
 

1 

 

 

 مروری بر مدیریت بحران در سازمانهای دولتی

  cزهرا خلیلی، bشبنم کلجه، aعلیرضا منجم

a کارشناس کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تاکستان، ایران 
b مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تاکستان، ایران کارشناس 

 c خمینی )ره(، قزوین، ایرانکارشناس کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام 
 

 

 علیرضا منجمنویسنده مسئول: 

ـي بحــران يعنــي ايجــاد بــي نظمــي و اخــتالل در زنــدگي كــه باعــث بهــم خــوردن تـوازن و تناسـب بــین نیازهــا و منـابع مـ :چکیده

غــافلگیري، كمبـــود اطالعـــات و محــدوديت زمــان بـــراي تــصمیم گیـــري بحــران عبـارت از شــرايطي اسـت كـه در آن بـــا د. گــرد

بحران وضعیتي  ديريتم  .مواجــه مـي شــويم، ســپس بــا بهــره گیــري از فنــاوري نـوين درصــدد ، كـاهش تلفــات جـاني و مـالي برمـي آيـیم

هاي فرعي را مختل كرده و پايداري آن را بر هم مي زند؛ به عبارت ديگر، بحران حادثه اي است  است كه نظم سیستم اصلي يا قسمت هايي از آن سیستم

ارد مي كند كه در اثر رخدادها و عملکردهاي طبیعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد و سختي و خسارت را به يک مجموعه يا جامعه ي انساني و

بحران مفهومي است كه سازمان ها بیش از هر زماني به آن مي پردازند  و عملیات اضطراري و فوق العاده دارد. مديريتو بر طرف كردن آن نیاز به اقدامات 

ما در اين مقاله تالش كرديم تا به روش  .و دولت ها نیز براي كاهش شدت و اثر مخاطرات خود، از مباحث مربوط به مديريت بحران بهره مي گیرند

 مديريت بحران در سازمانهاي دولتي داشته باشیم. كتابخانه اي مروري بر

 مدیریت، بحران، سازمانهای دولتیکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه. 1



 

2 

 

 امور میگرش سنتی به مدیریت بحران، بر این باور است که مدیریت بحران یعنی فرونشاندن آتش، به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن ن

شده است. بر اساس معنای اخیر،  تازگی نگرش به این واژه عوض ولی به. ها را محدود سازند کنند تا ضرر ناشی از خرابی بروز ویرانی، سعی مینشینند و پس از 

یارویی با وقایع ها تنظیم شود و مدیران، آمادگی رو احتمالی آینده در سازمان التهای عملی برای مواجهه با تحو ها و برنامه ای از طرح همواره باید مجموعه

بینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی  نشده را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش بینی پیش

ریزی و عملکرد  مدیریت بحران فرایند برنامهطورکلی  به(. 23:1386،رضوانی)کنند طورجدی شهرت، سودآوری و حیات سازمان را تهدید می تأکید دارد که به

یکی از این ابزار کارآمد در مواقع  .ها در جستجوی یافتن ابزاری جهت کاهش اثرات بحران است وتحلیل آن مند موارد بحران و تجزیه است که با مشاهده نظام

وقوع بحران های طبیعی و ی را به طور چشمگیری کاهش دهد. چرا که بحران منابع انسانی است که مدیریت صحیح این منابع می تواند حجم خسارات احتمال

 جبران و ترمیم مجددبرای مقابله با خسارت ها و پیام دهی ناشی از آن، می تواند منجر به از دست رفتن منابع شود که نیروی انسانی  عدم برنامه ریزی مناسب

بینی، شناسایی، بنابراین مدیریت بحران به فرایند پیش .انجامدطول به سالیان زیادی ینی می تواند با توجه به تغییرات محیطی و عوامل غیر قابل پیش بآن ها 

 (. 2014، 1نماید)رونزها و اقداماتی را برای مقابله با بحران در زمان وقوع تدوین میکند که برنامههای احتمالی اشاره میپیشگیری و مدیریت بحران

ریزی اثربخشی برای بحران تامین قش منابع انسانی در مدیریت بحران ارتقا آمادگی در میان کارکنان بوده و بدین ترتیب برنامهن دهدادبیات مدرن نشان می

، 2های انسانی در مدیریت بحران مشخص شده است که سازمانها در موقعیت مناسبی برای مقابله با بحران قرار دارند)آتامنهنماید. به واسطه دخالت سرمایهمی

رود منابع انسانی در آن مشارکت داشته باشند با این نگاه که اطمینان های مدیریتی است که انتظار میاز این رو مدیریت بحران از جمله حوزه (.12: 2018

بنابراین مساله  (.38: 2014، 3مانگیرند)های مدیریت بحران مورد توجه قرار میحاصل گردد نیازهای کارکنان در حین و بعد از بحران و در هنگام توسعه برنامه

 اصلی پژوهش این است که مروری بر مدیریت بحران در سازمانهای دولتی داشته باشیم.

 

 مبانی نظری  -2

 تعریف بحران -2-1

ند دامی رگ یك سیستم بزاز حد وایا ء یك جزل در ختالو آن را اخته داجزئی پراد یدروثه یا دبه تعریف حاان، ختن به تعریف بحرداپراز ( قبل 1٩84و )پر

یا ، خطیراد یدروما اهد. دمه می د اداخور به کان سیستم همچناء، جزازآن فع نقص ح و رصالرت اصو، و در جه می کندابا تهدید مورا کل سیستم د کررکه کا

 ست.اخته انده ابه مخاطرت آن را حیاو ساخته رو به ه روعمدت شکاالابا ن را مازساو شته زداجنبش بار و کارا از ست که کل سیستم ه اختاللی عمدان، ابحر

برتز زد . رومختل سان را مازسادى کررنایی کااند تواند که می توآورمی ر قبی به باانها عوآما تمامی ، اندوت امتفات شدو گی ربز، ماهیتظ لحااز ها ان بحر

گیر ابه سبب ماهیت فرع جما ارد موو عملیاتی ، تکنیکی، معناییء یك خالم از ین مفهوا ایرزنیست . ده اى مر ساان، استی تعریف بحررابه  ”تصریح می کند که: 

 (Roberts, 1988).دنج می برآن، ر
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رى رو بیکا، شدیدرم با توادف متران را بحرد قتصال، در امثاان ست. به عنوه اتی توصیف شدومتفاى به گونه هاان مختلف علمی بحرى شته هارنقطه نظر از 

ه در نسنجیدو نابجا ى خذ تصمیم هاو الت ى دوهادضعف عملکرآن کنند که منشأ مشابه توصیف می ى هاادخد، و رلتدوجه دبوى کسرد، کو، ریشافزابه 

ان فقد، جامعهاد فرانگیزگی ابی و تی وبی تفا، جتماعیى اهاى برانابران را در بحرن جامعه شناسا ,O’Conner). 1٩8٧ست )اجهانی د قتصام ابا نظاط تباار

شدید ان فقداز ناشی ان را بحرن خارمو ,.Bellah et, al). 1٩8٥ند) ده اجستجو کراده خانود نهال ضمحالو ا، یی نفع طلبانهاگردفر، جامعهدر کنترلی ى هااربزا

ن نسااپریشی ن روان شناساروان  Kennedy,1988).ند ) انسته آن، دامانند ه و یژى وهارفتاورى، رفنا، نظامیرت قبیل قداز جامعه اى جزن امیادل تعاازن و تو

و جامع ش یك نگرن در کاو ینر وا (Kohut,1984).ند ده اکراد قلمدان بحررا نی رواشدید ى یگر نابسامانی هاو دبی خویشتنی ، ها ن آنبی هویت شد، ها

 ند.ده اکرن بیارا یر زیف رتعاان بحراى همه جانبه بر

 آورد؛میل نبادکه به هاى غیر منتظرى پیامدهاو کنشها و ها ادیددر رونقطه چرخشی  -1

 ؛میطلبدرا کنش سریع واکه یطی اشر -2 

 (Coombs,1999).هشدد یجاى اهاادیدروبر ل کاهش کنتر -3

ت به مصداقی عام همچون از هم گسیختگی، بی نظمی، دگرگونی ذهنی، شکنندگی بیش از حد معمول، تهدید ارزش ها، اللبحران، مفهومی خاص برای د

ن رو، این مفهوم، ناظر بر ناآرامی در عرصه ملی و فراملی می باشد که بیشترین کاربرد را دارند. لذا از سیاسی، مخاصمه نظامی و... است. از ای _بی ثباتی اجتماعی

ش و تکاپو برای دستیابی به محیطی البشر از دیر زمان پیوسته در ت (. 13٩0تقوایی،)این منظر بهتر است که بگوییم جامعه و سازمانی بدون بحران وجود ندارد

سعیدی، )ی خویش بوده است دگی در برابر پیشامدهای احتمالی ناشی از وقوع حوادث به منظور حفاظت از جان، مال و خانوادهعاری از خطر و آما

از این رو به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث، به ویژه حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ تصمیم گیری های سریع و صحیح و اجرای عملیات (.1384یاراحمدی،

دانش مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی گفته (.1382برچر،)قوع حوادث، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورددر هنگام و

است  مدیریت بحران عملی (.1388قنواتی، )شود -می شود که قبل، حین و بعداز وقوع بحران جهت کاهش اثرات حوادث و کاهش آسیب پذیری ها انجام می

بتوان از وقوع  -1:کاربردی و با استفاده از تجزیه و تحلیل بحران های گذشته و با کمك علم و فن آوری در جستجوی یافتن راه حل یا ابزاری که بوسیله آن

  .یا ابزار مقابله با آن آماده شود -2بحران پیشگیری نمود

با توجه به امکان درگیری موشکی  -وزی مدیریت بحران برای اولین بار توسط مك فاماروقرن پیش مطرح شد. عبارت امر ٥بیش از  Crisis واژه بحران یا

در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط دکتر  1٩8٩طبیعی اولین بار در سال  بالیایو با موضوع مدیریت بحران در عنوان گردید -آمریکا و کوبا

قانون مدیریت  1386قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل به تصویب مجلس رسید و بعد در سال  1٧/3/1348فرانس پریس مطرح شد. در ایران در تاریخ 

  .بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت سازمان شکل گرفت

،  .تناسـب بــین نیازهــا و منـابع مــی گــرددتـوازن و  بحــران یعنــی ایجــاد بــی نظمــی و اخــتالل در زنــدگی کــه باعــث بهــم خــوردن

مواجــه مـی  در آن بـــا غــافلگیری، کمبـــود اطالعـــات و محــدودیت زمــان بـــرای تــصمیم گیـــری بحــران عبـارت از شــرایطی اسـت کـه

  .جـانی و مـالی برمـی آیـیم ســپس بــا بهــره گیــری از فنــاوری نـوین درصــدد ، کـاهش تلفــات شــویم،

 انیش بحراپیدى مینه هاز -2-2

 یل می باشد.ح ذکه به شرد دارد جوه ویدگادسه ان یش بحراپیدى مینه هاص زخصودر کلی ر بطو
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دى در عاادث حورد مودر د خور مشهوت با مطالعااو نند. دامی رن مدورى فناى پیجیدگی هاه ییدان را زابحرو، مانند پرن، نویسندگااز هی وگره اول. یدگاد

ه نتیجه بهران بحرو ید آمی ر به شمادى عاى مرانی ابحرادث حوع قوه، وپیچیدورى فنان از نساون افزده روز استفااخت که با داین مسئله پرابه  1٩84لسا

ورى فناا، جزد امتعده و بط پیچیدروابلکه د، ی شونمدث ها حاى تصمیم گیردر نسانی ت اشتباهاالیل دبه ان بحره یدگادین در است. ورى افنان از نسادارى ابر

ل و اراده کنتراز ما ، انداشکل گرفته ن نسااست دگرچه به ورى، افناه پیچیدرگ و بزى سیستم هازد. ناپذیر می ساب جتناادث را احوآن، گی دگسترو جدید 

 هند.دمی وز بررا خاصی ى هارفتاد، رخوه ندزست سااخوو نظر از مستقل ه و شدرج خان نساا

را ها ان بحروز مسئولیت برده و جستجو کرى تصمیم گیرى خطاهاو نسانی اعامل را در علت ن نویسندگاان، بحرد یجاابه علل د دوم یکره دوم. در رویدگاد

خطا ر چان دگیرندگاتی که تصمیم رصودر ین تصمیم ها اهد که دمی ن مهم نشاى تصمیم هارد مو( در1٩8٩جنیس )ت ند. مطالعاارمی گذن نسادوش ابه 

قل می ابه حدى را تصمیم گیررا در نسانی ى اکه خطاهاى بیراتدى گیرربه کااز: ست رت اعباان مدیریت بحره، یدگادین در اباشد. ان زا ند بحرامی تو، شوند

 می کند.ى پیشگیرت مشکالادث و حووز بر، از بدین طریقو ساند ر

و نه ورافنا، نسانیامل اعوه ییدان را زابحرو میخته درآبا هم را قبلی ه یدگان دو دنویسندگاات نظران، حرنسبت به مسئله بم هیافت سوم. در رسوه یدگاد

ورى فناى پیچیدگی هااز ناشی ان تبیین بحرو سی ربره در یدگادین است که آن انشانگر ه شدم نجاان امینه بحردر زکه ى چندى هش هاونند. پژدامانی می زسا

و ها رفتان، رنسااهم ار داد و قه قرامدرد موورى را فناى ها باید هم پیچیدگی هاان تحلیل بحراى ین برابنابر، هاستى تصمیم گیردر  حاصل خطار همین طوو 

شوند  میى جدیدى هارفتارسر منشأ د کنش ها خوواین ، اندآورپدید می را خاصی ى کنش هاوابا هم ط تبادر ارنه ورافناو نسانی امل اشناخت. عواو را فرهنگ 

 (.13٩3،نیالود و انایی فر)دافرین باشند آمشکل ان زا و نند بحراکه می تو

 ستیزان بحرو پذیر ان بحرى هان مازسا -2-3

پذیر که ان بحرى هان مازسا، ین طیفى ایك سوار داد. در قرر یك پیوستاان در می تودن ستیز بوان بحرو پذیر ان جهت بحررا از لتی ى دوهان مازسا

هایی آن پذیر ان بحرى هان مازقع می شوند. سا، واها هستندان مقابله با بحرده ماآستیز که ان بحرى هان مازسا، یگرى دسوو در ند دارباالیی ى پذیرسیب آ

ى هان مازحالی که سادر. ندارندآن را با ل یی فعارویاان و رومقابله با بحراى بررى کازو هیچگونه ساو شته داتسلیم ل و نفعااحالت ان بر بحرابردر هستند که 

وز برن از مکااحد در ها می کوشند آن تی ربه عبا، می گیرنده بهرآن مقابله مؤثر با ان و بحروز پیش بینی براى برد خوى ظرفیت هاان و تمامی تواز ستیز ان بحر

ن مازنند ساامانی می توزساى هاى تژاستررى و اساختا، هنگیفرعوامل انسانی،کنند.ل به خوبی کنتران، آن را بحررت رخ دادن صوو در کنند ى ها جلوگیران بحر

د و ستیز می شوان بحر، شته باشدرا داها آن هی صحیح به دجهت و مل این عواماندهی زنایی سااتون مازتی که سارصودرستیز کنند. ان پذیر یا بحران بحررا ها 

ها مهم ن مازساان مدیراى بر، هد شد. بدین ترتیباجه خواموه اى عدیدت با مشکال، انبحرداب گرو در ست اپذیر ان بحرو سیب پذیر رت، آین صواغیر در 

 باقی بماند .ل فعاو یمن اها ان مقابل بحره و در ستیز شدان بحرن مانشازهی کنند تا سان دمازساو هی دجهت را مل این عوانند چگونه اکه بدد هد بواخو

ن را مازساآن را که فقط اى ثه دبه منزله حاان را ها بحرن مازین ساان است که مدیراین استیز ان حربى هان مازبه ساط مربوى هش هاوپژدر جالب  نکته

نایی ارد )داسویی می گذات ثراها نیز ن مازسایر ساو بر محیط ، هاآن ها ن مازبر ساان ند که بحرایافته در ها آن نظر نمی گیرند. در هد دمی ار تحت تأثیر قر

 .(13٩3، نیالود و افر

 انواع بحران  -2-4

 .کرد و مبناهایی را برای تفکیك آنها در نظر گرفت بـرای اینکـه بتـوان بحـرانهـا را شناسـایی کـرد، بنـدی بهتـر اسـت کـه آنهـا را دسـته

 :الف ـ بندی بحران طبقه ها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها
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هـا، بحـرانهـای  و بیرونـی سـازمان مـی گذارنـد بـه ایـن بحـران ـد و اثـرات ناگهـانی بـر محـیط درونـیوجـود مـی آیندفعتا به بعـضی از بحـران 

وجــود  (Cumulative crisis)تــدریجی هــای هــا، بحــران ماننــد جنــگ ، زلزلــه ، ســیل و ...در مقابــل ایــن بحــرانند .ناگهـانی مــی گوی

بـروز پیدا می  سخیــز شـروع و در طـول زمـان تقویـت ونشـمـی د و تـا یـك سـطح آسـتان ادامـه و سـپس ــسری مــسائل بحــراندارنــد کــه از یک

 .مانند بحرانهای اقتصادی و سیاسی (.1٩٩٩)هانگ،کنند

 بنـدی بحـران از دیـدگاه پارسـونز :  ب ـ طبقـه

 :تقسیم می کند که عبارتند از بحـران هـا را بـه سـه دسـته« پارسـونز»

هـا نیـز قـادر نیـستند کـه در مـورد آنهـا  نیستند و سـازمان دارای هـیچگونـه عالمـت هـشداردهندة قبلـی ایـن بحـرانبحران های فوری :  -1

 .کنند ریـزی تحقیـق و بـرای دفـع آنهـا برنامـه

مــی تــوان آنهــا را متوقــف کــرد و می شوند.آهــستگی ایجــاد  ها به ایــن بحــران :شــوندبحــران کــه بــه صــورت تــدریجی ظــاهر مــی  -2

 .،سازمانی آنها را محدود ساخت یــا از طریــق اقــدامات

 هــای مواجــه شـدن بـا ایــن بحــران انجامنــد اســتراتژی هـا و یـا حتـی سـالهـا بـه طـول مــی هفتـه ها، مـاه : این بحران هابحران هـای ادامـه دار -3

 (.4،2000)پارسونبــستگی دارد بــه فــشارهای زمــانی، گــستردگی کنتــرل و میــزان عظـیم بــودن ایــن وقــایع هـا در موقعیــت هــای متفــاوت

 های بحرانزمینه -2-5

 پدیده فراملی -الف

ای، انفجار و انقالب اطالعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، روند جهانی شدن، فراگیرسازی اطالعات، حاکمیت رسانهسازی و هایی مانند جهانیوقوع پدیده

-شدند به پدیده فراملی تبدیل کردهمرزی قلمداد میهای سازمانی را که پیش از این درونصنعتی شدن، رکود اقتصادی، مشکالت زیست محیطی؛ زمینه بحران

 (. 1٩٩٩ین، اند)کوزمین و ه

 مفهوم ذهنی بحران -ب

اگر مردم چیزی را بحران بدانند، آن چیز حتماً بحران خواهد »گوید خالصه شود که می "نظریه توماس"تواند در تفسیری از مفهوم ذهنی بحران می

تواند تاثیر تعیین ن تعریف کنند، این موضوع می(. هنگامی که منابع انسانی و اعضای یك سازمان یك وضعیت سخت را بحرا٥٧2: 1٩28توماس و توماس، «)بود

های شدید و ها و نگرانیهای تحریك کننده، ممکن است موجب برانگیختن دغدغهها با واژهای بر سلسله حوادث متعاقب آن داشته باشد. بیان وضعیتکننده

  توسط مقامات مسئول سازمان شود. های سطح باالالعاده از اضطراب عمومی گرفته تا اتخاذ تصمیمهای فوقالعملعکس

 توسعه فنآوری -ج

( و تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی کاری 1٩٩8؛ دوئنز و مویی، 1٩٩٧با توجه به جهش و رشد ناگهانی فنآوری در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات)راچلین، 

ها و علل بحران از این موضوع تاثیرپذیر باشد. گسترش سال؛ روشن است که ویژگیسازمانها از هجوم فناوری رایانه و اینترنت و افزایش ظرفیت آنها در هر 

 (.1٩٩دهد)دمچاک، های بالقوه بحران را نیز تحت تاثیر قرار میهای پرخطر، همچنین حوزهسراسری این فناوری

 تضعیف اختیارات دولت  -د

                                                           
4 . Parsonse 
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های دولتی در پیشگیری، آمادگی و غلبه بر ای که مقامده است و وظیفه و حق ویژهها کاسته شهای اخیر، در دنیای غرب، نقش دولت در بحرانطی دهه

ها و پیامدهای بحرانی تاثیر داشته بحران باید انجام دهند جای خود را به تعریف نامعلوم و مبهم داده است. این رویداد و روند سیاسی و اجرایی بر علل، ویژگی

های کالن و کاهش کلی گرفتار شده است. صرف بودجه« گراییمدیریت»و « هاحذف هزینه»در چنبره دو رویکرد  های دولتیاست. نقش رو به کاهش مقام

های غربی شده است. در یك جو کاهش هزینه و های جدید در دموکراسیمقبولیت و مشروعیت، به عنوان یکی از نتایج عملکرد بحران، موجب انتخاب دولت

نماید. کاهش دستی به خود جلب میهای بالقوه، توجه کمتری را نسبت به مسائل و مشکالت دمهای پیشگیری یا کاهش بحرانامهای کاری، اقدتعدیل سیاست

ریزی و به طور خالصه بسیاری از عواملی که های حفظ و نگهداری، تعمیر و مرمت، تمرین و آمادگی، طرحمنابع دولت بر عواملی همچون تعداد کارکنان، فعالیت

 گذارد. نحوی ممکن است در بروز یك بحران دخیل باشد، اثر می به

یله یکی از عوامل مهم ضد توسعه مدیریت بحران عبارت است از تعداد زیاد عوامل دخیل در حوزه بحران چرا که نقش سنتی اما کاهنده دولت به وس

های بخش عمومی به حوزه تقریباً اختصاصی مشاوران ی در سازمانهای بزرگ و حتهای خصوصی تکمیل و جایگزین شده است. بحران در سازمانشرکت

 اند. مدیریت تبدیل شده

هایی که در هر صورت بروز خواهند های ما برای جلوگیری از وقوع بحران و آمادگی برای مقابله با بحرانتجزیه حوزه بحران موجب اعمال فشار بر ظرفیت

 (.1٩٩٧؛ استرن، 1٩٩٧؛ الگادک، 1٩٩2های دولتی بیشتر صادق است)ون دوین، گیری کند هستند. این ادعا در مورد سازمانها در عبرتشود. سازمانکرد، می

 بحران به عنوان یک فرایند سیاسی -ه

ثباتی و نظمی، بیت و تداوم با بیبرند. تمیز میان قلمرو نظم، ثباثباتی و نایقینی به سر میهای متشنج، پیچیده، ناآرام، بیسازمانها در عصر حاضر در محیط

وری جای خود را به الگوهای چندخطی، نمایی و غیرقابل پیش بینی داده است. بحران خطی و ساده بهرهعدم استمرار چندان مشخص نیست و روندهای تك

ر این شرایط مدیران بحران، نباید بحران را به عنوان ای نداشته باشند. بنابراین دهایی وجود دارند که ممکن است از قبل بر روی آنها فکر نشده و سابقه

 های پایدار مفروض، معرفی نمایند. اختالالت غیرمنتظره نسبت به سیستم

-گیری بحران است و این امر کامالً نیازمند برخی مهارتهای تصمیمبحران مدخل یا آستانه ورود به یکی از چند آینده ممکن است و در واقع برپاکننده پایه

ها را جزء الینفك مسائل و های سیاسی برای تبدیل بحران، از تهدید به یك فرصت و دستمایه سیاسی است. اما ناتوانی یا قصور در انجام این کار، بحران

 های سیاسی و اجتماعی خواهند کرد.کشمکش

برد و کند. فرایند اعتمادسازی را زیر سئوال میرانها را فراهم میهای آتی، زمینه سیاسی شدن شدید بحنفع و ماهیت طوالنی بحرانافزایش تعداد افراد ذی

گیری از بحران را تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی مختل خواهد کرد. ممکن است سیاسی شدن بحران از دوره چند روزه پس از بحران حتی کیفیت درس

 دثه تاریخی باقی بماند.فراتر رفته و تا دوران بازسازی بحران امتداد یابد و به مثابه یك حا

 نتیجه گیری -6

ریزی دقیق در بدترین زمان ممکن رخ کند، اما اغلب اشتباهات و انواع بحران با یك برنامهنمی برنامه ریزیکردن گاه کسی برای اشتباهکه هیچبا این

شود؛ زیرا گاهی حتی متوجه وجود راحتی انجام نمیکنند به محض وقوع مشکل آن را حل کنند اما این کار هم بهدهند. البته در اکثر موارد افراد تالش میمی

فرد در سازمان استراتژیك  گیرد. نقشسرمایه انسانی که ارزش استراتژیك دارد امّا منحصر به فرد نیست در این حالت استخدامی قرار می .شوندمشکل نمی

ندارد، چون لزومی است ولی همین مهارت و شایستگی به راحتی و وفور در بازارکار قابل دستیابی است. بنابراین سازمان برنامه زیادی برای توسعه این افراد 

 و جابجایی قابل گسترده طور به که دارند هاییمهارت امّا دارند را سازمان در باال مشارکت توانایی حالت این در کارکنان دیگر عبارت بهندارد آنها را توسعه دهد. 

استخدام)خرید از بیرون( و به کار  رای اجرای وظایف از قبل تعیین شده،ب کارکنان که کندمی منعکس را واقعیت این محوری شغل اصطالح. است دستیابی

 شوند. گرفته می

آن  برای تشخیص یك بحران سازمانی باید مشکل موجود را بررسی کرده و به دنبال سه شاخص اصلی بحران در آن بود. درصورتی که سه شاخص اصلی در

 :ارد هستندتوان آن مشکل را بحران سازمانی نامید. این سه شاخص اصلی شامل این مووجود داشت، می

https://karboom.io/mag/articles/برنامه-ریزی-چیست
https://karboom.io/mag/articles/برنامه-ریزی-چیست


 

7 

 

 مشکل موجود باید یك تهدید حتمی برای سازمان باشد؛ .1

 گیرکننده باشد؛شرایط ایجادشده ناگهانی و غافل .2

 .دی مواجه شونددرست با فشار زیا تصمیم گیریچنان بزرگ و شدید باشد که تیم مدیریت برای مشکل آن .3

 

 فهرست منابع -7

 (. درسنامه مدیریت جامع بحران. تهران:انجمن علمی مدیریت بحران ایران.13٩1الدین ولدبیگی). پورحیدری غالمرضا و برهان1

 . بازیابی از: 43-٥2(، صص ٥و  4)پیاپی 2هایی از تجارب دیگران، کمال مدیریت، (، مدیریت بحران، آموزه1383و بهار  1382. فقیهی، ابوالحسن)زمستان 2

 .18-30، صص ، سال هفدهم، تیر ماه1٧1، ماهنامه علمی و آموزشی تدبیر، شماره مدیریت بحران سازمانی(، 138٥)حمیدرضا  ،رضوانی .3
4- Prince, C. and Salas, E. (2000), “Team situation awareness, errors, and crew response management: research 

integration for training”, in Endsley, D.J. and Garland, M.R. (Eds), Situation Awareness, Analysis, and Measurement, 
Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, pp. 325-48.  

5-  Lewis, G. (2003), “The human(e) side of business continuity/disaster response plans”, Disaster Recovery 
Journal, Vol. 16 No. 3. 

[77] Munro BH(2004) Statistical Methods for Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 
P. 105 

6- Ruíz, M. D. A., Gutiérrez, J. O., Martínez-Caro, E., & Cegarra-Navarro, J. G. (2017). Linking an unlearning 
context with firm performance through human capital. European Research on Management and Business Economics, 
23(1), 16-22.  

7- Preble, J. F. (1997). Integrating the crisis management perspective into the strategic management process. 
Journal of Management Studies, 34(5), 769-791.  

8- Liepė, Ţ., & Sakalas, A. (2014). Evaluation of human capital role in the value creation process. Procedia-social 
and behavioral sciences, 156, 78-82.  

9- Brent, W. Ritchie ;( 2003) “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in th 

Tourism Industry”; Tourism Management Journal; University of Canberra, Australia;; P. 2. 
10- Athamneh, Seif (2018), HR Planning for Crisis Management Additional information is available at the end of 

the chapter http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.75233. 
11- Ronez M. Crisis management in the workplace and the role of the HR team, on author’s professional website. 

2014. Available at:  
 

https://karboom.io/mag/articles/تصمیم-گیری-چیست
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.75233
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.75233

