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 چکيده
های مختلف مطرح است و به عنوان یکی از ارکان اصلی امروزه مدیریت بحران در حوزه

ناپذیر عضر حاضر های جداییآید، زیرا که بحران یکی از واقعیتها به شمار میسازمان

های طراحی شده اشاره دارد که برای ای از فعالیتاست. مدیریت بحران به مجموعه

تداوم کنترل بحران و شرایط اضطراری موجود بر اساس اصول طراحی شده به منظور 

د. شوجلوگیری، کنترل و کاهش خسارات و صدمات ناشی از بحران به کار گرفته می

ر تحلیلی انجام شده است. از نظر ابزا -این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش توصیفی

ای و جستجوهای اینترنتی و با هدف بخانهگردآوری اطالعات بر اساس مطالعات کتا

   ها صورت گرفته است.بررسی نقش مدیریت مدیریت بحران در سازمان

 .بحران، مدیریت، مدیریت بحران، بحران سازمانی، سازمان: واژگان کليدي
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 2فرزانه دشتی، 1عليرضا دشتی
 .کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان 1
 دکترای علوم سیاسی، استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد آبادان. 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 فرزانه دشتی

 هابررسی جایگاه مدیریت بحران در سازمان
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 مقدمه

مدیریت »شده است. مک فامارو، عبارت های گوناگون مطرح های مختلف دنیا به شیوهقرن پیش در دولت 5، بیش از «بحران»ی واژه

را برای نخستین بار با توجه به امکان درگیری موشکی آمریکا و کوبا به کار برد. موضوع مدیریت بحران در بالیای طبیعی اولین بار در « بحران

، قانون مدیریت 1811یز در سال در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا از زبان دکتر فرانس پریس مطرح شد. در ایران ن 1181سال 

(. مدیریت بحران یکی از 1885بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت یک سازمان مستقل تا امروز ادامه دارد)ضرابی و همکاران، 

است )رمضانی و ی عمل و اندیشه قرار گرفته های اخیر با تاکید بیشتری مورد توجه کارورزان حوزهموضوعات مهمی است که در طول سال

دانند، نوعی از آشفتگی و پریشانی در عناصر یک ساختار و سیستم که نظران بحران را وضعیتی آشفته می(. صاحب1888:111همکاران، 

ود ربخشی به آن خارج از عهده خود سیستم باشد. در این وضعیت میزان آشفتگی از مسئله مشکل، معضل و آفت فراتر میسازوکارهای نظم

اصری، فر و بشود)یاریکند که اراده برگشتن به حالت پیشین با گذار به نقطه مطلوب دچار خدشه میچنان فراگیری و عمقی پیدا می و آن

1885.) 

جهان کنونی، جهان تغییرات سریع و فراگیر در تمامی جهات است. در هزاره سوم، هر سازمانی همان طوری که با تغییرات گسترده و  

 توانند طبیعی وها مواجه است، میهایی که امروزه بشر و به طبع آن سازمان با آنست، از بحران نیز در امان نیست. لذا بحرانسریعی روبه رو

های هشداردهنده از خود ها پیش از روی دادن، یک سلسله نشانهآورانه باشند و به طور کلی تمامی بحرانهای صنعتی و فنیا حاصل فعالیت

ها را با به کارگیری ساز و کارهایی تشخیص دهند و اقدامات الزم را اعمال اگر مدیریت، پیش از روی دادن بحران، این نشانهدهند. بروز می

یری گتواند پیش از وقوع بحران، از بروز آن پیشگیری کند و این بهترین شکل مدیریت بحران است. حتی اگر نتوان بحران را پیشکنند، می

ها و صدمات ناشی از آن را مهار کرد و به حداقل رساند و از توان خسارتوقع آن و تجهیز و بسیج منابع و امکانات، میکرد، با تشخیص به م

 (.Penrose, 2000: 155-171های سازمان، اجتناب کرد )تاثیرگذاری بحران بر سایر بخش

خ تحلیلی به پاس -اساس تالش گردیده با روش توصیفیها است. بر همین هدف از این پژوهش بررسی جایگاه مدیریت بحران در سازمان

 این مسئله پرداخته و در نتیجه راهکاراهای مناسب و کارآمد پیشنهاد شده است.

 

 بحران سازمانی
(. 1881و فرخ نژاد،  28: 1815ی یونانی در معنای جور کردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته شده است )قویدل، بحران از ریشه

کند و تحقق شود و قدرت واکنش منطقی و موثر را از آنان سلب میداند که موجب سردرگمی و حیرت افراد میای مین، بحران را حادثههرما

 (. 1881اندازد)غالمحسینی، ها را به خطر میاهداف آن

ر فدهد)یاریزمان را مورد تهدید قرار میدر خصوص بحران سازمانی نیز باید اذعان نمود، هر بحران وضعیتی است که موجودیت و اعتبار سا

شان، با آن روبرو هستند)یاراحمدی ها و جوامع، کم و بیش و با توجه به ماهیت و فعالیتای است که همه سازمان(. بحران، مقوله1885و باصری، 

تر، های امروزی پیچیدهآیند و در زمانیهای سازمانی، تهدیدی فزاینده برای عملکرد و ثبات سازمانی به شمار م(. بحران1811خراسانی، 

متوجه آماج خود « جدی»ای که تهدید ها نوعا پدیده(. بحران Hutchins&Wang, 2008:310-330اند )تر شدهتر و شایعگسترده

 پیدایش بحران وجود ها تاکید دارند که برایشوند و اغلب ادبیات مدیریت بحران ضمن اشاره به تهدیدآمیز بودن آنکنند، شناخته میمی

 . )www.shara.ir(وضعیتی که استعداد تهدید بقا یا اهداف را داشته باشد، الزم است 

د وانتداند که تهدیدی است برای اختالل در عملکرد و اعتبار سازمان و میکومبز بحران را به عنوان یک رویداد ناگهانی و غیرمنتظره می

 (. 1885فر و باصری، گذارد)یاریها تاثی منفی میای از آنبر ذینفعان آسیب جسمی، روحی و یا مالی وارد کند و بر طیف گسترده

ای شده و یک اغتشاش عمده در سازمان که دارای پوشش خبری گسترده :کندواژه بحران را به این صورت تعریف می «الری اسمیت»

 تواند اثر سیاسی، قانونی، مالی و دولتی بر سازمان بگذاردگذارد و میهای عادی سازمان اثر میموضوع بر فعالیت کنجکاوی مردم درباره این

 (.1: 1818)گاتز چاک، 

بورنت معتقد است: بحران یعنی شرایط خارج از وضعیت عادی که الگوهای مدیریتی متداول در هنگام بروز آن کارساز نیستند)احمدی 

 (.1881فصیح، 

شود که بر منافع و شهرت یک سازمان، تأثیر گذاشته و جریان امور را مختل کند. بحران به گفته پاترسون، به اتفاق یا رویدادی اطالق می

سوزی، پر سروصدا نیست. به عنوان مثال، برای یک مدیر رستوان، داشتن فروشنده و آشپز مبتال به یک بحران لزوماً به صورت انفجار و یا آتش

 (.81: 1811فر، تواند بحران تلقی شود )ناصحیاری مهلک، میبیم
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ی، اگذارد و مفروضات پایهگسیختگی است که به صورت فیزیکی بر کل یک نظام اثر میپوچانت و میتروف عقیده دارند بحران ازهم

 (. 1881دهد)احمدی فصیح، احساس وجود ذهنی و محور حیاتی وجود آن را مورد تهدید قرار می

توانند به اعتبار یک شرکت آسیب ای از حوادث که مییک رویداد یا مجموعه»کنند که بحران، یعنی ویس و همکارانش نیز اذعان میدی

، به کنندشوند، توجه افراد بیرونی، به ویژه رسانه را جلب میهای معمولی میها، مانع از فعالیتها همچنین معتقدند که بحرانآن«. برسانند

(. همچنین از Davies& partners, 2003کنند)رسانند و در صورتی که به خوبی کنترل نشوند، گسترش پیدا میآسیب میسودآوری 

هایی از آن )سیستم فرعی( مختل کرده و پایداری آن را شود که نظم سیستم اصلی یا قسمتمنظر سیستمی، بحران به وضعیتی اطالق می

 (. 1885فر و باصری، برهم زند)یاری

ای از رویدادهایی ویژه، غیرمنتظره و غیرعادی است که سطوح باالی عدم اطمینان را بوجود به طور کلی بحران، رویداد یا مجموعه

ای از ای بارز هر بحران را آمیزه(. لذا مشخصهUlmer& partners, 2007کنند)آورند و اهداف دارای اولویت باالی سازمان را تهدید میمی

ا گیری رهای بحرانی اهداف واحد تصمیمکند. موقعیتیا فرصت، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می سه عنصر تهدید

مک کنند )سازان را غافلگیر میکنند و تصمیمدهی پیش از تغییر دادن تصمیم را محدود میاندازند، مدت زمان موجود برای پاسخبه خطر می

 (.1811کارتی، 

 

 هاي بحرانویژگی
 اند:هایشان ده ویژگی را برای بحران ذکر کردهدر بررسی« هرمن کان»و « آنتونی واینر»

 .ها و مقاصد عوامل درگیر استبحران یک تهدید واقعی برای هدف

 .کندهای درگیر را معین میی روابط طرفبحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن، آینده

 .آیداوضاع جدید به وجود می هاین رویداد است که از ترکیب آنبحران مولود تعاطی چند 

 .یابداطمینانی درباره برآورد وضع و راهکارهای مهار آن افزایش میی زمانی است که در آن بیبحران یک مرحله 

 .یابدکاهش می هاثیر آنتأن مهار کردن، رخدادها و ی زمانی، یا وضعی است که در آبحران یک مرحله 

 . شودگیرنده زیاد میآورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیمبحران وضعی اضطراری به وجود می 

 .گیران ناقص و ناکافی استدر وضع بحرانی، معموالً آگاهی و اطالعات مورد نیاز تصمیم 

 .کنددر وضع بحرانی، عامل زمان، ضد عوامل درگیر عمل می 

 .شودرگیر، دگرگون میدر بحران، روابط بین عوامل د 

کاظمی، )یابد ها درگیر هستند، اصطکاک بین عوامل درگیر، افزایش میهای سیاسی که دولتدر وضع بحرانی، مخصوصاً در بحران 

1811.) 

 

 

 انواع بحران
 یعی.های انسان ساخت و بحران های طبشود: بحرانها به دو دسته کلی تقسیم بندی میبحرانبندی دیگر در یک تقسیم

 ها و فراگیرهایی هستند که ناشی از عملکرد و یا طرح و نقشه قبلی انسانهای انسان ساخت بحران: بحرانهاي انسان ساختبحران

های اجتماعی یا اقتصادی که ناشی از های طبیعی هستند: مثل بحرانتر از بحرانها انواع متعددی دارند و بسیار پیچیدهباشند. این بحران

، های بسیار مشخصهای انسان ساخت گاهی با انگیزهشود. بحراننادرست و یا طرح و نقشه دشمنان است که گریبانگیر جامعه میعملکرد 

ترین بحرانی است که بر تاریخ تمدن بحران جنگ بزرگترین و پیچیده«. بحران جنگ»شود مثل: ریزی میقوی، خصمانه و سودجویانه طرح

های انسانی چون، کمبود آب های مهم دیگری همچون بحران اقتصادی، امنیتی و بحرانر دل بحران جنگ، بحرانبشری سایه انداخته است. د

 شود. های دیگر ... نمایان میها و بحرانو غذا و شیوع برخی بیماری

له که حاصل حرکت منشاء حوادث طبیعی خدا است و علت حوادث طبیعی قوانین حاکم بر طبیعت است. مثل زلزهاي طبيعی: بحران

باشد. آنچه که حوادث طبیعی را مبدل به بحران های زیرین زمین است و یا سیل که ناشی از حرکت هجم زیادی از آب و گل و الی میالیه

تفاق اهای الزم حوادث طبیعی با کمترین پیامد و با کمترین خسارت بینیها است. در صورت آماده بودن و پیشکند، عدم آمادگی انسانمی

-www.bohran.abfarتوان از ابتدا با پیش بینی به موقع و اقدامات تخصصی و فنی قبل از حادثه مهار کرد )افتد. حوادث طبیعی را میمی

wazar.ir.) 

  :کند که عبارتند ازسه نوع بحران را بیان مینیز پارسونز 
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 ها و نیزها نیز قادر به تحقیق در مورد آننیستند و سازمان قبلی یها دارای هیچگونه عالمت هشداردهندهاین بحران: هاي فوريبحران

  نیستند.ریزی برای دفع آنها برنامه

ها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانی آنها را محدود توان آنمی. شوندها به آهستگی ایجاد میاین بحران: تدریجی هايبحران

 .ساخت

ها در های مواجهه شدن با این بحراناستراتژی. انجامندها به طول میها و یا حتی سالها، ماهها هفتهبحراناین : دارهای ادامهبحران

 (.1881و سوری،  1815 )رضوانی، های متفاوت بستگی دارد به فشارهای زمانی، گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایعموقعیت
 

 مدیریت بحران:
ی تحقیقی و هم به عنوان عملکرد یک شرکت، جدید است و در نتیجه به ها، هم به عنوان یک رشتهدر سازمانامروزه مدیریت بحران 

(. لذا مدیریت 1882به نقل از ربیعی و همکاران،   Mitroff, 2005واقع نشده است) خوبی شناخته نشده است و به طور گسترده مورد قبول

ها بخشی از فضای کسب و کار هستند و های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بحرانسال بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول

های (. مدیریت بحران عبارت است از مجموعه فعالیت1885کند ناممکن است)شبیری، هایی که سازمان را تهدید میحذف تمامی بحران

ی سطوح بحران، در جهت نجات، کاهش ضایعات و خسارات، همهگیری مدیریتی و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و اجرایی و تصمیم

 (.foster, 1976: 10ها)ی زندگی، تولید و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محیط زیست و سرانجام ترمیم و باسازی خرابیجلوگیری از وقفه

ین مدیریت بحران یعنی فرونشاندن آتش؛ به اریزی و عملکرد است. نگرش سنتی به آن، بر این باور بود که مدیریت بحران فرآیند برنامه

ها را محدود سازند. کنند ضرر ناشی از خرابینشینند و پس از بروز ویرانی، سعی میمعنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می

های عملی برای مواجهه با ها و برنامهای از طرحولی به تازگی نگرش به این واژه عوض شده است. بر اساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه

ها تنظیم شود و مدیران  باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع تحوالت احتمالی آینده در داخل سازمان

 (.www.shara.ir) پیش بینی نشده را کسب کنند

که بقا و  داندبینی، تدارک و آمادگی قبلی برای رویارویی با وقایع و دفع رویدادهایی میقد است که مدیریت بحران پیشمک کارتی معت

ند، در کای استفاده میهای ثابت و ساختاریافتهکند، برخالف مدیریت کالسیک که عموما از روشحیات سازمان و یا بخشی از آن را تهدید می

لی حشود. هدف اصلی مدیریت بحران، دستیابی به راهها و رویکردهای اقتضایی، ابتکاری و هوشمندانه استفاده میاز شیوهمدیریت بحران عمدتا 

 (.1811کارتی، های اساسی است)ر.ک به مکبخش برای برطرف کردن اوضاع غیرعادی، با حفظ منافع و ارزشرضایت

شود که برای کاهش هایی اطالق میها و دستورالعملای از فعالیته به مجموعهمدیریت بحران یکی از اصطالحات حوزه مدیریتی است ک

گیرد. به طور کلی به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار بار حوادث طبیعی انجام میاثرات زیان

(. مدیریت بحران دربرگیرنده یکسری عملیات و 81: 1818ه و دیگران، بازگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است )محمودزاد

 (.1881:18ریزی، سازماندهی، تشکیالت، رهبری و کنترل می باشد )محرابی، اقدامات پیوسته و پویا شامل برنامه

ها و تجزیه و تحلیل آن هادر جایی دیگر آمده است که، مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران

ها پیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن درخصوص کاهش آثار آن در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله آنها بتوان از بروز بحران

 (.1811آمادگی الزم، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود )ستایش برحقی، 

ری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرهای آن هنگام وقوع. برای انجام این فرآیند باید بدترین مدیریت بحران فرآیندی است برای پیشگی

(. بنابراین عملیات مدیریت بحران، 1881هایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد)کمالی و میرزایی، ریزی و سپس روشها را برنامهوضعیت

ها را از میان بردارد، برخی دیگر را به نحوی مؤثر اداره کند و ابزار الزم برای یادگیری کامل و سریع ای از بحرانسازد تا پارهسازمان را قادر می

 (. 15-12: 1818های واقع شده را در اختیار بگیرد )مظلومی، از بحران

ه و مهار بحران مورد استفادشود که برای پیشگیری  های پیشرفته و خاصی گفته میها و روشبنابراین، مدیریت بحران به مجموعه طرح

 (.1882گیرند)پورعزت و همکاران، قرار می

صه باشد، و به طور خالها میها و روشبه طور کلی وظیفه مدیریت بحران کنترل بحران در زمان بسیار کوتاه با استفاده از بهترین اصول

سازی شرایط برای مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از توان گفت رابطه بحران با مدیریت بحران عبارت است از بهینهمی

 (.1885باشد)چناری و همکاران، بحران می
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 مدل مفهومی مدیریت بحران                                                    

 

 وظایف مدیریت بحران
 شناسایی و ارزشیابی بحران

 یزی اضطراریربرنامه

 های اجتماعیریزی اقتضایی در بحرانبرنامه

 گیریتصمیم

 طراحی عملیات در مدیریت بحران

 های مدیریت بحران در حوادثهای عملیاتی و بخشدهی گروهسازمان

 هماهنگی

 (.1818نظارت و کنترل عملیات )سعیدی و یاراحمدی، 

 

 اهداف مدیریت بحران
بندی این عوامل، فراهم کردن امکانات ها و اولویتها بر اساس نیاز، شناخت عوامل موثر بر بروز بحرانآن بندیها و اولویتشناخت بحران

توانند هنگام وقوع ها میهای مناسب، از جمله اقداماتی است که سازمانحلهای الزم برای حل یا کنترل یا کاهش بحران، انتخاب راهو زمینه

های مقابله با بحران و به حداقل سازی فعالیت(. بنابراین، هدف کلی مدیریت بحران، بهینه1818لیلی عراقی، لو و خبحران انجام دهند)یقین

رساندن خسارات ناشی از آن است. به بیان مک کارتی در کتاب نقش اطالعات در مدیریت بحران، هدف اصلی مدیریت بحران، دستیابی به 

: 1818و یقین لو، 1815ای که منافع اساسی سازمان حفظ گردد )افخمی، رعادی است، به گونهحلی معقول برای برطرف کردن شرایط غیراه

15.) 

 

 مراحل چهارگانه مدیریت بحران 
خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با  مجموعه اقداماتی است که با هدف وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح :پیشگیری 

 .قابل قبول کاهش دهد زم سطح آن را تا حدمطالعات و اقدامات ال

آوری دهد که شامل جمعمی انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در :آمادگی 

 .تمین منابع و امکانات، تمرین و مانور اسأت آموزش، ایجاد ساختارهای مدیریتی سازماندهی، ریزی،برنامه اطالعات،

مین رفاه نسبی برای تأها، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان :مقابله

ین مأبهداشت، درمان، ت رسانی، هشدار، جستجو، نجات و امداد،اطالع :عملیات مقابله شامل .شودآنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می

های تش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریانآهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار فوریت، نیت، ترابری، ارتباطاتام

 .حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیربط است

عیت عادی به مناطق بازسازی شامل کلیه اقدامات الزم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای گذراندن وض :بازسازی و بازتوانی

های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتآسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگی

 بلهمقا    

 پیشگیری  

 آمادگی   

بازساز بحران 

 ی
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بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب  .گیرداجتماعی انجام می

 .(www.bohran.ostb.ir) رسدیدگان به حالت طبیعی به انجام مید

 

 هاجایگاه مدیریت بحران در سازمان
کش تاند. هنگامی که یک نفبریم که اجزای آن به وسیله یک سیستم بسیار پیچیده به هم مرتبط شدهما در یک جامعه جهانی به سر می

کند و یا آنگاه که یک فروند هواپیما در شود، یا زمانی که در یک کارخانه در هند گاز سمی نشت میپیکر در آالسکا دچار سانحه میلغو

رسند. پس شوند و خبرها با سرعت نور به همه جا میکند، در همان لحظه مردم دنیا از این خبرهای ناگوار آگاه میسقوط می« النگ ای لند»

ها و خبرهای دقیق و صبرانه در انتظار شنیدن واقعیتها و مردم بیشوند. رسانهقیقه مردم در سراسر دنیا از این رویدادها آگاه میاز چند د

برای  کنند.ریزی و اجرا میتوضیحات الزم هستند. مسئولیت این اقدام برعهده کسانی است که عملیاتی اثربخش مدیریت بحران را برنامه

ها در مقابل تهدیدات و وقایع ناگوار وجود مدیریت بحران ضروری ها، از بین نرفتن روابط و مصون ماندن سازماندید شدن بحرانجلوگیری از ش

های غیرانتفاعی اعتبار و اعضای خود را از دست ها مشتریان خود را و سازماناست. ممکن است با وقوع بحران در بخش خصوصی، شرکت

های اصلی آن نبودن ها در فضایی که مولفه(. بنابراین امروزه، سازمان1815)رضوانی، متحمل دردسرهای فراوان شوندها بدهند. همچنین دولت

شوند در چنین ور میها، غوطهی متعادل شان با محیط پیرامون، به صورت روزافزونی در بحراناطمینان و ابهام است، با بروز انحراف در رابطه

ناپذیر بودن مواجهه با بحران، به عنوان یک فرضیه بنیادین در مدیریت علمی، قابل طرح خواهد بود و از همین وضعیتی، حتمی و اجتناب

(. نباید فراموش کرد که مدیریت بحران، 1811ای در علم مدیریت پیدا کرده است)ربانی و ضیایی، ی مدیریت بحران، جایگاه ویژهروی، مقوله

هایی به کار می رود که حلمند، برای یافتن ابزار و راهها به صورت نظاممشاهده ها و تجزیه و تحلیل دادهعلمی کاربردی است که با شناخت 

ی آن از یک سو بتوان از وقوع فاجعه پیشگیری کرد و یا با آن مقابله نمود و از سوی دیگر در صورت وقوع آن نسبت به امدادرسانی به وسیله

های ضروری، در ای برای هدفجا که بدون وجود مدیریت بحران و برنامه از آن(. لذا 1818کرد)رمضان زاده،  و بهبود و بازسازی اوضاع اقدام

 رود، و هیچ سازمانی مصون نخواهد ماندهای شدید ایجاد شده و روابط از بین میهای بلند مدت و کوتاه مدت)یا در هر دو دوره( بحراندوره

. به دیگر سخن یک بحران، فشار شدیدی بر نموده است و با اهمیت مدیریت بحران را مهماست که گاه این ن بنابراین .(2112اتزچاک، گ)

-Mitroff, 1993:49آورد و حتی ممکن است بقای کل سازمان را به مخاطره بیاندازد ) ساختارهای مالی، فیزیکی و عاطفی سازمان وارد می

59  Pearson &کنند که در چنین شرایطی هر چقدر که سازمانی در برابر شرایط بحرانی آمادگی بیشتری می (. بنابراین پوالرد و هاتو، اظهار

 (.Pollard & Hotho, 2006:721-728گیری در وضعیت بحرانی را مدیریت کند)تواند تصمیمداشته باشد، به نحو بهتری می

نظران و صاحب این رو، از است. دشوار بسیار هابحران بعدى چند و مبهم پیچیده، متنوع، ماهیت دلیل به بحران، مدیریت پیرامون

 متعددی کنند. الگوهایمی کمک فراگردهاى پیچیده، شدن ساده به الگوها، اند. اینداده بسط و طرح را مختلفى الگوهاى مختلف، اندیشمندان

 :از عبارت اند هاترین آنکه مهم دارند وجود بحران مدیریت برای

 بحران. حل و مزمن بحران حاد، بحران بحران، اولیه عالیم  :است مرحله چهار دارای که  فینک: الگوی - 

 اساس هستند. بر زندگی چرخه و بحران بین هایمقایس بحران مدیریت الگوهای گنزالس: برخی الگوی  -

 پایان و آغاز نقطه ی دارای بحران رود. یعنیمی بین از نهایت در و شده متولد زمانی در بحران قیاس، این

افول  و بلوغ رشد، تولد،  :عبارت اند از مرحله چهار الگوهاست. این این گونه از نیز، پرات و هررو گنزالس مرحله ای چهار است. الگوی

 . (1882)ربیعی و همکاران، 

ریزی، تامین مالی، هالگوی بروس هاگمن: بر اساس این مدل، در مدیریت بحران آن چه اهمیت دارد توجه به این نکات است: برنام -

ها، لیتها و مسئوریزی برای مدیریت بحران الزم است که ارزیابی کامل از بحران، داشتن برنامه، تعریف نقشمانیتورینگ و کنترل در برنامه

بینی و عمل پیش های عملی، تست، بررسیهای انتشار و آموزشانتصاب تیم مدیریت در شرایط بحرانی، ارتقای فرهنگ مقابله با بحران، طرح

باشد و منظور از آوری اطالعات شامل اسکن مداوم شرایط، تمرکز روی شرایط و همکاری با سایر اعضای گروه میگردد. در این شرایط جمع

 (.1881ارزیابی، شناسایی، توصیف و بررسی شرایط است )احمدی و همکاران، 
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 اگمنمدل مدیریت بحران بروس ه

 

شرایط  یا طبیعی بالیای اثر در فقط هابحران شد، مطرح 2111 سال در که مدل این جانسون: طبق دی – اسکات بحران الگوی مدیریت

 ایجاد سبب سازمانی درون تعادل خوردن یا برهم مدیریت سوء از ناشی شده ایجاد شرایط گاهی بلکه باشندنمی خارج محیط از شده تحمیل

 است )همان(. شده تقسیم دسته دو به و بیان بینیپیش غیرقابل شرایط کلی عنوان تحت منظور بحران همین به شوند.می مانساز در بحران

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دي جانسون -مدل مدیریت بحران اسکات

 

 

 

 

شرایط غیرقابل 

 بینیپیش

 مدیریت بحران

های درونی بحران

 )ذاتی(

 ان درک شدهبحر

 )خارجی(

واکنش نسبت به 

 مراحل ابتدایی

 بازخوردبازنگری و 

 آوری اطالعاتجمع

 آزمون، مرور و اجرا

 های آموزشها و روشاعالم برنامه

 ترویج فرهنگ آمادگی در برابر بحران یابی بحرانریزی برای علتبرنامه

 ارزیابی کامل از ریسک
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 گيرينتيجه
ها برخوردار است. زیرا که ثبات و امنیت تابعی از نحوه ازمانای در سباید اذعان نمود که در جهان امروزی مدیریت بحران از جایگاه ویژه

مدیریت بحران است. باید یادآور شد که مدیریت بحران سازمانی فرآیندی است به جهت پیشگیری از بحران و کاهش اثرات و صدمات آن به 

ای کنترل، ریزی برربخش و کارآمد بوده باشد و طی برنامهبایستی مدیریتی اثحلی منطقی، اصولی و علمی. لذا میهنگام وقوع با استفاده از راه

تواند به عنوان عاملی مهم در جهت جلوگیری از بروز بحران مند و موثر میهدایت و رفع آن اقدام نماید. بنابراین مدیریت بحران منسجم، نظام

های منابع انسانی ها، اطالعات و دانستهاده از توانمندیو رفع آن تلقی شود. با طراحی مناسب سازمانی و عوامل ساختاری، همچنین با استف

های بسیار ها را با هزینهها، سازمانتوان با اقتدار در جهت رفع بحران اقدام نمود. نباید فراموش کرد که ایجاد و اشاعه بحرانها میدر سازمان

آمادگی الزم در رویارویی با بحران به واسطه مدیریت صحیح، کارآمد  سازد و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران و یاسنگین و گزافی رو به رو می

 گردد.و موثر سازمانی با استفاده بهینه از امکانات موجود، توصیه می

 

 پيشنهادات و راهکارها
 های مختلف ای از تخصصهای عمومی همراه با مجموعهبکارگیری مدیران توانمند و دارای مهارت

 مکتوب مدیریت بحران و به روزرسانی آنتهیه و تدوین برنامه 

 های مختلف مدیریت بحرانآموزش روش

 توانند سازمان را یاری نمایندایجاد روابط عمومی و ارتباط نزدیک و قوی با مراکزی که در هنگام بروز بحران می

 رو و اتخاذ تصمیمات مناسبهای پیشاستفاده بهینه از زمان و فرصت

 نوع در خصوص تمرینات مواجهه با بحرانهای متعدد و متبرنامه

 به روز های اطالعاتی و تجهیزات و ابزارهای مختلفبکارگیری و استفاده از فناوری

 طور مداوم های مدیریت بحران بهبازبینی و بازنگری عملکرد و فعالیت

 دهی به آنمدیریت افکار عمومی و توانایی جهت

 دقیق و صحیحرسانی ها در اطالعتوجه به نقش رسانه
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