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چکیده
توانايی واکنش موثر در برابر وقوع بحران ،با بقای سازمان مرتبط است .اينکه سازمان برای يک بحران بااققوه
آماده شده يا نه ،به مقامات ارشد و ساير کارکنانی که در داخل شرکت مشغول فعاقیت هساتند ،بسات ی دارد.
شرکتهايی که تیمهای مديريت بحران تشکیل دادهاند ،در صورت وقوع بحران ،قادر باه برقاراری ارتباا و
انجام واکنش مؤثر میباشند .هدف مقاقه اين است که نشان دهد ماديريت اثاربشش بحاران ،باه چناد عامال
مرتبط با تیم که ممکن است پاسخ يک سازمان را تحت تأثیر قرار دهند ،بسات ی دارد .نشسات ،واژه بحاران
تعريف شده و به دنبال آن ،تفاوت های بین ارتباطات بحاران و ماديريت بحاران باه طاور مشتصار تشاري
گرديده است .دوم ،ادبیات مرتبط با تیم و اثربششی ،مورد بررسی قرار گرفته است .سوم ،چند گزاره پیرامون
اثربششی تیم و مديريت بحران مطرح گرديده است .در پايان ،پیشنهادهايی برای پژوهش و اجرا آمده است.

کلیدواژهها :بحران ،تصمیمگیری ،اثربخش ،مدیریت ،تیم

 اين مقاقه در چهل و پنجمین نشست ساالنه مديريت دانش اه  Midwestبه عنوان مقاقه اصالی در مسااللاجتماعی و مديريت زيست محیطی اراله شده است.
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مقدمه
امروزه ،مديريت اثربشش بحران ،به عامل قابل توجه و مهمی برای سازمانهاای
در حال فعاقیات تباديل شاده اسات .تقريباا هفتاهای نیسات کاه در آن ،در ماورد
رويارويی يک سازمان با بحران ،مطلبی نشوانیم يا نشنويم .شرکت ها ممکان اسات
با بحرانهای متعددی مواجه گردند ،به عنوان مثاال :آقاودگی ،آتاشساوزی ،نشات
مواد ،تعديل نیرو ،تصاحب ،شايعات ،ادغام و کوچکساازی ،فقاط چناد نموناه آن
است (پاچانت و میتراف .) 558 ،8برابر اعاالم مؤسساه ماديريت بحاران ،قیسات
جديااد صااناي مسااتعد بحااران ،توقیدکنناادگان تجهیاازات پزشااکی و جراحاای،
توقیدکنندگان نرم افزار ،توقیدکننادگان دارو ،شارکتهاای مشاابراتی ،توقیدکننادگان
رايانه ،بانکهای تجاری ،شرکتهای دف پساماندهای جاماد ،کاارگزاران امنیتای و
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تجاری ،شرکتهای بیمه عمر و صنعت هواپیمايی را شامل میشود.
در صورت وقوع بحران ،سازمان بايد دستوراقعمل ها و شایوه ناماه هاای رسامی
برای برقراری ارتبا با کارکنان و همچنین عموم مردم داشته باشد .پژوهش ران ،باه
اهمیت طرح مديريت بحران سازمانی اشاره نموده اند .به عنوان مثال ،فیرن باانک
( ) 551در اقدامی تعیین کننده در حوزه ارتباطات بحران ،بر اهمیت شارکت هاايی
تأکید می کند که مشغول توسعه و اجرای طرح های مديريت موثر بحران و ارتباطات
هستند .با استناد به موارد مشترک ،فیرن بانک

برای خواننده تشري می کند که چرا

در زمان وقوع بحران ،برخی سازمانها کنشگرا و برخی دي ر واکانشگارا هساتند.
در همین راستا ،نوشتههای کومبز ) 555( 1نیز بار اهمیات برناماهريازی بحاران باا
تمرکز بر مسالل مهمی ،همچون تششیص ،پیش یری ،آماده سازی ،شناسايی ،مهاار و
بازيابی ،تأکید مای ورزد .در نهايات ،باارتون )822 ( 9اظهاار مای دارد کاه رهباران
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سازمانهای امروزی ،بايد قادر به تشاشیص ،پایش بینای و ماديريت باوده و رساما
آمادگی رويارويی با بحران را داشته باشند.
سازمانهايی که برای مواجهه با بحران آماده میشوند ،اغلب ،بهرهگیری از تیمها
را در توسعه طرح مديريت بحاران باه کاار مایگیرناد (دورن  .)8222 ،باه اعتقااد
کومب

(« ،) 555تیم مديريت بحران ،ياک گاروه عملکارد متقابال از افاراد درون

سازمان است که برای اداره و هدايت هرگونه بحران تعیین شده اند» (ص  .)1ياک
تیم مديريت بحران ممکان اسات افارادی از ماديران ارشاد ،عملیاات فنای ،اماور
عمومی ،روابط عمومی ،امور مشتريان ،روابط سارمايه گاااران و تبلیغاات را شاامل
گردد .به عبارت دي ر ،تیم مديريت بحران بايد کارکنانی از تمام بشش هاای داخال
بحران فراگیر ،به طور موثر به مشاطبان بیشمار خود ،پاسخ دهد (بارتون.) 55 ،
محققان دي ری هم از طرح استفاده تایم هاا بارای پاساخ باه بحاران ساازمانی،
حمايت کرده اند .به عنوان مثاال ،پیرساون 8و کاليار ( ) 552اشااره مای کنناد کاه
سازمانها زمانی که آمادگی و پاسخ به بحران را به جای افراد به عهده تیم ماديريت
بحران می گاارند ،موفقیت بیشتری را تجربه خواهند کرد .به هماین مناوال ،فیناک

1

( ) 521می گويد« :يکی از اوقین وظايف هساته مرکازی ،تهیاه و تنیایم قیساتی از
اسامی افرادی است که بايد به تیم مديريت بحران اضافه شاوند  ...ايان کاار باعا
می شود که هن ام بروز يک بحران ،افراد مجبور نشاوند بنشاینند و ندانناد کاه چاه
کسی بايد فرا خوانده شود» (ص  .)95در نهايت ،پیرسون ،میسرا ،9کالير و میتاراف
( ) 555اشاره کرده اند که در هن اام وقاوع بحاران ،ايجااد و نهاديناه نماودن ياک
مجموعه ذهنی مثبت ،با تیم اثربشش مديريت بحران آغاز میشود.
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سازمان را در برگیرد .اين فرايند به سازمان اجازه می دهد تا هن اام مواجاه باا ياک

کارمندانی که عضو تیم مديريت بحران هستند باياد از مهاارت هاای ارتبااطی و
مديريتی اثربشش برخوردار باشند .مهارت های مزبور به اعضای تیم اجازه مایدهاد
که فرصت تسهیل و تبادل عقايد میان بشاشهاای گونااگون و مشتلاف ساازمان را
فراهم سازند ،وبر تصورات اساسی که ممکن است نیاام اعتقاادی طارح بحاران را
تحت تاثیر قرار دهد ،نیارت کنند ،نیرات کارکنان درباره بحران بااققوه و ماديريت
آنرا جم آوری و آزمونهای بديعی را که در آمادگی برای بحران باه نفا ساازمان
است پشتیبانی نمايند (پاچانات و میتاراف .) 558 ،همچناین ،ری ( ) 555اشااره
می کند که تیم های مديريت بحران بايد منسجم بوده و سطوح باااليی از ارتباطاات،
اعتماد ،مشارکت ،تعهد و همچنین نمايندگی جم را داشته باشند .در نهايت ،کومبز
( ) 555می گويد يک تیم مديريت بحران بايد از مهارتهای عاقی تصمیم گیاری در
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بین اعضای گروه و ساير کارکنان سازمان برخوردار باشد .همه اين مهارتها ،نقاش
مهمی در سازماندهی و تهیه طرح ،انتشاب و تشصیص اعضاء به واحادهای بحاران
و آموزش طرح بحران به اعضای گاروههاا و ساازمان ،ايفاا ماینمايناد (قیتلجاان،8
.) 52
در حال حاضر ،بررسی مساللی که ممکن است اثربششی تیم مديريت بحاران را
تحت تأثیر قرار دهد ،با محدوديت روبروست .دانشمندان اظهار داشتهاند که مساالل
مربو به تعارض و اختالفاات میاان فاردی (کاومبز ،) 555 ،تایم هاای ناکارآماد
(پیرسون ،میسرا ،کلر و میتراف ) 555 ،و تصامیمگیاری غیار اثاربشش (هاارت و
همکاران 55 ،؛ پیرسون و کلر ) 552 ،ممکن است بر کارايی و اثربششی اعضااء
تاثیر ب اارد .اگر چه ،دي ر مسالل مديريت و ارتباطات نیز ممکن است تیم بحاران
را متأثر سازد.
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محققان مديريت و ارتباطاات اباراز داشاته اناد کاه ترکیاب تایم (گروينفلاد و
همکاران ،) 551 ،سط دانش (ديوين ،) 555 ،8ن رش های فردی (پیلکین تاون و
قیدون ) 555 ،1و تنوع اعضاء (نوي  9و دانسبی ) 555 ،1ممکان اسات اثربششای
تیم های مديريت بحران را تحت تأثیر قرار دهد .ما مای تاوانیم فارض کنایم چناین
عواملی ممکن است نقش مهمی را در داخال تایم ماديريت بحاران ايفاا نماوده و
اثربششی کلی آن را تحت تاثیر قراردهند .به منیور دسات ياابی باه درک بهتاری از
تیمهای مديريت بحران ،الزم است طی تحقیقاتی ،به بررسای ايان مساالل و دي ار
عوامل مربو به تیم ،پرداخته شود.
هدف اين مقاقه بررسی عوامل مشتلفی است که ممکان اسات اثار بششای تایم
ممکن است اطالعات اراله شده مقاقه را در تقويت فهم خود از ماديريت بحاران و
رفتار تیم ،مفید بیابند .از نقطه نیر علمی ،دانشمندان و دانشجويان ماديريت بحاران
ممکن است اين اطالعات را نقطاه شاروعی در پیشابرد ادبیاات اثربششای تایم در
مديريت بحران قلمداد کنند.
اين مقاقه ،در چهار بشش سازمان يافته است :نشست ،واژه بحران تعريف شاده
است ،در ادامه ،مروری کلی از تفاوتهای میان ارتباطات بحران و ماديريت بحاران
اراله شده است .سپ  ،ادبیات مرتبط با تیم و اثربششی آن مورد بررسی قرار گرفته
است و به دنبال آن چند گزاره مربو به تیم های مديريت بحاران ،آماده اسات .در
نهايت هم ،پیشنهادهايی برای پژوهش و اجرا اراله شده است.
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مديريت بحران را تحت تأثیر قرار دهند .تصامیمگیرنادگان ]در ماديريت بحاران[،

تعریف بحران
دانشمندان تالش کردهاند تعريف قابل قبوقی از بحران ،بیابناد .باه عناوان مثاال،
فیرن بانک

( ) 551بحران را «رويدادی عمده با پیامد باققوه منفی موثر بر سازمان،

شرکت و يا صنعت و همچنین افراد مرتبط ،محصوالت ،خادمات و ياا وجهاه آن»
تعريف میکند (ص ) .هامبلین ) 592( 8استدالل میکند کاه بحاران « ...وضاعیتی
اضطراری است که در آن همه اعضای گروه با يک تهديد مشترک مواجه میشاوند»
(ص  .) 88برداشت پاچانت و میتراف ( ) 558از بحران «اختالقی است که به طور
طبیعی کل سیستم را تحت تأثیر قرار میدهاد و تصاورات اساسای ،درک ذهنای از
خود و هسته وجودی آن را تهديد می کند» (ص  .) 8به ادعای فیناک ( ،) 521باه
هر رويدادی که ممکن است شدت آن افزايش يابد و مورد موشکافی دقیق رسانهها
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و دوقت قرار گیرد ،با عملیات کسب و کار و تجارت عادی سازمان تداخل نمايد و
بر وجهه و درآمد خاقص شرکت تااثیر گااارد ،بحاران اطاالق مای گاردد .باارتون
(  ) 55خاطرنشان میکند که «بحران ،رويداد عمده غیر قابل پایشبینای اسات کاه
نتايج منفی باققوهای دارد .روياداد و پیاماد آن ممکان اسات خساارت عییمای باه
سازمان و کارکنان ،توقیادات ،خادمات ،وضاعیت مااقی و شاهرت آن وارد نماياد»
(ص .)8 .استنبا قربین ر ( ) 555از بحران عبارت است از «رويدادی که باه طاور
باقفعل يا باققوه سازمان را به بدنامی سوق مایدهاد و ساودآوری ،رشاد و احتمااال
بقای آن را به مشاطره میاندازد» (ص  .)1ری ( ) 555بحران را به عنوان رويادادی
که بوسیله اشتباهات و استدالل غلط سازمان ،بروز و ظهور يافتاه ،ماورد بررسای و
مداقه قرار می دهد .نهايتا ،پیرسون و کالير ( ) 552بحران را «يک رويداد با احتمال
بروز ضعیف وقی تأثیرگااری باال میدانند که کارآيی سازماان را تهدياد مایکناد و
ابهام در علت ،میزان تأثیر ،ابزار تصامیم و بااور باه اتشااذ ساري تصامیمهاا را از
1- Crisis
2- Hamblin
3- Lerbinger
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مششصات آن میشمارند» (ص .)12
بررسی تعاريف فوق ،وجود ابعااد مشاترک مششصای را در میاان آنهاا آشاکار
می سازد .نخست :بحران يک رويداد برنامه ريزی نشاده اسات کاه دارای قادرت و
پتانسیل الزم برای از هم پاشیدن ساختار داخلی و خارجی سازمان می باشد .بحاران
ممکن است نه تنها کارکنان و ساير اعضای داخلی يک سازمان ،بلکه عموم افاراد و
ذينفعان کلیدی خارج از سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.
دوم ،بحران ممکن است در هر سازمانی رخ دهد .باه عناوان مثاال ،ساازمانهاای
غیرانتفاعی ،سازمانهای دوقتی ،اماکن ماهبی (عبادتگاهها) ،مؤسساات عااماقمنفعاه،
تعاونیها ،سازمانهای چند ملیتی و غیاره ،جمل ای مساتعد اباتال باه بحاران هساتند
در نهایت ،بحران ممکن است مشروعیت يک سازمان را تحت تأثیر قرار دهاد.
در صورت وقوع بحران ،نفوذ رسانه ها بر درک و احساا

عماومی ،ممکان اسات

حیات يک سازمان را متأثر سازد .رسانهها مایتوانناد درک و برداشات عماومی در
خصوص مسالل مربو به علت ،مقصر ،پاسخ ،راه حال و عواقاب ياک بحاران را
تحت تأثیر قرار دهند .نمايش بازتاب منفی از يک سازمان ،ممکن است مشاروعیت
آنرا در معرض تهديد قرار دهد (ری.) 555 ،
هن امی که تصويری منفی از سازمان مشاهده می شود ،ممکان اسات شاهرت و
بقای کلی شرکت به مشاطره افتد .مقامات ارشد اين شرکت ،اغلب تالش می کنند با
رسانهها ،عموم افراد و ذينفعان کلیدی ،ارتبا برقرار نمايند تا چنین وانمود کنند که
بر بحران ،کنترل و تسلط دارند .ارتباطات ،بیاان ر وجاود چااقشهاای مشتلفای در
مرحله مهار بحران می باشد .به عنوان مثال ،ناه تنهاا ذينفعاان کلیادی ]از وضاعیت
بحرانی شرکت[ مطل می گردند ،گزارشهای پیشرفت کارها میبايستی به آنان اراله
شده و هرگونه اقدامات اتشااذ شاده توساط تایم بحاران نیاز باياد گازارش شاود
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(بارتون.) 55 ،

(کومب  .) 555 ،به طور خالصه ،اين که چه چیزی و توسط چه کسی ،در سازمان
اعالم میشود ،در مديريت بحران نقشی اساسی ايفا میکناد .باه منیاور درک بهتار
ارتباطات بحران و تفاوت آن با مديريت بحاران ،در اداماه باه تشاري ايان واژههاا
پرداخته میشود.
تفاوت ارتباطات بحران 8با مدیریت بحران

2

در صورت وقوع بحران ،توانايی برقراری ارتبا موثر با افراد کلیدی بارای ياک
سازمان مهم است .همانطور که قبال گفته شد ،اين که چه مطاقبی و توسط چه کسای
در سازمان اعالم شود ،عاملی مهم برای اعضای تیم مديريت بحران است .به منیاور
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

رسیدن به فهم کامال از نقاش ارتباطاات بحاران ،نشسات باياد تفااوت هاای باین
ارتباطات بحران و مديريت بحران را درک کرد.
ارتباطات بحران عبارت است از« :ارتبا بین سازمان و جامعه آن ،قبل ،حاین و
بعد از وقوع يک رخداد منفی» (فیرن بانک  .)8 : 551 ،در طول مرحلاه ارتبااطی،
بايد سازمان را برای اعضای خارجی شرکت ،تحت کنترل (حداقل در ظاهر) نشاان
داد (هی

 .) 551 ،چنین رفتاری ،واکنش های فیزيکی و روانی ذينفعان و همچنین

برداشت آنان در مورد شرايط سازمان را هدايت خواهد کرد (ری.) 555 ،
سازمان ها برای برقراری ارتبا در زمان بحران ،از راهبردهای گوناگونی استفاده
می کنند .به عنوان مثال ،سازمان ممکن است راهبرد انکار مسئوقیت و پاساخ گاويی،
فرافکنی (طفره از پاسخ گويی) ،اصالح و جبران ،بران یشتن همدردی و ياا اساتفاده
از نوعی تاکتیک خودشیرينی به منیور کسب حمايت و پشتیبانی ذينفعاان را اتشااذ
نمايد (ری .) 555 ،از سوی دي ر ،سازمان ممکن است مدعی بروز بحران را ماورد
1- Crisis Communication
2- Crisis Management
3- Heath

821

حمله قرار دهد .در اين حاقت ،مدير بحران با ششص و يا گروهی که مدعی وجود
بحران هستند ،رو در رو مای گاردد (کاومب  .) 555 ،دي ار راهبردهاای انتشاابی
سازمان ،ممکن است روی آوردن به توجیه « -ساازمان بارای باه حاداقل رسااندن
درک آسیب مرتبط با بحران تالش می کند»( -کومب  ) 8 : 555 ،و انجاام اقادام
اصالحی « -سازمان راهی را برای ترمیم خسارت ناشی از بحران جستجو می کند و
يا اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار بحاران بعمال مای آورد»  -باشاد (کاومب ،
.) 8 : 555
مديريت بحران با ارتباطات بحران ،متفااوت اسات .ماديريت بحاران« ،تالشای
نیاممند توسط اعضای سازمان به همراه ذينفعان خارجی ،در راساتای جلاوگیری از
(پیرسون و کلر .)1 : 552 ،در اين حاقت ،سازمان و اعضای تیم مديريت بحاران،
در جهت رف و برطرف سازی برخی از خطارات و شارايط عادم اطمیناان کاه باه
سازمان اجازه کنترل بر سرنوشت خاود را نمایدهاد ،تاالش خواهناد کارد (فیارن
بانک  .) 551 ،تالش برای کنترل بحران ،ممکن است بر روی افشاگران ،تشرياب،
تروريسم ،اتهام ،اخاذی ،ورشکست ی و غیره ،متمرکز گردد.
سازمان ،همراه با اعضای تیم مديريت بحران ،بايد تصامیم ب یارد کاه در طارح
بحران به چه مساللی بايستی توجه شود .ساختاردهی طرح مديريت بحاران ممکان
است به دقیل عوامل مرتبط با اعضای تیم ،مشکل باشد .اين مسالل مرتبط ،همچاون
دانش اعضا ،ن رشها ،رهبری و ان یزش ،ممکن است بر ساختاردهی و پیادهساازی
طرح ،تاثیر گاارد .در بشش بعدی ،عوامل مهمی کاه ممکان اسات اثربششای تایم
بحران را تحت تاثیر خود قرار دهند ،بررسی مینمايیم.
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وقوع بحران و يا اداره و مديريت موثر بحارانهاايی کاه رخ مایدهناد» ،مایباشاد

مدیریت بحران و اثربخشی تیم

8

در میان شرکتهاای پیشارو اماروزی ،اساتفاده از تایم در ساازمان ،باه روشای
استاندارد تبديل شاده اسات (کاليتاون 8و همکااران .) 555 ،شارکت هاا ،مزاياای
متعددی را در بهرهگیری از تیمها يافتهاند ،بارای مثاال ،تایم ،اطالعاات بیشاتری را
توقید ،خالقیت را تهییج و سازش و انطباق باا تصامیمگیاریهاای مهام را تشاويق
می کند (بیبه و مسترسن .)8222 ،1از سوی دي ر ،معايبی نیز در اساتفاده از تایم در
شرکت وجود دارد ،برای مثال ،کار در تیم ها ،هزينه زمانی ،انرژی و مناب  ،درگیاری
بین اعضاء ،فشار هماهن ی و انطباق (فکر گروهای) (ماوقن 9و همکااران،) 551 ،
سلطه يک عضو و فقدان مسئوقیت فاردی (بیباه و مسترسان8222 ،؛ اين لیبار  1و
وين )8222 ،را به همراه دارد.
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اگرچه تیمها و گروهها با معنای مشابه درک شدهاند ،محققان نشاان دادهاناد کاه
آنها يکسان نیستند .به عنوان مثال ،بر اسا

نیر بارکر5و همکااران (  ،)822گاروه

«صرفا مجموعه ای از افراد حقیقی» (ص  )5-1است .گروه ممکن است در سازمان،
باش اه ،خانواده و يا در میان دوستان شکل ب یرد .از ساوی دي ار ،تایم باه عناوان
«گروه هماهنگ از افراد سازمان يافته برای همکاری با يکدي ر در جهت نیل به يک
هدف مشترک خاص» تعريف شده است (بیبه و مسترسن ،8222 ،ص  .)1به همین
ترتیب ،محققان دي ر مدعی هستند که تیم ،از گروهی از ماردم دارای «مسائوقیت و
مناب کامل عملکرد» ،تشکیل شاده اسات (اين لیبار

و ويان ،8222 ،ص

) .در

نهايت ،قومسدن 2و قومسدن ( )8222تیم را به عنوان مجموعه ای متشکل از گروهی
1- Team Effectiveness
2- Clayton
3- Beebe
4- Masterson
5- Mullen
6- Engleberg
7- Barker
8- Lumsden
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گروهی از مردم که «احساسات ويژهای را در میاان اعضاای آن گساترش مایدهاد،
فرآيندهای مهم کاری ايجاد می کند و بازتاب رهبری برای توسعه و عملکارد خاود
میباشد» ،میشناسند (ص .) 8
با مرور اين تعاريف ،به نیر می رسد ويژگیهای مششصی در میان تیمهاا راياج
است .اول ،يک تیم گروهی متنوع از افراد با زمیناه هاا ،تواناايی هاا و ساط داناش
گوناگون ،برای به انجام رساندن وظیفهای خاص می باشد .دوم ،اعضای تایم ،بارای
دستيابی به اهداف پايرفته شده ،فعاقیت میکنند .ايان وظیفاه ،باه وسایله ارتباا
اعضای تیم در برقراری و رسیدن به اجماع در خصوص نحوه نیل به هدف مطلوب
مورد نیر انجام می شود .در نهایت ،اعضای تیم ،به باوری از خود میرسند که ايان
باور ،نیرويی منسجم و ان یزشی برای اعضاء فراهم میسازد (قومسادن و قومسادن،
گروه بر اسا

اعمال ،ن رشها و رفتار خود میباشند.

اعضای مديريت بحران ممکن است به صورت تیمی در سازمان عمل نمايند .به
منیور اداره موفقیتآمیز بحران ،اعضای تیم بايد سشت کار کنند و به طارز ماهراناه
از اطالعات و روشهای مرتبط در اختیار خود بهرهبرداری نمايند .اعضای تیم باياد
همچون يک تیم اثربشش احسا

شده و اقدام نمايند (تیووسوقد .) 559 ،

دانشمندان بیان کرده اند عوامل مشتلف مارتبط باا فارد و گاروه ،ممکان اسات
کارآيی و اثربششی تیم را افزايش دهد (هیروکاوا 8و کیتون  559 ،؛ کلیموساکی 1و
و جونز .) 559 ،به عنوان مثاال« ،ظرفیات فارد بارای عملکارد ماوثر در تایم ،باه
چیزهااايی از قبیاال اق ااوی اسااتعداد و شايساات ی خاااص ،توانااايیهااای عمااومی
(بشصوص استعداد گفتاری) و توانايی های خاص فردی و شغلی او ،بسات ی دارد»
(کلیموسکی و جونز .) 28 : 559 ،به همین ترتیب ،اثربشش بودن يا نبودن تیم ،به
1- Tjovsold
2- Hirokawa
3- Keyton
4- Klimoski
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 .)8222به عبارت دي ر ،برخی اعضای تیم قادر به ان یزش و تحريک دي ر اعضای

سازمان دهی (تقسیم کار و اختیار در بین اعضای گروه) ،هنجارها (قاوانین اجرايای
رسمی و غیر رسمی که گروهها برای نیمدهای باه رفتاار اعضااء ايجااد مایکنناد)
ترکیب (ويژگی های گروه مانند توانايی های مرتبط با انجام کار ،ارزش ها و نیازهای
اعضای تیم و متغیر تفاوت های فردی مربو به سن ،جن  ،ناژاد) ،رهبرری (روش
نفوذ بر دستاوردهای تیم به وسیله ابزارهای مستقیم و غیار مساتقیم باین فاردی) و
اندازه (تعداد اعضای فعال سهیم در انجام وظیفه) تیم نیز بست ی دارد (کلیموساکی
و جونز).
شواهد به روشنی نشان می دهد که همه تایم هاا اثاربشش نیساتند (هیروکااوا و
کیتون .) 559 ،قرار دادن افراد در يک گروه و درخواست از آنها بارای انجاام ياک
کار ،به اين معنا نیست که آنها وظیفه خاص را باه طاور ماؤثر انجاام خواهناد داد.
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عوامل مشتلفی می تواند کارآيی و اثربششی تیم را تحت تأثیر قرار دهد ،برای مثاال،
زمان ناکافی ،مناب اطالعااتی ،تعاارض روياه ای ،رهباری ضاعیف گاروه ،اعضاای
بی عالقه و بی ان یزه ،نداشتن دستیار سازمانی ،نبود جبران خدمت ماقی و انتیاارات
متنوع سازمانی ،از آن جمله اند (هیروکاوا و کیتون) .عوامل دي ری نیز ممکن اسات
بر اثربششی تیم تأثیر گاارد ،به عنوان مثال ،تعامالت پیشین ،ترکیب تیم ،دانش کار،
توانايی رهبری و فرهنگ سازمانی (شکل ).
تعامالت قبلی و يا آشنايی و ان

گروه ،ممکن اسات اثربششای تایم ماديريت

بحران را تحت تأثیر قرار دهد .پژوهشگران اظهار داشتهاند که آشنايی اعضاای تایم
با مهارت ها ،ديدگاه ها و سبک های بین فردی يکدي ر ،ممکن است شکل آزادتار و
بازتری از ارتباطات میان اعضای گروه را آشکار سازد (ويتنبوم و استاسر.) 551 ،8
از ديدگاه مديريت بحران ،اين سبک باز و آزادتر ارتباطی ،ممکان اسات اثربششای
کلی تیم بحران را باال ببرد .محققان دريافتند:
1- Wittenbaum
2- Stasser

8 2

تعامالت پیشین
ترکیب تیم

مدیریت بحران و

دانش کار

اثربخشی تیم

توانایی رهبری
فرهنگ سازمانی
شکل  :8عواملی که ممکن است بر مدیریت بحران و اثربخشی تیم تأثیر گذارد.

با هم ناآشنا بودند ،در برابار يکادي ر راحات تار اباراز مشاقفات
می کردند و بنابراين اوقین تأثیر را در خاالل انجاام وظیفاه شاکل
میدادند .هر چه تعداد اعضاای آشانا در ياک گاروه بیشاتر باود،
اختالف نیر آنها راحت تر بیان میشد .فضای باز بیشتر در گاروه،
يادگیری آنها را از يکدي ر افازايش داده ،بیشاتر از انجاام کاار در
کنار هم قات می بردند و رضايتمندی بیشاتری از نتاايج کارشاان
داشتند( .گوينفلد و همکاران  : 551ص

)

در يک مطاقعه مشابه ،گودمن و قیدن ) 55 ( 8متوجه شدند که کاار و آشانايی
کارکنان ،سطوح بهره وری در میان گروهی از کارگران معدن ذغاال سانگ را تحات
تأثیر قرار داد .در نهايت ،قیاناگ و همکااران ( ) 559اظهاار داشاتند کاه اعضاای
گروهی که بیشتر زمانشان را با يکدي ر می گارانند ،تجاربشاان را بایش از اعضاای
1- Goodman
2- Leyden
3- Liang
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اعضای آشنای يک گروه ،نسبت به گروههايی کاه اعضاای آن

گروه ناآشنا ،به اشتراک می گاارند .اين اشتراک تجارب ،منتج به ايان مایشاود کاه
اعضای گروه آشنا ،بتوانند مشکالتی را حل کنند کاه ممکان اسات اعضاای گاروه
ناآشنا را به ستوه آورد( .قیانگ و همکاران) .بناابراين ،از ديادگاه ماديريت بحاران،
میتوان فرض کرد:
گزاره اول :تیم مديريت بحران ( )CMTمتشکل از اعضاای باا
تعامالت و آشنايی قبلی ،نسبت به تیم مديريت بحرانی که اعضای
آن شناخت کمتری در مورد هم دارند ،احتمال بیشتری برای توقید
و به اشتراکگااری افکار و عقايد با يکدي ر دارد.
عامل دومی که ممکن است آفت تیم های مديريت بحران باشد ،هم نای اسات.
هم نی به میزان تشاابه اعضاای گاروه ،در ارزشهاا ،سااختار روانای ،سابکهاای
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ارتباطی ،نژاد ،جنسیت ،ن رش ها ،باورها ،توانايی هاا ،مهاارت هاا ،تصامیم گیاری و
اطالعات مرتبط با کار ،اطالق میگاردد (سااالزر  .) 555 ، 551 ،از ساوی دي ار،
عدم تجان

و ناهم نی ،به میزانی از تناوع و تفااوت در میاان اعضاای گاروه ،در

مواردی همچون ششصیت ،ارزش ها ،ن رش ها ،توانايی ها ،مهارت ها ،نژاد ،جنسیت،
تصمیم گیری ،سبک های ارتباطی و اعتقادات ،به عنوان عوامل مهمای در ن هداشات
ترکیب تیم ،اشاره دارد.
تحقیقات نشان می دهد که گروه های متجاان  ،وظاايف مربوطاه را باه خاوبی
گروه های ناهم ن ،انجام نمی دهند .بر اساا

نیار شااو ...« ،) 551( 8گاروههاای

متشکل از اعضای با قابلیت های متنوع و مرتبط ،اثربششتر از گروههای متشاکل از
اعضای با توانايیهای مشابه ،میباشند» (ص  .)8 9دقیلش اين است که گاروههاای
هم ن معموال کمتر هدفگرا و وظیفهگرا هستند ،که اين ،منجر به تصمیمگیری غیر
واق بینانه و ضعیف تیم میشود .از سوی دي ر ،عدم تجان  ،فرصت ابراز عقاياد و
1- Salazar
2- Shaw
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ن رش های مشتلف ،آزادی بیان و اظهار نیر و تصمیم گیری بهتر توسط اعضای تیم
را تقويت میکند (گوران و فیشر.) 521 ،8
مطاقعات مشتلف نشاان داده اناد کاه گاروههاای نااهم ون عملکارد بهتاری از
گروه های هم ون ،دارند .به عناوان مثاال ،بار اساا
( ،) 551هن امی که تنوع اطالعات کم است ،عدم تجان

نیار گروينفلاد و همکااران
گروه ،احتمال زير سوال

بردن قضاوتهاای سااير اعضاا را افازايش مایدهاد .هاافمن ( ) 555مایگوياد
گروه های ناهم ن نسابت باه گاروه هاای هم ان ،احتمااال خاالق تار باوده و باه
تصمیمهاای باا کیفیات دسات مایيابناد .در نهايات ،محققاان نشاان دادهاناد کاه
ويژگی های ششصی (ارزش ها و نیرات گوناگون) يک گروه ناهم ن ،نقش مهمای
 .) 512بنابراين ،از ديدگاه مديريت بحران ،میتوان فرض کرد:
گزاره دوم :تیمهاای ماديريت بحاران ( )CMTدارای اعضاای
ناهم ن ،نسبت به تایمهاای باا اعضاای هم اون ،ممکان اسات
احتمال بیشتری برای توقید و خلق ايدههای بهتر داشته باشند.
مؤقفه دي ری که ممکن است بر اثربششی تایم ماديريت بحاران تااثیر گااارد،
دانش از کار و وظیفه است .می توانیم اين گونه فرض کنیم که دانش کار ،نقش مهام
و قابل توجهی در اثربششی تیم مديريت بحران ايفا مای کناد .اعضاای تایم ،کاه از
برخی مؤقفه های اساسی مديريت اثربشش بحران آگاهند ،می توانند در مواق بحران،
تصمیمگیری تیم را ارتقاء دهند.
محققان دريافته اند که دانش قبلی و اطالعات کسب شده توسط اعضاای گاروه،
پیش از بح

و تبادل نیر آنان ،بر اثربششی تصمیمگیری میان اعضای گاروه ،تاأثیر

1- Gouran
2- Fisher
3- Hoffman
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در خالل تصمیمگیری تیم ايفا ماینماياد (هاافمن و مااير 51 ،؛ مااير و هاافمن،

میگاارد .به عنوان مثال ،الرسون و همکااران ( ) 551دريافتناد کاه اطالعاات باه
اشتراک گااشته شده توسط اعضای گروه ،قبل از مباحثه ،آنان را به گفت او تشاويق
می کند .با توجه به نیرات الرسون و همکاران ،علنای کاردن اطالعاات ،قبال و در
حین بح  ،يادآوری اطالعات و بررسی دقت و صحت آن را برای اعضاای گاروه
آسانتر میسازد .در يک مطاقعه مشابه ،استاسار 8و همکااران ( ) 525دريافتناد کاه
آگاهی قبلی از اطالعات ،اعضای تیم را به بح

و گفت و تشويق مینمايد.

محققان دي ری نیز اهمیت دانش پیشین و اثربششای تایم را ماورد توجاه قارار
داده اند .به عنوان مثال ،بر اسا

بیان هملو  ،ناگاراجان 1و دی ( ،)8222دانش قبلی،

اثربششی تیم در حل يک مشکل را تحت تأثیر قارار خواهاد داد .در ايان مطاقعاه،
هملو و همکاران ،اثرات کم و زياد دانش قبلای را در میاان گروهای از دانشاجويان
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

پزشکی مورد بررسی قرار دادند .مطاقعه مزبور با استفاده از ابزار مدل سازی رايانه ای
برای انجام آزمايش در زيست شناسی سرطان انجاام شاد .نتاايج مطاقعاه نشاان داد
تیم هايی که اعضای آن بدون دانش قبلای بودناد ،باه ياادگیری در حاین کاار نیااز
داشتند .آنها در برنامه ريزی ،تفسیر ،درک و فهم آنچه که انجام می دادناد ،نیاام مناد
نبودند .از سوی دي ر ،اعضای با دانش قبلی درک بیشتری از وظیفاه شاان داشاتند.
آنها نسبت به تیم بدون دانش قبلی ،ساختاريافتهتر ،آگاهتر و هدفگراتر بودند.
از ديدگاه مديريت بحران ،میتوان اينگونه فرض نمود کاه تایمهاای باا داناش
قبلی ممکن است در تصمیم گیری ،اثربشش تر از تیم های بدون دانش قبلای باشاند.
دوين ) 555( 9ادعا می کند هن امی که وظیفه ای از درجه باالی پیچیادگی و ساط
باالی تصمیمگیری در بین اعضای تایم برخاوردار اسات ،تواناايیهاای شاناختی و
دانش کاری ،مهم هستند .بنابراين ،بر اسا

اين اطالعات ،گزاره سوم بیان میگردد:
1- Larson
2- Stasser
3- Hmelo
4- Nagarajan
5- Devine
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گزاره سوم :تیمهای مديريت بحران ( )CMTکه اعضای آن از کارپیش رو مطل
هستند ،در مقايسه با اعضايی که اطالعاتی از اين کار ندارند ،ممکن است احتمال
بیشتری برای توقید ايدههای برتر داشته باشند.
عامل چهارم که ممکن است اثربششی تیم مديريت بحران را تحات تاأثیر قارار
دهد ،شیوه و سبک رهبری است .اينکه سازمانی در اداره کردن بحران موفق است يا
نه ،ممکن است به توانايی رهبر تیم برای مديريت رفتارهای متنوع اعضای گاروه و
کارکنان شرکت وابسته باشد .رهبر بحران بايستی از مهارت های قوی بین فردی کاه
باع

ان یزش اعضای تیم و کارکنان برای انجاام کاار در راساتای نیال باه اهاداف

سازمان می شود ،برخوردار بوده و اين مهارت ها را بروز دهد .عالوه بر ايان ،رهبار
وضعیت عادی بازمی گرداند ح

اعتماد به نف

را اقهام بششد .چنین رهبار تیمای

بايد شیوه ای از کاريزما و جابه روحانی را که بیان ر وفاداری و اعتماد به سازمان و
اعضای آن است در اختیار داشته باشد.
واژه کاريزما از کلمه يونانی به معنی موهبات گرفتاه شاده اسات (گیبساون و
همکاران .)8222 ،ماک

وبر 8جامعه شنا

( ) 515اصطالح کاريزماتیاک را بارای

اشاره به افراد دارای استعداد فوقاقعاده يا صفات و خصوصیات منحصر به فارد ،باه
نحوی که پیروانشان با فداکاری تزقزل ناپاير و از روی احترام ،آنان را تقادي
کننااد ،ابااداع نمااود (باارايمن  .) 558 ،طبااق نیاار هاااو

مای

( ،) 551يااک رهباار

کاريزماتیک ،از هیجانات اشتیاق و اعتماد به نفا  ،در جهات فهام و اتشااذ ياک
نقطهنیر خاص ،برای اقهام بششیدن باه مشاطباان بهارهبارداری ماینماياد .هااو
تصري میکند:
انتیار میرود که رهبر به وسیله تجلی اعتماد به نف

خاود و از طرياق
1- Gibson
2- Max Weber
3- Bryman
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تیم بايد بتواند در بین تمامی اعضای گروه و نیز کارکناانی کاه ساازمان آناان را باه

نشان دادن اعتماد به پیروان ،اعتماد به نف

را در بین پیروانش اقهام بششد.

بنابراين ،تأکید می شود که رهبر کاريزماتیک بايد اهداف پیاروان را روشان
ساخته ،باع

گردد که آنان اهداف واالتری را تنییم کرده يا بپايرند و باه

توانايی خود برای همکاری در دستیابی به چنین اهدافی باور بیشتری داشته
باشند (ص .) 5
محققان دي ری نیز ويژگیهای يک رهبار کاريزماتیاک را ماورد مالحیاه قارار
داده اند .به عنوان مثال ،هاکمن و جانساون ) 551( 8متااکر شاده اناد کاه رهباران
کاريزماتیک ،بانیان ارتبا و روابط (بین افراد) هستند .باه ايان معنای کاه ،رهباران
کاريزماتیک در ارتبا با دي ران مهاارت دارناد« .واژههاا و اصاطالحاتی همچاون،
تهییج ،ماجراجويی ،وفاداری و از خود گاشت ی ،مکررا برای توصیف روابط رهبار
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

کاريزماتیک -پیرو مورد استفاده قرار میگیرد» (هاکمن و جانسون.)811 : 551 ،
رهبران کاريزماتیک چشم اندازگرا نیز می باشاند .ايان رهباران از تواناايی خلاق
چشااماناادازهای نمااادين برخوردارنااد .آنهااا ،باادون گاام کااردن مساایر هنجارهااا و
ارزش های واض  ،به سوی آينده سازمان يا گروه نیر می کنند« .همچنان کاه تعاداد
بیشتر و بیشتری از افراد ،کانون تمرکاز نماادين رهبار کاريزماتیاک را مایپايرناد،
قدرت او رشد بیشتری میيابد» (هاکمن و جانسون .)811 : 551 ،شرايط پردغدغاه
و استر زا شامل بحرانهای سازمانی ،بیکاری يا بیاعتباری ماقکیت صنفی ،تعريف
فعلاای از واقعیاات اساات .چنااین روياادادهايی ،مشاطبااان را بیشااتر آماااده پااايرش
چشمانداز جديد اراله شده از سوی رهبر کاريزماتیک میسازد (هاکمن و جانسون).
در نهايت ،رهبران کاريزماتیک در اقهام بششی و تحت تأثیر قرار دادن مشاطباان،
چیره دست میباشند .در برخی موارد ،شنوندگان نه سوال میکنند و ناه تصامیم ياا
دستورات و رهنمودهای رهبر کاريزماتیک را رد ماینمايناد .برابار نیار هااکمن و
1- Hackman
2- Johnson
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جانسون ( ،) 551رهبر کاريزماتیک تصويری از اعتماد به نف  ،شايست ی و قابلیت
اعتماد را به نمايش میگاارد« .آنها قدرت امید و انتیارات مثبت برای قابلیت توقیاد
و بهره وری باال و استفاده موثر از زبان و اقناع برای رسایدن باه اهاداف را باه کاار
میگیرند» (ص  .)811رهبر کاريزماتیک ،با استفاده ماهراناه از فصااحت و بالغات
خود ،میتواند مشاطبان را به انجام کار ،در راستای اهداف تایم و ساازمان شایفته و
عالقمند سازد.
هاو

( ) 551اين رشته استدالل را پی می گیرد کاه عاواملی همچاون تسالط،

قزوم نفوذ و اعتقاد قاوی در عاداقت اخالقای ،باه عناوان عوامال تفکیاک رهباران
کاريزماتیک از غیر کاريزماتیک قلمداد می گردند .عالوه بر اين ،رهبران کاريزماتیاک
ايدلوقوژيک و آرمانی ،توق و انتیارات باالی ارتباطی و اعتمااد باه نفا

در هماه

پیروان و شرکت در رفتارهاايی کاه عالقاه بارای دساتیابی باه اهاداف مطلاوب را
برمیان یزاند ،درگیر میشوند (هاو

و همکاران 552 ،؛ نورتو

.)822 ،

تحقیقات سازمانی به طور موفقیتآمیازی ،رهباری کاريزماتیاک را باا ماديريت
بحران پیوند داده است .به عنوان مثال ،پیالی ) 551( 8دريافت که به نیر مای رساد
شیوه رهبری کاريزماتیک در شرايط بحرانی نسبت به شرايط غیار بحرانای ،بهتار و
موثرتر است .در يک مطاقعاه مشاابه ،هااو  ،وياوکی و فاودر (( ) 522هااو ،
اسپن لر ،1و ويوکی ) 55 ،نشان میدهند که «در شرايط و موقعیتهايی که نیاز باه
ترکیبی از پیچیدگی زياد و رهبری فعال ،به عالوه تعهد عاطفی و تالش فاوقاقعااده
رهبر و پیروان ،در تعقیب اهداف ايادلوقوژيک ،وجاود دارد ،رهباری کاريزماتیاک،
مورد نیاز و يا حداقل ،مناسب تر می باشد» (ص .) 5در نهايت ،گیبسون ،ايوانکويچ
1- Northouse
2- Pillai
3- Woycke
4- Spangler
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در اقدامات مطلاوب ،خلاق احساا

و درک شايسات ی و موفقیات ،بیاان اهاداف

و دانلی ( )8222متاکر شده اند که باه احتماال زيااد تحات شارايط بحاران ،رهبار
کاريزماتیک ظهور می نمايد .در اين وضعیت ،رهبر دارای قدرتی مای شاود کاه هار
آنچه برای حل بحران ضرورت دارد ،انجام دهد .چنین تاکتیک هاايی ممکان اسات
توانمندسازی پیروان ،تما
را شامل گردد .بر اسا

با سازمان های بیرونی يا اقدام مستقیم برای رف بحاران
اين اطالعات ،گزاره چهارم بیان میکند:

گزاره چهارم :تیم های مديريت بحران ( )CMTکه رهبرشاان سابکی از رهباری
کاريزماتیک را اراله میکند ،ممکان اسات در کنتارل ،رفا و از باین باردن بحاران
سازمانی موثرتر عمل نمايند.
در نهايت ،عامل پنجمی که ممکن است اثربششی تیم مديريت بحاران را تحات
تأثیر قرار دهد ،فرهنگ سازمان است .در صاورت وقاوع بحاران ،فرهناگ ساازمان
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نقش محوری و اساسی ايفا میکند .اينکه ،در اين حاقت ،سازمان باه کساب و کاار
معمول و متداوقش بازگردد يا نه ،به فرهنگ سازمانی بست ی دارد.
محققان ،فرهنگ سازمانی را به عنوان «آنچاه کارکناان در ساازمان درک و مشااهده
میکنند و چ ون ی شکلگیری اق وی باورها ،ارزشها و انتیارات آناان بار طباق ايان
ادراک» ،تعريف کرده اند (گیبسون ،ايوانکويچ و دانلی ،8222 ،ص  .) 2در همین راساتا،
کلمپیت (  )822فرهنگ را به عنوان « اعتقاد زيربنايی و سااختار ارزشای ساازمان کاه
توسط کارکنان به صورت عماومی باه اشاتراک گااشاته شاده و باه طاور نماادين ،باه
روشهای نافا محسو

و نامحسو

بیان میشاوند» ،تعرياف مایکناد (ص  .)12در

نهايت ،درک شاين ( ) 529از مفهوم فرهنگ ،دربرگیرنده تصاورات و باورهاايی اسات
که در ارتباطات اعضای سازمان ،به اشتراک گااشته شده است.
در صورت وقوع بحران ،ارزشها ،باورها و تصورات اتشاذ شده توسط اعضاای
شرکت ،ممکن است بازگشت سازمان به عملیات عادی اش را تحت تأثیر قرار دهد.
برخی از سازمان ها ،مديريت بحران را بیهوده و نه به عنوان نیاز ضاروری ساازمان،
1- Clampitt
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قلمداد می کنند .اين خط فکری ممکن است نتیجاه عمال مقاماات ارشاد فعلای در
داخل سازمان ،يا باورها و تصورات اساسی باشد که از نسلی به نسال دي ار منتقال
شده است .چنین توجیه نادرستی ،ممکن است برای سازمان به قیمت خسارتهاای
ماقی هن فت تمام شده و آينده سازمان را نیز در معرض خطر قرار دهد.
ری ( ) 555نشان می دهد که مديريت بحران با فرهنگ سازمانی آغاز مای شاود.
«وجود تکبر و خودبینی و يا فقدان عقل سالیم در فرهناگ ساازمان ،مای تواناد باه
بحران منجر شود» (ص  .) 5برای مثال ،مديران و يا مقامات ارشدی که سازمانشاان
را يکه تاز تصور می نمايند ،در صورت وقوع يک بحران بزر  ،متوجه میشوند کاه
آمادگی الزم را برای مواجهه با آن ندارند .اين خط فکری ،به هسته درونی ساازمان
نفوذ کرده و ممکن است اثر بششی تیم مديريت بحران را تحت تأثیر قرار دهد.
شکست خورده ،قربانی فرهنگ خودبزر بینشان شدهاند .به اين معنا کاه ،برخای
از کارکنان سازمان ،رفتارهای خود بزر بینی را انتشاب می کنند که از آن به عناوان
« نمايشی ،مستبدانه و پار طمطاراق» يااد مای شاود (ص  .)12افاراد باا رفتارهاای
پرطمطراق اغلب تصور میشوند به عنوان:
استثمارگر هم انی ،بهره کشی از دي ران ،مروج ح
يا نامعقول (حق و ناحق) از دي ران؛ آنها يک ح

انتیارات معقاول

پرطمطراق خودستايی،

اغراق موفقیتها و اساتعدادهای ذاتای خاود ،سرشاار از تاوهم موفقیات،
قدرت يا هوش نامحدود و نیازمند توجه مداوم و تحسین از سوی دي ران
را رواج داده اند .آنها فاقد همدقی ،اغلب ناتوان در تشاشیص و ياا تجرباه
احساسات دي ران بوده و تحمل سرخوردگی ناشی از تأخیر در پااداش را
ندارند (ص .)12
در صورت وقوع بحران ،مقامات ارشد ،مديران و دي ر کارکنانی که به اين خاط
فکری تن دادهاند ،اغلب ،با شدت به بحران واکنش نشاان مایدهناد .اعضاای ياک
8 5
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محققان (پاچانت و میتراف ) 558 ،نشاان داده اناد کاه برخای از ساازمان هاای

سازمان با رفتار خودستايانه ،ممکن است در طول بحاران ،از خاود احساا

شارم،

خشم و تحقیر نشان دهند (پاچانت و میتراف) .در واق  ،تیم مديريت بحران ممکان
است به عنوان گروهی بیکفايت ،سهلان اار و بای ارزش ،ارزياابی شاود .باه ايان
ترتیب ،ممکن است موفقیت و اثربششی تیم بحران مشتل شود.
توجیهات نادرست توسط افراد تنها عاملی نیست که ممکن اسات باه اثربششای
تیم مديريت بحران آسیب برساند .پاچانات و میتاراف ( ) 558بیاان مای کنناد کاه
توجیهات فرهن ی متعدد دي ری نیز ممکن است تیم مديريت بحران را تحت تاأثیر
قرار دهد .پاچانت و میتراف در پژوهش خود ،سی و يک توجیه فرهن ی نادرسات
مان تالش های مديريت بحران را يافته اند .اين توجیهات نادرست باه چهاار دساته
عمده تحت عنوان خصوصیات ساازمان ،خصوصایات محایط ،ويژگای هاای خاود
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بحران و خصوصیات تالشهای مديريت بحران تقسیم میشوند (جدول ).
هر يک از اين توجیهات ناقص ممکن است بر اثربششای تایم ماديريت بحاران
تأثیر گاارند .هن امی که اين توجیهات به وضوح محقق گردند ،ممکان اسات تایم
مديريت بحران ،پشتیبانی محدودی از ساوی ساازمان و اعضاای آن دريافات کناد.
عالوه بر اين ،ممکن است تصمیمات در رابطه با برنامه ريزی موثر ماديريت بحاران
سازمان ،به صورتی کم اهمیت و غیر قابل توجه استنبا گردند .در صاورت وقاوع
بحران ،چنین باورها ،ارزش ها و تصوراتی در فرهنگ سازمان ،عملکرد اعضای تایم
را مشتل میسازد .بنابراين ،میتوان فرض کرد:
گزاره پنجم :اگر فرهنگ سازمان ،برنامه ريزی بحاران را پشاتیبانی
نکند ،احتماال تیم های ماديريت بحاران ( ،)CMTکمتار اثاربشش
هستند.
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جدول  :8توجیحات ناقص و معیوبی که ممکن است مدیریت مؤثر بحران
را تحت تاثیر قرار دهد
ردیف

گروه  :8ویژگیهای

گروه  :2ویژگیهای

گروه  :3ویژگیهای

سازمان

محیط

خود بحرانها

اگر يک بحران عمده
اندازه ما ،ما را

رخ دهد ،افراد دي ر

محافیت میکند.

ما را نجات خواهند
داد.

شرکتهای با مديريت

هیچ ونه بحرانی
ندارند.

موقعیت خاص ما ،ما را
محافیت میکند.

1

میتوانیم خودمان را
به طور موثر از محیط
محافیت کنیم
هیچ چیز جديدی واقعا
رخ نداده است که مجوز
تغییر باشد.

بحرانهای خاص فقط

مسئوقیت مديريت

برای دي ران اتفاق

بحران ،با اششاص

میافتند.

دي ر است.

بحرانها به شیوههای
9

قطیف است; و يا ،ما

خاص مديريت نیاز
ندارند.

اگر يک بحران برای
ما اتفاق نیافتاده و يا
به ما صدمه نرسانده،
بحران تلقی نمیشود.

کافی است به يک
1

تالشهای قبلی مدیریت
بحران

ثابت شده است که

مديريت بحران شبیه انواع

بیشتر بحرانها چندان

بیمه است ،همینقدر نیاز

مهم نیستند.

است.

هر بحران چنان منحصر
به فرد است که امکان
آمادگی برای همه بحرانها
را غیرممکن میسازد.

بحرانها ،رويدادهای
منفرد هستند.

در وضعیت بحران ،ما فقط
به مراجعه به روشهای
اضطراری که در کتابچه
راهنمای بحران درج
کردهايم ،نیاز داريم.
ما تیمی هستیم که در هن ام
بحران به خوبی عمل خواهد
کرد.

بیشتر بحرانها

فقط مديران بايد از طرح-

خودبشود حل

های بحران ما آگاه باشند؛

میشوند ،قاا زمان

چرا کارکنان و يا اعضای

بهترين ياور ماست.

جامعه را بترسانیم؟

بیشتر بحرانها (اگر
نه همه) ،راه حل فنی
دارند.

ما آنقدر محکم هستیم که
بتوانیم واکنشی بیطرفانه و
منطقی نسبت به بحران
نشان دهیم.

راهحلهای سري فنی

بحران ،وقتی که اتفاق

اتفاقات ،هزينه کسب

و ماقی جهت رف

ما میدانیم چ ونه در

افتاده است ،واکنش

و کارند.

مشکل کفايت می

رسانهها دستکاری کنیم

کند.

نشان داد.
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خوب و عاقی،

محیط بیخطر و

گروه  :0ویژگیهای

(ادامه)
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ردیف
5

گروه  :8ویژگیهای

گروه  :2ویژگیهای

گروه  :3ویژگیهای

سازمان

محیط

خود بحرانها

مديريت بحران يا

بحرانها نتايج

پیش یری از بحران،

منحصرا منفی دارند،

يک کار تجمالتی

نمیتوان هیج جیز از

است.

آنها آموخت.

گروه  :0ویژگیهای
تالشهای قبلی مدیریت
بحران
مهمترين موضوع در
مديريت بحران ،حفظ
وجهه شرکت است.
تنها موضوع مهم در

2
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کارکنانی که اخبار بد

مديريت بحران ،اطمینان از

میآورند ،سزاوار

اين است که عملیات

مجازاتند.

داخلیمان دستنشورده
باقی بماند

کارکنان ما آنقدر
5

مشلص هستند که ما
بدون سؤال به آنها
اعتماد میکنیم.
اهداف مطلوب کسب و

2

کار ،استفاده از
روشهای پرخطر را
توجیه میکند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
حوزه مديريت بحران در آغاز جلب توجه و نیار محققاان مایباشاد .در حاال
حاضر ،اکثريت قابل توجه تحقیقات پیرامون ماديريت بحاران ،در قاقاب مطاقعاات
موردی ،مقاالت عمومی و نوشتارهای نیری مشتلف اراله شده است .با ايان حاال،
888

تحقیقات تجربی ،هنوز بايد بسیاری از تصورات و پیشنهادات دانشمندان اين حاوزه
را به آزمون ب اارد.
محاسبات تجربی ،باه بسایاری از تصاورات و نیرياه هاای ارالاه شاده از ساوی
دانشمندان ،اعتبار می بششد .يکای از روش هاای آزماايش تجربای ماديريت بحاران،
طراحی و مديريت يک بحران ساخت ی در سازمان می باشد .در ايان شایوه ،محققاان
ضمن تعامل مستقیم با مقامات ارشد و مديريت عاقی ساازمان ،اطالعاات ارزشامندی
در مورد اثربششی تیم بحران ،طرح بحران و کنترل بحاران را جما آوری ماینمايناد.
عالوه بر اين ،اطالعات ارزشمندی در مورد چیساتی و چرايای شکسات و تغییارات
مورد نیاز ،برای بررسی به سازمان ارسال میگردد.
روش های دي ری نیز ممکن است برای اعتبار بششیدن باه بسایاری از اساتدالل هاا و
سناريویهای فرضی را مد نیر قرار دهند .اين روش تنها میتواناد اطالعاات و دادههاايی
را درباره آنچه يک پاسخ دهنده فکر میکند در صاورت وقاوع بحاران باياد انجاام دهاد،
فراهم سازد .اقدامات پاسخ دهنده در يک بحران واقعی ،ممکان اسات باا آنچاه گازارش
شده متفاوت باشد .روش های دي ار بارای جما آوری دادههاای تجربای ،ممکان اسات
پیمايش ،پرسشنامه و يا مصاحبه را در بر گیرد .بسته به ساؤال تحقیاق و ياا فرضایه ماورد
بررسی ،هر يک از اين روشهای جم آوری دادهها میتوانند مفید باشند.
در نهايت ،سازمان ها بايد سهم خود را در تشاويق و تمارين ماديريت اثاربشش
بحران ايفا نمايند .اين فرآيند بوسیله پرداختن به مشکالت ،با طرح بحاران ،اجارا و
هدايت بحران های ساخت ی و آموزش همه کارکنان داخلی سازمان بارای ماديريت
اثربشش بحران ،آغاز می شود .همچنین ،محیط خارجی ،از جمله اششاص کلیدی و
سهامداران شرکت ،بايد از مسیرهايی کاه ساازمان در صاورت وقاوع بحاران طای
میکند ،آگاهی يابند .اين شیوه ،به سازمان اجازه میدهد که قبل از بحاران ،خاود را
در شرايط مطلوب بیابد.
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گزاره های اراله شده توسط محققان استفاده شود .برای مثال ،محققان ممکن اسات اجارای

در پايان ،نیاز به مديريت اثربشش بحران به وضوح مشهود اسات .ايان نیااز باه
مديريت ،در داخل سازمان و با پیاده سازی تایم اثاربشش بحاران شاروع مایشاود.
گزارههای پیشگفته ،عوامل پیشنهادی مؤثر بر اثربششی تیم مديريت بحران را ارالاه
نمود .گرچه هیچ يک از گزاره ها به صورت تجربی آزمايش نشده ،دقیل منطقی هار
فرض به وضوح اراله شده است .دانشمندان عالقه مند به آزمون اين گزاره ها ممکان
است استفاده از يکی از روش های جم آوری داده های اراله شده فاوق را ماد نیار
قرار دهند .من آنها را به انجام اين کار تشويق میکنم.
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