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Abstract:
Purpose: Carrying out a feasibility study for setting up an archive in the Office of Air
Accidents of the Iranian Civil Aviation Organization (ICAO).
Method and Research Design: For data gathering, observations and interviews were
carried out. For developing a checklist and a questionnaire we consulted ISO/IEC and
10443 INSO standards as well as library materials. Skills required by staff of the archive,
extracted from the standards and interviews, formed the content of the checklist. 23
main categories and 191 sub-categories in 24 separate tables addressed the issues of human resources, the equipment, and the building needed for the archive. 35 (out of 45)
experts of the ICAO did the ranking of the items in the checklist. The checklist and the
questionnaire data were analyzed using SPSS 19th version.
Findings and Conclusion: ICAO is not in a good condition regarding human resources, facilities and a building to establish an archives for its documents. Findings show
that even if problems with skills and equipment are solved, the problem with the building will remain. Therefore, a new building, properly designed for the archive, is needed.
Keywords:
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :امکانسنجی ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی کشوری.
روش /رویکرد پژوهش :دادهها به دست آمده از مشاهده  ،مصاحبه با متخصصان ،منابع کتابخانهای ،و استانداردهای
 ISO/IEC 27002و  ،INSO 10443برای تهیه یک سیاهۀ وارسی و یک پرسشنامه استفاده شد .مولفههای
سیاهه مشاهده و بررسی شد .پرسشنامه نیز میان  45نفر از متخصصان سوانح هوایی در سازمان هواپیامیی کشوری
توزیع و پاسخ ها با نرمافزار  spssتحلیل شد.

یافتهها و نتیجهگیری :دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی کشوری درزمینۀ نیروی انسانی ،تجهیزات ،و
ساختامن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .فاصلۀ زیادی میان وضعیت موجود و مؤلفههای الزم وجود دارد .تحلیل
یافتهها نشان میدهد حتی درصورت رفع کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات ،باز هم ساختامن دفرت بررسی سوانح
و حوادث برای راهاندازی آرشیو مناسب نیست.

ڪلیدواژهها:

آرشیو؛ امکانسنجی؛ سوانح هوایی؛ دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی کشوری؛ سازمان هواپیامیی
کشوری؛ ساختامن؛ تجهیزات.
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مقدمه

آرشیو پدیدهای ایستا و مرده نیست؛ بلکه َدرپی بهدستآوردن نقشی فعال در جامعه است.
آرشیوهابهعنوانمنابعاصیلومنسجماطالعات،نقشیاساسیدرپیشبردپژوهشهایتاریخی،
دانشافزایی ،و تصمیمگیری صحیح براساس سوابق و شواهد تاریخی دارند .باتوجهبه همین
نقش است که آرشیوها با ایجاد بستری مناسب برای دسترسی به اطالعات اسنادی برای آحاد
جامعه بهویژه پژوهشگران به دولتها در برنامهریزیهای کالن برای توسعۀ کشور کمک
میکنند .در سالهای اخیر تقریب ًا بیشتر سازمانهای کشور براساس نوع فعالیت خود آرشیو
سازمانی تشکیل دادهاند (رضایی شریفآبادی و نیکومنظری ،1388 ،ص.)109
آرشیو سازمانی ،مجموعهای از اسناد و مدارک باارزش یک سازمان یا مؤسسه است که
ارزش نگهداری دائمی داشته باشد 1.با ایجاد آرشیو در بیشتر سازمانهای کشور جای آرشی ِو
سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری خالی است .توجه به آمار سوانح هوایی در
ِ
تاریخ هوانوردی کشور مؤید این نکته است که صنعت هوانوردی ایران با مشکالت متعددی
مواجهاست و باوجودِ سابقهای طوالنیتر از خطوط هوایی کشورهای همسایه ،جایگاهی
پایینتر از آنها دارد .سوانح هوایی در کشورمان در طول  29سال گذشته بهطور متوسط سالی
یکبار خانوادههای زیادی را داغدار کردهاست 2.ایجاد آرشیو در سازمان هواپیمایی کشوری
برای حفظ و نگهداری اسناد مربوط به سوانح هوایی نیازی ضروری است تا بتوان از آن اسناد
در بررسی سوانح استفاده کرد .بررسی سوانح هوایی با کمک اسناد ،کاری است که در اکثر
کشورهای پیشرفتۀ دنیا بهصورت حرفهای انجام میشود .شناخت عوامل مؤثر در بروز سوانح
و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب میشود؛ 3بنابراین راهاندازی
آرشیو در مرکز اسناد سوانح هوایی برای امکان پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی-پژوهشی
عالقهمندان صنعت هوانوردی ضروری است؛ مرکزی که بتواند تمام اسناد پراکندۀ سوانح
هوایی را یک جا گردآوری کند و در دسترس پژوهشگران قرار دهد.
بیشاز نود سال از تأسیس سازمان هواپیمایی کشوری میگذرد ،ولی این سازمان
هنوز آرشیو سوانح هوایی ندارد .ایجاد آرشیو سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری
میتواند گامی مهم درجهت کاهش سوانح هوایی باشد .بههمیندلیل پژوهش حاضر برای
امکانسنجی ایجاد آرشیو سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد.
1. http://shamshirgar.com/files/
Archive/Archive-2.pdf
2. http://www.smtnews.ir/car/
3. http://www.safetymessage.com/
education
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هدف کلی پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر امکانسنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری است.
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اهداف فرعی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1بررسی وضعیت کنونی نیروی انسانی شاغل در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری؛
 .2بررسی وضعیت کنونی تجهیزات فنی موجود در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری؛
 .3بررسی وضعیت کنونی ساختمان درنظرگرفتهشده برای دفتر بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری؛
 .4تعیین مشخصات نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری؛
 .5تعیین مشخصات تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری؛
 .6تعیین مشخصات ساختمانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری.

پرسشهای اصلی پژوهش

 .1وضعیت کنونی دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری به چه
صورت است؟
 .2آیا امکان ایجاد آرشیو سوانح هوایی در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری وجود دارد؟
پرسشهای فرعی پژوهش
 .1وضعیت کنونی نیروی انسانی شاغل در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری چگونه است؟
 .2وضعیت کنونی تجهیزات فنی موجود در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری چگونه است؟
 .3وضعیت کنونی ساختمان درنظرگرفتهشده برای دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری چگونه است؟
 .4مشخصات نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری چیست؟
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 .5مشخصات تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری چیست؟
 .6مشخصات ساختمانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری چیست؟

روش پژوهش

 .1رئیس دانشگاه ساها ،فرماندهان
عالیرتبۀنهاجا،خلبانهایجنگندههای
 F4و  ،F5استادان پرواز دانشکدههای
خلبانی مسافربری ،استادان دانشگاه
شهید ستاری ،خلبانهای فرودگاه شهید
هاشمینژاد مشهد ،و دیسپچرهای
فرودگاه امامخمینی و مهرآباد.
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برای پژوهش حاضر از روش پیمایشی-توصیفی استفاده شدهاست .ابتدا با استفاده از روش
کتابخانهای ،منابع ،گزارشها و مستندات مرتبط مطالعه شد .این مطالعه برای طراحی سیاهۀ
وارسی برای امکانسنجی نیروی انسانی ،تجهیزات ،و ساختمان دفتر بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد.
پژوهش حاضر توصیفی است ،ازاینجهت که پژوهشگر درصدد بررسی فراوانی
ضرورت ایجاد آرشیو سوانح هوایی و پاسخگویی به پرسشهای مربوط به وضعیت
فعلی و شرایط موجود دررابطهبا امکانسنجی آرشیو سوانح هوایی است و پیمایشی است،
ازاینجهت که پژوهشگر درصدد جمعآوری فراوانی دادهها ازطریق پرسشنامه در میان
مدیران و متخصصان حوزۀ سوانح هوایی دربارۀ امکانسنجی ایجاد آرشیو سوانح هوایی
در سازمان هواپیمایی کشوری است.
در پژوهش حاضر بسته به نیازِ بخشهای مختلف از شیوهها و ابزارهای مختلفی
برای گردآوری اطالعات استفاده شدهاست .پژوهشگر برای اطالع از وضعیت کنونیِ دفتر
بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از فنون مشاهده و مصاحبه استفاده
کردهاست .پژوهشگر برای درک بیشتر از سوانح هوایی ،هواپیما ،اصطالحات هواپیمایی،
و هرآنچه مربوط به دانش هواپیمایی و هوانوردی میشود ،بهمدت یک سال در آموزشگاه
خلبانی پارسیس مشغول بهکار شد .پژوهشگر ابتدا به دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری مراجعه کرد و به مشاهدۀ وضع موجود پرداخت .سپس بهدلیل ناآشنایی
1
کارکنان دفتر با مباحث آرشیوی ،مصاحبهای با متخصصان صنعت هوانوردی انجام شد.
برای بررسی دقیق وضعیت موجودِ اسناد در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی
کشوری و تعیین ملزومات و امکانات الزم برای راهاندازی آرشیو سوانح هوایی ،یک سیاهۀ
وارسی و یک پرسشنامه براساس مشاهدهها ،مصاحبهها ،مطالعات کتابخانهای و استانداردها
تدوین شد .این سیاهۀ وارسی بهترتیب ویژگیهای نیروی انسانی شاغل را در قالب  10مقولۀ
اصلی و  64مؤلفۀ فرعی ،تجهیزات موردنیاز را در قالب  3مقولۀ اصلی و  34مؤلفۀ فرعی،
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ساختمان مناسب برای آرشیو را در قالب  10مقولۀ اصلی و  77مؤلفۀ فرعی ،و نرمافزار
مناسب آرشیو را در قالب  1مقولۀ اصلی و  16مولفۀ فرعی بررسی کردهاست.

چگونگی طراحی سیاهۀ وارسی و پرسشنامه

سیاهۀ وارسی و پرسشنامۀ استفادهشده در این پژوهش با مطالعۀ پژوهشهای مرتبط
دربارۀ آرشیو ،امکانسنجی ،و سوانح هوایی ،و انجام مشاهده و مصاحبه طراحی و تدوین
شدهاست .پژوهشگر برای شناسایی و استخراج عناصر بهکاربردهشده برای تجهیزات،
ساختمان و نیروی انسانی با هدف تهیۀ سیاهۀ وارسی ،عالوهبر بررسی منابع فارسی و
التین موجود در کتابخانهها ،و وبسایتهای معتبر فعالیتها و سازوکارهای موجود در
دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری را با مشاهدات مستقیم حاصلاز
مراجعات مکرر بررسی کردهاست.
بعداز مرور پیشینهها و مطالعۀ منابع اطالعاتی موجود ،ملزومات و مؤلفههای الزم
برای راهاندازی آرشیو گردآوری شد .سپس این عوامل با نیازهای دفتر بررسی سوانح و
حوادث تطبیق داده شد و سیاهۀ وارسی براساس مقیاس اسمی (بلی و خیر) تنظیم شد.
در ادامه ،برای تکمیل طراحی سیاهۀ وارسی ،پرسشنامهای طبق طیف لیکرت تهیه شد.
در این پژوهش یک سیاهه و یک پرسشنامه تهیه شدهاست که سیاهه برای کسب
اطالعات از موقعیت و امکانات دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی با پاسخ
بلی و خیر تهیه شده و معاونت سوانح هوایی به آن پاسخ دادهاست .همان سؤاالت قبلی
این بار در قالب پرسشنامه برطبق طیف لیکرت به گروه بررسی دفتر بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی کشوری داده شده و نظرات آنها هم اولویتبندی شدهاست.

روایی و پایایی ابزار پژوهش

برای سنجش روایی پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامۀ اولیهای طرح شد و برای اعتبارسنجی در
اختیار  7نفر از متخصصان حوزۀ علم اطالعات قرار داده شد و سرانجام با مدنظر قراردادن
نظرات کارشناسان و متخصصان و راهنماییهای استادان راهنما و مشاور ،پرسشنامۀ نهایی
شکل گرفت.

پیشینۀپژوهش

پژوهشهای انجامشده در داخل کشور

درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی یا امکانسنجی ایجاد آن تاکنون پژوهشی در ایران انجام
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نشدهاست .ازاینرو ،پژوهش حاضر بررسی نوینی درزمینۀ ایجاد آرشیو سوانح هوایی در
ایران بهشمار میآید .درزمینۀ امکانسنجی با محوریت آرشیو و کتابداری و همچنین در
حوزۀ آرشیو تخصصی در سازمانهای دیگر پژوهشهایی انجام شدهاست؛ ولی درزمینۀ
امکانسنجی ایجاد آرشیو سوانح هوایی اولینبار است که پژوهش انجام شدهاست.

پژوهشهای انجامشده در خارج از کشور

1. Shelley
2. Air Accidents Investigation
Branch reports
3. National Transportation Safety
Board
4. Bureau d’Enquêtes et d’Analyses
pour la sécurité de l’aviation.
5. http://archives.pr.erau.edu
6. Arkansas
7. Auburn
8. Boston
9. Boise
10. Batesville
11. Michael Anderson
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در منابع خارج از کشور هم ،مقاله یا پایاننامهای تخصصی درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی
پیدا نشد .درزمینۀ سوانح هوایی ،و علل و بررسی آن مقاله و کتاب فراوان است؛ ولی
درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی منبعی یافت نشد .پژوهشگر برای کسب اطالعاتی در این
زمینه ایمیلهایی به دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمانهای هواپیمایی انگلستان،
1
کانادا ،آمریکا ،فرانسه ،آفریقای جنوبی ،چین ،و ایکائو ارسال کرد .در جواب ،آقای شلی
رئیس مرکز عملیات سازمان هواپیمایی انگلستان در ایمیلی توضیح دادند که «انگلستان
ِ
سمت فرمتهای دیجیتال
و کشورهای مشابه ،برای بررسی حادثه درحال حرکت به
هستند؛ به این معنی که برای دریافت دادههای تاریخی سوانح هوایی یکی از بهترین منابع،
جستوجو در وبسایتها است؛ مانند (AAIB 2بریتانیا)( NTSB3 ،ایاالتمتحده) و BEA4
(فرانسه) .همچنین یکی از بهترین وبسایتهای شبکۀ ایمنی حملونقل هوایی سایت
 https://aviation-safety.net/databaseاست» (شلی.)2016 ،
در ایمیلی دیگر ،برندان اگان مسئول واحد تحقیقات حوادث هوایی انگلستان دربارۀAAIB
چنین توضیح دادند AAIB« :یک پایگاه دادۀ ساده از تمام حوادث هوایی بریتانیا است .همۀ
حوادث یک فایل مقاله دارند که اسناد مربوط به حادثه در آن قرار داده میشود .به هر حادثه
شماره پروندۀ منحصربهفرد داده میشود و هنگامیکه تحقیقات بهپایان رسید ،گزارش نهایی آن
بهصورت آنالین بر روی سایت https://www.gov.uk/aaib-reportsمنتشر میشود» (اگان.)2016،
دفرت آرشیو سوانح هوایی ،5مرکز آرشیوی است در آمریکا که به جمعآوری سوانح
هوایی و مجموعههای ویژۀ انجمن هوایی دانشگاهها میپردازد .این آرشیو شامل مجموعۀ
دانشگاه آرکانزاس ،6آبرن ،7بوستون ،8بویزی ،9کتابخانۀ یادبود باتسویل 10و مجموعۀ مایکل
اندرسون 11در تاریخ هواپیما است .در این مرکز آرشیوی ،پروندههای تحقیق دربارۀ
تصادفات هواپیماها حاوی گزارشها ،تحلیلهای سوانح و حوادث هوایی ،عکسها و
اسناد مرتبط موجود است .هزاران گزارش و مطالعات دربارۀ طراحی و مهندسی سیستم،
مطالعات ،ایمنی طراحی ،پیشگیری از حوادث ،عملیات ،موضوعات هواشناسی ،مدلهای
هواپیماهای خاص و… در این مرکز موجود است.
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پایگاه دادۀ حوادث هوایی ،1مرکز آرشیو دیگری است که به جمعآوری اسناد هوایی از
سال  1920تاکنون پرداختهاست .این پایگاه شامل اسناد تمام حوادث هوایی و غیرنظامیِ
هواپیماهای مسافربری ،هواپیماهای بدون سرنشینِ برنامهریزیشده و غیربرنامهریزیشده
از سراسر جهان است .در این پایگاه ،تجزیهوتحلیل سوانح هوایی نیز انجام میشود.
ادارۀ حملونقل آمریکا ( :2)BTSاین اداره شامل بانک اطالعات سوانح حملونقل هوایی
و چکیدههایی آرشیوی از پروندۀ حادثههای هواپیمایی کشوری است .این بانک اطالعاتی
را انجمن ایمنی حملونقل ملی ( )NTSBجمعآوری کردهاست .این آرشیو تمام حوادث و
سوانح هوایی ایاالتمتحده را پوشش میدهد .هر رکورد سانحۀ هوایی ،توصیف هواپیما،
ِ
عملیات ،پرسنل ،شرایط محیطی ،علت احتمالی ،عوامل مؤثر ،و نتایج را نگهداری میکند.
بهعلت اهمیت اسناد سوانح هوایی در بررسی و جلوگیری از تکرار سوانح هوایی،
دفاتر آرشیوی مختلفی در جهان وجود دارند که اسناد ،گزارشها ،فیلم ،و عکس سوانح
هوایی را جمعآوری میکنند و در اختیار پژوهشگران قرار میدهند .گزارشهایی از این
اسناد بر روی وبسایتها موجود است؛ ولی برای اسناد محرمانهتر شرایطی خاص وجود
دارد که توضیحات الزم برای آنها در وبسایتها آمدهاست.
صنعت هوایی جهان در دو دهۀ اخیر شاهد تحوالتی چشمگیر در حوزۀ مدیریت ایمنی
بودهاست .یکی از ابزارهای مهم در استقرار ایمنی ،نرمافزار ایکرز 3است که نقشی مهم در
کاهش سوانح هوایی در کشورهای بهرهبردار داشتهاست .بررسی آمار تلفات و خسارات
ناشی از سوانح هوایی قبل و بعداز پیادهسازی ایکرز مؤید این مطلب است 4.پایگاه ایکرز
با مشارکت مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا ،مؤسسۀ حفاظت و امنیت شهروندان،
و آژانس ایمنی حملونقل هوایی اروپا با هدف دستیابی به یک پایگاه موفق ایمنی درزمینۀ
حملونقل هوایی به گردآوری دادهها و اسناد سوانح هوایی در سطح اروپا و جهان میپردازد.
از وظایف ایکرز جمعآوری ،یکپارچهسازی ،و انتشار دادههای سوانح هوایی است.
در خارج از ایران ضرورت ایجاد آرشیو سوانح هوایی از همان ابتدا حس شدهاست؛
درنتیجه مراکز آرشیوی سوانح هوایی در داخل سازمانهای هواپیمایی یا خارج از آنها
بهوجود آمدهاند و به بررسی اسناد سوانح هوایی برای کاهش حوادث هوایی پرداختهاند.
بررسی پیشینههای پژوهشی حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی در موضوع
امکانسنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی کشوری در داخل
ایران و خارج از ایران انجام نشدهاست.
مروری بر پژوهشهای انجامشده نشان داد که بهدلیل نوپابودن موضوع آرشیو سوانح
هوایی در ایران خأل تحقیقات در این زمینه وجود دارد.

1. http://www.planecrashinfo.com
2. https://www.bts.dot.gov/
3. ECCAIRS.
4. http://ofoughparvaz.ir/evaluationof-software-safety-eccairs-reductionin-air-disaster.
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یافتههایپژوهش

پرسش اصلی اول :وضعیت کنونی دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیامیی
کشوری به چه صورت است؟
ِ
نیروی انسانی ،تجهیزات ،و
برای پاسخ به این پرسش ،سه پرسش فرعی درارتباطبا
ساختمان دفتر بررسی سوانح و حوادث در سازمان هواپیمایی کشوری ،طرح شد.

پرسش فرعی اول :وضعیت کنونی نیروی انسانی شاغل در دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیامیی کشوری چگونه است؟

در این بخش پژوهشگر با مراجعۀ حضوری ،مشاهده و مصاحبه به بررسی وضعیت نیروی
انسانی پرداخت .در بخش اداری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری
 9کارمند مشغول کارند؛  6نفر مرد و  3نفر زن .دو نفر از زنان مدرک دیپلم دارند و یک نفر
کارشناس حقوق هوانوردی است .هر  6نفر آقایان هم مدارک خلبانی دارند.
هیچیک از کارمندان شاغل در بخش اداری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیمایی کشوری با مباحث تخصصی کتابداری و آرشیو (فهرستنویسی توصیفی و
تحلیلی ،توانایی کار با فهرستبرگه ،دانش سندداری ،و نرمافزارهای آرشیوی) آشنایی ندارند.
درزمینۀ دانش تخصصی کارکنان 7 ،کارمند از  9کارمند کام ً
ال با سوانح هوایی آشنایند
و با دیگر کشورها و ایکائو هم در ارتباطاند.

پرسش فرعی دوم :وضعیت کنونی تجهیزات موجود در دفرت بررسی سوانح و حوادث سازمان
هواپیامیی کشوری چگونه است؟

برای بررسی دقیقتر ،تجهیزات به سه دستۀ کلی تقسیم شدند و دادههای مربوط به این
بخش ازطریق مشاهده و مصاحبه گردآوری شد:
الف) تجهیزات فنی؛
ب) تجهیزات حوزۀ حفاظت و نگهداری؛
ج) تجهیزات موردنیاز کاربران.

تجهیزات فنی(بازبینی و بازشنوایی)

تجهیزات فنی (بازبینی و بازشنواییِ) دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی
کشوری شامل یازده دستگاه رایانه است که دو دستگاه در قسمت بایگانی قرار دارد و نه
دستگاه دیگر برای هر کارمند یک دستگاه رایانه موجود است .همچنین دوربین فیلمبرداری
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حرفهای دیجیتال ،ضبطصوت ،و دستگاه پخش فیلم هم در این بخش موجود است.

تجهیزات حفاظت و نگهداری

تجهیزات حفاظت و نگهداری این مرکز فقط دوربینهای مداربسته است.

تجهیزاتموردنیازکاربران

درحالحاضر این بخش فاقد هرگونه امکاناتی ازجمله رایانه مخصوص برای جستوجو،
میز مطالعه ،و کمدهای شخصی است.

پرسش فرعی سوم :وضعیت فعلی ساختامن درنظرگرفتهشده برای دفرت بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیامیی کشوری چگونه است؟

بهلحاظ موقعیت مکانی ،ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری آفتابگیر است ،در مسیر
باد قرار ندارد و از تأسیسات نظامی ،انبارهای مواد منفجره ،تأسیسات هستهای و شیمیایی
و کارخانهها دور است .این ساختمان از مکانهای مرطوب بهدور است و درمعرض
آبگرفتگی و در جوار ساختمانهای بلند هم قرار ندارد .این ساختمان در غرب شهر
تهران و در نزدیکی خطوط مترو ،اتوبوس تندرو و تاکسی قرار دارد؛ بهنحویکه کاربران
بهراحتی میتوانند به این مکان دسترسی داشته باشند .همچنین این ساختمان در نزدیکی
مؤسسات آموزشی ازجمله دانشکدۀ صنعت هواپیمایی کشوری قرار دارد.
ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری بهدلیل استفادهنشدن از مصالح مقاوم دربرابر
آتش ،سرما ،خشکی ،و رطوبت در ساخت آن و مجهزنبودن به عایق صوتی –باتوجهبه
آلودگی صوتی آن منطقه بهعلت نزدیکی به باندهای هواپیمایی -با تهدید اساسی
مواجهاست.
اسکلت این ساختمان بتنی و سیمانی است.
این ساختمان با مصالح مقاوم دربرابر حریق ساخته نشدهاست؛ ولی سیستمهای
ِ
اطفای حریق مکانیزه و پیشرفته دارد.
پیشبینی الزم برای کنترل دما و رطوبت در این ساختمان انجام نشدهاست.
این ساختمان تاکنون حادثۀ آتشسوزی یا نشت آب نداشتهاست.
از یافتههای مذکور چنین میتوان نتیجه گرفت که دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان
هواپیمایی کشوری ازنظر نیروی انسانی آشنا به مباحث خلبانی و سوانح هوایی وضع خوبی
ِ
آرشیوی نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز آرشیو وضع خوبی ندارد.
دارد؛ ولی ازلحاظ دانش
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ساختمان دفتر بررسی سوانح و حوادث هواپیمایی کشوری ازنظر مکانی وضعیت
خوبی دارد؛ آفتابگیر است ،در مسیر باد قرار ندارد و از تأسیسات نظامی ،انبارهای مواد
منفجره ،تأسیسات هستهای و شیمیایی و کارخانهها دور است؛ ولی ازنظر استفاده از مصالح
ضدحریق ،حفاظت و نگهداری ،و مقابله با آلودگی وضع مطلوبی ندارد.

پرسش اصلی دوم :آیا امکان ایجاد آرشیو سوانح هوایی در دفرت بررسی سوانح و
حوادث هواپیامیی کشوری وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش ،سه پرسش فرعی درزمینۀ نیروی انسانی ،تجهیزات ،و ساختمان
براساس استانداردها و دیدگاههای کارشناسان دفتر بررسی سوانح و حوادث در سازمان
هواپیمایی کشوری ،طرح شد.

پرسش فرعی چهارم :مشخصات نیروی انسانی الزم برای ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیامیی کشوری از دیدگاه کارشناسان سوانح هوایی سازمان هواپیامیی کشوری
چیست؟
در این بخش ابتدا تمام مهارتها و ویژگیهای الزم برای کارکنان بخش آرشیو سوانح
هوایی از متون معتبر موجود ،استانداردها و نتیجۀ مصاحبهها استخراج و در جدولی
بهصورت طیف لیکرت 5تایی تقسیم شد؛ سپس در اختیار کارشناسان دفتر بررسی سوانح
و حوادث قرار گرفت تا براساس اهمیت رتبهبندی شوند.

سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای ُبعد نیروی انسانی

در جدول شمارۀ  1مقولههای اصلیِ بررسیشدۀ بُعد نیروی انسانی ذکر شدهاست و در
جدولهای دیگر مؤلفههای فرعی هریک از این مقولهها با رتبهبندی ذکر شدهاست.
معیارهای اصلی بُعد نیروی انسانی

جدول 1
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
بُعد نیروی انسانی
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میانگینرتبه

مهارت فنی الزم برای کارکنان مراکز آرشیوی

2/26

مهارتهای فنی و تخصصی موردنیاز برای کارکنان

3/72

تحصیالت و تخصص کارکنان

2/41

دانش مرتبط با حوزۀ سوانح هوایی برای کارکنان آرشیو سوانح هوایی

3/57

مهارتهای الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و ارتباط با دیگر نهادها

3/03
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سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای گردآوریمنابع اطالعاتی

اسناد سوانح هوایی با دو روش تولید و انتقال تهیه میشود و اهدا و واسپاری سند در این
حوزه وجود ندارد .در جدول شمارۀ  2نحوۀ گردآوری اسناد ذکر و رتبهبندی شدهاست.
شاخصهای ُبعد گردآوری منابع اطالعاتی

میانگینرتبه

تولید
انتقال

1/44
1/56

جدول 2
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایگردآوریمنابع
اطالعاتی

سنجش معیارها و ابعاد شاخص گردآوری منابع نشان میدهد که بین دو بُعد تولید
و انتقال اختالف معناداری وجود ندارد و هر دو بُعد اولویت یکسانی دارند.

سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایآمادهسازیاسناد

در جدول شمارۀ  3آمادهسازی اسناد در قالب  2مؤلفه ذکر شدهاست.
شاخصهای بُعد آمادهسازی اسناد برای قرارگرفنت در قفسه

میانگینرتبه

قراردادن مواد آرشیوی در پوشش مناسب
چسباندن اطالعات مرتبط رویِ پوشش مخصوص نگهداری

1/53
1/47

جدول 3
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
آمادهسازی اسناد

سنجش معیارها و ابعاد شاخص آمادهسازی اسناد نشان میدهد که بین دو بُعد مذکور
اختالف معناداری وجود ندارد.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای تنظیم و توصیف منابع

در جدول شمارۀ  4تواناییهای نیروی انسانی موجود در سوانح هوایی از بُعد تنظیم و
توصیف منابع بررسی شدهاست.
میانگینرتبه

شاخصهای بُعد تنظیم و توصیف منابع
فهرستنویسی توصیفی (شامل عنوان ،نام ماده ،اسامی عوامل تولید ،نام محل ،نام
رشکت سازنده ،تاریخ ساخت ،اطالعات فیزیکی دربارۀ آن مادۀ آرشیوی ،یادداشت و
باألخره خالصۀ محتوای مادۀ آرشیوی)

3/67

فهرستنویسی تحلیلی (شامل موضوع و شناسههای افزوده)

3/73

جدول 4
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایبُعد
تنظیم و توصیف منابع
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شاخصهای بُعد تنظیم و توصیف منابع

ادامۀ جدول 4
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
بُعد تنظیم و توصیف منابع

میانگینرتبه

توانایی کار با فهرستبرگۀ چاپی و الکرتونیکی

3/17

آشنایی مناسب با نرمافزارهای کتابخانهای و آرشیوی و شناخت قابلیتهای آنها

3/24

دانش گسرتده درزمینۀ روشهای فهرستنویسی ازجمله روش رایانهای

3/66

داشنت دانش سندداری

3/53

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای حفظ و نگهداری منابع

در جدول شمارۀ  5توانایی نیروی انسانی ازلحاظ توانایی در حفظ و نگهداری منابع
آرشیوی بررسی شدهاست.
شاخصهای بُعد حفظ و نگهداری منابع
رفع آلودگی و ضدعفونی منابع

جدول 5
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
حفظ و نگهداری منابع

میانگینرتبه
3

انتقالمنابعبهفرمتهایحفاظتی

2/87

ایجاد رشایط مناسب برای نگهداری

2/96

تهیۀ کپی از نسخۀ اصل منابع

3/03

بررسی دورهای منابع

3/14

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای دسرتسی به منابع

در جدول شمارۀ  6معیارهای دسترسی کاربران به منابع آرشیوی در قالب  4مقوله ذکر
شدهاست.
شاخصهای بُعد دسرتسی به منابع

جدول 6
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
دسرتسی به منابع

138

میانگین رتبه

توانایی ایجاد امکان دسرتسی آسان به منابع مطابق با حقوق مراجعهکنندگان

2/56

آگاهیدادن به مراجعان دربارۀ رویۀ کار و تغییروتحوالت ،مطابق با آییننامه

2/53

مناسب منابع بهمنایشدرآمده
توانایی توصیف دقیق و ِ

2/47

توانایی عرضۀ توضیحات برای منابعِ دارای محدودیت دسرتسی

2/44
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سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایگردآوریمنابع

در جدول شمارۀ  7اطالعاتی که نیروی انسانی دفتر بررسی سوانح و حوادث باید
جمعآوری و حفظ و نگهداری کند ،در قالب  6مؤلفه ذکر شدهاست.
شاخصهای ُبعد گردآوری منابع

میانگینرتبه

منت گزارشهای سوانح هوایی

2/74

فیلم ثبتشده از سانحه

3/66

مصاحبه با افراد دررابطهبا سوانح

3/66

عکس از سانحه و هواپیام

3/81

اشیا

3/71

اطالعات پروازی هواپیامی سانحهدیده

3/41

جدول 7
سنجشمیانگینرتبۀ
معیارهایگردآوریمنابع

سنجش معیارهای ضوابط اخالقی الزم در یک مرکز آرشیوی سوانح هوایی

اخالق حرفهای ،مجموعهای از کنشها و واکنشهای اخالقی پذیرفتهشدهای است که
سازمانها یا مجامع حرفهای مقرر میکنند تا مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را در
اجرای وظایف حرفهای برای اعضای خود فراهم آورند .در جدول شمارۀ  8ضوابط
اخالقی الزم برای یک مرکز آرشیوی سوانح هوایی در  7مؤلفۀ اصلی آورده شدهاست.

میانگینرتبه

شاخصهای بُعد ضوابط اخالقی الزم در یک مرکز آرشیوی
نگهداری و حفظ متامیت مواد مجموعه

4/43

درستکاری در دسرتسپذیرکردن ،مجموعهسازی و دیگر فعالیتها

3/73

حق دسرتسی

3/67

رعایتحاکمیتقانونوتصمیمگیریمبتنیبرخطمشی

4/23

راستی ،درستی ،پاسخگویی و شفافیت

3/97

حفظ ارسار محرمانه

3/83

تالش برای رسیدن به رشد حرفهای ،رفتار شخصی ،روابط حرفهای و وظیفۀ مراقبت از آن

4/07

جدول 8
سنجش معیارهای ضوابط اخالقی الزم در یک
مرکز آرشیوی سوانح هوایی
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نتایج بهدستآمده نشان میدهد که بین معیارها اختالف معناداری وجود ندارد؛ یعنی
میانگین رتبۀ بهدستآمده بین معیارها تقریب ًا در یک مقیاس قرار دارد.

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای تحصیالت و تخصص کارکنان

در جدول شمارۀ  9تحصیالت و تخصص نیروی انسانی در سه مقوله ذکر شدهاست.
شاخصهای بُعد تحصیالت و تخصص کارکنان

میانگینرتبه

سطح تحصیالت کارشناسی ارشد آرشیو بهعنوان حداقل تحصیالت

2/57

جدول 9

گذراندن دورۀ کارآموزی تخصصی در حوزۀ آرشیو اسناد

1/46

سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
تحصیالت و تخصص کارکنان

گذراندن دورۀ کارآموزی برای کسب مهارت در کتابداری

1/97

سنجش میانگین رتبۀ معیارهای دانش مرتبط با حوزۀ سوانح

در جدول شمارۀ  10شاخصهای بُعد دانش مرتبط با سوانح هواییِ الزامی برای کارکنان،
در قالب  7مقوله ذکر شدهاست.
شاخصهای بُعد دانش مرتبط با حوزۀ سوانح

جدول 10
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای
دانش مرتبط با حوزۀ سوانح

140

میانگینرتبه

آشنایی با تاریخچۀ سوانح هوایی

2/71

آشنایی با پایاننامهها و پایگاههای داده در حوزۀ سوانح هوایی

4/10

آشنایی با وبسایتهای تخصصی سوانح هوایی

3/91

آشنایی با نرشیات و کتابهای تخصصی هوانوردی و سوانح هوایی

4/21

آشنایی با فرهنگنامهها و دایرةاملعارفها و اصطالحشناسی سوانح هوایی

4/40

داشنت مدرک مرتبط با هوانوردی یا تجربۀ کار در دفرت بررسی سوانح و حوادث

4/37

آشنایی با نرمافزارهای سوانح هوایی

4/29
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سنجش معیارهای مهارتهای الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل

در جدول شمارۀ  11مهارتهای الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و
ارتباط با دیگر نهادهای بخش آرشیو سوانح هوایی در قالب  15مقوله ذکر شدهاست.
شاخصهای بُعد مهارتهای الزم برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و دیگر نهادها

میانگینرتبه

آشنایی با مجامع و انجمنهای آرشیوی

8/22

عضویت در مجامع و انجمنهای آرشیوی

7/46

ارتباط با مجامع و انجمنهای آرشیوی

5/96

حضور فعال در مجامع و انجمنهای آرشیوی

6/44

همکاری با کشورهای دیگر درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی

6/13

رشکت در سمینارها و کنفرانسها

8/35

تعامل با رشکتهای هواپیامیی داخل کشور

7/57

تعامل با آرشیو سوانح هوایی کشورهای دیگر

8/84

تعاملباایکائو

8/93

تعامل با خلبانان سوانح هوایی ،پژوهشگران ،مهندسان پرواز ،و برج مراقبت

9/76

تعامل با کشورهای سازندۀ هواپیام

9/25

تعامل با کشور طراح هواپیام

8/60

تعاملباکشورثبتکنندۀهواپیام

8/24

جدول 11

تعامل با ECCAIRS1

7/78

مبادلۀ اطالعات سوانح و حوادث هواپیامیی با کشورهای دیگر

8/47

سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایمهارتهایالزم
برای کارکنان درزمینۀ تعامل با جوامع خلبانی و
ارتباط با دیگر نهادها

پرسش فرعی پنجم :مشخصات تجهیزات الزم برای ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیامیی ،از دیدگاه کارشناسان سوانح هوایی سازمان هواپیامیی کشوری چیست؟

برای پاسخ به این پرسش تجهیزات را در سه مؤلفۀ اصلی ذکرشده در جدول شمارۀ 12
گنجاندهایم .این تجهیزات شامل تجهیزات فنی است که مقولههای فرعی آن در جدول
شمارۀ  13ذکر و رتبهبندی شدهاست؛ همچنین شامل تجهیزات حفاظت و نگهداری
است که مقولههای فرعی آن در جدول شمارۀ  14ذکر و رتبهبندی شدهاست و همچنین

1. European Co-ordination Centre
for Accident and Incident Reporting
Systems
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تجهیزات موردنیاز کاربران است که مقولههای فرعی آن در جدول شمارۀ  15ذکر و
رتبهبندی شدهاست.

جدول 12
اولویتبندیمیانگینرتبۀ
معیارهایبُعدتجهیزات

شاخصهایکلیامکانسنجی

میانگینرتبه

تجهیزاتفنی

2/53

تجهیزات حفاظت و نگهداری

2/37

تجهیزاتموردنیازکاربران

1/10

سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای ُبعدتجهیزاتفنی

در جدول شمارۀ  13تجهیزات فنی در قالب  14مقوله ذکر شدهاست.
شاخصهایبُعدتجهیزاتفنی

جدول 13
سنجش میانگین رتبۀ معیارهای بُعد
تجهیزاتفنی

142

میانگینرتبه

رسور

8/39

رایانه

8/79

نرمافزارهایمرتبط

8/40

شبکه

8/03

اسکرن

6/60

دستگاهزیراکس

6/44

پروژکتور

7/09

ضبطصوت

7/21

دوربین فیلمبرداری و میکروفن برای ضبط مصاحبه

8/06

دستگاهپخشفیلم

7/59

دستگاهبزرگمناییعکس

7/86

ویرتینمنایش

5/19

تجهیزاتبازخوانیضبطکنندههاییکهبهشدتآسیبدیدهاند

8/16

چاپگر

7/21
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سنجش میانگین رتبۀ معیارهای ُبعد تجهیزات حفاظت و نگهداری

در جدول شمارۀ  14تجهیزات حفاظت و نگهداری در  15مقوله ذکر شدهاست.
شاخصهای بُعد تجهیزات حفاظت و نگهداری

میانگینرتبه

برق اضطراری ساختامن

8/77

دفاترثبت

7/70

وسایلضدعفونیکنندۀمنابع

8/36

دستگاه اطفایِ حریق و دستگاههای هشداردهندۀ حرارتی

9/49

وسایل سنجش اسیدیته از آلودگی سطحی

7/40

دماسنجورطوبتسنج

7/63

دستگاه سنجش میزان آلودگی محیطی و آالینده

6/66

پوشهها و جعبههای غی ِراسیدی برای نگهداری اسناد متنی

8/80

تجهیزاتمناسببرایحملونقلجعبههایاسناد

8/11

آلبومها و پوششهای مخصوص نگهداری عکس

8/53

قوطی فلزی برای نگهداری اشیا

7/87

قفسهبندی فلزی مخزن (ثابت و ریلی)

7/80

قفسههایمخصوصنگهداریقوطیهایفیلم

7/09

قفسههای مخصوص نگهداریCD/DVD

8/16

قفسههایمخصوصجعبۀاشیاء

7/64

جدول 14
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایبُعدتجهیزات
حفاظت و نگهداری

سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای ُبعدتجهیزاتموردنیازکاربران
شاخصهایبُعدتجهیزاتموردنیازکاربران
رایانه برای جستوجو در نرمافزار
جزوههای راهنامی استفاده از آرشیو ،نرمافزار و…
میزهای بزرگ برای بررسی اشیا
میزهایمطالعه
کمدهای شخصی برای استفادۀ مراجعان

میانگینرتبه
3/23
3/23
2/96
2/91
2/67

جدول 15
سنجشمیانگینرتبۀمعیارهایبُعدتجهیزات
موردنیازکاربران
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سنجشمیانگینرتبۀمعیارهای ُبعدنرمافزار
شاخصهایبُعدنرمافزار

جدول 16
سنجشمیانگینرتبۀ
معیارهای بُعد نرمافزار

144

میانگینرتبه

پشتیبانی از انواع مختلف مدارک و قالبها

6/57

برخورداری از موتورهای جستوجوی مناسب

10/04

پیوندهایفرامتنیمیاناسناد

10/00

امکانتعیینشناسههایامنیتی

8/83

تعیینسطوحدسرتسی

8/70

پیشبینیهــای امنیتــی همچــون حفاظــت بــا گــذرواژه بـرای ورود و یــا منایــش بخشهــای خاصــی از
اطالعــات یــا کارکردهــای خــاص

7/21

امکانِ گرفنت گزارشهای مختلف متناسب با نیاز

7/84

امکان ردیابی فعالیت یک کاربر مشخص در محدودۀ زمانی

9/29

ذخیره و مدیریت محتوا (منابع موجود در آرشیوهای اسناد)

6/14

حفظمتامیتاسنادالکرتونیکی

8/63

مدیریت برونداد :چاپ ،تکثیر ،ارسال ازطریق پست الکرتونیکی و دورنگار

9/29

جستوجو و بازیابیِ اطالعات کتابشناختی و درونمتنی

8/76

کنرتلامنیت

8/73

امکانارزیابیفنی-تخصصی

8/10

امکان نظارت ،بازبینی ،و ارزیابی توسط متخصصان

9/76

امکان نظارت ،بازبینی و ارزیابی توسط کاربران

8/11
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پرسش فرعی ششم :مشخصات ساختامنی الزم برای ایجاد آرشیو در دفرت بررسی سوانح و حوادث
سازمانهواپیامییکشوریچیست؟

در طراحی ساختمان آرشیو ،الزم است تا به استانداردها ،نظر افراد متخصص ،و منابع معتبر
توجه شود؛ بنابراین از منابع مختلف و استانداردهای مرتبط در این حوزه کمک گرفته
شد تا این مؤلفهها بهشکلی مناسب دستهبندی و تفکیک شوند .در این بخش مشخصات
ساختمانی ،براساس استانداردهای موجود برای ساختمان آرشیو ،و منابع معتبر جمعآوری
شد .همۀ این مقولهها در یک سطحاند و وجود همۀ آنها اهمیت دارد؛ بههمیندلیل این
بخش توسط کارشناسان سوانح هوایی اولویتبندی نشدهاست و مشخصات ساختمانی
الزم برای ایجاد آرشیو سوانح هوایی فقط براساس استانداردها قید شدهاست.
مقوله

ردیف
1

آفتابگیربودن

2

قرارنداشنت در مسیر باد

3

نبودن درمعرض جوندگان ،حرشات ،و آفات

4

دوربودن از تأسیسات نظامی ،انبارهای مواد منفجره یا شیمیایی یا هستهای ،کارخانهها و مانند آنها

5

دوربودن از مناطق مرطوب (دریا ،دریاچه ،رودخانه)

6

نبودن درمعرض آبگرفتگی ،زلزله ،و طوفان

7

قرارنداشنت در جوار ساختامنهای بلند

8

نداشنت آلودگی محیطی (گردوغبار ،گازهای سمی مانند دیاکسید گوگرد یا سولفید هیدروژن)

9

دسرتسی آسان به ساختامن آرشیو برای مراجعان و وسای ِل نقلیه

10

دوربودن از آتشفشانها

11

لحاظشدن نیازهای سی سال آرشیوی

12

وجود خزانهای امن در نزدیکی ساختامن برای انتقال اسناد در مواقع بحرانی

جدول 17
مقولههای فرعی مربوط به محل قرارگرفنت
ساختامن
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در جدول شمارۀ  18موضوعات مربوط به استحکام ساختمان در شش مؤلفۀ اصلی
آمدهاست.
ردیف

جدول 18
مولفههای مربوط به
استحکامساختامن

مقوله

1

استفاده از مصالح دارای استانداردهای ایمنی

2

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر رسما

3

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر خشکی

4

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر رطوبت

5

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر آتشسوزی

6

سازۀ اصلی ساختامن باید از جنس فلز یا بتون باشد تا دربرابر زلزله مقاومت الزم را داشته باشد.

ردیف

جدول 19
مقولههای فرعی مربوط به
کنرتل صدا و نور

مقوله

1

مجهزبودن به عایق صوتی

2

وجود پنجرههایی با مساحت کنرتلشده

3

اســتفاده از المپهــای مخصــوص یــا روکــش ب ـرای المپهــای مصنوعــی غیرخورشــیدی ب ـرای جلوگیــری از
تخریــب م ـواد آرشــیوی

4

وجود پنجرههای دارای فیلرت نور فرابنفش

ردیف

جدول 20
مقولههایفرعیمربوط
به کنرتل دما و رطوبت

مقوله

1

دیوارهای خارجی دوجداره با فضای خأل (ایجادکردن نوعی عایق)

2

فضای خالی بین سقف اتاقها و طبقۀ باال (ایجادکردن نوعی عایق)

3

عایقپشتبام

ردیف

جدول 21
مقولههای فرعی مقابله ب
ا آلودگیها

146

مقوله

1

استفاده از صافیها برای مقابله با حرشات و گردوغبار

2

استفادهازفیلرتهایتصفیهکنندۀهوا

3

هواکشاستاندارد

4

دستگاههواساز
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

مقوله
امنیت
بیرون
ساختامن

امنیت
داخل
ساختامن

الف :قفلها و لوالهایی با امنیت زیاد
متام ورودیهای ساختامن ب:شیشۀامنیتی
(درها ،پنجرهها ،دریچهها) ج :موانع (حصارها ،نردهها)
بایدحفاظتشدهباشند .د :سیستمهای زنگ خطر
ھ:سیستمهایروشنایی
تجهیزبهدوربینمداربسته
قرارگرفنت مخزن در یک واحد مستقل خودگردان
داشنت خروجی اضطراری مناسب که از داخل بهآسانی باز شود و از بیرون باز نشود.
ایمنبودن مخزن دربرابر رسقت ،تخریب ،و تروریسم
زنگ خطر متصل به میز کنرتل
نبودن پنجره در مخزن
اعالمخطر و هشدار در مواقع بحران
وجود سیستمهای ِ
قراردادن کاالهای منایشی و مجموعهاسناد باارزش در اتاقها یا جعبههای امن
تجهیز محلهای کمتردّد به دوربینهای مداربسته یا آیینههای محدّب
نصب سیستم موجیاب حرکتی برای بعداز ساعت کار
وجود سیستمهای اطفایِ حریق مکانیزه و پیرشفته
زنگ خطر متصل به ایستگاه آتشنشانی یا ایستگاه زنگ خطر مرکزی
قفسهبندی مجهز به حائل سقفی برای مقابله با خرابی ناشی از آب و جریان آتشسوزی
وجود سیستم آبپاش برای حوادث آتشسوزی

ردیف

مقوله

1

محرمانگی :استفاده از رمزنگاری اطالعات برای حفاظت از اطالعات حساس و حیاتی بهصورت ذخیرهشده یا
منتقلشده

2

یکپارچگی متامیت :همواره داده در مقابل تغییرات تصادفی یا تعمدی حفاظت شود.

3

دردسرتسبودن :همواره داده برای کاربران مجاز دردسرتس و قابلاستفاده خواهد بود.

4

عدم انکار :استفاده از روش رمزنگاری برای بهدستآوردن شواهد بر وقوع یا عدم وقوع یک رویداد یا فعالیت

5

تصدیق :دستیابیِ گیرندگان تأیید میشود و عملیاتی که قصد دارند انجام دهند بررسی و مجوز الزم صادر میشود.

6

کنرتل دسرتسی :محدودکردن استفاده از رسویسهای الکرتونیکی بهجز برای افراد مجاز

7

حراست از خرابی بیشرت اسناد با جلوگیری از ورود و دسرتسی افراد غیرمجاز که باعث دستربد به سند یا زوال سند
میشوند.

8

حفاظت از مدارک با عکسبرداری یا هر کار دیگری برای مقابله با برچیدهشدن ،محوشدن ،گمشدن ،و خرابشدن.

جدول 22
مقولههای مربوط به امنیت

جدول 23
مقولههای مربوط به امنیت اطالعات
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ردیف

جدول 24
تخصیصمحلیبرایبخشهای
مختلف آرشیو

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مقوله
تخصیص محلی برای مطالعۀ اسناد متنی (گزارش ،یادداشت ،و بریدۀ جراید)
تخصیص محلی برای مشاهدۀ فیلمها و مصاحبهها
تاالرهایپژوهش
تخصیصمحلی برای بازشنواییاسنادشنیداری
شامل:
تخصیص محلی برای مشاهدۀ عکس
تخصیصمحلیبرایمطالعۀاسنادالکرتونیکی
محل دریافت اسناد
محل آزمایشگاه و ضدعفونیکردن اسناد
محل کنرتل و بازبینی ،بازشنوایی و تنظیم و پردازش مواد آرشیوی
فضایفنی
تخصیص محل دیجیتالسازی و تهیۀ نسخۀ کپی از اسناد
تخصیص محلی برای آمادهسازی اسناد برای قرارگرفنت در قفسهها
محل ارزشیابی و تفکیک اسناد
اسنادمتنی
عکسها
تفکیکمخازن
نقشهها
فیلمها و منابع صوتی
برای انواع منابع
اشیاء
گاوصندوق برای اسناد بسیار محرمانه
فضایی مخصوص بحث و گفتوگو میان پژوهشگران
فضای موردنیاز برای برپایی منایشگاه و هامیش
وجودکتابخانۀتخصصیهوانوردی
تخصیص فضایی اداری برای پذیرش مراجعان
تفکیک فضای مخزن از فضای اداری و محل مراجعان

بحثونتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر امکانسنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث
سازمان هواپیمایی کشوری بود.
منظور از امکانسنجی ،بررسی وضعیت این دفتر ازلحاظ نیروی انسانی ،تجهیزات
و ساختمان برای جمعآوری ،سازماندهی ،نگهداری و خدمترسانی به مراجعان است.
یافتههای پژوهش نشان داد که در بخش نیروی انسانی هیچیک از کارمندان شاغل
در بخش اداری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری با مباحث
تخصصی رشتۀ کتابداری و آرشیو (فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی ،توانایی کار با
فهرستبرگه ،دانش سندداری ،و نرمافزارهای آرشیوی) آشنایی ندارند .درزمینۀ دانش
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تخصصی کارکنان  7کارمند از  9کارمند کام ً
ال با سوانح هوایی آشنایند و با دیگر کشورها
و ایکائو هم در ارتباطاند؛ بنابراین سازمان هواپیمایی باید برای استفاده از افراد متخصص
در حوزۀ کتابداری و آرشیو (باتوجهبه اولویتبندی مهارتها در جدول  1تا  )11و یا
افزایش مهارتهای کارکنان فعلی خود تصمیمگیری کند که در بخش پیشنهادها هم به این
موضوع اشاره شدهاست.
تجهیزات فنی (بازبینی و بازشنوایی) دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی
کشوری شامل یازده دستگاه رایانه است که دو دستگاه در قسمت بایگانی قرار دارد و
نه دستگاه دیگر برای هر کارمند یک دستگاه موجود است .دوربین فیلمبرداری حرفهای
دیجیتال ،ضبطصوت ،و دستگاه پخش فیلم هم در این دفتر موجود است .تجهیزات
حفاظت و نگهداری این مرکز فقط شامل دوربینهای مداربسته است که این تجهیزات
پاسخگوی نیازهای ایجاد آرشیو نیست و سازمان هواپیمایی باید برای تهیۀ تجهیزات
مناسب (طبق جدول  12تا  )16اقدام کند .سازمانهای هواپیمایی معموالً تجهیزاتی پیشرفته
و روزآمد دارند؛ بنابراین بهنظر میرسد که مهیاکردن تجهیزات مناسب برای ایجاد آرشیو
برای سازمان هواپیمایی کشوری ایران امکانپذیر باشد.
ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری بهدالیل زیر با تهدید اساسی مواجه است:
استفادهنکردن از مصالح مقاوم دربرابر آتش؛ مجهزنبودن به عایق صوتی باتوجهبه آلودگی
صوتی آن منطقه بهعلت نزدیکی به باندهای هواپیمایی؛ استفادهنکردن از المپهای
مخصوص و دستگاههای کنترل دما و رطوبت .در طراحی ساختمانهای آرشیو اسناد
از استانداردهای ویژهای پیروی میشود؛ بنابراین ساختمان آرشیو دفتر سوانح سازمان
هواپیمایی هم باید با این استاندارها مطابقت داشته باشد (این استاندارهای در جدول  17تا
 24آمدهاست) .سازمانهای هواپیمایی معموالً از ضوابط امنیتی پیشرفتهای پیروی میکنند؛
بنابراین بهنظر میرسد که برای سازمان هواپیمایی ایران هم امکان تطابق با ضوابط امنیتی
ساختمان آرشیوها امکانپذیر باشد.

پیشنهادهایپژوهش

براساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش پیشنهادهایی در دو بخش مطرح میشود:

 .1پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

ِ
پیشنهادی برگرفته از یافتههای پژوهش عرضه میشود:
موارد زیر بهعنوان راهکارهای
• دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری برای راهاندازی آرشیو
خود به تدوین خطمشی نیاز دارد.
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• در محتوای خطمشی به جذب حمایتهای مالی و تخصیص بودجه از َسمت
سازمان مادر توجه شود.
• بودجۀ ویژهای در اختیار این مرکز قرار گیرد تا بتواند تجهیزات موردنیاز را تهیه کند.
• نرمافزاری تهیه شود که توانایی توصیف ،سازماندهی و بازیابی انواع منابع آرشیوی
و اسناد سوانح هوایی را داشته باشد.
• سازمان هواپیمایی کشوری ،مخازن خود را برای نگهداری انواع منابع موجود در
این مرکز آمادهسازی کند.
• دورههای کارآموزی تخصصی کتابداری و آرشیو برای نیرویهای شاغل برگزار
شود یا متخصصان کتابداری و آرشیو در کنار متخصصان سوانح هوایی بهکار
گرفته شوند.
• همکاریهای بیشتری بین دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری
و شرکتهای هواپیمایی انجام شود تا هم ،اطالعات سوانح هوایی دقیقتر ثبت
شود و هم ،از کارشناسان این شرکتها در بررسی علل سوانح هوایی استفاده
شود.
• واحد تکثیر ،نسخهبرداری ،تبدیل و تحول به نمودار ،و نقشهخوانی برای بررسی
اسناد سوانح هوایی ایجاد شود.
• امکان دسترسی به فایل الکترونیک پایگاههای اطالعاتی مراکز ذیربط با کمترین
تشریفات فراهم شود.
• پایگاه ثابت ثبت و نگهداری اسناد و مدارک ایجاد شود و امکان دسترسی به شبکۀ
ِ
سراسری دفتر سازمان هواپیمایی کشوری فراهم شود.
اطالعات

 .2پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

• انجام مطالعهای دقیق و علمی دربارۀ تدوین خطمشی برای ایجاد آرشیو سوانح
هوایی؛
• انجام مطالعۀ تطبیقی آرشیوهای سوانح هوایی کشورهای مختلف جهان.

منابع

کتاب

تعاونی (خالقی) ،شیرین .)1377( .استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی.
تهران :مؤلفان.
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درستکاری در دسرتسپذیرکردن ،مجموعهسازی و دیگر فعالیتها

قدیمی1389،

رعایتحاکمیتقانونوتصمیمگیریمبتنیبرخطمشی

قدیمی1389،

حق دسرتسی

قدیمی1389،

راستی ،درستی ،پاسخگویی و شفافیت

قدیمی1389،

حفظ ارسار محرمانه

قدیمی1389،

تالش برای رسیدن به رشد حرفهای؛ رفتار شخصی ،روابط حرفهای و
وظیفۀ مراقبت از آن

قدیمی1389،
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امکانسنجیایجادآرشیودر
دفرت بررسی سوانح و ...
نیرویانسانی

دانش مرتبط با حوزۀ
سوانح هوایی برای
کارکنانآرشیوسوانح
هوایی

مهارتهای الزم
برایکارکناندرزمینۀ
تعامل با جوامع
خلبانی و ارتباط با
دیگرنهادها

منابع

آشنایی با تاریخچۀ سوانح هوایی

آرشیوآمریکا

آشنایی با پایاننامهها و پایگاههای داده در حوزۀ سوانح هوایی

صفیپور1386،

آشنایی با وبسایتهای تخصصی سوانح هوایی

صفیپور1386،

آشنایی با نرشیات و کتابهای تخصصی هوانوردی و
سوانح هوایی
آشنایی با فرهنگنامهها و دایرةاملعارفها و اصطالحشناسی
سوانحهوایی
داشنت مدرکی مرتبط با هوانوردی و یا تجربۀ کار در بخش
سوانحهوایی

4

صفیپور1386،
طالب حقیقی1394،
آرشیو پان امریکن 103

آشنایی با نرمافزارهای سوانح هوایی

مروینام1390 ،

آشنایی با مجامع و انجمنهای آرشیوی

آرشیوآمریکا

عضویت در مجامع و انجمنهای آرشیوی

آرشیوآمریکا

ارتباط با مجامع و انجمنهای آرشیوی

آرشیوآمریکا

حضور فعال در مجامع و انجمنهای آرشیوی

آرشیوآمریکا

همکاری با کشورهای دیگر درزمینۀ آرشیو سوانح هوایی

فرشچی طهرانی1390،

رشکت در سمینارها و کنفرانسها

سایتسازمانهواپیامیی
کشوری
سایتسازمانهواپیامیی
کشوری
سایتسازمانهواپیامیی
کشوری
سایتسازمانهواپیامیی
کشوری
سایتسازمانهواپیامیی
کشوری
مجموعهقوانینایکائو،
انکس 13
مجموعهقوانینایکائو،
انکس 13
مجموعهقوانینایکائو،
انکس 13

تعامل با رشکتهای هواپیامیی داخل کشور
تعامل با آرشیو سوانح هوایی کشورهای دیگر
تعاملباایکائو
تعامل با خلبانان سوانح هوایی ،پژوهشگران ،مهندسان پرواز،
و برج مراقبت
تعامل با کشورهای سازندۀ هواپیام
تعامل با کشور طراح هواپیام
تعاملباکشورثبتکنندۀهواپیام
تعامل با ECCAIRS

ایکرز2016 ،

مبادلۀ اطالعات سوانح و حوادث هواپیامیی با کشورهای دیگر

سایتسازمانهواپیامیی
کشوری
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مریم زارعی
معصومه کربال آقائی کامران
سعید رضائی شریفآبادی
تجهیزات

تجهیزات
فنی

تجهیزات
حفاظت و
نگهداری

تجهیزات
موردنیاز
کاربران
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رسور
رایانه
نرمافزارهای مرتبط
شبکه
اسکرن
دستگاه زیراکس
پروژکتور
ضبطصوت
دوربین فیلمبرداری و میکروفن برای ضبط مصاحبه
دستگاه پخش فیلم
دستگاه بزرگمنایی عکس
ویرتین منایش
تجهیزات بازخوانی ضبطکنندههایی که بهشدت آسیب
دید هاند
چاپگر
برق اضطراری ساختامن
دفاتر ثبت
وسایل ضدعفونیکنندۀ منابع
دستگاه اطفایِ حریق و دستگاههای هشداردهندۀ حرارتی
وسایل سنجش اسیدیته از آلودگی سطحی
دماسنج و رطوبتسنج
دستگاه سنجش میزان آلودگی محیطی و آالیندهها
پوشهها و جعبههای غیراسیدی برای نگهداری اسناد متنی
تجهیزات مناسب برای حملونقل جعبههای اسناد
آلبومها و پوششهای مخصوص نگهداری عکس
قوطی فلزی برای نگهداری اشیا
قفسهبندی فلزی مخزن (ثابت و ریلی)
قفسههای مخصوص نگهداری قوطیهای فیلم
قفسههای مخصوص نگهداری CD.DVD
قفسههای مخصوص جعبۀ اشیا
رایانۀ مخصوص جستوجو در نرمافزار
جزوههای راهنامی استفاده از آرشیو ،نرمافزار و...
میزهای بزرگ برای بررسی اشیا
میزهایمطالعه
کمدهای شخصی برای استفادۀ مراجعان
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منابع
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
یارمحمدی1388 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
تعاونی1377 ،
آییننامۀ سوانح و حوادث هوایی
(غیرنظامی)
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
یارمحمدی1388 ،
طالب حقیقی1394 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
عازم1386 ،
مرکز آرشیو پرواز پان امریکن 103
عزیزی1385 ،
عزیزی1385 ،
سنوالد1389 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
انجمن آرشیویستهای آمریکا2015 ،
عازم1386 ،
عازم1386 ،
عازم1386 ،
عازم1386 ،
سنوالد1389 ،
سنوالد1389 ،
عازم1386 ،
عازم1386 ،
عازم1386 ،

امکانسنجیایجادآرشیودر
دفرت بررسی سوانح و ...
نرمافزار

قابلیتهای
عمومی

منابع

پشتیبانی از انواع مختلف مدارک و قالبها

نعمتی انارکی و پورنقی1390 ،

برخورداری از موتورهای جستوجوی مناسب

صمیعی1383،

پیوندهایفرامتنیمیاناسناد

ملکی1392،

امکانتعیینشناسههایامنیتی

ملکی1392،

تعیینسطوحدسرتسی

هدایتی خوشمهر1390،

پیشبینیهای امنیتی همچون حفاظت با گذرواژه برای ورود و
یا منایش بخشهای خاصی از اطالعات یا کارکردهای خاص

ملکی1392،

امکان گرفنت گزارشهای مختلف متناسب با نیاز

هدایتی خوشمهر1390،

امکان ردیابی فعالیت یک کاربر مشخص در محدودۀ زمانی

هدایتی خوشمهر1390،

ذخیره و مدیریت محتوا (منابع موجود در آرشیوهای اسناد)

هدایتی خوشمهر1390،

حفظمتامیتاسنادالکرتونیکی

هدایتی خوشمهر1390،

مدیریت برونداد :چاپ ،تکثیر ،ارسال ازطریق پست الکرتونیکی
و دورنگار

هدایتی خوشمهر1390،

جستوجو و بازیابی اطالعات کتابشناختی و درونمتنی

هدایتی خوشمهر1390،

کنرتلامنیت

زرینکلکی1388،

داشنتقابلیتارزیابیفنی-تخصصی

ملکی1392،

داشنت امکان نظارت ،بازبینی و ارزیابی توسط متخصصان

ملکی1392،

داشنت امکان نظارت ،بازبینی و ارزیابی توسط کاربران

ملکی1392،
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مریم زارعی
معصومه کربال آقائی کامران
سعید رضائی شریفآبادی
امنیتاطالعات

منابع

محرمانگی :استفاده از رمزنگاری برای حفاظت از اطالعات حساس و حیاتی ذخیرهشده یا
منتقلشده

استاندارد27002

یکپارچگی متامیت :همواره داده در مقابل تغییرات تصادفی یا تعمدی حفاظت شود.

استاندارد27002

دسرتسپذیری :داده همواره برای کاربران مجاز دردسرتس و قابلاستفاده خواهد بود.

استاندارد27002

انکارنشدن :استفاده از روش رمزنگاری برای بهدستآوردن شواهد وقوع یا عدم وقوع یک
رویداد یا فعالیت

استاندارد27002

تصدیق :دستیابی گیرندگان تأیید شود و عملیاتی که قصد دارند انجام دهند بررسی و مجوز
الزم صادر شود.

استاندارد27002

کنرتل دسرتسی :محدودکردن استفاده از رسویسهای الکرتونیکی بهجز برای افراد مجاز

استاندارد27002

حراست از خرابی بیشرت اسناد با جلوگیری از ورود و دسرتسی افراد غیرمجاز که باعث دستربد به
سند یا زوال سند میشوند.

استاندارد27002

حفاظت از مدارک شامل عکسبرداری یا هر کار دیگر است تا از مدارکی که ممکن است
برچیده شوند محو شوند گم شوند یا خراب شود محافظت شود.

استاندارد27002

ساختامن

محلقرارگرفنت
ساختامن

162

استاندارد
آفتابگیربودن

استاندارد10443

قرارنداشنت در مسیر باد

استاندارد10443

قرارنداشنت درمعرض جوندگان ،حرشات ،و آفات

استاندارد10443

دوربودن از تأسیسات نظامی ،انبارهای مواد منفجره ،تأسیسات شیمیایی و
هستهای ،کارخانهها و مانند آن

استاندارد10443
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امکانسنجیایجادآرشیودر
دفرت بررسی سوانح و ...
استاندارد

ساختامن

محلقرارگرفنتساختامن
استحکامساختامن
کنرتل صدا و نور

نبودن درمعرض آبگرفتگی ،زلزله و طوفان

استاندارد10443

نداشنت آلودگی محیط (گردوغبار و گازهای سمی مانند دیاکسید گوگرد یا
سولفیدهیدروژن)

استاندارد10443

نبودن در جوار ساختامنهای بلند

عازم1386 ،

در امان بودن از حرشات و جوندگان

استاندارد10443

دسرتسی آسان به ساختامن آرشیو برای مراجعان

سنوالد1389،

دوربودن از آتشفشان

عزیزی1385 ،

ِ
دستکم نیازهای سی سال آیندۀ آرشیو لحاظ شده باشد.

پورنقی ،انارکی1393،

وجود خزانهای امن در نزدیکی ساختامن برای انتقال اسناد در مواقع بحرانی

سنوالد1389،

استفاده از مصالح دارای استاندارد ایمنی

استاندارد10443

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر رسما

استاندارد10443

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر خشکی

استاندارد10443

استفاده از مصالح مقام دربرابر رطوبت

استاندارد10443

استفاده از مصالح مقاوم دربرابر آتشسوزی

استاندارد10443

سازۀ اصلی ساختامن باید از جنس فلز یا بتون باشد تا دربرابر زلزله مقاومت
الزم را داشته باشد.

پورنقی ،انارکی1393،

مجهزبودن به عایق صوتی (نصب آکوستیک)

سنوالد1389،

وجود پنجرههای دارای فیلرت نور فرابنفش

طالب حقیقی1394،

وجود پنجرههایی با مساحت کنرتلشده

استاندارد10443

استفاده از المپهای مخصوص یا دارای روکش برای نورهای مصنوعی برای
جلوگیری از تخریب منابع آرشیوی

عازم1386 ،
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مریم زارعی
معصومه کربال آقائی کامران
سعید رضائی شریفآبادی
استاندارد

ساختامن
مقابله با آلودگی در ساختامن

استفاده از صافی و توری برای مقابله با حرشات و گردوغبار

استاندارد10443

استفادهازفیلرتهایتصفیهکنندۀهوا

استاندارد10443

هواکشاستاندارد

استاندارد10443

دستگاههواساز

استاندارد10443

امنیت

امنیت
بیرون
ساختامن

امنیت
داخل
ساختامن

164

الف :قفلها و لوالهایی با امنیت زیاد
متام نقاط ورودی
ب :شیشۀ امنیتی
به ساختامن (درها
ج :موانع (حصارها ،نردهها)
پنجرهها،دریچهها)
باید حفاظتشده
د :سیستمهای زنگ خطر
باشند
ه :سیستمهای روشنایی
تجهیز به دوربین مداربسته
قرارگرفنت مخزن در یک واحد مستقل خودگردان
مخزن خروجی اضطراری مناسب داشته باشد که از داخل بهآسانی باز شود و از بیرون باز نشود
ایمنبودن مخزن دربرابر رسقت ،تخریب و تروریسم
زنگ خطر متصل به میز کنرتل
نبودن پنجره در مخزن
وجود سیستمهای اعالمخطر و هشدار در مواقع بحران
قراردادن کاالهای منایشی و مجموعهاسناد باارزش در اتاقها یا جعبههای امن
تجهیز محلهای کمتردد به دوربینهای مداربسته یا آیینههای محدب
نصب سیستم موجیاب حرکتی بعداز ساعات کار
وجود سیستمهای اطفایِ حریق مکانیزه و پیرشفته
زنگ خطر متصل به ایستگاه آتشنشانی یا ایستگاه زنگ خطر مرکزی
وجود دوربینهای مداربسته
وجود سیستم آبپاش برای حوادث آتشسوزی
قفسهبندی برای مقابله با خرابی ناشی از آب و جریان آتشسوزی به حائل سقفی مجهز باشد.
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منابع
سنوالد1389 ،
سنوالد1389 ،
سنوالد1389 ،
استاندارد 10443
استاندارد 10443
سنوالد1389 ،
استاندارد 10443
استاندارد 10443
استاندارد 10443
استاندارد 10443
استاندارد 10443
استاندارد 10443
استاندارد 10443
سنوالد1389 ،
سنوالد1389 ،
استاندارد 10443
استاندارد 10443
عازم1394 ،
استاندارد 10443
سنوالد1389 ،

امکانسنجیایجادآرشیودر
دفرت بررسی سوانح و ...
تخصیصمحلی برای بخشهایمختلفآرشیو

تاالرهای
پژوهش
شامل:

فضایفنی

تفکیک
مخازن برای
انواعمنابع

منابع

تخصیص محل مطالعۀ اسناد متنی (گزارش ،یادداشت و بریدۀ جراید)

سنوالد1389،

تخصیصمحلمشاهدۀفیلمهاومصاحبهها

سنوالد1389،

تخصیصمحلبازشنواییاسنادشنیداری

سنوالد1389،

تخصیصمحلمشاهدۀعکس

سنوالد1389،

تخصیصمحلمطالعۀاسنادالکرتونیکی

یارمحمدی13888،

محل دریافت اسناد

سنوالد1389،

محل آزمایشگاه و ضدعفونیکردن اسناد

رسولی1393 ،

محل کنرتل و بازبینی ،بازشنوایی و تنظیم و پردازش مواد آرشیوی

انجمنآرشیویستهایآمریکا

تخصیص محل دیجیتالسازی و تهیۀ نسخۀ کپی از اسناد

یارمحمدی1388،

تخصیص محلی برای آمادهسازی اسناد برای قرارگرفنت در قفسهها

سنوالد1389،

محل ارزشیابی و تفکیک اسناد

عازم1386 ،

اسنادمتنی

سنوالد1389،

عکسها

سنوالد1389،

نقشهها

سنوالد1389،

فیلم و منابع صوتی

سنوالد1389،

اشیاء

سنوالد1389،

گاوصندوق برای اسناد بسیار محرمانه

سنوالد1389،

فضایی مخصوص بحث و گفتوگو میان پژوهشگران

سایتمجموعهراهح لهای
5
ایمنیهوایی

فضای موردنیاز برای برپایی منایشگاه و هامیش
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