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شاخص های مدیریت پایدار برای کتابخانه های سبز
محبوبه قرباني | فهيمه باب الحوائجي | فاطمه نوشين فرد

چڪیده

هدف: تدوین شاخص های مدیریت پایدار در کتابخانه های ایران برای تحقق کتابخانه سبز.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی است. با 12 نفر از متخصصان علم اطالعات و 

دانش شناسی و متخصصان توسعه پایدار که با روش هدف مند و منونه گیری گلوله برفی 

انتخاب شدند مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها با 

استفاده از نظريه پردازی زمینه ای در سه مرحله، مباحث طرح شده توسط مصاحبه شوندگان، 

رمزگذاری و مقوله بندی شد. 

یافته ها: 215 مفهوم از مرحله کدگذاری باز در 62 مقوله فرعی در مرحله کدگذاری انتخابی 

دسته بندی شدند: رشایط زمینه ای شامل 24 مفهوم و 9 مقوله، رشایط علّی شامل 43 مفهوم 

و 13 مقوله، عامل مداخله گر با 19 مفهوم و 10 مقوله، راهربدها با 102 مفهوم و 17 مقوله، 

و پیامدهای مدیریت پایدار با 27 مفهوم و 14 مقوله.

نتیجه گیری: مدیریت کتابخانه ها نیازمند تحول و حرکت به سمت الگوی مدیریت پایدار 

هستند؛ این الگو بر احراز شاخص های پایداری و حرکت به سوی کتابخانه های سبز تأکید 

دارد.

ڪلیدواژه ها 

مدیریت پایدار، پایداری کتابخانه، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست
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مقدمه
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار را به عنوان توسعه ای تعریف کرده 
است که نیازهای نسل فعلی را، بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده، در برآوردن 
احتیاجات خود تأمین مي کند )زاهدی و نجفی، 1385، ص 49(. توسعه پایدار، راه حلی 
برای معمای توسعه است که به عنوان پارادایم فکری در عرصه های مختلف در سال های 
اخیر مطرح شده است و در حوزه های مختلف انسان، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، علم، 
اخالق، امنیت، مشارکت و غیره مورد بحث قرار مي گیرد. به عالوه، مؤلفه هایی مانند مدیریت 
پایدار، شیوه زندگی پایدار، امنیت پایدار معاش، مصرف پایدار، کشاورزی پایدار، و آینده 

پایدار در بحث مربوط به توسعه پایدار مد نظر هستند )آقایی، 1382، ص 14(.
از  فعالیت هاي توسعه،  تأثیرگذار محیط زیست سالم در  به نقش مهم و  با توجه 
سیاست هاي مشخص شده در قبال محیط زیست مترادف با سیاست هاي توسعه پایدار نام 
برده می شود. اتخاذ راهبرد حمایت از محیط زیست و به تبع آن انجام توسعه مبتنی بر حمایت 
از محیط زیست یا توسعه پایدار به دلیل بروز آثار تخریبی در محیط زیست در دهه هاي اخیر 

است )سقزچی، 1390، ص 63(.
در سال های اخیر، در ایران نیز مسائل زیست محیطی در ابعاد مختلف مورد توجه 
مدیریت کالن کشور قرار گرفته است. پس از اجالس جهانی زمین )محیط زیست و توسعه( 
در ریودوژانیرو در سال 1992 اقدامات در این زمینه در ایران وارد عرصه جدیدی شد. 
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نخستین اقدام عملی در این ارتباط، تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار به ریاست رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط بود )خاتون آبادی، 

1384، ص 17(. 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با فراهم آوری اطالعات، پردازش و سازماندهی، و 
اشاعه آن نقش بسیار مهمی در رسیدن به توسعه پایدار دارند و با استفاده از فناوري های 
نوین ارتباطی همواره تالش مي کنند تا اطالعات مناسب را در زمان و مکان مناسب در اختیار 
نیازمندان به اطالعات و عموم مردم قرار دهند. کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی به منزله یکی 
از ارکان اساسی توسعه پایدار و برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی و ایجاد جامعه پویا و 

پایدار دائم در حال تحول و دگرگونی هستند )مطلبی، 1388، ص 3(. 
مدیریت پایدار1 دربردارنده جنبه های متعددی از جمله سازگاری ساختمان و تجهیزات 
کتابخانه با معیارهای توسعه پایدار، ارائه خدمات حامی محیط زیست، برنامه ریزی برای 
آگاهی اقشار جامعه درخصوص حفظ محیط زیست، ایجاد انگیزه و تعهد در کتابداران 
برای مشارکت در برنامه های حامی محیط زیست، ارائه اطالعات سبز، توجه به چرخه 
مناسب منابع طبیعی و اجرای برنامه ها و طرح های حفظ منابع طبیعی مانند رقومي سازی 
منابع، مشارکت و فعالیت در برنامه های ملی و بین المللی حفاظت از محیط زیست، و رعایت 

و کسب استانداردها و شاخص  های معتبر حوزه محیط زیست.
و  شده اند  آگاه  بودن  سبز  ارزش های  از  پیش  از  بیش  کتابخانه ها  قرن حاضر،  در 
برای توسعه فعالیت هایشان در مسیر پایداری اقدام کرده اند )کاریوجا2، 2013(. بی تردید، 
کتابخانه های سنتی ناپایدار هستند. راه حل مشکل ناپایداری، یافتن الگوهای جدیدی است 
که بر واحدهای وسیع تر تجزیه و تحلیل تمرکز داشته باشد. اثربخشی عمیق تر در اشاعه 
الکترونیکی اطالعات و تغییر فرایند انتشار علمی و سیاست گذاری  های حق مؤلف برای 
فضای رقومی است )بِل3، 1999(. رویکرد کتابخانه سبز بر مصرف بهینه انرژی، کاهش اثرات 
زیست محیطی، حذف سموم و مواد شیمیایی و بازیافت تأکید دارد که ساختمان ها و محیط 

سالم تری را فراهم مي کند ) مارکوم4، 2009، ص 10-9(. 
انجمن کتابداری ایاالت متحده5 )2002( راه هایی را برای برآوردن نیازهای جامعه به 
اطالعات سبز پیشنهاد مي دهد و کتابخانه ها را به چنین موارد تشویق می کند: ایجاد مجموعه های 
سبز از طریق ایجاد تاالرهای باز گفتگو برای گروه های عالقه مند به کتاب های حوزه سبز، 
تسهیل استفاده از ویدئوهای زیست محیطی و نمایش یا اجرای برنامه های سخنرانی، ایجاد 
فرصت هایی برای کودکان به منظور عالقه مندسازی آنها به مسائل زیست محیطی نظیر برگزاری 
مسابقات طراحی پوستر و مشاعره، انتخاب و گردآوری منابع مرتبط با کشاورزی ارگانیک، 

1. Sustainable management
2. Karioja
3. Bell
4. Marcum
5. American Library 

Association
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رایانش سبز و حفظ و مصرف بهینه انرژی، پیوند به سایت های محیط زیستی در وب سایت 
کتابخانه، برقراری ارتباطات با گروه های محلی عالقه مند به مسائل زیست محیطی و اطالع از 
نیازهای اطالعاتی آنها، و تعامل با مدارس محلی برای پشتیبانی برنامه ها و طرح های آموزشی 

آنها نظیر طرح ها و مدل های محیط زیستی )کانِل1، 2010، ص3(. 
با ایجاد پیوند دوسویه بین عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، محیطی، و فرهنگی کتابخانه 
در جامعه الگوی جدیدی برای مدیریت کتابخانه ها ارائه مي شود که محدودیت های ایجادشده 
در چارچوب های اقتصادی را، که در گفتمان های سیاسی قرن 21 رایج است، تعدیل مي کند. 
این چهار جنبه چارچوب ساختاری مدیریت کتابخانه ها برای ایجاد جوامع پایدار را تشکیل 
می دهند. تحقق واقعی جامعه پایدار به تعادل و توازن این چهار جنبه وابسته است )ِشرِر2، 

2014، ص 2(. 
در راستای تحقق توسعه پایدار، کتابخانه ها نیازمند بازنگری در طراحی فضا، تجهیزات، 
فرایندها، و خدمات خود هستند. به همین منظور، باید در مدیریت و برنامه ریزی خود دیدگاه 
زیست محیطی و پایداری را در نظر داشته باشند و به سبکی از مدیریت روی آورند که 

مدیریت پایدار نامیده مي شود.
گرچه پژوهش های متعددی درباره کتابخانه سبز و مدیریت پایدار در جهان انجام 
شده است، اما این پژوهش ها در حوزه کتابخانه های ایران سابقه چندانی ندارد. راولی3 
)2006( مشارکت و تعهد کتابخانه ها را در مسائل زیست محیطی بررسی کرده است. در این 
مطالعه، مهم ترین چالش های کتابخانه ها در مدیریت زیست محیطی، برنامه ریزی راهبردی 
و رقومي سازی منابع و تعهد کتابداران به مسائل زیست محیطی ذکر شده است. ندافی و 
همکاران )1387( مصرف منابع مختلف آب، انرژی، کاغذ، و مواد زائد جامد را در کتابخانه 
ملی ایران بررسی کردند تا با مشخص شدن میزان مصرف، راهکارهای مدیریتی ارائه دهند. 
آنها نشان دادند که برای استقرار نظام مدیریت سبز در کتابخانه باید با ارتقای آگاهی کارکنان، 

فرهنگ سبز را در این سازمان ایجاد کرد. 
تی سنگ4 )2007( با ارزیابی طراحی و معماری در نظام کتابخانه های عمومی تایپه5 و 
راهکارهای ممکن برای برآوردن توقعات عمومی نشان داد که طراحی خالقانه و منحصر 
به فرد و تجهیزات مي تواند به گرایش جدیدی در زمینه های طراحی در تایوان منجر شود که 
به نوبه خود سبب افزایش مراجعه به کتابخانه و افزایش قابلیت مشاهده و بهبود نگرش عامه 
مردم نسبت به کتابخانه خواهد شد. در پژوهش تی سنگ، اهمیت شاخص ها، وجود پارکینگ، 
تعداد رایانه ها در کتابخانه، و رضایت کاربران از تجهیزات باالتر از متوسط اعالم شده است. 
مارکوم6 )2009( نگرش سنجی از پایداری کتابخانه ای انجام داد و به این نتیجه رسید که 
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کتابداران نقش مهمی در فضای اینترنت، از حفاظت و سازماندهی دانش تا تسهیل طراحی 
محیط های آموزشی ایفا مي کنند. نگرش جدید، راهبردهای جدید برای همکاری و مشارکت، 
همکاری گسترده متخصصان و کتابداران، و ارزیابی و مدیریت فرایندها چالش های پایداری 

کتابخانه ها هستند که باید در نظر گرفته شوند.
کانل1 )2010( تأثیرات زیست محیطی انتخاب منابع کتابخانه ای را بررسی کرد. سه عامل 
در توسعه مجموعه شامل انتخاب منابع اطالعاتی زیست محیطی، فرایندهای حذف منابع با 
تأکید بر بازیافت منابع، و انتخاب قالب منابع چاپی یا الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است 
که سبب کاهش اثرات کربن تولیدشده توسط کتابخانه و سبز شدن آن مي شود. در ارزیابی 
اثرات زیست محیطی تک نگاشت ها و منابع الکترونیکی مشخص شده است که کتاب ها بیشتر 

دوستدار محیط زیست و زمین هستند. 
اباذری ، باب الحوائجی، و جهانگیری فرد2 )2012( با مطالعه مصرف انرژي های فسیلی 
در کتابخانه های عمومی شهر تهران نشان دادند که انرژی های نو جایگزین قابل اطمینانی برای 

انرژي های فسیلی در کتابخانه های عمومی هستند. 
برودی3 )2012( با مطالعه پایداری کتابخانه جدید دانشگاه مک گوایر4  سیدنی از نظر 
طراحی پایدار ساختمان،  فعالیت های کتابخانه، و پایداری مجموعه کتابخانه نشان داد که کاربران 
از ویژگي های پایداری کتابخانه جدید آگاهی دارند و آن را خوب ارزیابی کرده  اند؛ حتی به 

مسائلی اشاره کرده اند که باید برای بهبود پایداری ساختمان و خدمات از آنها سود جست. 
ویلسون5 )2012( پایداری کتابخانه دانشگاه واشینگتن را از منظر برنامه ریزی سازمانی 
بررسی کرده و نشان داده است که بازسازی و احیای تجهیزات موجود به جای تهیه تجهیزات 
جدید، ایجاد فضاهای مجازی و فیزیکی مناسب، قابلیت استفاده از فناوری در کتابخانه جدید، 
تعریف ارزش های جدید برای کتابخانه با انتخاب های فناورانه، و طراحی کاربرمحور فضاها 

و تجهیزات کتابخانه از شاخص های پایداری این کتابخانه است. 
کاریوجا6 )2013( در پژوهشی شاخص های پایداری کتابخانه ها را از دیدگاه کتابداران 
کتابخانه های عمومی فنالند بررسی کرد. این شاخص ها عبارت اند از: مدیریت محیط زیست 
و جنبه اقتصادی آن، کاهش تهدیدات زیست محیطی، افزایش آگاهی مردم درخصوص محیط 
زیست، و افزایش تعامالت کتابخانه ها در حوزه محیط زیست. یافته ها نشان داد که کتابخانه ها 
باید شاخص های زیست محیطی را برای ارزیابی پایداری خود استفاده کنند و تعهد به پایداری 
در کارکنان کتابخانه ها باید به گونه ای ایجاد شود که کتابداران به عنوان دانشوران سبز معرفی شوند. 
چاکرابورتی7 )2013( چهار کتابخانه دانشگاهی هند را به منظور دریافت دیدگاه های سبز 
موجود در باورها و فعالیت های سنتی کتابداران از طریق مصاحبه بررسی کرده است. یافته ها 
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حاکی از آن است که این دانشگاه ها ساختار سنتی یکسانی دارند که براساس راهنماهای 
محیط زیستی ایجاد شده اند و فناوری مورد استفاده باید پایدار و طوالنی مدت و قابل بازیافت 

باشد و به مصرف بهینه انرژی نیز توجه شود. 
اویلیود و آالبی1 )2013( مسائل پایداری در کتابخانه های نیجریه را با تأکید بر تحلیل 
خط مشی و تجربه کتابداران سبز و امتیازات و کاستي ها در این حوزه بررسی کرده اند. یافته ها 
نشان داده است که انگیزه اولیه  درباره سیاست ها و فعالیت های سبز شدن در کتابخانه ها وجود 
دارد، این کتابخانه ها در حال پیاده سازی سطح حداقل معیارهای پایداری هستند، سطح آگاهی 
کتابداران نیجریه ای از مسائل زیست محیطی نسبتاً کم است. افزایش آگاهی کاربران کتابخانه ها 

و همه جامعه برای سبزتر شدن کتابخانه ها توصیه شده است. 
کرالژویک و لوکاکیک2 )2015( میزان عالقه مندی کتابداران کرواسی را به مشارکت در 
برنامه کتابخانه سبز بررسی کردند و نشان دادند که کتابداران به شرکت در برنامه عالقه مند 
بودند و آگاهی آنها نسبت به مسائل حفاظت محیط زیست در حال افزایش است و به 

مشارکت در توسعه و پرداختن به موضوعات زیست محیطی اشتیاق دارند. 
بررسی پژوهش های انجام شده اهمیت تعیین شاخص های پایداری کتابخانه ها را برای 
ایجاد کتابخانه های سبز نشان مي دهد. در بیشتر پژوهش ها آموزش و ارتقای آگاهی نسبت به 
مسائل زیست محیطی کتابداران و کاربران کتابخانه ها از مهم ترین وظایف کتابخانه های سبز 
در تحقق توسعه پایدار برشمرده شده است. شاخص های سازمان های سبز مانند مدیریت 
مصرف انرژی، آب، برق و مدیریت پسماندها در بیشتر پژوهش های مرتبط کتابخانه های 
سبز ارزیابی شده است. توجه به منابع رقومی در فرایندهای مجموعه سازی و ارائه خدمات 
غیرحضوری در اشاعه اطالعات کتابخانه ها، و نقش فناوری در پایداری کتابخانه ها در 

پژوهش های متعددی بررسی شده است. 
این پژوهش در نظر دارد که شاخص های مدیریت پایدار در کتابخانه را برای تبدیل شدن 
به کتابخانه سبز و نیل به توسعه پایدار با توجه به جنبه زیست محیطی آن مورد توجه قرار دهد. 

روش شناسي
پژوهش حاضر از نوع کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای3 انجام شد. داده ها 
از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از متخصصان علم اطالعات و 
دانش شناسی و متخصصان توسعه پایدار شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران 
سازمان ها و رؤسای انجمن های علمی در سطح دکتری گردآوری شد. متخصصان با روش 
نمونه گیری هدف مند انتخاب و با بررسی وبگاه های دانشگاه ها و مؤسسات و مشورت با 

1. Oyelude & Alabi
2. Kraljević & Lukačić
3. Grounded theory

محبوبه قربانی 
فهيمه باب الحوائجی 
فاطمه نوشني فرد 
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استادان و پیشکسوتان هر دو حوزه انتخاب شدند. متخصصان حوزه توسعه پایدار و محیط 
زیست، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بودند که فعالیت های علمی و تخصصی در این زمینه 
و انجمن های علمی مربوط داشتند. متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی نیز از استادان 

این رشته انتخاب شدند که سابقه پژوهشی در زمینه مورد بحث داشته اند. 
پس از انجام مصاحبه ها و گردآوری اطالعات تا مرحله اشباع، مراحل کدگذاری باز1، 
کدگذاری محوری2، و کدگذاری انتخابی3 برای رسیدن به شاخص های مدیریت پایدار در 
کتابخانه ها انجام شد. برای روایی مصاحبه و تأیید درستی برداشت، پژوهشگر با جامعه مورد 
مطالعه خود تماس گرفت4 و برای تضمین اعتبار داده ها به دلیل تعامل طوالنی با نمونه مورد 
مطالعه، این فرصت را داشت تا با مرور و بازنگری به دیدگاه و نظرات آنها نزدیک شود. برای 
ثبات و پایایی داده ها از نظرات تکمیلی همکارانی که با رویکرد پژوهش کیفی آشنا بودند 
و مرور مصاحبه ها استفاده شد. مرحله کدگذاری باز به صورت سطر به سطر انجام شد و 
مفاهیم معنادار از متن مصاحبه ها استخراج شد. در مرحله کدگذاری باز برای مدیریت پایدار 
کتابخانه ها 215 مفهوم استخراج شد که در مرحله کدگذاری محوری، در قالب مقوله های 
شرایط زمینه ای5، شرایط عّلی6، مداخله گرها7، راهبردها8، و پیامدها9 دسته بندی و در یک مسیر 
منطقی و تحلیلی در قالب یک فرایند، مقوله ها به هم مرتبط و به دنبال هم تنظیم شدند. در 
مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله محوری یا هسته استخراج شد و سایر مقوله ها در ارتباط با 
مقوله مرکزی تنظیم شدند. سرانجام، مدل مفهومی از مدیریت پایدار در کتابخانه ها ارائه شد 

تا روابط متقابل این مقوالت محوری را نشان دهد.

1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. Member checking
5. Context conditions
6. Casual conditions
7. Interveners
8. Strategies
9. Consequences

شاخص های مدیریت پایدار برای 
کتابخانه های سبز
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یافته ها

جدول 1.  مشخصات متخصصان مصاحبه شونده

مقوله های اصلی مدیریت پایدار درکتابخانه ها
شرایط زمینه اي: شرایط زمینه ای مدیریت پایدار در کتابخانه ها از نظر متخصصان شامل 24 

مفهوم کدگذاری باز و 9 مقوله کدگذاری انتخابی بود )جدول 2(. 

جدول 2.  شرایط زمینه ای مدیریت پایدار در کتابخانه ها

تعدادعلم اطالعات و دانش شناسی

1دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

1دانشیار دانشگاه خوارزمی

1 دانشیار دانشگاه تهران

1استاد دانشگاه فردوسی

1مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی

1 عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

متخصصان توسعه پایدار

1رئیس انجمن آموزش توسعه پایدار

1انجمن مدیریت توسعه پایدار

1 انجمن ارزیابی محیط زیست

1مدیر سازمان حفاظت محیط زیست

1مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2هیأت علمی دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

12جمع

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

رعایت استانداردها
1 رعایت استاندارد ایزو 14001

برای ارزیابی آلودگی استاندارد وجود دارد 2

زیرساخت ها
توجه به توسعه زیرساخت ها در کشور 3

فناوری ازمؤلفه های توسعه پایدار 4

مدیریت محیط زیست

5 مدیریت توسعه پایدار بر عهده مدیریت محیط زیست

6 برنامه مدیریت محیط زیست در کتابخانه سبز ابزار مدیریت پایدار

توجه به محیط زیست در اجزای کتابخانه سبز 7

محبوبه قربانی 
فهيمه باب الحوائجی 
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شرایط عّلی: از نظر مصاحبه شوندگان شرایط عّلی مدیریت پایدار در کتابخانه ها شامل 
43 مفهوم کدگذاری باز و 13 مقوله کدگذاری انتخابی بود )جدول 3(. 

جدول 3. شرایط عّلی پارادایم مدیریت پایدار در کتابخانه

گسرتدگی کتابخانه ها تأثیر گسرتدگی کتابخانه ها در ترویج توسعه پایدار 8

جامعه کتابخانه
ماهیت مخاطبان کتابخانه ها 9

10 توجه به مخاطبان کتابخانه

نقش کتابدارها نقش کتابداران در ترویج اندیشه سبز 11

ماهیت کتابخانه

توجه به رسالت کتابخانه 12

توجه به مأموریت های کتابخانه 13

توجه به فرايندهای کتابخانه 14

تأكيد بر خدمات کتابخانه 15

16 توجه به نوع کتابخانه

17 نقش اجتامعی کتابخانه

کتابخانه ها پایه توسعه پایدار 18

شناخت مفاهیم کتابخانه 19

تأثیر کتابخانه 20

 ماهیت علم اطالعات و

دانش شناسی
21 ارتباط توسعه پایدار با ماهیت رشته

کارکرد کتابخانه

کتابخانه فضایی برای تضارب آرا 22

کتابخانه فضای آموخنت 23

کتابخانه فضای آرامش بخش 24

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

مقوله هامفاهیم کدگذاری بازردیف

پایداری خدمات کتابخانهانطباق خدمات با استانداردهای پایداری1

مطابقت بنای کتابخانه با حفاظت محیط زیست2

پایداری ساختامن کتابخانه

تبدیل بناهای قدیمی به کتابخانه3

 تطابق فضاها با نیازها4

 استفاده از دیوارهای ضخیم5

استفاده از عنارص زيست محيطی در کتابخانه6

شاخص های مدیریت پایدار برای 
کتابخانه های سبز



56
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 1 )بهار   1396( 

مقوله هامفاهیم کدگذاری بازردیف

توجه به پایداری در عملکردهای کتابخانه7

پایداری فرايندهای کتابخانه
کتابخانه ها پایدار عمل  کنند8

توجه به توسعه پایدار در اقدامات کتابخانه9

 توجه به فرايندهای داخلی10

طراحی خالقانه کتابخانهخالقیت و هرن در طراحی کتابخانه11

پایش و نظارت مدیریت پایش محیط زیست12

دسرتسی منابع اطالعاتی13
دسرتسی به اطالعات

برخورداری جامعه از خدمات اطالعاتی14

تدوین برنامه ها15

برنامه ریزی پایدار

 اختصاص بودجه مناسب16

تأمین بودجه و امکانات17

 اختصاص زمان18

پیش بینی آینده19

لزوم ارائه پیشنهاد برای بهبود فعالیت ها20

برنامه ریزی در توسعه پایدار21

توجه به خط مشی منسجم در کتابخانه22

توجه به برنامه ریزی در کتابخانه23

تدوین برنامه های عینی و عملی24

توجه به هویت اصیل ایرانی در کتابخانه25
توجه به فرهنگ ایرانی

استفاده از آبنام در کتابخانه26

آینده نگری آینده نگری در توسعه پایدار27

محدودیت بودجه و امکانات28
محدودیت های کتابخانه

 محدودیت فضا29

 دسرتس پذیری کتابخانه30

دسرتسی به کتابخانه

 دسرتسی به پارکینگ31

تسهیل دسرتسی به کتابخانه32

 حمل و نقل عمومی33

 راهروهای متحرک34

مسیرهای مستقیم و کوتاه عابر پیاده35

محبوبه قربانی 
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مداخله گرها: 19 مفهوم کدگذاری باز و 10 مقوله کدگذاری انتخابی به عنوان مداخله گر 
از مصاحبه های انجام شده استخراج شد )جدول 4(.

جدول 4. مداخله گرهای پارادایم مدیریت پایدار در کتابخانه ها

مقوله هامفاهیم کدگذاری بازردیف

 نیازسنجی اطالعاتی مخاطبان36

توجه به مخاطبان

 توجه به نیاز مخاطبان در تدوین خط مشی گزینش منابع37

بازخوردگیری از مخاطبان کتابخانه38

توجه به جامعه در کتابخانه39

تناسب فضای کتابخانه با جامعه استفاده کننده40

 توجه به امکانات مورد نیاز مخاطب41

توجه به تعداد مراجعان42

توجه به هویت اسالمی توجه به ارزش های اسالمی43

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

پژوهش های زيست محيطی

همکاری در پژوهش های حفاظت محیط زیست 1

2 توجه به پژوهش های بنیادی

تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان 3

اثرات فناوری

اثرات زيست محيطی ابزارهای فناوری 4

5 نگرانی از توسعه استفاده از ابزارهای تکنولوژی

6 اثرات منفی خدمات غیرحضوری

7 استفاده بجا از تکنولوژی در کتابخانه

نقش دولت تأثیر دولت 8

نقش سایر نهادها تأثیر سایر نهادها 9

توجه به دستورات دینی تلفیق مبانی دینی با توسعه پایدار 10

حوزه نرش

11 افزایش ورودی منابع به کتابخانه ها

افزایش تألیف کتاب های حوزه توسعه پایدار 12

تأثیر فرايند نرشکتاب بر پایداری کتابخانه 13

تأثیر قانون مطبوعات بر پایداری کتابخانه 14

تأثیر فرايند مجوز نرش 15

شاخص های مدیریت پایدار برای 
کتابخانه های سبز
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راهبردها: در پارادایم مدیریت پایدار کتابخانه ها، 102 مفهوم کدگذاری باز و 17 مقوله 
کدگذاری انتخابی به صورت راهبردهای مؤثر در مدیریت پایدار کتابخانه ها دسته بندی شده اند 

)جدول 5(. 

جدول 5. راهبردهای پارادایم مدیریت پایدار در کتابخانه ها

قوانین و مقررات
16 تأثیر قوانین و آیین نامه ها

17 حفظ محیط زیست در قانون

تأثیر جامعه بر کتابخانه توجه به مشارکت جامعه در فرايندهای کتابخانه 18

مدیریت منابع انسانی 19 مدیریت نیروی انسانی

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

مرصف بهینه منابع طبیعی

رقومی سازی منابع 1

انتشار محدود کتاب های کاغذی 2

انتشار غیرکاغذی آثار پرطرفدار 3

4 کاهش تهیه کپی کاغذی در کتابخانه

استفاده مجدد از کتاب های قدیمی 5

تهیه پرینت های دو رو 6

7 استفاده از کاغذهای بازیافتی

تهیه نسخه دورو از پایان نامه ها 8

استفاده از سیستم های آبیاری هوشمند 9

ایجاد سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری 10

استفاده از کاهنده های مرصف آب 11

مرصف بهینه انرژی

توجه به مرصف برق دستگاه های الکرتیکی 12

تنظیم سیستم روشنایی با حضور افراد 13

مرصف حداقل انرژی الکرتیکی در ساختامن 14

استفاده از نور طبیعی به جای نور المپ 15

16 استفاده از پنجره های دوجداره

استفاده از سیستم های هوشمند هواساز 7

18 استفاده از پنجره های بزرگ برای جذب نور

استفاده از رنگ مناسب برای دیوارها 19

استفاده از عایق های حرارتی در کتابخانه 20

نصب تجهیزات برای استفاده از انرژی خورشیدی 21

استفاده از پساب ها برای تولید انرژی 22

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

محبوبه قربانی 
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 توجه به سازگاری مواد اولیه با

محیط زیست

مرصف مواد اولیه سازگار با محیط زیست 23

استفاده از مواد و مصالح قابل بازیافت در کتابخانه 24

استفاده از مصالح متناسب با اقلیم 25

استفاده از مصالح بومی منطقه در کتابخانه 26

مدیریت پسامندها

تصفیه پساب ها برای مصارف کشاورزی 27

بازیافت وسایل الکرتونیکی در کتابخانه 28

بازیافت کاغذ در کتابخانه 29

ادغام نکردن پسامندهای الکرتونیکی با سایر زباله ها 30

دفع صحیح زباله های الکرتونیکی 31

32 آموزش دفع صحیح زباله به کتابداران

 بازیافت پسامندها
33

 بازیافت منابع و تجهیزات

آموزش توسعه پایدار

34 آشنایی کودکان با سازه های زيست محيطی

آموزش حفاظت محیط زیست به جامعه 35

ارائه آموزش اثربخش و هدفمند 36

37 روزآمدسازی روش های آموزش

برگزاری کارگاه های آموزشی 38

منایش فیلم های آموزشی 39

40 تدوین درس کتابخانه ها و توسعه پایدار

پرداخنت به توسعه پایدار در دانشگاه ها 41

فرهنگ سازی در توسعه پایدار 42

مجموعه سازی موضوعی

گردآوری منابع کتابی و غیرکتابی زيست محيطی 43

44 گردآوری منابع محیط زیستی

گردآوری مجالت سبز 45

گردآوری اسناد توسعه پایدار 46

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

شاخص های مدیریت پایدار برای 
کتابخانه های سبز



60
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 1 )بهار   1396( 

آگاهی رسانی

جلب توجه استفاده کنندگان کتابخانه به مفاهیم توسعه پایدار 47

اختصاص فضایی در کتابخانه برای منابع توسعه پایدار 48

ارائه شعارهای توسعه پایدار در کتابخانه 49

تهیه بروشورهای آموزشی در کتابخانه 50

ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست 51

برنامه ریزی برای ترویج توسعه پایدار 52

53 ترویج توسعه پایدار با نصب پوسرت و منایش فیلم

ترویج توسعه پایدار با برگزاری کارگاه 54

رسویس اشاعه اطالعات گزینشی 55

برگزاری نشست ها و سخرنانی ها 56

برنامه های مناسبتی زيست محيطی 57

استفاده از تابلوهای اعالنات زیست محیطی 58

تعامل با سایرسازمان ها

جذب بودجه و امکانات از طریق تعامل با نهادهای دولتی 59

60 تعامل با انجمن ها و سازمان های مردم نهاد

تعامل کتابخانه با خارج از محدوده خودش 61

همکاری کتابخانه با انجمن های توسعه پایدار 62

63 همکاری با یونسکو

64 همکاری با برنامه محیط زیست سازمان ملل

65 همکاری با نهادهای متولی توسعه پایدار

تعامل با مراکز مرصف کننده اطالعات 66

همکاری با کمیته ملی توسعه پایدار 67

استفاده از فناوری

استفاده از فناوری های جدید 68

69 استفاده از فناوری مجازی

70 تبادل الکرتونیکی اطالعات

هامهنگی فعالیت های کتابخانه با فناوری 71

استفاده از فناوری های جدید 72

ایجاد فضای سبز

73 ایجاد فضای سبز در فضاهای باز

استفاده از گیاهان مناسب با اقلیم منطقه 74

ایجاد بام سبز در کتابخانه ها 75

ایجاد دیوارهای سبز در کتابخانه 76

ایجاد بام سبز متناسب با اقلیم 77

استفاده از گیاهان مقاوم در کتابخانه 78

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

محبوبه قربانی 
فهيمه باب الحوائجی 
فاطمه نوشني فرد 
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مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز ردیف

مجموعه سازی ترکیبی
توجه به منابع چاپی در کنار منابع الکرتونیکی 79

توجه به مجموعه سازی ترکیبی از منابع چاپی و الکرتونیکی 80

 استفاده از تجهیزات سازگار با

محیط زیست

استفاده کمرت از المپ های مرض 81

استفاده از امکانات طبیعی برای تهویه کتابخانه 82

استفاده از شیشه های جاذب اشعه مرض 83

استفاده از مبلامن سازگار با محیط زیست 84

سازماندهی پایدار

سازماندهی نظام مند و پایدار منابع در کتابخانه 85

86 سازماندهی منابع کتابخانه از نظر رده بندی موضوعی

87 تعدد روش های رده بندی

سازماندهی متمرکز منابع 88

نقش فیپای کتابخانه ملی در کاهش نیروی انسانی 89

توجه به موضوعات توسعه پایدار در فهرست نویسی منابع 90

مشارکت در برنامه های اجتامعی

نقش کتابخانه ها در ایجاد جریان های زیست محیطی 91

مشارکت در برنامه های اجتامعی زیست محیطی 92

ایجاد جریان ها و جنبش های مردمی 93

حفاظت و نگهداری

ضدعفونی برای دفع آفات در کتابخانه 94

توجه به تعمیرات و نگهداری تجهیزات 95

توجه به حفاظت منابع کتابخانه 96

توجه به نگهداری منابع در مخازن مناسب 97

استفاده کمرت از سموم شیمیایی در کتابخانه 98

استفاده از سیستم های اطفاي حریق سازگار با محیط زیست 99

توسعه خدمات غیرحضوری
افزایش خدمات غیرحضوری کتابخانه 100

اشرتاک منابع بین کتابخانه های دانشگاهی 101

اشرتاک منابع توجه به اشرتاک منابع 102

شاخص های مدیریت پایدار برای 
کتابخانه های سبز
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پيامدها: در این پژوهش 27 مفهوم کدگذاری باز در 14 مقوله، پیامدهای مدیریت پایدار 
کتابخانه ها را تشکیل مي دهد )جدول 6(.

جدول 6. پیامدهای مدیریت پایدار در کتابخانه ها

مقوله ها مفاهیم کدگذاری باز رديف

کاهش ترافیک

1 تأثیر بر کاهش ترافیک

کاهش تردد شهری با رقومی سازی 2

3 تسهیل حمل و نقل

کاهش آلودگی کاهش آلودگی های شهری 4

آرامش در کتابخانه احساس آرامش در کتابخانه سبز 5

حداکرث بازدهی 6 توسعه پایدار معادل بازده حداکرث

محیط زیست سامل

محیط زیست سامل الزمه توسعه پایدار است 7

کاهش آلودگی هوا 8

9 جلوگیری از گرمای بیش از حد

10 کاهش فضای ذخیره سازی

حفظ منابع طبیعی

حفظ درختان به عنوان منابع طبیعی 11

حفظ منابع برای آیندگان 12

کاهش مرصف کاغذ با رقومی سازی 13

14 حفظ درختان به عنوان منابع طبیعی

کتابخانه پایدار

فناوری ها موجب سبز شدن هم می شود 15

پایداری در خدمات کتابخانه 16

حفظ نقش کتابخانه در توسعه پایدار 17

پایداری در سیاست های کتابخانه 18

ايجاد الگوي كتابخانه سبز 19

حفظ منابع انرژی تأثیر فضای سبز بر مرصف انرژی 20

افزایش آگاهی مردم آگاه شدن مردم نسبت به موضوع محیط زیست 21

بینش سبز آموزش باید به ایجاد بینش در دانشجویان منجر شود 22

جذب مراجعان کتابخانه طراحی کتابخانه باید دعوت کننده باشد 23

سالمت جامعه سالمت روحی و روانی جامعه در حفظ محیط زیست 24

حفظ محیط زیست
25 کاهش آسیب به محیط زیست

تخریب رسانی کمرت محمل های رقومی 26

تسهیل فرايندها تسهیل امور با استفاده از محمل های رقومی 27

محبوبه قربانی 
فهيمه باب الحوائجی 
فاطمه نوشني فرد 
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روابط بین مقوله های اصلی مدیریت پایدار در کتابخانه ها به صورت الگوی مفهومی 
مدیریت پایدار در شکل 1 نشان داده شده است. جهت پیکان ها در شکل  1 فرایند مدیریت 

پایدار و روابط بین مقوله ها را نشان می دهد.

شکل 1.  الگوی مفهومی مدیریت پایدار در کتابخانه ها

مداخـــله گــرها

1. تأثیر جامعه

2. اثرات فناوری

3. مدیریت منابع انسانی

4. قوانین و مقررات

5. دستورات دینی

6. پژوهش های زیست محیطی

7. حوزه نرش

8. نقش دولت

9. نقش سایر نهادها

رشایط زمینه ای

1.  جامعه کتابخانه

2.  ماهیت کتابخانه

3.  نقش کتابداران

4.  علم اطالعات و دانش شناسی

5.  کارکرد کتابخانه

6.  زیرساخت ها

7.  رعایت استانداردها

8.  مدیریت زیست محیطی

9.  گسرتدگی کتابخانه

راهبـــردها

1.  مرصف بهینه انرژی 

2.  مرصف بهینه منابع طبیعی

3.  حفاظت و نگهداری 

4.  آگاهی رسانی 

5.  اشرتاک منابع 

6.  مجموعه سازی موضوعی

7.  سازماندهی پایدار 

8.  توجه به سازگاری مواد اولیه با 

محیط زیست

9.  مدیریت پسامندها

10.  ایجاد فضای سبز

11.  استفاده از فناوری

12.  آموزش توسعه پایدار

13.  تعامل با سایر سازمان ها

14.   مجموعه سازی ترکیبی

15.  استفاده از تجهیزات سازگار با 

محیط زیست

16.  توسعه خدمات غیرحضوری

17.  مشارکت در برنامه های 

اجتامعی

پیامـــدها

1.  کتابخانه پایدار

2.  افزایش آگاهی مردم

3.  بینش سبز

4.  سالمت جامعه

5.  جذب مراجعان

6.  کاهش ترافیک

7.   کاهش آلودگی

8.  حفظ منابع طبیعی

9.  آرامش در کتابخانه

10.  حفظ منابع انرژی

11.  محیط زیست سامل

12.  حداکرث بازدهی

13.  حفظ محیط زیست

14.  تسهیل فرایندها

رشایـــط علّی

1.  پایداری فرایندهای کتابخانه

2.  پایداری ساختامن کتابخانه

3.  پایداری خدمات کتابخانه

4.  برنامه ریزی پایدار

5.  توجه به مخاطبان کتابخانه

6.  پایش و نظارت

7.  ایجاد دسرتسی به اطالعات

8.  طراحی خالقانه کتابخانه

9.  توجه به فرهنگ ایرانی 

10.  توجه به هویت اسالمی

11.  آینده نگری

12.  دسرتسی به کتابخانه

13.   محدودیت های کتابخانه

مدیریت پایدار 
در کتابخانه ها

شاخص های مدیریت پایدار برای 
کتابخانه های سبز
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نتيجه گيری
با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار، مدیریت کتابخانه ها نیازمند تحول و حرکت به سمت 
الگوی مدیریت پایدار هستند. تمرکز بر مفهوم مدیریت پایدار و احراز شاخص های پایداری 
در کتابخانه ها برای تحقق کتابخانه سبز، اهمیت برنامه ریزی در این بحث را نشان مي دهد. 
برنامه ریزی و تدوین خط مشی زیست محیطی در پژوهش های راولی1 )2006( و اویلیود 
و آالبی2 )2013( نیز اشاره شده است که نشان دهنده اهمیت جایگاه مدیریت پایدار در 
کتابخانه است. در مفاهیم جامعه و ماهیت کتابخانه، نقش کتابداران، ماهیت علم اطالعات و 
دانش شناسی، کارکرد کتابخانه، زیرساخت ها، رعایت استانداردها و مدیریت زیست محیطی 
در کتابخانه به عنوان شرایط زمینه ای پیاده سازی مدیریت پایدار بستر الزم برای تحقق این 

سبک مدیریتی و نیل به پایداری کتابخانه را فراهم مي سازد. 
ارتباطی و رعایت  و  فناوری  زیرساخت های  از جمله  زیرساخت های الزم  وجود 
ایزو  استاندارد  مانند گروه  استانداردهای زیست محیطی  به ویژه  استانداردهای تخصصی 
14000 و راه اندازی سیستم مدیریت زیست محیطی نیز با توجه به پارادایم در ایجاد زمینه 

مناسب برای مدیریت پایدار مؤثر است.
کاریوجا )2013( نیز در پژوهش خود اهمیت مدیریت زیست محیطی را بررسی قرار 
کرده است. استفاده از فناوری و زیرساخت های مناسب و توجه به ظرفیت های فضای مجازی 
به ویژه اینترنت، در پژوهش های مارکوم )2009(، ویلسون )2012( و چاکرابورتی )2013( 

تأیید شده است. 
در الگوی مفهومی توجه به شاخص های پایداری در فرایندها و خدمات کتابخانه، 
برنامه ریزی در کتابخانه و داشتن نگاه آینده نگرانه، توجه به نیازهای مخاطبان کتابخانه و 
دسترس پذیر کردن اطالعات، توجه به شاخص های پایداری، خالقیت و هویت اسالمی 
و ملی در ساختمان و طراحی داخلی کتابخانه و پایش و نظارت مستمر بر فرایندهای 
جاری کتابخانه از نظر انطباق با شاخص های پایداری، مدیریت پایدار در کتابخانه را موجب 
مي شوند. اویِلیود و آالبی )2013( و کاریوجا )2013( ارائه خدمات اطالعاتی سبز و توجه 
به کاربران کتابخانه را در بحث پایداری کتابخانه مهم دانسته اند. تی سنگ )2007(، برودی 
)2012(، و ویلسون )2012( نیز به اهمیت طراحی ساختمان و تجهیزات کتابخانه و خالقیت 
در پایداری کتابخانه در پژوهش های خود پرداخته اند. تأثیر جامعه، اثرات ناشی از فناوری، 
مدیریت نیروی انسانی، قوانین و مقررات اداری و دستورات دینی در حوزه محیط زیست و 
یافته های پژوهشی حوزه محیط زیست در روند مدیریت پایدار مؤثر هستند. با توجه به اینکه 
کتابخانه در تعامل با محیط بیرون از خود است، انجمن ها، حوزه نشر و دولت ها بر این روند 

1. Rowley
2. Oyelude & Alabi

محبوبه قربانی 
فهيمه باب الحوائجی 
فاطمه نوشني فرد 
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تأثیرگذار هستند. افزایش تعامالت کتابخانه با حیط بیرون از خود مقوله ای است که کاریوجا 
)2013( نیز ضروری شمرده است. 

راهبردهای مدیریت پایدار که در الگوی مفهومی مشخص شده اند ترکیبی از راهبردهای 
عمومی و راهبردهای تخصصی حوزه کتابخانه هستند. راهبردهایی نظیر مدیریت پسماند، 
مصرف بهینه انرژی و استفاده از انرژي های تجدیدپذیر، توجه به مصرف بهینه منابع طبیعی 
نظیر کاغذ، استفاده از مواد اولیه و تجهیزات سازگار با محیط زیست در کتابخانه، توجه به 
فضای سبز در محیط خارجی، بام و محیط داخلی کتابخانه، استفاده مناسب از فناوري های 
روز، آموزش توسعه پایدار، مشارکت در برنامه های اجتماعی توسعه پایدار و حفاظت از 
محیط زیست و تعامل با سایر سازمان ها ازجمله راهبردهایی هستند که در هر سازمان 
برای مدیریت پایدار قابل اجراست و در دسته بندی راهبردهای عمومی مي گنجد. ندافی و 
همکاران )1387(، اباذری، باب الحوائجی، و جهانگیری فرد1 )2012(، کاریوجا2 )2013(، و 
چاکرابورتی3 )2013( نیز به راهبردهای مدیریت مصرف انرژی و جایگزینی انرژي های نو و 

حفظ منابع طبیعی در کتابخانه ها برای احراز شرایط سبز بودن اشاره کرده اند. 
در فعالیت های تخصصی نیز راهبردهایی نظیر حفاظت و نگهداری، سازماندهی منابع 
کتابخانه با رعایت شاخص های پایداری، مجموعه سازی ترکیبی منابع رقومی و چاپی و منابع 
زیست محیطی و آگاهی رسانی درباره توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، اشتراک منابع 

و توسعه خدمات غیرحضوری کارساز خواهند بود.
مجموعه سازی رقومی و گردآوری منابع زیست محیطی در پژوهش های کانل4 )2010(، 
ویلسون5 )2012(، و چاکرابورتی )2013( تأکید شده است. همچنین، افزایش آگاهی کتابداران و 
کاربران در حوزه زیست محیطی و نقش کتابخانه ها در ایجاد بینش سبز در پژوهش های کاریوجا 

)2013(، کرالژویک و لوکاکیک1 )2015(، و اویلیود و آالبی )2013( اشاره شده است. 
براساس یافته  های پژوهش، پیاده  سازی دقیق و جامع مدیریت پایدار در کتابخانه  ها در 
نهایت باید منجر به احراز شاخص  های پایداری و اطالق لقب سبز به کتابخانه بشود. در این 
راستا مطابق با الگوی مفهومی، پیامدها و نتایجی از این رویکرد مورد انتظار خواهد بود. در صدر 
این نتایج ایجاد کتابخانه سبز یا همان کتابخانه پایدار خواهد بود و در ادامه، افزایش آگاهی مردم 
و ایجاد بینش سبز، سالمت جامعه، جذب مراجعان و آرامش در کتابخانه، کاهش ترافیک و 
آلودگی، حفظ منابع طبیعی و منابع انرژی، و در نهایت دستیابی به محیط زیست سالم به عنوان 
پیامدهای مدیریت پایدار در کتابخانه مورد انتظار خواهد بود. از آنجایی که کتابخانه   ها نهادهایی 
تأثیرگذار در افزایش آگاهی  های جامعه هستند فعالیت های آنها در جهت سبز شدن منجر به نشر 

تفکر سبز در جامعه می شود و جامعه را به سمت پایداری هدایت خواهد کرد. 

1. Abazari, Babalhaveaji, & 
Jahangirifard

2. Karioja
3. Chakraborty
4. Connell
5. Wilson
6. Kraljević & Lukačić
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با توجه به نتایج پژوهش حاضر اقدامات زیر پیشنهاد مي شود: 
1. ارزیابی کتابخانه با استفاده از فهرست شاخص های ارائه شده در الگوی مفهومی 

ارائه شده در پژوهش حاضر و برنامه ریزی برای پیاده سازی و رفع خألهای موجود؛
2. بازنگری در فرایندهای تخصصی کتابخانه شامل مجموعه سازی، سازماندهی، اشاعه، 

و حفاظت منابع با رویکرد حفاظت محیط زیست؛ 
3. برقراری ارتباط با انجمن ها و نهادهای متولی حفاظت محیط زیست برای ایفای نقش 

فعال تر در امر حفاظت از محیط زیست؛ و
4. برگزاری برنامه های ترویجی حفاظت محیط زیست مانند سخنرانی، نشست، و 

سمینار با مشارکت کارکنان و جامعه کاربران کتابخانه.
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