام نهادهای عمومی دیگر ،باید توانایی مقابله با انواع مختلف
حوادث غيرطبيعی را داشته باشند و در صورت مواجهه با چنين حوادثی از آمادگی الزم برخوردار باشند .زیرا
این نوع حوادث به تصميمگيری سریع و اقدامهای فوری نيازمند است .لذا ،ضروری به نظر میرسد که مدیران
و مسئولين کتابخانههای عمومی بيشتر به اهميت فعاليتهای اجتماعی کتابخانهها توجه داشته باشند و
دستورالعملهایی منطبق با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برای کتابخانهها تعریف کنند ،تا نقش جدید
کتابخانهها به عنوان مراکز اطالعاتی ،به جامعه امروزی معرفی شود و کتابخانهها بيش از پيش مورد توجه
مردم و جامعه قرار گيرند.
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