
 

 

 

ی پایدار:  های سبز و توسعهروند حرکت به سمت کتابخانه

 های عمومی استان کرمانشاه ی موردی کتابخانهمطالعه
 1ثریا زنگنه 

 
 شناسیمطالعات دانش 

 116تا  91، ص 99، تابستان  23، شماره هفتمسال 

 07/98/ 27تاريخ دريافت: 

 01/99/ 17تاريخ پذيرش: 

 چکیده

های سبز و  کرمانشاه به سمت کتابخانه استان  های عمومی در  هدف پژوهش پیش رو بررسی روند حرکت کتابخانه 

ی توصیفی و پیمايشی انجام شد. ابزار  های کاربردی بوده که به شیوه پژوهش از نوع پژوهش ی پايدار بود. توسعه 

های عمومی استان  ی پژوهش مسئولین کتابخانه جامعه ساخته بود.  سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق   هاگردآوری داده 

بعد از    که  نفر برآورد شد  76نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه    96تعدادشان    کرمانشاه بودند که

ها نشان داد بیشترين  عدد به شکل صحیح تکمیل و عودت داده شد. يافته  63ارسال سیاهه وارسی و پرسشنامه تعداد  

(  70/3)  یانگینمغذ باالترين  میزان رعايت مصرف کا ونقل بود.  جويی در مصرف کاغذ و کمترين در حمل صرفه 

زيست  استانداردهای  رعايت  حملو  در  کمترين  محیطی  کرد.  1/ 83)  یانگینمونقل  کسب  را  های کتابخانه ( 

ها در وضعیت  ی پايدار از ديدگاه مسئولین آنهای سبز و توسعه موردبررسی ازلحاظ حرکت به سمت کتابخانه

و    راهبردی  محیطی در اهدافمیزان اهمیت استانداردهای زيستد.  خوب و کمی باالتر از متوسط قرار دارن   نسبتاً

تر از متوسط  ها پايین محیطی در کتابخانه های عمومی و آموزش مسائل زيست های مدون و اساسی کتابخانه برنامه 

بود. همچنین يافته  بود که مسئولین کتابخانه و ضعیف  از آن  باالتر  ها حاکی  از  های عمومی موردبررسی تمايلی 

محیطی در  ( جهت ايجاد يک اتاق يا دفتر سبز برای بررسی و پیگیری استانداردها و مسائل زيست 73/3متوسط )

است  کتابخانه  نیاز  داشتند.  عمومی  بخشنامه کتابخانه   نهادهای  ايجاد  با  کشور  عمومی  اداری  های  مقررات  و  ها 

کتابخانه الزم  سمت  به  حرکت  توسعه االجرا  و  سبز  پايدا های  وضعیت  ی  اگرچه  کند.  دنبال  هدفمندتر  را  ر 

آل خوب ارزيابی شد، اما تا رسیدن به وضعیت ايده   نسبتاً  هاآنهای عمومی موردبررسی از ديدگاه مسئولین  کتابخانه 

 راه زيادی در پیش است. 

  های عمومیی پایدار، کتابخانه سبز، کتابخانهتوسعه کلیدی: هایواژه 

 

علم    کارشناس  .1 )ارشد  کتابخانهاطالعات  کل  اداره  در  شاغل  اطالعات(،  مدیریت  استان گرایش  عمومی  های 

 s.z92.lib@gmail.com کرمانشاه، ایران. کرمانشاه،
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 مقدمه
را به ذهن متبادر    ستيز طی محسبز بودن و    « کتابخانه سبز»  یوصف ی سبز در ترکیب  واژه

  ی معن به    2انگلیسی آکسفورد   نامهواژهدر بند اول از دومین تعريف در    1سازد. اين کلمه می

های سبز نیز به همین معنی و با  معنی شده است. کتابخانه « ستيزطیمحارتباط با حفاظت از »

 آمدند.  به وجودجويی در منابع انرژی جهان و صرفه زيستمحیطهدف کمک به حفظ 

پیچیدگی  و  تعاريف  میپايداری  شامل  را  بسیاری  لغات  های  فرهنگ  اکثر  در  شود. 

توانايی پايداربودن مربوط به يک شیوه به دست آوردن يا مصرف  »معنی شده است:    گونه اين 

منبع  ي و    کهطوریبهک  نشود  تهی  منبع  نگردد.  طوربهآن  معیوب  معنی    « دائم  به  پايداری 

ومی  خطر  به   آينده  هاینسل  به   نیاز  بدون  را   موجود  نیازهای  که  ایتوسعه  مزايای  اندازد 

  های نسل  و  زندگی   نیازهای  به  توجه   با  درازمدت  در   را   محیطیزيست  و   اجتماعی  اقتصادی،

)یم  ارمغان  به  آينده توصیه3اروپا(  زيست محیطآژانس  آورد  در.  پايداری  نظام  تمام    های 

معماری ساختمانحوزه از  نحوهها  انرژی و  تا مصرف  با هدف سازمان  هایفعالیتی  ها  ها 

را نوعی نگرش به    یداريپا  4شود. فريکر را شامل می  زيستمحیطحفاظت و نگهداری از  

ها و اصول اخالقی  ای از ارزشکه بر روی مجموعه  استنقشه مسیر    درواقعداند که  آينده می

می کنترل  را  انسان  رفتارهای  و  است  متمرکز  معنوی  )و  گرجی    ازنقل    5،2005مونیرکند 

 (.1389مهلبانی، 

  ديگر تضمین  نسلی  ه ب  نسل  از   را   رفاه   که   است  اين(  فرهنگی  يا)  اجتماعی   پايداری  از   هدف

  مطرح   اقتصاد  اصلی  مباحث  از  يکی  عنوانبه  7پايدار   توسعه  (. امروزه2013،  6کاريوجا کند )

دولتی  غیردولتی  یهاسازمان  از  یاگسترده  طیف  و  است  شده   پارادايم   عنوانبه  را  آن  و 

  اصل   عنوانبه  را  اکولوژيکی  مالحظات  پايدار  توسعه  کلیطوربه.  اندپذيرفته  توسعه  از  جديدی

 

1. green 

2. Oxford English Dictionary(OED) 

3. European Environment Agency 

4. Fricker 

5. Munier 

6. Karioja 

7. sustainable development 
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  به   نسبت  انسان  هشیاری   پايه  بر  پايدار   توسعه  ،درواقع.  گیردمی  نظر  در  اقتصادی  هایفعالیت

.  است  آينده  هاینسل  به  توجهیو بی  منابع  اتالف  و  است  استوار  زمین   یکره  طبیعی  منابع

  ناپذير   تجديد  منابع  مصرف  در  کارايی  رعايت  و تجديدپذير  منابع  از  استفاده  ،گريدعبارتبه

  بیشتری   مقدار   گذاشتن  باقی  و  مصرف  کاهش   باعث  که  هستند  پايدار  توسعه  اصلی  از بنیادهای

فقه مجیدی، سالمی و امینی،  است )  کمتر  ضايعات و  آلودگی  و  آتی  یهانسل  برای  منابع  از

با  که  داريپای  پیدايش مفهوم توسعه  (.1394 رفاه »و    « پايدارزندگی  »  یها نام  گاهی از آن 

و يک    1برگزاری دو کنفرانس  و  م1987ی  به دهه  شود،در متون مختلف نام برده می  « پايدار

جهانی  برمی  2کمیسیون  کمیسیون  برانتلند   زيست محیطگردد.  کمیسیون  به  که  توسعه  و 

ای تعريف  ی پايدار را توسعهمعروف شد، برای اولین بار اين اصطالح را ارائه داد و توسعه

نسل  کرد توانايی  ايجاد اشکال در  بدون  فعلی را  نسل  نیازهای  برآوردن  که  آينده در  های 

)می  ن یتأماحتیاجات خود   نجفی،  کند  و  توسعه1385زاهدی  پايد(.  اصل مهم  ی  اين  بر  ار 

تمام    تأکید در  بايد  که  زيست  هایفعالیتدارد  مالحظات  جوامع    ی طی مح مختلف 

نهادهای اجتماعیِ    ترين مهميکی از    عنوانبهها  اکولوژيکی( در نظر گرفته شود. کتابخانه)

بسیار مهمی در حرکت  کنندهفراهم نقش  برای جامعه  اطالعات  پايدار  توسعه  یسو بهی  ی 

دارد،    زيستمحیطی سبز با معماری سبز پايدار که کمترين اثر سوء را بر  يک کتابخانهدارند.  

به    شدنليتبدمحیطی و حتی  های زيستتواند با فراهم آوردن منابع در راستای آموزشمی

ی  ، سهم مهمی در پیشبرد اهداف توسعه زيستمحیطدوستدار    هایفعالیتهای ترويج  کانون

 . باشندپايدار داشته 

انرژی تقاضای مصرف و تولید انرژی    یالمللن یبدانشمندان و آژانس    ین یبش ی پبر اساس  

و   سريع  افزايش  آينده  حوزه    یاکنندهنگراندر  اين  دانشمندان  مطالعات  داشت.  خواهد 

( ايپدیکيکرد )وخواهد    ن یتأمالکتريسیته جهان را    %20فقط  نیروی باد    2040گويد تا سال  می

تمام    یزودبه اند و  در حال مصرف  سرعتبهنابع تجديدناپذير مانند نفت و گاز نیز  از طرفی م

 

 م. 1992کنفرانس ريو   ؛ وم1972  استکهلم زيستیطمح کنفرانس .1

 م. 1987و توسعه در سال   زيستیطمح  کمیسیون جهانی .2
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سوخت شد.  هستهخواهند  هزينههای  به  نیاز  نیز  و ای  استفاده  برای  زياد  زيرساختی  های 

  است های اجتماع  جويی و مصرف بهینه در تمام حوزهدارند؛ بنابراين نیاز به صرفه  یبرداربهره

پايداری هستیم که بتواند کمبود منابع انرژی را جبران    یهایانرژو در راستای آن نیازمند  

 کند و خطر مواجهه با بحران کمبود منابع انرژی را کمتر کند.

الخصوص فعاالن  های مختلف علیبحران کمبود ذخاير انرژی جهانی، متخصصان حوزه

دامات مختلف به ترويج و توسعه ساخت  داشت تا با اق  بر آنمحیطی را  های زيستعرصه

و  ساختمان پايدار  سبز  مح های  انجمن    ستيزطی دوستدار  مراکز  اين  از  يکی  بپردازند. 

انستیتو معماری آمريکا    زيستمحیطاست که تحت نظر کمیته    متحدهاالتياساختمان سبز  

ساختمان وضعیت  سنجش  و  ارزيابی  میبه  پايدار  راستاهای  همین  در  و  به    پردازد  اقدام 

گرين   تيساوب) معروف است 1ای کرده که به نام لید تدوين گواهینامه درواقعاستاندارد و 

محیطی سعی  خطرات زيست  ازلحاظ   وسازها ساختگواهینامه لید با هدف بررسی   2اليبرريز(

انواع   تمامی  ايجاد    وسازها ساختدارد  به  و  دهد  قرار  ارزيابی  مورد  سبز    یهاساختمانرا 

در    يیهاساختمانسبز    یها ساختمانکند.  کمک می را  کلیدی  هستند که چندين شاخص 

 خود رعايت کنند. های فعالیتساخت ساختمان و 

و  هایگزاره  سبز  راهبردهای يک  صرفهبهمقرون  که  هستند  جذابی  ارزشمند   هستند. 

  که   است راهبردی  (تجاری يا دولتی  خصوصی،  يا عمومی)  شرکت يک  برای سبز  استراتژی

  و   درک  خوبی به  حاضر  حال  در   که  است   دارايی   و  عملیات  ،وکارکسب  راهبردهای   مکمل

  کمک   شرکت  يک  به  اساساً  سبز  راهبرد  يک.  است  شده  مشخص  شرکت  توسط  اغلب

(. انرژی 2008،  3)اولسون دارند  زيستمحیط  بر  مثبتی   ری تأث  که  بگیرد  هايیتصمیم  تا  کندمی

انرژی نسل حاضر بدون به خطر   یکنندهتأمین ی پايدار و  توسعه  یسوبهپايدار موتور حرکت  

نسل انرژی  ذخاير  استانداختن  آينده  سازمان؛  های  اجتماعیِ  بنابراين  مراکز  و  ها 

تکنولوژیکنندهمصرف به  نیاز  انرژی  و  ی  خالقانهها  از  راهکارهای  بتوانند  که  دارند  ای 

 

1. Leadership in Energy And Environmental Design 

2. Green Libraries URL: http://greenlibraries.org 

3. Olson 
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های تجديدپذير مانند انرژی برق آبی، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی گرمايی  انرژی

برداری کنند در ضمن اينکه  تر بهرهبهتر و بهینه  زمین، فتوسنتز مصنوعی و انرژی باد و امواج

بتوانند با کمترين آسیب نیاز مراکز ها نیز باشند و  محیطی و آاليندهمراقب خطرات زيست

های  های سبز، دانشگاهبحث برق سبز، انرژی سبز، کتابخانه  بی ترت ن ي ابهکنند.    ن ی تأم خود را  

نگرانیسبز، ساختمان و  مشکل  بر  غلبه  و  برای کمک  غیره  و  موجود شکل  های سبز  های 

دانشگاه    ابخانه کت   گرفت و در بسیاری از نقاط جهان حرکت به سوی سبز شدن عملی شد.

برنچ 1دلفت  رايس  عمومی  کتابخانه  اوهايو،  2هلند،  هارپروودز   کتابخانه  کلیولند  عمومی 

انی برايتون میشیگان، کتابخانه  ايالت ويرجینیای    3تینک  نیومارکت  آمريکا و کتابخانه شهر 

 گرين اليبرريز(. تيساوبهای سبز دنیا هستند )آمريکا جزء کتابخانه

 سبز ساختمان به  پرداختن  بر عالوه که  هستند نهادهايی   هاکتابخانه  4ی هاوک به عقیده

 زندگی سبک سازیپیاده و آموزش وظیفه آن در که هستند نیز سبز تيمأمور يک دارای

  طريق   از  که  را  ایکتابخانه  هر  بايد  نیز  سبز    کتابخانه  . اصطالحدارند مردم بین  در را سبز

  همه   کهیدرحالشود    شامل  کند،می  پايداری  ترويج  تبلیغاتی  هایحوزه  و  عملیات  آموزش،

  ها آن  از  بسیاری،  ندارند  جديد  ساختمان   يک  ساخت   فرصت  موجود   هایکتابخانه

  ها آن   از  برخی  درواقع.  اندآورده  وجود  به  زيستمحیط  با  سازگار  رفتار  برای  را  يیهافرصت

  اعطا   ايلینوی،  ايوانستون  در  5نورث وسترن  دانشگاه   کتابخانه   مانند  « سبز  دفتر»  های فعالیت  برای

ها با کاهش مصرف کاغذ، رواج و ترغیب و (. بسیاری از کتابخانه2015)هاوک،    شوندمی

بهینه مصرف  سیستمآموزش  تعويض  بازيافت،  سیستم  ايجاد  کاربران،  به  انرژی  های  ی 

ها و وسايل برقی در پايان وقت  جديد، خاموش کردن سیستمهای  کامپیوتر کهنه با سیستم

توانند به  های دوجداره و غیره می، استفاده از پنجرهمصرفکمهای  اداری، استفاده از المپ

 

1. Tu Delft 

2. Rice Branch 

3. Anythink Brighton 

4. Hauke 

5. Northwestern 
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کنند.   حرکت  شدن  سبز    مبادله   ابتکارات  به  منجر  بايد  سبز  راهبرد  يک  یطورکلبهسوی 

 (. 2008اولسون، کند )می برآورده را  قانونی الزامات و مقررات که شود  ای هزينه

شدن جهانی،    گرم   انرژی در آينده،  ن ی تأمبینی سرمايه چندين میلیارد دالری برای  پیش 

و انرژی  منابع  ذخاير  می  غیره  کاهش  برنامهجدی  طوربهشود  باعث  از  تر  حفاظت  های 

های مختلف پیگیری و اجرا شود. از طرفی ساالنه بسیاری  در ادارات و سازمان  زيستمحیط

انرژی، آب، کاغذ و   منابع  ناآگاهی و استفاده  غیرهاز  اثر  به هدر میدر  رود و ی ناصحیح 

می  یريناپذجبرانلطمات   وارد  کشورها  اقتصاد  در  به  اين  با    است  یحالشود.  که 

های ملی جلوگیری کرد.  رمايهتوان تا حد زيادی از هدر رفت سسازی و آموزش میفرهنگ

در ابتدا ممکن است زياد به نظر برسد، اما بعد از يکی دو سال از اجرای    هرچندصرف هزينه  

صرفهبرنامه استانداردهای  های  رعايت  و  حفظ  و  شده   محیطیزيستجويی  صرف  هزينه 

به چرخه برمیدوباره  اقتصاد  اج   عنوانبههای عمومی  گردد. کتابخانهی  تماعی که  نهادهای 

می  ری تأث دارند،  اجتماع  بر  انجام    توانندزيادی  با  محیط  هایفعالیتهم  و  دوستدار  زيست 

های عمومی  های کتابخانهيکی از رسالت  که  جويی در منابع سازمان و هم با آموزشصرفه

 کنند.  یگذارانی بن است، فرهنگ سبز را در جامعه 

گیری  تعداد رشد چشم  ازلحاظ های اخیرسالدر ايران در    1های عمومی نهادی کتابخانه

ايران  تعداد کتابخانه  1357در سال    کهیطوربهاند،  داشته در  و   373های عمومی  بود  باب 

کتابخانه در کشور    باب  3400برابری هستیم و بیش از    9شاهد رشد    1397امروز در سال  

برداری  طرفی هم با توجه به بهره. از  2های عمومی کشور( سايت نهاد کتابخانهدارند )فعالیت  

های  رويه از منابع و ذخاير انرژی و هشدارهای جهانی برای مقابله و پیشگیری از آلودگیبی

توسعه  محیطیزيستبیشتر   کشورهای  تجارب  کشورهای  و  تصاعدی  حرکت  و  يافته 

وهش  ها و فرهنگ سبز، پژساختمان  ی طورکلبههای سبز و  به سمت کتابخانه  توسعه درحال

نظر گرفتن تحوالت   در  با  است  رو درصدد  های  جهانی، وضعیت کتابخانه  ذکرشدهپیش 

 

 . های عمومی کشور استزير نظر نهاد کتابخانههای عمومی منظور کتابخانه .1

2. URL: https://www.iranpl.ir/ 
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محیطی  های سبز و استانداردهای زيستسیر به سوی کتابخانه  ازلحاظعمومی استان کرمانشاه  

محیطی رعايت  ها مالحظات زيستجديد کتابخانه  یوسازهاساخترا بررسی کند. آيا در  

استانداردهای الزم  هاشود؟ در ساختمانمی مطابق  نوسازی  و  امکان تخريب  ی قديمی که 

های سبز در نظر ها به چه شکل است؟ آيا اهداف کتابخانهکتابخانه هایفعالیتوجود ندارد، 

می و  گرفته  کتابخانهبرنامه  یطورکل بهشود؟  سیاست  و  و  ها  انرژی  بهینه  مصرف  برای  ها 

و   سؤاالت اين پژوهش در پی پاسخ به اين  ست؟چگونه ا زيستمحیطدوستدار  هایفعالیت

 مشابه است.  سؤاالت

 مديريتخود به روش توصیفی به ارزيابی    ارشد  ی کارشناسنامه  ( در پايان 1396)  یباقر

کتابخانه  سبز قدس  -مالرد    عمومی  یهادر  تهران  - شهر  استان  توابع  از    به   وابستهشهريار 

 نفر از مديران   30جامعه آماری  پرداخت.    نتهرا  استان  شهرداری  هنری  و  فرهنگی  سازمان

ها نشان داد  يافته  گیری انتخاب شدند.مونهن  بدون  که  تهران  استان   توابع  شهرداری  کتابخانه

  متوسطی   وضعیت  کتابخانه تجهیزات  و  ساختمان  بخش   در  موردبررسی  های کتابخانه که

برنامه  کهیدرحال ند.  دار و  مديريت  بخش  سبزدر  آگاهی  ، ريزی  و  آموزش،  رسانی 

مسائل زيستفرهنگ قرار دارند.  سازی  پائینی  به کارکنان در وضعیت  و  به جامعه  محیطی 

مديريت معیارهای  داد  نشان  پژوهش    توابع   شهرداری  هایکتابخانه ساختمان  در سبز نتايج 

مديريت و راهبرد سبز، آموزش   یهاجنبهشود و از ر سطح متوسط رعايت مید تهران   استان

 .شودسازی به جامعه و کارکنان اجرا نمیرسانی و فرهنگو آگاهی

( در يک کار پیمايشی نگرش سبز کتابداران  1396)  یمياورطهماسبی لیمونی و گوران  

کتابخانه در  دانشگاهشاغل  مرکزی  مازندران  های  استان  قرار    موردبررسیهای  ارزيابی  و 

يافته بود  دادند.  آن  از  حاکی  تجهیزات   و ساختمان وضعیت به مربوط متغیرهایها 

 زيستمحیط حفاظت  پايداری  با رابطه در مازندران استان هایهدانشگا هایکتابخانه

 و انگیزه، تعهد ايجاد وضعیت ريزی،برنامه  و مديريت وضعیت  همچنین .  است نامطلوب

و  مشارکت وضعیت رسانی،آگاهی و اشاعه اطالعات وضعیت کارکنان، در سازیفرهنگ

محیط المللیبین  و ملی هایبرنامه از پشتیبانی  هایدانشگاه هایکتابخانه زيستیحفاظت 

 .است نامطلوب مازندران استان
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های مديريت ( در يک پژوهش کیفی شاخص1396فرد )و نوشین  الحوائجیبابقربانی، 

به روش گلوله برفی و از  ابخانهپايدار برای کت  نفر از   12های سبز را بررسی کردند. نمونه 

متخصصان علم اطالعات و متخصصان توسعه پايدار مصاحبه انجام گرفت. پژوهش به روش  

مرحلهداده سه  از طريق کدگذاری  و  مقولهبنیاد  و  تعیین شد.ای کدها  داد  افتهي  ها  نشان  ها 

نیازمند تحول و حرکت به سمت الگوی مديريت پايدار هستند و الگوی  ها  مديريت کتابخانه

 دارد.  تأکیدهای سبز های پايداری و حرکت به سوی کتابخانهپژوهش بر احراز شاخص

ای و با  کتابخانه  نامه خود را به روش توصیفی، ( پژوهش پايان1395زاده روشن )اسماعیل

  و   کتاب  به(  مردم  عموم)  مراجعان  غیبتر  و  تشويق  هدف  با   مناسب  محیطی  طراحی  هدف

بررسی    یخوان کتاب با  خود  پژوهش  در  او  داد.  انجام  سبز  معماری  رويکرد  از  استفاده  با 

کتابخانهنمونه و  های  مصالح  معماری،  ساختمان،  فضا،  داخلی،  و  خارجی  مختلف  های 

 ها و استانداردهای فضای سبز پايدار پرداخت. اين کتابخانه تجهیزات 

مرکزی  کتابخانه طراحینامه کارشناسی ارشد با عنوان  ( در پژوهش پايان1394)  یصبور

در پی طراحی    محور عتی طب از طريق طراحی   سبز بر مفاهیم معماری  تأکید استان گیالن با  

فاکتورهای   از  استفاده  با  مناسب  و    ر ی تأثو    «سبز معماری»محیطی  تشويق  بر  فاکتورها  اين 

روش تحقیق توصیفی و اطالعات  بود.    ی خوانکتاب( به کتاب و  ترغیب مراجعان )عموم مردم

آن از طريق استعالم از ادارات، مشاهده و مصاحبه حضوری با مسئوالن مربوطه گردآوری  

 تر بودن سطح ها در مقايسه با سرانه استاندارد بیانگر پايین شد و نتايج حاصل از تحلیل داده

 استانداردهای کشور بوده و نیاز به بازنگری جدی دارند. عمومی استان گیالن از   هایکتابخانه

 پايداری  مديريت  برای  بايد  سبز  مديران  که  قانون   ده  ( در پژوهش خود1394)  یظهراب

  امروزه  سبز مديران که دهدمی نشان اين قوانین  همه.  کرد معرفی را  کنند  اتخاذ خود  سازمان

  نظر بگیرند،   در  را  نظارت  و  هدايت  ،دهیسازمان  ريزی،برنامه  مانند  سنتی  مديريت  اصول  بايد

  طريق   از  هاوهی ش   و   شدهتی تثب  ی هاستمی س  و   افراد  دادن   قرار  ریتأث   تحت  به   قادر   حال درعین   ولی

 .باشند سبز نیز رويکرد  با مؤثر رهبری

( ( نظام مديريت سبز را در کتابخانه ملی بررسی کردند. بدين 1387ندافی و همکاران 

 شدن مشخص با تا است شده پرداخته ايران ملی کتابخانه در منابع مصرف  بررسی بهمنظور  
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 انرژی مصرف خصوص  در  حاصل نتايج  .شود ارائه مديريتی راهکارهای مصرف میزان

 یهایآلودگ میان  از  که   است  آن از  حاکی  ملی  کتابخانه در ونقلحمل مقوله در  سوخت 

  904دهد )بیشترين مقدار را به خود اختصاص می CO2 میزان تولید  ونقل حمل از حاصل

 تجهیزات و وسايل بین  در  نیز مجموعه در مصرفی انرژی میزان مورد در(.  لوگرمی ک

 Nox، CO2  دی در تول  را سهم  بیشترين  ايران ملی کتابخانه در موجود هایيخچال بر،انرژی

SO2  .سبز، فضای برای مصرفی  آب مجموع نیز کتابخانه آب مصرف در خصوص  دارد 

 به مربوط مصرف اين  سهم بیشترين که  بود  سال در  لیتر 45459 هاتوالت و يیشوظرف

  تولیدی   ضايعات   و  جامد  زائد  مواد  بخش   . در است سال در لیتر 32471 و سبز فضای آبیاری

گرفته،   مصرف  از   حاصل مختلف    مواد   به  مربوط  ضايعات  تولید  حجم  بیشترين   مواد 

 بود. کاغذ و آلومینیومی

های سبز پرداخت.  ( در پژوهشی به طراحی سیاهه وارسی ارزيابی کتابخانه2018قربانی )

  های ساختمان  استانداردهای  بررسی  با  معیارها  شد.  انجام  ارزشیابی  روش  از  استفاده  با  مطالعه

  در   کارشناس  12  با  مصاحبه  همچنین   و  سبز  و  لید  هایکتابخانه  مطالعات  مانند  ادبیات  و  سبز

  در   مطالعه  اين   نتايج  .شد  آوریجمع هاآن  هایپاسخ  تحلیل  و   کتابداری  و  زيستمحیط  زمینه

 و ساختمان : از اندعبارت هاشد. بخش   ارائه  بخش 7 در  معیار  103 حاوی  سیاهه وارسی يک

  نسبت   کتابداران  در  فرهنگ  و  تعهد،  انگیزه  ايجاد،  راهبردی  مديريت   و  ريزیبرنامه،  تجهیزات 

  و   اطالعات  انتشار،  اطالعات   سازمان،  اطالعات   یآورجمع،  زيستمحیط  مديريت  به

 . المللیبین  و ملی پايدار توسعه های برنامه از  حمايت و مشارکت

نمونه   (2017)  1آفاکان يک  در  و  محور  کاربر  مدل  يک  از  استفاده  از    240با  نفری 

  بیلکنت  دانشگاه  در  زيستمحیط  طراحی  و  داخلی   معماری  گروه  ازدانشجويان دوره لیسانس  

پرسشنامه  آنکارا    در ابزار  با  طیف    ی هایگو  46و  اساسی  بررسی  (  يیتا  5)  کرتیل بر  به 

  داخلی   معماری  دانشجويان  هایايده  و  سبز  طراحی  نیازهای:  پايدار   هایکتابخانه  هایساختمان

  پايدار   هایکتابخانه  بازسازی  هایچالش   و  اهمیت   مطالعه  ويژه پرداخت. اين   هایاتاق  برای

 

1. Afacan 
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  کاربرمحور   طراحی  رويکرد  يک  از  حمايت  با  را  هاآن  و  داد  را نشان  خاص  هایمجموعه  برای

.  گیرددر نظر می  است،   منابع  و   انرژی  نقاط  به   نسبت   کاربر  بیشتر  اهمیت   سطوح   حاوی   که 

  مديريت   و  ريزیبرنامه  طراحی،  در  را  بیشتری  هایبینش   تواندمی  رويکردی  چنین 

  و   هاخواسته  نیازها،   به   پاسخگويی  احتمال  جهی درنت  و  کند  فراهم   پايدار  ويژه  هایمجموعه

 دهد.می افزايش  را کاربران انتظارات

  کتابداران   و  ها کتابخانه  داد که چگونه   نشان  2موردی   پروژهدر يک    (2016)  1ايکس يو 

  و   کتابخانه   اطالعاتی  منابع  و  فناوری   از  و  کنندمی  شرکت  پايدار  تحقیقاتی  پروژه  يک  در

  در   مهمی  نقش   هاکتابخانه  و  کتابداران.  کنندمی  استفاده  پروژه  از  حمايت  برای  اطالعات

  و   پژوهش   در  کنندهشرکت  مستقیم  طوربه  توانندمی  هاآن.  کنندمی  ايفا  پايداری  یهاپروژه 

  مورد   در  مشاوره  توانندمی  اطالعات   متخصصین   عنوان به  کتابداران.  باشند  پايدار  آموزش

  ارائه   را  ديجیتال  مخزن  خدمات  و  آزاد  دسترسی  ها،داده  مديريت  اطالعات،  آوریفن   آخرين 

  برای   مناسب  هایشیوه  ترويج  برای  سفیر  عنوانبه  است   ممکن   همچنین   کتابداران.  دهند

 .کنند عمل مردم به پايدار وپرورشآموزش پیشبرد و پايداری

)  3کوتاب  همکاران  تالش2016و  فرصت  (    های ساختمان  هایچالش   و  هاکردند 

  محلی،   منابع  با  آسیايی   کشورهای  بر  تمرکز  با  پايدار،  زيست محیط  و  سبز  ایکتابخانه

کنند.    يی، وهواآب  های ارزيابی  و  استانداردها تنها  ها آنتعیین    از   نمونه  چند   دريافتند 

  عنوان به  هاسايه  و  طبیعی  نور  از  استفاده  با  عمدتاً  که  دارد  وجود  آسیا  در  پايدار  هایکتابخانه

استفاده    ها نشان داد برایکنند. يافتهمی  تمرکز  کنندهخنک  یها کی تکن   و  غیرفعال  نورپردازی

  استانداردها  نظر  از   ژهيوبه  آسیايی،  های کتابخانه  میان  در   پايدار  آوریفن   ی هانعمت  از  فعاالنه

  به   آن   وابستگی  و   محلی  منابع  از  آگاهی   ملی،   های چارچوب  و  ها سیاست  ها، دستورالعمل  و

  موردنیاز آموزش    و  کتابخانه  ایحرفه  آموزش  ای،حرفه  پشتیبانی  و  تحقیق  ،وهواآب  تغییر

 است.

 

1. XU 

2. SAR RCN CE3 

3. Qutab 
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حرکت به سمت    ازلحاظ  کنگ هنگبررسی کتابخانه دانشگاه  با   (2016)  1جونز و وانگ 

عمل  »  مرحله  به   توسعه«»درحال  مرحله   از   حرکت   حال   های سبز بیان کردند که درکتابخانه

فعالیت    سنتی  خدمات  يا  وکارکسب  در مدل  سبز  اصول  ادغام  در  بیشتر  اما  هستند،  « کردن

سنتی در    خدمات  اند. مدلسبز نکرده  اطالعات   پايگاه   نگهداری  و  ساخت   به   شروع  و  دارند

  های هزينه  ،حالن يباا.  کندمی  تغییر  سبز  محاسبات  ری تأث  و  ديجیتالی  کتابخانه  عنوانبهکتابخانه  

نشد.ار  عینی  صورتبه  حالتابه  کربن   پای  رد  و  انرژی  شدت  مالی،   اخیر   انتشار  با  زيابی 

  باال   وضوح و دقت  با  ديجیتالی  نمايشگر  ديوار  با  که  کتابخانه  در  ديجیتال  علوم  آزمايشگاه

  نیاز  کتابخانه است، شده مجهز شخصی   هایرايانه همچنین  و  تحقیقاتی  هایداده تجسم برای

  عالوه   همچنین انرژی دارد.    مصرف  در  را  تکنولوژی  از  غنی  فضاهای  چنین   ری تأث   بر  نظارت  به

  را   باال   تکنولوژی  با  تجهیزات  اين   آوریفن   سريع  توسعه   است،  ممکن  انرژی   هزينه  افزايش   بر

 . کند  منسوخ باالسرعت با

نشان   « برزيل در سبز و پايدار هایکتابخانه»( در پژوهش خود با عنوان 2015) 2کاردوس 

 و   قوانین  مانند  زيستمحیط  اطالعات  یاشاعه  و  پايداری  جهت  اقداماتی  برزيل  که  داد

مطالعه    عمومی  های سیاست  مسئول  هایآژانس  اين  در  همچنین  است.  داده  انجام  برزيل 

  خود   فضاهای  بهبود  جهت  را   الزم  اقدامات   که   معرفی شد  عمومی  های کتابخانه  از   هايی نمونه

  های کتابخانه  ملی  سیستم  که  است  مهم  بسیار  از نظر محقق اند.داده  انجام  هاآن  خدمات  و

  اين  در  کشور   در   عمومی  هایکتابخانه  همه   تا   کند  تنظیم  را   ها دستورالعمل  حداقل  عمومی

  بهبود   و  زندگی   کیفیت  حفظ  برای  جهانی را   تبلیغاتی   هایکانال  و   کنند  شرکت   سبز  جنبش

 کنند.  تبديل برزيل در محیطی شرايط

پژوهشی   (2014) همکاران  و  3بینکز    توسط   تواندمی  که  دادند  ارائه  هايیتوصیهدر 

در   های سازمان  و  عمومی  هایکتابخانه  خدمات   بازسازی   يا  و   ساخت  هنگام  مربوطه 

  هنگام   در  هاکتابخانه  برای  چارچوبی   هاآن.  گیرد  قرار  مورداستفاده  کتابخانه،  هایساختمان

 

1. Jones & Wong 

2. Cardoso 

3. Binks 
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  از   جامعه  آگاهی  افزايش   و  موجود  هایساختمان  مجدد  تعمیر  جديد،  ساختمان  يک  طراحی

دادند.    پايدار  های کتابخانه  اجرای  و  طراحی  مزايای به   ها آنارائه    و  پايداری  در کار خود 

  محیطی زيست  کار   هایشیوه  کتابخانه،   هایساختمان  بازسازی  کتابخانه،  يک  در   آن  اهمیت 

 توسط   2012  سال  گزارش  اساس  بر هاآنپژوهش  پرداختند.    عمومی  آموزش  هایطرح  و

 و   ويکتوريا  ايالت  کتابخانه  سوی  از  ابتکاری  مشترک،  رهبری   برنامه  کنندگانشرکت

  های کتابخانه کارکنان  برای  تیمی  کار  و  رهبری  هایمهارت توسعه   برای  ويکتوريا   هایشبکه

 . است ويکتوريا  در عمومی

)  1پترسون همکاران  کتابخانه(  2014و    طرح   يک  دوک  دانشگاه  پزشکی   مرکز  در 

  کربن  نگرانی  غلبه بر  برای  دانشگاه   سازمانی  اهداف  به  کمک  برای  راهی عنوانبه  را  پايداری

  سازگار   هایشیوه  اجرای  برای  داخلی،   کاری  گروه  کردند. يک  اجرا  و  ايجاد  2024  سال  تا

  جه یدرنتکارکنان، تالش و فعالیت کرد.    در  پروژه  اين   اهمیت  از  آگاهی  ايجاد  ،زيستمحیط  با

 روند   همدر پژوهش خود    هاآن  .شد  اهدا  دانشگاه  2«گرين وُرک پِلَیس »  گواهینامه  به کتابخانه

را  اجرای ابتکارات  اشتراک  به  کار  هم  و  که  شیوه  از  بعضی  و  پايداری  گذاشتند  هايی 

 دادند. توضیح نیز را يابند دست توانندنیز می ديگر هایکتابخانه

در پژوهشی در کتابخانه دانشگاهی هفی در چین و با هدف ايجاد    (2013)  3زيجین و ژی 

  انرژی،   حفظ   جمله  از  زيستمحیط  از  حفاظت  عوامل  يک برند برای طراحی کتابخانه سبز

 آب را   مصرف  بر  نظارت  و  عمومی   ونقلحمل  هایبرنامه  ضايعات،  کاهش   آلودگی،  کاهش 

  ها آندريافتند که نیاز به کتابخانه سبز و ساختمان سبز و ارزيابی    هاآن  .دادند  قرار  موردتوجه 

يافته ديگر  از  است.  ضرورت  يک  چین  دانشکدهدر  ساختار  به  توجه  و  ها  ،  هادانشگاهها 

 ی پايدار بود. سازندگان و معماری، توجه به مفاهیم بنیادی ساختمان سبز برای ارتقاء توسعه

  های کتابخانه  از   کمی  تعداد   در   خود پايداری  ینامهپايان( در پژوهش  2013)  4کاريوجا 

فنالند را مطالعه کرد. نتايج نشان    عمومی  هایکتابخانه  با  نتايج  مقايسه  برای  تالش و  المللیبین 

 

1. Peterson 

2. Green Workplace 

3. Zijian & Zhi 

4. Karioja 
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دريافت  ندارد. همچنین  وجود هاکتابخانه ساير و فنالند هایکتابخانه  میان داد تفاوت زيادی

 است.  نشده پذيرفته راهبردی کاماًل طوربه يا عمل در  هنوز پايدار توسعه

 های ساختمان سبز و آوریارائه يک مرور کلی از فن در پژوهش خود به   (2012)  1بارنز

  عنوانبه  ها آنتوانند از  های عمومی میچگونه کتابخانه  دادو نشان  ی آن پرداخت  هاشیوه

  وتحلیل تجزيهاز طريق جستجوهای ادبی،  . او  ابزار برای آموزش جوامع خود استفاده کنند

و موردی  ايمیل،    مطالعات  و  تلفنی  فردی  کتابخانه  يیهاروشمصاحبه  که  عمومی  را  های 

 .شناسايی کرد  ،توانند استفاده کنندمی

فراخوان کتابداران برای حرکت به سوی ديدگاه  »در پژوهشی با عنوان   (2012)  2فوری 

به اين نتیجه رسید    «کردن کتابداران قرن بیست و يکم  مندعالقهرفتار اطالعاتی سبز جهت  

  مورد   در  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  شناسايی  اول،  گامهای سبز  که برای حرکت به سمت کتابخانه

  قرار   سپس   و  شوق  و  شور  و  اعتماد  و  بینش   آوردن  دست  به   اطالعات،  جستجوی  موضوع،

  اشاعه  و  گذاریاشتراک  به  معنی  به  « سبز»  کردن مفهوم  پیدا  و  استفاده  برای  اطالعات  دادن

  ادبیات   بررسی  و  هاوبالگ  ،ها تيساوب  از   استفاده   با   تواندمی  اطالعات  اشاعه   ؛ که اطالعات

  شواهد   بر  مبتنی   گیریتصمیم  توانندیم  3لیز  متخصصان .باشد  خدمات اطالعاتی و کتابخانه

های اطالعاتی برای  دهد به زمینهکه اجازه می  را  خدماتی  و  دهند  ارتقاء   « سبز  حرکت»  در  را

  موردبحث   مفاهیم   همه)رويارويی با اطالعات، شانس کشف اطالعات و جستجوی اطالعات  

  را   سبز  ابتکارات  و  مسائل  از  آگاهی  تواندمی  اين   دهند.  را توسعه  اطالعات(  رفتار  ادبیات  در

  برای   گام  اولین  .دهند  ارتقا   را   ی ارشتهن یب  همکاری   و  آگاهی   توانند می  ها آن.  دهد  افزايش 

  حرکت »  برای   هاکتابخانه  شود دعوت   آغاز   مجله   از يک فراخوان در يک   است   ممکن  لیز

  يکديگر   کشیدن  چالش   به  و  چاپی  یهاادداشتيو    چاپی  هاینسخه  به  ندادن  اجازه  -  « سبز

 باشد. حلراه  يافتن  برای

 

1. Barnes 

2. Fourie 

3. LIS 
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سبز را به همراه تحلیل چارچوب    راهبرد  بلوغ  ( در يک کار پژوهشی مدل2008اولسون )

اولین  اولسون  نظر  از  داد.  ارائه  ،  سازمانی  سطح  در  سبز  راهبرد  يک  ايجاد  برای  گام  مدل 

  انجام   حال  در  يا  است   شده  انجام  که   است   ابتکاراتی  و  سبز  عملیات  فعلی   وضعیت   ارزيابی 

ارزيابی   سطح   ارزيابی  با  همراه  بلوغ،  مدل  برابر  در  راهبرد  هرم  از  منطقه  هر  بلوغ  هستند. 

  افرادی است   به  بسیار پیشرفته  به شکل  وکارکسب  برای نشان دادن مناطق  شیوه  بهترين   پذيرش

 ندارند. را سبز  آگاهی  از ایپايه سطح حتی  که

ی تايوان پرداخت. پژوهش خود به بررسی کتابخانه عمومی تايپه( در  2007)  1سنگ تی

  استفاده   مراجعین؛   نه یزمپس   اطالعات:  شد  تقسیم  بخش   سه   به   بود که  ابزار پژوهش پرسشنامه

 511  بیتو.  شعبه  کتابخانه  امکانات  مورد  در  مشتريان  نظرات  و   بیتو؛  شعبه  کتابخانه  مشتريان از

  پردازش   2و اس.پی.اس.اس  افزار اکسل نرم  از   استفاده  با  و شد  داده  برگشت  درست   پرسشنامه

اسکوئر   هایآزمون  از  هاداده  وتحلیلتجزيه  برای.  شدند همبستگی    و  4آنوا  ،3کا  ضريب 

  يک   ،فردمنحصربه  مبلمان  و  معماری  و  نوآورانه  نتايج نشان داد طراحی   .شد  استفاده  پیرسون

و    بازديدکنندگان  تعداد  است؛  کرده  ايجاد  تايوان  در  جديد  طراحی  مفاهیم  برای  را  روند

به   داد؛  افزايش   عمومی را  را در اذهان  کتابخانه  از  کلی  تغییر  پايداری کتابخانه و   کتابخانه 

  که   داد  نشان  فرکانس  توزيع  و  تعداد  است. متوسط  شده  تبديل  چندوجهی   يادگیری  مرکز

اطالعات   در  کامپیوترها  تعداد»  و  «مناسب  پارکینگ»  راز ی غبه فناوری    مشتريان   ،« بخش 

  میانگین  ديگر  هایگروه  همه  و با  رضايت داشتند  کتابخانه  تسهیالت   امکانات  از  یطورکلبه

 . کردند دريافت را بیشتر يا 3.5 امتیاز

توان  کلی میطوربههای پژوهشگر در خصوص مطالعات صورت گرفته پیشین  با بررسی

پژوهش  اين  از  برخی  که  پايداری  گفت  قوانین  و    زيست محیطها  طراحی  ديگر  برخی  و 

را ساختمان  و  تعداد معماری  حامل  یو  مصرف  میزان  استانداردهای  نیز  و  انرژی  های 

ايی، آب، پسماند، کاغذ، صدا، هوا و ی پايدار )انرژی، سیستم روشن و توسعه  محیطیزيست

 

1. Tseng 

2. SPSS 

3. Chi-square 

4. ANOVA 
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مطالعهونقلحمل هدف  را  داده(  قرار  خود  محیطی  و  فضاها  بیشتر    موردمطالعه های  اند. 

های عمومی مطالعات داخلی بسیار کمتر  در حوزه کتابخانه  اند وهای دانشگاهی بودهکتابخانه

ای عمومی در داخل کشور  ه های خارجی بود. تنها کار پژوهشی در حوزه کتابخانهاز پژوهش 

کتابخانه1396)  یباقری  مطالعه در  سبز  مديريت  که  بود  سازمان  (  به  وابسته  عمومی  های 

بودشهرداری داده  قرار  خود  کار  هدف  را  تهران  پژوهش  ؛  های  در بنابراين  حوزه    حاضر 

  وارسی   اههی سهای عمومی نهادی يک کار بديع است که برای اولین بار در آن يک  کتابخانه

استان کرمانشاه  های عمومی طراحی و در کتابخانهمختص کتابخانه قرار    مورداستفادههای 

 گرفت.

در   داريتوسعه پاهای سبز و بررسی روند حرکت به سمت کتابخانههدف اصلی پژوهش 

 پژوهش از قرار زير است:   کاربردیاهداف    بوده است و  های عمومی استان کرمانشاهکتابخانه

استانداردهای زيست1 بررسی وضعیت رعايت  توسعه.  و  )انرژی، سیستم  محیطی  پايدار  ی 

و   هوا  صدا،  کاغذ،  پسماند،  آب،  کتابخانهونقلحملروشنايی،  در  استان  (  عمومی  های 

 کرمانشاه

ی سبز  م کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با مفهو. تعیین میزان آشنايی مسئولین کتابخانه2

 ی پايدارو توسعه

کتابخانه3 مسئولین  نگرش  بررسی  استانداردهای  .  مورد  در  کرمانشاه  استان  عمومی  های 

 های عمومی استان کرمانشاهدر کتابخانه محیطیزيست

استانداردهای  4 اهمیت  بررسی  برنامه  محیطیزيست.  و  استراتژيک  اهداف  مدون در  های 

 عمومی استان کرمانشاههای کتابخانه

 های عمومی استان کرمانشاه محیطی در کتابخانه. بررسی وضعیت آموزش مسائل زيست5

های عمومی در خصوص ايجاد يک بخش يا دفتر سبز  . بررسی ديدگاه مسئولین کتابخانه6

 های عمومی در کتابخانه

 روش 
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ی توصیفی و پیمايشی و با کاربردی است که به شیوه  یها پژوهش پژوهش حاضر از نوع  

پرسشنامه محقق دادهابزار سیاهه وارسی و  پژوهش گردآوری  ساخته  انجام  برای  های الزم 

شد. برای طراحی ابزارهای پژوهش پس از مطالعه و بررسی متون مختلف در اين زمینه و  

، ايران  ، شرکت ملی نفت1يفالهمچنین بررسی سیاهه وارسی چندين سازمان مختلف )مانند ا

نامه پژوهش  چنین پرسش ( هم...ايران و  زيستمحیطسازمان آب و فاضالب ايران، سازمان  

، معماری و عمران و تعديل سیاهه  زيستمحیطمشاوره با متخصصین حوزه    و  2( 2018)  یقربان

سازمان برنامهوارسی  با  منطبق  مختلف  و  های  سیاهه  کتابخانه  هایفعالیتها  عمومی،  های 

وارسی نهايی طراحی گرديد و به همراه پرسشنامه محقق ساخته در اختیار پاسخگويان قرار  

آمد. روايی پرسشنامه    به دست  94گرفت. پايايی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  

های  ولین کتابخانهی پژوهش مسئ شد. جامعه  ديی تأچند تن از اساتید و متخصصان   لهی وسبه

نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم    96تعدادشان  بودند که    3عمومی استان کرمانشاه 

عدد پرسشنامه    63بعد از ارسال سیاهه وارسی و پرسشنامه تعداد    ؛ کهنفر برآورد شد  76نمونه  

سیاهه   داده  شدهلی تکمو  شد.  داده  عودت  صحیح  با  و  مورد  اس.پی.اس.اس.  افزارنرمها 

 قرار گرفت.  وتحلیل تجزيه

 هایافته
ی تحت  هاکتابخانه  یربنايزی خدمت، تحصیالت و  سابقهازلحاظ )وضعیت پاسخگويان  

 مديريت( 

پراکندگی    63های حاصل از  داده با  انحراف معیار    76/36نفر پاسخگو  نشان    064/6و 

کتابخانه  طوربهدادند   مسئولین  دارای سنوات    ررسیموردبهای  میانگین  پژوهش حاضر  در 

 

1. IFLA 

 های سبزارزيابی کتابخانه سیاهه وارسیطراحی  .2

از  2 اینجا کتابخانهکتابخانه. منظور  های عمومی کشور است و های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانههای عمومی در 

 شود.های عمومی نمیشامل دیگر کتابخانه
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سال بود و بیشترين فراوانی    25تا  1ی سنوات خدمت بین سال بودند و دامنه 7 باًي تقرخدمت 

 سال خدمت اختصاص داشت.  2به پاسخگويان 

پاسخگويان    2/76 از  تنها  رشته  التحصیلفارغدرصد  و  هستند  اطالعات  علم    8/23ی 

 های عمومی هستند.ی کتابخانهادارهها مسئول درصد از ساير رشته

بود و بیشترين فراوانی  مترمربع  503های تحت بررسی میانگین مساحت زيربنای کتابخانه

 تعلق داشت.  مترمربع 250 یربنا يزهای با مساحت به کتابخانه

کتابخانهاول:    سؤال سمت  به  حرکت  و  روند  سبز  پايدارهای  کتابخانه  توسعه  های  در 

 کرمانشاه چگونه است؟عمومی استان 

 ی پایدارهای سبز و توسعه . وضعیت حرکت به سمت کتابخانه1جدول  

 دامنه واريانس انحراف معیار  مد میانه  میانگین  تعداد کل پاسخگويان 

63 13/3 17/3 3 355 /0 126 /0 2 

جدول   می  1نتايج  کتابخانهنشان  که  سمت    ازلحاظ  موردبررسیهای  دهد  به  حرکت 

خوب و کمی   نسبتاًدر وضعیت    هاآنی پايدار از ديدگاه مسئولین  های سبز و توسعهکتابخانه

 باالتر از متوسط قرار دارند.

  اصول   مفهوم،  با  کرمانشاه  استان  عمومی  هایکتابخانه  مسئولین   آشنايی  دوم: میزان  سؤال

 است؟ چقدر سبز های کتابخانه استانداردهای و

( نشان داد که پاسخگويان تا حدودی  307/0و پراکندگی    554/0با انحراف معیار  )ها  داده

 های سبز، اصول و استانداردهای آن آشنايی دارند.( با مفهوم کتابخانه03/3متوسط )میزان 

های عمومی استان کرمانشاه به لحاظ رعايت استانداردهای  وضعیت کتابخانهسوم:  سؤال

ی پايدار )انرژی، سیستم روشنايی، آب، پسماند، کاغذ، صدا، هوا و توسعهمحیطی و  زيست

 ( چگونه است؟ ونقلحمل

 پایدار یتوسعه  و محیطیزیست  استانداردهای . وضعیت رعایت2جدول  
 ونقل حمل هوا  صدا  کاغذ پسماند آب روشنايی انرژی 

 83/1 69/2 21/3 70/3 50/2 20/2 46/3 06/3 میانگین 
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 1 4 4 4 2 2 4 4 مد

 1/ 048 1/ 074 0/ 700 0/ 752 0/ 885 0/ 801 0/ 674 0/ 649 انحراف استاندارد 

 1/ 098 1/ 153 0/ 490 0/ 565 0/ 783 0/ 641 0/ 455 0/ 421 واريانس

 5 5 3 4 3 4 3 3 دامنه

نتايج جدول    طورهمان  موردبررسیعنصر    8در میان   دهد میزان رعايت  نشان می  2که 

  ونقل در حمل محیطیزيست( و رعايت استانداردهای 70/3)  ن ی انگ ی ممصرف کاغذ باالترين 

انرژی  83/1)  ن یانگی مکمترين   و  صدا  روشنايی،  ترتیب  به  کاغذ،  از  بعد  کرد.  کسب  را   )

را   میانگین  دستبیشترين  صرفه؛  آوردند  به  بیشترين  در  بنابراين  کاغذ  مصرف  در  جويی 

 شود.های عمومی انجام میکتابخانه

کتابخانه  سؤال مسئولین  نگرش  رعايت  چهارم:  مورد  در  کرمانشاه  استان  عمومی  های 

 های تحت مديريتشان چگونه است؟ در کتابخانه محیطیزيستاستانداردهای 

 هادر کتابخانه محیطیزیست ها در خصوص استانداردهای . دیدگاه مسئولین کتابخانه 3جدول  

 میانگین  های پرسشنامهگويه فردي
انحراف  

 معیار
 دامنه

1 
های جديد چقدر استانداردهای  به نظر شما در ساخت کتابخانه

 شود؟ رعايت می محیطیزيست 
72/2 89/0 

4 

2 
  رعايت از ترمهم خیلی چیزهايی یستأس تازه  های کتابخانه ساخت در

 دارد  اولويت محیطی زيست استانداردهای 
82/2 04/1 

3 
  امکان حد تا یس تأس تازه   هایکتابخانه ساختمان در کنمیم فکر من

 شود.  رعايت  محیطیزيست استانداردهای که است اين بر سعی
08/3 92/0 

4 
  مسائل توان می چقدر کتابخانه ساختمان از گذشته شما نظر به

 کرد؟  رعايت کتابخانه در را محیطیزيست 
72/3 63/0 

5 
  و ريسک ،زيستمحیط برای  چقدر هاکتابخانه فعالیت  شما نظر به

 کند؟ می ايجاد آلودگی
21/2 01/1 

6 
  تجديد انرژی ذخاير کاهش  خصوص در جهانی هشدارهای به  توجه با

  که است  الزم چقدر تجديدپذير هاییانرژ محدوديت و ناپذير
16/4 05/1 
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 میانگین  های پرسشنامهگويه فردي
انحراف  

 معیار
 دامنه

  استانداردهای رعايت  هاسازمان ديگر با  همگام  نیز ها ¬کتابخانه

 دهند؟   قرار هايشانیاستس جزء را محیطیزيست 

7 

  انرژی  اتالف از جلوگیری مثل کتابخانه های فعالیت کنترل با شما نظر از

 زيستمحیط به توانیم چقدر... و  کاغذ مصرف کاهش يا حذف يا

 کرد؟ کمک

19/4 92/0 

8 
  مسائل به چقدر ها کتابخانه در کنیدمی فکر  شما یطورکلبه

 شود؟می توجه ابعاد ی همه در محیطیزيست 
88/2 90/0 

 0/ 221واريانس= 0/ 470انحراف معیار= 3/ 22میانگین =   کل

جدول   می  3نتايج  کتابخانهنشان  مسئولین  نظر  از  که  عمومی  دهد    موردبررسی های 

 باالتر از متوسط است. هايشان محیطی در کتابخانهوضعیت استانداردهای زيست

های  در اهداف راهبردی و برنامه  محیطیزيستپنجم: میزان اهمیت استانداردهای    سؤال

 های عمومی استان کرمانشاه چقدر است؟مدون کتابخانه

 هادر اهداف راهبردی کتابخانه محیطیزیست . وضعیت اهمیت استانداردهای 4جدول  

 میانگین  های پرسشنامهگويه رديف
انحراف  

 معیار
 دامنه

1 

  نامه،آيین بخشنامه، قانون، ها کتابخانه اداره  هایسیستم در آيا

 مسائل رعايت بر مبنی مکاتباتی يا و شده ينتدو یبرنامه

 است؟  شده گرفته نظر در محیطیزيست 

54/2 86/0 

4 

2 

  که شودمی يا شده خواسته شما از  ادارات روسای سوی از آيا

  را محیطی زيست مسائل رعايت يا باشید   کوشا منابع حفظ در

 باشید؟ داشته کار محیط در هايتانیتفعال در

24/3 1 

3 
  رعايت و منابع در  جويیصرفه به  چقدر اداری جلسات در

 شود؟ می پرداخته محیطی زيست مسائل
01/3 91/0 

4 
  محیطی زيست مسائل رعايت به چقدر سرپرستان و مديران

 دهند؟ می اهمیت 
08/3 96/0 

5 
  هایريسک گرفتن نظر در و زيستمحیط حفظ آيا

 هست؟   هاکتابخانه  های سیاست و  اهداف جزو محیطیزيست 
12/3 96/0 
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 2/ 98میانگین =   کل
انحراف  

 0/ 736معیار=
 0/ 541واريانس=

  محیطی زيستدهد که میزان اهمیت استانداردهای  نشان می  4در جدول    98/2میانگین  

تر از متوسط و  های عمومی پايین های مدون و اساسی کتابخانهدر اهداف راهبردی و برنامه

 . استضعیف 

زيست  سؤال مسائل  آموزش  وضعیت  کتابخانهششم:  در  استان  محیطی  عمومی  های 

 کرمانشاه به چه شکل است؟ 

 هادر کتابخانه محیطیزیست ای . وضعیت آموزش استاندارده5جدول  
 دامنه واريانس انحراف معیار  مد میانگین  تعداد کل پاسخگويان 

63 79/2 3 559 /0 313 /0 3 

جدول    طور همان میانگین  ستون  از  زيست  5که  مسائل  آموزش  در  پیداست  محیطی 

 تر از متوسط و ضعیف را داراست. های عمومی جايگاهی پايین کتابخانه

های عمومی در خصوص ايجاد يک بخش يا دفتر  هفتم: ديدگاه مسئولین کتابخانه سؤال

 های عمومی چگونه است؟ سبز در کتابخانه

 هاها در خصوص ایجاد یک دفتر سبز در کتابخانه. دیدگاه مسئولین کتابخانه 6جدول  
 دامنه واريانس انحراف معیار  مد میانگین  تعداد کل پاسخگويان 

63 73/3 4 910 /0 827 /0 4 

تمايلی    موردبررسیهای عمومی  دهد که مسئولین کتابخانهها نشان مینتايج تحلیل داده

( جهت ايجاد يک اتاق يا دفتر سبز برای بررسی و پیگیری استانداردها  73/3متوسط )باالتر از  

 های عمومی دارند.در کتابخانه محیطی زيستو مسائل 
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 گیریه بحث و نتیج
های عمومی بیشتر از  ها نشان داد که مسئولین کتابخانهداده وتحلیلتجزيهحاصل از  هایيافته

ی  هشتگانه  های مؤلفهی علم اطالعات هستند. از میان  های رشتهن و تحصیلکردهالتحصیال فارغ

در پژوهش حاضر میزان رعايت مصرف کاغذ باالترين میانگین    محیطیزيستاستانداردهای  

وضعیت نامطلوب( را  )  ن یانگی مکمترين    ونقلحملدر    محیطیزيستنداردهای  و رعايت استا

  ی قربانی پژوهش  ی حاصل از پژوهش با نتیجهنتیجه  ونقلحملدر خصوص    ؛ کهکسب کرد

  تجهیزات   و  ساختمان  وضعیت  (2018قربانی )  تحقیق   هایيافته  اساس  . برسوستناهم(  2018)

 انرژی،   مصرف  مديريت  با رابطه در  موردمطالعه  هایدانشگاه  مرکزی  یهاکتابخانه  به  مربوط

 مديريت  و  صدا  ،ونقلحمل  مديريت  ضايعات،  کاغذ،  مصرف  مديريت  آب،   و  سبز  فضای

های  توان گفت کتابخانهمی  ونقلحملدر توضیح وضعیت نامطلوب    .است  خوب  نسبتاً  هوا

با ستاد مرکزی در مواقع   14در    موردبررسیعمومی   شهرستان قرار دارند که برای ارتباط 

ای استفاده  ی شخصی يا اجارهلزوم به علت نبود سرويس اداری مجبورند که از وسايل نقلیه

در کتابخانه  ؛ وکنند مسئولین  و  کتابداران  ارائهچون حضور  ی خدمات ضروری ها جهت 

ی  شود، بنابراين در حوزهای عمومی زياد استفاده نمیهاست و سیستم دورکاری در کتابخانه

 ی میانگین نامطلوب بود. نمره ونقلحمل

ی پايدار از  های سبز و توسعهها نشان داد روند حرکت به سمت کتابخانهيافته طورکلیبه

  ؛ که خوبی قرار دارند  نسبتاًدر وضعیت    موردبررسیهای عمومی  ديدگاه مسئولین کتابخانه

پژوهش قربانی    ( همسوست. نتايج 1396( و باقری )2018)  یقربانی پژوهش  ته با نتیجهاين ياف 

  بوده   متوسط  ايرانی  دانشگاهی   های کتابخانه  در   سبز  کتابخانه  معیارهای  که  داد  ( نشان2018)

کتابخانه1396)  یباقراست.   که  رسید  نتیجه  اين  به  نیز  تهران  (  استان  توابع  شهرداری  های 

( و طهماسبی لیمونی و گوران  1394)  یصبوری پژوهش  اما يافته؛  متوسطی دارندوضعیت  

حاضر  1396)  یمياور پژوهش  با  که  1394)  یصبور.  سوستناهم(  رسید  نتیجه  اين  به   )

گیالن  کتابخانه استان  عمومی  و    محیطیزيستاستانداردهای    ازلحاظ های  پايین  سطح  در 

لیمونی  طهماسبی  پژوهش  بودند.  )  نامطلوبی  اوريمی  گوران  وضعیت 1396و  داد  نشان   )
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های استان مازندران در رابطه با پايداری حفاظت  های دانشگاهساختمان و تجهیزات کتابخانه

در اين پژوهش با توجه به   موردبررسیهای عمومی  نامطلوب است. کتابخانه  زيستمحیط

  های فعالیتبرخوردارند که فضای کافی برای بیشتر  مترمربع 500ها از مساحت زيربنای يافته

دارای    شدهیبررسهای عمومی  وجود دارد. بیشتر کتابخانه  ها آندر    زيستمحیطسازگار با  

جديد رعايت استانداردهای    یوسازهاساختفضای سبز متناسب با اقلیم منطقه هستند و در  

 مطلوب صورت گرفته است.  باًيتقربه شکل  محیطیزيست

های سبز،  با مفهوم کتابخانه  موردبررسیهای عمومی  ها نشان داد مسئولین کتابخانهافتهي

آن   استانداردهای  و  کانال  طوربهاصول  رشد  دارند.  آشنايی  مانند متوسط  ارتباطی  های 

پیامشبکه اينستاگرام،  اجتماعی،  انجمن   هاتي ساوبها،  رسانهای  فعالیت  همچنین  های  و 

ها، رغبت، عالقه و انگیزه خود کارکنان، سبب  ها، کنفرانس ش ي هما  ات،ی علم اطالعحوزه

مسئولین کتابخانه بیشتر شده  شده است آشنايی و آگاهی  اين خصوص  ها و کتابداران در 

همچنین   کتابخانهاست.  مسئولین  نظر  عمومی  از  استانداردهای    موردبررسیهای  وضعیت 

اما از ديدگاه کتابداران  ؛  باالتر از متوسط ارزيابی شدهای عمومی  در کتابخانه  محیطیزيست

کتابخانه در  استانداردهای    موردبررسیهای  شاغل  اهمیت  اهداف    محیطی زيستمیزان  در 

تر از متوسط و نامطلوب  های عمومی پايین های مدون و اساسی کتابخانهاستراتژيک و برنامه

کتابخانه بودن  غیردولتی  شد.  گزارش  ضعیف  عو  بودجههای  ايران،  در  کم  مومی  ی 

های عمومی و مشکالت فراوان بر سر راه احداث، نوسازی و تعمیر به کتابخانه  افته ياختصاص

ريزی هدفمند جهت اجرای  های سبز و برنامهها باعث شده، اهمیت کتابخانهو تجهیز کتابخانه

 ی چندم اهمیت قرار بگیرد.های عمومی در درجهموفق آن در کتابخانه

زيست مسائل  آموزش  کتابخانهدر خصوص  در  يافتهمحیطی  عمومی  ها جايگاهی  های 

( نیز به  2012( و بارنز )2014همکاران )تر از متوسط و نامطلوب را نشان داد. بینکز و  پايین 

ی پايدار  ها و توسعهدر کتابخانه  زيستمحیطآموزش و اهمیت آن در بحث حفظ    یمسئله

نتیجه يافته  شدهحاصلی  پرداختند.  پژوهش  با  را  1396)  یباقری  آن  و  همسوست    د يی تأ( 

داد کتابخانهمی نشان  پژوهش خود  در  او  در  کند.  تهران  به شهرداری  وابسته  های عمومی 

آگاهی و  آموزش  پايین بحث  کردهسازی  عمل  ضعیف  و  نامطلوب  متوسط،  از  در تر    اند. 
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  کالن   مديريت  بعد  در  گفت  توانمی  عمومی  هایکتابخانه  در  آموزش  ضعف  توضیح

  اداری   یبخشنامه  يا  نامه،آيین   قانون،  و  يافته  تدوين   ایبرنامه چون  ايران  عمومی  هایکتابخانه

مستمرتداوم و    راستای   در  ريزیبرنامه  بنابراين   است،  نشده  تدوين   موضوع  اين   برای  يافته 

 . ندارد وجود بايد کهچنانآننیز  مسئله اين آموزش

های عمومی، پاسخگويان تمايلی  خصوص ايجاد يک بخش يا اتاق سبز در کتابخانهدر  

نشان می اين  دادند.  نشان  متوسط  از  کتابخانهباالتر  مسئولین  و  اهمیت  دهد کتابداران  به  ها 

و آمادگی دارند در جهت حفظ آن اقدامات الزم را انجام   اندواقف  زيستمحیطحفظ    مسئله

 ايجاد يک اتاق سبز با رويکرد کاربر محور پرداخت.  مسئله( نیز به 2017دهند. آفاکان )

از ديدگاه   موردبررسیهای عمومی  توان گفت اگرچه وضعیت کتابخانهمی  طورکلیبه

آل راه بسیار زيادی در  ه وضعیت ايدهخوب ارزيابی شد، اما تا رسیدن ب  نسبتاً  هاآنمسئولین  

است.   کتابخانه  کهيیازآنجاپیش  نظر  بیشتر  زير  ايران  در  عمومی  کتابخانه»های  های  نهاد 

کشور بنابراين    «عمومی  تصمیمات    ی گذاراستی سهستند،  ستاد    صورتبهو  از  و  متمرکز 

انفرادی   صورتبهخود  هاگردد. به همین دلیل کتابخانهمرکزی به ادارات هر استان ابالغ می

برنامهنمی برای تمام  و  بگیرند  از ستاد مرکزی دارند  توانند تصمیم  به صدور مجوز  نیاز  ها 

اتخاذ   با  مرکزی  سازمان  است  الزم  بخشنامه  یهااستی س بنابراين  و  در  الزم  مقررات  و  ها 

از   ايجاد کتابخانهدر کتابخانه  زيستمحیطخصوص حفاظت  با ساها،  تنها  را  ختار يک  ها 

)کتابخانه   را(  سبز  آن  فعالیت  هم  و  کتابخانه  ساختمان  تمام   عنوانبههم  در  قانون  يک 

 های عمومی کشور به اجرا درآورد. کتابخانه

يافته به  توجه  پژوهش  با  کتابخانه  يیهاشنهادیپهای  فعلی  شرايط  بهبود  راستای  های  در 

کتابخانه  موردبررسی عمومی   سمت  به  حرکت  توسعههای  جهت  و  ارائه  سبز  پايدار  ی 

 گردد:می

بخشنامه - يک  تدوين  گام  حافظ  اولین  جهت    زيست محیطی  باال  اجرايی  ضمانت  با 

دائم و با نظارت و بازرسی کنترل و   صورتبهکه    استهای سبز  حرکت به سمت کتابخانه

 پیگیری گردد. 

 «اتاق سبز »های عمومی به نام ايجاد يک بخش يا واحد در کتابخانه -
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 ها سبز کتابخانههای از مسئولین اتاق بارکيگیری ماهانه يا چند ماه درخواست گزارش -

 پسماند،  آب،  روشنايی،  سیستم  انرژی،)  ینظارت دقیق بر اجرای استانداردهای هشتگانه -

 زيست محیط( حفظ ونقلحمل و هوا  صدا، کاغذ،

 های عمومی برای کتابخانه ونقلحملايجاد سرويس   -

ها و مراجعین و اعضای  های آموزشی جهت آگاهی کارمندان کتابخانهبرگزاری کالس -

 ها کتابخانه

 ابع من
،  سبز  معماری  رويکرد  با  بابل  عمومی  کتابخانه  طراحی(.  1395)  .روشن، فروز  زادهاسماعیل

  عالی   آموزش  نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه. پايانآورد  معماری بوم   به   رسیدن   برای

 مازندران، گروه معماری. صنعتی 

شاهرخ کتابخانه  سبز  مديريت  ارزيابی(.  1396)  .باقری،    سازمان   به  وابسته  عمومی  یها در 

  عالمه   نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه. پايانتهران  استان  شهرداری   هنری  و   فرهنگی

 شناسی. تربیتی، گروه علم اطالعات و دانش  علوم و  روانشناسی دانشکده طباطبائی،

ی پايدار، فصلنامه  (. بسط مفهومی توسعه1385)  ی.غالمعلنجفی،    و  زاهدی، شمس السادات

 .76-43(، 4)10، مدرس علوم انسانی

  نگرش   (. ارزيابی22، ارديبهشت  1396)  ی.کبرگوران اوريمی،    و  طهماسبی لیمونی، صفیه 

  مازندران.   استان  یهادانشگاه  مرکزی  یهاکتابخانه  در  شاغل  کتابداران  و  مديران  سبز

  پژوهشی   ، بابلسر، شرکتالمللی اقتصاد سبزچهارمین کنفرانس بین  در  شدهارائه  مقاله

 شمال. طرود

  معماری  مفاهیم  بر  تأکید  با  گیالن  استان  مرکزی  کتابخانه  طراحی(.  1394)  .صبوری، معصومه
 ارشد. دانشگاه گیالن.نامه کارشناسی . پايانمحورعتی طب طراحی   طريق از سبز

  رويکرد   ايجاد  برای  تأثیرگذار  و  کاربردی  قوانین  (.10، فروردين  1394)  .مسعود  ظهرابی، 

  آنالين  و  المللی بین   کنفرانس   دومیندر    شدهارائهمقاله    ها،سازمان  در  سبز  مديريت

 شمال. طرود پژوهشی شرکت  بابلسر، ،سبز اقتصاد 
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(. توسعه پايدار. مقاله  10، فروردين  1394)  .امینی، حنیفه  و  ؛ سالمی، فريبای عل  فقه مجیدی،

  پژوهشی   شرکت  بابلسر،  ،سبز  اقتصاد  آنالين   و  المللیبین   کنفرانس   دومین   در  شدهارائه

 طرود.

محبوبه؛   فهیمهالحوائجیبابقربانی،  فاطمهنوشین   و  ،  مديريت شاخص  (.1396)  . فرد،  های 

کتابخانه برای  فپايدار  سبز.  کتابداری  مطالعات  صلنامههای  دهی  سازمان  و  ملی 
 . 67-47(، 1) 29اطالعات، 

نشريه علمی  .  زيستمحیطدر حوزه    نقدان(. معماری پايدار و  1389)  .گرجی مهلبانی، يوسف
 . 100-91(، 1، )پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران

در    سبز  مديريت  (. نظام1387)  .نازکشهبد،    و  زاده، رامین ندافی، کاظم؛ نوری، جعفر؛ نبی

 . 269- 262(، 4)10،زيست محیط تکنولوزی  و علومايران.  ملی کتابخانه
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