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چكیده
 شناسایی وضعیت مدیریت سبز در كتابخانههاي عمومی شهر تهران وابسته به نهاد كتابخانههاي عمومی كشور با،پژوهش حاضر باهدف
 نفر از مدیران37  جامعه آماري،  پرسشنامه محقق ساخته، ابزار گردآوري دادهها. توصیفی انجام شده است-نوع كاربردي و روش پیمایشی
یافته ها نشان داد كه كتابخانه ها در مدیریت انرژي با میانگین. استفاده شدspss كتابخانه ها و براي تجزیه و تحلیل یافتهها از نرم افزار
 وضعیت8/032  مدیریت كاغذ با میانگین،  وضعیت نامناسب2/67  مدیریت آب و فضاي سبز با میانگین،  در وضعیت نامناسب3/48
 مدیریت هوا با، در وضعیت نامناسب3/85  مدیریت حمل و نقل با میانگین،  در وضعیت متوسط6/82  مدیریت پسماند با میانگین، مناسب
 در2/24  مدیریت و برنامه ریزي سبز با میانگین،  در وضعیت متوسط5/36  مدیریت صدا با میانگین،  در وضعیت نامناسب4/77 میانگین
 در وضعیت2/04 و به كاركنان با میانگین2/30  و فرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به جامعه با میانگین، آموزش، وضعیت نامناسب
، مدیریت و برنامه ریزي سبز، نتایج نشان داد كه معیارهاي مدیریت سبز در ساختمان و تجهیزات در سطح متوسط.نامطلوبی قرار دارند
.آموزش و فرهنگ سازي به جامعه و كاركنان در وضعیت نامطلوب در كتابخانه ها رعایت می شود
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Abstract
The present study was conducted to identify the status of green management in public
libraries of Tehran, affiliated to the Iranian Public Libraries Foundation ,and is an applied,
survey-descriptive research. The findings showed that the libraries, have inappropriate
condition in energy management with an average of 3.48, inappropriate condition in water
and green space management with an average of 2.67, appropriate condition in paper
management with an average of 8.032, average condition in waste management with an
average of 6.82, inappropriate condition in transportation management with an average of
3.85, inappropriate condition in air management with an average of 4.77, and average
condition in sound management with an average of 5.36. Moreover, they have inappropriate
condition in green management and planning with an average of 2.24, and education, and
culturalization of environmental issues in the community with an average of 2.30 and for the
employees with an average of 2.04 are in unfavorable condition.
Keywords:
"green management", "evaluation", "public libraries", "Public Libraries Foundation"
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كتابخانههاي عمومی با احداث ساختمانهاي سبز و پیاده سازي

 -1مقدمه
مدیریت سبز در بردارنده جنبههاي متعددي نظیر سازگاري

طرحها و عملیات پایدار ،جامعه را در این راه رهبري میكنند.

ساختمان و تجهیزات كتابخانه با معیارهاي پایداري ،ارائه خدمات

كتابخانههاي عمومی فرصت دارند تا در جامعه به رهبران محیط

حامی محیط زیست ،برنامه ریزي براي آگاهی اقشار جامعه در

زیست تبدیل شوند .كتابخانههاي عمومی می توانند در معماري

خصوص حفظ محیط زیست ،ایجاد انگیزه و تعهد در كتابداران

ساختمانهاي خود از شیوهها و فناوريهاي سبز استفاده كنند.

براي مشاركت در برنامههاي حامی محیط زیست ،ارائه اطالعات

كتابخانههاي عمومی میتوانند به مراجعان خود نشان دهند كه

سبز ،توجه به چرخه مناسب منابع طبیعی و اجراي برنامهها و

چگونه از این شیوهها در منزل ،محل كار و جامعه بهره ببرند.

طرحهاي محافظت كننده از منابع طبیعی مانند رقمی سازي

كتابخانههاي عمومی میتوانند روشهاي گوناگونی را براي

منابع ،مشاركت و فعالیت در برنامههاي ملی و بین المللی حفاظت

آموزش جامعه در مورد شیوههاي مسئولیت زیست محیطی به كار

از محیط زیست و رعایت و كسب استانداردها و شاخصههاي

ببرند و به خوبی در جوامع خود ،برنامههاي آموزشی در مورد

معتبر حوزه محیط زیست است (قربانی .)1395 ،كتابخانه به

پایداري زیست محیطی را ارائه دهند ( Binks and

عنوان یك نهاد اجتماعی با اجراي نظام مدیریت سبز ،آگاهی

.)et.al,2014
هنگامی كه كتابداران در مورد كتابخانه هاي سبز صحبت میكنند،

و حفظ محیط زیست كمك كند.

معموال ساختمانهاي كتابخانه سبز به ذهن میرسد .جنبش

رسانی ،آموزش و ارتقاي فرهنگ جامعه میتواند به توسعه پایدار

كتابخانه سبز در ایاالت متحده اوائل  1990شروع شد .معنی

كتابخانهها به ویژه كتابخانههاي عمومی میتوانند مراكز مناسبی

اصطالح این است كه ،كتابداران ،كتابخانهها ،شهرها ،فضاي

براي ارتقاي فرهنگ صحیح مصرف باشند .مصرف بهینه منابع

دانشگاهها وكالج ،به كتابخانه سبز وكاهش اثرات زیست محیطی

آب ،انرژي ،كاغذ و مدیریت مواد زائد جامد به كاهش هزینهها در

تعهد دارند .این نوآوري با احداث ساختمانهاي سبز كتابخانه ،سبز

مجموعه كمك مینماید و از آنجا كه با مدیریت صحیح این منابع

شدن امکانات كتابخانه موجود ،فراهم آوردن خدمات كتابخانه

از استفاده نادرست و هدر رفت آنها جلوگیري میشود ،میتوان به

سبز ،حمایت محیط زیست و شیوههاي پایداري در كتابخانه تحقق

حفظ محیط زیست نیز كمك كرد .همچنین با كاهش هزینههاي

یافته است .ساخت ساختمان یك كتابخانه سبز با استفاده از یك

جاري در كتابخانه از طریق استقرار نظام مدیریت سبز ،منافع

استاندارد عملکرد مانند استاندارد لید ،1راهی است كه برخی از

اقتصادي نیز به دست خواهد آمد كه این امر در نهایت موجب

كتابخانهها براي تبدیل شدن به كتابخانه سبز و پایدار بر

میشود كتابخانهها به كتابخانه سبز تبدیل شوند (ندافی و

میگزینند ( .)Antonelli,2008كتابخانههاي سبز به صورت

همکاران .)1387 ،كتابخانه سبز ،كتابخانهاي است كه با رعایت

سنتی به واسطه جنبههاي ساختمانی نظیر به حداقل رساندن

مولفههاي مدیریت پایدار در جهت اشاعه و اجراي سیاستهاي

«تأثیرات منفی زیستمحیطی» و به حداكثر رساندن«كیفیت

حفظ محیط زیست تالش نماید (قربانی و همکاران.)1396 ،

محیط داخلی» با استفاده از انتخاب مکان دقیق ،استفاده از مواد و

كتابخانهاي است كه شاخصهاي مدیریت سبز و پایداري

مصالح ساختمانی طبیعی و محصوالت زیست محیطی قابل

(ساختمان كتابخانه از جنبههاي مدیریت انرژي ،آب و كاغذ،

بازگشت به طبیعت ،حفاظت از منابع (آب ،انرژي و كاغذ) و دفع

پسماند ،حمل و نقل ،هوا ،صدا؛ راهبرد سبز و آموزش؛ آگاهی

مسئوالنه زباله (بازیافت و )...شناخته میشوند.

رسانی و فرهنگ سازي به كاركنان و جامعه) را براي حفاظت از

اما كتابخانه سبز لزوماً محدود به بناي ساختمان سبز نیست ،بلکه
مأموریت سبز را نیز عهدهدار است .شاخصهاي دیگري نیز براي
نیل به ایدهآلهاي پایداري زیست محیطی كتابخانهها وجود دارد.
عالوه بر اینکه ساختمان كتابخانه باید سازگار با محیط زیست
باشد ،باید بتواند به عنوان مربی و رهبر به صورت عامل محرک

محیط زیست رعایت نماید( بابایی.) 1395،
كتابخانههاي عمومی نهادهایی هستند كه توسط دولتها حمایت
میشوند .بنابر این باید اولین نهادهایی باشند كه مشمول اصول
پایداري شوند و خود را به الگوي تسهیل فرهنگ سبز در كشور
تبدیل كنند (.)Cardoso and Machado,2015

).Leadership In Energy And Environmental Design(LEED
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پرداختند.اصغري و سالك( ،)1393نوري و جنتی كیا ( )1389به
طراحی سبز در بناي كتابخانه وتاثیر عوامل طبیعی بر طراحی
پایدار كتابخانهها پرداختند.
در پژوهشهاي انجام شده ،كتابخانههاي پایدار و شاخصهاي
زیست محیطی و مدیریت سبز در كتابخانهها ارزیابی و نیز
اهمیت نقش كتابخانهها در آموزش ،فرهنگ سازي و ارتقاي
آگاهی جامعه و كاركنان نسبت به مسایل زیست محیطی براي
مشاركت زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین،
این پژوهشها میتوانند به مسئوالن و سیاستگزاران در جهت
اصالح مدیریت كتابخانهها و حركت به سوي مدیریت سبز یاري
رسانند .اهمیت استقرار مدیریت سبز در كتابخانهها به ویژه
كتابخانههاي عمومی می تواند در آموزش و آگاهی رسانی و
فرهنگ سازي جامعه بسیار مفید و موثر باشد .بنابراین پژوهش
حاضر با هدف ،ارزیابی مدیریت سبز (ساختمان و تجهیزات
كتابخانه ،وضعیت برنامه ریزي سبز ،آموزش ،آگاهی رسانی و
فرهنگ سازي به كاركنان و جامعه) در كتابخانههاي عمومی شهر
تهران وابسته به نهاد كتابخانههاي عمومی كشور انجام گرفت تا
به پرسشهاي زیر پاسخ دهد :

مدیریت دفتر سازگار با محیط زیست ،ارائه دهنده خدمات سازگار
با محیط زیست به كاربران ،مجري فعالیتهاي سازگار با محیط
زیست و ارائهدهنده اطالعات و آموزشهاي سبك زندگی سازگار
با محیط زیست عمل نماید (Hauke,2015؛ قربانی.)1395 ،
پژوهشهاي چندي در خارج از كشور توسط كاردوسو و
ماكادو( )2015بینکز و همکاران ( )2014اویلیود1و آالبی)2013( 2
و ویلسون )2012( 3در خصوص ابتکاراتی در خصوص پایداري و
اشاعه اطالعات زیست محیطی توسط كتابداران و مدیریت سبز
دركتابخانههاي عمومی پرداختند و نیز پژوهشی نیز توسط
كاریوجا )2013( 4انجام شد كه توسعه گواهی نامه و سیستمهاي
مدیریت زیست محیطی رایج نظیر لید یا ایزو را در یك كتابخانه
عمومی به منظور بهبود پایداري كتابخانهها را ضروري میداند و
امیدوار است این مدل در سراسر جهان استفاده شود .همچنین
معتقد است با كمك این پروژه برچسبهاي زیست محیطی و
سیستمهاي حسابرسی زیست محیطی توسعه یابد و آگاهی زیست
محیطی كاركنان و مشتریان افزایش یابد و كتابخانه را سبز تر و
پایدارتر سازد .پژوهشهاي آنتونلّی ( ،)2008ماركوم،)2009( 5
بارنِز)2012( 6و كاریوجا ( )2013به خدمات كتابخانه سبز،
ساختمان سبز ،آگاهی مردم در خصوص محیط زیست و افزایش
تعامالت كتابخانهها در حوزه محیط زیست پرداخته است.
كرالژویك 7و لوكاكیك )2015( 8در پژوهش خود به این نتیجه
رسید كه كتابداران كرواسی به شركت در برنامه عالقه مند بوده و
آگاهی آنان نسبت به مسائل حفاظت محیط زیست در حال
افزایش است و به مشاركت در توسعه و پرداختن به موضوعات
زیست محیطی اشتیاق دارند  .آل و هاوس )2010( 9در پژوهش
خود توسعه سیاست هاي سبز ،رویه ها ،برنامه هاي راهبردي،
مأموریت ها و سندهاي چشم انداز وكتابداري سبز در سطح
خدمات كتابخانه را بررسی كرده است.در داخل ایران نیز قربانی
( )1395در رساله دكتري خود به ارزیابی مدیریت پایدار در
كتابخانههاي دانشگاهی ایران و در مقاله پژوهشی به تدوین
شاخصهاي مدیریت پایدار و سبز در كتابخانههاي ایران پرداخته
است .دل پیشه ( )1394به معماري سازمان اسناد و كتابخانه ملی
ایران با معیارهاي معماري سبز استاندارد لید ،ندافی و همکاران
( )1387به بررسی منابع مختلف آب ،انرژي ،كاغذ و مواد زائد
جامد دركتابخانه ملی ایران و همچنین مدیریت مصرف این منابع

 -1وضعیت ساختمان و تجهیزات دركتابخانه هاي عمومی شهر
تهران به لحاظ مدیریت سبز چگونه است؟
 -2وضعیت مدیریت و برنامه ریزي سبز دركتابخانه هاي عمومی
شهرتهران چگونه است؟
 -3وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل زیست
محیطی به جامعه دركتابخانههاي عمومی شهر تهران چگونه
است؟
 -4وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل زیست
محیطی به كاركنان كتابخانههاي عمومی شهر تهران چگونه
است؟
 -2روش انجام تحقیق
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در پی بستر سازي براي شناخت
بیشتر و رفع نیازهاي موجود كتابخانههاي عمومی كشور است از
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6
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.Kraljevic
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Lokacic
9
.Al& House

نوع پژوهش كاربردي است و با روش توصیفی-پیمایشی انجام

2

شده است .جامعه مورد پژوهش  37مدیر كتابخانههاي عمومی
شهر تهران وابسته به نهاد كتابخانههاي عمومی كشوراست.
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جدول .1پایایی پرسشنامه

از تعداد مذكور ،بر اساس اعالم اداره كل كتابخانههاي عمومی
استان تهران 2 ،كتابخانه تعطیل و  5كتابخانه دیگر در حال تعمیر

متغیرها

آلفاي كرونباخ

وضعیت مدیریت مصرف انرژي

0/891

وضعیت مدیریت آب وفضاي سبز

0/848

وضعیت مدیریت مصرف كاغذ

0/757

وضعیت مدیریت پسماند

0/753

مسائل زیست محیطی به جامعه و وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی

وضعیت مدیریت حمل ونقل

0/732

و فرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به كاركنان ،تقسیم شده

وضعیت مدیریت هوا

0/638

و بازسازي بود .بنابراین ،تعداد  30كتابخانه بدون نمونه گیري و به
صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفت كه از این تعداد نیز 3
كتابخانه به پرسشنامه پاسخ ندادند و  27كتابخانه ارزیابی گردید.
ابزار گردآوري دادهها ،پرسش نامه محقق ساخته حاوي  89سوال
بسته است .پرسش نامه مذكور به  4بخش شامل :وضعیت
ساختمان و تجهیزات كتابخانه ،وضعیت مدیریت و برنامه ریزي
سبز در كتابخانه ،وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي

است كه بخش اول از 7مولفه شامل :مدیریت مصرف انرژي،
مدیریت آب و فضاي سبز ،مدیریت مصرف كاغذ ،مدیریت پسماند،

وضعیت مدیریت سروصدا

0/820

مدیریت حمل و نقل ،مدیریت هوا و سروصدا ،تشکیل شده است و

وضعیت مدیریت وبرنامه ریزي سبز در كتابخانه

0/973

پاسخ به سوالهاي پرسش نامه در یك طیف ده درجهاي فراهم

وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی وفرهنگ سازي

آمد و براي اختصاص نمره ،از امتیاز صفر تا  10به  5سطح تقسیم

مسایل زیست محیطی به جامعه

شد .بدین ترتیب از مقیاس كیفی پنج رتبهاي براي دادن امتیاز
استفاده شد كه در آن براي امتیاز صفر تا  2رتبه (خیلی كم)– 3 ،

وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی وفرهنگ سازي

 4رتبه (كم) 6 – 5 ،رتبه (متوسط) 8 -7 ،رتبه (زیاد) و 10 – 9

مسایل زیست محیطی به كاركنان

0/964

0/958

رتبه (خیلی زیاد) در نظر گرفته شد .براي تعیین روایی صوري و
محتوائی پرسش نامه ،از صاحب نظران و متخصصان رشته و
همچنین اساتید راهنما و مشاور درخواست شد تا در مورد سواالت

در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اس

پرسشنامه اظهار نظر نمایند .سواالت با توجه به شرایط ایران بومی

پی اس اس 1و روش آمار توصیفی استفاده شده است .در آمار

سازي شدند و درچند مرحله اصالحات الزم انجام گرفت و بعضی

توصیفی از شاخصهاي آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانه،

از سواالت ،حذف و یا اضافه شدند .پایایی پرسش نامه ،از روش

میانگین ،نما ،كمترین و بیشترین داده استفاده شده است .توصیف

آلفاي كرونباخ استفاده شد .ضریب آلفا براي پرسش نامهها به

دادهها با محاسبه شاخصهاي آماري و تهیه جدول انجام شده

تفکیك مشخص و در جدول  1ارائه شده است .همه نتایج حاكی

است.

از پایایی خوب پرسشنامهها هستند .نتایج درجدول زیر ارائه شده
-3یافته هاي پژوهش

است.

یافتههاي پژوهش به منظور ارزیابی مدیریت سبز در (چهار
بخش :ساختمان و تجهیزات كتابخانه ،وضعیت برنامه ریزي سبز،
آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي به كاركنان و جامعه) در
كتابخانههاي عمومی شهر تهران وابسته به نهاد كتابخانههاي
عمومی كشور انجام گرفت كه نتایج آن به شرح زیر است :
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پرسش اول -وضعیت ساختمان و تجهیزات

یافتهها مشخص است كه وضعیت مدیریت آب و فضاي سبز در

دركتابخانههاي عمومي شهر تهران به لحاظ مدیریت

وضعیت مناسبی قرار ندارد.

سبز چگونه است؟

 -جدول  4توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي هشت گانه مولفه

در بررسی ساختمان كتابخانههاي عمومی از نظر مدیریت سبز از

مدیریت كاغذ را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:

هفت مولفه استفاده شده است كه عبارت اند از :مدیریت انرژي،

جدول .4وضعیت مدیریت كاغذ

آب و فضاي سبز ،كاغذ ،پسماند ،حمل ونقل ،هوا و صدا .جدول 2
توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي بیست گانه مولفه مدیریت
انرژي را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:
جدول .2وضعیت مدیریت انرژي

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

مدیریت كاغذ

8/032

8/125

6/75

3/13

10

یافتهها نشان می دهد كه میانگین وضعیت مدیریت كاغذ برابر با

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

 8/032است .امتیاز نیمی از كتابخانهها از نظر وضعیت مدیریت

مدیریت انرژي

3/48

3/571

1/38

0/62

7/57

كاغذ كمتر از  8/12و نیم دیگر بیش از آن است .بیشترین فراوانی
نیز براي عدد  6/75در توزیع جامعه آماري به دست آمد .حداقل

یافتهها نشان می دهد میانگین وضعیت مدیریت انرژي در جامعه

امتیاز كسب شده این متغیر برابر  3/13و حداكثر  10در مقیاس

مورد مطالعه برابر با  3/48است .نیمی از كتابخانهها از نظر

 10به دست آمد .بر اساس این یافتهها مشخص است كه وضعیت

وضعیت مدیریت انرژي كمتر از  3/57امتیاز و نیم دیگر بیش از

مدیریت وضعیت مدیریت مصرف كاغذ در وضعیت مناسبی قرار

آن كسب كرده اند .بیشترین فراوانی نیز براي عدد  1/38در توزیع

دارد.

جامعه آماري به دست آمد .حداقل امتیاز كسب شده متغیر مدیریت
انرژي  0/62و حداكثر  7/57در مقیاس  10است .بر اساس این

 -جدول  5توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي شش گانه مولفه

یافتهها مشخص است كه وضعیت مدیریت انرژي در كتابخانههاي

مدیریت پسماند را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:

عمومی تهران وابسته به نهاد كتابخانههاي عمومی كشور مناسب

جدول .5وضعیت مدیریت پسماند

نیست.
 جدول  3توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي هفت گانه مولفهمدیریت آب و فضاي سبز را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:
جدول .3وضعیت مدیریت آب و فضاي سبز

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

مدیریت
پسماند

6/82

6/83

4/83

3

10

یافتهها نشان می دهد كه میانگین وضعیت مدیریت پسماند برابر

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

عدد  6/82به دست آمد .امتیاز نیمی از كتابخانهها از نظر مدیریت

مدیریت آب و فضاي سبز

2/672

2/429

3/29

0

9/71

پسماند كمتر از  6/83و نیم دیگر بیش از آن است .بیشترین
فراوانی نیز براي عدد  4/83در توزیع جامعه آماري به دست آمد.

یافتهها نشان می دهد كه ،میانگین وضعیت مدیریت آب و فضاي

حداقل امتیاز كسب شده  3و حداكثر  10در مقیاس  10است .بر

سبز برابر با  ،2/67به دست آمد .نیمی از كتابخانهها از نظر

اساس این یافتهها مشخص است كه وضعیت مدیریت پسماند در

مدیریت آب و فضاي سبز امتیاز كمتر از 2/42و نیم دیگر بیش از

وضعیت متوسطی قرار دارد.

آن كسب كرده اند .بیشترین فراوانی نیز براي عدد  3/29در توزیع
جامعه آماري به دست آمد .حداقل امتیاز كسب شده این متغیر
برابر صفر و حداكثر  9/71در مقیاس  10است .بر اساس این
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یافتهها نشان می دهد كه میانگین وضعیت مدیریت صدا برابر با

 جدول  6توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي هشت گانه مولفهمدیریت حمل ونقل را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:

 5/36است .نیمی از كتابخانهها از نظر وضعیت مدیریت صدا امتیاز

جدول .6وضعیت مدیریت حمل ونقل

كمتر از  5/57و نیم دیگر بیش از آن به دست آوردند .بیشترین

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

مدیریت حمل و
نقل

3/85

3/25

3/13

1/5

7/63

فراوانی امتیاز كسب شده نیز براي عدد  5در توزیع جامعه آماري
به دست آمد .حداقل امتیاز وضعیت مدیریت سروصدا صفر و
حداكثر  9/29در مقیاس  10است .بر اساس این یافتهها مشخص
است كه وضعیت مدیریت هوا در وضعیت متوسطی قرار دارد.

یافته ها نشان میدهد میانگین وضعیت مدیریت حمل و نقل برابر

پرسش دوم  -وضعیت مدیریت و برنامه ریزي سبز

با  3/85مشاهده میشود .امتیاز نیمی از كتابخانهها كمتر از 3/25

دركتابخانههاي عمومي شهرتهران چگونه است؟

و نیم دیگر بیش از آن است .بیشترین فراوانی نیز براي عدد 3/13

در بررسی مدیریت و برنامه ریزي سبز در كتابخانه هاي عمومی
تهران 11،معیارمورد بررسی قرار گرفته است و در جدول  9توزیع
فراوانی آن در جامعه مورد مطالعه نشان داده شده است :

در توزیع جامعه آماري به دست آمد .حداقل امتیاز كسب شده
وضعیت مدیریت حمل ونقل برابر با  1/5و حداكثر امتیاز برابر با
 7/63در مقیاس  10است .بر اساس این یافتهها مشخص است كه

جدول .9وضعیت مدیریت و برنامه ریزي سبز

وضعیت مدیریت حمل و نقل در وضعیت متوسطی قرار دارد.
 جدول 7توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي پنج گانه مولفهمدیریت هوا را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:
جدول .7وضعیت مدیریت هوا

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

مدیریت و برنامه
ریزي سبز

2/24

1/36

0

0

9

یافتهها نشان می دهد ،متوسط وضعیت مدیریت و برنامه ریزي

معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

سبز در كتابخانه برابر با  2/24است .نیمی از كتابخانهها از نظر

مدیریت هوا

4/77

4/6

4

0/2

10

وضعیت مدیریت و برنامه ریزي سبز امتیاز كمتر از  1/36و نیم
دیگر بیش از آن امتیاز كسب كرده اند .بیشترین فراوانی نیز براي

یافتهها نشان میدهد میانگین وضعیت مدیریت هوا برابر با 4/77

عدد صفردر توزیع جامعه آماري است .حداقل امتیاز كسب شده

است .نیمی ازكتابخانهها از نظر وضعیت مدیریت هوا كمتر از 4/6

این متغیر صفر و حداكثر  9درمقیاس  10است .بر اساس این

امتیاز و نیم دیگر بیشتر از 4/6امتیاز كسب كرده اند .بیشترین

یافتهها مشخص است كه وضعیت مدیریت و برنامه ریزي سبز در

فراوانی نیز براي عدد  4در توزیع جامعه آماري به دست آمد.

كتابخانهها در وضعیت پایینی قرار دارد.

حداقل امتیاز كسب شده وضعیت مدیریت هوا  0/2و حداكثر 10
امتیازدر مقیاس  10است .بر اساس این یافتهها مشخص است كه

پرسش سوم -وضعیت آموزش،آگاهي رساني و

وضعیت مدیریت هوا در وضعیت متوسطی قرار دارد.

فرهنگ سازي مسائل زیست محیطي به جامعه در

 -جدول  8توزیع فراوانی استفاده از معیارهاي پنج گانه مولفه

كتابخانههاي عمومي شهر تهران چگونه است؟

مدیریت صدا را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد:

در بررسی وضعیت آموزش  ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي
مسائل زیست محیطی به جامعه در كتابخانه هاي عمومی تهران9،

جدول .8وضعیت مدیریت صدا
معیار كلی

میانگین

میانه

نما

حداقل

حداكثر

مدیریت صدا

5/36

5/57

5

0

9/29

معیار مورد بررسی قرار گرفته است و در جدول  10توزیع فراوانی
آن در جامعه مورد مطالعه نشان داده شده است :
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جدول .10وضعیت آموزش،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل زیست
محیطی به جامعه

كاركنان  1/12و نیم دیگر بیش از این امتیاز است .بیشترین

نما

حداقل

حداكثر

فراوانی نیز براي عدد صفر در توزیع جامعه آماري به دست آمد.

0

0

9/22

میانگین میانه

معیار كلی
آموزش،آگاهی رسانی و
فرهنگ سازي مسائل
زیست محیطی به جامعه

2/30

1

آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به

حداقل امتیاز كسب شده این متغیر صفر و حداكثر  9/25در مقیاس
 10است .بر اساس این یافتهها مشخص است كه وضعیت
آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به
كاركنان در وضعیت پائینی قرار دارد.

یافتهها نشان میدهد كه میانگین وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی و
فرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به جامعه برابر با 2/30

 -4نتیجهگیري

است .نیمی از كتابخانهها از نظر این متغیر امتیاز كمتر از 1و نیم
دیگر بیش از این امتیاز كسب كرده اند .بیشترین فراوانی نیز براي
عدد صفر در توزیع جامعه آماري است .حداقل امتیاز كسب شده

از معیارهاي ارزیابی مدیریت سبز در كتابخانههاي عمومی می

وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي به جامعه صفر و

توان به معیارهاي مربوط به ساختمان و تجهیزات ،برنامه ریزي

حداكثر  9/22در مقیاس  10است .بر اساس این یافتهها مشخص

سبز ،آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي به كاركنان و جامعه

است كه وضعیت آموزش،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل

اشاره نمود .معیارهاي ارزیابی ساختمان سبز هفت مولفه مدیریت

زیست محیطی به جامعه در كتابخانههاي عمومی شهر تهران در

انرژي ،آب و فضاي سبز ،كاغذ ،پسماند ،حمل ونقل ،هوا و صدا

وضعیت پایینی قرار دارد.

است .ضعف در هر یك از این معیارها میتواند آسیب زیادي به
كتابخانههاي عمومی وارد كند .لذا باید مورد توجه بیشتري قرار

پرسش چهارم -وضعیت آموزش،آگاهي رساني و

بگیرد .از آنجا كه كتابخانههاي عمومی تهران زیر نظر نهاد

فرهنگ سازي مسائل زیست محیطي به كاركنان در

كتابخانههاي عمومی اداره میشوند ،در صورتی كه برنامههاي

كتابخانههاي عمومي شهر تهران چگونه است؟

راهبردي و سیاستهاي سبز براي مدیریت كتابخانههاي خود
داشته باشند ،میتوانند با مدیریت مناسب و همکاري و مشاركت

در بررسی وضعیت آموزش  ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي

كاركنان ،سیاستهاي پایداري وسبز را پیاده كنند و به كتابخانه

مسائل زیست محیطی به كاركنان در كتابخانه هاي عمومی

سبز تبدیل شوندتاهزینههاي تأمین انرژي را كاهش دهند و به

تهران 8،معیار مورد بررسی قرار گرفته است و در جدول  11توزیع

حفظ محیط زیست كمك كنند .كتابخانههاي عمومی با برنامه

فراوانی آن در جامعه مورد مطالعه نشان داده شده است :

ریزي و راهبرد سبز میتوانند در آموزش محیط زیست با ارائه
اطالعات زیست محیطی به شیوههاي مختلف و مناسب نظیر

جدول .11وضعیت آموزش،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل زیست
محیطی به كاركنان

ساخت برنامههاي نمایشی و نمایش فیلم و یا برگزاري نشست،

حداقل حداكثر

سخنرانی ،كارگاههاي آموزشی و تهیه منابع زیست محیطی مرتبط

معیار كلی
آموزش،آگاهی رسانی و
فرهنگ سازي مسائل
زیست محیطی به
كاركنان

میانگین میانه

نما

مشاركت كنند و مسئولیت زیست محیطی جامعه وكاربران را
افزایش دهند .نتایج یافتههاي پژوهش نشان می دهد كه وضعیت
2/04

1/12

0

0

9/25

ساختمان وتجهیزات كتابخانههاي عمومی شهر تهران از نظر
رعایت مولفههاي مدیریت مصرف انرژي ،مدیریت آب ،مدیریت
پسماند ،مدیریت مصرف كاغذ ،مدیرت حمل ونقل ،مدیریت صدا

یافتهها نشان میدهد ،میانگین وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی و

وهوا 34 ،و حداقل امتیاز كسب شده برابر  8و حداكثر امتیاز كسب

فرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به كاركنان برابر با 2/04

شده برابر  64است .بنابراین ساختمان وتجهیزات كتابخانههاي

است .امتیاز كسب شده نیمی از كتابخانهها از نظر وضعیت

عمومی شهر تهران در وضعیت متوسطی قرار دارد و وضعیت
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مناسبی ندارد .ندافی و همکاران ( )1387در پژوهش خود با اهمیت

پژوهشهاي اویلیودو آالبی( )2013بینکز و همکاران()2014همسو

مدیریت مصرف در منابع مختلف آب ،انرژي ،كاغذ و مواد زائد

نیست.

جامد دركتابخانه ملی ایران را بررسی كرده است  .قربانی ()1395

متوسط وضعیت آموزش ،آگاهی رسانی وفرهنگ سازي مسائل

نیز در پژوهش خود مولفه هاي ساختمان وتجهیزات سبز را براي

زیست محیطی به كاركنان برابر با  2/04است .حداقل امتیاز كسب

ارائه الگویی از كتابخانه سبز انجام داده است و دل پیشه ()1394

شده این متغیر صفر و حداكثر  9/25است .بنابراین وضعیت

نیز درپژوهش خود ،ساختمان كتابخانه ملی ایران را با معیارهاي

آموزش،آگاهی رسانی وفرهنگ سازي مسایل زیست محیطی به

معماري سبز استاندارد لید در سطح متوسط تایید كرده است .

كاركنان در وضعیت پایینی قرار دارد و توزیع این متغیر در نمونه

بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهاي ندافی و

مورد مطالعه نرمال نیست .اویلیود وآالبی( )2013نیز در پژوهش

همکاران( ،)1387دل پیشه()1394و قربانی( )1396همسو است و

خودسطح آگاهی كتابداران نیجریه اي از مسائل زیست محیطی

با پژوهش تی سنگ( )2007و برودي( )2012كه به اهمیت

نسبتاً كم بدست آورد .بنابراین نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهاي

طراحی ساختمان و تجهیزات كتابخانه و خالقیت در پایداري

اویلیود وآالبی( )2013همسو است.كرالژویك 1و

كتابخانه پرداختند  ،همسو نیست.

لوكاكیك2

( )2015در پژوهش خود به این نتیجه رسید كه كتابداران

وضعیت مدیریت و برنامه ریزي سبز در كتابخانه برابر با 2/24

كرواسی به شركت در برنامه عالقه مند بوده و آگاهی آنان نسبت

است .بنابراین وضعیت مدیریت وبرنامه ریزي سبز در كتابخانه در

به مسائل حفاظت محیط زیست در حال افزایش است و به

وضعیت پایینی قرار دارد و توزیع این متغیر در نمونه مورد مطالعه

مشاركت در توسعه و پرداختن به موضوعات زیست محیطی

نرمال نیست .آل و هاوس )2010(1توسعه سیاست هاي سبز ،رویه

اشتیاق دارند ،لذا با پژوهش حاضر همسو نبود.

ها ،برنامه هاي راهبردي ،مأموریت ها و سندهاي چشم انداز

لذا با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود :

وكتابداري سبز در سطح خدمات كتابخانه را مهم دانسته است و
كاریوجا( )2013راهبردهاي مدیریت مصرف انرژي و جایگزینی

 .1تدوین برنامه راهبردي سبز براي نهاد كتابخانههاي عمومی

انرژي هاي نو و حفظ منابع طبیعی در كتابخانه ها را براي احراز

كشور و دستورالعمل براي پیاده سازي و توسعه سیاستهاي سبز

شرایط سبز بودن را اشاره كرده است .كاردوسو و ماكادو()2015

در برنامه راهبردي نهاد كتابخانههاي عمومی كشور با عنوان "

راهبردهاي ملی پیاده سازي سیاست هاي عمومی براي كتابخانه

مدیریت سبز كتابخانه ها ".

هاي عمومی سبز و پایدار را تایید كردند .بنابراین نتایج پژوهش

 .2تشکیل گروه سبز از كاركنان در نهاد كتابخانههاي عمومی كه

حاضر با با پژوهشهاي آل و هاوس( ،)2010كاریوجا(،)2012

با نظارت و حمایت مدیریت در راستاي اهداف كتابخانهها امور

كاردوسو و ماكادو( )2015همسو است.

مدیریت سبز را در راستاي اهداف محیط زیستی بر عهده بگیرند.

متوسط وضعیت آموزش،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي مسائل

 -3آموزش ،آگاهی رسانی و فرهنگ سازي در باره ارزش و

زیست محیطی به جامعه برابر با  2/30است .بنابراین وضعیت

ضرورت حفظ محیط زیست به جامعه و كاركنان كتابخانه و

آموزش ،آگاهی رسانی وفرهنگ سازي مسائل زیست محیطی به

اختصاص بخشی از وب سایت و فضاي فیزیکی كتابخانههاي

جامعه در كتابخانههاي عمومی شهر تهران در وضعیت پایینی قرار

عمومی به آگاهی رسانی و آموزش حفظ محیط زیست.

دارد و توزیع این متغیر درنمونه مورد مطالعه نرمال نیست  .اویلیود
و آالبی( )2013در پژوهش خود به افزایش آگاهی كاربران

 .4استفاده از فناوريهاي سبز در كتابخانهها براي مدیریت منابع

كتابخانه ها و همه جامعه براي سبزتر شدن كتابخانه ها اشاره

انرژي ،آب و منابع طبیعی كه از مهمترین سرمایههاي كشور و

كرده است  .بینکز و همکاران(،)2014نیزدر پژوهش خود تاكید در

نسلهاي آینده است.

آموزش هاي عمومی كاربران داشتند. .نتایج پژوهش حاضر با
6. Al& House

.Lokacic
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 .5برگزاري كارگاههاي آموزشی و دورههاي ضمن خدمت با

 .7كتابخانههاي عمومی خود را با رعایت رهنمودهاي سازمانهاي

عنوان"سواد زیست محیطی"براي كاركنان كتابخانههاي عمومی.

مرتبط با حفظ محیط زیست (براي نمونه ،كمیسیون جهانی محیط

 .6رعایت مولفهها و معیارهاي مدیریت سبز در طراحی

زیست و سازمان حفاظت محیط زیست ایران) ،به یکی از نهادهاي

ساختمانهاي كتابخانههاي عمومی.

سبز و موثر در توسعه پایدار تبدیل كنند.
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