طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائهی راهکارهای
پیشگیری :بررسی سازمانهای اسنادی (آرشیوی) کشور
صدیقه احمدی فصیح

1

دوفصلنامه علمی -پژوهشی

دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران.

مدیریت

مریم ناخدا
2

استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
محمد رضا اسماعیل گیوی

استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

اطالعات
دوره  ،3شماره – 1شماره
پیاپی ،4بهار و تابستان1396
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دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد  ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.

چکیده :هدف اين پژوهش ،ارائه مدل مديريت بحران برای پیشگیری و مقابله با بحران در سازمانهای اسنادی
(آرشیوی) کشور است .روش پژوهش حاضر با رويکرد کیف ی و با استفاده از روش نظريه داده بنیاد انجامشده است.
دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاريافته عمیق گردآوری گرديد .جامعه پژوهش ،شامل  20نفر از متخصصان
مديريت بحران و نیز مديران مراکز آرشیوی در ايران بودند و از نمونهگیری هدفمند برای انتخاب مصاحبهشوندگان
استفاده شد .تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزينشی انجام شد .يافتههای مدل پارادايمی حاصله،
شامل بخشهای شرايط علی ،راهبردها ،شرايط مداخلهگر و زمینهای و نیز پیامد حاصل از آنها است .شرايط علی در
دو مقوله بحرانها ی داخلی ،بحران خارجی مانند بحرانهای طبیعی و بحرانهای انسانساخت جای گرفته است.
شرايط مداخلهگر و زمینهها از مقولههايی ازجمله عدم آموزش تخصصی کارکنان ،عدم وجود شرايط محیطی مناسب
و مکانیسمهای مديريتی (ايجاد انگیزه در کارکنان)؛ محل ساختمان آرشیو؛ استفاده از انواع تجهیزات آرشیوی برای
مقابله با آتشسوزی ،استفاده از نقشه بحران در حین بحران و مسائل مرتبط با نیروی انسانی تشکیلشده است .برای
پیشگیری و مقابله با بحران در آرشیوها ،الزم است راهبردهايی چون آموزش نوين تابآوری ،آموزش نحوه استفاده
اسناد برای کاربران؛ تصمیمگیری در شرايط بحرانی ،استانداردسازی ساختمان و تجهیزات (عدم استفاده از اسکلت
فوالدی در ساختمان آرشیو ،استفاده از اسکلت بتون مسلح و نیز استفاده از ديوارها و درها و کفها پوشهای ضد
حريق) در ساختمان آرشیو اتخاذ شود .درنهايت پیامد اجرای فرايند مديريت بحران در آرشیوهای ايران ،کاهش و يا
از بین رفتن اثرات بحرانهای داخلی و خارجی خواهد شد.
کلیدواژهها :آرشیوها ،روش داده بنیاد ،مديريت پیش از بحران ،مديريت حین بحران.

 .1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران است.
 .2نويسنده مسئولmnakhoda@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه
سازمانها فارغ از نوع و اندازه ،با عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی مختلفی روبهرو میشوند که اين عوامل،
زمان رسیدن به اهدافشان را غیرقطعی میکنند .تأثیری که اين عدم قطعیت بر اهداف سازمان دارد
«بحران »1نامیده میشود  .نگرش سنتی به مديريت بحران ،بر اين باور است که مديريت بحران يعنی
فرونشاندن آتش ،به اين معنی که مديران بحران در انتظار خراب شدن امور مینشینند و پس از بروز ويرانی،
سعی میکنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند (رضوانی  .)23 ،1386ولی بهتازگی نگرش به اين
واژه عوضشده است .بر اساس معنای اخیر ،همواره بايد مجموعهای از طرحها و برنامههای عملی برای
مواجهه با تحوالت احتمالی آينده در سازمانها تنظیم شود و مديران ،آمادگی رويارويی با وقايع
پیشبینینشده را کسب کنند؛ بنابراين ،مديريت بحران بر ضرورت پیشبینی منظم و کسب آمادگی برای
رويارويی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تأکید دارد که بهطورجدی شهرت ،سودآوری و حیات
سازمان را تهديد میکنند (رضوانی  .)25 ،1386بهطورکلی مديريت بحران فرايند برنامهريزی و عملکرد
است که با مشاهده نظاممند موارد بحران و تجزيهوتحلیل آنها در جستجوی يافتن ابزاری جهت کاهش
اثرات بحران است .با توجه به اين شرايط ،مديريت بحران نیز همچون ساير خرده نظامهای ساختار اجتماعی
و سازمانی جامعه ،برای دستیابی به اهداف و چشماندازهای پیشبینیشدهاش ،به الگويی هدفمند ،علمی،
کارآمد و مبتنی بر نیازهای روز ،نیازمند است .اهمیت موضوع مديريت بحران در فرايند مديريتی آرشیوها
را میتوان در عواملی همچون فراوانی بحرانها ،گستردگی حوزه نفوذ بحرانها ،تأثیر بحرانها بر مديريت و
نیز تأثیر بحرانها بر فعالیتهای آرشیوها و آسیبهای بلندمدت و گاهی غیرقابلجبران بودن آنها بر بدنه
آرشیوها جستجو نمود .در آرشیوها نیز همانند هر سازمانی ،امکان ظهور و بروز تمامی عالئم بحرانهای
طبیعی (مانند سیل ،زلزله و غیره) و سازمانی يا غیرطبیعی (مانند کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر
بهخصوص تشديد آن در زمان وقوع بحران ،عدم ساختمان و تجهیزات مناسب ،عدم برنامههای آموزشی
سامانيافته و متناسب با نیازهای سازمان و عوامل بیولوژيکی مانند ايجاد قارچ و کپك در اسناد به دلیل
مناسب نبودن محل نگهداری اسناد و غیره) وجود دارد.
لذا با توجه به عوامل بحرانساز در آرشیوها حفاظت و نگهداری منابع آرشیوی نیازمند تجديدنظر در
نوع کنترل ،حفاظت پیشگیرانه و همچنین فرايند مديريت بحران در مراکز آرشیوی است .درنهايت اين
پژوهش با ارائه مدل ،زمینه مناسبی را برای درک مفاهیم مرتبط با بحرانهای کلیه فعالیتها و رويکرد
نظاميافته برای مديريت آنها در آرشیوها فراهم آورده است.

1.Crisis
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 -2مرور ادبیات تحقیق
1

بحران واژهای فراگیر برای تو صیف هرگونه آ شفتگی و بینظمی در عر صه اجتماعی ا ست (باندی .)2016
ازنظر هرمان )2006(2بحران حادثهای ا ست که موجب سردرگمی و حیرت افراد می شود ،قدرت واکنش
منطقی و مؤثر را از آنان سلب میکند و تحقق اهداف شان را به خطر میاندازد؛ اما پرو )1984(3با تفاوت
قائل شدن بین حادثه و بحران ،بحران را اختالفی عمده میداند که برعکس حادثه ،کل سی ستم را از کار
بازمیدارد و سی ستم را با م شکالت عمده روبه رومی کند و حیات آ ن را به مخاطره میاندازد .در آر شیوها
نیز هر حادثه ای که امنیت کارکنان را تهديد کند يا هرگونه تهديدی که به تخريب سااااختمان ،محتوا،
تجهیزات يا خدمات آرشیوها منجر شود ،بحران با نگرش خاص به آرشیوها نامیده میشود (شاکر و ديگران
 .)2013هرچند بحران در آرشیوها امری ويرانگر قلمداد شده ،امروزه در ادبیات مديريت ،لزوماً امر مذمومی
نیست بلکه مدير میتواند از آن بهعنوان ابزار رشد بهره بگیرد .آنچه مهم است بحران نیست ،بلکه مديريت
اثربخش آن است که در مذموم يا ممدوح بودن آن اثر میگذارد (گودرزی .)2004
ازنظر راتلج )2017(4مديريت بحران بسته به ر شته يا زمینههای مختلف از منظرهای گوناگونی تعريف
میشااود و فاقد يك تعريف رايج اساات و آن را بهعنوان ابزاری میداند که بهوساایله آنها بتوان از بروز
بحرانها پیشگیری کرده و يا در صورت بروز آن را تضعیف کرد و يا از بین برد.
در آرشیوها نیز همانند هر سازمانی ،امکان ظهور و بروز تمامی عالئم بحرانهای طبیعی و سازمانی
وجود دارد .ازآنجاکه زمان وقوع چنین باليايی کامالً قابل پیشبینی نیست ،الزم است که برنامهريزیهايی
برای شناسايی ،آمادگی و پیشگیری در مراکز آرشیوی ايران صورت پذيرد؛ بنابراين ،مديران بايد پیوسته
آماده رويارويی با بحرانها باشند و برای پیشگیری يا کاستن تأثیر بحران بر سازمانهای خود چارهانديشی
کنند (يقین لو و خلیلی عراقی  .)1386کما اينکه وجود پاياننامههای فراوان درزمینه مديريت قبل از بحران،
در حوزههايی همچون ،حملونقل شهری ،مديريت شهری ،شهرسازی و عمران ،خدمات بهداشتی و درمانی
و کتابخانهای و غیره در کشور نیز نشان از اهمیت باالی پرداختن به چنین موضوعی دارد که در زير به
برخی از آنها اشارهشده است:
فرهودی ( ،)1392در مقالهای با عنوان «الگوی بومی مديريت بحران در کتابخانههای پژوهشاااگاههای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» که در آن از روش پژوهش ترکیبی (نظريه زمینهای در بخش کیفی و
پیمايشی -تحلیلی در بخش کمّی) استفاده شده است؛ جامعه پژوهش در بخش کیفی متخصصان مديريت
بحران و مديران پژوه شگاههای موردنظر ه ستند .جامعه در بخش کمی  144نفر از مديران پژوه شگاههای
موردنظر و مديران کتابخانهها هساااتند .ابزار گردآوری دادهها ،مصااااحبههای عمیق نیمه سااااختاريافته و
پرسشنامه است .نتايج پژوهش بیانگر اين است که کتابخانههای پژوهشگاهها نقش حیاتی در روند توسعه
1. Bundy
2.Herman
3.Perrow
4.Routledge
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پژوهش دارند .ازاينرو ،بايد الگوی بومی مديريت بحران را در اساسنامۀ خود بگنجانند و بحرانهای طبیعی
و سازمانی را کنترل کنند .اولويت اول ،مديريت بحرانهای برونسازمانی ،سپس بحرانهای محیط عملیات
برونسازمانی و در آخر بحرانهای درونسازمانی است.
عزيز پور ،زنگیآبادی و اساااماعیلیان ( ،)1390در تحقیقی با عنوان «اولويتبندی عوامل مؤثر در مديريت
بحران شاااهری در برابر باليای طبیعی (مطالعه موردی ساااازمانهای مرتبط با بحران اصااافهان)» باهدف
بهکارگیری اصول مديريتی الزم برای کاهش آسیبپذيری شهرها و دستیابی به اولويتهای عوامل مؤثر در
مديريت بحران شهری در سازمانهای مرتبط با بحران شهر ا صفهان که جامعه آماری آن را  20سازمان
مرتبط با بحاااااران شاااااهر ا صفهان ت شکیل میدهد با ا ستفاده از روش پژوهش تو صیفی و تحلیلی و
بهکارگیری مدلهای کمی ،به اين نتیجه رساایدند که عواملی ازجمله تجهیزات تخصااصاای و اسااتفاده از
ساختمانهای استاندارد ،وجود نیروی انسانی متخصص در سازمانها و اجرای آيیننامه پیشگیری از بحران
در سازمانهای ذیربط مهمترين عوامل تأثیرگذار بر فرايند مديريت بحران شهری هستند.
روشااندل اربطانی و صاالواتیان ( ،)1389پژوهشاای با عنوان «طراحی مدل نقش رسااانههای جمعی در
مديريت مرحله پیش از بحران» انجام دادهاند .در اين پژوهش جامعه آماری از بین افرادی انتخابشاادهاند
که دارای بیشااترين تخصااص ،تجربه ،تبحر و سااابقه علمی و پژوهشاای بیشااتری در اين زمینه بودند .اين
پژوهش با ا ستفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد انجام گرديده ا ست و يافتههای آن ن شان میدهد که
رسانهها میتوانند در مديريت مرحلهی پیش از بحران نقش به سزايی داشته باشند و لذا توصیه می شود با
عمل بر اساااس مدل ارائهشااده به پیشبینی بهموقع بحران ،پیشااگیری از آن و آمادگی برای مقابله با آن
بپردازند.
1

فلورز و ديگران ( ،)2014پژوهشااای تحت عنوان «طراحی ساااناريوهای واقعی برای مدل های کیفی
مديريت باليا» انجام دادهاند .رويکرد پیشنهادشده در اين پژوهش بر اساس تحلیل مجموعهای از سناريوها
ممکن است .يکی از سناريوها با وقوع زلزلهای با شدت مشخص در يك منطقه تعیین شده و تعیین عواقب
آن بر عوامل لجستیك و انسانی است .در رويکرد موردنظر ،پنج گام برای تعريف کردن سناريوهای مرتبط
و کامل ،نیاز ا ست :گام اول :شنا سايی محرکهای قبلی حوادث؛ گام دوم :تعیین احتمال وقوع حوادث در
آينده؛ گام سوم :محدود کردن مناطق تحت تأثیر؛ گام چهارم :ارزيابی تأثیر بر جمعیت؛ گام پنجم :ارزيابی
تأثیر بر زيرسااااختها .اساااتفاده از اين ساااناريوها برای تصااامیمگیری بهعنوان دادههای مرتبط با مدل
بهینهسازی پس از بروز باليا ،قطعاً کیفیت تصمیمها را افزايشی خواهد داد.

1.Flores
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لیال حسین مصطفی ،)2014(1پژوهشی با عنوان «برنامههای مديريت باليا در آرشیوها و کتابخانههای
خاورمیانه در زمان جنگ :مطالعه موردی جنگ در عراق و مصاار» انجام داده اساات که شااامل موارد زير
است:
 .1بررسی منابع و مطالب موجود؛
 .2تحل یل دو نمونه از کتابخانه ها و آرشااایوها که تحت تأثیر جنگ ها يا درگیری های ويرانگرانه قرار
داشتهاند؛
 .3ارزيابی برنامههای موجود و يافتن اينکه برای جلوگیری از بروز باليا در آينده چه اقداماتی انجامشاااده
است.
ئی دين میتراف و انگناس ،)2002(2معتقدند که بسااایاری از مديران ساااازمانها قبول نمیکنند که
دچار بحران شااادهاند بلکه همچنان خود و مخاطبانشاااان را با برخی توجیهات فريب میدهند .آنها اين
عامل را از مهمترين عوامل مداخلهگر در اجرای مديريت بحران در سازمانها میدانند.

 -3روش پژوهش
اين پژوهش با رويکرد کیفی و با استفاده از روش نظريه داده بنیاد انجامشده است .اين روش ،يك رويکرد
پژوهش عمومی برای تولید نظريه است و برگرفته از دادههايی است که در طی فرايند پژوهش بهصورت
نظاممند گردآوری و تحلیلشدهاند (استراوس و کوربین .)1998 3جامعه پژوهش  20نفر از متخصصان
مديريت بحران و نیز مديران مراکز آرشیوی موردنظر بودند .از نمونهگیری هدفمند برای انتخاب
مصاحبهشوندگان استفاده شد .در اين پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاريافته و به شکل حضوری جهت
گردآوری دادهها استفاده شد .در اين نوع مصاحبه ،سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص میشود و از تمام
پاسخدهندگان ،پرسشهای مشابه پرسیده میشود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طريق که
میخواهند ارائه دهند .البته در راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه ،شیوه بیاان و ترتیب آنها ذکار نمیشود.
اين موارد ،طی فرايند مصاحبه تعیین میشوند (دالور  .)158-157 ،1384سؤالهای اولیه مصاحبه که 16
4
مورد بود با استفاده از پژوهشهای پیشین که به اين حوزه پرداختهشده بود و نیز مدل تیری و میتراف
( )2001که به سه مرحله بحران میپردازد تنظیم شد .پرسشهای نهايی مصاحبه شامل  10سؤال باز بود
که در سؤاالت اولیه موردنظر بودند .در حین مصاحبه با توجه به مطالبی که مصاحبهشوندگان ارائه کردند
سؤاالت بیشتری جهت بسط موضوع از جانب محقق مطرح شد .مدت مصاحبه با توجه به میزان تمايل
پاسخدهی بین  45تا  60دقیقه بود .بعد از اتمام هر مصاحبه ،فايلهای ضبطشده صوتی و يادداشتهای
محقق حین مصاحبه ،در فايلهای جداگانه با استفاده از نرمافزار ورد5تبديل به فايلهای متنی شد و تحلیل
1.Leila Hussein Mostafa
2.Eiden Mithraff and Ghana
3. Strauss and Corbin
4.Tierney and Mittroff
5.Word
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دادهها انجام گرفت .نظريه داده بنیاد بر استفاده از مراحل تحلیل دادهها از طريق کدگذاری نظری که شامل
سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزينشی (انتخابی) است تأکید دارد .اولین مرحله ،کدگذاری باز است و
جهت انجام کدگذاری باز راههای مختلفی وجود دارد .يکی از روشها ،تحلیل سطر به سطر است .اين روش
با بررسی دقیق دادهها ،عبارت به عبارت و گاه کلمه به کلمه انجام میشود .در اين مرحله محقق با خواندن
عمیق متن مصاحبهها به مفهومسازی میپردازد و با ذهنی آزاد مفاهیم را نامگذاری میکند و محدوديتی
برای آنها در نظر نمیگیرد (منصوريان  .)2006سپس محقق برخی از مفاهیم را در زير مفهوم انتزاعیتری
قرار میدهد که مقوله نامیده میشود .با روبه افزايش گذاشتن مفاهیم ،محقق بايد کار دستهبندی کردن
آنها را آغاز کند و هر دسته را زير اصطالحات انتزاعیتر يعنی مقولهها بگذارد (استراوس و کوربین .)1998
فرايند مرتبط کردن مقولهها به مقولههای فرعی ،کدگذاری محوری نامیده میشود .در کدگذاری محوری،
مقوله اصلی شناسايی میگردد و سپس شرايط علی ،زمینهها ،شرايط واسطهای ،راهبردها و پیامدهای آن
معین میشود (استراوس و کوربین  .)1998کدگذاری گزينشی فرايند يکپارچهسازی و پااليش نظريه است.
در يکپارچهسازی ،مقولهها حول يك مفهوم مرکزی که قدرت توضیح دهندگی دارند مرتب میشوند.
همینکه ما خود را به يك انديشه مرکزی پايبند کرديم ،مقوله اصلی توسط جملههای تبیینی حاکی از
ارتباط ،به آن وصل میشود .اين فرايند بايد ساخت نظريه را بهبود بخشیده و بر اعتبار درونی بیفزايد .دومین
مرحله ،کدگذاری محوری است ،درواقع فرآيند اتصال مقولهها به زير مقوله محوری نامیده میشود ،زيرا
کدگذاری محوری در حول محور مقولهای صورت میگیرد که مقولهها را در سطح خصیصهها و ابعاد به هم
مرتبط میسازد  .سومین مرحله کدگذاری ،کدگذاری انتخابی است .اين نوع کدگذاری فرآيند يکپارچهسازی
و پااليش مقولهها و درنهايت عرضه نظريههاست .مقوله اصلی (مقوله هسته) ،نمايانگر مضمون اصلی پژوهش
است (استراوس و کوربین )1988؛ درواقع اين مرحله ،تبیین نظری از فرايندی است که موردپژوهش
قرارگرفته است .يعنی تبیین نظری فرايند مديريت بحران در آرشیوها است که از طريق به نگارش درآوردن
رابطه میان مقولهها حاصلشده است .بدين ترتیب برای کشف مقولهها و ويژگیهای آن ،مفاهیم
استخراجشده ،به همراه مقولهبندی مفاهیم و مفاهیم هسته در جدولی وارد شدند (جدول .)1
جدول  .1نمونهای از مفهومسازی جمالت حاصل از مصاحبه و ايجاد مقولهها در قبل و حین بحران
مفاهیم

مقولهها

مقوله هسته

استفاده از لولههای خشك ،استفاده از سیستم
اعالم حريق ،استفاده از سیستم اطفای حريق،
استفاده از سیستم اعالم و اطفای حريق در تمام
طبقات ،استفاده از فناوریهای برتر در زمان وقوع
بحران آتشسوزی ،استفاده از گاز FM200
درزمان وقوع آتشسوزی

 .1اسااتفاده از گاز FM200
درزمان وقوع آتشسوزی
 .2استفاده از فناوریهای برتر
در زمااان وقااوع بااحااران
آتشسوزی
 .3ا ستفاده از سی ستم اعالم
حريق

اساااتفاده از انواع تجهیزات
اسااتاندارد آرشاایوی برای
مقااابلااه بااا آتشساااوزی
(مداخلهگرها)
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مفاهیم

مقولهها

مقوله هسته

کمبود بودجه در آرشیوها مهمترين مشکل حین
بحران ،عدم تأمین اعتبار کافی آرشیوها مهمترين
مشکل در حین بحران

 .1کمبود بودجه مهمترين
مشکل حین بحران
 .2عدم تأمین اعتبار مهمترين
مشکل در حین بحران

کاااماااباااود باااودجاااه
(مداخلهگرها)

استاندارد کردن ساختمان در مقابل آتشسوزی،
بررسی مقاوم بودن ساختمان در برابر آتشسوزی،
پیشبینی اليههای حفاظتی ساختمان در برابر
آتشسوزی ،به کار بردن اليههای ضد آتشسوزی
يا ضدآب برای مقاومسازی ساختمان در برابر
آتشسوزی

 .1ا ستاندارد کردن ساختمان
در مقابل آتشسوزی
 .2پ یش ب ی نی الي اههااای
حفاظتی سااااختمان در برابر
آتشسوزی

استانداردسازی ساختمان

با توجه به مطالب ذکرشده در صفحات قبل ،در کدگذاری محوری ،يك مقوله کدگذاری باز بهعنوان مقوله
يا پديده اصلی انتخاب میشود و در مرکز فرايند موردبررسی قرار میگیرد و سپس ساير مقولهها با آن
مرتبط میشود ،ساير مقولهها عبارتاند از :شرايط علی که آن دسته از رويدادها و وقايع هستند که بر پديده
اصلی اثر میگذارند؛ شرايط واسطهای (مداخلهگرها) مقولههايی هستند که شرايط علی را تخفیف يا به
نحوی تغییر میدهند؛ شرايط زمینهای ،مجموعه خاصی از شرايط هستند که در يكزمان و مکان خاص
جمع میآيند تا مجموعه مسائلی را به وجود آورند که اشخاص با تعامل به آنها پاسخ میدهند؛ راهبردها،
اقداماتی هستند که توسط افراد در مواجهه با مسائل به کار میروند؛ و درنهايت پیامدها که هر جا انجام يا
عدم انجام عمل معینی در پاسخ به مسئلهای از سوی فرد انتخاب شود ،پیامدهايی پديد میآيد .انجام اين
مرحله مستلزم نموداری است که پارادايم محوری نامیده میشود .اين نمودار رابط میان مفاهیم مذکور را با
پديده اصلی به نمايش میگذارد (بازرگان  .)102 ،1387کدگذاری گزينشی مرحله يکپارچهسازی و پااليش
مقولههاست .مقوله مرکزی (مقوله هسته) ،نمايانگر مضمون اصلی پژوهش است (استراوس و کوربین .)1998
اين مرحله ،تبیین نظری فرايند مديريت بحران در آرشیوها است که از طريق به نگارش درآوردن داستان
گونه رابطه میان مقولهها تحققيافته است.

 -4یافتهها
با توجه به تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه تبیین مدل پارادايمی حین بحران ،شامل بخشهای شرايط
علی ،شرايط مداخلهگر و زمینهای ،راهبردها و نیز پیامد حاصل از آنها است؛ که در شکل ( )1نشان دادهشده
است.
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شکل  .1مدل مديريت حین بحران در مراکز آرشیوی ايران

 -4-1شرایط علی :شرايط علی در حین بحران را میتوان در عواملی ازجمله بحرانهای خارجی (سیل،
زلزله ،آبگرفتگی) و بحرانهای داخلی (بحرانهای بیولوژيکی ،عدم وجود شرايط محیطی مناسب برای
نگهداری اسناد ،بحران آتشسوزی ،عوامل انسانی با زير مقولههايی مانند عدم دسترسپذيری به اصل سند،
سرقت ،فقدان مديريت درست در حین بحران و غیره) جستجو کرد .همچنین استاندارد و کافی نبودن
تجهیزات جهت مهار بحران بهعنوان مهمترين شرايط علی تشديدکننده بحران در آرشیوها مطرح گرديد.
 -2-4شرایط زمینهای :با توجه به تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،در دستیابی به هدف پژوهش که
زمینههای اصلی مديريت بحران در آرشیوها بود ،عواملی ازجمله رعايت استانداردها در مهار بحرانهای
طبیعی به زير مقولههايی مانند توجه به عدم استفاده از آب برای اسناد مکتوب در مهار بحران آتشسوزی،
رعايت مدتزمان الزم برای خروج از بحران آبگرفتگی که بر اساس استانداردها  48ساعت در نظر گرفتهشده
است ،در اولويت بودن تخلیه کارکنان درزمان وقوع بحران ،درصحنه بودن و اهمیت حضور نقش متخصص
درزمان وقوع بحران (به دلیل عدم تخصص گروه آواربرداری نسبت به اسناد) ،حضور مسئولین ،آتشنشان و
گروه مديريت بحران در تصمیمگیریهای شرايط بحرانی و انتقال اسناد اولويتبندی شده به مخازن امن
شناسايی شدند.
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 -3-4شرایط مداخلهگر :مصاحبه شوندگان در صحبتهای خود به عواملی اشاره داشتند که بر انجام و
سااارعت انجام فرايند مديريت بحران تأثیرگذار اسااات ،ازجمله مکانیسااام های اساااتفاده از برنامه ها،
دستورالعملها و نقشه جامع بحران در حین بحران ،مکانی سمهای مديريتی ،اقتصادی و سازمانی آرشیوها
بیان شد .در ارتباط با هر يك از اين مکانیسم ،زير مقولههايی بیان شد .در مقوله برنامهها و دستورالعملها
و همچنین نق شه جامع بحران جهت مهار بحران به زير مقوله فقدان برنامه و نق شه جامع بحران در مراکز
آر شیوی ايران ،در مقوله مديريتی ،به زير مقولههای مهارت ضعیف مديران در ت صمیمگیریهای شرايط
بحرانی ،برخی ويژگیهای شااخصاایتی فرمانده حادثه و عدم مديريت درساات فرمانده حادثه تیم مديريت
بحران جهت مقابله با بحران در آرشایوها اشاااره شااد .در مقوله اقتصااادی به زير مقولههای کمبود بودجه،
بودجهبندیهای ناصااحیح تأکید شااد .مصاااحبهشااوندگان معتقد بودند کمبود بودجه وعدم تأمین اعتبار
مهمترين م شکل حین بحران مح سوب میگردد .در مقوله سازمانی ازجمله بروکرا سیهای سازمانی ،نبود
امکانات کافی جهت مقابله با بحران های طبیعی و داخلی آرشااایوها ،عدم تیم مديريت بحران به معنای
واقعی ،عدم هماهنگی با سازمانها ،کمبود نیروی ان سانی متخ صص ،معیارهای نادر ست ا ستخدام و عدم
استفاده از تجهیزات نوين و استاندارد در آرشیوها بیان گرديد.
 -4-4در راستای نیل به اهداف پژوهش محقق راهبردها و اقداماتی را که آرشیوها میبايست آنها را
بهکارگیرند تا به نحو شايسته بتوانند مرحله حین را مديريت کنند موردبررسی قرارداد .نتايج حاکی از آن
است که بهکارگیری انواع تجهیزات استاندارد درزمان وقوع بحران ،برقراری ارتباط و هماهنگیهای بین
دستگاهی در حین بحران ،تصمیمگیری در شرايط بحرانی و تیم مديريت بحران و انجام انواع وظايف مربوطه،
بهعنوان راهبردهای اصلی شناسايی شدند .مصاحبهشوندگان در ارتباط با هر يك از اينها مقولهها ،زير
مقولههايی را بیان کردند .در مقوله بهکارگیری انواع تجهیزات استاندارد در حین بحران به زير مقوله
پیشبینی تجهیزات در مرحله قبل از بحران برای استفاده از آن در حین بحران و نیز به بیشترين تجهیزاتی
که جهت مقابله با بحران در آرشیوها به کار میروند اشاره شد که عبارتاند از :استفاده از لولههای خشك،
سیستمهای اعالن و اطفای حريق ،کپسولهای آتشنشانی بهصورت نصب در مخازن و طبقات ،گاز ،Co2
گاز  ،fm200گاز هالون و استفاده از فناوریهای برتر درزمان وقوع بحران آتشسوزی .دادههای حاصل از
مصاحبه بیانگر اين است که گاز  fm200مناسبترين گاز برای اطفای حريق در آرشیوهاست که میتوان از
آن استفاده کرد و بقیه گازها مثل  Co2برای سالمتی کارکنان مضر است و يا گاز هالون که اليه ازن را از
بین میبرد.
در مقوله برقراری ارتباط و هماهنگیهای بین دستگاهی در حین بحران سه زير مقوله ارتباط و هماهنگی
با سازمان آتشنشانی (مانند آموزش استفاده سیستمهای اطفاء حريق و برگزاری مانور و )...و سازمان
پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران (مانند برگزاری کالسهای آموزش مديريت بحران و يا چگونگی
تشکیل تیم مديريت بحران و  )...و همچنین به نیروی انتظامی جهت حراست از اسناد بیان گرديد.
بر اساس يافتههای حاصل از مصاحبهشوندگان در ارتباط با مقوله تصمیمگیری در شرايط بحرانی ،هر
سازمانی با توجه به برنامهها و سیاستهای سازمانی خود در شرايط بحرانی خطمشیها و راهحلهای متفاوتی
را ارائه میدهند .در اين زمینه میتوان به زير مقولههايی مانند استفاده از گروه مديريت بحران برای
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تصمیمگیری در شرايط بحرانی ،استفاده ازنظرت آرشیويستها در تصمیمگیریهای شرايط بحرانی ،استفاده
از متخصصین مختلف در تصمیمگیری حوادث پیچیده ،تصمیمگیری در شرايط بحرانی توسط فرمانده حادثه
و تصمیمگیری بر اساس برنامههای از قبل تدوينشده بر مبنای تجربیات و ضوابط گروه بحران اشاره کرد.
در مقوله تیم مديريت بحران و انجام وظايف مربوطه در حین بحران میتوان به مشخصات اعضای اين
تیم اشااره کرد که اعضااء بايد از افرادی باشاد که از مجموعه مواد و تجهیزات آرشایو و نیز از فعالیتهای
جاری آرشیو مطلع باشند .بعضی از اعضای اين تیم و مدير حادثه بايد از دانش و تجربیات کافی برخوردار
با شند تا هنگام بروز بحران بتوانند ت صمیمات جدی بگیرند .همچنین م صاحبه شوندگان در مقوله وظايف
اول یه گروه مدير يت بحران به زير مقو له هايی ازجم له به ترت یب :قطع برق و گاز درز مان وقوع بحران،
راهنمايی و مشااخص کردن راههای ورود و خروج اضااطرار در آرشاایو ،نشااان دادن واکنش برای مقابله با
بحران و انجام عملیات تو سط تیم مديريت بحران بر ا ساس تق سیم وظايف قبلی در زمان وقوع ،ا ستفاده از
ساایسااتمهای اعالن حريق جهت خاموش کردن آتشسااوزی ،قرار دادن اطالعات در اختیار سااازمانهای
امدادی و پلیس توسااط سااامانه فرماندهی حادثه آرشاایو و درنهايت به مديريت درساات فرمانده حادثه در
حین بحران ،اطالعرسانی دقیق و درست اعضای تیم و مشخص بودن وظايف نیروی انسانی در زمان ،آشنا
بودن هر يك از اعضاء به نقش و وظايف خود ،اجرا و پیادهسازی برنامههای از قبل برنامهريزیشده در زمان
وقوع بحران و برجساااته بودن نقش آموزش ها در حین بحران و اجرا و پ یادهساااازی آموزش های از قبل
ديدهشده درزمان وقوع بحران تأکید داشتند.
 -4-5خطمشیهای مقابله :مدل پارادايمی حاصله ،شامل خطمشیهای عوامل ورودی (شرايط علی)،
خطمشیهای عوامل فرايندی (عوامل مداخلهگرها و زمینهای) و نیز راهکارهايی است که آرشیوها میبايست
آنها را بهکارگیرند تا به نحو شايسته بتوانند بحرانهای سازمان را مديريت کنند و درنتیجه به پیامد حاصل
از آنها برسند .اين عوامل و راهکارها در مدل پارادايمی (شکل  )2بیانشده است.
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شکل  .2مدل مديريت قبل از بحران در مراکز آرشیوی ايران

-4-5-1خطمشیهای عوامل ورودی (شرایط علی) :با توجه به الگوی زمینهای ارائهشده با استفاده از
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،شرايط علی که باعث شده نیاز به مديريت بحران يا مقوله اصلی تحقیق
در مراکز آرشیوی ايران شکل بگیرد و شرايط نامطلوبی را در آرشیوها به وجود آورد ،بحرانهای خارجی
سیل ،زلزله و ...و داخلی هستند (بحرانهای بیولوژيکی ،عدم شرايط محیطی مناسب برای نگهداری اسناد،
بحران آتشسوزی ،عوامل انسانی ،دسترسپذيری به اصل سند ،سرقت ،عدم پیشبینی تجهیزات استاندارد
و مناسب و غیره) که هرکدام از آنها طبقات و شاخصهای گوناگونی دارند که هريك بهتنهايی میتواند
سبب بروز بحران شوند.
-4-5-2خطمشیهای عوامل فرایندی (عوامل مداخله و زمینهای) :بر اساس آنچه در اين الگو آمده،
مصاحبهشوندگان در صحبتها ی خود به عواملی اشاره داشتند که بر انجام و سرعت انجام فرايند مديريت
بحران تأثیرگذاراست (شرايط مداخلهگر) .ازجمله مکانیسمهای مربوط به هماهنگیهای بین دستگاهی در
قبل از بحران شامل دو زير مقوله مربوط به هماهنگی با آتشنشانی و سازمان مديريت بحران است؛ عدم
توجه به بیمه در آرشیوها و نیز مکانیسمهای مديريتی و اقتصادی با زير مقوله مربوط به هر يك از آنها را
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بیان شد که هر يك از اينها به شکل مستقیم و يا غیرمستقیم میتوانند در اجرای فعالیتهای مديريت
بحران در آرشیوها دخالت داشته باشند؛ و در مورد مقوله آخر از شرايط مداخلهگر يعنی عدم توجه به
آموزش کارکنان میتوان به زير مقولههايی ازجمله آموزشهای تخصصی و عمومی در زمینه بحرانهای
آرشیوی ،عدم توجه به آموزش نوين (تابآوری) ،عدم اجرای مانور ،کامل و کافی نبودن آموزش ،عدم هزينه
آموزش ايمنی نیروی انسانی در زمینه مديريت بحران در آرشیوها ،و فقدان آموزش آکادمیك در زمینه
مديريت بحران در ايران اشاره کرد که مانعی برای آموزش مراکز آرشیوی محسوب میشوند و نهايتاً
مصاحبهشوندگان خواستار نهادينه کردن آموزش ايمنی در ايران شدند.
همچنین الگوی ارائهشده نشان میدهد که عواملی نیز بر روند مديريت بحران در آرشیو تأثیر مستقیم
دارند و در شاخصهايی چون وجود شرايط محیطی مناسب برای نگهداری اسناد ،تدوين برنامهها ،انتخاب
درست محل ساختمان آرشیو و نیروی انسانی طبقهبندی میشوند که در ارتباط با هريك شاخصها و
مقولههايی بیان شد .در مقوله عوامل محیطی که ازجمله بحران داخلی آرشیوهاست به زير مقولههای دما
(میزان درجه حرارت در مدت يك سال 18 :درجه سانتیگراد با حداقل نوسان) و رطوبت (رطوبت در
ساختمان را بر اساس استانداردها میانگین رطوبت نسبی در مدت يك سال  50درصد) که از عوامل بحرانزا
در آرشیوها هستند اشاره شد .همچنین در مقوله تدوين برنامهها و دستورالعملها به زير مقوله فقدان برنامه
جامع بحران در آرشیوها و نهايتاً در مقوله محل ساختمان آرشیو به زير مقولههايی ازجمله قرار نگرفتن
ساختمان بر روی گسل ،آبهای زيرزمینی ،روی خط زلزله و خطوط مترو و نیز قرار نگرفتن در مسیر
بزرگراهها اشاره شد.
در مقوله نیروی انسانی نیز میتوان به زير مقولههايی ازجمله استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی اشاره
کرد که بايستی ويژگیهای شخصیتی و همچنین مهارتهای آنها موردتوجه قرار گیرد و پس از استخدام
نیز با برگزاری کالسهای آموزش ضمن خدمت ،مهارتهای نیروی انسانی افزايش پیدا کند؛ زيرا نیروی
انسانی در مرحله مهار و حل بحران نقش بسیار اساسی و مؤثری ايفا میکند و ارائه پاداشهای مناسب
بیشترين نقش را در ايجاد انگیزه به نیروی انسانی دارد .همچنین بیرغبتی و بیانگیزگی کارمندان ،عدم
آموزشهای تخصصی ازجمله عدم استفاده از آموزشهای نوين (تابآوری) ،عدم آموزش نحوه استفاده
کاربران از اسناد ،عدم دسترسپذيری به اصل سند و يا دسترسی غیرمجاز به اسناد و عدم اجرای مانور
بهعنوان عاملی بحرانزا ذکر شد.
 -4-6راهکارها :جهت تکمیل الگو ،محقق راهبردها و اقداماتی را که آرشیوها میبايست آنها را
بهکارگیرند تا به نحو شايسته بتوانند مرحله پیش از بحران را مديريت کنند موردبررسی قرارداد .در اين
زمینه میتوان به شاخصها و مقوالتی ازجمله نظارت و ارزيابی با سه زير مقوله ارزيابی دورهای از ساختمان
و تجهیزات و اسناد ،تهیه سیاهه وارسیها و تهیه نقشه جامع مديريت بحران بیان شد؛ استانداردسازی
ساختمان و تجهیزات ،پیشبینی سیستم تهويه مطبوع و اعالن و اطفای حريق استاندارد ،استانداردسازی
سیستمهای اطفای حريق و آموزش کارکنان ،انجام فعالیتهای پیشگیرانه از بروز بحران در منابع مکتوب

168

مدیریت اطالعات /دوره  ،3شماره – 1شماره پیاپی ،4بهار و تابستان1396

با زير مقولههايی ازجمله ارزيابی اسناد ،اولويتبندی اسناد مهم و نادر ،ديجیتالسازی و تهیه نسخه پشتیبان،
آموزش نحوه استفاده از اسناد همچنین در زمینه انجام فعالیتهای پیشگیرانه از بروز بحران در منابع
ديجیتال با زير مقولههايی ازجمله بهروزرسانی مرتب دادهها و نسخههای پشتیبان ،ذخیرهسازی دادهها در
پايگاه دادهها ،حفاظت از امنیت اطالعات و اطمینان از عدم دسترسی غیرمجاز به دادهها از ديگر شاخصها
و مقوالتی بودند که در اين زمینه شناسايی شدند.
 -5بحث و نتیجهگیری
با توجه به مطالب ذکرشده در صفحات قبل ،در کدگذاری محوری ،يك مقوله کدگذاری باز بهعنوان مقوله
يا پديده اصلی انتخاب میشود و در مراکز فرايند موردبررسی قرار میگیرد و سپس ساير مقولهها با آن
مرتبط میشوند .همانگونه که در شکل  1و  2نشان دادهشده است ،مقوله اصلی تحقیق ما ،مديريت بحران
در مراکز آرشیوی ايران در مرحله قبل و حین بحران بهعنوان نقطه شروع آن در وسط شکل قرارگرفته
است .از شرايط علی به مقوله اصلی با پیکان يكطرفه ارتباط دادهشده است و اين بدان معناست که شرايط
نامطلوبی که در آرشیوها وجود دارد باعث شده تا مقوله اصلی تحقیق شکل بگیرد .از زمینهها و مداخلهگرها
نیز به مقوله اصلی با پیکان يكطرفه ارتباط دادهشده است که نشان میدهد اين دو مقوله به همراه زير
مقولههايشان در آرشیوها ،به مقوله اصلی تأثیر میگذارند .درواقع اگر اين دو مقوله و زير مقولههای آنها
در آرشیوها بهدقت رعايت شوند و توسط مديران و کارمندان به کار گرفته شوند ،تأثیر مثبتی روی مديريت
بحران دارند و بالعکس .از مقوله اصلی به راهبردها ارتباط دادهشده است و منظور اين است که در آرشیوها
میبايست راهبردها و اقداماتی صورت گیرد تا به نتیجه اصلی موردنظر درباره مديريت بحران در آرشیوها
برسیم که همان پیامدها است که از بخش راهبردها با پیکان يكطرفه بهسوی آن ارتباط دادهشده است.
همچنین در اين مدل ششبخشی اگر مديران آرشیوها ،مسائل مرتبط با نیروی انسانی ازجمله آموزش
کارکنان و معیارهای ا ستخدام (ويژگیهای شخ صیتی ،ارتباطات و مهارتهای آنها) را رعايت نمايند و با
تدوين برنامهها و دسااتورالعملها و همچنین با انتخاب دقیق و درساات محل ساااختمان آرشاایو و ايجاد
شرايط محیطی استاندارد محل مناسبی را برای نگهداری اسناد ايجاد نمايند ،درنتیجه بستر مناسبی جهت
اجرای فرايند مديريت بحران فراهم میشااود .از سااوی ديگر بايسااتی عوامل مداخلهگر بر مديريت بحران
تحت کنترل قرار بگیرند؛ چراکه برخی عوامل ازجمله عدم رعايت اسااتانداردها در ساااختمان و تجهیزات
آر شیو ،عدم وجود شرايط محیطی منا سب و نیز عدم هماهنگیهای بین د ستگاهی تأثیر منفی بر اجرای
مديريت بحران دارند .نتايج حاکی از آن اسااات که ارزيابی و شاااناساااايی زمینههای بحران در حوزههای
مختلف ،اساتانداردساازی سااختمان و تجهیزات،بهکارگیری شایوههای پیشاگیری از بروز بحران در منابع
مکتوب و ديجیتال در قبل و حین بحران راهبردهای منا سب جهت مديريت بحران در آر شیوها به شمار
میروند .با توجه به مدل ارائهشده ،پیامد بهکارگیری مديريت بحران در آرشیوها با رعايت تمامی محورهای
ارائهشده ،کاهش و يا از بین رفتن بحران در مراکز اسنادی يا آرشیوی کشور خواهد بود.
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همانگونه که اشاااره شااد ،ازجمله زمینههای مؤثر بر مديريت بحران ،مقوله پیشبینی و شااناسااايی
عوامل بحرانزا و نیز ارزيابیهای دورهای از سااااختمان و تجهیزات و اساااناد در آرشااایوهاسااات که برای
تصاامیمگیری در آينده جهت کنترل و پیشااگیری بحران انجام میشااود .اين پژوهش با مطالعات فلورز و
ديگران ( )2014همراسااتاساات .آنها در پژوهش خود به طراحی سااناريوهای واقعی برای مدلهای کیفی
مديريت بحران پرداختند و به اين نتیجه رسااایدند که بر اسااااس تحلیل مجموعهای از ساااناريوها درکل
رويکرد موردنظر ،پنج گام برای تعريف کردن سااناريوهای مرتبط و کامل ،نیاز اساات :گام اول :ش اناسااايی
محرکهای قبلی حوادث ،گام دوم :تعیین احتمال وقوع حوادث در آينده ،گام سااوم :محدود کردن مناطق
تحت تأثیر ،گام چهارم :ارزيابی تأثیر بر جمعیت ،گام پنجم :ارزيابی تأثیر بر زيرساااختها .اسااتفاده از اين
سناريوها برای ت صمیمگیری بهعنوان دادههای مرتبط با مدل بهینه سازی پس از بروز بحران ،قطعاً کیفیت
تصمیمها را افزايشی خواهد داد.
ازجمله زمینههای مؤثر بر مديريت بحران ،مقوله نیروی انسانی مناسب است .احمدی و همکاران
( )1391نیز در پژوهش خود به ارائه مدل مديريت بحران با رويکرد مديريت منابع انسانی پرداختند و به
اين نتیجه رسیدند که نیروی انسانی در مرحله مهار و حل بحران نقش بسیار اساسی و مؤثری ايفا میکند
و ارائه پاداشهای مناسب بیشترين نقش را در ايجاد انگیزه به نیروی انسانی دارد .در پژوهش حاضر نیز
همراستا با پژوهش احمدی و همکاران ( ،)1391بیرغبتی و بیانگیزگی کارمندان ،عاملی بحرانزا
معرفیشده است .میر ،کنت و پترسون )2007(1نیز همراستا با پژوهش حاضر ،در پژوهش خود به مقوله
نیروی انسانی در مديريت بحران پرداختهاند و مدل سیستم ارزيابی پزشکی و خدمات درمانی ( )TAS2را
ارائه کردهاند .در اين مدل ،واکنش نیروی انسانی هنگام رويارويی با بحرانها بررسیشده است و نه ويژگی
مرتبط با اثر بحران بر کارکنان يك سازمان به بحث گذاشتهشده است .از ديگر شاخصهايی که در پژوهش
حاضر بهدستآمده است ،استخدام نیروی انسانی مناسب و افزايش مهارتهای آنها و استفاده از راهکارهای
پیشگیری از بحران است که درواقع بخشی از تمهیدات و روشهای الزم جهت اجرای مديريت بحران در
آرشیوهای موردپژوهش به شمار میرود .اين موارد در يافتههای پژوهش عزيز پور و همکاران ( )1390نیز
به چشم میخورد .آنها به اين نتیجه رسیدهاند که عواملی ازجمله «تجهیزات تخصصی و استفاده از
ساختمانهای استاندارد»« ،وجود نیروی انسانی متخصص در سازمانها» و «اجرای آيیننامه پیشگیری از
بحران در سازمانهای ذیربط» مهمترين عوامل تأثیرگذار بر فرايند مديريت بحران شهری هستند .در نتايج
پژوهش مستانه ( )1390نیز همراستا با پژوهش حاضر ،عواملی مانند عدم وجود سیستم سازماندهی نیروی
انسانی ،عدم برگزاری دورههای آموزشی و عدم استفاده از فناوری نوين ،بهعنوان موانع اجرای مديريت بحران
شناختهشده است .رزقی شیر سوار ( )1389الگويی ارائه داده است که در آن مهمترين ابعاد بحرانساز در
دانشگاههای ايران ،ابعاد مديريتی اقتصادی ،سازمانی ،آموزشی و اجتماعی معرفیشده است .در پژوهش
حاضر نیز همراستا با پژوهش رزقی شیر سوار ( )1389مکانیسمهای مديريتی ،اقتصادی ،سازمانی و اداری
1. Myer, Cont and Peterson
)2.Triage Assessment System (TAS
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بهعنوان مداخلهگرهای اجرای مديريت بحران در آرشیوها معرفیشدهاند .پريکوب )2012(1هم در پژوهش
خود به يکی از مسائل مديريتی اشاره داشته است و به اين نتیجه رسیده که تاکنون نظريههای مديريت
راهبردی ،راهکارهای عملی برای مواجهه با بحران ارائه نکردهاند و بهطورکلی مديران از برنامهريزی راهبردی
جهت مقابله با بحرانهای سازمانی استفاده نمیکنند و اين بهنوعی ضعف عملکرد مديران محسوب میشود.
سنر )2002(2نیز بر جنبه ديگری از مکانیسمهای مديريت بحران تأکید کرده و بر اين باور است که استنباط
مديران از تحوالت سازمان حین بحران ،در تعیین سیاست و خطمشی آنها بسیار مؤثر است .ئی ين میتراف
و انگاس ( )2002معتقدند که بسیاری از مديران سازمانها قبول نمیکنند که دچار بحران شدهاند .آنها
اين عامل را از مهمترين عوامل مداخلهگر در اجرای مديريت بحران در سازمانها میداند .در پژوهش حاضر
نیز عدم درک صحیح از بحرانهای گريبان گیر آرشیوها توسط مديران و مهارتهای ضعیف آنان ازجمله
عوامل مداخلهگر در مديريت بحران آرشیوها معرفیشده است.
روشندل اربطانی ( )1388با ارائه الگويی جامع به بررسی فراگرد مديريت بحران با رويکرد امنیتی-
انتظامی پرداخته است و بر پیشگیری از بحران تأکید بسیار داشته و معتقد است که سازمانها اگر تمرکز
بیشتری بر پیشگیری از بحران داشته باشند کمترين آسیب به سازمان آنها وارد میشود .در تحقیق حاضر
3
نیز مقوله پیشگیری از بحران بهعنوان يك راهبرد در اجرای مديريت بحران معرفیشده است .ريتچه
( )2009نیز پس از ارائه چارچوبی جهت مديريت بحران در مراکز آرشیو ،اسناد و اطالعرسانی به اين نتیجه
رسیده است که اين مراکز بهطورکلی در زمینه مديريت بحران ضعیف عمل میکند و بهطور خاص در مرحله
پیشگیری فاقد اصول و برنامهريزی الزم هستند.
استفاده از مدل ارائهشده در پژوهش حاضر به مديران و تصمیمگیرندگان در آرشیوهای ايران کمك
میکند تا در رويارويی با بحرانها و وقايع ناگوار ،برنامهريزی پیشگیرانه داشته باشند و در آيیننامه آرشیو،
اصول مديريت بحران بگنجانند .در اين صورت میتوانند خسارت و آسیبهای ناشی از بحرانهای خارجی
و داخلی را کاهش دهند و يا حتی به صفر برسانند.

1. Pricop
2.Sener
3.Ritchie
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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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