
هدف: پژوهش حارض، با هدف تبیین وضعیت مدیریت خطر در 
موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری انجام 

شد.

روش/ رویکرد: پژوهش به روش پیامیشی توصیفی انجام شده و 
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعۀ پژوهش، شامل80 نفر 

از مسئوالن و مدیران موزه های وابسته به سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی، و گردشگری در سطح کشور است. روایی پژوهش 

حارض صوری است و رضیب پایایی پرسشنامه85درصد است. 

یافته های پژوهش: آثار فلزی، بیشرتین شیء موزه ای موجود در 
موزه های مورد بررسی است)56/66 درصد(. عمر ساختامن دو سوم 

موزه ها)80درصد( بیش از 30 سال و 60درصد ساختامن موزه ها 

جزء آثار تاریخی هستند. همچنین، 91/7 درصد ساختامن موزه های 

مورد پژوهش بیمه نشده  بودند. متامی موزه ها )100درصد( در 

منطقه ای واقع شده اند که مورد تهدید بالیای طبیعی یا دیگر انواع 

خطر ها هستند و 71/7 درصد آنها فاقد برنامۀ مدون کنرتل خطر 

بودند و از برنامه های آموزشی رضوری در حوزۀ مدیریت خطر 

به طور مستمر استفاده منی شود.

 عدم پوشش بیمۀ ساختامن و مجموعۀ موزه ها، عدم برنامۀ مدون 

افراد و سازمان های  با  ارتباط مؤثر و مستمر  کنرتل خطر، عدم 

متخصص در حوزۀ مدیریت خطر، و عدم پیش بینی بودجۀ الزم از 

جمله مشکالت و موانع موجود مدیریت خطر در این موزه ها بود. 

نتیجه گیری: فرآیند اجرای مدیریت خطر در موزه های مورد پژوهش 

در رشایط مناسبی نیست. تشکیل کمیتۀ ملی آسیب شناسی و 

امکان سنجی رشایط اجرای فرآیند مدیریت خطر، تدوین برنامه های 

آموزشی مستمر، تدوین برنامۀ کنرتل خطر برای موزه ها، تشکیل 

در  عضویت  و  موزه ها،  بیمه ای  امور  جهت  تخصصی  کارگروه 

شبکه های مختلف ملی یا منطقه ای مدیریت خطر جهت استفاده از 

خدمات خاص این سازمان ها از اهم راهكارهای پیشنهاد شده است.

ڪلیدواژه ها 

مدیریت خطر، موزه ها، سازمان میراث فرهنگی.
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ارزیابی مدیریت خطر در موزه های 
سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی، و گردشگری

مقدمه و بیان مسئله
سرزمین پهناور ایران به اعتقاد برخی صاحب نظران، خود سراسر موزه ای بزرگ است که از 
هزاره های قبل از میالد تا عصر حاضر، آثار و عالئم و نشانه هایی فراوان از تاریخ و تمدن 
بشری را در خود نهفته دارد،  چنان که مرور و مطالعة آنها بخش قابل مالحظه ای از تاریخ 
جهان را به خود اختصاص خواهد داد. موزه ها، عالوه بر جنبة نمایشی و آموزشی، محل امنی 
برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی، طبیعی، و فرهنگ های ملی و قومی به شمارمی روند. 
نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار، و مروج ناب ترین پدیده های 
فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان 
هنر و تاریخ هستند. هریك از این اشیا در عین بی  زبانی به هزار زبان سخن می گویند؛ زیرا 
اسناد معتبری از هنر، فرهنگ، و تاریخ را ارائه می دهند)تبیان3، 1382(. اهمیت آفرینش های 
هنری موجود در موزه ها از آن روست که پیام آور دوره های مختلف تاریخ و تمدن است. 
این آثار نه  تنها به خاطر جنبه های زیبایی شناسی، بلکه به  جهت نقشی که در پیشبرد دانش 

بشری دارند، از ارزش واالیی برخوردارند)آگ راوال4، 1363(.
از سوی دیگر، کشور ایران به واسطة موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و وضعیت 
زمین شناختی از جمله کشورهای بالخیز جهان محسوب شده و همه ساله به واسطة وقوع 
انواع مختلف بالیا، خسارات، و تلفات زیادی به کشور وارد می شود. در این میان، میراث 
فرهنگی نیز از این امر جدا نبوده و صدمات جبران ناپذیری را متحمل شده است)عالیی5، 



80
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  98

1388(. ازاین رو، اقدامات پیشگیری و حذف یا کاهش اثرات، به کارگیری و ارتقای امکانات 
و تجهیزات موجود جهت آمادگی و مقابله با حوادث، پیش بینی و تأمین نیازهای اساسی و 
اضطراری و از قبل سازمان یافته و افزون بر آن، حفظ سالمت، ایمنی، و بازگرداندن شرایط 
به حالت عادی ضرورتی امکان پذیر است که باید در برنامة کار سازمان های متولی از جمله 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی، و گردشگری-که متولی امر حفاظت و نگهداری 

میراث باستانی ایران است- قرار گیرد. 
در این شرایط، نگاهی اجمالی به بناهای موزه ها در سراسر کشور، روشن می سازد که 
بیشتر موزه های کشور، بناهایی با کاربری اولیة غیرموزه ای هستند و در بناهایی مستقرند که 
قبل ازقرن 14ق. ساخته شده و خود بناها، ارزش تاریخی و فرهنگی دارند که با تبدیل به 

موزه، تغییر کاربری یافته اند)بحرالعلومی و دیگران، 1378(.
در دنیای امروز، بسیاری از سازمان ها، به دلیل کم توجهی به محیط و نداشتن برنامة 
شناسایی و مدیریت بر آن، دچار شوك و بحران می شوند. بروز شوك و بحران می تواند 
فعالیت های جاری یك سازمان را مختل کرده و منافع و اعتبار آتی آن را به خطر اندازد. 
ازاین رو، مدیریت خطر به عنوان ابزاری جهت حفظ منافع و اعتبار سازمان ها مطرح شده 
است. هر سازمان کوچك یا بزرگ، دولتی یا خصوصی، از ریسك خطر گریزان است. 
باید زمان و منابعی را برای  با بحران،  از مواجهه  امروزی، پیش  بنابراین، سازمان های 
برنامه های مدیریت بحران اختصاص دهد)ناصحی فرد، 1380(. مدیریت جامع بحران برای 
بهره گیری گسترده از عوامل مؤثر در بهینه سازی اقدامات و کاهش خسارات ناشی از خطر 

و مقابلة هوشمندانه و برنامه  محور با آن پدید آمده است)عالیی، 1388(. 
به طور خالصه باید گفت که بحران به صورت بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات 
سازمان ها و جوامع امروز در آمده است. بحران  ها دیگر ویژگی غیرعادی، کمیاب، و اتفاقی 
برای جامعة جهانی تلقی نمی شود، بلکه در تار و پود جوامع مدرن رخنه کرده است. همة 
سازمان ها هر روز و هر لحظه تحت تأثیر خطر های کوچك و بزرگ قرار دارند. بنابراین، 
مدیران سازمان ها باید پیوسته آمادة رویارویی با بحران ها باشند و برای پیشگیری یا کاستن 

تأثیر بحران بر سازمان های خود چاره  اندیشی کنند)یقین لو و خلیلی عراقی1، 1386(. 
همان گونه که اشاره شد با توجه به موقعیت ایران در بین ده کشور بالخیز جهان 
و نیز غنا و گستردگی اشیای موزه ای در سراسر کشور و اهمیت حفظ و نگهداری این 
مجموعه های ارزشمند همواره این سؤال مطرح بوده است که بهترین روش برای حفظ و 

نگهداری از مجموعه های موزه ای با توجه به شرایط خاص کشور چیست؟
پژوهش حاضر به منظور پاسخ به این پرسش طرح ریزی شده است. بدین منظور، این 

1. http://www.toluecrm.com/

art_show?art_id=250. 

تاریخ  دسرتسی:  91/06/25

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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پژوهش در نظر دارد وضعیت مدیریت خطر در موزه های تابعة سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی، و گردشگری را مورد ارزیابی قرار دهد تا با توجه به بحران پذیر بودن کشور 

احتماالً دورنمایی جهت مقابله با خطر ها ایجاد کند.

 پرسش های پژوهش
موزه های مورد پژوهش بیشتر حاوی چه نوع اطالعاتی)اشیای موزه ای( هستند؟

وضعیت ساختمان موزه های مورد پژوهش چگونه است؟
اصلی ترین خطر های رو در روی موزه های مورد پژوهش کدام  اند؟ 

تا چه میزان موزه های مورد پژوهش از برنامه های کنترل خطر استفاده می کنند؟
مدیران و کارمندان موزه های میراث فرهنگی تا چه میزان از برنامه های آموزشی در 

حوزة مدیریت خطر استفاده کرده اند؟
مشکالت و موانع موجود مدیریت خطر در موزه های سازمان میراث فرهنگی چیست؟

پیشینۀ پژوهش
نگاهی به منابع اطالعاتی معتبر همچون مقاالت مجالت و پایان نامه ها نشان می دهد که 
هیچ پژوهشی دقیقاً به بررسی وضعیت مدیریت خطر در موزه های ایران نپرداخته است، 
لذا مواردی که با پژوهش حاضر نزدیکی بیشتری دارد و در راستای هدف پژوهش حاضر 

است ارائه می شود: 
طبقه  بندی و اولویــت های  حمزه)1385(، در پژوهــش خود باعنـوان »ساماندهــی، 
حفاظتی در مخزن آثار گنجینه میراث فرهنگی زنجان«، به بررسی مخازن موزه ها، شیوه های 

مدیریت،  ذخیره  سازی مجموعه ها و عوامل آسیب  رسان به آنها پرداخته است. 
ویسی)1388(، در پایان  نامة خود باعنوان »حفاظت از مجموعه های موزه ای در شرایط 
بحران با نگاه ویژه به زلزله: مطالعه موردی موزة سنندج«، به ارزیابی و ثبت وضعیت 
موجود موزه ها)مطالعة موردی موزة سنندج( از نظر شرایط حفاظتی پرداخت. نتایج این 
تحقیق نشان داد که اشیای موزة سنندج با توجه به زلزله  خیز بودن ایران از جمله منطقة 
سنندج و با توجه به اینکه ساختمان های موزه ای ایران با کاربری اولیة غیرموزه ای هستند 

از نظر شرایط حفاظتی با شرایط استاندارد فاصله دارند. 
ارایه  پایان  نامة خود باعنوان »مدیریت بحران موزه در دنیا و  حکمت)1389(، در 
راهکار برای موزه در ایران)با تأکید بر زلزله(«، به مرور مطالعات مرتبط با نظام های مدیریت 
بحران موزه در دنیا پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که در بررسی هایی که بر روی 

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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نظام های مدیریت بحران در دنیا و مجامع بین المللی صورت گرفته بیشتر به اهمیت ویژة 
حفاظت پیشگیرانه و پیشگیری و مقاوم سازی به منظور کاهش تهدید در موزه ها تأکید 

دارند. همچنین، این نظام ها رویکردی آموزش محور را دنبال می کنند.   
»اگر بدترین اتفاق بیفتد: اثربخشی و  میور1 و ِشنتِن2)2002(، در پژوهشی باعنوان 
استفاده از برنامه های خطر در کتابخانه ها و آرشیوها« به بررسی میزان اثربخشی و استفاده 
از برنامه های کنترل بحران در کتابخانه ها و مراکز آرشیوی انگلستان پرداخته  اند. در این 
پژوهش نمونه  گیری انجام شد و سازمان هایی که برنامة خطر توسعه   یافته داشتند انتخاب 
شدند. این نمونه ها شامل دو کتابخانة دانشگاهی بزرگ، یك کتابخانة تخصصی کوچك 
دانشگاهی، یك کتابخانه و یك آرشیو خاص و دو مرکز آرشیوی بود. طبق بررسی انجام 
شده تمامی این مراکز با بحران   هایی نظیر سیل، آتش  سوزی و آفاتی مانند بید روبه رو 
این  آنها مصاحبه شد.  با  به طور رو در رو  از اطالعات مجموعه،  آگاهی  برای  بودند. 
پژوهش توصیفی بوده و از روش مصاحبه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 

تنها20درصد از پاسخ  دهندگان از چنین برنامه هایی به طور مؤثر استفاده کرده اند. 
وارالموف3 و پالسار4)2004(، در پژوهشی کّمی با روش پیمایشی باعنوان »بررسی 
برنامه  ریزی برای خطر در کتابخانه های ملی«، با هدف شناخت تعداد کتابخانه های ملی 
که برنامة کنترل خطر دارند با همکاری ایفال پَك5 به 177 کتابخانة ملی پرسش نامه ارسال 
کردند و 41درصد پرسش نامه ها از 73 کتابخانة ملی دریافت شد. نتایج پژوهش نشان داد 
از این میان تعداد 39 کتابخانة ملی، یعنی حدود 53درصد آنها، برنامة کنترل خطر داشتند.  
ماتیوز6، اشمیت7 و نُولز8،)2009(؛ در پژوهشی باعنوان »مدیریت خطر در آرشیوها، 
کتابخانه های  بررسی مدیریت خطر در موزه ها، آرشیوها، و  به  کتابخانه ها و موزه ها «، 
انگلستان پرداخته  اند. گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسش نامه میان مراکز مذکور در 
انگلستان و نیز از طریق مصاحبة حضوری انجام شد. از بین 1986 پرسش نامه، ارسالی 
تعداد 635 عدد یعنی چیزی حدود 32درصد  از مراکز فوق پرسش نامه ها را تکمیل  کرده 
و باز پس فرستادند. از این میان، 32درصد از آرشیوها،33درصد از کتابخانه ها، و31درصد 

از موزه ها پرسش نامه ها را پس فرستادند. 
نتایج پژوهش نشان داد که بیش از نیمی  از مدیران مراکز مورد پژوهش)56درصد(  
دو  تقریباً  و  است  خطر  کنترل  مدون  برنامة  دارای  آنها  مرکز  که  بودند  داده  اطالع 
سوم)65درصد( از برنامه های مدون کنترل خطر آنها طی 12 ماه گذشته به روز شده بودند. 
همچنین، بیشتر آنها)83درصد( از مدیران در مراکز خود تجربه مواجه با خطر را داشتند که 
برنامة کنترل خطر در زمان وقوع خطر بسیار مؤثر بوده است. همچنین، در رابطه با بحث 
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3. .Varlamoff, M.-T

4.  Plassard, Marie-France

5.  IFLA-PAC: Core Programme on 

Preservation and Conservation

6.  Matthews, Graham

7.  Smith, Yvonne

8. Knowles, Gemma 

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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بیمه تقریباً دو سوم مدیران اذعان کردند که مرکز آ نها بیمه شده است که از این میان، سهم 
موزه ها 74درصد، کتابخانه ها 66درصد، و سهم آرشیوها نیز48درصد بوده است.

روش ,شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعة پژوهش را 
آن دسته از موزه ها تشکیل می دهند که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و 
گردشگری مشغول به کار هستند. پس از بررسی، 80 موزة فعال شناسایی شد که جامعة 
پژوهش را تشکیل داد ه  اند. به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است که 
توسط مسئوالن موزه ها تکمیل شد. تدوین پرسشنامه، براساس اهداف پژوهش طراحی 
شده است. برای بررسی روایی آن از نظر متخصصان و صاحب نظران موزه و برخی استادان 
علم اطالعات و دانش  شناسی استفاده شد. بنابراین، روایی ابزار پژوهش حاضر صوری 
است. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان 
آن 85درصد  است. تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نسخة بیست  نرم  افزار اس.پی.
اس.اس. انجام شد و با استفاده از روش  های آمار توصیفی و استنباطی اطالعات به دست 

آمده در قالب جدول ارائه گردید.

یافته های پژوهش
 پرسش نخست پژوهش: موزه های مورد پژوهش بیشرت حاوی چه نوع اطالعاتی)اشیای  

موزه ای( هستند؟

اشیا
موجود در موزه

درصدتعداد موزه

1626/66نقاشی

1830کتیبه

11/66اسکناس

1016/66فرش

1423/34سکه

23/33فیلم

1118/33اسلحه رسد و گرم

00لوازم پزشكی

610چرم

3456/66آثار فلزی

توزیع فراوانی برحسب اشیا ی موجود 
در موزه 

 جدول 1

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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موزه ها  در  موجود  اشیـای  بیشتریـن  می شود،  مشاهـده  در جدول1  همانطورکه 
عبارت اند از: آثار فلزی)56/66درصد(، سفال)50درصد(، شیشه)36/66(، کتیبه)30درصد(، 

عاج)28/33(، نقاشی)26/66 درصد(، و نسخة خطی)26/66 درصد(.

1626/66نسخۀ خطی

23/33ساز

1423/34پارچه

2236/66شیشه

00وسایل ارتباطی

813/33مهر

11/66مترب

3050سفال

711/66سند

00دوربین

46/66ساعت

11/66گلیم

11/66تاكسی درمی

11/66نشان و مدال

00خودروهای موتوری

1728/33عاج

711/66مبلامن و اشیای تزیینی

23/33اشیاء مردم شناسی 

23/33زیلو

اشیا
موجود در موزه

درصدتعداد موزه

توزیع فراوانی برحسب اشیای موجود 
در موزه   

ادامۀ جدول 1

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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پرسش دوم پژوهش: وضعیت ساختامن موزه  های مورد پژوهش چگونه است؟

همانطورکه در جدول 2 مشاهده می شود 96/7 درصد موزه ها دارای تنها یك ساختمان 
هستند و تنها 3/3 درصد دارای دو ساختمان هستند.80 درصد  مدعی شدند که عمر ساختمان 
اصلی موزه بیش از 30 سال است.60درصد  افراد اظهار داشته  اند که ساختمان موزه جزء 
آثار تاریخی بوده یا ثبت ملی شده است. در حالی   که 33/3درصد بر عدم این موضوع اشاره 
داشته  اند. 91/7 درصد پاسخگویان مدعی شدند که ساختمان موزه بیمه نشده است و تنها 
5 درصد بر بیمة ساختمان موزه اذعان داشتند. 3/ 58 درصد پاسخگویان مدعی شدند که 
ساختمان موزه راه های خروج اضطراری ندارد و 41/7 درصد بر وجود راه های خروج 

اضطراری برای ساختمان موزه اذعان داشتند.  
 

درصدفراوانیگویه هامؤلفه

تعداد ساختامن های مجموعۀ موزه

5896/7یك ساختامن

23/3دو ساختامن

60100جمع

عمر ساختامن اصلی موزه

23/3بین 1 تا 5 سال

23/3بین 6 تا 10 سال

46/7بین 11 تا 15 سال

46/7بین 21 تا 25 سال

4880بیشرت از 30 سال

60100جمع

ساختامن موزه از جهت اثر تاریخی یا ثبت ملی

3660بلی

2033/3خیر

5693/33جمع

وضعیت بیمۀ ساختامن موزه

5درصد3بلی

5591/7خیر

23/3بی جواب

60100جمع

وجود یا عدم راه های خروج اضطراری برای ساختامن 

موزه

2541/7بلی

3558/3خیر

60100جمع

توزیع فراوانی برحسب تعداد، عمر، اثر 
تاریخی، بیمه،و وجود یا عدم راه های

 خروج اضطراری ساختامن موزه

 جدول 2

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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پرسش سوم پژوهش: اصلی ترین خطر های رو در روی موزه های مورد پژوهش کدام  اند؟
جهت یافتـن پاسخ این پرسـش سه مؤلـفة واقع شـدن موزه در منطقة خطر زا، نوع 

خطرهای تهدیدزا برای موزه، و احتمال وقوع خطر مورد بررسی قرار گرفت.
طبق بررسی انجام شده در نقشه های زمین  شناسی تمامی)100درصد( موزه های مورد 

پژوهش در مناطق خطر زا قرار گرفته  اند. 

همانطورکه در جدول 3 مشاهده می  شود نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که 95درصد 
موزه های مورد پژوهش در منطقه  ای واقع شده اند که مورد تهدید بالیای طبیعی یا دیگر 

انواع خطر ها هستند.

درصد تجمعیدرصد معتربدرصدفراوانی      گزینه ها

9596/6100درصد57طبیعی و غیرطبیعی

5درصد3بی جواب

100درصد6098/3جمع

نوع خطر
میزان تهدید در موزه

درصدتعداد موزه

5795آتش  سوزی

2236/66آفات

2135آلودگی هوا

11/66امواج جزر و مدی

00انفجار

11/66انفجار آتشفشان

58/33باران سیل آسا

00تروریسم

توزیع فراوانی برحسب نوع خطر های مورد 
تهدید برای موزه ها

جدول 3

توزیع فراوانی برحسب سوانح احتاملی 
برای موزه ها

جدول 4

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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همانطورکه در جدول 4 مشاهده می شود در مورد مؤلفة سوم »احتمال وقوع خطر« 
از بین سوانح احتمالی ذکر شده توسط پاسخگویان سوانح احتمالی به ترتیب اولویت 
عبارت  اند از: زلزله)100درصد(، آتش  سوزی)95درصد(،سرقت)93/33درصد(،وندالیسـم

)55درصد(،آفات)36/66درصد(،وآلودگی هوا)35درصد(.

35جنگ

00رانش زمین

60100زلزله

5693/33رسقت

00سونامی

711/66سیل

11/66شكسته شدن لوله و فاضالب

58/33طوفان، گردباد، تندباد

00كشمكش  های داخلی

00كوالك

55درصد33وندالیسم1

نوع خطر
میزان تهدید در موزه

درصدتعداد موزه

  1. وندالیسم به معنای تخریب کنرتل نشده 

اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی 

است که یک ناهنجاری اجتامعی به حساب 

می آید و دالیل متعددی برای آن عنوان 

می کنند)محسنی تربیزی، 1383(.

توزیع فراوانی برحسب تعداد، عمر، اثر 
تاریخی، بیمه،و وجود یا عدم راه های

 خروج اضطراری ساختامن موزه

ادامۀ جدول 2 

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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پرسش چهارم پژوهش: موزه های مورد پژوهش تا چه میزان از برنامه های کنرتل خطر 
استفاده می کنند؟

همانطور که در جدول 5 مشاهده می شود 71/7 درصد اشاره کردند که موزة آنها 
برنامة مدون کنترل خطر ندارند و 25درصد درصد نیز اذعان کردند که در حال تدوین 

برنامة کنترل خطر هستند. 

درصد تجمعیدرصد معتربدرصدفراوانیگزینه ها

4371/774/174/1 خیر

2525/9100درصد15 در حال تدوین

 5896/7100 جمع

  23/3 بی جواب

  60100 جمع

درصد تجمعیدرصد معتربدرصدفراوانیگزینه  ها

11/722نبود نیروی انسانی مناسب و فقدان الگو برای نوشنت برنامه

3568نبود منابع مالی و فقدان الگو برای نوشنت برنامه

11/7210نبود منابع مالی و فقدان برنامه برای اجرای آن

35616نبود نیروی انسانی مناسب و فقدان الگو برای نوشنت برنامه و نبود منابع مالی

نبود نیروی انسانی مناسب و فقدان الگو برای نوشنت برنامه و فقدان برنامه 

برای اجرای آن
11/7218

2383/34664نبود منابع مالی و فقدان الگو برای نوشنت برنامه و فقدان برنامه برای اجرای آن

نبود نیروی انسانی مناسب و نبود منابع مالی و فقدان الگو برای نوشنت 

برنامه و فقدان برنامه برای اجرای آن
183036100

5083/3100جمع

1016/7بی جواب

60100جمع

توزیع فراوانی برحسب وجود برنامه مدون 
کنرتل خطر 

جدول 5

توزیع فراوانی برحسب دالیل اصلی نداشنت 
برنامۀ مقابله با خطر

جدول 6

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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همچنین، چنانچه در جدول 6 مشاهده می شود در پاسخ به پرسش دالیل اصلی 
نداشتن برنامة مقابله با خطر کدام  اند؟ بیشترپاسخگویان)83/3 درصد(  مدعی شدند که 
دلیل اصلی نداشتن برنامة مقابله با خطر در موزة آنها نبود منابع مالی، فقدان الگو برای 
نوشتن برنامه، و فقدان برنامه برای اجرای آن دانسته اند؛ و30درصد پاسخگویان نیز نبود 
نیروی انسانی مناسب، نبود منابع مالی، فقدان الگو برای نوشتن برنامه، و فقدان برنامه برای 
اجرای آن را از دالیل نداشتن برنامة مقابله با خطر دانسته اند. اطالعات تفصیلی دربارة سایر 

دالیل عدم برنامة مقابله با خطر در جدول6 نشان داده شده است.

پرسش پنجم پژوهش: مدیران و کارمندان موزه های میراث فرهنگی  تا چه میزان از 
برنامه های آموزشی در حوزۀ مدیریت خطر استفاده کرده اند؟

آموزش مورد نیاز آموزش دریافتی

زمینۀ آموزشی
بی جواب مدیر و سایر 

کارمندان

سایر 
کارمندان مدیر بی  جواب مدیر و سایر 

کارمندان
سایر 

کارمندان مدیر

3/3 10 0 86/7 98/3 0 0 1/7 منابع کمکی و پشتیبانی

16/7 11/7 1/7 70 81/7 0 0 18/3 تدوین طرح کنرتل خطر

13/3 40 0 46/7 41/7 11/7 0 46/7 ارزیابی خطر

13/3 21/7 63/3 1/7 25 10 65 ایمنی

13/3 86/7 88/3 11/7 بیمه

18/3 11/7 70 85 15 تیم  آموزش  و  انتخاب 
پاسخ به خطر

6/7 3/3 90 95 5 توسعــــه برنـــامـــه  ی 
آموزش کارکنان

68/3 33/3 28/3 3/3 66/7 30 سامان دهی و نجـات مواد 
و اشیای آسیب  دیده

20 28/3 50 1/7 33/3 13/3 53/3 بهداشت و ایمنی

3/3 13/3 3/3 80 98/3 1/7 و  ارائه خدمــات  تداوم 
دسرتسی

8/3 5 3/3 83/3 93/3 6/7 توسعۀ
 شبکه  های همکاری

6/7 38/3 43/3 11/7 51/7 3/3 45درصد در  مـــؤثـــر  ارتباطات 
مواقع اضطراری

6/7 1/7 91/7 95 1/7 3/3 مشاوره

توزیع فراوانی برحسب آموزش های
 دریافت شده یا مورد نیاز

جدول 7 

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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همانطورکه نتایج جدول 7 نشان می دهد، در بخش آموزش  های دریافت شده توسط 
مدیر، به  ترتیب، ایمنی با 65درصد و آشنایی با اصول و برنامه های حفاظت پیشگیرانه 
درخصوص  است.  بوده  مدیران  توسط  دریافتی  آموزش های  بیشترین  با63/3درصد 
آموزش های دریافتی توسط مدیر و کارمندان، به  ترتیب، اولویت مؤلفة ساماندهی و نجات 
مواد و اشیای آسیب  دیده با 66/7 درصد و آشنایی با اصول و برنامه های حفاظت پیشگیرانه 
با 61/7درصد بوده است. در مورد آموزش  های مورد نیاز مدیران، به  ترتیب، مشاوره با91/7 
درصد و برنامة آموزش کارکنان با90 درصد اشاره کردند. در بخش آموزش مورد نیاز 
کارمندان، به  ترتیب، ایمنی با63/3 درصد و آشنایی با اصول و استاندارهای مدیریت خطر 
به  ترتیب، مورد  نیاز مدیر و کارمندان،  با55درصد بوده است. در بخش آموزش مورد 
انجام تمرینات و مانور مواقع خطر با76/7 درصد و ارزیابی خطر با40درصد بیشترین 

آموزش های مورد نیاز مدیران و کارمندان بوده است.

پرسش ششم پژوهش: مشکالت و موانع موجود مدیریت خطر در موزه های سازمان 
میراث فرهنگی چیست؟

جهت یافتن پاسخ این پرسش سه مؤلفة مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها در جدول 
8 نشان داده شده است. 

26/7 1/7 1/7 70 73/3 26/7 جنبه  های
 مالی مدیریت خطر

11/7 76/7 6/7 5 83/3 10 6/7 انجام مترینـــات و مانور 
مواقع خطر

65 3/3 31/7 40 60 ایمنی  تجهیزات  تعیین 
برای مجموعه موزه

28/3 13/3 55 3/3 20 16/7 31/7
و  اصــول  با  آشنایــی 
مدیریت  استاندارهای 

خطر

65 3/3 30 1/7 6/7 61/7 63/3
آشنایــی با اصـــول و 
برنامه های حفاظــت 

پیشگیرانه

41/7 1/7 56/7 63/3 36/7 برای  مقررات  تعیین 
مجموعۀ موزه

آموزش مورد نیاز آموزش دریافتی

زمینۀ آموزشی
بی جواب مدیر و سایر 

کارمندان

سایر 
کارمندان مدیر بی  جواب مدیر و سایر 

کارمندان
سایر 

کارمندان مدیر

توزیع فراوانی برحسب آموزش های 
دریافت شده یا مورد نیاز

ادامۀ جدول 7

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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همانطور که مشاهده می شود، جدول 8 حاوی نظر مسئوالن دربارة گویه های مختلف 
مدیریت خطر مؤثر در موزه  است. اطالعات جدول 8 نشان می دهد که بیشتر آنها عوامل 
مطرح شده در این جدول را به عنوان مؤثر مدیریت خطر در موزه می  دانند. چنان که68/3 
درصد مدیران و مسئوالن با این نظر که »فشارهای سایر خدمات زمان کمی برای اجرای 
مدیریت خطر می  گذارد« مخالف بودند و63/3 درصد مدیران و مسئوالن موزه ها با این نظر 
که »مدیریت ارشد، مدیریت خطر را به عنوان یك اولویت در نظر نمی گیرد« موافق بودند. 
اطالعات تفصیلی دربارة سایر عوامل مدیریت خطر مؤثر در جدول 8 نشان داده شده است.

کامال مخالفم مخالفم
نه موافقم و
 نه مخالفم

موافقم کامال موافقم عامل

20 68/3 8/3 3/3 0

»فشارهای سایر خدمات زمان کمی 

برای اجرای آن)مدیریت خطر( 

می  گذارد«

10 40 33/3 15 0
»دانش و مهارت کافی برای اجرای آن 

در موزه وجود دارد«

0 43/3 40 6/7 8/3
»کارمندان ما به 

اندازه  ی کافی نیست «

0 53/3 25 20 0 »نظم موجود رضایت بخش است«

0 0 25 63/3 10
»مدیریت ارشد آن را به عنوان یک 

اولویت در نظر منی گیرد«

0 0 3/3 61/7 33/3
»بودجۀ کافی برای اختصاص دادن به 

آن)مدیریت خطر( وجود ندارد«

8/3 63/3 13/3 6/7 6/7
 »آموزش ارائه شده برای

 آن کافی است«

1/7 38/3 38/3 20 0
»طراحی یا نگهداری از ساختامن  ها 

اجرای آن را مشکل کرده است«

مهم نیست کم اهمیت
نه خیلی مهم،

 نه کم اهمیت
نسبتا مهم خیلی مهم عامل

28/3 5 20 0 0 تهدیدهای تروریستی

6/7 1/7 63/3 28/3 0 وندالیسم

0 0 0 15 85
آماده  سازی برنامۀ کنرتل 

خطر)سوانح(

0 0 0 13/3 86/7
بررسی برنامۀ کنرتل 

خطر)سوانح(

توزیع فراوانی برحسب نگرش دربارۀ 
مدیریت خطر مؤثر در موزه

جدول 8 

توزیع فراوانی برحسب عوامل مؤثر بر 
مدیریت خطر مؤثر در موزه

جدول 9 

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
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برای یافتن جواب پرسش هفتم این پژوهش پرسش دیگری با این مضمون مطرح  
شد که: در حال حاضر، با توجه به مدیریت مؤثر خطر در موزة شما عوامل زیر چقدر مهم 
هستند؟ همانطور که مشاهده می شود جدول 10 حاوی نظر پاسخگویان دربارة هریك 
از گویه های عوامل مؤثر بر مدیریت خطر مؤثر در موزه است. اطالعات جدول10 نشان 
می دهد که بیشتر عوامل ذکر شده در این جدول از دیدگاه مدیران و مسئوالن موزه ها 

عوامل مهم و نسبتاً مهم هستند.

0 0 3/3 33/3 63/3
ارتباط با برنامه  ریزان 

رشایط اضطراری شهری

0 0 5  55  40
رشایط ساختامن  های 

موزه

0 0 5 73/3 21/7
رشایط وسایل و 

تجهیزات موزه

0 0 10 61/7 28/3
در دسرتس بودن وسایل 

و تجهیزات

0 0 8/3 73/3 18/3 مسائل ایمنی و بهداشت

0 0 0 28/3 71/7 بیمه

0 0 0 1/7 98/3 مسائل امنیتی

0 0 1/7 33/3 65 آموزش

40 25 23/3 5 6/7
توسعۀ شبکه  های

منطقه  ای پشتیبانی

مهم نیست کم اهمیت
نه خیلی مهم،

 نه کم اهمیت
نسبتا مهم خیلی مهم عامل

توزیع فراوانی برحسب عوامل مؤثر بر 
مدیریت خطر مؤثر در موزه

ادامۀ جدول 9

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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سؤال دیگری که در این بخش مطرح شد این بود که: در حال حاضر، اجرای مدیریت 
خطر در موزة شما چقدر رضایت بخش است؟ جدول 11 نظر پاسخگویان دربارة هریك از 
گویه های میزان رضایت از اجرای مدیریت خطر مؤثر در موزه است. همانطور که مشاهده 
می شود بیشتر مدیران و مسئوالن با توجه به عوامل موجود در جدول از اجرای مدیریت 

خطر در موزة خود ناراضی یا تا اندازه  ای راضی بودند.
نتایج تفسیر این سؤال پژوهش حاکی از آن است که مشکالت و موانع فراوانی در 
مورد اجرای مدیریت خطر وجود دارد. بیشتر مسئوالن از شرایط نامطلوب مدیریت خطر 

ناراضی بودند.
• عدم آموزش های الزم و مستمر در زمینة مدیریت خطر برای مدیران و کارکنان موزه ها،

بسیار کم کم تا اندازه  ای زیاد بسیار زیاد عامل

0 0 5 36/7 10 تهدیدهای تروریستی

0 1/7 36/7 46/7 11/7 وندالیسم

5 65 28/3 0 0 آماده  سازی برنامه کنرتل خطر)سوانح(     

5 73/3 20 0 0 بررسی برنامۀ کنرتل خطر)سوانح(     

5 76/7 15 1/7 0 ارتباط با برنامه  ریزان رشایط اضطراری شهری

3/3 8/3 76/7 6/7 3/3 رشایط ساختامن های موزه

3/3 6/7 81/7 5 1/7 رشایط وسایل و تجهیزات موزه

3/3 56/7 40 6/7 1/7 در دسرتس بودن وسایل و تجهیزات          

1/7 13/3 58/3 21/7 3/3 مسائل ایمنی و بهداشت                            

8/3 88/3 1/7 0 0 بیمه

0 5 5 51/7 35 مسائل امنیتی

6/7 61/7 30 0 0 آموزش

71/7 21/7 5 0 0 توسعۀ شبکه های منطقه  ای پشتیبانی
توزیع فراوانی برحسب میزان رضایت از

 اجرای مدیریت خطر مؤثر در موزه

جدول 10 

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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• عدم پوشش بیمه ساختمان و مجموعة موزه ها،
• عدم برنامة مدون کنترل خطر،

• عدم ارتباط مؤثر و مستمر با افراد و سازمان های متخصص و خدمات تخصصی 
آنها در حوزة مدیریت خطر،

• عدم پیش بینی بودجة الزم برای مبحث مدیریت خطر، و 
• عدم دانش و مهارت کافی در این حوزه از جمله مشکالت و موانعی بود که پس 

از تجزیه و تحلیل این سؤال به دست آمد. 
 

نتیجه  گیری
   نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشترین اشیای موجود در موزه ها عبارت  اند از: آثار 

فلزی، سفالین، شیشه  ای، کتیبه، عاج ، نقاشی، و نسخة خطی.
   درخصوص وضعیت ساختمان موزه ها: نتایج نشان داد 96/7  درصد موز ه ها تنها 
دارای یك ساختمان هستند و تنها 3/3 درصد دارای دو ساختمان هستند. عمر ساختمان 
بیش از دو سوم)80درصد( موزه ها بیش از 30 سال است. ساختمان 60درصد موزه ها جزء 
آثار تاریخی بوده یا ثبت ملی شده است. 91/7 درصد ساختمان موزه های مورد پژوهش 
فاقد پوشش بیمه  ای هستند. همچنین، 58/3 درصد از ساختمان موزه ها راه های خروج 

اضطراری ندارد و41/7 درصد آنها دارای راه های خروج اضطراری هستند.
   درمورد مهم ترین خطر های رودر روی موزه ها نتایج نشان داد که تمامی)100درصد( 
درصد موزه های مورد پژوهش در منطقه  ای واقع شده اند که مورد تهدید بالیای طبیعی یا 
دیگر انواع خطر ها هستند، که از این میان95درصد آنها هم در معرض خطر های طبیعی و 
هم غیرطبیعی هستند. از نظر احتمال وقوع سوانح در موزه نیز بیشتر سوانح عبارت  اند از: 
زلزله، آتش  سوزی، سرقت، وندالیسم، آفات، و آلودگی هوا. نتایج پژوهش حاضر با نتایج 
پژوهش ویسی)1388(، قابل مقایسه است که مجموعه های موزه  ای را در شرایط زلزله با 
روش توصیفی مورد بررسی قرار داده است. همچنین، میور و شنتن)2002(، نوع خطر های 

رو در روی مراکز مورد بررسی خود را سیل، آتش  سوزی، و آفاتی مانند بید ذکر کردند.
در بحث وجود برنامة مدون کنترل خطر در موزه  نتایج حاکی از آن است که 43 
مرکز معادل71/7 درصد اشاره کردند موزة آنها برنامة مدون کنترل خطر ندارند، 25درصد 
نیز اذعان کردند که در حال تدوین برنامة کنترل خطر هستند. در ضمن این برنامة کنترل 
خطر هم شامل ساختمان و هم شامل مجموعة موزه می شود. در مقایسه با پژوهش حاضر، 
نتایج پژوهش میور و شنتن)2002(، نشان می دهد که تنها)20درصد( درصد از مراکز 

فهیمه باب الحوائجی 
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مورد بررسی از برنامه های کنترل خطر به طور مؤثر استفاده کرده اند. در حالی که وارالموف 
و پالسار)2004(، به این نتیجه رسیده  اند که از میان 177 کتابخانة ملی مورد پژوهش آنها 
53درصد برنامة کنترل خطر دارند. در این رابطه، متیوز، اسمیت و نولز)2007(، با بررسی 
مدیریت خطر در آرشیو ها، کتابخانه ها و موزه های انگلستان به این نتیجه رسیده  اند که از 

بیش از نیمی از مراکز مورد بررسی )56 درصد( برنامة مدون کنترل خطر دارند. 
دالیل اصلی نداشتن برنامة مقابلة با خطر  نتایج نشان داد بیشتر موزه ها)83/3 درصد( 
مدعی شدند که دلیل اصلی نداشتن برنامة مقابله با خطر در موزة آنها نبود منابع مالی، فقدان 
الگو برای نوشتن برنامه و فقدان برنامه برای اجرای آن بوده است. 30درصد موزه ها نیز 
نبود نیروی انسانی مناسب، نبود منابع مالی، فقدان الگو برای نوشتن برنامه و فقدان برنامه 

برای اجرای آن  را از دالیل اصلی نداشتن برنامة مقابله با خطر دانسته اند. 
   طبق بررسی  های انجام شده دربارة آموزش های دریافتی مدیران و کارمندان نتایج 
نشان داد میزان آموزش  های دریافت شده توسط مدیر، به  ترتیب، اولویت مبحث ایمنی با 
65درصد، مبحث آشنایی با اصول و برنامه های حفاظت پیشگیرانه با63/3درصد و مبحث 
تعیین تجهیزات ایمنی برای مجموعة موزه با60درصد بیشترین آموزش های دریافتی توسط 
مدیران بوده است. درخصوص آموزش های دریافتی توسط مدیر و کارمندان، به  ترتیب، 
اولویت مورد ساماندهی و نجات مواد و اشیای آسیب  دیده با66/7درصد و آشنایی با اصول 
و برنامه های حفاظت پیشگیرانه با61/7 درصد بوده است. در بخش آموزش  های مورد نیاز 
مدیران، به  ترتیب، به مبحث مشاوره با 91/7 درصد، برنامة آموزش کارکنان با90درصد، و 
مبحث بیمه با 86/7 درصد اشاره کردند. در بخش آموزش مورد نیاز کارمندان، به ترتیب،   
ایمنی با 63/3 درصد، آشنایی با اصول و استانداردهای مدیریت خطر با 55 درصد، و 
مبحث بهداشت و ایمنی با50 درصد بوده است. در بخش آموزش مورد نیاز مدیر و 
کارمندان، به  ترتیب، مبحث انجام تمرینات و مانور مواقع خطر با76/7 درصد، و ارزیابی 

خطر با40درصد بیشترین آموزش های مورد نیاز مدیران و کارمندان بوده است. 
   طبق بررسی  های انجام شده مشکالت و موانع فراوانی در مورد اجرای مدیریت خطر 
وجود دارد. بیشتر مسئوالن از شرایط نامطلوب مدیریت خطر ناراضی بودند. عدم آموزش های 
الزم و مستمر دربارة مدیریت خطر برای مدیران و کارکنان موزه ها، عدم پوشش بیمه ساختمان 
و مجموعة موزه ها، نداشتن برنامة مدون کنترل خطر، نبود ارتباط مؤثر و مستمر با افراد و 
سازمان های متخصص و خدمات تخصصی آنها در حوزة مدیریت خطر، عدم پیش بینی بودجة 
الزم در این رابطه، و عدم دانش و مهارت کافی در این حوزه از جمله مشکالت و موانعی بود 

که رو در روی موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی کشور است.

ارزیابی مدیریت خطر در
 موزه های سازمان میراث فرهنگی، 
صنــایـع دستــی،     و گردشـگـــری
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 پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهایی که با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان ارائه نمود عبارت است از:

• تشکیل کمیت های ملی متشکل از افراد صاحب نظر و متخصص جهت آسیب شناسی 
و امکان سنجی شرایط اجرای فرآیند مدیریت خطر،

• تدوین برنامه های آموزشی مستمر در حوزه مدیریت خطر، 
• تدوین برنامه کنترل خطر برای موزه ها،

• تشکیل کارگروه تخصصی جهت امور بیمه ای موزه ها،
• عضویت موزه ها در شبکه های مختلف ملی یا منطقه ای مدیریت خطر جهت 

استفاده از خدمات خاص این سازمان ها، و
• برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در حوزه مدیریت خطر از اهم راهکارهای 

پیشنهاد شده است.

پیشنهاد برای پژوهش های آینده
• آسیب شناسی فرآیند مدیریت خطر در موزه های وابسته به سازمان میراث فرهنگی،

• بررسی راهکارهای بهبود شرایط مدیریت خطر در موزه های وابسته به سازمان 
میراث فرهنگی،

• سنجش رابطة نیروی متخصص آموزش دیده و اجرای فرآیند مدیریت خطر در 
موزه های وابسته به سازمان میراث فرهنگی، 

• بررسی راه کارهای افزایش توانمندی کارکنان موزه های وابسته به سازمان میراث 
فرهنگی، 

• بررسی وضعیت مدیریت خطر در کتابخانه ها و مراکز آرشیوی مهم در سطح 
کشور،

• بررسی تطبیقی مدیریت خطر در کتابخانه ها و مراکز آرشیوی با مهم ترین 
موزه های سطح کشور، و

• بررسی عمیق تر)کیفی( موضوع مدیریت خطر در مهم ترین موزه های کشور.

فهیمه باب الحوائجی 
زهرا ابوالفتحی
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