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چکیده:
مديريت خطر بخشی از برنامهريزي طرح بحران و يا بازبيني نحوه ذخيرهسازي
مجموعههاست و امری ضروري براي اتخاذ تصميمات درست در آرشیو است.
عالوهبرآن ،روش رسمی براي جمعآوري اطالعات دربارۀ يك مجموعه و
همچنين روشی برای شناسایی خطرات موجود است و آنها را براساس احتمال
وقوع و ميزان آسيبرساني اولويتبندي کرده و سپس با استفاده از اطالعات
موجود تصميم ميگيرد كه چه اقداماتي به افزایش ماندگاري مجموعهها كمك
ميكند .اين كار باعث میشود که سازمان بتواند خطرات موجود را مدیریت کند
و فقط به انتظار ننشیند تا پس از بروز حادثه ،تدبیری بیندیشد در واقع حفاظت
پيشگيرانه با مدیریت خطر ارتباط کامل دارد .اين مقاله بررسی میکند چرا
مديريت خطر در سازمانهاي ميراثفرهنگي اهمیت دارد و طرح كلي فرايند
آن را بهصورت مرحلهبهمرحله نشان ميدهد.

ڪلیدواژهها
مدیریت خطر؛ میراثفرهنگی؛ حفاظت پیشگیرانه؛ پایش محیطی؛ اسناد؛ استرالیا.
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مقدمه:
بسياري از افرادي كه با صنعت ميراثفرهنگي سروكار دارند ،مديريت بحران را تجربه كردهاند،
حتي اگر از اين موضوع آگاه نبودهاند .براي مثال ،وقتي طرح درمان براي يك شیء تهيه
ميشود ،مرمتكار ،هم مزایای موردِانتظار از طرح و هم خطرات ناشي از اعمال طرح را در
نظر دارد تا بتواند مناسبترين روش را براي آن انتخاب کند .بههمينترتيب ،برنامهريزي
طرح بحران و يا بازبيني نحوۀ ذخيرهسازي مجموعهها شامل عناصر مديريت خطر نيز هست
موقعيت كنوني بايد موردِارزيابي قرار گيرد تا مشخص شود چه نوع خطراتي مجموعهها راتهديد ميكند و راهبردهاي جديدي براي رفع اين خطرات پيش گرفته شود.
مديريت خطر امری ضروري و كاری منسجم براي اتخاذ تصميمات بهتر است .عالوهبرآن،
روشی رسمی براي جمعآوري اطالعات دربارۀ يك موضوع -كه در اينجا مجموعههاست -و
همچنين روشی برای شناسایی خطرات موجود است .مدیریت خطر ،خطرات را براساس احتمال
وقوع و ميزان آسيبرساني آنها اولويتبندي کرده و بعد با استفاده از اطالعات موجود تصميم
ميگيرد كه چه اقداماتي به افزایش ماندگاري مجموعهها كمك ميكند .اين كار باعث میشود
که سازمان بتواند خطرات موجود را مدیریت کند و فقط به انتظار ننشیند تا آنها اتفاق بیفتند.
حفاظت پيشگيرانه با مدیریت خطر ارتباط کامل دارد ولی همیشه با این واژهها بحث نمیشود.
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2. Alice Cannon

 .3کارشناسی ارشد مرمت اشیاء
فرهنگی و تاریخی ،کارشناس اداره کل
حفاظت و نگهداری ،سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران؛

sh-bohloli@yahoo.com

فصلنامه آرشیو ملی ،شامره 16

133

در آزمايشگاه هنر در استراليا ،استفاده از مديريت خطر را در برنامه حفاظت پيشگيرانه خود
آغاز کردیم و به چند دلیل آن را مفيد يافتيم:
•براي سازماندهي اطالعات مربوط به مجموعهها مفید است.
•براي استانداردسازي اطالعات مربوط به مجموعهها مفید است -آزمايشگاه هنر اين كار
را براي تعدادي از سازمانهاي هنري دولتي انجام داد .انجام آن در چند سازمان به ما
این امکان را ميدهد تا در صورت نياز بتوانيم خطرات را در سازمانهاي مختلف با هم
مقايسه كنيم.
•به ما كمك ميكند تا جايگاه خود را در مسائل مربوط به مجموعهها نسبت به سایر افراد
درگیر توجیه كنيم .مديريت خطر راه شفافي براي تصميمگيري است بنابراين از طریق آن
سادهتر ميتوان دربارۀ موضوع موردِبحث ما گفتوگو کرد ،زيرا اين روش فقط پاسخی
حسی به اتفاقات رخداده نيست .براي مثال بهجاي آنكه بگوييم «اين مواد نبايد جابهجا
شوند» ميتوانيم بگوييم «اگر اين مواد جابهجا شوند ،اين خروجي احتمالي و اين هزينه
احتمالي را خواهيم داشت» ،كه البته اين كار مسئوليت سنگيني را بر عهدة تصميمگيرنده
نهايي ميگذارد.
• روش شناختهشدهای است كه در بسياري از سازمانها و توسط بسياري از متخصصان
استفاده ميشود و بنابراين به ما كمك ميكند كه با ساير قواعد ارتباط برقرار كنيم.
•كاركناني كه در فرايند شركت دارند دربارۀ محيط اطراف خود ،مجموعهها و ساختار
مديريت چيزهاي زيادي فرا ميگيرند .اين فرایند كمك ميكند كه سازمان منسجمتری
براي تصميمسازی در كليه سطوح ساخته شود.
اين مقاله بررسی میکند چرا مديريت خطر در سازمانهاي ميراثفرهنگي اهمیت دارد
و طرح كلي فرايند آن را بهصورت مرحلهبهمرحله نشان ميدهد .البته هرچند تمركز ما روي
مديریت خطر مجموعههاست ،ولی به ياد داشته باشيم كه اين فرايند بهطور گسترده در صنايع
غير از ميراثفرهنگي استفاده ميشود؛ براي مثال در صنعت بيمه ،صنعت ساختوساز و صنعت
كشاورزي و توسط دولت در بيمارستانها و مدارس .اگرچه هريك از اين بخشهای صنعت،
مديريت خطر را براي تنظيم فعاليتهاي مختلف مانند مديريت پروژه ،سالمت شغلي و يا
راهبردهاي سرمايهگذاري استفاده ميكنند ،ولي فرايند مديريت خطر برای همه يكسان و
مشابه است .اين بدين معني است كه ما ميتوانيم از صنايع ديگر نيز چیزهایی در رابطه با آن
فرابگيريم ،همانطور كه در اين صنايع نیز فرايند مديريت خطر براي هماهنگي با آن صنعت
تغييريافته و بهبود داده شده است .رویکرد آزمايشگاه هنر به مديريت خطر براساس استاندارد
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مديريت خطر استراليا و نيوزيلند است 1و بنابراين بسياري از بحثهاي مقاله براساس اين مدل
است اگرچه بحثها و مثالهایي از مدلهاي ديگري كه در صنايع ميراث استفاده ميشود نيز
تا حدي در مباحث آمده است.
دربارۀ آزمايشگاه هنر در استراليا
آزمايشگاه هنر استراليا مركز حفاظت و نگهداري دولتی جنوب استراليا بوده و در آدالید قرار دارد.
آزمايشگاه هنر ،خدمات حفاظتي و مرمتي را براي هشت سازمان دولتي كه منابع را گردآوری
میکنند در ايالت آدالید و مناطق ديگر كشور ارائه ميدهد .همچنين براي تعدادي از اشخاص
حقيقي و سازمانهاي خصوصي داخل و خارج از استراليا نيز اين خدمات را انجام ميدهد.
آزمايشگاه هنر و سازمانهاي دولتي گردآورنده منابع ،شاخههایی از آزمایشگاه هنر جنوب
استرالیا 3هستند كه سهام آنها متعلق به بخش دولتي و زی ِرنظر نخستوزير و كابينه است.
سازمانهاي جمعآوريكنندة مجموعهها در آزمایشگاه هنر جنوب استرالیا از دولت بودجه
دریافت میکنند تا آن را در جهت عمليات و برنامههاي حفاظتي صرف كنند و اين برنامهها
توسط آزمايشگاه هنر فراهم ميشود .از آزمايشگاه هنر انتظار ميرود اصول و راهنماهاي
فعاليتهاي مديريت خطر مربوط به مجموعهها را تهيه كند .با توجه به اینکه آزمایشگاه
هنر خود نیز یک سازمان است ،بنابراین نياز به برنامه مديريت خطر دارد تا بتواند از اشياء و
مجموعههاي خود حفاظت كند.
2

برنامههاي مديريت خطر آزمايشگاه هنر
آزمايشگاه هنر استفاده از مديريت خطر را بهصورت گسترده در سالهاي اخير شروع كرده
است .بهعنوان قسمتي از برنامههاي حفاظت پيشگيرانه ،آزمايشگاه هنر ،ارزيابي مديريت خطر
را برای خود و همچنين براي همة سازمانهاي جمعآوريكنندة منابع ،بهعهده دارد تا برنامة
مديريت خطر را در سطح كشور پايهگذاري كند .اطالعات جمعآوريشده از اين فرايند براي
پروژههاي پيشگيرانه ديگر مانند آمادگي در برابر حوادث ،پايش محيطي و كنترل مخازن -و
براي بهبود طرحهاي مديريتي حفاظت استفاده شده است .توصيههايي كه پس از این ارزيابيها
ارائه ميشود ميتواند براي بهبود برنامههاي عمليات خطر در سازمانها موردِاستفاده قرار گيرد.
ما اميدواريم كه بتوانيم بين اين برنامه با ساير فعاليتهاي مديريت خطر در سازمانهاي ايالتي
نظير كميته بحران ايالت كه براي پاسخگويي به شرايط اضطراري در سطح ايالت ايجاد شده
است ،ارتباط برقرار كنيم.
4
همچنين مديريت خطر را روی يك پروژه استفاده كرديم تا طرحهاي مديريت آفت

1. AS/NZS 4360:1999
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4. Integrated Pest
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( )IPMرا براي مشتريان دولتي توسعه دهیم .از آنجايي كه چنين مشترياني زيرساختها و
ساختمان را در اختيار ميگذارند ،ایجاد هماهنگي در اجرای  IPMبسيار مشهود خواهد بود.
مديريت خطر بهصورت بیقاعدهتر ،در ساختمانهاي مختلف و برنامههاي توسعه و بهبود
نمايشگاهها اجرا شده است .در طول مقاله ،اين برنامهها براي درك كاربرد مديريت خطر در
صنايع ميراثفرهنگي استفاده شده است.
دربارۀ مديريت خطر
خاستگاه مدیریت خطر
مديريت خطر بهعنوان يك موضوع خاص ،در طول دهة  1970بسيار مهم و موردِتوجه بود
و دلیل آن خرابي ناگهاني موجودي انبار بازارها در سال  1974بود كه پس از آن مديريت
خطر به «بزرگترين بازي در شهر» براي مديران سرمايهگذار و مشتريان آنها تبدیل شد
) .(Bernstein, 1998, p.301بخش زيادي از تاريخچه مديريت خطر به صنعت بيمه و بازار
برميگردد.
قبل از دهة  ،1970راهبرد اصلي در برخورد با خطرات ،سياست خريد بيمه مناسب و بنابراين
«انتقال» خطر به بخش ديگری بود .اگرچه ،تعدادي از شركتها همراستا با تأمين هزينه
خطر اقدام به پيشگيري از خطر نیز كردهاند ،زيرا بيمه نميتواند هزينههاي ناشی از کلیه موارد
ازدسترفته را پوشش دهد -بهعنوان مثال :زمان ،اعتبار و جایگزاری مجدد بههیچوجه توسط
ل ِجبران نیست) .(Drennan, 2001, pp.1-2ترقي سطوح دادرسي و حق بيمه و تغيير
بیمه قاب 
قانون دولتي روي گرايش جهاني به مديريت خطر تأثير داشته است ).(Drennan, 2001, p.6
توسعه استاندارد مديريت خطر توسط استراليا و نيوزيلند ،اولین مرحله اساسي در جهش
جهاني بهسمت مديريت خطر بود و توسط سازمانهاي مشابه در كانادا ،آمريكا ،آلمان و بريتانيا
دنبال شد ) .(Kloman, 2000, p.4در چند سال اخير در بسياري از صنايع ،مديران ویژۀ خطر
منصوب شدهاند كه نياز شركتها به مديريت خطر جامع را شناسایی کنند و از ایجاد بخشهاي
متعدد كه غالب ًا باعث تکرار تعدادي از وظايف و پستها ،و ازقلمافتادن ساير وظايف ميشود
جلوگیری بهعمل آيد ).(Drennan, 2001, p.6
خطر  -آيا به كلي بد است؟
مردم عادت دارند كه خطر را بهطوركلي «بد» ببينند ) .(Kloman, 2000, p.1در صنعت
ميراثفرهنگي ،خطر بهطوركلي بهعنوان چيزي در نظر گرفته ميشود كه ايمني مجموعهها را
بهخطر مياندازد و درصورتيكه اتفاق بیافتد ،تا حدي آسيبديدگي نيز روي خواهد داد .اگرچه،
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خطر لزوم ًا مفهوم منفي ندارد .خطر بيانگر عدماطمينان و تغيير است ،به اين دليل افراد آن را
مخرب ميدانند .ولي خطر ميتواند نتايج مثبتي نيز داشته باشد به اين معني که درصورتيكه
نظم و ترتيب و قواعد رعايت شود ،بههيچوجه اتفاق نميافتد ) .(Kloman, 2000, pp.2-3براي
مثال راهبرد خطر با سرمايه باالتر ميتواند بازدهی بيشتري نيز داشته باشد .عمل جراحي
نامطمئن ميتواند يك بيماري را درمان كند .مثالهاي ممكن در صنعت ميراثفرهنگي شامل
موارد زير است:
•يك عمل تهاجمي با خطر باال و يا نامطمئن ممكن است جسمي را كه ميتوانست از بين
برود ،تثبيت كند.
•انتقال يك نمايشگاه از طريق راههاي دريايي ،خطرات زيادي را متوجه اشياء موردِحمل
ميكند ،ولي ميتواند يك سازمان را برجسته کند ،مساعدتهاي سياسي را بههمراه داشته
باشد و يا باعث افزايش بودجه براي مجموعهها شود.
•گسترش اندک دامنۀ تنظيمات محيطي براي سامانه هواساز سازمان ميتواند صرفهجويي
زيادي در هزينههاي آن داشته باشد بدون آنكه سالمت مجموعهها را بهخطر اندازد.
بهطوركلي يكي از خواستههاي حفاظتگران کمکردن دامنه خطر براي مجموعههاست
قابلقبول نيست .يك رويكرد
و بنابراين ايجاد خطر بدون وجود اطمينان از نتيجه مطلوبِ ،
اثباتشده در مورد مديريت خطر نشان ميدهد كه اگر شما مقدار خطر را به درصد مطمئنی
محدود كنيد ،ميتوانيد نتيجه مطمئنتري بهدست آوريد .اگرچه ،مفيد است به ياد داشته باشيم
كه خطرات همانطور كه نتايج منفي دارند ،ممكن است نتايج مثبتي هم بهدنبال داشته باشند.
مديريت خطر ميتواند براي تعيين اين چارچوبها موردِاستفاده قرارگيرد.
خطر مجازي
وقتي تصميماتي گرفته ميشود ،افراد عادت دارند كه عكسالعملهايي را كه دربردارندة
سطوحي از خطر است از خود نشان دهند .براي مثال آنها با انتخاب راهبردهاي سرمايهگذاري
فرد محتاطی كه كم خطرترين روش را انتخاب میكند .احساس آرامش میكنند .اين در حالي
است كه اگر فردي احتياط كمتري داشته باشد ممكن است روشهاي پرخطرتري را انتخاب
كند.
ولي آيا خطر در هر شرايطي واقعي است و يا اينگونه احساس ميشود؟ براي مثال ،فرود
معمو ًال عمل خطرناكی است و اين در حالي است كه هر فردي در حال فرود به بسياري از
تجهيزات محافظتكننده مجهز است .بنابراين صدمهاي كه ممكن است به بدن او وارد شود
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خيلي كم است .آدامز اين نوع خطر را «خطر مجازي» مينامد )(Adams, 1999, pp.25-38
چيزي كه افراد بهعنوان تهديد حس ميكنند ،صرفنظر از مقدار واقعي خطر .او از بيماريهايمختلفي كه ممكن است مردم بهعنوان تهديد جدي به آن توجه كنند ولي در حقيقت سالمت
عموم مردم را تهديد نميكند ،براي مثال استفاده میکند .در صنعت ميراثفرهنگي از اینگونه
مثالها میتوان به تأثير نوسانات محيطي روي تخريب مجموعهها اشاره کرد .تحقيقات اخير
نشان ميدهد كه عليرغم آنچه كه قب ً
ال تصور ميشد ،بيشتر مواد در دامنههاي خیلی بزرگتر
رطوبتنسبي و درجه حرارت ممکن است عکسالعمل نشان دهند .قب ً
ال حدود پيشنهادي ما و
ميزان نوسانات مجاز خيلي محدودتر و بستهتر بود ،ولي اكنون آزادتر است.1

1. See Erhardt and
Mecklenburg, 1994,
Michalski, 1994 and Padfield,
1994, p.196.
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خطرات مديريت خطر
هرچند مدیریت خطر يك ابزار مفيد براي حفظ مجموعههاست ،ولي بهتر است به ياد داشته
باشيم كه هر سامانهاي كاستيهاي خود را دارد.
•مديريت خطر هنوز حوزۀ در حال پيشرفتی است .با گذشت زمان ممكن است اصالحات و
يا تغييراتی در اين فرايند اتفاق بيافتد و بنابراين الزم است بهموازات دانش روز پيش برويم.
•مديريت خطر به داوري افراد تكيه ميكند ،كه دقت آن مشخص نيست .ممكن است
بعضي از برآوردها غلط بوده و برخي خطرها در آن بهكلي ناديده گرفته شود .اين يكي از
داليلي است كه مديريت خطر بايد پویا باشد تا بتوان اشتباهات را تصحيح كرد.
نماي درست و يا پيامدهاي
•گاهياوقات بهخاطر كمبود اطالعات ،امكان پيشگويي دقيق ِ
خطر وجود ندارد .براي نمونه ميزان پيشرفت برخي از واكنشهاي شيميايي بهطور كامل
قابلشناسايي نيست در نتيجه آنها نميتوانند طول عمر اشياء را در
براي حفاظتگران ِ
مقايسه با پیش و پس از درمان تخمين بزنند .معمو ًال از حفاظت گران خواسته میشود طول
عمر يك شيء درمانشده را در مقايسه با عمر همان شيء ولي بدون درمان تعيين كنند.
همواره جواب اين است «بستگي دارد».
•ماداميكه سامانه مديريت خطر وجود دارد ،افراد خوشنود هستند .ولي سامانه لغزشناپذير
نيست و به بررسي مداوم و بازنگري احتياج دارد تا مشخص شود كه با گذشت زمان هنوز
مفيد است يا نه.
•ممکن است يك سامانه و يا محيط كاري براساس برنامههاي مختلف مديريت خطر
«ايمنتر» بهنظر آيد ،ولی با اجرای آن ،خطرات جديدي به سامانه معرفي شود .يك
مطالعه نشان ميدهد كه معرفي كمربند ايمني به مردم باعث شد كه آنان جسورانهتر
رانندگي كنند ،زيرا خود را در اتومبيل ايمنتر احساس ميكردند ).(Adams, 1999, pp.6-10
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بهعنوان مثالی شبیه به این مسئله در سازمانهاي ميراثفرهنگي ،مديريت بهتر خطر در
امانتدادن باعث افزايش در تعداد امانات ميشود زيرا اين احساس را بهوجود ميآورد كه
خطر آن كمتر شده است.
مديريت خطر براي سازمانهاي ميراثفرهنگي
هرچند حفاظتگران و ساير كاركنان ميراثفرهنگي ،بهطور مرتب خطراتي را كه متوجه
مجموعههاست تبیین ميكنند ،ولي فقط در طول ده سال اخير است كه تمايل راهبردی به
مديريت خطر در صنعت ميراثفرهنگي آغاز شده است.
يكي از مؤثرترين مقاالت منتشرشده در گذشته دربارة مديريت خطر بهعنوان ابزار مديريتي،
مقاله رابرت والر 1در سال  1994با عنوان «ارزيابي خطر حفاظت :راهبردي براي مديريت منابع
در حفاظت پيشگيرانه» است .مقاله فوق ارزيابي خطرات موجود در موزة طبيعت كانادا را با
جزئيات شرح ميدهد .اين فرايند براي ارزيابي ميزان خطرات و تعيين روشهاي مؤثر براي
كاهش خطرات كلي مجموعههاي تاريخ طبيعي آنها موردِاستفاده قرار گرفت .تأثير اين مقاله
باعث انجام كار در چند سازمان از جمله موزه استراليا در سيدني 2و برنامههاي ما در موزة هنر
استراليا شد .مقاالت ديگري درباره مديريت خطر در موزة حفاظت نوشته شده است -استف
میخلسکی 3از انستيتو حفاظتي كانادا (CCI( 4بهطور گستردهاي دربارة خطرات احساس شده
و خطرات واقعي كه در اثر عوامل مختلف محيطي ايجاد ميشود نوشته است 5و جاناتان
اشلی -اسمیت 6از موزة ویکتوریا و آلبرت 7در لندن ،از تجزيهوتحليل خطرات در تصميمگيري
دربارة درمان يك شيء استفاده كرده است .درحاليكه بسیاری از ديگر نويسندگان از واژه خطر
در شرح شرايط مختلف استفاده كردهاند ،ولي همگي روي اين مسئله كه ميزان خطر را بايد
مدِنظر داشت و هزينهها و سود آن را تجزيهوتحليل كرد ،اتفاق نظر داشتند تا بتوان از اين
اطالعات براي تعديل توصيههاي احتياطي خود استفاده کرد .به بيان ديگر ،تأكيد ميشود كه
همة خطرات يكسان نيستند؛ برخي از آنها ممكن است خيلي كوچك باشند كه بتوان از آنها
چشمپوشي كرد و در حالتهاي ديگر شايد نياز باشد كه هزينه راهبردهاي پيشگيرانه را با توجه
به میزان سودمندی آنها براي مجموعهها متعادل کرد.
مديريت خطر ،بحران و حفاظت
اين روزها اهميت سازمانهاي ميراثفرهنگي نشان ميدهد كه بايد براي بحران آمادگي
داشت .يك برنامه بحران خوب شامل معرفي خطراتي است كه متوجه مجموعههاست و
همچنین بهبود راهبردها براي كاهش احتمال وقوع حادثه و پيامدهاي آن براي مجموعهها.

1. Robert Waller
2. See Valis, 2001 AICCM
Bulletin, 25, 41-46.
3. Stephe Michelski
4. Canadian Conservation
Institute
5. See Mikhalski, 1993 and
1994
6. Jonathan Ashley-smith
7. Victoria and Albert
Museum
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بههمينترتيب ،بسياري از سازمانهاي فرهنگي نوعي از برنامة مديريت حفاظت يا حفاظت
پيشگيرانه را در مقياس بزرگ دارند ،كه خطرات ناشي از عوامل مخرب مختلف به مجموعهها
مانند نور ،آفتها و يا شرايط نامناسب نگهداري را شناسایی ميكند .هدف اين برنامهها
كمكردن خسارت مجموعهها تا حد امكان از طريق برنامههايي مانند  IPMو ارائه راهنماها
و پايش محيطي است ،آمادگي در برابر حادثه ،معمو ًال يكي از قسمتهاي برنامه حفاظت
پيشگيرانه سازمانهاست ،همانطور كه در آزمايشگاه هنر استراليا نيز چنين است.
اگرچه اين فرايند بهصورت يك مرحله در طرح بحران گنجانده شده است ،ولی سازمانهاي
معدودی برنامه مديريت بحران باقاعده براي مجموعهها دارند .انتشارات آمادگي در برابر بحران
استراليا فهرست چهار مرحله از آمادگي در برابر بحران را تهيه كرده كه شامل پيشگيري،
آمادگي ،عكسالعمل و بازسازي است .در مرحله پيشگيري ،خطراتي كه متوجه مجموعههاست
ارزيابي شده و كاهش ميیابد.
اين يك رویکرد است .اگرچه در آزمايشگاه هنر استراليا ما ترجيح دادهايم كه طرح بحران
را بهجای آنکه وسيلهاي براي كمكردن پيامدهاي خطر بدانیم ،آن را بهعنوان جزئي از مديريت
خطر براي مجموعهها ببينيم .بنابراين مديريت خطر ابزار جمعآوري اطالعات اوليه است كه
به جهتگيري و تعيين اولويت ساير فعاليتها در طي برنامه مديريت پيشگيرانه كمك ميكند.
احساس ميكنيم كه اين نظام مؤثرترين وسيله مديريت مجموعههاي بزرگ و متنوعی است
كه ما در قبال آنها مسئول هستيم ،و ما را قادر ميسازد كه برنامههاي مختلف را در اين
موزه راحتتر بههم مرتبط سازيم .براي مثال ،اگر برنامههاي  IPMبهعنوان قسمتي از «برنامه
مديريت خطر» ديده شود ،كسب حامي براي آن سادهتر خواهد بود .موضوعي كه براي رؤسا و
ساير كاركنان بسيار شناخته شده است .همانطور كه سازمانهاي دولتي زمین و ساختمان را
در اختيار ميگذارند ،متمركزساختن برنامههاي مختلف مديريت خطر نيز به ما اجازه ميدهد تا
بهتر بتوانيم منابع را مديريت كنيم.
گسترش برنامه مديريت خطر
برنامه مدیریت خطر چه چيزهايي را دربرميگيرد؟
براي بهبود برنامه مديريت خطر ،بايد كار طي يك سري مراحل برای نظمدادن ،سازماندهی و
تجزيهوتحليل اطالعات مربوط به خطر انجام شود .مجموعهسازي ،سازماندهی و تجزيهوتحليل
اطالعات مرحلهاي است كه بهصورت كلي ارزيابي خطر ناميده ميشود .بهبود راهبرد براي
نشاندادن تعداد اين خطرها ،جايي است كه اطالعات به طرح مديريت خطر تبديل ميشود.
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برنامه مدیریت خطر چقدر طول ميكشد؟
مدت زماني كه براي پايهگذاري برنامه مديريت خطر الزم است ،با توجه به عوامل متعددي
متفاوت است:
•چه منابعي در دسترس هستند؟ بيشترين«سرمايه» زمان و يا پول در مراحل اوليه و شروع
کار الزم است ،اگرچه وقتي برنامه شروع و راهاندازي شد ،هنوز زمان كار كاركنان و يا
بودجه براساس نظم خاصی موردِنياز است تا برنامه بهصورت مناسب و شايسته برقرار باشد.
•نياز براي تغيير اضطراري تا چه حد است؟ براي مثال ،در تهديد سال  2000ناشي از
ميليونها حشره ،نیاز به ایجاد تغييرات سريع درون سازمانها بود ،درست در چند ماه آخر
سال .1999
•چه نتايج پایانی موردِنياز است؟ اطالعات با جزئيات بيشتر مستلزم صرف زمان بيشتري
در فرايند است.
بهطوركلي ،فرايند حداقل چند سال بهطول خواهد انجاميد تا بهطور مناسب پايهگذاري شود.
ارزيابي بهتنهایی ميتواند نسبت ًا سريع مث ً
ال در طول یک ماه انجام شود ولی تجزيهوتحليل
اطالعات گردآوري شده و تبديل آن به راهبرد مديريت خطر خيلي بيشتر طول ميكشد و
عالوهبرآن ،غالب ًا زمان بيشتري براي تغيير فرهنگ كار در يك سازمان الزم است .تغيير كار و
يا تمرينهاي مديريتي معمو ًال نياز به تحول دارند و نه چرخش و تغيير كامل.
هزينههاي احتمالي چقدر است؟
منبع اصلي موردِنياز ،زمان كار كاركنان است ،مگراينكه براي انجام ارزيابي ،هزينه به يك
مشاور پرداخت شود .حتي وقتي يك مشاور خارجي براي انجام حجم وسيعي از كار استخدام
ميشود ،باز هم الزم است كه كاركنان زماني را براي كسب نتايج بهتر در اختيار پروژه سازمان
قرار دهند تا فرايند بهصورت مناسب انجام شود.
ارزيابي ،همواره بخشهایی را كه نيازمند «تثبيت» است و در نتيجه متحمل هزينههاي
بيشتر ميشود ،شناسایی ميكند .تعيين اولويت خطرات در نتيجه ارزيابي خطر ،اجازه ميدهد
كه اين هزينهها بهمرور زمان و بهصورت مناسب وارد بودجه سازمان شود.
عناصر اصلي
فرايند مديريت خطر بهصورتهاي مختلف طبق استانداردها و راهنماهاي مختلف شرح داده
شده است .در استاندارد استراليا /نيوزيلند ) (AS/NZS 4360, 1999, pp.7-8شش مرحله معرفي
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شده است:
1 .1تهیه متن؛
2 .2شناسایی خطرات؛
3 .3تجزيهوتحليل خطرات؛
4 .4ارزيابي خطرات؛
5 .5درمان خطرات؛
6 .6پايش و بررسي مجدد خطرات.
اين شش مرحله ،يك فرايند چرخهاي است كه پس از مرحلة بررسي مجدد به ابتدا
برميگردد تا مجدداً ارزشيابي شده و مورد پااليش قرارگيرد )(AS/NZS 4360, 1999, p.8
مديريت خطر نبايد فقط يكبار انجام شود و بايد بهصورت ساالنه و یا دوساالنه و یا هر وقت
كه الزم است انجام شود .اين باعث ميشود كه پروژه پویا ،مفيد و بهروز باقي بماند.
مستندسازي يكي ديگر از عوامل اساسي -با مقدار زيادي اطالعات گردآوري شده است.
اين مهم است كه اطالعات خوب نگهداري شوند بهطوریکه پس از هر چرخه از مديريت
خطر ،نتایج کام ً
ال محكم و تثبیت شده باشد.
تهیه متن -مرحله طرحريزي
ال اشاره شد ،مديريت خطر ميتواند در مقياسی بزرگ كاربرد داشته باشد ،مث ً
همانطور كه قب ً
ال
بهصورت كلي برای مأموريت سازمان و يا به يك پروژه يا فرايند خاص -بهعنوان مثال ،برای
مدیريت يك پروژه كه در حال بهبود و گسترش دوباره میباشد -فرايند يكسان ،ولي تمركز متفاوت
است .اينجاست كه اهميت تهیه مفاد پروژه قبل از انجام هر كاري نشان داده ميشود .اين مرحله
ميتواند باعث شكست يا موفقيت برنامه شود و بنابراين نياز به توجه ويژهاي دارد .بدون كارگرداني
مشخص ،فرايند پيچيده شده و اين بدين معناست كه انگار وقت بسياري تلف شده است.
استاندارد استراليا /نيوزيلند ) (AS/NZS 4360, 1999, pp.9-12پنج جزء اصلي مرحله اول
ارزیابی خطر را معرفي ميكند:
1 .1تهيه و برقراري مفاد راهبرد؛
2 .2تهيه و برقراري مفاد سازماني؛
3 .3تهيه و برقراري مفاد مديريت خطر؛
4 .4بهبود محتواي ارزيابي خطر؛
5 .5تعريف ساختار.
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مفاد راهبردی
هرچند که نتايج پروژه مفيد بهنظر میرسد ،ولی اهداف و محيط كار راهبردی سازمان نيز بايد
در نظر گرفته شود.
اهداف سازمان چيست؟
بهصورتكلي ،هدف همه مشتريان دولتي حفظ مجموعههاي باارزش و در دسترس ساختن
آنها براي مردم جنوب استراليا است .البته ،سازوکار دسترسپذيركردن مجموعهها از يك
سازمان به سازمان ديگر بهطور قابلِتوجهي متفاوت است -اكثر آنها از طريق برگزاري
نمايشگاه ،برخی از طريق پژوهش ،تجزيهوتحليل علمي و تعدادي هم از طريق فراهمكردن
سرويسهاي خدماتي و ارائه مشاوره .اين بدين معناست كه هر سازماني ميتواند با عموم
مردم ارتباط متفاوتي داشته و مفاد اجرايي و محيط كار متفاوت نيز ايجادكند .شناسایي راهي
كه سازمان براي انجام اهداف خود انتخاب ميكند ،به شناسایی خطرات احتمالي براي
مجموعههاي موجود در آنها كمك ميكند.
اولين سهامداران چه كساني هستند؟
الزم است تمام كساني كه به مجموعهها عالقه دارند -و آنهايي كه در خطراتی که متوجه
مجموعههاست تأثير دارند -در برنامه ارزيابي خطر گنجانده شوند .در اين حالت كل جمعيت
جنوب استراليا بايد بهعنوان افراد تأثيرگذار ذكر شوند ،زيرا سازمانهاي دولتي مجموعههاي
باارزش ايشان را بهخاطر اینکه منابع همان ايالت هستند ،نگهداري ميكند .ما بهمنظور ارتباط
و مشورت ،فهرستي از اشخاص مسئول در اين زمينه را كه از طرف يك گروه بزرگتر فعاليت
ميكنند ،تهيه كردهایم .اين فهرست شامل نمايندگان ما از سازمانهاي تابعه ،كاركنان كليدي
آزمايشگاه هنر و دفتر مركزي  ،Arts SAمالكان ساختمانها و پيمانكاراني كه نگهداري و
تعميرات ،حراست و خدمات نظافت را بهعهده دارند ،ميشود .تهيه و تكميل اين فهرست،
مدت زمان بيشتري از آنچه انتظار مي رفت بهطول انجاميد و تكميل آن همچنان ادامه دارد.
شبكه دولت در جنوب استراليا بزرگ است و ما هر روز در حال كشف افراد جديدي هستيم كه
نياز است به ارتباطات ما بپيوندند.
چه عناصري به توانايي شما در مديريت خطرات كمك ميكند و چه عناصري
آن را تضعيف ميكند؟
سطح درگيري سازمان با برنامة مديريت خطر ،بر موفقيت راهبردهاي مديريت خطر تأثير
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خواهد گذاشت .براي مثال ،بسياري از سازمانهاي تابعه ما ،هنوز سياست مشخصی براي
مديريت خطر مجموعهها و كارمند مشخصی كه مسئول سرپرستي برنامه باشد ندارند .بدون
شناسایی و واگذاري مسئوليتها ،مشكل است كه برنامة مديريت خطر موفق باشد .بهطور كلي
توصيه ميشود كه از حمايت و بهكارگيري مدير ارشد (با درجه مناسب) قبل از شروع پروژه
استفاده شود .اگر ميخواهيم پروژه پيش رود بايد سياست مشخصی براي مديريت خطر تهيه
و بعد آن را به بحث گذاشته و تصويب کنیم و همچنين مدير ارشد بايد از اين برنامه حمايت
کند ) .(AS/NZS 4360, 1999, pp. 5- 25اين كار باعث میشود برنامه در طرح کلی گنجانده
شده و منابع الزم به آن اختصاص داده شود.
سطح كنترل سازمان در محيط اطراف خود نيز بر موفقيت مديريت خطر تأثير دارد .براي
سازمانهاي تابعه ،تعميرات و نگهداري ،خارج از وظایف قسمتهای داخلی سازمان قرار دارد و
توسط پيمانكاران انجام ميشود .اين باعث ميشود كنترل ما روي اين فرايند محدود شده و ما
را ملزم ميسازد تا براي موفقيت برنامه با يك گروه بزرگ ديگر همكاري كنيم.
چه راهبردهاي مرتبط ديگري قب ً
ال در این زمینه بهكار گرفته شده است؟
سازمان ممكن است قب ً
ال راهبردهاي مديريت خطر را در زمينههاي ديگري نظير سالمتي
و امنيت و يا مسائل مالي بهكار برده باشد .برخي از برنامههاي موجود ممكن است از لحاظ
قانوني يا بنا بهمنظورهاي بيمهاي ،الزم باشد .اگر برنامه مديريت خطر براي مجموعهها به اين
برنامهها ارتباط داده شوند ،راحتتر ميتوان آنها را مديريت کرد .همچنين مفيد است كه هر
مورد مشابه ديگري كه قب ً
ال در سازمان اجرا شده است ،نظير برنامه بحران و يا برنامه مديريت
حفاظت ،شناسایی شود تا از بروز تكرار و تلفشدن منابع جلوگيري بهعمل آيد.
زمینههاي سازماني
شرايط كاري و منابع در اختيار سازمان ،تأثير زيادي روي پروژه دارد .ممكن است تعداد خاصي
از كاركنان ،براي اختصاص به كار پروژه در اختيار باشند .از طرف دیگر ،چارچوب زماني
سازماندهي پروژه ممكن است ايجاب كند كه كاركنان زيادي در اختيار پروژه قرار گيرند.
هماهنگكردن واقعيتها و قابليتهاي محيط كار ،پروژه را قابلِاجراتر ميكند.
مفاد مديريت خطر
اولين مرحله در اين فرايند ،تعيين وسعت و جامعيت فعاليتهاي مديريت خطر است كه بايد
انجام شود.
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چه نوع اطالعاتي موردِنياز است و چگونه بايد اين اطالعات موردِاستفاده
قرارگيرد؟
ارزيابيهايي كه در آزمايشگاه هنر از خطر انجام شد در حقيقت كلي بوده و الزم است
برنامههاي مختلف ديگري نظير آمادگي در برابر حوادث ،مديريت آفت و طرحهاي نگهداري
نيز به طرح كمك كنند .اطالعات گردآوريشده نيز ميتواند براي شكلگيري طرحهاي
مديريت حفاظت و تعيين اولويتهاي بودجه و چارچوب زماني پروژه موردا ِستفاده قرار گيرد.
ميخواهيم همزمان با انجام برنامههاي درماني خود ،قادر باشيم كه خطرات شناختهشده را
پايش كنيم .اين باعث ايجاد نوع ديگری از پروژه و تجزيهوتحليل متفاوتی ميشود .براي مثال،
ارزيابي خطر مجموعهای که بهجهت تعمیر ساختمان ،بايد به مكان ديگر منتقل شده و يا در
مخزن ديگري قرار داده شود.
چه بخشهايي از مجموعهها يا سازمان را شامل خواهد شد؟
شایسته است كه دامنة ارزيابي خطر در همان ابتدا مشخص شود .براي مثال ،آيا تمركز فرايند
فقط بر مجموعههاست و يا وظايف ديگري نيز مانند امنيت مالي و يا نگهداري از خدمات
حساس را نيز بر عهده دارد؟ البته خطر در همة زمينههاي سازماني و فعاليتهاي آن بر يكديگر
تأثير ميگذارد ،ولي حتي اگر كمي موضوع بههم مربوط شود ،دامنه وسعت ارزيابي بايد كام ً
ال
روشن باشد .از آنجايي كه بسياري از افراد فنون مديريت خطر را در زمينههاي ديگر كار خود
نظير مديريت امنيت مالي نيز بهكار مي برند ،روشنكردن كامل حوزۀ ارزيابي از سردرگم شدن
آنها جلوگيري كرده و بهحصول نتايج موردِانتظارميانجامد.
آيا ارزيابي خطر فقط براي استفاده داخلي است و يا ميتوان از نتايج آن براي
منابع دولتي در مقياس وسيعتر و يا در مفاد مديريت استفاده كرد؟
اين موضوع ميتواند بر نحوة جمعآوري و ارائه اطالعات تأثير بگذارد .براي مثال ،آيا توضيح
اصطالحات خطر كافي است (تجزيهوتحليل كيفي) ،يا شكلهاي دقيق موردِنياز است
(تجزيهوتحليل ك ّمي) ؟ همچنین این موضوع ميتواند تأثير مهمي بر زمان موردِنياز براي
تكميل پروژه داشته باشد .در حالت كلي ،تجزيهوتحليل كمي پيچيدهتر بوده و مدت زمان
بیشتری صرف میکند.
ارزيابي خطر با چه فاصلههاي زماني اتفاق ميافتد؟
بهتر است در ابتدا مشخص شود كه ارزيابي خطر هر چند وقت يكبار بايد انجام شود و بنابراين
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نتايج بررسي جاري تا چه مدت موردِاستفاده است .اين بايد با پيچيدگي پروژه مطابقت داشته
باشد .براي مثال ،اگر ارزيابي خطر بهدليل ميزان جزئيات خواستهشده سهسال براي تكميلشدن
زمان نیاز دارد ،نمیتوان در جدول زمانبندي ،بررسي مجدد آن را بهصورت ساالنه ذکر کرد.
چه منابعي موردِنياز است؟
مفيد است در برنامهريزيها ،تعداد كاركنان و مدت زمان اختصاصدادهشده به پروژه و جدول
زماني آن و همچنين زمانهاي كنترل برآورد شود .برنامه مديريت خطر ما بيشتر شبيه به
«سعي و خطا» شروع شد و ما متوجه شديم كه در صورت فقدان يك طرح مشخص ،جدول
زمانبندي مديريت پروژه خيلي سختتر ميشود و با عدم وجود ساختار اداري ،گاهياوقات
پروژه بسيار طاقتفرسا بهنظر ميرسد و نداشتن كنترل در زمانهاي مشخص باعث ميشود
پايش پيشرفت پروژه دشوار شود.
پروژه چقدر طول ميكشد و آغاز و پايان آن در چه زماني است؟
اين مسئله به ميزان جزئيات فرايند ارزيابي پروژه و منابع در دسترس بستگي دارد .تعيين
زمانهاي مشخص براي كنترل ،بر حسب اهداف حاصل شده و يا بررسي در زمان خاص كمك
ميكند تا برنامه پویا بوده و به كاركنان ،هدفي را نشان دهد كه به طرف آن حركت كنند.
آيا براي تكميل برنامه ،به دانش كارشناسی نياز است؟
اغلب مفيد است كه با متخصصان و كارشناسان خارجي مشورت شود تا توصيههايي ارائه
کنند .براي مثال تماس با هواشناسان ،زلزلهشناسان ،معماران ،متخصصان امنيت و پيشگيري
از آتشسوزي ممكن است مفيد باشد .مشورت با چنين متخصصاني باعث ارزيابي دقيقتر
خطرات ناشي از منابع مختلف كه خارج از حيطة تخصص حفاظتگران است ،ميشود.
چه كسي بررسي را انجام خواهد داد؟
درحاليكه ممكن است يك يا دو نفر برنامه مديريت خطر را پيش ببرند -براي مثال ،حفاظتگر
پيشگيرانه و يا رئيس مجموعهها -بهتر است تا حد امكان با افرادي كه با مجموعهها سروكار
دارند هم مشورت شود .همچنين مفيد است در موقع انجام ارزيابي خطر يك نفر از خارج از
سازمان هم حضور داشته باشد .در زمان انجام ارزيابي خطر در آزمايشگاه هنر ،از يكي از
كاركنان كتابخانة ايالتي خواستيم كه در اين بررسي با ما همكاري كند .اين شخص به مواردي
توجه ميكرد كه براي كاركنان ما عادي شده بود و قابل ِديدن نبود.
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نياز است چه اسنادي نگهداري شوند؟
از آنجايي كه در طول برنامه اطالعات زيادي جمعآوري ميشود ،فكركردن به نوع اسنادي
كه بايد نگهداري شوند و دلیل نگهداری آنها ،سودمند است .براي مثال فرمهاي ارزيابي،
رونوشت مصاحبهها و غيره .مشكلي كه معمو ًال در طول ارزيابي خطر ،بهخصوص در ارزيابي
كيفي پيش ميآيد اين است كه افراد با هم بر سر اينكه چه چيزي خطر «زیاد» و چه چيزي
خطر «کم» را ايجاد ميكند ،اختالف عقيده پيدا ميكنند .همچنين ممكن است افراد از
اصطالحات مختلفي براي شرح وقايع و يا فعاليتها استفاده كنند .اطمينان از وجود سامانۀ
استانداردسازي بهترتيبي كه دادهها در آن تعريف و جمعآوري شوند ،به ساده و مؤثركردن
فرايند كمك ميكند.
توسعه ضوابط ارزيابي خطر
اولین مسئلهای که باید در این پروژه مدِنظر قرار گیرد ،خطراتی است که متوجه
مجموعههاست .عالوهبراین خطرات ،پروژه باید سایر شرایط مانند خطر درآمد ،ساختمان،
سالمت و مسئوليت افراد و موارد ناملموس ديگر نظير اعتبار و اخالق كاركنان را نيز شامل شود
) .(AS/NZS 4360, 1999, p.10اگرچه اين موضوع نياز به بهكارگيري گروه وسيعي از افراد داشته
و پروژه را پيچيدهتر ميكند .اما اين مرحله همچنين باعث ميشود كه فكر كنيم چه مقدار
خطر ،قابل ِقبول در نظر گرفته ميشود ،وقتي يكبار خطرات ارزیابی شده و ميزان آنها تعيين
شود ،ميتوان آنها را به درجات مختلف تقسيم كرد كه به كداميك بايد سريعتر عكسالعمل
نشان داد و كداميك بهطور كلي نيازي به عكسالعمل ندارد؟ براي مثال وقتي طرح  IPMرا
براي سازمانهاي دولتي تهيه كرديم ،براي هر ساختمان با توجه به نوع مواد مجموعههاي
موجود در آنها و همچنين كنترلكنندههایی كه در آنها براي كمكردن هجوم حشرات وجود
دارد ،درجهای از خطر را نسبت دادیم .ساختمانهايي كه درجة باال و يا جدی را براي هجوم
حشرات دريافت كردند بايد براي كمكردن خطر هجوم حشرات ،سريعتر موردِتوجه قرار گيرند
و اين كار را با بازديدهايي با فاصله زماني كم ،بررسي روشهاي قرنطينه وغيره ميتوان انجام
داد .ولي در ساختمانهاي با خطر كم و متوسط الزم نیست هيچ فعاليتی انجام داد .بهبيانديگر،
نتیجه گرفتيم كه سطح خطر ناشي از حشرات در این ساختمانها قابل ِقبول است.
تعريف ساختار
اين بخش شامل تقسيم پروژه به چند مرحله است؛ براي مثال نوشتن طرح پيشنهادي ،1جستوجوي
تأیيديهها و حامي براي برنامه ،گردآوري اطالعات اوليه ،مصاحبههاي هدايتكننده و غيره.
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همچنين براي تعريف واحدهايي از پروژه كه باید ارزيابي شوند ،مفيد است .براي مثال
در سازمانهاي ميراثفرهنگي روي تعدادي از ساختمانها و مجموعهها تأکید بیشتری وجود
دارد .بسته به پيچيدگي سازمان و شكل ارزيابي ،ممكن است ارزيابي هر ساختمان برای هر
طبقه یا اتاق و يا مجموعه بهطور جداگانه عملي باشد .اگر ارزيابي خطر براي يك فرايند
مانند امانتدادن و تنظيم سفر و يا طرح پيشنهادي درمان بهكار رود ،الزم است كه پروژه به
مرحلههاي مختلف مانند مكان ،عملیات و نتايج پاياني تقسيم شود.
با توجه به شرایط هر بخش ،به ناچار برخي مسائل اساسی ممکن است متفاوت باشد .براي مثال
خطر آب براي مجموعهها ميتواند در سرتاسر ساختمان متفاوت باشد و الزم است كه ميانگين خطر
و يا بيشترين وسعت آن در نظر گرفته شود و يا هر دو نتيجه بهصورت جداگانه ذكر شود.
هرچه تعداد واحدهاي ارزيابيشونده بيشتر باشد ،اطالعات خاص و نتيجهبخش بيشتري
حاصل ميشود و بهدست آوردن يك تصوير كلي و عمومي از خطری که متوجه مجموعههاست،
مشكلتر خواهد بود .در آزمايشگاه هنر ما قصد داشتیم خطرات را در برخی حاالت با توجه به
ساختمان و در برخي حاالت با توجه به مجموعهها بررسي كرده و يك امتياز نهايي به كل
ساختمان بدهيم .گاهياوقات ما اين روشها را تركيب كرديم -براي مثال در ارزيابي خطرات
مجموعههاي موزه جنوب استراليا ،ما درجه كلي خطر را به هر ساختمان داديم ولي توجه ويژه
به نوع بيشتر مجموعههاي غالب آن داشتیم و پس از تبادل نظر با دانشمندان و متصديان آن،
درجه نهایی را تعیین کردیم.
شناسايي خطرات چگونه و با چه چيزي ميتواند اتفاق بيفتد؟
اين مرحله کام ً
ال واضح است .استاندارد استراليا و نيوزیلند بهطورخالصه مراحل را بهصورت زير
شرح ميدهد ):(AS/NZS 4360: 1999, p.12
•تهيه فهرستی از وقايعي كه ميتواند اتفاق افتاده و خطري را به عناصر معرفيشده در
مرحله قبل (كه مجموعههاست) متوجه سازد.
•معرفي اينكه چگونه و چرا اين وقايع ميتواند اتفاق بيفتد.
هرچه اطالعات بيشتري در اين مرحله موجود باشد ،فهرست جامعتري از حوادث ممكن
و علل آن بهدست خواهد آمد.
بديهي است كه احتماالت زيادي وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود .به اين دليل
دريافتيم كه بهتر است حوادث به چند گروه تقسيم شود .گروههاي خطر در موزة طبيعت كانادا
توسط والر ) (Waller, 1994, p.2تهيه شد .والر گروههاي خطر را براي مجموعهها با توجه به
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عوامل اصلی ايجادکننده آن ،تقسيمبندي كرد -براي مثال عوامل فيزيكي ،آب ،آتش و عوامل
جوی مختلف ،آفات ،آاليندهها ،نور و اشعه ماوراءبنفش ،رطوبتنسبي نامناسب ،دماي نامناسب
و مسئول مجموعهها .عالوهبراين ،عوامل اساسي به گروههاي مشخصتري نیز تقسيم شدند
براي مثال ،گروه نيروهاي فيزيكي نوع  1شامل خطرات ناشي از زلزله ،خرابی ساختمان وحوادث در مقياس بزرگ .نيروهاي فيزيكي نوع  2شامل خطرات استفاده و انتقال و نيروهاي
فيزيكي نوع  3شامل لرزش و يا شكستگي است.
اين روش به ما این امكان را ميدهد كه حوادث مختلفي مانند چككردن لوله آب،
لبريزشدن آب از ناودان در حين بارانهاي سیلآسا و يا يك حادثه در عمق را با هم در يك
گروه قرار دهیم كه در این حالت ،آب نوع  2است .يك حادثه مشخص مانند «آتشسوزي
ساختمان مجاور» ميتواند در زير عنوان آتش بگيرد .اين كار ميتواند سازماندهی اطالعات را
براي انجام تجزيهوتحليل متعاقب آن راحتتر كند.
جمعآوري اطالعات -چگونه دربارۀ همه چيز فكر كنيم
خطرات را ميتوان از طريق فنون مختلف شناسایی كرد .براي شروع ،ايجاد طوفان فكري
در بين همكاران براي شناسایی دامنة خطرات بسيار مفيد است .حوادث اسناد در گذشته و
تجربيات كاركنان در طول زمان غير قابل ارزشگذاري است .تاريخچه حفاظت ميتواند
مثالهاي زيادي از خطرات احتمالي فراهم كند ).(AS/NZS 4360: 1999, p.13
روشهاي ديگر جمعآوري اطالعات شامل نظارت در محل ،مصاحبهها ،پژوهش و
پرسشنامه است .هدف اين فعاليتها فراهمكردن جزئيات فرايند و روش كاري است
كه توسط سازمان انجام ميشود و ممكن است بر عوامل خطر مختلفي تأثير بگذارد
) .(Drennan, 2001, p.3بهخصوص براي سازمانهاي فرهنگي ،بازرسي ساختمان يك امر
حياتي است .اين شامل تحقيق از كاركنان بخشهاي تعميرات ،امنيت و نظارت ميشود،
زيرا این افراد بيشتر از ساير كاركنان دربارة ساختمان ميدانند .بهتر است اطالعات را از منابع
مختلف ممكن جمعآوري كنيم كه تا حد امكان جهتگيريها و تعصبهاي فردي كاهش يابد.
تجزيهوتحليل خطر -چقدر خطرات جدي هستند؟
اين مرحله ميتواند پيچيده باشد .هدف از تجزيهوتحليل خطرات شناختهشده ،پيشبيني
ميزان قدرت و برخورد آنها و بنابراين بهدستآوردن درصد خطر براي هريك از
گروههاي خطر است تا بتوان آنها را براساس قدرت و جديبودنشان اولويتبنديي کرد
).(AS/NZS 4360, 1999, p.12
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آزمايش كنترلهاي موجود
در زمان آزمايش هريك از گروههاي خطر ،ببينيد قب ً
ال چه اقداماتي براي جلوگيري يا كمكردن
احتمال وقوع آن خطرات انجام شده است ) .(AS/NZS 4360, 1999, p.13براي مثال طرحهاي
بحران ،برنامههاي منظم تعميرات پيشگيرانه و تهيه پروندة پشتيبان بهطور منظم از شبكههاي
رایانهاي ،همه مانع ازدستدادن اطالعات پس از وقوع حادثه ميشوند.
سپس ضروري است آزمايش كنيم كه تا چه حد اقدامات موجود درست انجام ميشود:
براي مثال ،طرح بحران ممكن است در طول پنجسال اخير بهروز نشده باشد ،برنامه تعميرات
پيشگيرانه ممكن است بهدليل صرفهجويي در هزينهها قطع شده باشد و يا نوارهاي پرونده
پشتيبان شبكه ممكن است در همان محل منابع اصلی نگهداري شوند.
انواع تجزيهوتحليل :ارزيابيهاي كيفي در مقايسه با ارزيابيهاي ك ّمي
دو نوع اصلي براي تجزيهوتحليل وجود دارد كه ميتواند در مديريت خطر استفاده شود .ارزيابي كيفي ،از
واژهها براي توضيح احتمال وقوع و عواقب بعدي خطرات شناختهشده استفاده ميكند -براي مثال،
احتمال وقوع ميتواند با واژههاي زياد ،متوسط و كم شرح داده شود .ارزيابي ك ّمي ،از اعداد براي
توضيح استفاده ميكند ،براي مثال احتمال وقوع حادثه و يا درصد تخريب موردِانتظار ناشي از آن
).(AS/NZS 4360, 1999, pp.14-15
پيشرفتهاي اخير در ف ّناوری اطالعات ،تجزيهوتحليل ك ّمي را در ساير تخصصها بسيار
ماندنيتر كرده است -براي مثال ،در پيشبيني احتمال وقوع و تأثير فراگيرشدن يا بيماري
در صنعت كشاورزي (وزارت كشاورزي نيوزيلند ،1996 ،ص .)7براي ما آمار حوادث طبيعي
مانند بارانهاي شديد ،سيل ،آتشسوزي و جزر و مد باال را ميتوان با مدارك موجود از
حوادث قبل و يا ضعيفشدن ساختمان پيشبيني و به كمكردن خطر آن كمك كرد .اگرچه،
در اين مرحله عدماطمينان زيادي در شكلهاي حاصلشده با معني و كمي دربارة واكنشهاي
مخرب ،تكرار حادثه و ميزان خسارت موردِانتظار كه بر مجموعهها اثر ميگذارد وجود دارد
) .(Waller, 1994, p.15نقص تجزيهوتحليل ك ّمي آن است كه بسيار غيردقيق است ،بهطوريكه
درصدها عموم ًا تخمين زده شده و به نظامهاي فردي بستگي دارد .اگرچه برای ما در تعيین
اولويت و طرحريزي برنامه تا موقعي كه پروژه تكميل شود بهاندازه كافي دقيق است.
گروه ديگري از ارزيابي خطر از طريق تجزيهوتحليل نيمهك ّمي انجام ميشود .مطالعه موزه
طبيعت كانادا يك روش نيمهك ّمي را شرح داده است ) .(Ashley-Smith, 2001, p.59در اين
پروژه ،آنها احتمال وجود حادثه ( ،)Pكسري از مجموعهها كه به حادثه حساس است ( )FSو
ميزان موردِانتظار ازدسترفتن منابع ( )LVرا در صورت اتفاقافتادن حادثه ،تخمين زدند .اين
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نويسنده را قادر ساخت كه مقدار خطر را بهصورت عددي محاسبه كند و در نتيجه به آنها
اين امكان را داد كه بهراحتي تشخيص دهند كه كدام خطرات جديتر هستند .روش نيمهك ّمي
در اينجا استفاده شده است ولی هنوز در در شكلها درصدی تخمين وجود دارد و تعدادي
از شكلها از روش كيفي بهدست آمده است كه ممكن است كمي از حدسزدن بهتر باشد
).(Waller, 1994, p.15
تعيين عواقب
وقتي خطرات شناسایی شوند ،الزم است كه با بهكار گرفتن روشهای كنترل موجود ميزان
صدمه در صورت بروز حادثه تخمين زده شود .براي ارزيابيهاي كيفي ،شرحي دربارة خطر
داده ميشود .ما در آزمايشگاه هنر ،اساس اقدامات كيفي خود را دربارة عواقب پس از حادثه بر
استاندارد استراليا و نيوزيلند قرار داديم كه داراي پنج سطح قدرت از حادثه است از  :1ناچيز تا :5
فاجعه .اين استاندارد داراي مثال توصيفي از هريك از سطوح است كه ما با توجه به شرايط خود
آن را تا حدودي اصالح كرديم .براي مثال ،در استاندارد ،ناچيز به اين صورت شرح داده شده
است كه «هيچ نوع آسيبي وارد نميكند و از نظر مالي خسارت كمي ايجاد ميكند» (AS/NZS
 )4360, 1999, p.34ما آن را به اين صورت تغيير دادهايم« :صرف مقداری از زمان كاري براي
بازسازي آن ،بدون واردشدن هرگونه صدمهاي به مجموعهها» .هر فرد يا سازماني ميتواند
اين توضيحات را بهصورتيكه براي موقعيت آن مناسب است تغيير دهد.
تعيين احتمال وقوع حادثه
در اينجا نيز روشي كه استفاده ميشود ممكن است كيفي يا ك ّمي باشد .براي تجزيهوتحليل
كيفي ،مجدداً از توصيفات استفاده میشود .استاندارد استراليا و نيوزيلند داراي  5سطح از : A
تقريب ًا مطمئن تا  : Eنادر ميباشد ).(AS/NZS 4360, 1999, p.34
بنابراين در شهر آدالید ،فقط در شرايط استثنائي احتمال قوع سيل وجود دارد ،زيرا شهر در
حوزه سيل قرار نگرفته و بارش باران نيز كم است .اين خطر بايد با درجة ( Eنادر) عالمتگذاري
شود .اگرچه ،ساختمان يكي از نمايندگيهاي ما خارج از شهر و در كنار رودخانهاي قرار گرفته
كه قب ً
ال طغيان كرده بوده است .در اين حالت بايد خطر با درجه ( Cميتواند در بعضي زمانها
اتفاق بيفتد) به آن اختصاص داده شود .يك آفتزدايي ،براي مجموعههاي خاص ،بايد در
زمانهاي خاص انجام شود ،بنابراين به آن درجه  Cميدهيم .با توجه به تجربه خود ،احتمال
نشست آب حين پيشرفت پروژه بايد درجه ( Aتقريب ًا مطمئن) و يا ( Bبه احتمال زياد) بگيرد.
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اختصاص درجه خطر
مقادير تعيينشده براي عواقب و احتمال ،با هم تركيب شده و سطح خطر هريك از گروههاي
خطر را مشخص ميكند .براي ارزيابي كيفي ،استاندارد ماتريسي را فراهم ميكند كه مقادير
تعيينشده براي عواقب و احتمال را تركيب كرده و درجههاي خطر باال ،قابلِتوجه ،متوسط
و كم را ميدهد .بهعنوان مثال ،يك خطر كه احتما ًال اتفاق ميافتد ( ،)Bبا عواقب حساس
موردِانتظار ( ،)4درجه خطر باال را ميدهد و خطري كه احتمال وقوع آن بعيد است ()D
و عواقب موردِانتظار آن هم ناچيز است ( ،)2درجة خطر كم را به خود اختصاص ميدهد
).(AS/NZS 4360, 1999, p.35
در طول اين مرحله ،يك روش ك ّمي و يا نيمهك ّمي ،نظير آنچه كه توسط والر استفاده شد،
ميتواند درجه خطري را بيان كند كه با اعداد بين صفر و يك نشان داده ميشود .همانطور
كه شكلها نشان ميدهند ،عواقب و احتمال در يكديگر ضرب شدهاند .عدد نزديكتر به ،1
خطر جديتري را نشان ميدهد .برخي از توصيفات كيفي نيز ممكن است براي تقسيم شكل
خطرات به گروههاي باال ،قابلِتوجه ،متوسط و كم موردِنياز باشد.
مسائل فردي
در درجهبندي عواقب و احتماالت ،تعصب فردي و يا بيدقتيهاي ديگر نيز مؤثر است.
استاندارد شكلي را پيشنهاد ميكند كه در آن ميزان اعتماد به فردي كه درجه خطر را تخمين
ميزند آمده است ) .(AS/NZS 4360, 1999, p.15در آنجا مقدار خاصي بهعنوان عدم اطمينان
در صنعت ميراثفرهنگي بهحساب ميآيد ،زيرا بسياري از پيشبينيهاي ما براساس داوري
شخص است .اگرچه ،در آزمايشگاه هنر ما اين عامل را در ارزيابي خود درباره خطر آورديم ،زيرا
عمدت ًا محاسبه به اين شکل ،خود يك وظيفه بسیار سخت است.
درصورتيكه چنين مشكلي محاسبه شد ،بايد در نظر گرفت كه تخمين براساس چه
تعدادي از منابع صورت گرفته است .براي مثال ،اگر فقط با يك نفر براي تخمين مشورت
شود ،عدم اطمينان بيشتري نسبت به وقتي كه پنج نفر مورد ِمشورت قرار گرفتهاند وجود دارد.
بههمانترتیب ممكن است تخمینها ناشی از عدم وجود دانش در آن زمینه باشد -براي مثال
ميدانيم كه پيرشدگي مصنوعي ،بهطوريكه بسياري از ما از تخريب انتظار داريم ،هميشه
شبيه به حالت پيرشدن طبيعي پيش نميرود ).(Erhardt, et al., 2000
بهوضوح تفاوتي در سطح خطر تعيين شده در مورد يك عمل (ويا انجام ندادن یک عمل)،
بسته به اينكه چه كسي ارزيابي را انجام ميدهد و زمينه ارزيابي آنها چيست ممكن است
وجود داشته باشد .براي مثال ،مدير سازمان نمايندگي ايالتي در جنوب استراليا براي دو بخش
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متفاوت چنين پاسخ ميدهد :يكي ساختمانهاي متعلق به دولت را اداره ميكند ،درحاليكه
ديگري مجموعههاي جايدادهشده در اين ساختمانها را .در حالت ايدهآل هر دو بخش بايد
اولويتهاي يكسان داشته باشند ،اگر چه لزوم ًا اینگونه نيست -چيزي كه ممكن است در يك
بخش بهعنوان خطر بد درك شود ميتواند در ديگري خوب باشد .چارچوب كاري مديريت
خطر به ما اجازه ميدهد كه زبان مشتركی را براي ارتباط بين هزينههاي احتمالي كه ميتواند
از تصميمات اين دو بخش نتيجه شده باشد ايجاد كنيم.
راه ديگري هم براي اعمال سليقههاي شخصي در تخمينها وجود دارد .درحاليكه
استاندارد درجههاي نسبي يكسان را به عواقب و احتمال ميدهد ،در موقع تعيين اولويتها در
خطر ،اغلب تمايلي وجود دارد كه به يكي از عوامل بيش از بقيه وزن داده شود .براي مثال،
گفته شده است كه دولتها تمايل دارند ،بهخصوص به آنهايي كه در نظر عموم ترس بيشتري
ايجاد میکند ،وزن بيشتري بدهند .درحاليكه شركتها تمايل دارند به احتمال وقوع درجه
بيشتري بدهند تا وقایعی را که احتمال وقوع آنها کم است را معاف کرده و از نظر دور نگه
دارند .روش اول شانس از دست رفتن جدي منابع را كم ميكند ولي لزوم ًا از آسيبديدگي يا
از دست رفتن آنها جلوگيري نميكند ) .(Kloman, 2001b, pp.1-2میبینیم که دوباره سليقه
شخص در ارزيابي خطر اعمال شده است.
اگرچه همانطوركه کلومان ) (Kloman, 2001b, p.1اشاره ميكند :هيچكدام از ما براي
پركردن اطالعات ،فرد كاملي نيستيم ،بنابراين بايد براي بهترين اطالعاتي كه در دست داريم
تصميم بگيريم ،معمو ًال نياز است كه درجهبندي خطر بازبيني شود ،عدم اطمينان نبايد ما را از
مبادرت به انجام فرايند به كلي بازدارد.
درجهبندي خطرات – كداميك بايد درمان شود؟
در مرحله قبل ،خطرات براساس طرح كلي روش كيفي استاندارد استراليا و نيوزيلند به چهار
گروه باال ،قابلِتوجه ،متوسط و كم تقسيم شدند .اين درجهبندي اجازه ميدهد كه خطرات
مختلف بهصورتهای كم و قابل ِقبول و آنهايي كه جدي و نيازمند عكسالعمل هستند تقسيم
شوند ) .(AS/NZS 4360, 1999, p.12, 35بهبيانديگر ،همه خطرات را نبايد به يك صورت
برطرف کرد .خطرات زياد و قابلِتوجه بايد بهصورت فوري و با جزئيات بيشتري موردِتوجه قرار
گيرند .خطرات معمولي و كم ممكن است در حالت عادي قابل ِقبول باشد و فقط بايد توجه كرد
كه آنها را مدِنظر داشت .در مورد سطح خطراتي كه در هر سازمان قابل ِقبول فرض ميشوند
بايد در مفاد متن پروژه تصميمگيري شود.
ممکن است پذیرش مفهوم «خطر قابل ِقبول» براي حفاظتگران مشكل باشد .هيچكس
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دوست ندارد فكر كند كه واردآمدن هرگونه خسارتي به مجموعهها -ولو کوچک -قابل ِقبول
است .اين عقيده روزبهروز بيشتر در سطح جهان منتشر ميشود .بهخصوص در زمان امانتدادن
مجموعهها و برگزاري نمايشگاهها .براي مثال بيشتر افراد ميدانند كه بهنمايشگذاشتن يك
منسوج و يا يك نقاشي آبرنگ بههرحال مقداري خسارت به آن وارد ميكند؛ ولي اين نمونهها
همچنان بهنمايش گذاشته ميشوند .بهعبارتديگر ،ما تصميم گرفتهايم كه اين مقدار خطر
در چنین مواردی قابل ِقبول است و با مزايايي که با بهنمايشگذاشتن اثر براي سازمان حاصل
ميشود ،جبران ميگردد .هماكنون تأكيد برآن است كه ميزان خطرات بهصورت دقيقتر
تعيين شود .با در نظر گرفتن اينكه ما ميخواهيم كه آن نمونه كار تا چه مدتي «مفيد» باقي
بماند و با استفاده از مفاهيمي نظير زماني كه صرف ميشود تا يك اثر هنری ،در اثر قرار
گرفتن در معرض يك مقدار مشخص نور كمرنگ شود ،میتوان این زمان را تعیین کرد
).(Derbyshire and Ashley-Smith, 1999 and Tait, et al., 2000
درمان خطر – گسترش راهبرد
مرحله بعدي شامل شناسایی و ارزيابي مدلهاي مختلف برخورد با خطرات شناساییشده و
آمادگي و اجراي طرحهاي آمادگي و درمان خطر است .مدلهاي مختلف درمان در جدول 1
فهرست شدهاند ).(AS/NZS 4360: 1999, p.16
مناسبترين مدل در هر شرايطي ميتواند مدلي باشد كه در آن بين هزينههاي اجرايي
و منافعي كه آن طرح ايجاد ميكند ،تعادل وجود داشته باشد ).(AS/NZS 4360, 1999, p.18
در صنعت ميراثفرهنگي ،هزينههاي از دست رفتن نمونهها نهتنها اقتصادي نیست بلكه
عالوهبرآن ،يك اثر منحصربهفرد نيز طي آن نابود ميشود .در هر حال ،درمانهاي بيش از حد
و برخورد نامناسب با خطر نيز ميتواند هزينههاي زيادي را بر دوش سازمان گذاشته و همچنين
درصورتيكه هزينهها بيهوده بهنظر برسد ميتواند به اعتبار سازمان صدمه بزند .بهطوركلي
هزينه مديريت خطرات معمو ًال بايد با منافع حاصل از آن تعادل داشته باشد.
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جدول  -1مدلهاي درمان خطر
مثال
مدل درمان خطر
جلوگيري از خطر با متوقفكردن تصميم براي امانتندادن و يا بهنمايشنگذاشتن اشياء شكننده
فعاليت
كمكردن احتمال وقوع خطر

يا حساس.
افزايش مقدار حفاظت پيشگيرانه براي ساختمان ،يا تغيير مكان موارد
حساس كه در محيطهاي با شرايط نامناسب نگهداري ميشوند.

كاهش عواقب خطر

اطمينان از اينكه سازمان در برابر بحران ،برنامة آمادگي
بهروزشده دارد و تمرينهاي بحران براي كاركنان اجرا ميشود.

قبول خطر و پايش تغییرات

نگهداري ترتيب موجود در يك مخزن با خطر كم و بهجاي آن
پايش تغییرات شرايط نگهداري محيطي و سطح آفتها.

قبول خطر و برنامهريزي مالي جهت اطمينان از اينكه اشياء بايد به امانت داده شوند.
برخورد با عواقب آن
انتقال و يا به اشتراكگذاري خطر ،بهاستخدام در آوردن شركتی براي ذخيرهكردن اسناد و يا
براي مثال با بيمه و يا عضوگيري

عهدهدارشدن فعاليتهاي مديريت خطر ،از قبيل كنترل آفات و
يا اجراي يك طرح بحران.
توجه :انتقال و يا به اشتراكگذاري خطر لزوم ًا آن را حذف
نكرده و يا كاهش نميدهد ،فقط مسئوليت را تقسيم ميكند
).(Kloman, 2000, p.7

برای مثال ،نگهداري و تعميرات دستگاه تهويه هوا براي بسياري از ساختمانهاي ما بهدليل
صرفهجويي در هزينهها در طي ده سال گذشته ثبت نشده است .اين بدان معني است كه ما
قادر نيستيم تعيين كنيم ميزان رطوبت در فضاهاي مختلف چقدر است ،كداميك از تأسيسات
هنوز كار ميكند و كداميك از سامانههاي تهوية هوا چه قسمتهایی را سرويس ميدهد.
اين باعث كاهش توانايي ما در استفاده از فضاهاي نگهداري مجموعهها بهصورت كام ً
ال مؤثر
ميشود .براي ثبت اين اطالعات بايد هزاران دالر هزينه شود تا پيمانكاران بهصورت فيزيكي
تأسيسات موجود را بازرسي كنند .ما بايد تصميم بگيريم كه آيا صرف هزينههاي چنين فرايندي
براي كاهش خطرات ارزش دارد و يا اين بودجه را ميتوان بهصورت بهتري براي دستگاه
پايش پيشرفتهتری مصرف كرد و يا در پروژه ديگری صرف كرد.
در مورد خطرات نادر ولي جدي ،سختتر ميتوان تصميم گرفت ،زيرا اقدامات كاهش
خطر ممكن است خيلي پرهزينه باشد .براي مثال ،تصميمي كه براي مقابله با زمينلرزه
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در تعدادي از ساختمانهاي منطقهاي آداليد براساس ارزشيابي كارشناسي گرفته شد .اين
ارزشيابي گرانقيمت است ،درحاليكه استراليا (نسبت ًا) منطقه زلزلهخيزي نيست .اگرچه زلزلهاي
با شدت متوسط در طي  100-50سال آينده در آداليد انتظار ميرود ،البته ميتوان بهراحتي
اين خطر را با ساخت بنا در زمينهاي مطمئن حذف كرد .اگرچه زمينلرزه ممکن است فردا
اتفاق بيفتد .اگر قبل از ساخت بناهای مطمئن زلزلهاي اتفاق بيفتد ،زندگي افراد ممكن است در
ساختمان از بين برود .بنابراين تصميم گرفته شده ،كار ساختمان اجرا شود .در ابتدا ساختمان
براي كتابخانه عمومي در نظر گرفته شد تا مكان امنی براي نگهداري مجموعهها باشد و نياز
است درک و آگاهی عمومی نیز در انتخاب مدل خطر در نظر گرفته شود .بهطوركلي تركيبي از
مدلهاي درمان ،بهترين راهحل براي هر مشكل مشخصی است .بهعنوان مثال ،براي كاهش
خطر نشت آب الزم است احتمال وقوع آن را -از طريق برنامههاي تعميرات پيشگيرانه و
روشهاي ذخيرهسازي مناسب كاهش داده -و همچنين در صورت وقوع اين حادثه عواقب
ناشي از آن را نيز -با اطمينان از بهروزبودن طرح بحران و آموزشهاي مناسب تيم بحران كم
كرد .همچنين ممكن است الزم باشد راهبردهاي درمان خطر را اولويتبندي کرد ،زيرا ممكن
است منابع مالي و يا نيروي انساني كافي براي اجراي آنها در يك زمان وجود نداشته باشد
).(AS/NZS 4360, 1999, p. 19
همچنين توجه شده است که اقدامات درماني ناگوار براي خطر ممكن است هميشه
مؤثر نباشد و افراد در برابر آن مقاومت كنند .بهصورتكلي ،ترجيح داده ميشود راهحلهاي
زيادي وجود داشته باشد تا افراد براي میانبر زدن و ناديدهگرفتن قواعد وسوسه نشوند (وزارت
كشاورزي نيوزيلند ،1996 ،ص)4-3
عمل روي نتايج – تبديل كلمات به عمل
طرح درمان خطر كه با استفاده از تجزيهوتحليلها تهيه ميشود ،بايد مسئوليتها ،محدودههاي
زماني و جدول زمانبندي ،نتايج خروجي موردِانتظار از درمان ،منابع اختصاصدادهشده و
ارزيابي پيشرفت برنامه باشد.
اقدامات اجرايي را مشخص كند .طرح همچنين بايد داراي نظا ِم
ِ
تعريف اين عوامل باعث پویاشدن برنامه ميشود ).(AS/NZS 4360, 1999, pp.19-20
البته ،داشتن سياست كاري نوشته و تأیيدشده كافي نيست و براي موفقيت طرح ،كاركنان
بايد با آن سياست آشنا بوده و به اجراي آن متعهد باشند ) .(Drennan, 2001, p.3طراحي ،تغيير
نسبت ًا سادهای است ،ولي عمل به آن بخش سخت كار است .مديريت خطر همواره بههمراه
تغييرات فرهنگي در محيط كاري است و اين چيزي است كه براي دستيابي به آن بايد زمان
زيادي صرف شود .ما هنوز راه زيادي براي تحققبخشيدن به اين قسمت از برنامه مديريت
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خطر داريم .انتظار ميرود اين مسئله بهصورت تدريجي پيش برود و در طي سالهاي زيادي
اتفاق بيافتد.
ارتباطات ،بهروزبودن ،نشستها و يا آموزش كاركنان كليد فعال نگهداشتن پروژه است.
اين كاركنان را قادر ميسازد كه نقش خود را در برنامه متوجه شوند و پيشرفت برنامه را ببينند.
مطالعة صنايع نشان ميدهد كه وجود مشكل در ارتباطات ،مسئوليتپذيري مديريت ،نظارت و
آموزش داليل مشترك بروز شكست است ).(Drennan, 2001, p.9
مديريت خطر در انواع مختلف سازمان
مديريت خطر فرايندي است كه ميتواند در همة سازمانهاي ميراثفرهنگي-گالريها و
يا موزههاي شهرهاي بزرگ ،آرشيوها و كتابخانههاي منطقهاي و يا حتي مجموعههاي
خصوصي -بهكار برده شود.
اگرچه فرايند يكسان است ولي مفاد آن از قبيل نوع خطرات و درصد خطري كه با
آن مواجه است ،ميتواند متفاوت باشد .موقعيت جغرافيايي بر خطرات طبيعي مانند زلزله،
آتشفشان ،طوفان و يا آتشسوزي تأثير زيادي داشته دارد .همچنين تفاوت موقعيت شهر
يا كشور بر نوع خطراتي كه متوجه يك سازمان است نيز مؤثر است -براي مثال ،در آداليد
ساختمانها نزديك جنگل و يا در مناطقي واقع شده كه خطر آتشسوزي آن در مقايسه با
حوزة تجاري مركزي بيشتر است .بنابراين طرحهاي درمان خطر پس از ارزيابي هر يك از
آنها كام ً
ال متفاوت خواهد بود.
طبيعت مجموعهها نيز روي نتايج مؤثر است .واضح است كه شکلهای مختلف منابع در
معرض خطرات مختلف قرار دارند -براي مثال ،رسانههاي الكترونيكي و ماشينهاي زراعت در
معرض خطرات كام ً
ال متفاوت بوده و بنابراين كتابخانه داراي طرح درمان خطر متفاوت از موزة
كشاورزي است .اگرچه طرحهاي درمان خطر آنها در داشتن برنامههاي حفاظت پيشگيرانه،
طرحهاي بحران و طرحهاي آفتزدايي و غيره كماكان مشتركند.
پايش و بازرسي – فعالنگهداشتن برنامه
تخريب ادامه دارد ،تغيير هميشه اتفاق ميافتد .بازرسي براي مؤثر نگهداشتن فرايند
مديريت خطر اساسي است ،گذشته از اينها ،همانطور كه عوامل زيادي بر مناسببودن
و يا هزينه مدلهاي درماني مختلف تأثير ميگذارد ،خطرات نيز ممكن است تغيير كنند
).(AS/NZS 4360, 1999, p. 20
اطالعات مديريت خطر بايد جاري و مربوط به آن باشد .فاصله زماني بازديدها عالوهبر
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عوامل ديگر به جديبودن خطرات شناساییشده و منابع اختصاصدادهشده به برنامه مديريت
خطر بستگي دارد .سرعت تغيير در يك سازمان نيز ممكن است بر فاصلة زماني بازديدها تأثير
بگذارد -براي مثال ،بروز تغيير در حین توسعة مجدد برنامه قبلي ،سريعتر از حالت عادي اتفاق
ميافتد ،اگرچه ممكن است به اين دليل كاركنان دقت كمتري براي تمرينهاي اجرايي داشته
باشند .مفيد است كه يك جدول زماني براي بازديدهاي ارزيابي خطر تهية شود كه در آن زماني
براي مشاوره و ارائه نظر همة بخشهاي عالقهمند در نظر گرفته شود.
ايجاد جدول زمانبندي مديريت خطر
ارزيابي اوليه و اجراي برنامه مديريت خطر بيشترين زمان را صرف ميكند .از آنجايي كه فرايند
بازرسي ميتواند به ارزيابي اوليه مراجعه كند و فقط تغييرات را در آن لحاظ کند ،ميتواند
سريعتر پيش رود.
در آزمايشگاه هنر ما به اجراي سه نوع ارزيابي خطر براي شعب دولتي خود توجه ميكنيم:
ارزيابي اوليه ،مرور ارزيابي و ارزيابي مجدد .ازآنجائيكه ما بايد ارزيابي را براي نه سازمان ،كه
خود ما نيز شامل آن ميشويم ،انجام دهيم ،در حال حاضر بازديدها را بهصورت خالصه براي
هر سازمان و هر سهسال يكبار انجام ميدهيم و پس از هر سه بازديد كه در طي نُه سال انجام
ميشود ،ارزيابي مجدد انجام ميشود كه با جزئيات بيشتري نسبت به بازديد انجام ميشود.
پس از هر بار بازديد ،تغييراتي كه الزم است در طرح مديريت خطر اعمال شود ،شناسایی و
اجرا ميشود.
مديريت
فعال نگهداشتن برنامه نيازمند مديريت خوب است .استوارت 1پنج ويژگي حياتي مدير خطر را
بهصورت زير شرح ميدهد ):(Tilghman, 2001, p.1
1 .1خيالپرداز است؛
2 .2انعطافپذير است؛
3 .3هم با موفقيتها و هم با شكستها ارتباط برقرار ميكند؛
4 .4مسئوليتپذير است؛
5 .5بهصورت عضو تيم كار ميكند.

1. Stewart
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اولين نكتهاي كه استوارت به آن فكر كرد مهمترين است -توانايي فكركردن خالقانه،
پرسيدن اينكه «اگر چنين كنيم چه ميشود؟» و نگاه به موارد موفقيت در مكانهاي ديگر و
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تغيير شكل آنها بهصورتيكه براي سازمان بتواند اجرا شود .پرسيدن اين سؤال ميتواند براي
تصميمگيري اينكه مناسبترين مدل درمان خطر چيست ،كمك كند -اگر ما عمل  Aرا انجام
دهيم نتيجه حاصل چه خواهد بود؟ و مقايسه آن با نتايج حاصل از اجراي  Bو  Cو یا هر تركيبي
از اينها به شناسایی مناسبترين مدل كمك ميكند.
براي آنکه کسی بتواند مدير خطر باشد باید بتواند نقشهاي متعددي را ايفا کند.
براي مثال ،شخصي كه پروژه را هدايت ميكند بايد اين ظرفيتها را داشته باشد
):(Robbins et al., 2000, p. 12
•بهعنوان مأمور ،رابط بين شبكههاي موجود و ارتباطات.
•بهعنوان ناظر اطالعات ،با دنبالكردن اطالعات مربوط به هم در داخل و خارج.
•بهعنوان انتشاردهندة اطالعات ،با انتقال اطالعات به ديگران در شبكه.
•بهعنوان مذاكرهكننده ،با معرفي سازمانها در جلسات مناقصه و موقعيتهاي ديگر.
•بهعنوان سروساماندهندة اختالالت ،با انجام عمليات اصالحي وقتي كه فرايند بهصورت
مؤثر كار نميكند.
•بهعنوان كارگشا ،با جستوجوي «پروژههاي بهبوددهنده» و فعاليتهاي ديگري كه
ميتواند برنامه را كاراتر كند.
مستندسازي
کلیه مراحل فرايند مديريت خطر بايد مستند شود تا بتوان سندی از فعاليتهاي مربوط به خطر
فراهم کرد ) .(AS/NZS 4360, 1999, p.21فقدان مستندسازي سه تأثير منفي اساسي را باعث
ميشود:
•نبود اطالعات و يا دانش منسجم -براي مثال ،يك سند تاريخي دربارة حوادثي كه
اتفاق افتاده در بهبود شكل خطر براي يك سازمان بينهايت ارزش دارد .چنين سندي
به مدير خطر اجازه ميدهد كه خطراتي را كه احتمال وقوع و تأثير آنها بر مجموعهها
بيشتر بوده را شناسایی کند .اگرچه اغلب بهدستآوردن اطالعات چنين وقايعي مشكل
است ،زيرا ممكن است سازمانها بهخاطر آنکه موردِانتقاد قرار نگیرند ،تمايلي به
فاشكردن مشكالت خود نداشته باشند ،عدم وجود كاركنان باتجربه كه بازنشسته
شدهاند ،درصورتیکه دانش آنها بهطور مناسب مستند نشده باشد ،نيز راه ديگر از
دست رفتن دانش است.
ال جمعآوري شده و يا كارهايي که قب ً
•تكرار كار -براي مثال ،ممكن است اطالعات قب ً
ال
انجام شده است مجدداً انجام شود ،كه اين باعث اتالف وقت و منابع ميشود.
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•ناتواني در ارزيابي دقيق كنترلهاي موجود و بنابراين تعيين سطوح خطر -مثالي كه قب ً
ال
در مورد فقدان مستندات مربوط به سامانه هواساز ما زده شد ،مثالي در اين زمينه است
).(Risk Treatment, p.60
يكي از پروژههاي اخير مستندسازي ما« ،بانك اطالعاتي بحران» است كه در آن حوادثي
كه اتفاق افتاده چه كوچك ،چه بزرگ و جزئيات مربوط به آن دربارة علل وقوع و تأثيرات
آن ثبت ميشود .براي مثال ،حوادثي كه از زمانهاي بسيار دور ثبت شده ،نشان ميدهد 78
درصد آنها ناشي از آب و  22درصد ناشي از گردوغبار بوده است .از بين اينها  51درصد در
ساختمانهاي اصلي و فرعي كار اتفاق افتاده و  33درصد ناشي از عملیات پيشگيرانه تأسيسات
بوده است .ارزش اين دورنماي تاريخي از آنجايي كه به مشكالت اصلي ما اشاره ميكند و
قابلتخمین است.
آماري را براي مستدلكردن موارد تغيير فراهم ميكند ،غير ِ

1. State Library of Victoria
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ارتباط و مشاوره
اگر مديريت خطر در سازمان ميراثفرهنگي خيلي جدي باشد ،وظيفه اصلي فرايند مديريت
خطر برقراري ارتباط با گروههاي سهامدار است .برقراري ارتباط باعث ايجاد اعتماد در بين
اين گروهها ،اطمينان آنها به آينده سازمان و امنيت منابع ميشود .اين ارتباط شامل انتقال
اطالعات مربوط به خطر است ،بهصورتيكه بهراحتي قابل ِدرك بوده و موردِبهرهبرداري قرار
گيرد ،عالوهبرآن به تصميمگيرندگان اطمينان دهد كه زمان ،وسايل و انگيزه الزم را براي
عمل روي اين اطالعات دارند ) .(Kloman, 2000, p.5خطوط ارتباطي مؤثر بايد بهترتيبي بنا
شوند كه يك فرايند مشورتي ايجاد شود نه بهصورتيكه يك جريان اطالعات يكطرفه در آن
برقرار باشد ).(AS/NZS 4360, 1999, p.20
درك سطح واقعي خطر ميتواند بسيار متفاوت باشد ،از آنجایي كه سهامداران نقش
بهسزايي در تصميمگيريها دارند ،آگاهي و انعكاس دقيق وضعيت واقعي امور بسيار مهم
است .سهامداران همچنين بايد دليل هر طرح درماني را بدانند کلومان )(Kloman, 2000, p.5
اين را فرهنگسازي «درك خطر» مينامد ،كه پلة بزرگ و مهمی به طرف پيشرفت برنامة
مديريت خطر مؤثر است.
ترس از يك سياست غلط يا انتقادآميز وقتيكه يك حادثة شناختهشده براي عموم مردم
اتفاق ميافتد را نيز ميتوان با ارتباط خوب ،مديريت کرد .براي مثال ،اخيراً شيوع كپك در
كتابخانة ايالتي ويكتوريا )SLV( 1دسترسي عموم به مجموعههاي روزنامه را محدود كرده بود.
كاركنان کتابخانة ايالتي ويكتوريا دريافتند كه وقتي واقعيت براي مردم شرح داده شد ،عدم
دسترسي به منابع به آساني توسط آنها پذيرفته شد .وبگاه اينترنتي كتابخانة ايالتي ويكتوريا
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براي اطالعرساني در مورد اين شرايط و بروز تأخيرهاي موردِانتظار استفاده شد ،كه با جمعآوري
كمكهاي داخلي و جلسات توجيهي براي كاركنان تكميل گردید ).(Cox, 2002, p.153
ايجاد سيستمهاي مؤثر
ما دريافتيم كه ارتباط مؤثر يكي از مشكلترين قسمتهاي فرايند مديريت خطر ماست.
همچنين متوجه شديم كه شناسایی كساني که بايد در چرخة ارتباطات خود بگنجانيم مشکل
است .بخشي از اين مسئله بايد با دولت استرالياي جنوبي انجام شود .براي مثال ،تمام كارهاي
تعمير و نگهداري ،پشتيباني ف ّناوري اطالعات ،حراست و مديريت آفات ساختمان به سه
شركت مديريت خدمات مختلف بهصورت پيمانكاري واگذار شده است ،كه هريك از آنها نيز
كارهاي جزئيتر خود را به ديگران سپردهاند .تعدادي از ساختمانهاي ما متعلق به بخشهاي
ديگر دولتي است و بسياري از آنها بين چند سازمان مشترك است که داراي سامانه هواساز
مشترك ،نقاط و فضاهاي دسترسي مشترك هستند .همة ما داراي پستالكترونيكی در يك
شبكه نيستيم .اين مسائل باعث ميشود كه كشف اينكه چه كسي باید در طرف مقابل ارتباط
باشد ،مشكل شود ،باید بهصورت مناسب به مردم اطالعرسانی شود .افراد ممکن است شغل
خود را تغییر داده یا محل کار خود را ترک کنند ،يا حتي شماره تلفن آنها تغییر کند.
ما درمييابيم كه پستالكترونيكی يك راه بسيار مؤثر براي اطالعرساني به تعداد زيادي
از افراد است و پاسخگويي كاركنان به اين اطالعات را آسان ميكند .پروژهاي كه ما در
حال آغاز آن هستيم «بهروزکردن بحران» براساس پستالكترونيكی است .خبرنامة ماهانه
توسط پستالكترونيكی به افراد مرتبط با هنر فرستاده ميشود .اين كار اطالعات اوليه دربارة
جديدترين روشهاي مديريت خطر را فراهم ميكند .عالوهبرآن باعث ميشود كاركنان آن را
مرور کرده و خطرات احتمالي را در ماه پيشرو مدِنظر داشته باشند -براي مثال ،در آوريل و می
اولين باران سنگين سال همزمان با افتادن برگ درختان در پائيز اتفاق میافتد و بنابراين سر
رفتن آب از جويها و مجاري آب شايع است .سپتامبر زماني است كه هوا شروع به گرمشدن
ميكند و سوسكهاي فرش و بيد لباس بسيار فعالتر هستند .نوامبر و دسامبر شروع فصل
آتشسوزی در جنگلهاست و بنابراين بايد به مردم يادآوري كنيم كه اقدامات پيشگيرانه
را انجام دهند .در طول ژانويه و فوريه شروع گرما و هواي خشك تا حداكثر چهل درجه
سانتيگراد و رطوبتنسبي تا ده درصد احتمال دارد و ممکن است باعث خرابي سامانه هواساز
و يا كمشدن قدرت آن شود .ما اميدواريم در آينده خدماتي را با همکاری بخش هواشناسي
فراهم كنيم تا بتوانيم در مواقعی که احتمال بروز طوفان وجود دارد ،به مردم هشدار داده و
توصيههايي مربوط به آب و هوا به آنها ارائه دهيم.
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پستالكترونيكی يك سامانه مفيد براي آزمايشگاه هنر است و كاربران آن ،مانند كارمندان
هر سازماني يك نشانی پستالكترونيكی دارند .البته شاید پستالکترونیکی براي همه مناسب
نباشد ،چون ممكن است افراد دسترسي مداوم به رایانه نداشته باشند .راهبرد ارتباطات در
سازمان بايد طبق منابع در دسترس و به طريقي كه هميشه اطالعات مبادله ميشود ،تهيه
شود.
مديريت خطر براي شرايط خاص
ساختمانهاي جديد و نو کردنها /توسعهها
ساختمان مجموعه جديدي از خطرات -هرگونه افزايش خطر تخريب ناشي از گردوغبار،
لرزش ،آب و آتش با انتخاب مناسب مواد ساختماني یا طراحي گالريهاي نمايشگاه -را براي
مجموعهها ايجاد ميكند .هر روز امنيت حفاظت گران و مجموعهها در اين پروژهها بیشتر
موردِتوجه قرار میگیرد تا احتمال نتايج نامطلوب در رابطه با مجموعهها بهحداقل برسد -اگرچه
هنوز اتاقي براي بهسازي شرايط وجود دارد.
در آداليد ،كتابداران و حفاظتگران در جلسات گروه كنترل پروژه براي توسعه مجدد
يكي از شاخههای موزة جنوب استراليا از ابتداي شروع پروژه شركت كردهاند ،اين جلسات به
ما فرصت داده است تا در مرحلة طراحي روي پروژه تمركز بيشتري داشته باشيم و خطرات
احتمالي مربوط به مجموعهها را هم در طرح مديريت خطر بگنجانيم .اهداف اين طرح مديريت
خطر ،اطمينان از كاملشدن بهموقع پروژه در چارچوب بودجه در نظر گرفته شده برای آن و
نتایج مطلوب براي موزه است .اين يك مثال است دربارة اينكه چگونه مديريت خطر ميتواند
در موارد مختلف استفاده شود و درحاليكه خطراتی را که متوجه مجموعههاست کنترل میکند،
خطرات مربوط به سالمتي و ايمني و هزينههاي پيشآمده ضمني و ناگهاني كه باعث بروز
تأخير ميشود و يا بر كيفيت نتيجه نهايي تأثير ميگذارد را نیز در نظر بگيرد .امنيت مجموعهها
يكي از مواردی است که در اين برنامة بزرگتر مطرح است.
رويآوردن به پروژههاي درحالتوسعه از نقطه نظر مديريت خطر به حصول اطمينان به
امنيت مجموعهها از ابتدا و نه پس از بروز يك اتفاق كمك ميكند ،زيرا راحتتر ميتوان آنها
را با برنامة مديريت خطر موجود مطابقت داد.
جابهجايي مجموعهها و يا مواد به امانت گرفته شده– تبدیل
تبدیل امری مسلم برای زندهبودن بسياري از سازمانهاست ،ماداميكه جابهجايي مجموعهها
ادامه دارد ،خطر نیز وجود دارد .مديريت خطر را ميتوان در مورد فرايند حركت برنامهریزی شده
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و يا امانت اجرا کرد تا خطرات احتمالي كه متوجه مجموعههاست ،شناسایی شود.
در آداليد ،ما مواردي از جابهجايي مجموعهها در بين ساختمانهاي مختلف بدون آنكه
چنين فرايندي را در نظر بگيريم داشتهایم ،كه باعث ازبينرفتن مجموعهها و یا واردآمدن
خساراتی به آنها شد .نميتوان احتمال خطر را براي چنين التزام بزرگي و يا بهطوركلي هر
فرايند ديگري (مراجعه كنيد به وزارت كشاورزي نيوزيلند ،1996 ،ص )3صفر در نظر گرفت.
ولي با نگاه به گذشته ميبينيم كه برخي از اين خسارات با مديريت خطر قابلِپيشگيري بوده
است .شناسایی مراحلي كه در آنها به مجموعهها زيان وارد شده است (براي مثال ،حين
بستهبندي ،جابهجايي ،حملونقل و بازكردن بستهبنديها) و شناسایی فرايندي كه ميتواند
خسارت را بهحداقل برساند (براي مثال ،انتخاب حملكننده با شرايط بهتر ،آموزش پيمانكاران،
نوشتن جزئيات بر بستهبنديها و غيره) ميتوانست به كمكردن خسارت كمك كند .يكي
از خطرات بسيار محرز اين است که شركتهاي حملونقل تجاري ممكن است هيچنوع
تجربهاي در جابهجايي مجموعههاي فرهنگي نداشته باشند و بنابراين از بستهبندي ،جابهجايي
و روشهاي حملونقل نامناسب استفاده كنند.
مواد امانتي نيز بايد از نظر مديريت خطر مدِنظر قرار گيرند .توافقهایی که براي امانات
انجامشده ،روشهاي بستهبندي ،گزارش شرايط ،ضمانت نامه ،حملكنندگان و كنترل نور
و پارامترهاي محيطي ،همه راههايي براي كنترل مجموعههاست .محمولههاي بزرگ از
مجموعهها ،معمو ًال به چند قسمت تقسيم شده و با واگنها و يا پروازهاي مختلف فرستاده
ميشود تا درصورت بروز سانحه كل مجموعه تحتتأثير قرار نگيرد.
نمايش
بهنمايش درآوردن مجموعهها نيز بهعنوان عامل خطر بهشمار ميآيد كه معمولترين خطر
آن ناشي از قرارگرفتن طوالنيمدت در معرض نور است .بهطوركلي پذيرفته شده است كه
نمايش باعث بروز خسارت در مواد حساس مانند كاغذ و منسوجات ميشود و سرعت قابل ِقبول
ايجاد تغيير از پارامترهاي مهمي است كه بايد دربارة آن تصميمگيري شود .اين تصميمگيري
شامل این موارد است :عمر مفيد موردِانتظار شيء چقدر است و بنابراين چه مدت زمان برای
شیء موردِنظر مجاز در نظر گرفته میشود تا محوشدگي و كمرنگ شدن شيء اتفاق نیفتد
) .(Derbyshire and Ashley-Smith, 1999 and Tait et al., 2000بهاينترتيب ،مديريت خطر در
تعيين راهنماهاي نمايش براي هریک از اجزاي مجموعهها استفاده ميشود -اين نوع تخريب
قابلپيشبيني دقيقتر است.
بيش از ساير زيانها احساس شده و ِ
خطرات ديگري نيز در نمايش وجود دارد :شرايط محيطي نامناسب ،قرارگرفتن در معرض
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گردوغبار و آاليندهها ،خطرات شیوع آفات مختلف و خسارات فيزيكی .اغلب طراحي محيط
نمايشگاه است كه روي اين عوامل تأثير ميگذارد .براي مثال ،در موقع بازسازي يك گالري در
جنوب استراليا كه اخيراً انجام شد ،يك نقاشي روي پوست كه شكننده شده بود و در فضای باز
بهنمایش گذاشته شده بود در معرض گردوغبار و خسارات فيزيكي قرار گرفت .اين نشاندهندة
نياز به مديريت خطر در فرايند آمادهسازي براي نمايش است بهترتيبيكه سطوحي كه ممکن
است خسارت ببينند قبل از تكميل پروژه مشخص شوند.
گالريهاي بزرگ اغلب اين طرز تفكر را در مورد نمايشگاههاي خود بهكار ميبرند،
بهخصوص وقتيكه موضوع نمايشگاه بحثبرانگيز باشد .نمونهاي از اين نوع تفكر در نمايشگاه
 1997در گالري ملي ويکتوريا صورت گرفت كه در آن يك نقاشي بهنام  Piss Christكه صليب
عيسي را كه در ادرار فرورفته ،بهنمايش گذاشته شده بود .اعضاي دائمي در بيرون گالري
تظاهرات كردند و دو عمل وانداليسمي انجام شد ،كه يكي از آنها موفق شد و اين باعث
بستهشدن سريع نمايشگاه شد زيرا گالري احساس كرد كه ديگر نميتواند امنیت كاركنان،
بازديدكنندگان و آثار ديگر موجود در گالري را تضمين كند ) .(Arts Law, n.d., 97, p.4گالري
توسط دو گروه به شدت موردِانتقاد قرار گرفت؛ گروه اول بهدلیل نمایش این اثر برای اولینبار
در این مکان و گروه دوم به این جهت که گالری در برابر فشارهای وارده برای تعطیلشدن
تسلیم شده بود.
درمان
همچنین مديريت خطر در تعيين مناسبترين روش درمان مجموعهها استفاده ميشود .درمان
حفاظتي خود ميتواند خطراتي را متوجه اشياء كند -براي مثال بعضي از روشهاي درماني
نسبت به ديگران پرخطرتر هستند -مث ً
ال ،احتمال خطر در شستن نقاشي آبرنگ نسبت به
مرمت سادة كاغذ خيلي بيشتر است .يك روش درمان بايد بين مزاياي آن براي شيء و احتمال
خسارت يا تغييري كه ممكن است در اثر درمان ايجاد شود ،تعادل ايجاد كند .اين نظریه توسط
جاناتان اشلی -اسمیت در ارزيابي خطر براي مرمت شيء آمده است.1

1. 1999
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نتيجهگيري:
آینده
مديريت خطر روش مفيدی براي سازماندهي اطالعات ،اولويتبندي فعاليتها و اتخاذ
تصميمهاي بهتر در مورد آيندة مجموعههاست كه البته در حال حاضر نیز بهصورت بيقاعده
در سازمانهاي فرهنگي وجود دارد .آزمايشگاه هنر استراليا باور دارد كه اصولیترکردن فرايند
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بهخصوص در ایجاد ارتباط با ساير فعاليتهاي سازمانها و نیز ارتباط بهتر با بخشهاي
تخصصي ديگر ،مفيد خواهد بود.
بهنظر ميرسد كه احتما ًال سازمانهاي سراسر جهان در سالهای آتی خود را بیشتر با فنون
مديريت خطر وفق خواهند داد .ویژگیهای مديريت خطر در حال رشد است ،زيرا دورههاي آموزشي
مديريت خطر در حال افزايش است و نيز در سراسر جهان افراد متخصص در حال ترویج آن بهعنوان
يكي از ابزارهاي مديريتي هستند .مديريت خطر همچنين اغلب وسيلهاي براي كاهش حق بيمه است
) .(Drennan, 2001, pp.7-8بههميندليل تمايل به مديريت خطر در بخشهاي ميراثفرهنگي،
بهخصوص سازمانهايي كه وابسته به دولت هستند در حال افزايش است .مديريت خطري كه
به مجموعهها داللت دارد میتواند با ساير فعاليتهاي مديريت خطر در يك سازمان كاملتر
شود .كساني كه در مديريت خطر كار ميكنند ميدانند كه جداكردن وظايف در مديريت خطر،
كارايي را كم ميكند .تكميل بيشتر به اين معنا است كه نيازهاي مجموعه مانند ساير نيازها
بايد روي ميز قرار داده شود و به این صورت خیلی راحتتر منابع موردِنیاز به آن اختصاص
داده میشود و مطابقت زبان خطر با چارچوب وظایف دیگر سازمان ،مديريت را ساده و مؤثرتر
خواهد كرد ).(Kloman, 2000, pp.5-6
برخي از صنايع بهسمت بهبود استانداردهاي بينالمللي كار ميكنند تا خطر را در سطح
جهان كم كنند -براي مثال استانداردهاي مشترك براي سالمت حيوان و گياه و بهداشت
خوراكيها موضوعاتي هستند كه در بخش كشاورزي گسترش داده شدهاند و موافقتهاي
تجاري آنها بهصورت روزافزون بر اساس آناليز خطر در حال توسعه است (وزارت كشاورزي
نيوزيلند ،2001 ،ص .)9چنين موافقتهايي هنوز در صنايع ميراثفرهنگي دور از دسترس
است ،ولي مفيد است -بهخصوص براي امانات كه خطرات موجود در اين زمينه بيشتر نظاممند
و واقعي است ).(Ashley-Smith, et al., 1994
درصدی عدماطمينان مشخص ًا در اندازهگيري خطر وجود دارد -و ممكن است مقدار
این عدماطمینان در صنعت ميراثفرهنگي کمی از ساير صنایع بيشتر باشد .نرمافزارها و
برنامههاي رایانهای بهصورت روزافزون براي كمك به سازمانها در رابطه با مديريت خطر و
برنامهريزي بحران و ابزارهاي تشخيصي براي محاسبة ميزان خطرات بهصورت دقيقتر در
حال پيشنهادشدن هستند ولي تابهحال نتوانستهاند وظيفه كامل را انجام دهند و تصور میشود
هنوز بهصورت خاص براي سازمانهاي ميراثفرهنگي طراحي نشدهاند ،ولی در هر صورت
ممکن است ابزارهاي مفيدي باشند ) .(Drennan, 2001, pp.5-6مثالهايي از مطالب مراكز
حفاظتي كه ميتوانند بهعنوان مرجع براي پيشبيني ميزان خطر استفاده شوند شامل راهنماي
نگهداري فيلم استات (Reilly, 1993) )IDI( 1از انستيتو ماندگاري تصوير )CDI( 2و قواعد
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 هردوی اينها به پيشبيني. است2 از انستیستو حفاظت كانادا1تخمين خسارت ناشي از نور
، با تحقيقات بيشتر.طول عمر مجموعهها كه در شرايط مختلف قرار دارند كمك ميكند
.پيشبينيهاي دقيقتر نيز ممكن است
 ما هنوز براي راهاندازي و روانكردن برنامة مديريت خطر خود و تكميل،در آزمايشگاه هنر
 بزرگترين چالش ما اطمينان از آن است كه.آن با فرايندهاي ديگر دولت بايد راهي را بپيمائيم
آيا ارتباط در برانگیختن مردم براي ايجاد تغييرات الزم برای كمكردن خطرات مجموعهها مؤثر
 هرچند. تصور ميكنيم كه اين فرايند برای کاملشدن نیاز به چند سال زمان دارد.است يا نه
برای رسیدن به این مرحله نياز مبرم به صبر و شكيبايي است كه از فرهنگ سازماني ناشي
 ولي مزايا و منافع مديريت خطر مانند يك،ميشود و اين مسئله شامل مديريت خطر نيز هست
ً ابزار براي مديريت مجموعهها كام
.ال واضح و مبرهن است
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