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چکید���ه
فعالیت  هر  و  است  آن  مستندسازی  و  ثبت  گرو  در  عملی  هر  ماندگاری 
ثبت شده ای می تواند بخشی از تاریخ یک سازمان، اعم از خدماتی یا تولیدی 
را برای بهره مندی آیندگان محفوظ نگاه دارد. فعالیت و عملکرد سازمان ها در 
مواقع بحران و حادثه یکی از این موارد است. بررسی بحران های گذشته در 
کشور نشان می دهد که هربار بحرانی رخ می دهد، هزینه های مالی و اقتصادی 
بازآوری  و  بازسازی  صرف  که  می آورد  بار  به  گذشته  به  نسبت  بیشتری 
زیرساخت ها، شریان ها و جبران کلیه خسارت ها می شود. وجود چنین نارسایی، 
بیشتر از این که ضعف عملکرد مهندسی و مدیریتی و تکنولوژی را آشکار سازد، 
نبود دانش مدیریت سانحه به دلیل فقدان یک نظام مستندسازی را یادآور 
و نجات و مدیریت بحران مستندسازی می تواند  امداد  می شود. در عملیات 
دانش، مهارت، تجربه و قدرت نقش آفرینی سازمان های درگیر و نیروهای آن ها 
را نشان داده و تحلیل و تفسیر و بازخوانی عملیات می تواند توان برنامه ریزی 
و قدرت هدایت و مدیریت آن ها را  ارتقا بخشد و درنهایت منجر به اثربخشی 
بیشتر آن ها در عملیات  بعدی شود. به نظر می رسد ما در سازمان ها به جنبش 
باید پیشران این جنبش  نیاز داریم که روابط عمومی  همگانی مستندسازی 
باشد. بسیاری از فعالیت ها تکرار کارهایی است که در گذشته انجام شده است 
و مقدار زیادی از بهره وری اقدامات ما کاهش یافته است. باید برای این بحران 
یا مسئله چاره ای اندیشید. از این رو مقاله حاضز به این موضوع می پردازد که 
نقش هر یک از واحدها در این زمینه چیست و بخصوص روابط عمومی در این 

زمینه چگونه می تواند به مستندسازی بحران ها بپردازد؟

كلمات�كلید��ی
بحران، روابط عمومی، مستندسازی، سازمان
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مقدمه
 در 2۷ سـال گذشـته در سـطح جهـان 3/۶ 
میلیـون نفـر بـر اثـر حـوادث طبیعـي جـان 
بـه  دالر خسـارت  میلیـارد  و 2۴۰  باخته انـد 
کشـورها وارد شـده اسـت. آمـار و ارقـام نشـان 
مي دهـد کـه بـر اثـر تالش هـاي همـه جانبـه 
حـوادث  تلفـات  میـزان  از  به تدریـج  جهانـي 
کاسـته شده اسـت، به طوري که از سـال 198۰ 
تـا سـال 2۰۰۰ تعداد کشـته ها به سـه میلیون 
نفـر یعنـي کمتـر از نصف ایـن تعـداد در طول 
2۷ سـال رسـیده اسـت، البتـه در همین مدت 
8۰۰ میلیـون نفـر هـم تحت تأثیر ایـن حوادث 
دالر  میلیـارد  از 23  بیـش  و  گرفته انـد  قـرار 
خسـارت نیـز وارد شـده اسـت. از سـال 2۰۰۰ 
تـا سـال 2۰۰۶ میالدي نیز حـدود 558۴ فقره 
بحـران بـزرگ اعـم از حـوادث طبیعـي ماننـد 
سـیل، زلزلـه، طوفان، سـونامي و سـایر حوادث 
عملیـات  انـواع  ماننـد  غیرطبیعـي  و  مشـابه 
تروریسـتي، جنگ و اشـغالگري و آتش سـوزي 
در سـطح جهـان رخ داده اسـت، حوادثـي کـه 
و  تبعـات  داراي  مختلـف  از جهـات  هرکـدام 
اثـرات متفاوتـي بر زندگي اجتماعـي مردم دنیا 

)هدایتـي، 1398( بوده انـد. 
قرارگرفتـن ایـران در یکـي از اسـتراتژیک ترین 
نقـاط جهان و برخـورداري این کشـور از منابع 
یک سـو  از  خـدادادي  مختلـف  مزیت هـاي  و 
نقـاط  خیزتریـن  حادثـه  در  آن  واقع شـدن  و 
جغرافیایـي کـره خاکـي از سـوي دیگر، سـبب 
شـده تـا ایـن کشـور در طـول تاریخ همـواره با 
حـوادث مختلـف طبیعـي چـون سـیل و زلزله 
و غیرطبیعـي ماننـد لشکرکشـي هاي متعدد از 
سـوي کشـورهاي سـلطه گر و متجـاوز مواجـه 
باشـد. از نظـر موقعیـت طبیعـي قـاره آسـیا از 
میـان پنـج قـاره جهان بـا تحمل بیـش از یک 
سـوم بالهـاي طبیعـي شـاهد بـروز بیشـترین 
میـان  در  و  اسـت  بـوده  حـوادث  و  سـوانح 
کشـورهاي ایـن قـاره نیـز، کشـور ایـران پـس 
از چیـن، هند و بنگالدش بیشـترین خسـارات 
را متحمـل شـده اسـت و در میـان کشـورهاي 
جهان نیز ششـمین کشور مسـتعد بروز بالیاي 
طبیعـي شـناخته شـده اسـت و سـاالنه حدود 

۴۰۰ میلیـارد ریـال خسـارت را در این حوادث 
متحمـل مي شـود.

بهبـود  بـراي  پیشـرو  سـازمان هاي  امـروزه 
عملکـرد خـود در حـوزه مدیریـت بحـران و 
مقابلـه بـا حـوادث احتمالـي، در حـال گـذر از 
دوران انباشـت دانـش فـردي به سـوي دوران 
نگهـداري دانش بـراي منفعت جمعي هسـتند. 
ایـن امر بـه حفظ نظام یافته سـوابق و تجربیات 
ارزشـمند و انتقـال صحیـح آن بـه کارکنان در 
ابعـاد وسـیع سـازماني منجـر شـده و مزایـاي 
بسـیاري نظیر صرفه جویـي در زمان، جلوگیري 
از تکـرار روش هـاي مخـرب قبلـي، ممانعـت از 
هزینه هـاي مجـدد سـخت افزاري و نرم افـزاري 
بـراي دسـتیابي بـه یـک تجربـه یـا واقعـه را 
به همـراه خواهـد آورد. واحد روابـط عمومي در 
سـازمان ها پیشـروترین واحـد در ایـن امر مهم 

. هستند
مستندسـازي از طـرف روابـط عمومـي یکـي 
از اقداماتـي اسـت کـه بـه نظـر سـاده و پیش 
و پـا افتـاده مي رسـد ولـي داراي پیچیدگـي 
و ظرافـت کاري بـوده و از اهمیـت بسـزایي 
اقـدام  ایـن  متاسـفانه  کـه  اسـت  برخـوردار 
مي شـود.  واقـع  توجـه  مـورد  کمتـر  مهـم 
ایـن هسـتیم  به دنبـال  مـا  در مستندسـازي 
کـه واقعـا چـه شـد و چـه کردیـم؟ )ثبـت و 
تجربه هـا(.  و  عملکردهـا  و  رویدادهـا  ضبـط 
ایـن کار را مي توانـد یـک فـرد عـادي، یـا یک 
گـروه عـادي، یـا گروهـي محقـق انجـام دهد. 
یافته هـاي مستندسـازي در مرحلـه بعـد باید 
مـورد ارزیابـي قـرار گیرنـد و نقـاط قـوت و 
ضعف عملکردهاي گذشـته، آشـکار شـوند. در 
مرحلـه بعدي باید بتـوان به نحـوي منطقي بر 
پایـه ایـن ارزیابـي، راه آینـده را ترسـیم کـرد. 
یکـي از ابعـاد سیاسـت حافظـه، تـالش بـراي 
بحـران  مدیریـت  تجربه هـاي  مستندسـازي 
اسـت، یعنـي مستندسـاختن نحـوه مواجهـه 
مـا بـا بحران هـا و حـوادث اعـم از طبیعـي و 
غیرطبیعـي. ما به همـان اندازه که نیـاز داریم 
بـراي کمـک بـه گرفتـار شـدگان در بحـران 
و کسـاني کـه در بحـران و حـوادث آسـیب 
دیده انـد کمک هـاي نقـدي و غیرنقـدي جمع 
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آوري کنیـم، بایـد بـراي شناسـایي و تجزیـه 
و تحلیـل و مستندسـازي ایـن کمک هـا نیـز 
برنامه ریـزي کنیـم، تـا بار دیگر کـه مصیبت و 
فاجعـه اي رخ داد امـکان برنامه ریـزي دقیق تر 
داشـته باشـیم. متاسـفانه از این نظر ما بسـیار 
فقیریـم. مسـئله مهم تر این اسـت که ما حتي 
هنوز به مسـئله مستندسـازي نیندیشـیده ایم. 
و  کار  اتاق هـاي  و  شـوراها  در  فقـط  گاهـي 
جلسـات اداري، بـه صورت غیرسیسـتماتیک، 
را  و کارشناسـان، تجربه هـاي خـود  مدیـران 
بیـان مي کنند، بـدون این که راهبرد روشـن و 
مشـخصي بـراي ثبـت تجربه ها، تحلیـل آن ها 
و اسـتفاده مناسـب از ایـن تجربه ها بـه عنوان 
نوعـي دانـش فنـي و ضـروري وجـود داشـته 
باشـد. روابـط عمومي هـا باید در ایـن موقعیت 
بـه نقش حرفـه اي و تاریخي خـود عمل کنند.
روابـط عمومـي بـه عنـوان یـک نهـاد ارتباطي 
متعلـق بـه جامعـه مـدرن اسـت، این سـاختار 
در بسـیاري از کشـورهاي پیشـرفته و صنعتـي 
در جایـگاه واقعـي خـود قـرار گرفتـه ولـي در 
کشـورهاي در حال توسـعه این سـاختار بیشتر 
پراکنـده  کاري  و  روزمرگـي  و دچـار  تقلیـدي 
دلیـل  بـه  عمومي هـا  روابـط  اسـت.  شـده 
جایـگاه راهبـردي زیربنایـي خـود مي تواننـد 
سـازمان هاي مختلف را در همگامي با پیشرفت 
و تحـوالت یاري دهنـد، چراکـه روابط عمومي 
یـک واحد پویـا و ارگانیک سـازماني اسـت که 
هیـچ گاه در آن سـکون و تعطیلي وجـود ندارد. 
حیات سـازماني مسـتلزم فعالیت مـداوم روابط 
عمومي هاسـت و سـازمان بـدون روابط عمومي 
زنـده و پویـا، موفـق و اثربخـش نخواهـد بـود. 
آنچـه حائـز اهمیـت اسـت، ماهیـت غیرمادي 
وظایف و مسـئولیت هاي روابط عمومي هاسـت. 
بـه ایـن معنـا کـه نخسـت این کـه بـا تمامـي 
پیکـره سـازمان یـا روابـط عمومـي در ارتبـاط 
اسـت. دوم آن کـه روابط عمومي فعالیتي اسـت 
مبتنـي بـر فرهنـگ، اجتمـاع، گروه هـا، باورها، 

و... اندیشـه ها 
در ایـن مقالـه سـعي شـده اسـت بـه بررسـي 
نقـش روابط عمومي ها در مستندسـازي بحران 
و حـوادث بـا تأکیـد بر سـوانح و حـوادث ریلي 

پرداخته شـود.

روابط عمومي و اهمیت آن
و  اطالع رسـاني  تأثیرگـذاري  و  حساسـیت 
ارتباطات رسـانه اي در شـکل دهي و مهندسـي 
افـکار عمومـي در حـدي اسـت که عصـر امروز 
را عصـر ارتباطـات نامگذاري کرده انـد و تئوري 
پـس  اسـت.  گرفتـه  شـکل  جهانـي  دهکـده 
در مثلـث؛ افـکار عمومـي، رسـانه و سـازمان، 
روابـط عمومـي آن بخشـي از سـازمان اسـت 
بیـن  در  مدیریـت  و  سـازمان  نماینـده  کـه 
مـردم و کارکنـان و نیـز وکیـل مدافـع مـردم 
یـک  درواقـع  اسـت.  کارکنـان در سـازمان  و 
وظیفـه خطیـر دوسـویه را بـر عهـده دارد. در 
سـازمان ها، داشـتن اطالعـات موثـق، دقیـق و 
بموقع بـا توجه به هدف و سـاختار، بزرگ ترین 
سـرمایه یـک سـازمان اسـت و حیـات یـک 
سـازمان به داشـتن یک ارتباط دوسـویه درون 
سـازماني و بـرون سـازماني و انجـام تبلیغات و 
کسـب اطالعـات بـه روز و مفیـد بسـتگي دارد 
و این جاسـت کـه لـزوم وجـود روابـط عمومـي 
کارآمـد نمایـان مي شـود. در دنیـاي امـروز که 
مرزهـاي ارتباطـات شکسـته شـده و انسـان به 
دنبـال کشـف راهکارهـاي مطلـوب زیسـتن و 
آموزه هـاي علمـي  اسـت،  نگـرش جامع مـدار 
دربـاره وضعیـت  توجـه  و  بررسـي  بـه  را  مـا 
چگونگـي تعامـل و برخورد با مسـائل رهنمون 
مي سـازد. بي شـک یـک سـازمان یـا یـک اداره 
نمي توانـد خـود را جزیـره اي بي ارتبـاط فـرض 
کنـد و از فنـاوري و آورده هـاي آن بي نیـاز و بـا 
آن بیگانـه باشـد. روابـط عمومي بایـد بر محور 
تفکرمـداري، مشـارکت مداري و اطالع مـداري 
باشـد تا بتواند در راسـتاي کمک به اثربخشـي 
سـازمان مؤثر باشـد و بـا نواندیشـي و نوگرایي، 
ابتـکار و خالقیـت مسـتمر عجین شـود و خود 
را بـا تحـوالت و پاسـخگویي مرتـب بـه افـکار 
روابـط  عمومـي منطبـق و هماهنـگ سـازد. 
عمومـي بـه  عنـوان اصلي ترین حلقـه ارتباطي 
بیـن حکومـت، سـازمان، مدیریـت بـا مـردم 
اسـت و در فراینـد دسترسـي مدیران بـه افکار 
عمومـي و جریـان آزاد اطالعـات و ارتباطـات 
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تحقق اصل پرسشـگري و پاسـخگویي و بسـط 
فرهنـگ نظـارت مردم بـر عملکـرد دولتمردان 
و نهادهـاي اجرایـي، مسـئولیتي خطیـر دارد. 
روابـط عمومـي نـه تنها بایـد از تحـوالت زمان 
خویـش تأثیـر پذیـرد بلکـه ضـرورت ایجـاب 
مي کنـد کـه خـود بـه عنـوان عامـل مؤثـر در 
فراینـد مـداوم اصالحـات و تغییـرات مثبـت 
در  زندگـي  کنـد.  نقش آفرینـي  اجتماعـي 
دنیـاي جدیـد نیازمنـد درک نقـش پدیده ها و 
نهادهایـي اسـت کـه نقطـه حسـاس آن افـکار 
عمومـي و نقـش مردم اسـت. در عصـري که ما 
در آن بسـر مي بریـم، روابـط عمومي بـه عنوان 
یـک جریـان همیشـه پویـا در عرصـه جهاني، 
ملـي و منطقـه اي مي تواند نگاه جامعـه و بویژه 
مسـئوالن را به خـود معطوف کنـد. نگاهي که 
بعضـاً نیازمند توجه اسـت و چشم پوشـي از آن 
قابـل اغمـاض نیسـت چراکـه به حاشـیه بردن 
روابـط عمومـي در سـازمان مي توانـد براي یک 

سـازمان تبعـات ناگواري داشـته باشـد.

تعریف روابط عمومي و كاركرد آن
احمـد یحیایـي ایلـه اي کارشـناس ارشـد علوم 
ارتباطـات اجتماعـي در کتـاب »مبانـي روابـط 
عمومـي« خـود نزدیـک بـه یکصـد تعریـف از 
روابـط عمومـي را گـردآوري کـرده اسـت کـه 
و  نمي دانـد  کامـل  را  تعارف هـا  از  هیچ کـدام 
معتقـد اسـت مي تـوان بـراي روابـط عمومـي 
متفاوتـي  وظایـف  متفـاوت  موقعیت هـاي  در 
ترسـیم کـرد کـه در اولویـت قـرار مي گیـرد و 
آن را مي تـوان وظیفـه اول روابـط عمومـي در 
یـک واقعیـت خـاص نامیـد. )یحیایي ایلـه اي، 

)2۰:1381
روابـط عمومـي در یـک تعریـف دیگـر عبـارت 
اسـت از یـک وظیفـه ارتباطي مدیریـت که به 
وسـیله آن سـازمان خـود را بـا محیـط اطـراف 
وفـق مي دهـد، آن را تغییـر مي دهـد، یـا آن 
را حفـظ مي کنـد تـا بـه هـدف خـود دسـت 
یابـد. درواقـع ایـن نهـاد بـراي ارائـه عملکردي 
اثربخـش در تعامـل بـا سـه سـطح مخاطبـان 
جامعـه  و  مشـتریان  کارکنـان،  یعنـي  خـود 
وظایفـي همچـون آگاهـي، ارائـه مشـاوره بـه 

بحـران،  مدیریـت  تصمیم سـازي،  و  مدیریـت 
ایفـاي مسـئولیت هاي اجتماعـي، ارتبـاط مؤثر 

بـا شـبکه کارکنـان و... را عهـده دار اسـت.
»راهبردهـاي  کتـاب  در  سـفیدي  هوشـمند 
عملـي« بـا ارائـه 2۷ تعریف از روابـط عمومي و 
ذکـر ویژگي هـاي آن معتقد اسـت کـه مي توان 
تعریفـي جامع از روابط عمومـي ارائه داد که آن 
تعریـف به شـرح ذیـل اسـت: »روابـط عمومي 
مجموعـه اي از فعالیت هـاي ارتباطـي آگاهانـه 
مبتني بر برنامه و تحقیق اسـت که با اسـتفاده 
از شـیوه هاي عملـي و هنـري به دنبـال ارتباط 
بـا مردم و اطالع یابي از نظرهـاي آن ها تجزیه و 
تحلیـل گرایش هـاي مخاطبـان و افکار عمومي 
بـه منظـور گفت وگـو با آن هـا براي رسـیدن به 
تفاهـم با کاربـرد روش هـا و ابزارهـاي ارتباطي 
نوشـتاري گفتاري دیداري و شـنیداري است.« 

)15:1383 )سفیدي، 
انجمـن متخصصان روابط عمومي بـا درک این 
نیـاز بـا برگزاري جلسـات متعدد و کسـب نظر 
و دیـدگاه از کارشناسـان و صاحبنظـران ایـن 
حوزه درنهایت در جلسـه هیـأت مدیره انجمن 
بـه تاریـخ 23 فروردین سـال 1395 تعریف زیر 
را مصـوب کـرد: »روابـط عمومي عبارت اسـت 
از مدیریـت تعامـل و تفاهـم میـان سـازمان و 
ذي نفعـان کـه بـه تضمیـن منافـع مشـترک و 
اعتمـاد متقابـل مي انجامـد و موجـب افزایـش 

اعتبـار و رضایـت طرفین مي شـود.«

روابط عمومي و مسئله بحران
ایـران جـزو کشـورهایي اسـت کـه همـواره در 
موقعیت هـاي بحـران زا بخصـوص بحران هـاي 
طبیعـي قـرار داشـته و هـر زمـان کـه دربـاره 
مي کنیـم،  صحبـت  آن  مدیریـت  و  بحـران 
نقش رسـانه ها بسـیار چشـمگیر و مهم اسـت. 
افـکار  شـکل دهي  و  تنویـر  نقـش  رسـانه ها 
عمومـي را برعهـده دارنـد، از ایـن رو مي تواننـد 
در موقعیت هـاي مختلف بحران، نقش اساسـي 
ایـن ظرفیـت  از  بایـد  و  ایفـا کننـد  را  خـود 
رسـانه ها بـه درسـتي اسـتفاده شـود. عنـوان 
مي شـود کـه در شـرایط بحرانـي، مخاطبـان 
رسـانه ها  بـه  دیگـري  زمـان  هـر  از  بیـش 
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مراجعـه کـرده و از طریـق آن هـا کسـب اطالع 
مي کننـد. در ایـن شـرایط رسـانه ها از طریـق 
ارائـه اطالعات صحیح، عالوه بـر افزایش میزان 
مخاطبان و اعتبار خود، از گسـترش شـایعات و 

اخبـار کـذب جلوگیـري مي کننـد.
ایـن  ایجـاد  نیـز  از مدیریـت بحـران  منظـور 
حـس در جامعـه اسـت کـه بـا تـالش دولـت، 
شـرایط  رسـانه ها،  و  مسـئول  سـازمان هاي 
درحال عادي شـدن اسـت. درحقیقت، مدیریت 
بحـران مجموعـه اي از اقدامـات بـراي کنتـرل، 
امیدبخشي، ایجاد همبسـتگي عمومي، کاهش 
خطـر و برگردانـدن وضعیـت به وجـود آمـده 
بـه شـرایط عـادي اسـت. رسـانه ها در ایـران 
بـه دالیـل مختلـف ایـن وظیفـه را به درسـتي 
انجام نمي دهند و متأسـفانه، نقش رسـانه ها در 
آموزش مغفول مانده اسـت. رسـانه ها مي توانند 
بـا شناسـایي خطرهـا، آمـوزش نحـوه مقابله با 
حـوادث، اعـالم هشـدارهاي بموقع، بـه افزایش 
سـطح آگاهـي مـردم و کاهش خسـارات جاني 
و مالـي کمـک کننـد. وقتي که ریسـک پذیري 
بسـیار باالسـت و اقدامي براي کاهش آن انجام 
نداده ایـم ـ مثـل سـاخت خانه هـا در حریـم 
رودخانه هـاـ  اقدامـات بـراي مقابلـه بـا حوادث 

تأثیـر چندانـي نخواهد داشـت.

تجربه و مستندسازي تجربیات
تجربـه، فراینـد حصـول دانـش یـا مهـارت در 
یـک مقطـع زمانـي خـاص اسـت کـه از طریق 
مشـاهده یا انجـام دادن کاري حاصل مي شـود. 

)دانکـن و همـکاران، 13۷۷(
بـر همین اسـاس، مي تـوان دو تعریـف دیگر از 

تجربه ارائـه کرد.
ـ ادراک فـرد از پدیـده سـازماني )تصمیم هـا، 
و  دیـدن  از طریـق  و...(  رویدادهـا  ارتباطـات، 
شـنیدن بـدون تعامـل بـا پدیده هاي یادشـده؛
ـ ادراک فـرد از پدیده هـاي سـازماني از طریـق 
درگیرشدن در مسـائل سازمان و کنش متقابل 
با محیـط دروني و بیرونـي آن. )جعفري مقدم، 

)1383
بـر اسـاس ایـن تعاریـف، تجربـه بـه دو طریق 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه دسـت مي آیـد.

تجربـه مسـتقیم از طریـق درگیـري مسـتقیم 
فـرد یـا سـازمان بـا کار و فعالیت خـاص ایجاد 
غیرمسـتقیم  تجربـه  درحالي کـه  مي شـود. 
تجربه اي اسـت کـه به طـور غیرمسـتقیم براي 
فـرد یـا سـازمان حاصـل مي شـود. بـه عبـارت 
دیگـر ایـن نوع تجربـه از طریق فرد یا سـازمان 
 Yeung,( .ثالثـي به دیگـران منتقـل مي شـود

.(1999
سـازمان هاي  در  تجربـه  نـوع  ایـن  اهمیـت 
امـروزي از آن جـا ناشـي مي شـود کـه ممکـن 
از طریـق خـود  تجربیـات  از  بسـیاري  اسـت 
فـرد یـا سـازمان )تجزیـه و تحلیل هـاي فردي 
و سـازماني( ایجـاد نشـود، بلکـه بـا الگوسـازي 
کار  نحـوه  مشـاهده  طریـق  از  یادگیـري  و 
نظام منـد افـراد یا شـرکت هاي موفـق و تجزیه 
آیـد.  دسـت  بـه  آن هـا  کار  نحـوه  تحلیـل  و 

(McGregor&Dabelsteen,1996)
بررسـي تئوري هـاي سـازمان و مدیریـت نیـز 
مکاتـب  نظریه پـردازان  کـه  مي دهنـد  نشـان 
مختلـف براي تجربه سـازماني و مستندسـازي 
ایـن  کـه  بوده انـد  قائـل  زیـادي  ارزش  آن 
موضـوع در بین صاحبنظران مکتب کالسـیک 
اسـت؛  بـوده  برخـوردار  خاصـي  اهمیـت  از 
آن،  اصلـي  جریان هـاي  از  یکـي  به طوري کـه 
یعنـي مدیریـت علمي مدافع سرسـخت تجربه 
بـا  تیلـور  آغازیـن  تجربـه  مشـهورترین  بـود. 
جابه جایـي مـواد در کارخانه ذوب آهن سـروکار 
داشـت که به وسـیله بیل انجام شـد و به نتایج 

(Lock:1984:14) .مثبتـي هـم رسـید
حرکت سـنجي، از تجربه هـاي دیگـر تیلـور بود 
کـه بـر تجزیـه فعالیت هـاي یک شـغل یـا کار 
و کاهـش حرکت هـاي جسـماني آن تـا حـد 
حرکت هـاي ضـروري و اساسـي داللت داشـت.

جـداي از نظریه پردازان مکتب کالسـیک، افراد 
دیگـري نیـز به نقش تجربه و مستندسـازي در 
سـازمان ها پرداخته اند. یکي از این صاحبنظران 
به نام اسـتتا معتقد اسـت: »یادگیري سـازماني 
از طریـق ایجـاد چشـم انداز مشـترک، دانـش 
و  مي کنـد  پیـدا  تحقـق  ذهنـي  مدل هـاي  و 
بـر مبنـاي دانـش و تجربـه گذشـته اسـت که 
 )State:1989( .در لفـظ شـکل گرفتـه اسـت
موفقیت هـا،  بررسـي  از  سـازمان ها  و  افـراد 
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شکسـت هاي خـود و دیگـران و ارزیابـي منظم 
)Katz:1966( .آن هـا درس هایـي مي گیرنـد

مسـئله ما در این جـا مسـتندکردن تجربه هاي 
موجـود در حـوادث و سـوانح ریلـي اسـت. امـا 
در ابتـدا بـه این پرسـش اصلـي مي پردازیم که 
مستند چیسـت؟ اگر بخواهیم تعریفي حقوقي 
از آن ارائـه دهیـم، ایـن تعریـف به انـدازه کافي 
گویاسـت »بر اسـاس مـاده 128۴ قانون مدني 
ایران، »سـند عبارت اسـت از هر نوشـته اي که 
در مقـام دعـوي یـا دفاع، قابل اسـتناد باشـد.« 
نوشـته هایي که هریک از کارکنان سـازمان، در 
حـدود صالحیـت خـود تنظیم مي کنند، سـند 
رسـمي محسوب مي شـود و اعتبار قانوني دارد. 
لـذا سـند را مي تـوان چنین تعریف کرد. سـند 
عبـارت اسـت از گزارش هاي مکتـوب در زمینه 
ارتباطـات  به طورکلـي،  و  معامـالت  و  وقایـع 
سـازمان کـه ممکـن اسـت در فرم هـاي چاپي، 
کارت و اوراق، کاغـذ یـا کتـاب منعکـس شـود. 
عـالوه بـر ایـن، هر شـيء قابـل اسـتناد، مانند 
میکروفیلـم،  فیلـم،  صـوت،  ضبـط  نوارهـاي 
میکروفیش، صفحات گرامافون، اسـالید، نقشـه 
و تصویـر و تمامي مسـتندات کامپیوتري مادام 
کـه قابـل اسـتناد باشـد، سـند خواهـد بـود« 

)زاهـدي، 13۷2: 135(.
مفهـوم متـداول مستندسـازي، مفاهیـم ثبـت 
)مکتوب کـردن(، گـردآوري، تنظیـم و تدویـن، 
دسـته بندي و نگهـداري اطالعـات را در خـود 
نهفتـه دارد؛ مفاهیمـي کـه خـود از فعالیتـي 
هدفمنـد، دقیـق و منظم حکایت دارد. بررسـي 
مفاهیـم یادشـده بیانگر آن اسـت کـه همه این 
اصطالحـات بر حفظ و نگهـداري اطالعاتي )در 
مفهـوم عـام آن( تأکیـد دارنـد کـه یا بـه دلیل 
نقصان پذیـري و قرارگرفتـن در معرض نابودي، 
نیازمنـد ثبـت، حفـظ و نگهـداري اسـت یا در 
شـکل کنونـي قابـل اسـتفاده نیسـت و پس از 
ثبـت، گردآوري و طبقه بندي، اسـتفاده از آن با 
اهدافـي خاص میسـر مي شـود. به ایـن ترتیب 
همچنان که آشـکار اسـت، مفهوم  مستندسازي 
از ایـن دیـدگاه، بـر مجموعـه اي از مراحـل و 
اقدامـات برنامه ریزي شـده در قالـب یک طرح، 
پـروژه یـا برنامـه از پیـش تعیین شـده متمرکز 

اسـت. پـس مراحـل مستندسـازي بـا توجه به 
تعریـف یادشـده عبارت انـد از: 

پي جویي، گـردآوري، ضبـط و تدوین مجموعه 
اسـناد و مـدارک مربوط به هـر اقدام

تنظیـم و طبقه بندي اسـناد و مدارک یادشـده 
از نظـر موضوعـي و زماني

تطبیـق برنامه هـا بـا عملکردها و تعییـن موارد 
افتـراق آن با ذکر دالیل بـروز اختالف و افتراق.
مرکـز  در  کـه  اسـت  فعالیتـي  مستندسـازي 
توجـه دنیاي کنوني قـرار دارد، چراکه از طریق 
مراجعـه بـه اسـناد و یافتـن ارتبـاط اسـنادي 
میـان اقدام  هـا ي مختلـف اسـت کـه مي تـوان 
تصمیمـات  اتخـاذ  بـراي  الزم  زمینه  هـا ي 
راهبـردي را میسـر سـاخت. توصیـف ادراکات، 
اقدامـات  اسـتنباط  ها ، نگراني  هـا ، تحلیل  هـا  و 
در تمامـي  چرخـه مدیریـت بحـران، نمایشـگر 
چگونگـي انجـام اقدامـات مبتنـي بـر برنامـه 
اسـت. فعالیت  هاي گـردآوري و ثبـت اطالعات 
مربـوط بـه انجـام اقدامـات،  از ابتـداي کار آغاز 
و در قالـب سـاختاري مشـخص ادامـه مي یابد.

مستندسـازي فعالیت  هـا  در صحنه  هـا ي امـداد 
و نجـات اغلـب بـه معنـاي ضبـط واقعیت  ها ي 
خـام بـه همان گونـه اسـت کـه رخ مي دهنـد. 
بـا توجـه بـه شـرایط در حـال تغییـر و هرچـه 
پیچیده تر شـدن اثـرات ناشـي از حـوادث، ثبت 
چگونگـي رخداد هـا  و تأثیـرات آن و نیاز هـا ي 
حاصلـه به طـور عینـي، فعالیتي مشـکل اسـت 
کـه نیازمنـد وقـت مسـتمر و ثبـت لحظـه بـه 

لحظـه اقدامـات دارد. )شـریف آرا، 1389(
شـواهد  جمـع آوري  فراینـد  مستندسـازي 
ثبـت  فراینـد  حـوادث،  مستندسـازي  اسـت. 
رخداد هـا  و فعالیت  ها یـي اسـت کـه در تمـام 
 مراحـل بحـران انجـام مي شـود و از دانـش و 
ایـن حـوزه خـاص برخـوردار  تجربـه الزم در 
اسـت. مستندسـازي فرایندي کامـاًل تخصصي 
اسـت کـه بـه موجـب آن مستندسـاز کـه از 
ثبـت  بـه  اسـت،  برخـوردار  آموزش هـاي الزم 
ثبـت  جریـان  در  مي پـردازد.  رخداد ها یـي 
رخداد هـا،  مستندسـاز از زبانـي عیني اسـتفاده 
مي کند. مستندسـاز از هرگونه احسـاس، تعبیر 
و تفسـیر و دخالت هاي شـخصي و ذهني پرهیز 
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مي کنـد. مسـتندات بیـان واقعیت هـا هسـتند 
آن چنـان کـه رخ مي دهند. تأثیرات مسـتندات  
بـر هـم از یک سـو و چگونگـي بـروز رخداد ها ي 
جدیـد و تأثیـرات عینـي آن هـا بر هم از سـوي 
دیگر مستندسـاز ثبت مي شـوند. بدیهي اسـت 
کـه مسـتندات انجام شـده نتیجـه مشـاهدات، 
صحبـت بـا افراد، بررسـي هاي کیفـي و کمي  از 
نکات اساسـي است. مستندسـازي شامل فرایند 
شناسـایي، گردآوري، طبقه بندي، ارزشـگذاري، 
پاالیش فهرست نویسـي و در دسترس قراردادن 
سـوابق یا اسـناد موجـود از قبیل فیلـم، عکس، 
مکاتبـات، فایل هـاي کامپیوتـري و... اسـت کـه 
داراي ارزش تاریخـي نیـز هسـتند. در ضمـن 
مستندسـازي مسـتلزم خلق متـون جدید براي 
تجربه هاي شـفاهي موجود یا پُرکـردن و اتصال 
شـکاف هاي موجـود در سـوابق تاریخـي اسـت. 
همان طـور که گفته شـد مفهوم مسـتند بیانگر 
تهیـه اسـناد و مـدارک اسـت، پـس مي تـوان 
گفـت مستندسـازي فقط به معنـاي تهیه فیلم 
نیسـت حتـي چنـد سـري عکـس زیبـا امـا بـا 
هـدف هـم مي تواند یک مجموعه مسـتند باش. 
خروجي هـاي یک مستندسـازي مطلـوب، ابزار 
مناسـبي جهـت انتقـال آموزه هـاي گذشـته به 
عوامل سـازماني دخیـل در مدیریت سـانحه به 
منظـور پُرهزینـه از بـروز و تکـرار نارسـایي هاي 

است. گذشـته 

مزیت هاي مستندسازي 
عمومـي  روابـط  مهـم  کارکردهـاي  از  یکـي 
مستندسـازي و فراهم کردن مجموعه اطالعات 
دسـته بندي شـده در فضـاي واقعـي و مجـازي 
اسـت که در قالب فایل هاي چند رسـانه اي اعم 
از مکتـوبـ  تصویرها و عکس، طرح ونمودارها، 
فیلـم و... ـ در خصـوص کارنامه عملکردي یک 
سـازمان یا واحـد روابط عمومي تهیـه و تدوین 
مي  شـود کـه بر اسـاس این مجموعـه مجلد در 
دو فضـاي متنـي و دیجیتالـي جـداي از جنبه 
آرشـیوي و ماندگارکـردن نتایج اقدامات صورت 
برنامه ریزي هـا  از  بسـیاري  مبنـاي  گرفتـه، 
روابـط  و  سـازمان  در  مي توانـد  پژوهش هـا  و 

عمومـي واقع شـود.

برخـي از مهم تریـن مزیت هـاي مستندسـازي 
بـه شـرح زیر اسـت: 

»نگهـداري سـابقه در مـورد موضوعـات و   
مهـم؛ فعالیت هـاي 

 حفـظ منابـع اطالعاتـي مـورد اسـتفاده در 
طـرح یـا پـروژه )منابـع اطالعاتـي که بـا توجه 
بـه اهـداف پـروژه مورد بررسـي قـرار مي گیرند 
چنانچـه در هـر مرحلـه مستندسـازي شـود 
از دوبـاره کاري جلوگیـري مي کننـد و باعـث 
تکمیـل آمـار و اطالعـات دوره بعـد مي شـود(؛
 جلوگیـري از پراکندگـي، تکـرار فعالیت ها و 
جلوگیـري از انجام دوبـاره مطالعات در کارهاي 

مشابه؛
 آشـکارکردن نقص هـا و نیازهـاي آمـاري و 

اطالعاتـي؛
تنگناهـا:  و  مشـکالت  مستندسـازي   
برنامه ریـزي بـر اسـاس آنچـه سـازمان نیازمند 
آن اسـت و ارائـه راه حل هـاي کاربـردي بـراي 

سـازمان؛ تنگناهـاي  و  مشـکالت  حـل 
تجربه هـا،  علمـي  تحلیـل  تاریخـي،  ثبـت   
موفقیت هـا، دسـتاوردها، مراحل رشـد و سـایر 

سـازمان؛ در  تعیین شـده  رویدادهـاي 
 فراهم آمـدن زمینه ثبت، گسـترش و آموزش 
فرهنگ سـازمان به نسـل هاي بعـدي کارکنان 

و مدیران؛
 فراهم شـدن زمینـه بروز رویدادهاي گذشـته 
و ایجـاد امـکان ارزیابـي علمـي نقـاط قـوت و 

سـازمان؛ ضعف 
 ابـزاري بـراي الگوبـرداري بهتریـن تجربه ها. 

شـیر،139۴(« )تنگ 

مستندسازي تجربه ها
»مهم تریـن منافـع مستندسـازي تجربه هـا در 

مـوارد زیـر خالصه مي شـود:
 ثبـت تاریخـي، تحلیلـي، علمـي تجربه هـا، 
موفقیت هـا، دسـتاوردها، مراحل رشـد و سـایر 

رویدادهـاي تعیین کننـده سـازمان؛
 فراهم آمـدن زمینه ثبت، گسـترش و آموزش 
فرهنگ سـازمان به نسـل هاي بعـدي کارکنان 

و مدیران؛
 آماده شـدن ابـزاري بـراي توجـه بـه مسـائل 
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مختلف سـازماني و سـازوکاري بـراي نگرش به 
مسـائل سـازمان از زوایـاي مختلف؛

 فراهم شـدن زمینه مرور رویدادهاي گذشـته 
و ایجـاد امـکان ارزیابـي علمـي نقـاط قـوت و 

ضعف سـازمان و مدیـران آن؛
بومـي  نظریه هـاي  خلـق  بـراي  ابـزاري   

مدیریـت؛
 آماده شـدن زمینه هـاي تسـهیل و تقویـت 

فراینـد یادگیـري سـازماني؛
 ابـزاري براي الگوبـرداري از بهترین تجربه ها. 

)جعفري مقدم، 1383(«

دو بخـش مهـم در مستندسـازي به 
وسـیله روابـط عمومي

»مستندسـازي در روابـط عمومـي دو بخـش 
دارد: عمـده 

تولیـد مسـتندات بـا بهره گیـري از ابزارهـاي 
نوشـتاري، سـمعي و بصـري؛

تهیه اطالعات دقیق از اثر تولیدشده.
مبنـاي  بـر  عمومـي،  روابـط  اول  مرحلـه  در 
گـردآوري  بـه  اقـدام  سـازمان،  سیاسـت هاي 
سـازمان  فعالیت هـاي  مـورد  در  مسـتندات 
بـه  اطالعـات  ایـن  جمـع آوري  امـا  مي کنـد. 
تنهایـي بـراي روابـط عمومـي بي فایده اسـت، 
چراکـه بـا افزایـش حجـم داده هـا و اطالعـات، 
یافتـن ایـن اطالعـات بـه سـختي امکان پذیـر 
اسـت، پـس روابـط عمومي بایسـتي عـالوه بر 
تولید مسـتندات، اطالعـات کافي در مـورد آن 
گـردآوري کـرده و به مسـتند تولیدي ضمیمه 
کنـد. در مرحلـه دوم مسـتند تولیدشـده، باید 
بـا  روابـط عمومـي  بـر مبنـاي سیاسـت هاي 
بهره گیـري از یـک سیسـتم طبقه بنـدي، نظم 
داده شـود. با این کار، روابط عمومي در شـرایط 
بحـران، یـا برخي مناسـبت ها کـه نیازمند این 
راحتـي،  بـه  مي توانـد  باشـد  اطالعـات  نـوع 
اطالعـات مـورد نیـاز خـود را بـه دسـت آورد. 

شـیر،139۴(« )تنـگ 
یکـي از مهم تریـن جنبه هـاي مدیریت پـروژه، 
ضعـف  دلیـل  بـه  گاه  اسـت.  مستندسـازي 
مستندسـازي، مجریـان یـک پـروژه، از هـدف 
نهایـي و حتـي مسئولیت شـان درک دقیقـي 

ندارنـد و ایـن موضـوع زمینه سـاز دوبـاره  کاري 
شـد.  خواهد 

بـراي مستندسـازي مؤثـر، الزم اسـت: 1. همه 
جنبه هـاي پـروژه را بررسـي کـرده و اطالعاتي 
بـراي پرسـش هاي مختلـف )چـرا، چه کسـي، 
چه چیزي( داشـته باشـیم؛ 2. روش پیاده سازي 
اطالعـات  هـم  کـه  باشـیم  داشـته  مناسـبي 
مستندشـده به سـادگي قابل دسترسـي باشـد 
و هـم مطمئـن باشـیم همـه اعضـا در انجـام 

مستندسـازي مشـارکت مي کننـد.
تجربه هـاي مستندشـده مدیـران  از  اسـتفاده 
بـه عنوان یکـي از ارزشـمندترین سـرمایه هاي 
بشـري اسـت. به عبـارت دیگر مستندسـازي و 
مجمـوع تمـام تجربه هایـي کـه در موقعیت هـا 
و شـرایط متفـاوت حاصـل شـده اند، مي توانـد 
بـه  نیـل  در جهـت  را  سـازمان ها  و  مدیـران 

اهـداف کالن و راهبـردي خودیـاري رسـاند.

راهکارها
راهکارهـاي پیشـنهادي زیـر، به طور عمـده در 
خواهنـد  قابل اجـرا  بلندمـدت  یـا  میان مـدت 
بـود. با توجـه به سـاختارهاي اجرایـي در نظام 
بوروکراتیـک سـازمان ها، به نظـر مي رسـد کـه 
ارائـه راهکارهـاي کوتاه مـدت چنـدان محلـي 
از اعـراب نـدارد. پـس ضمـن اجتنـاب از آن، 
امـکان اولویت بنـدي و تسـریع در برنامه هـاي 
میان مـدت و بلندمـدت نیـز در صـورت اهتمام 
عاجل مسـئوالن سیاسـتگذار و تصمیم گیر نیز 

همچنـان موجود اسـت.
 عضویـت روابـط عمومي در کارگروه یا سـتاد 

بحران؛ مدیریت 
روابـط  کارشناسـان  تخصصـي  آمـوزش   

عمومـي؛
 حضور فعال در مانورها؛

 اسـتفاده از فناوري  هـاي مـدرن در آرشـیو 
مسـتندات؛

 مصاحبه تخصصي با بازیگران اصلي بحران؛
 مصاحبه با نخبگان؛

 تهیـه عکـس و فیلم از ابتدا تـا انتهاي حادثه 
بحران؛ یا 

تحلیـل  و  تخصصـي  جلسـات  برگـزاري   
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آن هـا؛ ضبـط  و  ثبـت  و  مسـتندات 
 تمرکـز بـر ایجـاد برنامه هاي فرهنگ سـازي 

بخصـوص در مانور هـاي بحـران؛
 ایجـاد مراکـز مستندسـازي بـا امکانـات و 
بودجه هـاي  تخصیـص  و  مناسـب  تجهیـزات 

کافـي بـراي ایـن امـر؛
به منظـور  آموزشـي  بودجه هـاي  افزایـش   

مستندسـازي؛ برنامه هـاي  از  حمایـت 
 تعیین اولویت هاي مستندسـازي با مشارکت 

نهادهاي مستقل علمي؛
 تنظیـم اخـالق حرفـه اي و اصـول و قواعـد 
انجـام فعالیت مستندسـازي با محوریت تنظیم 
آرشـیوهاي  و  مستندسـازي  مراکـز  منشـور 

فوق حرفـه اي؛
برابـر  در  مراکـز مستندسـازي  از   حمایـت 
فشـارهایي که ممکن اسـت کارایـي آن را مورد 

تهدیـد قـرار دهد.
فراینـد  در  تشـویقي  نظـام  طراحـي   

ذیـل: شـیوه هاي  بـه  مستندسـازي 
ارتقـاي کارکنانـي که بـه مستندسـازي تجربه 
خـود پرداخته انـد و در فراینـد مربـوط بـه آن 

تأییـد شـده اند؛
افزایـش حقـوق و مزایـاي کارکنانـي کـه بـه 

پرداخته انـد؛ خـود  تجربـه  مستندسـازي 
ثبت و انتشـار تجربه و تجربه هاي مستندشـده 

در زمـان بحـران یا سـانحه به نـام افراد؛
برخـورداري فعـاالن حوزه مستندسـازي تجربه 
از حقـوق مالکیـت معنـوي بـه منظور تشـویق 

سـایرین به مستندسـازي تجربه؛
 رعایت معیارهاي ذیل در مستندسازي:

از  بـودن  عـاري   )accuracy( بـودن  صحیـح 
؛ خطا

بموقـع بـودن )timeliness ( محـدوه زمانـي 
ثبـت داده هـا؛

کامـل بـودن(completeness)  وجـود کلیـه 
داده هـاي الزم؛

مرتبـط بـودن )relevancy( مفیـد و مناسـب 
مقصود؛ بـراي 

تازگي )currency( روز آمد بودن داده ها؛
تعریف شـدگي )definition( عناصـر اطالعاتـي 

بـراي همـه داراي یک معنا باشـد؛

وثوق )reliability( قابل اعتمادبودن؛
کلیـه  منعکس کننـده   )coverage( پوشـش 

امـور مربوطـه؛
قابل قیاس بودن (comparability)؛

اعتبـار )validity( مطابقت دادهـا با دامنه قابل 
قبول؛

 data representation( قالب نمایشـي داده ها
(format ؛

و  مهـر   (authentication) تصدیـق  و  تأییـد 
. مضا ا
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