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 نویسنده مسئول: 

 سوال اما. کند می ایفا سازمان پیشرفت عدم یا پیشرفت در کلیدی نقش که شوند می محسوب سازمانی سرمایه مهمترین از یکی انسانی نیروی :چکیده

شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می دهد، رهبران و مدیریت منابع انسانی چه نقشی در مدیریت بحران دارد؟  در که است این شود می مطرح که مهمی

اند، به دست فراموشی می سپارند. این واقعا تعجب آور است؛ یاد گرفته مدیریت منابع انسانیمدیران در هنگام مواجه با بحران سازمانی هر آنچه را درباره 

توسعه سازمانی و  .انگیزه در کارمندان و دریافت بهترین عملکرد از آنها، باید دقیقا عکس این روش را پیاده سازی کنندزیرا آنها باید برای ایجاد 

ها و پیشرفت بلند مدت آنها امری بسیار ضروری است. بیشتر های مشخص به منظور مدیریت افراد در زمان بحران سازمانی برای بقای شرکتاستراتژی

کنند، که این نوع روش برخورد و بی توجهی به داشتن آنها به سازمان چشم پوشی میت دادن افراد در تصمیم گیری و متعهد نگهسازمان از مشارک

 .ن خواهد شدکارمندان، باعث از بین رفتن تعهد کارمندان، کاهش انگیزه در آنها، از بین رفتن اعتماد آنها به سازمان و در نهایت منجر به ترک سازما

مشخص میکند. سیستم جامع دى به سطح عان سیدع و رضاد اوتا بهبورا یی اجرى استگاههاو دلتی ت دومقاماى یزربرنامه د یند عملکرافران، بحر تمدیری

ند با ابتوو شته باشند دانه ازموات با مخاطرد میکند که منابع موجوى یزربرنامه رى طوده و یابی کرد را ارزمنابع موجوه و بالقوات مخاطران مدیریت بحر

مدیریت بحران سازمانهای نقش منابع انسانی در ما در این مقاله تالش کردیم تا به روش کتابخانه ای مروری بر  کند.ل کنتران را بحرد منابع موجوده از ستفاا

 دولتی داشته باشیم.

 منابع انسانی، مدیریت، بحرانکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه. 1

https://contentop.ir/business/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://contentop.ir/business/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 بحران، بر این باور است که مدیریت بحران یعنی فرونشاندن آتش، به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور میگرش سنتی به مدیریت ن

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

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

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

ریزی و عملکرد  طورکلی مدیریت بحران فرایند برنامه 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  .اثرات بحران استها در جستجوی یافتن ابزاری جهت کاهش  وتحلیل آن مند موارد بحران و تجزیه است که با مشاهده نظام

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

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

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

 (. 2014، 1نماید)رونزها و اقداماتی را برای مقابله با بحران در زمان وقوع تدوین میکند که برنامهمی های احتمالی اشارهپیشگیری و مدیریت بحران

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

، 2ههای انسانی در مدیریت بحران مشخص شده است که سازمانها در موقعیت مناسبی برای مقابله با بحران قرار دارند)آتامننماید. 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، 3د)مانگیرنهای 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 روه عمدت 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 رد اموو 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 مشابه توصیف می کنند که منشأ 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 ضمحال، و ایی 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 ، هان آن بی هویت شد، ها

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

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

 ؛میطلبدرا کنش سریع وایطی که اشر -2 

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

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

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

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

سعیدی، )ی خویش بوده است عاری از خطر و آمادگی در برابر پیشامدهای احتمالی ناشی از وقوع حوادث به منظور حفاظت از جان، مال و خانواده

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

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

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

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

  .شودیا ابزار مقابله با آن آماده  -2بحران پیشگیری نمود

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

ه در آمریکا توسط دکتر در هشتمین کنفرانس جهانی زلزل 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

،  .تـوازن و تناسـب بــین نیازهــا و منـابع مــی گــردد اخــتالل در زنــدگی کــه باعــث بهــم خــوردنبحــران یعنــی ایجــاد بــی نظمــی و 

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 هــره گیــری از فنــاوری نـوین درصــدد ، کـاهش تلفــاتســپس بــا ب شــویم،

 انواع بحرانها -2-2

-گیری و درجه آگاهی انواع آنها را بر اساس مدل مکعب بحران به هشت نوع تقسیم میها انواع مختلفی دارند. بر اساس مشخصات، تهدید، زمان تصمیمبحران

 (.4٩: 1366کنند)کاظمی، 

 

 (.4٩: 1366ها )کاظمی، بندی انواع بحرانتقسیم 1-2جدول
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 تهدید

 

 گیریزمان تصمیم

 

 

 درجه آگاهی

 غافلگیری کم شدید های شدیدبحران

 غافلگیری طوالنی شدید های نوظهور بدعتیبحران

 غافلگیری کم خفیف های کند)بطئی(بحران

ای)موردی(های ویژهبحران  غافلگیری کم خفیف 

های انعکاسیبحران  بینی شدهپیش کم شدید 

ای)عمدی(های برنامهبحران  بینی شدهپیش طوالنی شدید 

های عادیبحران  بینی شدهپیش طوالنی خفیف 

 بینی شدهپیش کم خفیف های اداریبحران

اند: ها بر سه نوع( معتقد است که بحران1٩٩3شوند. بوث)ها با توجه به نحوه شکل گرفتن به دو نوع کبرا و پیتون تقسیم می( بحران2000سیمون و مور)از نظر 

 خالصه شده است. 2-2های بحران و پاسخ به آنها از نظر این دو محقق در جدول ای و تهدید ناگهانی. گونهتدریجی، تهدید دوره

 

 (2000و سیمون و مور،  1993منبع)بوث،  –شناسی بحران گونه 2-2جدول 

 پاسخ (1993بوث) پاسخ (2000سیمون و مور)

 ناگهانی است کبری.بحران نوع 1

 

 

.پاسخ دفاعی با تیکه بر 1.1

 شناخت و اعتماد

.تهدید یا خسارت ناگهانی به کل 1

 سازمان

.پاسخ دفاعی با تکیه بر شناخت 1.1

 اعتمادو 

ای به .تهدید یا خسارت دوره2

 قسمتی از سازمان یا کل آن
 .پاسخ مشورتی و شناخت مساله1.2

)خزنده(، به پیتون.بحران نوع 2

صورت تدریجی یك سازمان را در 

گیرد. برای مثال ممکن بر می

است به دلیل مدیریت ضعیف یا 

 های زیاد سازمان باشد.هزینه

 

وقتی که . پاسخ اداری، 1.2

 .تهدید تدریجی توام با 3 بحران ناشناخته باشد.

تهدیدات رو به افزایش مربوط به 

 بخشی از سازمان

 )تهدید ناگهانی(

که بحران . پاسخ اداری مادامی1.3

 تشخیص داده نشده است.
.پاسخ مشورتی زمانی 2.2

است که بحران شناخته شده 

 باشد.

 

 نوع بحران          

 مشخصات                
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-سنخ 3-2کند. در شکل بحران طبق شیوه فرایندی، امکاناتی را برای تشخیص انواع مختلف خط سیر پیشرفت بحران فراهم میتامل در خصوص ایجاد و خاتمه 

 شود. شناسی چهار الگوی پویا به طور اجمال نشان داده می

 (71: 1385سنخ شناسی الگوهای ایجاد خاتمه بحران )رزنتال،  3-2جدول

 

 

 

 سریع: آنی

 

 کند: خزنده

 بحران تسهیل کننده آسا)سوزان(بحران برق سریع: ناگهانی

 آسابحران غیربرق دار(بحران پایدار)سایه کند: تدریجی

 

های پایان یافتن سریع و قاطع. بحران تسهیل کننده با ویژگیکند: کوتاه، تند، شود، همانطور نیز خاتمه پیدا میآسا)سوزان( همانطور که آغاز میبحران برق

-دهند تا اینکه به یك نقطه بحرانی میها به آرامی دست به دست هم میپذیریشوند. تنشها یا آسیبنسبتاً ناگهانی در پی شروع طوالنی و تدریجی مشخص می

آسا به جای حالت انفجاری، حالتی خزنده گیرند. بحران غیربرقحلی به آن میتحمیل راه شود یا برخی از طرفین تصمیم بهرسند که در آن مقطع، کار حاد می

ها کار سختی است و در تعریف مشکل و عوامل به وجود آورنده آن شود. حل و فصل این بحراندارد و به جای حل و فصل شدن، خود به خود محو و نابود می

پیوندند و مسائل مهمی با دامنه و اهمیت بیشتر را به وجود دار( حوادثی هستند که به یکباره به وقوع میپایدار)سایهغالباً اختالف نظرهایی وجود دارد. بحران 

 اندازند.آورده و سهواً بحران سیاسی یا سازمانی هم به راه می

 سطوح مختلف بحران: -2-3

گرچه (. ببینید را 1 شکل)روبرو هستیم  شرکتی بحران و دولتی هایبحران فردی، روانی هایبحران طبیعی، های وقایعاز قبیل بحران جهانی هایبحران با ما

 .دهندمی نشان را آن هایویژگی بررسی ضرورت و این موضوع پیچیدگی آنها حال این با نیست، پذیرامکان بحران در اینجا حوزه چهار کل این بررسی

 

 (80: 2011، 4بحران)واالچینسطوح مختلف  -1شکل 

                                                           
4 Valackiene 

 سرعت خاتمه  

 سرعت ایجاد                
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 مدیریت بحران -2-4

 

ست چنانچه مدیریت علمی اغیرمترقبه . بدیهی ادث مدیریت جهت مقابله با حوى و یزربرنامه ورى، نش فناد دابررحرفه کام و نظااز ست رت اعباان بحر مدیریت

به  13٩0ران،همکا ر و)ملکه عزیزپود هد بوابر خوابالیا چندین براز نسانی ناشی ى اهارت خسا، نباشدد غیرمترقبه موجوادث با حورد برخودر عملی مناسب و 

 ى(.عنبرازنقل 

 

 د.یر تعریف کرارد زشامل موان می توان را چه بحرریکپا مدیریت

 

 بالیاادث و حودر نمند امدیریت تود یجاان و امدیریت بحردن ینه کردنها -

 
 بالیاو مدیریت م نظادر بخشی ون برو بخشی درون  هماهنگی -

 
 نهاآنش ء داتقاان و ارکافی به مدیرت طالعاائه ارابا ان هشی مدیریت بحروپژو شی زموى، آمباحث نظرمینه در زیی اجران انش تخصصی مدیرء داتقاار -

 
 بالیاادث و مقابله با حوى و پیشگیردر تخصصی و سانی عمومی ع رطالا -

 
 بالیاادث و حون ما، درشتاعرصه بهدان در یی مدیریت بحراجرى العمل هاراستود تهیه -

 
 بالیاادث و حوى از پیش گیرى هاراه ه و بالقوات یابی خطرارز -
 
 (.2کریتینرازبه نقل  13٩0ران،همکار و )عزیزپوارى ضطرایط ایی با شررویااى روبرن مازسازى ساده ماآ -

 

ان از بتو آنسیله وست که به ارى ابزایافتن ى جستجودر نها آتحلیل و تجزیه و نها اسیستماتیك بحره سیله مشاهدوکه به دى بررست کااعلمیان بحر مدیریت

و مظلومی د)نموام قدع اضادى اوبهبوو سانی سریع اد رمدزم و اگی الدمار آن، آثاآکاهش ص خصووز آن در بررت صودر یا د و نموى ها پیشگیران بحروز بر

 (.1386ى ، شاکر

 

ساسی تقسیم اکن ر ربه چهاان را ت مدیریت بحرسه ائه شدان ارامدیریت بحرره بادرغیر مترقبه ادث حور موافتر و دملل متحد ن مازساف طراز طرحی که در 

 (.1386ى ، شاکرو )مظلومی زى. سازباارى و ضطراکنش ، واگی دمارت، آکاهش خسااز تند رست که عباده انمو

 (،1٩٩8(، دارلینگ و کاش )1٩٩6(، دارلینگ و همکاران)2000(، بوین و الگادک)2008(، آالس)1٩٩٧مساله مدیریت بحران توسط؛ آچکرافت)

فریتی و  -(، مایلسی1٩٩3(، مینارد)2004(، النونده)2002(، کاروشوا)2002(، فینك)1٩٩8(، اسکاراز و چونگ)1٩٩4(، دونوهو)2008دیویداویسینس)

(، 200٧(، اولمار و همکاران)1٩٩8(، پیرسون و کلیر)1٩٩6(، پارسونز)2006(، پاراسکو)200٩(، پونیکوار)2006(، مورفی)200٥(، میتروف)1٩٩8رازین)

(، گینویکیوس، کریوکا و 2010(، داگیلین)200٩(، سمایزین، جیوسیکیوس)200٩(، ویرباسکیت)2010و  200٩(ف واالسکین)2008واالسکین و میکویسن)

 ( مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است. 2010همکاران)
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های اولیه از مدیریت بحران به دلیل تسلط دیدگاه سنتی به این تعریفمروری بر مبانی نظری مربوط به دانش مدیریت بحران، روش کننده این مطلب است که 

کنند. به عبارت دیگر، بر اساس نگاه سنتی به موضوع مدیریت بحران، ابتدا بایستی بحرانی به وقوع موضوع مدیریت بحران را صرفاً مدیریتی واکنشی معرفی می

ریزی و پیشگیری را در فرایند مدیریت بحران دخیل و نمود. چنین تعریفی از مدیریت بحران نه تنها برنامهپیوسته باشد و سپس بر آن شرایط بحرانی، مدیریت 

تواند به عنوان مدیریتی کامل ریزی، نمیتوان گفت که به نحوی، نقش کمننده مفهوم مدیریت نیز است، چرا که مدیریت فاقد برنامهداند بلکه میمربوط نمی

دو  "واکنشی"، با توجه به نقائص موجود در تعریف سنتی از مدیریت بحران، به منظور ارائه تعریفی کامل از آن، الزم است تا عالوه بر مفهوم تلقی شود. بنابراین

عضای سازمان یافته انیز در تعریف وارد شود. بر اساس نظریات پیرسون و کالیر، مدیریت بحران عبارت است از تالش نظام "ریزی و پیشگیریبرنامه"مفهوم 

 (.1٩8٧، ٥ها و یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع)کونکیهمراه با ذینفعان خارج از سازمان در جهت پیشگیری از وقوع بحران

، 8پیرسون و کلیر؛ 1٩٩٧، ٧؛ پریبل1٩86، 6گیرد)فینكمدیریت بحران فرایندی منظم و پویاست که مراحل پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی را در بر می

 (. 200٧، 11؛ میلیس و وان د وال2002، 10؛  اسپیالن و کرندال1٩٩0، ٩؛ پیوچنت و میتروف1٩٩8

 و عملیاتى هاىبرنامه ،مطالعاتى هاىطرح ،هاروش و هاسیستم ،فیزیکى امکانات و تجهیزات ،سازمانى تشکیالت ،قانونى اختیارات از است عبارت بحران مدیریت

 این عواقب رساندن حداقل به ،نیز و حوادثِ  وقوع از حاصل بحرانى شرایط با مواجهه براى آمادگى حداکثر کسب منظور به که ،اطالعاتى و ارتباطى هاىنظام

کند که اشاره میهای احتمالی بینی، شناسایی، پیشگیری و مدیریت بحران(. مدیریت بحران به فرایند پیش13٧6تمیزی، شوند)مى اجرا و طراحی ،حوادث

 (.2014، 12نماید)رونزها و اقداماتی را برای مقابله با بحران در زمان وقوع تدوین میبرنامه

شود که قبل از وقوع، در حین وقوع و پس از وقوع بحران، به منظور هایی اطالق میبه مجموعه اقدام« مدیریت بحران در این پژوهش»با توجه به توضیحات باال 

مدیریت قبل از »بندی کرد: پی تقسیمدرتوان به سه مرحله پیگیرد. بنابراین فرایند مدیریت بحران را میبیشتر اثرات و عوارض آن صورت می کاهش هر چه

 «.مدیریت پس از وقوع بحران»و « مدیریت حین وقوع بحران»، «وقوع بحران

 

 مدیریت قبل از وقوع بحران  -2-3-1

باید سه فعالیت کلیدی صورت گیرد: تشکیل تیم مدیریت بحران در سازمان، ایجاد یك سناریویی که بدترین حالت ممکن را  وقوع بحرانبرای مدیریت قبل از 

 .نشان دهد، و تعریف رویه اجرایی استاندارد برای انجام فعالیتهایی قبل از وقوع بحران

 مدیریت حین وقوع بحران -2-3-2

عنوان  ه فعالیت اصلی باید انجام شود: تمرکز بر اشاعه اخبار و اطالعاتی که مورد تمایل عموم باشد، مشخص کردن یك نفر بهس برای مدیریت حین وقوع بحران

اقدامات زیر الزم  آمادگی طوالنی مدت و آمادگی کوتاه مدت. در این مرحله برای هاها به صورت حرفهای در رسانهو گزارش هاسخنگوی سازمان، و ارسال پیام

 ست:ا

 مندیگذاری و قانونسیاست •

  یریزرنامهب •

                                                           
5 Conkey  
6 Fink 
7 Preble 
8 Pearson & Clair 
9 Pauchant & Mitroff 
10 Spillan & Crandall 
11 Milis & Van de Walle 
12 Ronez 
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 ن تخمین و برآوردن توا •

 تخمین و برآورد خطر •

 پیشگیری •

 پذیری و کاهش اثرتعیین آسیب •

 آمادگی •

 اخطار و هشدار •

 پژوهش و آموزش •

 مدیریت بعد از وقوع بحران -2-3-3

-نفعان برای آگاههای آینده و برقراری ارتباط با ذیعوامل ایجاد کننده بحران برای استفادهدو فعالیت اصلی باید صورت گیرد: شناسایی در مدیریت بعد از بحران 

برای انجام این فرآیند . مدیریت بحران فرآیندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع. از نتایج و اثرات بحران سازی آنها

: ریزی برای کنترل بحران تعریف کنیماگر مدیریت بحران را برنامه .هایی را برای اداره و حل آن جستجو کردریزی و سپس روشبرنامه را باید بدترین وضعیتها

 د:ریزی برای کنترل بحران باید به انجام رساندر آن صورت چهار مرحله را برای برنامه

 نخست باید پدیدههای ناگوار پیشبینی شوند؛. 1

 ؛های اقتضایی تنظیم گردندبرنامه سپس باید. 2

 پس از آن باید تیمهای مدیریت بحران تشکیل و آموزش داده شوند و سازماندهی گردند؛. 3

 (.20: 138٥)روضانی، سرانجام باید برای تکمیل برنامهها، آنهارا به صورت آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا درآورد. 4

 نظریه بحران -2-4

کنند. پردازان تئوری)نظریه( بحران به تشنج موجود در یك سیستم توجه خاص مییعنی مطالعه الگوهای پویا در سیستم گسترده اجتماعی. نظریهنظریه بحران 

هایی با شرایط ثبات است. بدین جهت، بحران تفاوتبینی است بلکه شرایط موجود هم تا حد زیادی بیدر شرایط بحران نه تنها آینده به طور کامل غیرقابل پیش

تواند دست کم یك هدف قابل دسترس را تعیین عدم اطمینان، ریسك و شرایط اطمینان دارد، زیرا این شرایط در وضع تقریباً ثابتی مطرح هستند و مدیر می

ه سازمان را در حالت سوم قرار دهد، زیرا گیرنده این است کثباتی محدود، وظیفه تصمیمنماید. بحران الگویی متشکل از سه حالت است: تعادل، عدم تعادل و بی

گیرنده به صورت فرایند مستمر از سازگاری با نیروهایی است که به مقدار زیادی تواند نوآوری کند. تصمیمای است که سازمان میاین به طور دقیق همان نقطه

 (.٧٧-٧٩: 1٩٩2خارج از کنترل تصمیم گیرنده هستند)گیلبرت، 

 ابع انسانی:نظام مدیریت من -2-5

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، 1٩٩2دوین، های دولتی بیشتر صادق است)ون گیری کند هستند. این ادعا در مورد سازمانها در عبرتشود. سازمانکرد، می
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گیرد:عناوین مشابهی که برای نظام صورت می 14«های مدیریت منابع انسانیشیوه»و  13«عناوین مشابه»سازی نظام مدیریت منابع انسانی در دو شکل مفهوم

های منابع انسانی سیستم مدیریت منابع و سایر اهداف راهبردی.شیوه 16، پایبندی باال1٥مدیریت منابع انسانی مطرح هست عبارتند از: عملکرد باال، تعهد باال

باشند: آموزش/بهسازی، مشارکت/ تفویض اختیار، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد، گزینش و استخدام، طراحی و تجزیه وتحلیل شغل، انسانی نیز به شرح زیر می

های خود مدیریتی، امنیت شغلی، کارمندیابی، سیستم ها، تیمگذاری اطالعات/ارتباطات، سایر پاداشارتقا از طریق مسیر شغلی، توسعه شغلی، به اشتراک

 (.24٩8-2٥36: 201٩ریزی منابع انسانی)بون، هاتوگ و لپاک، و برنامه 18دوستانه-های فامیلی، کار انعطاف پذیر/ شیوه1٧پیشنهادها و انتقادات

 مدیریت منابع انسانی -2-6

واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت ها و خط مشی های مربوط به کارکنان سازمان »  1٩دسلربه بیان گری 

سالم و  تر، جذب همکاران جدید، آموزش آنها، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خالصه ایجاد محیطیرا بر عهده دارد. به طور دقیق

 (13٩1)دسلر، «. منصفانه برای کارکنان، از مسئولیت های این واحد به شمار می رود

زش افزوده بیشتری باید توجه نمود که مدیریت منابع انسانی از ابتدای پیدایش تاکنون با تغییراتی مواجه بوده و روز به روز بر وظایف آن اضافه شده تا ار

جمله عوامی که سبب گسترش نقش مدیریت منابع انسانی شده است عبارتند از: تغییر و تحوالت سریع و پیچیده شدن محیط، برای سازمان ایجاد نماید. از 

کار از شرایط  کنترل دولت بر بهداشت و ایمنی محیط کار، اجتناب از تبعیض در استخدام، پرداخت حقوق و دستمزدهای کافی و عادالنه، توقعات بیشتر نیروی

(. تغییرات حاصله در سازمان که به دالیل درونی و بیرونی رخ داده، باعث ایجاد این دگرگونی در مدیریت 1386بانوان به چرخه کاری ) سعادت،  کاری، ورود

در مدیریت منابع  رمنابع انسانی شده است. از جمله فشارهای خارجی که باعث تغییر در سازمان بوده، فناوریهای جدید می باشد. لذا تغییر در سازمان به تغیی

(. نقش منابع انسانی از اداره امور پرسنل در قرن بیستم به نقش شریك تجاری استراتژیك برای سازمان در قرن 1٩٩٧، 20انسانی نیز منجر شده است ) اولریش

( و این نگاه به مدیریت منابع انسانی به عنوان 200٩، 21بیست و یك تغییر یافته است که به دنبال توسعه کارمندان و جذب استعدادها می باشد )تایت و کاوانگاه

 (.200٩، 22شریك تجاری باعث پیدایش مدیریت منابع انسانی استراتژیك شده است ) واتسون

دوره های زمانی مختلفی را جهت بررسی توسعه مدیریت منابع انسانی شناسایی نموده اند که طبق جدول « 1٩٩0توسعه منابع انسانی، »در کتاب  23ندلر

 زیر می باشد:

ردی

 ف

 توضیحات دوره

                                                           
13 HR   ُ ystem Lable 
14 HR Practices 
15 High commitment 
16 High involvement 
17 Employee voice 
18 Flexible work/family-friendly practices 

19 Dessler  
20 Ulrich  
21 Thite & Kavanagh  
22 Watson  
23 Nadler & Nadler  
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مدیریت منابع انسانی تنها توسط سازمان های بزرگی از قبیل کلیساها، ارتش و حکومت ها بکارگرفته  1800قبل از  1

 شد/آموزش های حرفه ای به صورت فرد به فرد

 دوران انقالب صنعتی 2

 (1٩00تا  1800)

با ظهور ماشین ها و فناوری های جدید، انجام کارها به طور چرا که « مرحله تولد مدیریت منابع انسانی»

گروهی و اجتناب از انجام کارهای تکراری، رواج پیدا کرد/آموزش گروهی شکل رسمی یافت/تصویب قانونی در 

تاسیس  /1883تاسیس کمیسیون خدمات اجتماعی در سال /1848فیالدلفیا به منظور تعیین حداقل حقوق در 

 ن آمریکایی/توفیقات زیاد مدیریت علمیفدراسیون کارگرا

 جنگ جهانی اول 3

 (1٩20تا 1٩00)

، 24سال آغاز مدیریت پرسنلی به عنوان یك کارکرد تخصصی معرفی شد )مایلز و اسنو 1٩00سال 

(/پیشرفت صنعت و تبعاً رواج اتحادیه ها از دالیل افزایش تقاضا برای مدیریت منابع انسانی بیشتر حول 1٩84

 امه ها و دوره های آموزشی به شمار آورد. محور برن

 پس از جنگ جهانی اول 4

 (1٩40الی  1٩20)

مطالعات هاثورن باعث جلب توجه به سمت انسانی کردن محیط کار و بهبود روابط انسانی در کار شده و 

 (.1٩6٩، 2٥نهضت روابط انسانی در مدیریت را پایه نهاد )راش

 جنگ جهانی دوم ٥

 (1٩4٥تا  1٩41)

سازمانهای مدیریت منابع انسانی محلی و ایالتی در این دوره در آمریکا شکل گرفتند چرا که مالیات ایالتی 

قانونی شد و این مسئولیت مدیریت منابع انسانی بود که به این مورد رسیدگی نماید. در این دوره واحدهای 

 م می دادند. پرسنلی سه وظیفه مشورتی، خدماتی و استخدام، کنترل را انجا

 بعد از جنگ جهانی دوم 6

 (1٩60الی  1٩4٥) 

ها به در این دوره انجمن های رسمی منابع انسانی و مدیریت پرسنلی شکل گرفتند اما هنوز سازمان

 خاصیت این واحد در سازمان اعتقاد چندانی نداشتند.

 به طور کلی در این دوره است که بیشتر سازمان ها به اهمیت مدیریت منابع انسانی پی بردند.  1٩٧3الی  1٩60 ٧

(/مدیریت منابع انسانی از 1٩٩٩، 26تاسیس موسسه صدور گواهینامه مدیریت منابع انسانی ) سونو و لبز 1٩80الی  1٩٧3 8

ریت منابع انسانی و شکل گیری سیستم طرف وزارت کار از واحدهای سازمان شناخته شد/ورود تکنولوژی به مدی

 های پرداخت الکترونیك و برخی برنامه های سیستم مدیریت تجاری

تری را در کسب و کارها به دست آورد و در واقع به نقش استراتژیك مدیریت منابع انسانی نقش استراتژیك 1٩٩0الی  1٩80 ٩

 (200٥، 2٧مدیریت منابع انسانی در کسب و کارها پی برده شد )فلچر

ها و شایستگی اتفاقات این دوره بیشتر تحت تاثیر اینترنت بود که باعث تغییر در نقش ها، کارکردها، مهارت 2000الی  1٩٩0 10

(/پذیرش بخش مدیریت منابع انسانی به عنوان 1٩٩2، 28های مورد نیاز مدیریت منابع انسانی شد ) تاورزپرین

                                                           
24 Mile & Snow 
25 Rush 
26 Sunoo & Laabs 
27 Fletcher  
28 Towers Perrin 
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(/مدیریت منابع انسانی به عنوان یك واحد مدیریت 1٩٩4، 2٩همکار از طرف سایر بخش ها ) گیلی و کافرن

 استراتژیك شناسایی شد 

وری اطالعات یا مهمترین تغییری که در مدیریت منابع انسانی و بستر آن شاهد هستیم تحت تاثیر فنا تا کنون 2000از  11

تکنولوژی است. به تدریج گرایش به استفاده از آن بیشتر شد. کارکردهای منابع انسانی با سرعت و دقت بیشتری 

 انجام پذیرفت؛ که البته این روند همچنان ادامه دارد. 

 (30؛13٩8سیر تکامل مدیریت منابع انسانی)جمالی، 

 نتیجه گیری -3

بطه راگفت ان خالصه میتور به طو، و شها میباشدو روها ل صوابهترین ده از ستفاابا ه کوتار بسیان ماان در زبحرل کنتران ظیفه مدیریت بحروکلی ر طو به

ست که به دى ابرریکاعلم میباشدان بحراز ناشی رات خسا نساندرقل ابه حدان و مقابله با بحراى یط براشرزى بهینه سااز تست رعباان با مدیریت بحران بحر

رت صودر یا د و نموى پیشگیر، هاانبحروز بران از نها بتوآست که بوسیله ارى ابزایافتن ى جستجودر نها آتحلیل و تجزیه و نها اسیستماتیك بحره سیله مشاهدو

عنوان شمشیر دولبه عمل می کند که هم می تواند  بحران به. دنموام قدع اضادى اوبهبوو سانی سریع اد رمدزم، اگی الدماات آن آثراکاهش ص خصووز آن در بر

طرز تلقی او از  به عنوان خطر و هم فرصت برای سازمان تلقی شود. اینکه یك پدیده یا اتفاق برای سازمان فرصت یا تهدید باشد بستگی به فرد تحلیل کننده،

 .سازمان و رویکرد استراتژیك او از سازمان دارد

 فهرست منابع -7
 (. درسنامه مدیریت جامع بحران. تهران:انجمن علمی مدیریت بحران ایران.1391الدین ولدبیگی)پورحیدری غالمرضا و برهان .1
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