
تصمیم گیری در شرایط بحرانی



مقدمھ

وابستگي وارتباط گسترش ومختلف جوامع فزاینده پیچیدگي 

کیفي وکمي رشدبراي مساعدي زمینھ صنایع،جانبھ چند

.استساختھ فراھم محیط،تھدیدات وفرصتھا

جدال درراانسان تکنولوژي وتوسعھ رشدسویک ازچنانچھ 

دیگرسویي ازوساختھ قدرتمندطبیعي رخدادھاي با

ھمھ معضالت بروزسبب صنایع تنگاتنگ ارتباط وپیچیدگي 

.استشده واحدظاھراً رخدادھاي درجانبھ 



مرور کوتاھي  برچند نمونھ  بارز از بحرانھاي  مختلف  بیست  سال  
:گذشتھ  جھان  نکات  زیر را نشان  مي دھد

Oاز . صنایع  خاصي  ظرفیت  بالقوه  بیشتري  براي  بروز بحران  دارند

جملھ، شیمیایي  و پتروشیمي، برق، حمل  و نقل  ھوایي، کشتیراني؛

O باوجود تفاوت  این  بحرانھا، ویژگیھاي  مشترک  زیادي  در

بحرانھاي  مختلف  بھ  چشم  مي خورد؛



O  آمادگي  قبلي  در کاھش  ابعاد خسارت  نقش  تعیین کننده
دارد؛

O  تصمیم گیریھاي  عجوالنھ  براساس  اطالعات  ناقص
دامنھ  خسارت  را چندبرابر افزایش  مي دھد؛

O  ارتباطات  در ابعاد مختلف  نقش  بسیار تعیین
.کننده اي  در کنترل  بحران دارد



:  وظیفھ  مدیریت  بحران

اتخاذ تصمیمات  موثر 

براساس  اطالعات  صحیح  

درجھت  کاھش  خسارات  

و کنترل  سریع  بحران 

.است



بحران عبارت  است  از:

وضعیتي  کھ  نظم  سیستم  اصلي 

یا قسمتھایي  از آن  را مختل 

کرده  و پایداري  آن  را 

.برھم  زند



  بحران چیزي  جز تجلي  برخورد تمام  عواملي  کھ  یک  مرتبھ  از حالت

.نظم  بھ  حالت  بي نظمي  درآمده، نیست

  ھیچ  بحراني  شبیھ  دیگري  نیست  و درک  تشابھات  کلیدي  براي

برنامھ ریزي  بھ منظور رویارویي  با آن  و تخفیف  اثرات  سوء بسیار 

.  ضروري  است

 اتخاذ تصمیمھاي  درست  بھ ھنگام  بروز بحران بھ  دستھ بندي  و اقعیتھا

.بستگي  دارد



غافلگیري  اولین•
عامل  مخرب  در 

و.بحرانھاست
تصمیم گیریھاي  مھم  

ھمواره  از ضروریات  
بحران در لحظات  

.اول  است



 نکات  فوق انگیزة  مثبتي  براي  تجربھ اندوزي  از

بحرانھاي  گذشتھ  ایجاد مي کند، لیکن  حداقل  سھ  دلیل  

سبب  مي شود نتایج  حاصل  از بررسي  بحرانھاي  

گذشتھ  شناخت  الزم  و کافي  را بھ  پژوھشگران  ارائھ  

.ندھد



  نخست  اینکھ  نوشتھ ھاي  تاریخي  محدود بھ  وصف  واقعھ

است  و تحلیلھاي  تطبیقي  الزم  پابھ پاي  شرح  رخداد ارائھ  

.نشده  است

 نکتھ  دوم  متاثر از نگرشي  است  کھ  ھر بحران را در

نوع  خود بي نظیر مي داند 

  سومین  دلیل  اینکھ  مفھوم  عمومي  بحران بسیار ابھام

.برانگیز است



بحران  چیست؟
کنیمبیان چنین سیستم تعریف براساس رابحران:

وضوابط براساس معین چارچوب درسیستم تشکیل دھنده اجزأ

وکنش بھ صورت روابطي شده تنظیم وسنجیده معیارھاي 

متغیرعناصرسیستم ھردر.مي کنندبرقرارھم باواکنش 

ونگھداري معیني قلمرووحدوددربایدآن تشکیل دھنده 

بھ ھم سیستم تعادل حالت این صورت غیردرشود،محافظت 

.داردوجودآن کامل محوامکان کھ جایي تا.مي خورد



  بحران عبارت  است  از وضعیتي  کھ  نظم  سیستم  اصلي

یا قسمتھایي  از آن  را مختل  کرده  و پایداري  آن  را بر 

بھ بیان  دیگر بحران وضعیتي  است  کھ  تغییري  . ھم  زند

ناگھاني  در یک  یا چند قسمت  از عوامل  متغیر سیستم  

. بھ وجود مي آورد



شدت  و ضعف  بحران

:شدت  و ضعف  بحرانھا بستگي  بھ موارد زیر دارد 

  عوامل  تشدیدکننده

 عناصر کاھش دھنده  بحران

 تکنیک ھاي  موجود براي  مدیریت  و مھار



جو حاکم  در شرایط  بحراني 

  بررسي  بحرانھاي  گذشتھ  نشان  مي دھد، افراد در اینگونھ

.موارد دچار سردرگمي  مي شوند

  ساده ترین  و در عین  حال  اساسي ترین  اشتباھات  در لحظات

.بحراني  رخ  مي دھد

 معموالً  سخن  و عملکرد مسئوالن  خالف  جھت  منافع  خود و

سازمان  آنھاست، دستپاچگي  و عکس العملھاي  غیرمنطقي  در 

.چنین  شرایطي  بسیار دیده  مي شود



جو حاکم  در شرایط  بحراني 

 ،جلوگیري  از ازدحام  خبرنگاران  کنجکاو، حفظ  اعتبار

کاھش  عوارض  و بازتابھاي  منفي  آن  بر آینده  و افکار 

عمومي  مسائلي  ھستند کھ  گاه  از کنترل  خود بحران براي  

.مسئوالن  مشکل تر مي شود

 تضادي  کھ  بین  کنترل  بحران و تسلط  بر شایعات  و

.  اعصاب  ایجاد مي گردد، دقیقاً  نمایانگر عدم  آمادگي  است



تصمیم گیري 

  تصمیم گیریھاي  مھم  و عمده  ھمواره

از ضروریات  بحران در لحظات  اول  

.است

 تصمیماتي  کھ  نھ تنھا در ابعاد

وسیعي  تاثیر مي گذارد و در حقیقت  

آینده  و گستره  بحران را مي سازد، 

بلکھ  ھمھ  در مورد آن  قضاوت  

.مي کنند



تصمیم گیري 
  حیاتي ترین  اقدام  در آغاز این  است  کھ  باید بھ سرعت  فھمید چھ

داده  است  و چھ  اقدامي  در مقابل  آن  باید انجام  داد چیزي  رخ

. و پس  از آن  شرایط  چگونھ  خواھد بود

 تصمیمات  حساس  در ساعات  اولیھ  بحران % 90بیش  از

صورت  مي گیرد و عوامل  بسیار متعددي  باید در مورد افراد 

. و مسائل  مرتبط  در آنِ  واحد در نظر گرفتھ  شود



تاثیر بحران بر تصمیم گیری
باید توجھ  داشت  بحران بھ طور اجتناب ناپذیر در سھ  بعد 

:تصمیم گیري  را تحت  تاثیر قرار مي دھد

ھدفھاي  عالي  و حیاتي  واحد تصمیم گیرنده  را تھدید مي کند؛

زمان  واکنش  را براي  اتخاذ تصمیم  محدود مي سازد؛

 عناصر و عوامل، تصمیم گیرنده  را با بروز ناگھاني  خود

.غافلگیر مي کند



سھ  عامل  مھم  کھ  در تعریف  و تشخیص  بحران از دیدگاه  روش  

: تصمیم گیري  نقش  عمده  دارند، عبارتند از

»تھدید«

»زمان  «

»غافلگیري«  .

برحسب  اینکھ  میزان  ھریک  از عوامل  سھ گانھ  مختلف بحرانھاي  

.فوق  در آنھا شدید، متوسط  یا ضعیف  باشد درجھ بندي  مي شوند



مکعب  بحران
  براساس  ترکیبي  کھ  از این  سھ  عامل  بھ دست  مي آید مکعب

.بحران ساختھ  مي شود

 و » غافلگیري«در این  مکعب  درجھ  آگاھي  در دو حد
قرار گرفتھ  کھ  مبین  ادراک  و تشخیص  و » پیش بیني  شده«

.آگاھي  مقامات  تصمیم گیرنده  از بروز بحران است

  و » تداوم  زماني» «شدت  تھدید«بنابراین  تصمیمات  بھ تناسب
.متفاوت  ھستند» درجھ  آگاھي«



مکعب بحران

:رئوس این مکعب بھ ترتیب ،حالتھای زیر را بیان می کند 

 زمان کوتاه / تھدید شدید:وضعیت کامال بحرانی

غافلگیری/

غافلگیری/زمان بلند / تھدید شدید: وضعیت نوظھور

 غافلگیری/زمان بلند / تھدید ضعیف: وضعیت بطئی

غافلگیری/زمان کوتاه / تھدید ضعیف: وضعیت ویژه



مکعب بحران

پیش بینی /زمان کوتاه / تھدید شدید: وضعیت انعکاسی

شده

پیش بینی شده/زمان بلند / تھدید شدید: وضعیت عمدی

پیش بینی شده /زمان بلند / تھدید ضعیف:وضعیت عادی

پیش بینی شده /زمان کوتاه/ تھدید ضعیف:وضعیت اداری



ھمین آنھاعمده ویژگیھاي ازیکي ونمي کنندخبرمعموالً بحرانھا

وھیجان بامواجھ راتصمیم گیرندگان کھ آنھاست غیرمترقبھ بودن 

امکانات عادي شرایط درلیکن .مي کندسردرگمي واضطراب 

سیستماتیک بھ طورکھ است امورمسئوالن دراختیارزیادي بسیار

.گردندبحراني احتمالي وضعیتھاي آماده برخوردبا

بھ این ترتیب شانس موفقیت درمھارکردن یابھره برداري ازوضعیت پیش آمد

آزمون وعملي قواعدبھ دستیابي براي کوشش .مي گرددبیشتره 

بینجامدبیشتربھ آمادگي مي تواندنوع این ازفرضیھ ھایي 



 صحت میزان مورددرمي توان راسئواالتي

امکانات مخابراتي،کانالھاي شده،کسب اطالعات 

بھ رافرضیھ وکردطرح غیره وجانشین قابل متنوع 

براي جامعي وکامل طرح آن ازپس وتبدیل قاعده 

.آوردبھ وجودبحرانبامقابلھ 



در چنین  شرایطي  منابع  قابل  دسترسي  کدامند؟ با : سوال
چھ  سرعت  و بھ  چھ  میزاني  مي توان  از آنھا استفاده  کرد؟

وجود منابع  و توانمندیھاي  مادي  و معنوي، : فرضیھ
.کیفیت  و تاثیر پاسخ  بھ  بحران را افزایش  مي دھد

در آغاز بحران، توانمندیھا و محدودیتھاي  خود را : قاعده
فوراً  ارزیابي  کنید، کمکھایي  کھ  مي توان  از سازمانھا و 

.منابع  مشابھ  بھ دست  آورد را مشخص  کنید



احتمال  رخداد چھ  اتفاق  دیگري  ھمزمان  با این  بحران : سوال
موجود است، کھ  ممکن  است  بخشي  از منابع، انرژي  توجھ  و 

آیا بحران باعث  . وقت  تصمیم گیرندگان  را بھ خود معطوف  کند
رکود و یا حدت  رخداد دوم  نخواھد شد؟

دامنھ  بحران ھرچھ  وسیعتر باشد احتمال  اینکھ  منابع، : فرضیھ
توجھ  و انرژي  بیشتري  را بھ  خود تخصیص  دھد بیشتر خواھد 

.بود

در یک  زمان  واحد ممکن  است  بیش  از یک  بحران : قاعده
بھ وجود آید، باید بھ  مسئوالن  امر براي  برخورد با سایر مسائل، 

.اختیارات  کافي  تفویض  گردد



اقدامات جملھ ازسریع ومھم تصمیم گیریھاي ھرچند
کیفیت لیکن است،بحران مدیریت اساسي واولیھ 

نیست شکي .داردتعیین کننده بسیاراھمیتي تصمیم 
داوري بھ بیشتري واقع بیني باخوب مسئوالن 

.مي پردازندگذشتھ عملکردھاي 
تصمیمات کھ مي گرددباعث تخصص وتجربھ نداشتن 

بي پایھ وناصحیح برداشتھاي وقضاوتھابراساس 
.شودگرفتھ 



تجسم  و پیش بیني  بحران 

 ودقیق برنامھ ھاي معتبرخدماتي موسسات ازبعضي
خودبراي بحرانارتباطات مورددرموشکافانھ اي 

متناسب بحرانبروزھنگام مي تواندکھ کرده اندتھیھ 
چنین .درآیدبھ اجراسریعاً وگشتھ تطبیق شرایط 

عملکردنحوه کھ شوندتھیھ زماني دربایدطرحھایي 
جامع تربیش بیني ھرچھ .استرضایت بخش سازمان 

حل براي بھتري فرصتھاي بحرانبروزھنگام باشد
.داشتخواھدوجودآنھاموفقیت آمیز



تجسم  و پیش بیني  بحران 
 لیکن نیست دیگربحرانھاي شبیھ بحراني ھیچ بااینکھ

وکشف .داردوجودآنھابین مالحظھ اي قابل تشابھات 
براي برنامھ ریزي جھت کلیدي،تشابھات این درک 

آن سوءاثرات تخفیف وبحرانبارویارویي 
بحرانھاي شناسایي ازنبایدھرگز.استضروري 

مشابھ فعالیت حیطھ درکھ بحرانھایي .شدفارغ بالقوه 
مي رسد،جامعھ بھ اطالع آن اخبارومي دھدرخ 

برنامھ ریزي تکمیل براي جدیدي سرنخھاي مي تواند
.دھدبھ دست قبلي ناشناختھ ابعاددربحران



تجسم  و پیش بیني  بحران 
 بامقابلھ براي آمادگي فکردرسازماني کھ زماني

برنامھ ریزي راه نیمھ درحقیقت دراست،بحران
وخالق مدیران مسلماً .استاضطراري مواقع براي 

وتصوررابحرانھابالقوه شرایط مي توانندمبتکر
شتاب وسرعت .کنندترسیم آن راپیچیده جزئیات 
بحرانھاي گستره وابعادمي شودسبب تغییرات 
چشمگیري تفاوتھاي مشابھزمینھ ھاي درحتي موجود
.باشندداشتھ 



تجسم  و پیش بیني  بحران 
 تصمیم گیري بھ نیازجملھ ازبحرانعمومي شرایط

خواھدنامطلوبي عواقب سریع واکنش عدم (سریع 
براي وخیم عواقب محدود،راه حلھاي ،)داشت

بااھداف گروھھایي درگیربودن وغلط تصمیمات 
خطربودن دروطرف یک ازمسئلھ درمتضاد
نمي توانددیگرسوي ازافرادمتنوع گروھھاي اھداف 

.ضروریستاقداماتي چھ دھدنشان ملموس طوربھ 
بھ اضطراري رویدادھاي تاثیروخطرھیجان،
وغیرمنتظره شوکھاي باید.داردنیازویژه اي اقدامات 

.گرفتنظرمدھم رانشده برنامھ ریزي رویدادھاي 



تجسم  و پیش بیني  بحران 
 وحساس بسیارلحظات مي تواندآنچھ دیگربیان بھ

کھ است این کندمدیریت رابحرانکننده تعیین 
مي رود؟انتظاري چھ آنھاازبدانندمختلف گروھھاي 

کنند،پرھیزبایدکاري چھ ازودھندانجام بایدچھ 
کامل خونسردي باکھ مي سازدقادرراآنھاامراین 

.شوندموفق خودکاردروکنندعمل 



:مدیریت  بحران 
مدیریت بحران بھ عنوان فرایندي 
نظام یافتھ تعریف مي شود کھ طي 

این فرایند سازمان تالش مي کند 
بحرانھاي بالقوه را شناسایي و 

سپس در مقابل آنھا .پیش بیني کند
اقدامات پیشگیرانھ انجام دھد تا اثر 

.آن را بھ حداقل برساند



عمومي،روابط شایدسازمانھا،ازبخشي گذشتھ در
داشت،بھ عھده رابحرانبارویارویي مسئولیت 

وپیچیدگي ودانستھ مھم آن راسازمان کل اکنون 
نھادھاي دولتھا،شده،سبب برنامھ ھااین پیشرفت 

روشھاي شناخت بھ ...وخدماتي شرکتھاي مالي 
رونشده بیني پیش وناگھاني تغییرات بابرخورد

تمام ازبخشي واقعاً بحرانمدیریت وآورده 
.گرددسازمانھااستراتژیک برنامھ ھاي 



 وروشن بھ صورت بحراني شرایط راھکارھاي
بھ طورھمگان باشدھم اگر.ندارندوجودمشخص 
ھم نظرآنھامضارومحاسن وکیفیت بایکسان 
مسئلھ .مي شودانتخاب ازصحبت کھ ھنگامي .نیستند
وطبیعت بنابھ .مي کندپیداقضاوت وارزش جنبھ 

متفاوت آن نتایج تصمیم گیري عامالن روحي عوامل 
گروھھاي منافع تضاداست ممکن اینجادر.است

ناشي عملي کھ تصمیم .بگذاردتاثیرتصمیم دردرگیر
نیزرامقاصدواھداف بایدانسانھاست اراده از

.بگیرددرنظر



بھ طور کلي  در ھر تصمیم  باید بھ  این  دو سوال  پاسخ  
:داده  شود

»  باتوجھ  بھ  ھدفي  کھ  تصمیم گیرنده  دنبال  مي کند، چھ
رابطھ اي  بین  ارزش  موضوع  و میزان  ریسک  یا 

»احتمال  خطر وجود دارد؟
» چھ  تناسبي  بین  مقاصد دنبال  شده  و وسایلي  کھ  در

»اختیار است  وجود دارد؟
معموالً  رابطھ  اول  را در چارچوب  استراتژي  و رابطھ  

.  دوم  را در قلمرو تاکتیک  بحث  و مطالعھ  مي کنند



 کھ بحرانھایي انواع براي عملیاتي برنامھ یک داشتن
بھ ھمراه مي دھدروي سازمان فعالیت حوزه در

مي توانداستراتژیکي،وتاکتیکي راھنمایي گروھھاي 
فرصت بھترین امراین .دھدتغییربھ کلي رااوضاع 
کھ بحراني ھرباقاطع وسریع مقابلھ براي راممکن 
کھ اضطراري برنامھ یک .مي کندفراھم مي دھدروي 

آن خاص مشکالت وسازمان براي خاص بھ طور
.کندجلوگیري بحرانرشدازمي تواندباشد،شده تھیھ 



 بازتابھاي  بحران  بھ عنوان  عوامل  خارجي  عبارت  از
خسارت، جریان  فزاینده  وقایع، مشکل  زمان  و افکار 

.عمومي  ھستند
  واکنشھاي  احساسي  بحران بھ طور عام  شامل

ناباوري، قبول  شکست، وحشتزدگي، کوتھ  نظري، 
مقصر دانستن  این  و آن  و جریحھ دار شدن  احساسات  

.است
کھ  در ھر بحران عوامل  خارجي  و واکنشھاي  احساسي  

.بحران، با درجات  متفاوت  عمل  مي کنند



کنترل  برنامھ ریزي  شده  بحران 

 تاکردخواھدایجادتواني سنجیده برنامھ اي داشتن
بھ کاردست بھ سرعت صحیح روشي بامسئوالن 

تقسیم سازماندھي،عمومي،مواردکلیھ زیرا.شوند
اختیارات ومسئولیتھاتعیین ومنابع تخصیص کارھا،

.استشده تعیین نیزارتباطي کانالھاي وشده انجام 
مکانیسم ھاي ازمي تواندفوق مواردکلیھ بنابراین 

تغییرات برنامھ بھ سرعت وشودحذف بحرانکنترل 
.گرددآغازخاص شرایط بامتناسب 



براي  تدوین  چنین  برنامھ ھایي  مي توان:

O  از آرأ عمومي، نظر مشترکان، نظر کارکنان  براي
تجزیھ و تحلیل  بحرانھا کمک  گرفت؛

O در سمینارھاي  داخلي، ارتباطات  دوره  بحران را
مشخص  و آمادگي  در سطوح  مختلف  ایجاد کرد؛

O  براي  ایجاد تیم ھاي  خبره، متخصص  و ھم  روحیھ
تحقیقاتي  انجام  داد؛



O  یک  لیست  از مدت  زمان  و منابع  ضروري  جھت
آمادگي  براي  بحران، تھیھ  کرد؛

O بادرنظر گرفتن  مسائل  مربوط  بھ  آموزش  و
ارتباط، شناخت  درازمدتي  از بحران بھ دست  آورد؛

O  یک  استراتژي  کلي  براي  مقابلھ  با وضعیتھاي
.بحراني  در مدیریت  بھینھ  سازمان  گنجانید



 براي فعالیتھایي شامل اضطراري عملیات برنامھ
.استسازمان اھداف وعملیاتي اصول ازپشتیباني 
رونددررابرنامھ ریزي پژوھش سیستم مي توان 

اھداف بھ نیل براي سازمان کھ عملیاتي استاندارد
قراردادن مثال بھ عنوان .دھیمقرارمي کنددنبال خود
لیستي سانحھ،یک اثرات تعیین براي پرسشنامھ یک 
.مي کندمشخص راشرکت آسیب پذیرنقاط از

تخمین درمي کندمشخص سیستماتیکي تحقیق چنین 
راچیزھایي چھ سازمان خاص،مسئلھ یک دینامیک 
.نمي داندراچیزھایي چھ ومي داند



در این  فرآیند سازمان  بھ  دو دستھ  اطالعات  نیاز دارد.
:سواالتي  براي  تجزیھ  و تحلیل  امور: الف  

مسئلھ  اساسي  بحران احتمالي  چیست؟
بحران چھ  خطراتي  را بھ وجود خواھد آورد؟

:سواالت  استراتژیک: ب  
نقاط  قوت  شما در این  مورد کدامند؟

آیا امکاني  براي  بھ حداقل  رساندن  اثرات  این  وضعیت  
بھ نظرتان  مي آید؟ 



 گروھھاي بایدتیم،اجرایي ومدیریتي منابع تعیین براي
رامي گذراندتاثیرشرکت تصمیمات برکھ مختلفي 

تیم مسئولیتھاکردن مشخص بھ سپس .سازیممشخص 
جمعاً کھ برنامھ عناصرواستراتژي ھاترسیم وبحران
.بپردازیممي دھد،شکل رابحرانبھ نسبت واکنش 

 دقیق تعیین بھ بستگي افرادمشارکت اساسي نکتھ
تفویض .آنھاستبامتناسب اختیارات تفویض ومسئولیتھا
زمان کھ است این دلیل بھ افرادبھ مسئولیتھاواختیارات 

بھ وجودجدیدي مسئولیتھاي وشده عوض نقشھابحران
.نبوده اندمطرح ھرگزھنگام آن تاکھ مي آیند



 اصول ازیکي مسائل روشن وواضح بیان وریزه کاریھابھ توجھ
کھ کارھایي لیست .استاحتیاطي طرح ھرگونھ برنامھ ریزي راھنماي 

بسیاربحراني شرایط درشوند،مالقات بایدکھ افرادي وشودانجام باید
بودن بافراھم بحراني،وضعیت یک بحبوحھ درزیرااست،ارزشمند

آدرسھا،(الزم نکات باھمراه مسئولیتھاووظایف ازآماده جدول یک 
کھ موقعي حتي کھ بودمطمئن مي توان )اجراچگونگي وابزاراسامي،
.گرفتخواھدانجام الزم اقدامات است،شده پروحشت ازافرادوجود

ایرادات وکرداجرابارچندین تمرین بھ صورت مي توان رابرنامھ این 
اضطراري عملیات برنامھ کرد،توجھ بایدضمناً .ساختبرطرف آن را
جانشین جدیدابزارھاي وآدرسھااسامي،تاگرددبھ روزمرتباً باید

گرددقبلي موارد
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از بحرانھای

واقعی
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ھواپیماربایي  
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