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Objective: 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. 

 Materials and Methods: The present study was conducted with 

a qualitative approach using the grounded theory method. Data 

was collected using semi-structured interviews. Data analysis was 

performed in three stages: open, axial, and selective coding. 

Results: 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. Intervener conditions and backgrounds include 

categories such Communication and coordination in the archives, 

Lack of budget and lack of attention to insurance in the archives 

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. 

Conclusion: Eventually, the aftermath of the crisis management 

process in Iran's archives will have the effect of eliminating the 

effects of crises and returning to the pre-crisis stage. 

Originality: This research is the first qualitative study that has 

been conducted the native pattern of Pre-crisis management n 

the Archival Centers of Iran 
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 ارائه الگوی مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی ایران

 4الحوائجیفهمیه باب |3یگیومحمدرضا اسمعیلی |2*مریم ناخدا |1صدیقه احمدی فصیح

 30/10/1399تاریخ پذیرش: 15/10/1399تاریخ ویرایش:  12/08/11399تاریخ دریافت:
 چکیده 

 است.ایران  (آرشیویاسنادی )هدف این پژوهش ارائه مدل مدیریت قبل از بحران در مراکز : هدف

های ها نیز با استفاده از مصاحبهای انجام شده است و دادهبا استفاده از روش کیفی و نظریه زمینهپژوهش این : روش
حوری و مه کدگذاری باز، کدگذاری ها از طریق سه مرحلری شده است. تحلیل دادهساختاریافته عمیق گردآونیمه

 کدگذاری گزینشی انجام شده است.
ای و گر و شرایط زمینههای شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخلههای مدل پارادایمی حاصله شامل بخش: یافتههایافته

های طبیعی و حرانهای داخلی، بحران خارجی مانند بیولوزیکی؛ بپیامدهای آن است. شرایط علی در دو مقوله بحران
های بین هایی از جمله ارتباط و هماهنگیها از مقولهگر و زمینهشرایط مداخله ساخت جای گرفته است.های انسانبحران

یو، رعایت دستگاهی در آرشیوها، کمبود بودجه و عدم توجه به بیمه در آرشیوها؛ انتخاب درست محل ساختمان آرش
گیری از بحران برای پیشی اسناد، و مسائل مرتبط با نیروی انسانی تشکیل شده است. شرایط محیطی مناسب برای نگهدار

بینی سیستم پیشسازی ساختمان و تجهیزات و استاندارددر آرشیوها الزم است راهبردهایی چون تهیه نقشه جامع بحران، 
  ذ شود.اتخاق استاندارد در مراکز آرشیوی های اعالم و اطفاء حریتهویه مطبوع و سیستم

عث آمادگی و پیشگیری از : پیامد اجرای فرایند مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی )آرشیوها(، ایران باگیرینتیجه
 د شد. ها در مراکز اسنادی کشور خواهاهش و یا بین بردن بحرانها و همچنین کبحران

 جام شده است.کشور در مرحله قبل از بحران ان این نخستین پژوهش با رویکرد کیفی است که در مراکز اسنادی: اصالت
ارائه الگوی (. 1400)الحوائجی فهیمه باب اسماعیلی گیوی، محمدرضا، وفصیح، صدیقه؛ ناخدا، مریم؛ : احمدیاستناد

  . 70-55(، 1) 55، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع. مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی ایران
 

  

____________________________ 
 هیئت علمی و عضو اسناد نگهداری و حفظ تحقیفات و مطالعه گروه رئیس شناسی،دانش و اطالعات علم دکترای.  1

 ahmadifa_se@yahoo.com: رایانامه کتابخانه ملی. و اسناد سازمان
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 مقدمه. 1

 عرصه در نظمیبی و آشیفتگی هرگونه توصیف برای فراگیرای واژه ( بحران2016) 1باندیاز نظر 

 امنیت که اى حادثه هر از است عبارت آرشیوها به خاص نگرش با بحران تعریف اما. است اجتماعی

 منابع ساختمان، رفتن بین از یا تخریب به که تهدیدى هرگونه یا کند وارد خللى آن به یا و تهدید را بشر

 .(2013، همکاران و شاکر)نامند مى بحران شود، منجر آن خدمات یا تجهیزات و امکانات محتوا، و

نگرش سنتی به مدیریت بحران،  .رو هستندبهداخلی و خارجی مختلفی رو هایها پیوسته با بحرانآرشیو

خراب که مدیران بحران در انتظار  ااین معنکه مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش، به بودبر این باور 

، یا محدود سازند راها ناشی از خرابی ضررکنند تا می سعی ویرانی،نشینند و پس از بروز می شدن امور

بر اساس معنای اخیر، همواره باید و  نگرش به این واژه عوض شدهنوع ولی به تازگی . به حداقل برسانند

در داخل سازمانها ه با تحوالت احتمالی آینده ههای عملی برای مواجو برنامه هاای از طرحمجموعه

آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی  باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و تنظیم شود و مدیران

  (.1393فرهودی، ؛ 1385 )رضوانی، کسب نمایندنشده را 

 به توانمی اختصار به باشیم داشته هاآرشیو یا اسنادی مراکز پذیریآسیب به تاریخی نگاهی اگر

 لوئیز سنت ملی آرشیو در یسوزآتش و عراق، ملی آرشیو و کتابخانه. کرد اشاره زیر موارد از برخی

 کشور .رفت بین از نظامی رسمی پرونده میلیون 18 تا 16 بین آن طی که نظامی، کارکنان اسناد بخش در

 یهایآرشیو و هاکتابخانه و رودمی بشمار دنیا خیزبحران نواحی از اقلیمی، خاص شرایط دلیل به نیز ما

 منابع و مواد رفتن بین از سبب که بحران کنترل و پیشگیری در بحران مدیریت برنامه عدم دلیل به که

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده کتابخانه یسوزآتش به توانمی نمونه برای .بسیارند اندشده ارزشمند

 اشاره آنچه(. 1387 نیکنام،) کرد اشاره تهران دانشگاه حقوق کتابخانه یسوزآتش و ،اصفهان دانشگاه

 بنابراین بیرونی، و داخلی بالیای سوانح و برابر در هاکتابخانه و آرشیوها بودن امننا بر است تأییدی شد

 الزم نیست،بینی پیش قابل کامالً بالیایی چنین وقوع زمان که آنجا شود. از اندیشه مقوله این در باید

 .پذیرد صورت ایران آرشیوی مراکز در پیشگیری و آمادگی برای شناسایی، یهایریزیبرنامه که است

 نیازمند آرشیوی منابع نگهداری و حفاظت آرشیوها، در سازبحران عوامل به توجه بابنابراین، 

 آرشیوی مراکز در بحران مدیریت فرایند همچنین و پیشگیرانه حفاظت کنترل، در نوع تجدیدنظر

 و هاکتابخانه سایر همچون نیز آرشیوها در بحران مدیریت این شرایط، به توجه با، نهایت در است.

____________________________ 
1 Bundy 
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. است نیازمند کارآمد و علمی هدفمند، الگویی به ،اندازهایشچشم و اهداف به رسیدن جهت هاسازمان

 اصلی یهاشاخص و هازمینه به شناسایی ابتدا پژوهش اهداف به توجه با پژوهش این در منظور این به

 بروز از پیشگیری و کنترل در یی کههامقوله و عوامل همچنین و آرشیوها در بحران قبل از مدیریت

 روش از استفاده با ،و در نهایت ؛پردازدمی هستند مؤثر آرشیوی منابع نگهداری و حفاظت جهت بحران

 مسئله همان یا اصلی که مقوله آرشیوها در بحران از قبل مدیریت جهت الگویی ارائه بهای زمینه نظریه

 حداقل سبب به آرشیوهای مورد نظر، در آن از استفاده با تا گرددمی پیشنهاد است حاضر پژوهش اصلی

  گردد. احتمالی یهابحران اثرات رفتن بین از یا و کاهش رسیدن،

 پیشینۀ پژوهش. 2

 شهری، همچون مدیریت مختلفی هایدر حوزه بحران، از قبل مدیریت زمینه های فراوانی درپیشینه

به آنها پرداخته شده  کشور در غیره وای و کتابخانه درمانی و بهداشتی خدمات عمران، و شهرسازی

مطالعات  در (1390) اسماعیلیان و آبادیزنگی است که نشان از اهمیت این موضوع دارد. عزیزپور،

 به دستیابی و شهرها پذیریآسیب کاهش برای الزم مدیریتی اصول کارگیری به هدف خود با

 استفاده از جمله عواملی که رسییدند نتیجه این به شهری بحران مدیریت در مؤثر عوامل هایاولویت

 نامهآیین اجرای و هاسازمان در متخصص انسانی نیروی وجود از ساختمان و تجهیزات استاندارد،

 شهری بحران مدیریت فرایند بر گذارتأثیر عامل مهمترین ربطذی یهاسازمان بحران در از پیشگیری

 . هستند

 وزارت به وابسته هایپژوهشگاه هایکتابخانه رویارویی به چگونگیپژوهشی  در (1392) فرهودی

 سازمانیبرون عملیات محیط و سازمانیدرون سازمانی،برون بحران دسته سه با فناوری و تحقیقات علوم،

 بحران مدیریت نوع سه این از یك هر .کندمی ارائه زمینه این در بومی الگوی دو سپس کند،می اشاره

 حد در بحران، مدیریت دستۀ سه هر زیرمجموعه ابعاد داده نشان نتایج که است مختلفی ابعاد دارای

 بحران مدیریت مستقیم ارتباط از حاکی اول الگوی .شودمی رعایت نظر مورد هایکتابخانه در متوسط

 بُعد بر «انگیزشی هایفرصت» بُعد را تأثیر بیشترین و است سازمانیبرون بحران مدیریت با سازمانیدرون

( مستقل متغیر) سازمانیدرون بحران مدیریت معکوس رابطه دوم، الگوی. دارد «تجهیزات و ساختمان»

 است آن بیانگر الگو این. دهدمی نشان را( وابسته متغیر) سازمانیبرون عملیات محیط بحران مدیریت با

 کاهش «ریزیبودجه بعد» یابد، افزایش «مقررات و قوانین بعد» و «انگیزشی هایفرصت بعد» چه هر که
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 و هاموزه در حریق خطر کنترل و مدیریت» عنوان پژوهشی با در (1392) پورخسروانی یابد.می
 عبارتند گردند موسسه این در حریق بروز باعث توانندمی که عللی مهمترین که ، معتقد است«آرشیوها

 که گازی و الکتریکی تجهیزات و هانظام در نقص و مناقشات جنگ، زلزله، عمدی، حریق ایجاد از

 حریق ایجاد و مناقشات جنگ، اما گردندمی خطر دفع زیادی حد تا کنترلی یهاتوصیه اعمال از پس

 برابر در آمادگی لذا و گذاشته تأثیر آنها روی تواندمی کمتر مدیریت که هستند خطراتی از عمدی

 .است الزامی خطرات این از ناشی بحران

 کیفی یهامدل برای واقعی سناریوهای طراحی» عنوان با در پژوهشی (2014) دیگران و 1فلورز
 ازای مجموعه تحلیل اساس بر پژوهش این در پیشنهادشده رویکرد. اندداده انجام« بالیا مدیریت

 و شده تعیین منطقه یك در مشخص شدت باای زلزله وقوع با سناریوها از یکی. است ممکن سناریوها

 کردن تعریف برای گام پنج موردنظر، رویکرد در. است انسانی و لجستیك عوامل بر آن عواقب تعیین

 تعیین: دوم گام حوادث؛ قبلی یهامحرک سایی شنا: اول گام: است نیاز کامل، و مرتبط سناریوهای

 بر تأثیر ارزیابی: چهارم گام ؛تأثیر تحت مناطق کردن محدود: سوم گام درآینده؛ حوادث وقوع احتمال

 یهامحرک شناسایی یعنی آن نخست گام استفاده. هازیرساخت بر تأثیر ارزیابی: پنجم گام جمعیت؛

در  ،(2014) 2مصطفی حسین لیال .دارد بسزایی قبل از بحران نقش کنترل و پیشگیری در حوادث قبلی

 مطالعه: جنگ زمان در میانه خاور هایکتابخانه و آرشیوها در بالیا مدیریت هایبرنامه» عنوان با پژوهشی
 ریزیبرنامه و بالیا بروز از جلوگیری اهمیت درباره «(موردی مطالعه) مصر و عراق در جنگ موردی

اسناد را مهمترین عامل در پیشگیری از بحران بندی کند، وی برنامه ریزی و اولویتمی بحث آن برای

 فرهنگی میراث» عنوان دیگر با پژوهشیدر  (2015) مصطفی حسین لیال عالوه بر این، کند.می عنوان
 اساس بر اند.داده انجام «خاورمیانه هایکتابخانه و آرشیوها در بالیا مدیریت ریزیبرنامه بررسی: خطر در

 هاکتابخانه و آرشیوها اکثر که شودمی حاصل نتیجه این پایان در آن، از حاصل هایتحلیل و پژوهش این

 موجود هایبرنامه دانند یانمی نیز را آن یامعن حتی شاید مقابله و پیشگیری بحران بوده و برنامه فاقد یا

 هایموجودی از نگهداری و حفظ برای هاییپروتکل سازیپیاده و تدوین لزوم بر و نیست کافی هاآن

 . دارد تأکید اماکن، این گرانبهای

 

 
____________________________ 
1 Flores 
2 Leila Hussein Mostafa  
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 روش پژوهش. 3

 20 پژوهش انجام شده است. جامعهای این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه

 اولیه یهاسؤال در ایران بودند، نظر مورد اسنادی مراکز مدیران نیز و بحران مدیریت متخصصان از نفر

 مدل نیز و بود پرداخته شده حوزه این به که پیشین یهاپژوهش از استفاده با مورد بود 16 که مصاحبه

 شامل مصاحبه نهایی یهاپرسش. شد تنظیم پردازدمی بحران مرحله سه به که (1990) 1میتراف و تیری

 شوندگانمصاحبه آنچه که به توجه با زمان انجام مصاحبه در. بودند اولیه در سؤاالت که بود باز سؤال 10

 دهیپاسخ به توجه با زمان مصاحبه مدت. شدمی محقق جانب از سؤاالت بیشتری کردندمی مطرح

حین  در محقق ضبط شده یهافایل مصاحبه، هر اتمام از بعد. بود دقیقه 60 تا 45 بین شوندگانمصاحبه

 با استفاده از نظریه هاتحلیل داده و شد متنی ورد تبدیل به مایکروسافت افزارنرم از استفاده با مصاحبه،

 و کدگذاری محوری، باز، مرحله کدگذاری مشتمل برسه که نظری کدگذاری طریق ازای زمینه

 استخراج شده، مفاهیم آن، یهاو ویژگی هامقوله کشف برای .گرفت انجام است کدگذاری گزینشی

 (. 1 )جدول شدند وارد جدولی در هسته مفاهیم و مفاهیمبندی مقوله همراه به

 ندر مرحله قبل از بحرا هاجمالت حاصل از مصاحبه و ایجاد مقولهسازی از مفهوم ای. نمونه1جدول 
  مفاهیم هامقوله مقوله هسته

استانداردسازی ساختمان 
 )راهبردها( و تجهیزات

 ساختمان کردن استاندارد .1
 سوزیآتش مقابل در
 هایالیه بینی. پیش2

 برابر در ساختمان حفاظتی
 سوزیآتش

 سوزی، بررسیآتش مقابل در کردن ساختمان استاندارد
بینی سوزی، پیشآتش برابر در ساختمان بودن مقاوم

به کار  ،سوزیآتش برابر در ساختمان حفاظتی هایالیه
 برای آب ضد یا سوزیآتش ضد هایالیه بردن

 سوزیآتش برابر در ساختمان سازیمقاوم

ارزیابی اسناد 
 گرها()مداخله

 .ارزیابی اسناد 1 
 . بازبینی اسناد2

 هایبحران از پیشگیری برای اسناد بازبینی و ارزیابی
 اسناد داخلی

رعایت استانداردها در 
 ها(ساختمان آرشیو )زمینه

بتون استفاده از اسکلت 
  مسلح

 انساختم در آرمه بتون یا مسلح بتون اسکلت از استفاده
 آرشیو

 

کند، و آن را )به عنوان می پژوهشگر یك مقوله کدگذاری باز را انتخاب محوری، برای کدگذاری

 را به آن مرتبط هادهد و سپس سایر مقولهمی مقوله یا پدیده اصلی( در مرکز فرایند مورد بررسی قرار

دهند(، می قرار تأثیر)عواملی که مقوله اصلی را تحت  متشکل از شرایط علی هاسایر مقوله کند.می

____________________________ 
1 Tierney and Mittroff 
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)عوامل  ایو شرایط واسطهای شود، شریط زمینهمی )اقداماتی که در رابطه با مقوله اصلی انجام راهبردها

ی حاصل از ها)پیامد دهد( و عواقبمی قرار تأثیرکه راهبردها را تحت ای ویژهای محیطی و زمینه

شود این نمودار می راهبردها( است انجام این مرحله مستلزم شکلی است که نمودار کد گذاری نامیده

 دهدمی ی حاصل را نشانهاویژه و پیامدای رابطه میان شرایط علی، راهبردها، شرایط محیطی، و زمینه

 .ستهامقوله پاالیش وسازی یکپارچه همرحل گزینشی گذاری و در نهایت در ؛(100، 1393)بازرگان، 

ی به دست آمده در الگوی هاپژوهشگر به تکوین نظریه درباره رابطه میان مقوله در این مرحله،

پردازد. به عنوان سطح اولیه، این نظریه یك تبیین نظری از فرایندی است که می کدگذاری محوری

و از ( 1998، نیاستراوس و کورب) دن نظریه استاین امر تلفیق و پالو. مورد پژوهش قرار گرفته است

ی فنی شخصی هاو با توجه به یادداشت هاطریق به نگارش در آوردن حکایت گونه رابطه میان مقوله

 (. 102، 1393شود )بازرگان، می پژوهشگر حاصل

 های پژوهشیافته. 4

 اصلی یهازمینه که پژوهش اهداف به دستیابی در مصاحبه، از حاصل یهاداده تحلیل به توجه با

 استانداردهای و اصول رعایت تجهیزات، و یی مانند ساختمانهامقوله بودند، آرشیوها در مدیریت بحران

 اسناد نگهداری برای مناسب محیطی شرایط ای(، وجودغیرسازه وای تجهیزات )سازه و ساختمان

جهت  های جامع بحران در آرشیوهادستورالعمل و هابرنامه )دماو رطوبت(، تدوین دیجیتال و مکتوب

همچنین افراد  .شدند انسانی شناسایی و نیز نیروی ها،پیشگیری از بحران و عالئم و آمادگی شناسایی

 آرشیوها رطوبت در و آرشیو و کنترل دما ساختمان دقیق محل کننده در مصاحبه به انتخابشرکت

و مهارتی  شخصیتی یهاتمام ویژگی باید انسانی، نیروی ستخداما در که و معتقد بودند ؛اندکرده تأکید

 و گیرد قرار به عنوان مهمترین مالک استخدام کارکنان موردتوجه پذیریمانند عالقه و مسئولیت آنها

مانند اجرای  تخصصی یهاآموزش و خدمت ضمن آموزش یهاکالس با برگزاری نیز استخدام از پس

 ی داخلی و خارجی و غیره باعثهااسناد، نحوه پیشگیری و مقابله با بحرانمرمت و بازسازی  مانور،

  .کند پیدا افزایش نیروی انسانی یهامهارت شودمی

در مرحله قبل از بحران به عنوان  های جامع مدیریت بحران در آرشیوهاطراحی و تدوین برنامه

 بخش از برنامه شامل نیا رایز ؛شده استشناخته  بحراناز  رییشگیبخش پ زییرجنبه برنامه نیمهمتر

شود. برای رسیدن به دیگر اهداف پژوهش از جمله می اسنادبرنامه حفاظت و نگهداری  هایقسمت تمام



 
  رانیا یقبل از بحران در مراکز اسناد تیریمد یارائه الگو     

 

61 

تهیه سیاهه  ای،دوره )ارزیابی ارزیابی و مانند نظارتعواملی  ،بحران مدیریت اصلی راهبردهای

 سیستمبینی تجهیزات، پیش و ساختمانسازی استاندارد ،بحران( مدیریت جامع تهیه نقشه ها،وارسی

 بحران بروز از پیشگیرانه هایفعالیت استاندارد، انجام حریق اطفاء اعالن وسیستم بینی پیش ،مطبوع تهویه

پشتیبان،  نسخه تهیه وسازی دیجیتال اسناد مهم و نادر،بندی اولویت اسناد، )ارزیابی مکتوب منابع در

 دیجیتال منابع در بحران بروز از پیشگیرانه هایفعالیت و همچنین انجام اسناد( از استفاده نحوه آموزش

 از حفاظت، هاداده پایگاه در هادادهسازی ذخیرهپشتیبان،  یهانسخه و هاداده مرتب رسانی روز به)

 بودند که شناسایییی هااز جمله مقوله (هاداده به غیرمجاز دسترسی عدم از اطمینان و اطالعات امنیت

ای( یعنی شرایط )شرایط واسطه گرمداخله شرایط شوندگان در مصاحبه خود بههمچنین مصاحبه. شدند

اقتصادی و  مدیریتی، یهامکانیسم از جملهدهد، به عواملی می قرار تأثیرمحیطی که راهبردها را تحت 

 این از یك هر با ارتباط در شوندگانو مصاحبه دستگاهی اشاره کردند بین هایهمچنین هماهنگی

مانند عدم اتخاذ درست  ییهابه زیرمقوله مدیریتی مقوله در .عنوان کردند ییهامقوله زیر ،هامکانیسم

ی کنترل و پیشگیری از بحران هامدیران از شیوه شناخت نیز به عدم و تصمیمات مدیریتی و هامشیخط

 ی مانند کمبود بودجه و اعتبارات، و همچنینهازیرمقوله به اقتصادی مقوله در آرشیوها اشاره کردند. در

 از آخر مقوله مورد اند؛ درداشته تأکیدآرشیوها در مراکز اسنادی)آرشیوی(  نبودن بسیاری از بیمه

و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران  نشانیبا آتشدستگاهی  بین هایهماهنگی یعنیای واسطه شرایط

و  هاو همچنین تدوین برنامه ارزیابی از سازه و ساختمان و تجهیزات ت بازدید، نظارت وشهر تهران جه

  .شد تأکید تهیه نقشه بحران، نهایت در ی بحران وهادستورالعمل

 مراکزاسنادی ایران در بحران قبل از مدیریت الگوی

دهد که می نشان بحران از قبل مرحله در اسنادی ایران را مراکز در بحران مدیریت الگوی یك شکل

گیرد و سپس در مرکز فرایند پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می (محوری)یا مقوله اصلی در آن مقوله

هم متشکل از  هاکند. سایر مقولهی مدیریت بحران در مراکز آرشیوی را به آن مرتبط میهاسایر مقوله

)اقداماتی که در رابطه با  دهند(، راهبردهامی قرار تأثیر)عواملی که مقوله اصلی را تحت  شرایط علی

که ای ویژهای )عوامل محیطی و زمینه ایو شرایط واسطهای شود، شریط زمینهمی مقوله اصلی انجام

ی هانهایت پیامد دهد( مدیریت بحران در مراکز آرشیوی بودند که درمی قرار تأثیرراهبردها را تحت 

در  هابحران بردن بین یا و کاهش برای هابحران از پیشگیری و گیاز اجرای آنها باعث آماد حاصل

 شده است. هاآرشیو
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 . الگوی مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی )آرشیوی( ایران1 شکل

 

شود و آن می طور که اشاره شد در کدگذاری محوری یك مقوله کدگذاری باز انتخابهمان

 به آن مرتبط هاگیرد و سپس سایر مقولهمی فرایند مورد بررسی قرارمقوله یا پدیده اصلی در مرکز 

مراکز  در بحران مدیریت اصلی مقوله است، داده شده نیز نشان یك شکل در که گونهشود. همانمی

مقوله  به علی شرایط از. است قرارگرفته شکل وسط در که است بحران قبل از مرحله در ایران آرشیوی

گذار در تأثیرمعناست که بیشترین مقوله  بدان این و است داده شده ارتباط طرفهیك پیکان با اصلی

 مقوله تا شده باعث آورده و آرشیوها به وجود در را نامطلوبی است که شرایط علی ایجاد بحران شرایط

 طرفهیك با پیکان اصلی مقوله به نیز گرشرایط مداخله و ایشرایط زمینه از. بگیرد شکل تحقیق اصلی

 



 
  رانیا یقبل از بحران در مراکز اسناد تیریمد یارائه الگو     

 

63 

 مقوله آرشیوها، به در یشانهامقوله زیر همراه به مقوله دو این دهدمی نشان که است داده شده ارتباط

 در یشانهامقوله گر به همراه زیرو مداخلهای اگر شرایط زمینه اگر، واقع در. گذارندمی تأثیر اصلی

 به اصلی عکس. از مقولهرب و دارند هادر آرشیو بحران مدیریت روی مثبتی تأثیر رعایت شوند آرشیوها

و  است داده شده راهبردها که مهمترین عامل و اقدامات در پیشگیری از بحران در آرشیو هستند ارتباط

و این بدان معناست که با اقدامات که  است و داده شده به پیامد ارتباط در بخش آخر هم از راهبردها

نظر که همان مد حاصل از راهبرها است در واقع به هدف مورد در رابطه با مقوله اصلی انجام شده به پیا

 ارائه شده، الگوی به توجه با برسیم. هابرای کاهش و یا بین بردن بحران هابحران آمادگی و پیشگیری از

 و خارجی یهابحران ایجاد گردد، آرشیوها در بحران مدیریت به نیاز سبب شده که علی شرایط

در  ؛اسناد آرشیوها شده به آسیب هستند که باعث یشانهامقوله زیر همراه به آرشیوها داخلی یهابحران

شده  آرشیوها در بحران از قبل مدیریت زمینه در پژوهش گیریشکل باعث که هستند عللی از، واقع

 هادر واقع فعالیت هابرخی از این مقوله است، آمده الگو این یی که درهابراساس مقوله همچنین. است

 یهامکانیسم از جمله دارند مستقیم تأثیر آرشیوها در بحران فرایند مدیریت و اقداماتی هستند که بر

 مدیریت و سازمان نشانیدستگاهی با آتش بین هایماهنگیهارتباط و  ،اقتصادی یهامکانیسم مدیریتی،

 همچنین تهیه و بحران جامع یهادستورالعمل و هابرنامه ارزیابی، تدوین و نظارت ،بازدید جهت بحران

 مدیریت اجرای در غیرمستقیم یا و مستقیم شکل به توانندمی هااین مقوله از یك که هر ،بحران نقشه

 مدیریت اصلی یهازمینه بیانگر این است که ارائه شده الگوی .باشند داشته تأثیر در آرشیوها بحران

 وجود تجهیزات، و ساختمان استانداردهای و اصول رعایت از جملهیی هامقوله در آرشیوها در بحران

 و انسانی دیجیتال از نظر دما و رطوبت، نیروی و مکتوب اسناد نگهداری برای مناسب محیطی شرایط

 درادامه محقق جهت تکمیل. شوندمی بندیی جامع بحران طبقههادستورالعمل و هابرنامه نیز تدوین

موجود در  یهابحران بتوانند تا گیرند به کار را آنها باید آرشیوها که را ییهااقدامات و فعالیت الگو،

 و ساختمانسازی استاندارد که است بیانگراین نتایج. داد قرار بررسی مورد کنند مدیریت را سازمان

 ارزیابی و استاندارد، نظارت حریق اطفاء و اعالن و سیستم مطبوع تهویه یهاسیستمبینی تجهیزات، پیش

بحران( جهت حفاظت و  مدیریت جامع نقشه و تهیه ی اسنادهاوارسی سیاهه ای، تهیهدوره )ارزیابی

 آرشیوها در بحران جهت کنترل و پیشگیری از جهت مناسب راهبردهای هانگهداری اسناد در آرشیو

 اسناد، )ارزیابی مکتوب منابع در بحران بروز از پیشگیرانه هایفعالیت انجام ،و در نهایت ؛هستند

 اسناد( از استفاده نحوه آموزش پشتیبان و نیز نسخه تهیه و سازیدیجیتال نادر، و مهم اسنادبندی اولویت
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 و هاداده مرتب رسانی روز به) دیجیتال با منابع در بحران بروز از پیشگیرانه هایو همچنین فعالیت

 عدم از اطمینان و اطالعات امنیت از حفاظت ،هاداده پایگاه در هادادهسازی پشتیبان، ذخیره یهانسخه

 به توجه با .در آرشیوها هستند بحران مدیریت جهت راهبردها دیگر از(، هاداده به غیرمجاز دسترسی

و اقدامات کنترل و  هابا فعالیت ،ی حاصل از راهبردها در واقعهاارائه شده، عواقب و پیامد الگوی

 بحران قبل از زا و مدیریت درستی بحرانهاو همچنین با شناسایی عوامل و زمینه هاپیشگیری از بحران

 بحران مدیریت اجرای پیامد به طورکلی. بود خواهد هاباعث کاهش و یا از بین بردن بحران آرشیوها در

 بردن بین از یا و کاهش باعث پژوهش، این در ارائه شده الگوی توسط ایران مراکز آرشیوی در

 پذیریأییدجهت تدر پایان هم  .بود خواهد یشانهامقوله زیر همراه به و داخلی خارجی یهابحران

به روشی نظام مند ثبت و ضبط  هاپژوهش و همچنین نتایج و یافته هایهمان ابتدا تمامی داده از ،پژوهش

ده اخذ شد و سعی و وظایف انجام ش های مستندات حاصل از مصاحبههابندیشدند. تمام مراحل مقوله

تمام مراحل کدگذاری از ابتدا توسط ، شد از هرگونه سوگیری خودداری شود. از سوی دیگر

 از حاصل هایمقوله اعتبار و پایایی در دیگر مهم (. نکته1292متخصصان بررسی گردید )محمدپور، 

این  به مربوط پایایی گرفت، قرار محاسبه مورد کریپندورف آلفای ست که باهامصاحبه یادداشت متن،

از  یابیبخش مقوله منظور همین به است، درک توسط دیگران قابل تحلیل شیوه حد چه تا که است امر

مورد از  28 )با انتخاب نیز دیگری رمزگذار توسط محقق بر عالوه اولیه، شده استخراج هایمؤلفه

 تعیین برای کریپندورف آلفای سپس و شدند بندیمقوله و رمزگذاری ی مرتبط با متون(هایادداشت

  محاسبه گردید: زیر فرمول پایایی براساس میزان

Alpha=1- 
DO

DC
 

 آن: در که

Doو شده، مشاهده توافق : عدم  

Dcاست انتظار مورد توافق : عدم. 

 کریپندورف آلفای تفاوت. دارد بستگی مطالعه مورد متغیر سنجش سطح به Doو   Dc محاسبه فرایند

آلفا . برد کار به هم غیراسمی سنجش سطوح در توانمی را آلفا که است این ضرایب پایایی با سایر

 است.  تصحیح قابل کوچك هاینمونه برای همچنین

 شوند: می محاسبه زیر صورت به کریپندورف آلفای ضریب در  Doو  Dc پارامترهای

 



 
  رانیا یقبل از بحران در مراکز اسناد تیریمد یارائه الگو     

 

65 

 
 آنها:  در که

 C:  کدگذاران و هاارزش ماتریس سطرهای تعداد

 K:  کدگذاران و هاارزش ماتریس هایستون تعداد

K  و C عناصر جمع حاصل OCK .است 

 هایمقوله مورد در را 0،89 حدود عددی شده، تحلیل متن 28 محدوده در کریپندورف آلفای

 انتظار مورد پایایی ضریب حداقل) است آن قبول قابل پایایی نشان که داد نشان مدیریت قبل از بحران

 استفاده 21ریکال آنالین گرمحاسبه از کرونباخ محاسبه آلفای برای(. است 0،80 کریپندورف آلفای در

 .است آمده زیر در آن محاسبات ،است شده

بحران در  حوزه مدیریت قبل از در شده، یادداشت متن 28 هایمقوله به مربوط کریپندورف آلفای

 :هاآرشیو
ReCal 0.1 Alpha for 2 Coders 

results for file "Pre-crisis 3.csv" 

 
File size: 430 bytes 

N columns: 2 

N variables: 1 

N coders per variable: 2 

 
N 

Decisions 
N 

Cases 
N 

Disagreements 
N 

Agreements 
Krippendorff's 

Alpha (nominal 

Cohen's 

Kappa 
Scott's 

Pi 

Percent 
Agreement 

 

172 86 1 85 0.899 0.898 0.898 98.8% 
Variable 1 

(cols 1 & 

2) 
 

 گیرینتیجه. 5

که در آن ارائه شده است  اسنادی ایران الگوی مراکز در بحرانقبل از  مدیریت در این پژوهش برای

 است بحران قبل از مرحله در ایران مراکز آرشیوی در بحران مدیریت (اصلی) یا مقوله محوری مقوله

ی مدیریت بحران در هاو سپس سایر مقوله گرفتهدر مرکز فرایند پژوهش حاضر مورد بررسی قرار  که

 قرار تأثیرشرایط علی)عواملی که مقوله اصلی را تحت  کند. ازمی مراکز آرشیوی را به آن مرتبط

____________________________ 
1 ReCal2: http://dfreelon.org/recal/recal2.ph 
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معناست که بیشترین مقوله  بدان این و است داده شده ارتباط طرفهیك پیکان با مقوله اصلی به دهند(می

 باعث آورده و آرشیوها به وجود در را نامطلوبی است که شرایط علی گذار در ایجاد بحران شرایطتأثیر

ای )عوامل محیطی و زمینه گرشرایط مداخله و ایشرایط زمینه از. بگیرد شکل تحقیق اصلی مقوله تا شده

 داده شده ارتباط طرفهیك با پیکان اصلی مقوله به نیز دهد(می قرار تأثیرکه راهبردها را تحت ای ویژه

 تأثیر اصلی مقوله آرشیوها، به در یشانهامقوله زیر همراه به مقوله دو این دهدمی نشان که است

رعایت  آرشیوها در یشانهامقوله گر به همراه زیرو مداخلهای اگر شرایط زمینه، واقع در. گذارندمی

)اقداماتی که در  اصلی عکس. از مقولهرب و دارند هادر آرشیو بحران مدیریت روی مثبتی تأثیر شوند

راهبردها که مهمترین عامل و اقدامات در پیشگیری از بحران در  به (شودمی رابطه با مقوله اصلی انجام

 است و شدهداده  به پیامد ارتباط و در بخش آخر هم از راهبردها است داده شده آرشیو هستند ارتباط

که  که در رابطه با مقوله اصلی انجام شده به پیامد حاصل از راهبرها تیو این بدان معناست که با اقداما

 برای کاهش و یا بین بردن بحران هابحران نظر که همان آمادگی و پیشگیری ازدر واقع به هدف مورد 

 انسانی نیروی مقوله بحران، مدیریت یهازمینه از جمله شد، که اشاره گونهبرسیم. همانآرشیو است 

نیروی  رسیدند نتیجه این به هاالگویی در کتابخانه ارائه با (1390) الحوائجی و فرهودیباب .است مناسب

انگیزگی بی و رغبتیکند و بیمی ی ایفامؤثرانسانی در اجرای مدیریت بحران نقش بسیار اساسی و 

 به توجه را بحران مدیریت اصلی راهبردهای کند و همچنینمی زا معرفیکارمندان را عاملی بحران

 نیروی انسانی ارتباطات و هامهارت افزایش راهکارهای استخدام، حین متقاضیان شخصیتی هایویژگی

 شده معرفی زابحران عاملی کارمندان، انگیزگیبی و رغبتیبی نیز حاضر پژوهش در داند.می انسانی

  .است

 بالیا با مقابله آمادگی» عنوان با نیز در پژوهشی (2010) 1دیگران و مارفو کوراهآمه مایکل نتایج در
 و آرشیو امنیت، غنا کروماه، کوام دانشگاه فنون و علوم کتابخانه مورد: دانشگاهی هایکتابخانه در

 کوام دانشگاه فنون و علوم کتابخانه کارکنان آگاهی و آمادگی مطالعه این .اندداده انجام «کتابخانه

 هاکتابخانه که داد نشان پژوهش این .کندمی بررسی بالیا و مدیریت مقابله جلوگیری، برای را کروماه

 آموزش نتیجه آمادگی، عدم این. ندارد آمادگی بالیا، مدیریت یا مقابله جلوگیری، برای هاو آرشیو

 که عالئمی و کارکنان آموزش مشخص، خروجی هایراه وجود. است کتابخانه کارمندان ناکافی

 هایتوصیه از برخی کنند،می راهنمایی بروند، باید که محلی و هاواکنش انجام چگونگی در را کارکنان

____________________________ 
1 Michael Ahenkorah-Marfo, et al 
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عدم وجود نیروی انسانی  این موارد در پژوهش حاضر نیز درعواملی مانند .هستند مقاله این در شده ارائه

ی آموزشی وهمچنین عدم اجرای مانور هابرگزاری دورهکارمندان، عدم  ناکافی متخصص و آموزش

در مقوله  (2009) 1تریشانجی کوآر مطالعاتاند. به عنوان موانع اجرای مدیریت بحران شناخته شده

 ذیربط هایسازمان با مرتب طور به کند که بایدمی تأکید هادر آرشیو بحران از پیشگری برای هماهنگی

 از بخشی با ی این پژوهش نیزهایافته. دهند ی مختلف آرشیوی انجامهازمینه را در الزم یهاهماهنگی

در  .دارد همخوانیزلزله و ...  ،ی آرشیوی سیلهابحران زمینه در (2009) تریشانجی کوآر مطالعات

 تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری و سازمان نشانیواقع این ارتباط و هماهنگی با دو سازمان آتش

ساختمان و  ،از سازه زدهزا و بحرانبرای شناسایی نقاط بحران نظارت و ارزیابی ،جهت بازدید که است

تجهیزات و اسناد، به صورت شش ماه یکبار و یا سالیانه با درخواست برخی از مراکز آرشیوی از این 

اجرای  آرشیوی،ی الزم نیز جهت استفاده از تجهیزات هاگیرد. همچنین آموزشمی دو سازمان صورت

 2کنی ادی گردد.می تهیه نقشه بحران ارائه نهایتاًی بحران و هاو دستورالعمل هاتدوین برنامه ،مانور

 کند و آن را برای همه آرشیو ضروریمی تأکید هاآرشیو مؤلفه بیمه در به خود در پژوهش هم (2011)

 یهامکانیسم و راهبردها بخش در( 2011) کنی ی این پژوهش نیز با پژوهش ادیهاداند یافتهمی

 آرشیوها، در بیمه به توجه عدم در مقوله مطابقت دارد گرها مداخله بخش در مدیریتی و سازمانی

 هزینه توانمی را آن دلیل و ندارندای بیمه پوشش ایران آرشیوی مراکز از بسیاری که گفت توانمی

 ضرورت به، نهایت در. نشود آرشیوها بیمه مسئله به چندانی توجه شودمی باعث که دانست بیمه باالی

 اشاره توانمی آن منابع نگهداری و حفظ و اسناد باالی ارزش دلیل به آرشیوها در بیمه بودن الزامی و

 دهد. کاهش را هاآرشیو بیمه حق دولت که شد این خواستار و کرد،

 از ساختمانای دوره در زمینه نظارت و ارزیابی یدر پژوهش (2019) 4جیالنت لیزو  3کمپاتچر آرنو

 اند کهاین نتیجه رسیده به حریق، و ارزیابی اسناد اطفاء یهانظام ، انواعهاتجهیزات آرشیو و

اضطراری،  مواقع برای (HVAC) مطبوع تهویه سیستمبینی پیش تجهیزات و و ساختمانسازی استاندارد

 مخازن از نظر دما، رطوبت جهت نگهداری اسناد و منابع در و همچنین کنترل شرایط محیطی مناسب

 هاو آمادگی و پیشگیری از بحرانبینی و کتابخانه از راهکارهای اساسی در شناسایی، پیش هاآرشیو

ی چون انتخاب درست محل آرشیو یا کتابخانه، کنترل شرایط محیطی مناسب از هاو به مقوله ؛هستند

____________________________ 
1 Kaur, Trishanji 
2 Adekanye 
3 Arno Kompatscher  
4 Lise Jaillan 
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کردند. پژوهش حاضر نیز به  تأکیدو استفاده از اسناد  پذیریبه نحوه دسترسجمله دما و رطوبت و نیز 

 از این مسئله پرداخته و نتایج آن بیانگر این است در مقوله استانداردسازی ساختمان و تجهیزات بسیاری

 و اصولی شکل به و نیستند آرشیو مناسب طراحی ابتدای ایران، از آرشیوی مراکز یهاساختمان

نیستند و همچنین کنترل شرایط محیطی  برخوردار کافی استحکام از نتیجه در و اندنشده ساخته رداستاندا

 نظام همچنین شوند. نمی تعویض منظم طور به هافیلتر و گیرداز نظر دما و رطوبت به درستی انجام نمی

 اطفاء و اعالن یهانظامبینی پیش مقوله در. است فعال برودت صورت به در آرشیوها بیشتر گرمایش

بینی آرشیوها پیش مخازن در بحران وقوع برای که تجهیزاتی دهدمی نشان حاصله یهایافته نیز حریق

 خاص تحرکات رصد برای بسته مدار یهادوربین( 2) حریق اطفاء و اعالن سیستم( 1: )از عبارتند شده

 از حریق نیز اطفاء برای( 4) ،رطوبت و دما آزمایش برای خودکار نظام طراحی( 3)آشیوها در

 ،و در نهایت ؛کردندمی استفاده طبقات و مخازن در نصب صورت به نشانیآتش یهاکپسول

استانداردسازی ساختمان و تجهیزات و کنترل شرایط محیطی مناسب )دما و رطوبت( و نیز نحوه 

کند. می تأکیداز اسناد  به اسناد را به عنوان اولویت مهم و اولیه جهت پیشگیری و حفاظت پذیریدسترس

در  تا کندمی کمك ایران آرشیوهای مراکز مدیران به حاضر پژوهش در ارائه شده الگوی از استفاده

 تدوین به ناگوار، وقایع و هابحران پیشگیری با و نیز درآمادگی عالئم و بحران به شناسایی از قبل مراحل

 خود بحران مدیریت اصول و آرشیو نامهآیین در را آن و نمایند اقدام بحران از قبل ی جامعهابرنامه

 . بگنجانند

 منابع. 6

 هالل احمر جمعیت تهران: .هاتئوری و اصول مفاهیم، سوابق،:  سوانح . مدیریت(1376) محمد آهنچی،

        تحقیقات.  و آموزش مرکز اسالمی ایران، جمهوری

 منابع مدیریت برنظام تمرکز بحران با مدیریت مدل ارائه. (1391)رضا  و رسولی،، اکبرعلی احمدی،

 .24 -1، (4) 10 ،دولتی مدیریت. شهر هایبیمارستان برای انسانی

 ی و آمیخته؛ رویکردهای متداول دری تحقیق کیفهاای بر روشمقدمه .(1393) بازرگان هرندی، عباس
 .تهران: نشر دیدار .علوم رفتاری

 .30، (1) 5، امنیت فصلنامه. شودمی تعریف چگونه و چیست بحران(. 1385حسینی، حسین )
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  در ریزیبرنامه هایشیوه و الگوها مفاهیم،: بحران مدیریت (.1396) پورحسینی، سمیرا ، وربیعی، علی
 تهران: انتشارات تیسا. طبیعی. هایبحران

  .20-25(، 170) 17، تدبیرمدیریت بحران سازمانی.  .(1385) رضارضوانی، حمید

 و هاکتابخانه آرشیوها، در بحران مدیریت کتاب نقد. (1392) محمدی، فرناز، و صدیقه شاکری،

 .63 - 60، (4)185 ،کلیات ماه کتاب  .هاموزه

 یهاشهرداری سازمان انتشارات: تهران. شهری نواحی در بحران مدیریت (.1382) مجید عبدالهی،

 .کشور

 : تهران. آرشیوها و هاکتابخانه د سوزیآتش برابر در ایمنی اصلی اصول .(1393غالمرضا ) عزیزی،

 ملی. کتابخانه و اسناد سازمان

 .حمید بوستان انتشارات: تهران .بحران مدیریت در هادیدگاه و الگوها. (1389) شهرام علمداری،

 :ایران هایکتابخانه در بحران مدیریت بومی الگوی (.1394الحوائجی، فهیمه ) باب ، وفائزه فرهودی،

 .466-449(، 3)21 ،ی عمومیهارسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعپژوهش کیفی. 
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