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 حیفص یاحمد قهیصد

 ، ایران.دانشگاه تهران ت،یریدانشکده مد ،شناسیعلم اطالعات و دانش یدکترا یدانشجو

 ناخدا  میمر

 .2رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،شناسیگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد

  یویگ لیمحمد رضا اسماع

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،شناسیگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد
 فهیمه باب الحوائجی

 .دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

 

 ی اسنادیهادر سازمانبا بحران پیشگیری و مقابله مديريت بحران برای ارائه مدل هدف اين پژوهش،  :چکیده

است.  شدهانجامی و با استفاده از روش نظريه داده بنیاد فیک کرديروکشور است. روش پژوهش حاضر با  (آرشیوی)

نفر از متخصصان  20عمیق گردآوری گرديد. جامعه پژوهش، شامل  افتهيساختاری نیمه هامصاحبهبا استفاده از  هاداده

 شوندگانمصاحبهی هدفمند برای انتخاب ریگاز نمونهمديران مراکز آرشیوی در ايران بودند و  نیزمديريت بحران و 

ی مدل پارادايمی حاصله، هاافتهي .استفاده شد. تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزينشی انجام شد

است. شرايط علی در  هاآنپیامد حاصل از ی و نیز انهیزمو  گرمداخلهی شرايط علی، راهبردها، شرايط هابخششامل 

 گرفته است. یجا ساختانسانی هابحرانی طبیعی و هابحرانی داخلی، بحران خارجی مانند هابحراندو مقوله 

عدم وجود شرايط محیطی مناسب تخصصی کارکنان،  آموزشعدم  ازجمله يیهااز مقوله هانهیزمو  گرمداخلهشرايط 

تجهیزات آرشیوی برای  از انواع استفاده؛ محل ساختمان آرشیو؛ در کارکنان( زهیانگ جاديا) یتيريمد یهاسمیمکانو 

است. برای  شدهلیتشکبحران و مسائل مرتبط با نیروی انسانی  نیدر حبحران  از نقشهی، استفاده سوزآتشمقابله با 

ی، آموزش نحوه استفاده آورتابپیشگیری و مقابله با بحران در آرشیوها، الزم است راهبردهايی چون آموزش نوين 

اسکلت  ازعدم استفاده ) زاتیتجهی ساختمان و استانداردسازی در شرايط بحرانی، ریگمیتصماسناد برای کاربران؛ 

های ضد شها پواز ديوارها و درها و کف استفاده زینبتون مسلح و  فوالدی در ساختمان آرشیو، استفاده از اسکلت

پیامد اجرای فرايند مديريت بحران در آرشیوهای ايران، کاهش و يا  تيدرنهاساختمان آرشیو اتخاذ شود.  حريق( در

 ی داخلی و خارجی خواهد شد.هابحراناز بین رفتن اثرات 

 بحران، مديريت حین بحران. از پیش مديريت بنیاد، داده روش آرشیوها، :هادواژهیکل
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 مقدمه -1
که اين عوامل،  شوندیم روروبهداخلی و خارجی مختلفی  رگذاریتأثفارغ از نوع و اندازه، با عوامل  هاسازمان

دارد که اين عدم قطعیت بر اهداف سازمان  یریتأث. کنندیم یرقطعیغرا  انزمان رسیدن به اهدافش

. نگرش سنتی به مديريت بحران، بر اين باور است که مديريت بحران يعنی شودیمنامیده  «1بحران»

و پس از بروز ويرانی،  نندینشیمفرونشاندن آتش، به اين معنی که مديران بحران در انتظار خراب شدن امور 

ش به اين نگر یتازگبه(. ولی 23، 1386رضوانی سازند )را محدود  هایخرابتا ضرر ناشی از  کنندیمسعی 

عملی برای  یهابرنامهو  هاطرحاز  یامجموعهمعنای اخیر، همواره بايد  بر اساساست.  شدهعوضواژه 

تنظیم شود و مديران، آمادگی رويارويی با وقايع  هاسازمانمواجهه با تحوالت احتمالی آينده در 

منظم و کسب آمادگی برای  ینیبشیپبنابراين، مديريت بحران بر ضرورت ؛ را کسب کنند نشدهینیبشیپ

شهرت، سودآوری و حیات  یطورجدبهدارد که  دیتأکرويارويی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی 

و عملکرد  یزيربرنامهمديريت بحران فرايند  یطورکلبه(. 25، 1386رضوانی کنند )یمسازمان را تهديد 

در جستجوی يافتن ابزاری جهت کاهش  هاآن لیحلوتهيتجزموارد بحران و  مندنظاماست که با مشاهده 

ساختار اجتماعی  یهانظاماثرات بحران است. با توجه به اين شرايط، مديريت بحران نیز همچون ساير خرده 

، به الگويی هدفمند، علمی، اششدهینیبشیپ یاندازهاچشمو سازمانی جامعه، برای دستیابی به اهداف و 

اهمیت موضوع مديريت بحران در فرايند مديريتی آرشیوها  نیازهای روز، نیازمند است.کارآمد و مبتنی بر 

بر مديريت و  هابحران ریتأث، هابحران، گستردگی حوزه نفوذ هابحران در عواملی همچون فراوانی توانیمرا 

بر بدنه  هاآنبودن  نجبرارقابلیغو گاهی  بلندمدت یهابیآسآرشیوها و  یهاتیفعالبر  هابحران ریتأثنیز 

 یهابحرانجستجو نمود. در آرشیوها نیز همانند هر سازمانی، امکان ظهور و بروز تمامی عالئم  وهایآرش

 کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهرمانند ) یعیرطبیغو سازمانی يا غیره( مانند سیل، زلزله و ) یعیطب

آموزشی  یهابرنامه عدم مناسب،عدم ساختمان و تجهیزات تشديد آن در زمان وقوع بحران،  خصوصبه

و متناسب با نیازهای سازمان و عوامل بیولوژيکی مانند ايجاد قارچ و کپك در اسناد به دلیل  افتهيسامان

 .وجود دارد غیره(و  اسنادمناسب نبودن محل نگهداری 

در  دنظريتجدد آرشیوی نیازمن منابعحفاظت و نگهداری  وهایآرشدر  سازبحرانبا توجه به عوامل  لذا

اين  تيدرنهانوع کنترل، حفاظت پیشگیرانه و همچنین فرايند مديريت بحران در مراکز آرشیوی است. 

و رويکرد  هاتیفعالکلیه  یهابحراندل، زمینه مناسبی را برای درک مفاهیم مرتبط با مپژوهش با ارائه 

 فراهم آورده است. وهایآرشدر  هاآنبرای مديريت  افتهينظام

 

 

 

 

 

                                                           
1.Crisis 
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 تحقیق اتیمرور ادب -2
صیف برای فراگیر یاواژه بحران شفتگی هرگونه تو صه نظمیبی و آ ست اجتماعی در عر  (.2016 1)باندی ا

ست یاحادثه بحران (2006) 2ازنظر هرمان  واکنش قدرت ،شودیم افراد رتیو ح سردرگمی موجب که ا

شان و تحقق کندیم سلب از آنان را و مؤثر منطقی  با تفاوت (1984) 3پرو اما؛ اندازدیم خطر را به اهداف

ستم کل حادثه، برعکس که داندیم عمده یفاختال را بحران ،و بحران حادثه بین شدن قائل  از کار را سی

شدر  .اندازدیم مخاطره را به ن آ حیات و روبه رومی کند عمده مشکالت با را ستمیو س داردیبازم  وهایآر

ای که امنیت کارکنان را تهديد کند يا هرگونه تهديدی که به تخريب سااااختمان، محتوا، هر حادثهنیز 

 شاکر و ديگرانشود )نامیده می وهایآرشمنجر شود، بحران با نگرش خاص به  وهایآرشتجهیزات يا خدمات 

امری ويرانگر قلمداد شده، امروزه در ادبیات مديريت، لزوماً امر مذمومی  وهایآرشهرچند بحران در  .(2013

ابزار رشد بهره بگیرد. آنچه مهم است بحران نیست، بلکه مديريت  عنوانبهتواند از آن نیست بلکه مدير می

 .(2004گذارد )گودرزی اثربخش آن است که در مذموم يا ممدوح بودن آن اثر می

سته به رشته يا  (2017) 4راتلج ازنظر گوناگونی تعريف  یمنظرهامختلف از  یهانهیزممديريت بحران ب

 بروز از بتوان هاآن لهیوساابه که داندیم ابزاری عنوانبهو فاقد يك تعريف رايج اساات و آن را  شااودیم

 برد. نیاز بتضعیف کرد و يا را  بروز آن در صورت ايو  کرده پیشگیری هابحران

طبیعی و سازمانی  یهابحراندر آرشیوها نیز همانند هر سازمانی، امکان ظهور و بروز تمامی عالئم 

 يیهایزيررنامهب که است الزم نیست، ینیبشیپ قابل کامالً باليايی چنین وقوع زمان کهازآنجا .وجود دارد

 پیوسته ايدب بنابراين، مديران؛ پذيرد مراکز آرشیوی ايران صورت در گی و پیشگیریدبرای شناسايی، آما

 یشياندچاره خود یهاسازمان بر بحران کاستن تأثیر يا پیشگیری یو برا باشند هابحران با رويارويی آماده

 قبل از بحران، مديريت زمینهدر فراوان یهانامهانيپا وجود اينکه کما .(1386 عراقی یلیو خل يقین لوکنند )

 یرمانو د بهداشتی خدمات و عمران، شهرسازی شهری، مديريت شهری، ونقلحمل همچون، يیهادر حوزه

ه در زير به دارد ک موضوعی چنین به پرداختن باالی از اهمیت نشان نیز در کشور و غیره یاو کتابخانه

 است: شدهاشاره هاآنبرخی از 

های ی پژوهشاااگاههاکتابخانهالگوی بومی مديريت بحران در »عنوان ی با امقاله(، در 1392) فرهودی

ناوری  و کیفی بخش در ایزمینه نظريه) ترکیبی پژوهش که در آن از روش «وزارت علوم، تحقیقات و ف

 مديريت متخصصان کیفی بخش در پژوهش جامعه؛ است شدهاستفاده (کمّی بخش در تحلیلی -پیمايشی

شگاه مديران و بحران ستند موردنظر هایپژوه شگاه مديران از نفر 144 کمی بخش در جامعه. ه  هایپژوه

 و سااااختاريافته نیمه عمیق هایمصااااحبه ها،داده گردآوری ابزار. هساااتند هاکتابخانه مديران و موردنظر

 توسعه روند در حیاتی نقش هاپژوهشگاه هاینتايج پژوهش بیانگر اين است که کتابخانه .است نامهپرسش

                                                           
1. Bundy   

2.Herman   

3.Perrow 

4.Routledge 
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 طبیعی هایبحران و بگنجانند خود اساسنامۀ در را بحران مديريت بومی الگوی بايد ،رونيازا. دارند پژوهش

 عملیات محیط هایبحران سپس سازمانی،برون هایبحران مديريت اول، اولويت. کنند کنترل را سازمانی و

  .است سازمانیدرون هایبحران آخر در و سازمانیبرون

در مديريت  مؤثری عوامل بندتياولو»عنوان ، در تحقیقی با (1390) انیلیاساااماع و یآبادیزنگ ،پور زيعز

 باهدف« ی مرتبط با بحران اصااافهان(هاساااازمانمطالعه موردی طبیعی )بحران شاااهری در برابر باليای 

در  مؤثری عوامل هاتياولوی شهرها و دستیابی به ريپذبیآسی اصول مديريتی الزم برای کاهش ریکارگبه

شهری د صفهان که هاسازمانر مديريت بحران  شهر ا سازمان  20 آن را جامعه آماریی مرتبط با بحران 

شاااااهر شکیل  مرتبط با بحاااااران  صفهان ت ستفاده از  دهدیما صبا ا ی و لیو تحل یفیروش پژوهش تو

سااتفاده از اصااصاای و تجهیزات تخ ازجملهکه عواملی  ی کمی، به اين نتیجه رساایدندهامدلی ریکارگبه

پیشگیری از بحران  نامهنيیآو اجرای  هاسازمانی استاندارد، وجود نیروی انسانی متخصص در هاساختمان

 د.بحران شهری هستن تيريمد نديفرابر  رگذاریتأثعوامل  نيترمهم ربطیذ یهاسازماندر 

جمعی در  یهارسااانهطراحی مدل نقش »(، پژوهشاای با عنوان 1389) انیصاالوات و روشااندل اربطانی

 اندشاادهانتخابدی در اين پژوهش جامعه آماری از بین افرا .انددادهانجام  «مديريت مرحله پیش از بحران

اين  .بودند تخصااص، تجربه، تبحر و سااابقه علمی و پژوهشاای بیشااتری در اين زمینهکه دارای بیشااترين 

ستفاده از روش  پژوهش ست و  داده بنیاد یساز یتئوربا ا شان  آن یهاافتهيانجام گرديده ا که  دهدیمن

با  شودیمتوصیه  پیش از بحران نقش به سزايی داشته باشند و لذا یمرحله تيريدر مد توانندیم هارسانه

ی برای مقابله با آن بحران، پیشااگیری از آن و آمادگ موقعبه ینیبشیبه پ شاادهارائهعمل بر اساااس مدل 

 بپردازند.

 یفیک یهامدل یبرا یواقع یوهايسااانار یطراح» پژوهشااای تحت عنوان (،2014) گرانيدو  1فلورز

ای از سناريوها عهبر اساس تحلیل مجموپژوهش رويکرد پیشنهادشده در اين  .انددادهانجام  «ايبال تيريمد

تعیین عواقب شده و ای با شدت مشخص در يك منطقه تعیینممکن است. يکی از سناريوها با وقوع زلزله

رويکرد موردنظر، پنج گام برای تعريف کردن سناريوهای مرتبط  رآن بر عوامل لجستیك و انسانی است. د

ست: سايی محرک گام و کامل، نیاز ا شنا تعیین احتمال وقوع حوادث در  گام دوم:؛ های قبلی حوادثاول: 

سوم: محدود کردن مناطق تحت تأثیر؛ آينده گام پنجم: ارزيابی ؛ بی تأثیر بر جمعیتگام چهارم: ارزيا؛ گام 

های مرتبط با مدل عنوان دادهگیری بهها. اساااتفاده از اين ساااناريوها برای تصااامیمتأثیر بر زيرسااااخت

 ها را افزايشی خواهد داد.سازی پس از بروز باليا، قطعاً کیفیت تصمیمبهینه

                                                           
1.Flores 
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های مديريت باليا در آرشیوها و کتابخانه یهابرنامه»عنوان با پژوهشی  ،(2014) 1یمصطف نیحس الیل

موارد زير  انجام داده اساات که شااامل «در زمان جنگ: مطالعه موردی جنگ در عراق و مصاار انهیخاورم

  :است

 ؛ منابع و مطالب موجود یبررس .1

نه لیتحل .2 خا تأث وهایها و آرشااادو نمونه از کتاب نهيو یهایریدرگ ايها جنگ ریکه تحت  قرار  رانگرا

  ؛اندداشته

 شااادهانجام یقداماتچه ا ندهيدر آ اياز بروز بال یریجلوگ یبرا نکهيا افتنيموجود و  یهابرنامه یابيارز .3

 .است

که  کنندینمقبول  هاساااازمان(، معتقدند که بسااایاری از مديران 2002) 2انگناسئی دين میتراف و 

اين  هاآن دهند.را با برخی توجیهات فريب میبلکه همچنان خود و مخاطبانشاااان  اندشااادهدچار بحران 

 .دانندیم هاسازماندر اجرای مديريت بحران در  گرمداخلهعوامل  نيترمهمعامل را از 

 

 روش پژوهش -3
است. اين روش، يك رويکرد  شدهانجاماين پژوهش با رويکرد کیفی و با استفاده از روش نظريه داده بنیاد 

 صورتبهاست که در طی فرايند پژوهش  يیهادادهپژوهش عمومی برای تولید نظريه است و برگرفته از 

نفر از متخصصان  20پژوهش جامعه (. 1998 3و کوربین )استراوس اندشدهلیتحلگردآوری و  مندنظام

 انتخاب برای هدفمند یریگاز نمونهبودند.  موردنظرمديريت بحران و نیز مديران مراکز آرشیوی 

و به شکل حضوری جهت  افتهيساختاردر اين پژوهش از مصاحبه نیمه  شد. استفاده شوندگانمصاحبه

تمام  از و شودیممشخص  از قبلمصاحبه، سؤاالت مصاحبه نوع استفاده شد. در اين  هادادهگردآوری 

که  قيهر طربه  را پاسخ خود آزادند که هاآن ؛ اماشودیممشابه پرسیده  یهاپرسش ،دهندگانپاسخ

. شودینم ذکار هاآن بیو ترتبیاان  وهیش راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه، البته در. دهندارائه  خواهندیم

 16اولیه مصاحبه که  یهاسؤال. (158-157 ،1384 دالورشوند )یمطی فرايند مصاحبه تعیین ، اين موارد

 4بود و نیز مدل تیری و میتراف شدهپرداختهپیشین که به اين حوزه  یهاپژوهشمورد بود با استفاده از 

باز بود  سؤال 10نهايی مصاحبه شامل  یهاپرسش تنظیم شد. پردازدیمکه به سه مرحله بحران ( 2001)

ارائه کردند  شوندگانمصاحبهبودند. در حین مصاحبه با توجه به مطالبی که  موردنظراولیه  سؤاالتکه در 

بیشتری جهت بسط موضوع از جانب محقق مطرح شد. مدت مصاحبه با توجه به میزان تمايل  سؤاالت

 یهاادداشتيصوتی و  شدهضبط یهاليفادقیقه بود. بعد از اتمام هر مصاحبه،  60تا  45بین  یدهپاسخ

متنی شد و تحلیل  یهاليفاتبديل به  5ورد افزارنرمجداگانه با استفاده از  یهاليفامصاحبه، در محقق حین 

                                                           
1.Leila Hussein Mostafa 

2.Eiden Mithraff and Ghana 

3. Strauss and Corbin 

4.Tierney and Mittroff  

5.Word 
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از طريق کدگذاری نظری که شامل  هادادهاستفاده از مراحل تحلیل بر انجام گرفت. نظريه داده بنیاد  هاداده

 گذاری باز است وکددارد. اولین مرحله،  دیتأکانتخابی( است ) ینشيگزسه مرحله کدگذاری باز، محوری و 

تحلیل سطر به سطر است. اين روش  ،هاروشمختلفی وجود دارد. يکی از  یهاراهجهت انجام کدگذاری باز 

. در اين مرحله محقق با خواندن شودیم، عبارت به عبارت و گاه کلمه به کلمه انجام هادادهبا بررسی دقیق 

و محدوديتی  کندیم یگذارنامو با ذهنی آزاد مفاهیم را  پردازدیم یسازمفهومبه  هامصاحبهعمیق متن 

 یتریانتزاعسپس محقق برخی از مفاهیم را در زير مفهوم (. 2006 انيمنصور) ردیگینمدر نظر  هاآنبرای 

کردن  یبنددستهمحقق بايد کار  گذاشتن مفاهیم، شيروبه افزا با. شودیمکه مقوله نامیده  دهدیمقرار 

. (1998 و کوربین استراوسبگذارد ) هامقولهيعنی  تریانتزاعرا آغاز کند و هر دسته را زير اصطالحات  هاآن

. در کدگذاری محوری، شودیمفرعی، کدگذاری محوری نامیده  یهامقولهبه  هامقولهايند مرتبط کردن فر

و پیامدهای آن  ، راهبردهایاواسطه، شرايط هانهیزمو سپس شرايط علی،  گرددیممقوله اصلی شناسايی 

 و پااليش نظريه است. یسازکپارچهي(. کدگذاری گزينشی فرايند 1998 )استراوس و کوربین شودیممعین 

. شوندیمحول يك مفهوم مرکزی که قدرت توضیح دهندگی دارند مرتب  هامقوله، یسازکپارچهيدر 

ینی حاکی از یتب یهاجملهند کرديم، مقوله اصلی توسط بما خود را به يك انديشه مرکزی پاي کهنیهم

 نیدوم .درونی بیفزايدو بر اعتبار  دهیبخش. اين فرايند بايد ساخت نظريه را بهبود شودیمارتباط، به آن وصل 

زيرا  ،شودیم دهینام یمقوله محور ريبه ز هامقولهاتصال  نديفرآ درواقع است، یمحور یکدگذار مرحله،

و ابعاد به هم  هاصهیخصرا در سطح  هامقولهکه  ردیگیمصورت  یامقولهکدگذاری محوری در حول محور 

 یسازکپارچهي. سومین مرحله کدگذاری، کدگذاری انتخابی است. اين نوع کدگذاری فرآيند سازدیممرتبط 

مضمون اصلی پژوهش  . مقوله اصلی )مقوله هسته(، نمايانگرهاستهينظرعرضه  تيدرنهاو  هامقولهو پااليش 

 موردپژوهشاين مرحله، تبیین نظری از فرايندی است که  درواقع؛ (1988استراوس و کوربین است )

يعنی تبیین نظری فرايند مديريت بحران در آرشیوها است که از طريق به نگارش درآوردن  .است قرارگرفته

مفاهیم  آن، یهایژگيوو  هامقولهبدين ترتیب برای کشف  است. شدهحاصل هامقولهرابطه میان 

 .(1جدول شدند )مفاهیم و مفاهیم هسته در جدولی وارد  یبندمقوله، به همراه شدهاستخراج

 

 بحران نیو حدر قبل  هامقولهجمالت حاصل از مصاحبه و ايجاد  یسازمفهوماز  یانمونه. 1جدول 

 مفاهیم هامقوله مقوله هسته

 تجهیزات از انواعاساااتفاده 

 برای اسااتاندارد آرشاایوی

 یساااوزآتش بااا مقااابلااه

 (گرهامداخله)

 FM200 . اسااتفاده از گاز1

 یسوزآتش وقوع درزمان

 برتر یهایاز فناوراستفاده  .2

 بااحااران وقااوع زمااان در

 یسوزآتش

ستم3 سی ستفاده از   اعالم . ا

 حريق

 استفاده از سیستمخشك،  یهالولهاستفاده از 

حريق،  یاطفا حريق، استفاده از سیستم اعالم

 در تمام حريق یو اطفا اعالم استفاده از سیستم

 وقوع زمان در برتر یهایاز فناور طبقات، استفاده

 FM200 گاز، استفاده از یسوزآتش بحران

 یسوزآتش وقوع درزمان
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 مفاهیم هامقوله مقوله هسته

باااودجاااه کاااماااباااود 

 (گرهامداخله)

 نيترمهمبودجه  کمبود .1

 مشکل حین بحران

 نيترمهماعتبار  نیتأم عدم .2

 مشکل در حین بحران

مشکل حین  نيترمهم وهایآرشکمبود بودجه در 

 نيترمهماعتبار کافی آرشیوها  نیتأمعدم  ،بحران

 مشکل در حین بحران

ستاندارد .1 ساختمان یاستانداردساز ساختمان ا  کردن 

 یسوزآتش مقابل در

 یهاااهيااال ینیبشیپ. 2

 برابر در سااااختمان حفاظتی

 یسوزآتش
 

، یسوزآتش در مقابل ساختمان استاندارد کردن

، یسوزآتش برابر در بودن ساختمان مقاوم بررسی

 برابر در ساختمان حفاظتی یهاهيال ینیبشیپ

 یسوزضد آتش یهاهيال کار بردنه ، بیسوزآتش

 برابر در ساختمان یسازمقاوم برای ضدآب يا

 یسوزآتش

مقوله  عنوانبهدر صفحات قبل، در کدگذاری محوری، يك مقوله کدگذاری باز  ذکرشدهبا توجه به مطالب 

با آن  هامقولهو سپس ساير  ردیگیمقرار  یموردبررسو در مرکز فرايند  شودیميا پديده اصلی انتخاب 

که بر پديده  هستند عيوقاو  دادهايرواز: شرايط علی که آن دسته از  اندها عبارتمقوله، ساير شودیممرتبط 

يی هستند که شرايط علی را تخفیف يا به هامقوله( گرها)مداخله یاواسطه؛ شرايط گذارندیماصلی اثر 

و مکان خاص  زمانكی، مجموعه خاصی از شرايط هستند که در يانهیزم؛ شرايط دهندیمنحوی تغییر 

، راهبردها؛ دهندیمپاسخ  هاآنتا مجموعه مسائلی را به وجود آورند که اشخاص با تعامل به  نديآیمجمع 

انجام يا  هر جاکه  امدهایپ تيدرنها؛ و روندیماقداماتی هستند که توسط افراد در مواجهه با مسائل به کار 

. انجام اين ديآیميی پديد ی از سوی فرد انتخاب شود، پیامدهاامسئلهعدم انجام عمل معینی در پاسخ به 

. اين نمودار رابط میان مفاهیم مذکور را با شودیممرحله مستلزم نموداری است که پارادايم محوری نامیده 

ی و پااليش سازکپارچهکدگذاری گزينشی مرحله ي(. 102، 1387)بازرگان  گذاردیمپديده اصلی به نمايش 

(. 1998 استراوس و کوربیناست )مايانگر مضمون اصلی پژوهش . مقوله مرکزی )مقوله هسته(، نهاستمقوله

داستان  درآوردناين مرحله، تبیین نظری فرايند مديريت بحران در آرشیوها است که از طريق به نگارش 

 است. افتهيتحقق هامقولهگونه رابطه میان 

 

 هاافتهی -4
شرايط  یهابخش، شامل تبیین مدل پارادايمی حین بحران حاصل از مصاحبه یهادادهبا توجه به تحلیل 

 شدهدادهنشان ( 1)در شکل  ؛ کهاست هاآنو نیز پیامد حاصل از  راهبردها ،یانهیزمو  گرمداخلهعلی، شرايط 

 است.
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 . مدل مديريت حین بحران در مراکز آرشیوی ايران1شکل 

خارجی )سیل،  یهابحران ازجملهدر عواملی  توانیمشرايط علی در حین بحران را  شرایط علی: -4-1

 برای مناسب محیطی وجود شرايط بیولوژيکی، عدم یهابحران) یداخل یهابحرانو  (یگرفتگآبزلزله، 

 سند، اصل به یريپذدسترس عدممانند  يیهامقولهبا زير  ، عوامل انسانییسوزآتش اسناد، بحران نگهداری

نبودن  استاندارد و کافیهمچنین . جستجو کرد (در حین بحران و غیره ، فقدان مديريت درستسرقت

 .رديدگمطرح  وهایآرشدر  بحران دکنندهيتشدشرايط علی  نيترمهم عنوانبهمهار بحران جهت  تجهیزات

حاصل از مصاحبه، در دستیابی به هدف پژوهش که  یهادادهبا توجه به تحلیل : یانهیزم شرایط -4-2

 یهابحران مهار در استانداردها رعايت ازجملهعواملی  بود، وهایآرشدر  اصلی مديريت بحران یهانهیزم

، یسوزآتشمهار بحران  دربرای اسناد مکتوب عدم استفاده از آب توجه به مانند  يیهامقولهزير  طبیعی به

 شدهگرفتهساعت در نظر  48استانداردها  بر اساسکه  یگرفتگآباز بحران خروج الزم برای  زمانمدترعايت 

 متخصص حضور نقش اهمیتبودن و  درصحنه بحران، وقوع درزمان کارکنان تخلیه بودن تيدر اولو، است

و  نشانآتش ،نیحضور مسئول، (اسناد به نسبت آواربرداری گروه تخصص به دلیل عدمبحران ) وقوع درزمان

به مخازن امن  شده یبندتياولو اسناد انتقالو  بحرانی شرايط یهایریگمیدر تصم بحران مديريت گروه

 شناسايی شدند.
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شتند که بر انجام و  یهاصحبتدر  شوندگانمصاحبه :گرمداخلهشرایط  -4-3 شاره دا خود به عواملی ا

 ،هابرنامه از اساااتفاده یهاسااامیمکان ازجملهاسااات،  رگذاریتأثسااارعت انجام فرايند مديريت بحران 

 وهایآرشمديريتی، اقتصادی و سازمانی  یهاسمیمکان، بحران در حین بحران جامع و نقشه هادستورالعمل

 هاو دستورالعمل هابرنامهدر مقوله  .شدبیان  يیهامقوله، زير سمیمکانبیان شد. در ارتباط با هر يك از اين 

شه نیو همچن شه جامعزير مقوله فقدان  به جهت مهار بحران بحران جامع نق در مراکز  بحران برنامه و نق

شیوی ايران، ضعیف مديران در  یهامقولهدر مقوله مديريتی، به زير  آر صممهارت  شرايط  یهایریگمیت

 مديريت فرمانده حادثه تیم درساات و عدم مديريت شااخصاایتی فرمانده حادثه یهایژگيوبحرانی، برخی 

کمبود بودجه،  یهامقولهدر مقوله اقتصااادی به زير  اشاااره شااد. وهایآرشاادر  جهت مقابله با بحران بحران

اعتبار  نیتأم وعدم بودجه معتقد بودند کمبود شااوندگانمصاااحبه شااد. دیتأکناصااحیح  یهایبندبودجه

شکل نيترمهم سوب  حین م سازمانی گرددیمبحران مح س ازجمله. در مقوله  سازمانی، نبود  یهایبروکرا

 معنای به بحران مديريت تیم طبیعی و داخلی آرشااایوها، عدم یهابحرانامکانات کافی جهت مقابله با 

سانی نیروی ، کمبودهاسازمان با هماهنگی واقعی، عدم صص، معیارهای ان ست متخ ستخدام نادر  و عدم ا

 بیان گرديد. وهایآرشدر  و استاندارد نوين زاتیاز تجه استفاده

را  هاآن ستيبایم وهایآرشمحقق راهبردها و اقداماتی را که در راستای نیل به اهداف پژوهش  -4-4

. نتايج حاکی از آن قرارداد یموردبررستا به نحو شايسته بتوانند مرحله حین را مديريت کنند  رندیکارگبه

 بین یهایو هماهنگ ارتباط بحران، برقراری وقوع درزمان استاندارد تجهیزات انواع یریکارگبهاست که 

مربوطه،  وظايف انواع انجام و بحران مديريت و تیم بحرانی طيدر شرا یریگمیتصمبحران،  نیدر ح دستگاهی

، زير هامقوله هانيادر ارتباط با هر يك از  شوندگانمصاحبه راهبردهای اصلی شناسايی شدند. عنوانبه

به زير مقوله تجهیزات استاندارد در حین بحران انواع  یریکارگبهدر مقوله  را بیان کردند. يیهامقوله

بیشترين تجهیزاتی به  نیزو  برای استفاده از آن در حین بحران تجهیزات در مرحله قبل از بحران ینیبشیپ

 خشك، یهااز لوله از: استفاده اندعبارتشد که اشاره  روندیمبه کار  وهایآرشکه جهت مقابله با بحران در 

، 2oCنصب در مخازن و طبقات، گاز  صورتبه ینشانآتش یهاکپسول، قيحر یاطفاو ن اعال یهاستمیس

حاصل از  یهاداده .یسوزآتش بحران وقوع درزمان برتر یهایاز فناور استفاده و هالون گاز ،fm200گاز 

از  توانیمکه  وهاستیآرشدر  حريق یگاز برای اطفا نيترمناسب fm200گاز  مصاحبه بیانگر اين است که

و يا گاز هالون که اليه ازن را از برای سالمتی کارکنان مضر است  2oCمثل  گازهاآن استفاده کرد و بقیه 

 .بردیمبین 

زير مقوله ارتباط و هماهنگی  سه در حین بحران دستگاهی بین یهایهماهنگبرقراری ارتباط و  در مقوله

 و سازمان( اطفاء حريق و برگزاری مانور و... یهاستمیسمانند آموزش استفاده ) ینشانآتش سازمانبا 

چگونگی  آموزش مديريت بحران و يا یهاکالسمانند برگزاری تهران )بحران شهر  پیشگیری و مديريت

 و همچنین به نیروی انتظامی جهت حراست از اسناد بیان گرديد.( تشکیل تیم مديريت بحران و ...

هر  ،شرايط بحرانی در یریگمیتصم در ارتباط با مقوله شوندگانمصاحبهحاصل از  یهاافتهيبر اساس 

متفاوتی  یهاحلراهو  هایمشخطسازمانی خود در شرايط بحرانی  یهااستیسو  هابرنامهسازمانی با توجه به 

 برای بحران مديريت گروهاز  استفادهمانند  يیهامقولهبه زير  توانیمدر اين زمینه  .دهندیمرا ارائه 
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 بحرانی، استفاده شرايط یهایریگمیتصم ها درآرشیويست ازنظرت بحرانی، استفاده طيدر شرا یریگمیتصم

 حادثه فرمانده توسط بحرانی طيدر شرا یریگمیتصمپیچیده،  حوادث یریگمیدر تصم مختلف نیاز متخصص

 گروه بحران اشاره کرد. و ضوابط تجربیات مبنای بر شدهنيتدو از قبل یهابرنامه بر اساس یریگمیتصم و

عضای اين ابه مشخصات  توانیم در مقوله تیم مديريت بحران و انجام وظايف مربوطه در حین بحران

 یهاتیفعالاز  نیز و ویآرشا زاتیز مجموعه مواد و تجهاکه باشاد افرادی  بايد ازاعضااء که اشااره کرد تیم 

ش مطلع ویآرشجاری   برخوردار یکاف اتیتجربدانش و  از ديباو مدير حادثه  میت نيا یاز اعضا یبعض .دنبا

شند تا هنگام بروز  صم بحرانبا صاحبههمچنین  .رندیبگ جدی ماتیبتوانند ت وظايف  در مقولهشوندگان م

يت بحران مدير یه گروه  لهبه زير  اول له يیهامقو یب:  ازجم گاز برق قطعبه ترت مان و  بحران،  وقوع درز

برای مقابله با  واکنش دادن ، نشااانویدر آرشاا اضااطرار و خروج ورود یهاراه کردن و مشااخص راهنمايی

ساسبحران و انجام عملیات توسط تیم مديريت بحران  ستفاده از  تقسیم بر ا وظايف قبلی در زمان وقوع، ا

 یهاسااازمان اریاختدر  اطالعات قرار دادن، یسااوزآتش کردن حريق جهت خاموش اعالن یهاسااتمیساا

به مديريت درساات فرمانده حادثه در  تيدرنهاو  آرشاایو حادثه فرماندهی سااامانه توسااط سیو پل امدادی

آشنا مشخص بودن وظايف نیروی انسانی در زمان،  دقیق و درست اعضای تیم و یرساناطالعحین بحران، 

 زمانر د شدهیزيربرنامه قبل از یهابرنامه یسازادهیپبه نقش و وظايف خود، اجرا و  ءبودن هر يك از اعضا

 از قبل یهاآموزش یساااازادهیو پ بحران و اجرا نیدر ح هانقش آموزش بودن بحران و برجساااته وقوع

 داشتند. دیتأکبحران  وقوع درزمان شدهدهيد

شرايط علی(، ) یورودی عوامل هایمشخطمدل پارادايمی حاصله، شامل  ی مقابله:هایمشخط -4-5

 ستيبایمراهکارهايی است که آرشیوها و نیز ( یانهیزم و گرهامداخلهی عوامل فرايندی )عوامل هایمشخط

به پیامد حاصل   جهیو درنتی سازمان را مديريت کنند هابحرانتا به نحو شايسته بتوانند  رندیکارگبهرا  هاآن

 .است شدهانیب (2)شکل در مدل پارادايمی  راهکارهابرسند. اين عوامل و  هاآناز 
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 . مدل مديريت قبل از بحران در مراکز آرشیوی ايران2شکل 

 

با استفاده از  شدهارائه یانهیزمبا توجه به الگوی  عوامل ورودی )شرایط علی(: یهایمشخط-4-5-1

که باعث شده نیاز به مديريت بحران يا مقوله اصلی تحقیق  حاصل از مصاحبه، شرايط علی یهادادهتحلیل 

 یخارج یهابحرانآرشیوها به وجود آورد،  را دردر مراکز آرشیوی ايران شکل بگیرد و شرايط نامطلوبی 

اسناد،  نگهداری برای مناسب محیطی شرايط بیولوژيکی، عدم یهابحران)و داخلی هستند  سیل، زلزله و...

استاندارد  تجهیزات ینیبشیپ عدم سند، سرقت، اصل به یريپذدسترس عوامل انسانی،، یسوزآتش بحران

تواند تنهايی میهريك بههای گوناگونی دارند که طبقات و شاخص هاآناز  هرکدام ( کهو غیره و مناسب

 د.نسبب بروز بحران شو

بر اساس آنچه در اين الگو آمده،  :(یانهیزم ی عوامل فرایندی )عوامل مداخله وهایمشخط-4-5-2

ی خود به عواملی اشاره داشتند که بر انجام و سرعت انجام فرايند مديريت هاصحبتدر  شوندگانمصاحبه

ی بین دستگاهی در هایهماهنگمربوط به  یهاسمیمکان ازجمله(. گرمداخلهشرايط است )رگذاریتأثبحران 

ی و سازمان مديريت بحران است؛ عدم نشانآتشقبل از بحران شامل دو زير مقوله مربوط به هماهنگی با 

را  هاآنمديريتی و اقتصادی با زير مقوله مربوط به هر يك از  یهاسمیمکانتوجه به بیمه در آرشیوها و نیز 
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ی مديريت هاتیفعالدر اجرای  توانندیم میرمستقیغشکل مستقیم و يا  به هانياهر يك از  شد کهبیان 

عدم توجه به  يعنی گرمداخلهدر مورد مقوله آخر از شرايط  ؛ وبحران در آرشیوها دخالت داشته باشند

ی هابحرانی تخصصی و عمومی در زمینه هاآموزش ازجملهيی هامقولهبه زير  توانیمآموزش کارکنان 

عدم هزينه ی(، عدم اجرای مانور، کامل و کافی نبودن آموزش، آورتابنوين )آرشیوی، عدم توجه به آموزش 

، و فقدان آموزش آکادمیك در زمینه وهایدر آرشآموزش ايمنی نیروی انسانی در زمینه مديريت بحران 

 تاً ينهاو  شوندیممانعی برای آموزش مراکز آرشیوی محسوب  کرد کهاشاره  رانيدر امديريت بحران 

 خواستار نهادينه کردن آموزش ايمنی در ايران شدند. وندگانشمصاحبه

مستقیم  ریتأثعواملی نیز بر روند مديريت بحران در آرشیو  که دهدیمنشان  شدهارائهالگوی  همچنین

انتخاب  ،هابرنامهتدوين  ی مناسب برای نگهداری اسناد،محیطوجود شرايط چون  يیهاشاخص در دارند و

و  هاشاخصدر ارتباط با هريك که  شوندیم یبندطبقهو نیروی انسانی  آرشیو محل ساختماندرست 

 دما یهامقولهبه زير  وهاستیآرشبحران داخلی  ازجملهکه  در مقوله عوامل محیطیبیان شد.  يیهامقوله

رطوبت در )و رطوبت نوسان(  با حداقل گرادسانتی درجه 18 :سال كي در مدت حرارت درجه میزان)

 زابحراناز عوامل که  (درصد 50 سال كي در مدت نسبی رطوبت میانگین استانداردها بر اساسساختمان را 

به زير مقوله فقدان برنامه  هادستورالعملو  هابرنامهدر مقوله تدوين همچنین شد. اشاره  هستند در آرشیوها

قرار نگرفتن  ازجمله يیهامقولهزير  به آرشیو در مقوله محل ساختمان تاًينهاو  وهایدر آرش جامع بحران

گرفتن در مسیر ر نزيرزمینی، روی خط زلزله و خطوط مترو و نیز قرا یهاآبگسل،  رویبر  ساختمان

 شد. اشاره هابزرگراه

اشاره  نیروی انسانی یریکارگبهاستخدام و  ازجمله يیهامقولهبه زير  توانیمنیز  در مقوله نیروی انسانی

قرار گیرد و پس از استخدام  موردتوجه هاآن یهامهارتشخصیتی و همچنین  یهایژگيوبايستی که  کرد

نیروی زيرا ؛ نیروی انسانی افزايش پیدا کند یهامهارتآموزش ضمن خدمت،  یهاکالسنیز با برگزاری 

مناسب  یهاپاداشو ارائه  کندیم فايا یمؤثرانسانی در مرحله مهار و حل بحران نقش بسیار اساسی و 

عدم کارمندان،  یزگیانگیبو  یرغبتیب بیشترين نقش را در ايجاد انگیزه به نیروی انسانی دارد. همچنین

(، عدم آموزش نحوه استفاده یآورتابنوين ) یهاآموزشعدم استفاده از  تخصصی ازجمله یهاآموزش

به اسناد و عدم اجرای مانور  رمجازیغاصل سند و يا دسترسی  به یريپذدسترسعدم کاربران از اسناد، 

 .شدذکر  زابحرانملی اع عنوانبه

 

را  هاآن ستيبایم وهایآرشجهت تکمیل الگو، محقق راهبردها و اقداماتی را که  :راهکارها -4-6

در اين . قرارداد یموردبررسرا مديريت کنند مرحله پیش از بحران تا به نحو شايسته بتوانند  رندیکارگبه

از ساختمان  یادوره با سه زير مقوله ارزيابی یابيو ارز نظارت ازجملهو مقوالتی  هاشاخصبه  توانیمزمینه 

 ؛ استانداردسازیبیان شد بحران مديريت جامع تهیه نقشهو  هایوارستهیه سیاهه اسناد،  و تجهیزات و

 استاندارد، استانداردسازی حريقی اطفا و و اعالن مطبوع تهويه سیستم ینیبشیپ، زاتیو تجه ساختمان

 مکتوب در منابع بحران از بروز رانهیشگیپ یهاتیفعال نجام، اکارکنان آموزشو  حريقی اطفا یهاستمیس
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 ،پشتیبان نسخه هیو ته یسازتالیجيد ،اسناد مهم و نادر یبندتياولو ،اسناد ازجمله ارزيابی يیهامقولهبا زير 

 در منابع بحران از بروز پیشگیرانه یهاتیفعال انجامهمچنین در زمینه  اسناد از استفاده نحوه آموزش

 در هاداده یسازرهیذخ، پشتیبان یهانسخه و هامرتب داده یروزرسانبه ازجمله يیهامقولهبا زير  ديجیتال

 هاشاخصاز ديگر  هاداده به رمجازیغ دسترسی از عدم نانیو اطم اطالعات تیاز امن حفاظت، هاداده پايگاه

 و مقوالتی بودند که در اين زمینه شناسايی شدند.
 

  یریگجهینتحث و ب -5

مقوله  عنوانبهدر صفحات قبل، در کدگذاری محوری، يك مقوله کدگذاری باز  ذکرشدهبا توجه به مطالب 

با آن  هامقولهو سپس ساير  ردیگیمقرار  یموردبررسو در مراکز فرايند  شودیميا پديده اصلی انتخاب 

است، مقوله اصلی تحقیق ما، مديريت بحران  شدهدادهنشان  2 و 1که در شکل  گونههمان. شوندیممرتبط 

 قرارگرفتهنقطه شروع آن در وسط شکل  عنوانبهبحران  آرشیوی ايران در مرحله قبل و حین در مراکز

است و اين بدان معناست که شرايط  شدهدادهارتباط  رفهطكياست. از شرايط علی به مقوله اصلی با پیکان 

 گرهامداخلهو  هانهیزمنامطلوبی که در آرشیوها وجود دارد باعث شده تا مقوله اصلی تحقیق شکل بگیرد. از 

اين دو مقوله به همراه زير  دهدیماست که نشان  شدهدادهارتباط  طرفهكينیز به مقوله اصلی با پیکان 

 هاآن یهامقولهاگر اين دو مقوله و زير  درواقع. گذارندیم ریتأث، به مقوله اصلی وهایآرشدر  انشيهامقوله

مثبتی روی مديريت  ریتأثرعايت شوند و توسط مديران و کارمندان به کار گرفته شوند،  دقتبهدر آرشیوها 

است و منظور اين است که در آرشیوها  شدهدادهبحران دارند و بالعکس. از مقوله اصلی به راهبردها ارتباط 

درباره مديريت بحران در آرشیوها  موردنظرراهبردها و اقداماتی صورت گیرد تا به نتیجه اصلی  ستيبایم

 است. شدهدادهآن ارتباط  یسوبه طرفهكيبرسیم که همان پیامدها است که از بخش راهبردها با پیکان 

آموزش  ازجملهاگر مديران آرشیوها، مسائل مرتبط با نیروی انسانی  یبخشششهمچنین در اين مدل 

ستخدام )وی ارهایو معکارکنان  صیتی، ارتباطات و هایژگيا شخ را رعايت نمايند و با  (هاآن یهامهارتی 

محل ساااختمان آرشاایو و ايجاد  و درسااتو همچنین با انتخاب دقیق  هادسااتورالعملو  هابرنامهتدوين 

بستر مناسبی جهت  جهیدرنت ،ايجاد نمايندی استاندارد محل مناسبی را برای نگهداری اسناد شرايط محیط

بر مديريت بحران  گرمداخلهسااوی ديگر بايسااتی عوامل  از .شااودیماجرای فرايند مديريت بحران فراهم 

و تجهیزات  ساااختمان اسااتانداردها درعدم رعايت  ازجملهبرخی عوامل  چراکهتحت کنترل قرار بگیرند؛ 

شیو سب و نیز عدم  ،آر شرايط محیطی منا ستگاهی هایهماهنگعدم وجود  منفی بر اجرای  ریتأثی بین د

ی هاحوزهی بحران در هانهیزممديريت بحران دارند. نتايج حاکی از آن اسااات که ارزيابی و شاااناساااايی 

از بروز بحران در منابع ی پیشاگیری هاوهیشای ریکارگبهمختلف، اساتانداردساازی سااختمان و تجهیزات،

شمار  شیوها به  سب جهت مديريت بحران در آر مکتوب و ديجیتال در قبل و حین بحران راهبردهای منا

ی مديريت بحران در آرشیوها با رعايت تمامی محورهای ریکارگبه، پیامد شدهارائه. با توجه به مدل روندیم

 اسنادی يا آرشیوی کشور خواهد بود. ، کاهش و يا از بین رفتن بحران در مراکزشدهارائه
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و شااناسااايی  ینیبشیپبر مديريت بحران، مقوله  مؤثر یهانهیزم ازجملهکه اشاااره شااد،  گونههمان

 که برای ساااتدر آرشااایوهااز سااااختمان و تجهیزات و اساااناد  یادوره یهایابيارزو نیز  زابحران عوامل

و  لورزفاين پژوهش با مطالعات . شااودیمانجام در آينده جهت کنترل و پیشااگیری بحران  یریگمیتصاام

 یفیک یهامدل یبرا یواقع یوهايساانار یطراحبه  در پژوهش خود هاآن .راسااتاسااتهم (2014) گرانيد

 ای از ساااناريوها درکلعهبر اسااااس تحلیل مجمو کهپرداختند و به اين نتیجه رسااایدند  بحران تيريمد

ناسااايی شاااول:  گام رويکرد موردنظر، پنج گام برای تعريف کردن سااناريوهای مرتبط و کامل، نیاز اساات:

ينده، گام سااوم: محدود کردن مناطق تعیین احتمال وقوع حوادث در آ های قبلی حوادث، گام دوم:محرک

ها. اسااتفاده از اين يرساااختتحت تأثیر، گام چهارم: ارزيابی تأثیر بر جمعیت، گام پنجم: ارزيابی تأثیر بر ز

صمیم ، قطعاً کیفیت بحرانسازی پس از بروز های مرتبط با مدل بهینهعنوان دادهگیری بهسناريوها برای ت

 ها را افزايشی خواهد داد.تصمیم

همکاران و  یاست. احمد مناسب یانسان یرویبحران، مقوله ن تيريبر مد مؤثر یهانهیزم ازجمله

پرداختند و به  یمنابع انسان تيريمد کرديبحران با رو تيريدر پژوهش خود به ارائه مدل مد زی( ن1391)

 کندیم فايا یمؤثرو  یاساس اریدر مرحله مهار و حل بحران نقش بس یانسان یرویکه ن دندیرس جهینت نيا

 زیدارد. در پژوهش حاضر ن یانسان یرویبه ن زهیانگ جادينقش را در ا نيشتریمناسب ب یهاپاداشو ارائه 

 زابحران یکارمندان، عامل یزگیانگیبو  یرغبتیب(، 1391همکاران )و  یبا پژوهش احمد راستاهم

با پژوهش حاضر، در پژوهش خود به مقوله  راستاهم زی( ن2007) 1و پترسون کنت ر،یاست. م شدهیمعرف

( را 2TAS) یدرمانو خدمات  یپزشک یابيارز ستمیو مدل س اندپرداختهبحران  تيريدر مد یانسان یروین

 یژگيو نهاست و  شدهیبررس هابحرانبا  يیارويهنگام رو یانسان یرویمدل، واکنش ن ني. در ااندکرده ارائه

که در پژوهش  يیهاشاخص گرياست. از د شدهگذاشتهسازمان به بحث  كيمرتبط با اثر بحران بر کارکنان 

 یکارهاراهو استفاده از  هاآن یهامهارت شيمناسب و افزا یانسان یرویناست، استخدام  آمدهدستبهحاضر 

بحران در  تيريمد یالزم جهت اجرا یهاروشو  داتیاز تمه یبخش درواقعاز بحران است که  یریشگیپ

 زی( ن1390همکاران )و  پور زيعزپژوهش  یهاافتهيدر موارد  ني. ارودیمبه شمار  موردپژوهش یوهایآرش

و استفاده از  یتخصص زاتیتجه» ازجمله یکه عوامل انددهیرس جهینت نيبه ا هاآن. خوردیمبه چشم 

از  یریشگیپ نامهنيیآ یاجرا»و  «هاسازمانمتخصص در  یانسان یروین وجود» ،«استاندارد یهاساختمان

 جينتا درهستند.  یبحران شهر تيريمد نديبر فرا رگذاریتأثعوامل  نيترمهم «ربطیذ یهاسازمانبحران در 

 یروین یدهسازمان ستمیسمانند عدم وجود  یعوامل ضر،ابا پژوهش ح راستاهم زی( ن1390) ستانهمپژوهش 

بحران  تيريمد یموانع اجرا عنوانبه ن،ينو یفناورو عدم استفاده از  یآموزش یهادوره یعدم برگزار ،یانسان

در  سازبحرانابعاد  نيترمهمارائه داده است که در آن  يی( الگو1389) سوار ریش یاست. رزق شدهشناخته

است. در پژوهش  شدهیمعرف یو اجتماع یآموزش ،یسازمان ،یاقتصاد یتيريابعاد مد ران،يا یهادانشگاه

 یو ادار یسازمان ،یاقتصاد ،یتيريمد یهاسمیمکان( 1389سوار ) ریش یبا پژوهش رزق راستاهم زیحاضر ن

                                                           
1. Myer, Cont and Peterson 

2.Triage Assessment System (TAS) 
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( هم در پژوهش 2012) 1کوبيپر. اندشدهیمعرف وهایآرشبحران در  تيريمد یاجرا یگرهامداخله عنوانبه

 تيريمد یهاهينظرکه تاکنون  دهیرس جهینت نياشاره داشته است و به ا یتيرياز مسائل مد یکيخود به 

 یراهبرد یزيربرنامهاز  رانيمد یطورکلبهو  اندنکردهمواجهه با بحران ارائه  یبرا یعمل یراهکارها ،یراهبرد

. شودیممحسوب  رانيضعف عملکرد مد ینوعبه نيو ا کنندینماستفاده  یسازمان یهابحرانجهت مقابله با 

باور است که استنباط  نيکرده و بر ا دیتأکبحران  تيريمد یهاسمیمکاناز  یگريجنبه د بر زی( ن2002) 2رنس

 ترافیم ني یاست. ئ مؤثر اریبس هاآن یمشخطو  استیس نییبحران، در تع نیاز تحوالت سازمان ح رانيمد

 هاآن. اندشدهکه دچار بحران  کنندینمقبول  هاسازمان رانياز مد یاری( معتقدند که بس2002انگاس )و 

حاضر  پژوهش. در داندیم هاسازمانبحران در  تيريمد یدر اجرا گرمداخلهعوامل  نيترمهمعامل را از  نيا

 ازجملهآنان  فیضع یهامهارتو  رانيتوسط مد وهایآرش ریگ بانيگر یهابحراناز  حیعدم درک صح زین

 است. شدهیمعرف وهایبحران آرش تيريدر مد گرمداخلهعوامل 

 -یتیامن کرديبحران با رو تيريفراگرد مد یجامع به بررس يی( با ارائه الگو1388) یاربطان روشندل

اگر تمرکز  هاسازمانداشته و معتقد است که  اریبس دیتأکاز بحران  یریشگیاست و بر پ پرداخته یانتظام

حاضر  قی. در تحقشودیموارد  هاآنبه سازمان  بیآس نيکمتراز بحران داشته باشند  یریشگیبر پ یشتریب

 3تچهيراست.  شدهیمعرفبحران  تيريمد یدر اجرا راهبرد كي عنوانبهاز بحران  یریشگیمقوله پ زین

 جهینت نيبه ا یرساناطالعاسناد و  و،یآرش مراکز در بحران تيريمد جهت یچارچوب ارائه از پس زین( 2009)

خاص در مرحله  طوربهو  کندیمعمل  فیبحران ضع تيريمد نهیدر زم یطورکلبهمراکز  نياست که ا دهیرس

 الزم هستند. یزيربرنامهفاقد اصول و  یریشگیپ

کمك  رانيا یوهایآرشدر  رندگانیگمیتصمو  رانيدر پژوهش حاضر به مد شدهارائهاز مدل  استفاده

 و،یآرش نامهنيیآشند و در داشته با رانهیشگیپ یزيربرنامهناگوار،  عيو وقا هابحرانبا  يیارويتا در رو کندیم

 یخارج یهابحراناز  یناش یهابیآسخسارت و  توانندیمصورت  نيا در .بگنجانند بحران تيريمداصول 

 به صفر برسانند. یحت ايرا کاهش دهند و  یو داخل
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Abstract: The purpose of this research is to present a crisis management model in the 

archival centers of Iran during the pre-crisis and confronting stage. The present study 

was conducted with a qualitative approach using the grounded theory method. Data was 

collected using semi-structured interviews. Data saturation was a major factor in 

determining sample size. The research population included 20 crisis management 

specialists and managers of archives in Iran. Data analysis was performed in three 

stages: open, axial, and selective coding. The paradigmatic model derived from the 

findings of the research includes the sections of the causal conditions, strategies, 

intervening conditions and the underlying conditions and their outcomes. The causal 

conditions are located in two categories of internal crises such as biological crises and 

lack of proper management, and external crises such as natural disasters, fires and 

human-made crises. Intervener conditions and backgrounds include categories such as 

lack of specialist staff training, lack of appropriate environmental conditions and 

management mechanisms, archival building, use of the crisis map during a crisis, and 

use of a variety of archival equipment to confront with fire, and human resources issues. 

To prevent and confront the effects of the crisis in archives, some strategies are required 

such as modern education for resilience, teaching how to use records, decision-making 

in crisis conditions standardizing buildings and equipment (non-use of steel skeletons 

in building archives, use of concrete skeletons Armed or metal, as well as the use of 

walls and doors and floors of anti-fire covers) in the building of archives and the 

establishment of multi-layer protective systems for the protection of documents. 

Keywords: Archives; Grounded theory method; Pre-crisis management 
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