
فصلنامه د      انش پيشگيرى و مد      يريت بحران / د      ورة هشتم، شمارة اّول، بهار 1397   54

بررسى ميزان اهميت و اولويت بندى ابعاد مديريت بحران از ديدگاه كاركنان
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چكيده
زمينه و هدف: سازمان ها و صنايع پيوسته متأثر از بحران هاى پيرامون قرار دارند. ازاين رو مديران بايد براى پيشگيرى و يا كاهش تأثير بحران ها 
بر سازمان و صنايع تحت مديريت خود، چاره انديشند. بهترين اقدام به كارگيري مديريت بحران است. هدف اين پژوهش بررسى ميزان اهميت و 

اولويت بندى ابعاد مديريت بحران از ديدگاه كاركنان بود. 
روش: اين پژوهش، بر اساس روش گردآورى اطالعات، تحقيق توصيفى از نوع پيمايشى است. جامعه آمارى پژوهش شامل كاركنان صنعت پتروشيمى 
شازند و نمونه پژوهش 207 نفر از اين جامعه بود، كه بر اساس نمونه گيرى تصادفى ساده، با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه انتخاب شدند. 
گردآورى داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. ضريب آلفاى كرونباخ پرسشنامه مذكور 929 محاسبه گرديد. اين ضريب از پايايى 
برخوردار بوده است. همچنين از آزمون T و آزمون فريدمن توسط نرم افزار SPSS جهت بررسى اهميت و اولويت بندى ابعاد مديريت بحران استفاده 

شد. 
يافته ها: مقايسه ابعاد مديريت بحران با ميانگين فرضى 3 نشان داد كه ميزان اهميت تمامى ابعاد از ديدگاه كاركنان، بيش از متوسط بوده و به طور 
كلى تمامى ابعاد در سطح مطلوبى قرار دارد. از نظر اولويت بندى نيز عوامل پيشگيرى، واكنش، آمادگى و پساواكنش به ترتيب رتبه هاى نخست تا 

چهارم را كسب نمود.
نتايج: بر اساس يافته هاى پژوهش راهبردهاى سازمانى و تصميم گيرى در زمينه مديريت بحران و كاهش اثرات بحران، به ميران پيشنهاد شد.

واژه هاى كليدى: مديريت بحران، پيشگيرى، آمادگى، واكنش، پساواكنش.
◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): رحيمى، ابراهيم (بهار، 1397)، بررسى ميزان اهميت و اولويت بندى ابعاد مديريت بحران از ديدگاه 

كاركنان. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 8 (1)، 65-54.
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Abstract
Background and objective: Organizations and industries are always affected by crisis. Thus, managers should find a solution to 
prevent or reduce crisis impacts on their management organizations and industries. The best way is crisis management. The 
objective of this research is studying the importance and priority of crisis management dimensions from the employees’ view. 
Method: This study is based on a discretional method. The statistical population are 207 employees of Shazand petrochemical 
industry which chosen by random sampling. Data are based on questionnaires. The Cronbach’s alpha index of the question-
naire is 929. This index was permanent. The T test and Friedman test were used in SPSS software in order to studying the 
importance and priority of crisis management dimensions. 
Findings: The comparison between crisis management dimensions and hypothetical mean of 3 indicates that all dimensions 
importance are more than average and in general all the dimensions are at a desirable level from the employees’ vie. In the 
term of prioritization prevention, reaction, preparation and post- reaction factors were ranked first to fourth respectively.  
Result: According to the findings, organizational and decision making strategies in crisis management and reducing crisis ef-
fects were suggested to managers. 
Key words: crisis management, prevention, preparation, reaction, post-reaction.
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مقدمه
انسانى  و  جغرافيايى  اجتماعى،  اقتصادى،  سياسى،  مهم  رويدادهاى 
در دهه هاى اخير نشان مى دهد كه جوامع بشرى پيوسته دستخوش 
كه  است،  گرفته  قرار  انسان ها  مخرب  تمايالت  يا  طبيعى  حوادث 
ممكن  بحران ها  اين  است.  بوده  گوناگون  بحران هاى  بروز  موجب 
يا  و  جوامع  خارجى  و  داخلى  منافع  كه  برود  پيش  آنجا  تا  است 
لو،1383).  دهد(يقين  قرار  تهديد  مورد  را  بزرگ  يك سازمان  اعتبار 
جوامع  ماهيت  و  نهاد  در  صنعتى  حوادث  كه  پنداشت  مى توان 
گسترش  سازمان ها  روز  هر  صنعتى  جواكع  در  دارد.  قرار  صنعتى 
مورد  تكنولوژى  نيز  و  مى يابد؛  فزونى  آنها  فعاليت  دامنه  و  يافته 
استفاده آنها، پيچيدگى بيشتر و توان توليد بيشترى پيدا مى كند. 
را  بيشترى  توليد  قدرت  كه  همانگونه  تكنولوژى،  بيشتر  توان  ولى 
ممكن مى سازد، اما نيروى مخرب بالقوه موجود در آن را نيز افزايش 
مى دهد. فراونى وقوع حوادث و بحران هاى صنعتى و صدمات زيادى 
كه در اثر آن وارد مى آيد و هزينه هاى گزافى كه براى جبران خسارت 
توجه  تا  است  شده  باعث  مى شود،  تحميل  اجتماع  به  و  سازمان  به 
جلب  صنعتى  بحران هاى  و  حوادث  مسئله  به  محققان  و  مسئوالن 

شود(سعادت، 1369).
بينش و نگرش نادرست در زمينه علل بروز حوادث اضطرارى، 
عدم رعايت كامل اصول ايمنى در بسيارى از صنايع، دانش ناكافى 
مرحله  در  ايمنى  نكات  به  توجهى  كم  كاركنان،  اكثريت  ايمنى 
پتانسيل  با  كارخانه ها  از  بسيارى  هم جوارى  و  كارخانه ها،  احداث 
در  بحران  مديريت  اهميت  داليل  از  مسكونى،  مناطق  با  باال  خطر 

صنايع است.  
براى  سودمند  روشهاى  كارگيرى  به  و  بحران ها  شناسايى 
مقوله اى  بحران ها،  مديريت  كلى  طور  به  و  آمادگى  پيشگيرى، 
پر هزينه و در عين حال طوالنى مدت است، اما بايد در نظر داشت 
كه اين مسئله صرفه اقتصادى قابل مالحظه اى در بر دارد، ازاين رو  

بررسى علمى اين موضوع داراى اهميت است.
واژه بحران، هرچند از نظر زبان شناسى كم و بيش معنى واضح 
و مشخصى دارد، اما تاكنون گفتمان و ادبيات واحد و شفافى درباره 
مفهوم  از  اجماع  قابل  و  مشخص  تعريفى  ارائه  و  نگرفته  شكل  آن 
بحران ارائه نمى دهد. به بيان چارلز مك كللند در 50 سال گذشته از 

منظرهاى گوناگون درباره بحران بسيار مطالعه و تحقيق شده است، 
مفهوم  اين  از  شفاف  تعريفى  ارائه  به  تنها  نه  تالش هايى  چنين  اما 
كمك نكرده، بلكه داللت هاى آن را پيچيده تر كرده است(رابرت١، 

.(1988
تعاريف مختلف بحران كه توسط پژوهشگران مختلف بيان شده 

است در جدول 1 ارائه شده است.
مديريت بحران عبارت است از تالش نظام يافته توسط اعضاى 
سازمان همراه با ذى نفعان خارج از سازمان در جهت پيشگيرى از 
بحران ها و يا مديريت اثربخش آن در زمان وقوع(رضوانى، 1385). 
«ارتباطات»،  «سازماندهي»،  مقوله  پنچ  بر  ناظر  بحران  مديريت 
«تصميم گيري»، «شناخت عوامل بحران» و «طراحي» است. كنترل 
بحران  با  كننده   مقابله  نيروهاي  سازمان دهي  كه  مواقعي  در  بحران 

بيشتر باشد، آسان تر است(ياراحمدى خراسانى، 1387 ).
جدول 2 خالصه اى از تعاريف متفاوت از مديريت بحران ارائه 

 مى دهد.

پيشينه
با توجه به اهميت مديريت بحران در سازمان ها و صنايع، پژوهشگران 
مختلفى تالش كردند تا برنامه هايى به منظور مديريت بحران به اجرا 
در آورند. صالحى مقدم و همكاران(1393) پژوهشى با عنوان «ارائه 
نقل  و  حمل  حوزه  در  بحران  مديريت  جهت  كاربردى  مدل  يك 
جاده اى» انجام داده اند. هدف اين پژوهش، ارائة تعريف مشترك براى 
جامعه پژوهشگران و بخش اجرايى در حيطه برنامه ريزى و مديريت 

بحران است.
دولتى و مقدم(1393) در مقاله اى به بررسى ميزان استفاده از 
موردى:  مطالعه  بحران  مديريت  بر  سازمانى  ارتباطات  كانال هاى 
حاكى  نتايج  پرداختند.  سمنان  استان  صنعتى  شهرك  سازمان هاى 
بيشترين  بحران،  بروز  هنگام  كارمندان  و  مديران  كه  است  آن  از 
استفاده را از كانال ارتباطى جلسات مشترك و كمترين استفاده را 

از رسانه هاى اجتماعى به عمل  مى آورند. 
بازسازى،  پيشگيرى،  مؤلفه  چهار  از  اصفهانى(1393)  نصر 
بحران  مديريت  براى  خود  پيشنهادى  مدل  براى  مقابله  و  آمادگى 

1.  . Robert
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جدول 1. تعاريف بحران
تعريف بحراننويسنده

بحران حادثه اى است كه موجب سردرگمى و حيرت افراد مى شود، قدرت واكنش منطقى و موثر را از آنان سلب مى كند و تحقق اهدافشان را به خطر مى اندازد.هرمان(1963)
بحران يك وضعيت اضطرارى و آنى با زمان وقوع نامشخص است. ميلر و ايسكو١(1963)

بحران به مخاطره افتادن و از هم پاشيدگى كليت يك سيستم است.فينك و همكاران(1971)
بحران تهديدى براى بقاى سازمان است.ناى استروم و استارباك(1984)

بحران نوعى شكستن چارچوب ها و قالب ها است.تاشمن و همكاران(1986)
بحران در حقيقت ايجاد فشار روانى-اجتماعى بزرگ و ويژ ه اى است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره هاى متعارف زندگى و واكنش هاى اجتماعى گولد و كوئين٢(1990)

مى شود و با آسيب هاى جانى و مالى، تهديدها، خطرها و نيازهاى تاز ه اى به وجود مى آورد. 

بحران، پديدة از هم گسيخته اى است كه به صورت فيزيكى بر كل يك سازمان اثر مى گذارد و مفروضات پايه اى، احساس وجود ذهنى و محور حياتى پوچانت و ميتروف٣(1992)
وجود آن را مورد تهديد قرار مى دهد. 

بحران موقعيتى است كه افراد، گروه ها و سازمان ها با آن مواجه گشته و با استفاده از رويه هاى مورد عمل معمول قادر به مقابله با آن نيستند. بروز بوث،(1993)، ص 86
استرس فراوان ناشى از تغييرات ناگهانى، در ذرات چنين موقعيت هايى نهفته است. 

بحران هر رويداد غيرمنتظر ه اى است كه ممكن است باعث مرگ يا آسيب جدى مشتريان كاركنان يا عموم مردم شود. كاش و دارلينگ۴(1998) 

بحران، مترادف با خطر به معنى رويداد نادر شديد در محيط زيست طبيعى يا محيط ساخته دست بشر به گونه اى كه زندگى عادى را تحت تأثير قرار وانگ(1999)
دهد، مطرح شده است. 

بحران، رويداد يا واقعه اى ناگهانى است كه با آسيب هاى جانى و مالى گسترده همراه بوده و نيازمند انجام اقدامات فورى است. اين قبيل حوادث طبيعى الكساندر۵،(2002)، ص 38
كه منجر به بروز وضعيت بحرانى در جامعه  مى شوند، حداقل به طور بالقوه و اغلب خطرناك، ويرانگر و كشنده هستند. 

بحران موقعيتى غير عادى است كه ريسك فوق العاد ه اى را به سازمان تحميل مى كند و در صورتى كه به درستى مديريت نشود آثار زيان بار آن تمامى شالوف۶ ،(2003 )
سازمان را فرا  مى گيرد.

بحران يك اتفاق برنامه ريزى نشده(اما نه الزاما غير منتظره) است كه نياز به اتخاذ تصميمات استراتژيك و سريع دارد. در اين شرايط تصميم نادرست داويسپ٧ ،(2005) 
مى تواند آسيب جدى به سازمان وارد كند.

گيبسون٨(2006)
بحران، بنابر اعتبار مفهوم كلمه به مرحله پيچيد ه اى از يك كار كه يك رويداد از آن عبور  مى كند، وضعيتى كه خارج شدن از آن دشوار است، خطر 

آنى و رخدادهايى كه در جهت رفتن به سوى خرابى ناگهانى به ميدان مى آيد گفته  مى شود. بحران، به معنى ناراحتى بيان شده در جهت بهبود و يا از 
بين رفتن به هنگام وجود يك تغيير و پيشرفت مهم نيز  مى باشد. 

بحران سازمانى يك رويداد با درجه احتمال كم و تاثير گذارى زياد است كه تهديدى براى بقاى يك سازمان است و ويژگى آن ابهام در عوامل پاراسكواز٩ ،(2006)
به وجودآورنده، ميزان تأثير آن بر سازمان و چگونگى مقابله با آن است. در اين شرايط تصميمات بايد به سرعت اتخاذ گردد. 

بحران  حادثه اي است كه به صورت بالقوه ممكن است، تمام سازمان را تحت تأثير قرار دهد و به مال، شهرت و به طور كلي بهداشت و سالمت يك ميتراف و انگناس،(1381)
سازمان خسارت بي حد و حصر وارد نمايد.

بحران هر نوع حادثه غير مترقبه اى است كه به كل جامعه، يا بخشى از آن، آسيب رسانده و به عنوان بال شناخته شود. درابك-هواتمر،(1383)، ص 5

جدول 2. تعاريف مديريت بحران 
تعريف مديريت بحراننويسنده

مديريت بحران مجموعه اى از فعاليت هاى اجرايى، تصميم گيرى مديريتى و سياسى  است كه در قالب مراحلى  در راستاى نجات، كاهش دادن فوستر١٠ ،(1980)، ص 15-50
خسارت، جلوگيرى از وقفه در زندگى، توليد و خدمات و ارتباطات و پشتيبانى از محيط زيست و در نهايت بازسازى خرابى ها انجام  مى گردد. 

مديريت بحران را  مى توان برنامه ريزى، سازماندهى، رهبرى، هماهنگى، كنترل و پشتيبانى تعريف كرد. ميتچل و همكاران١١،(1989)، ص 391

مديريت بحران مجموعه اى از فرايندها براى تشخيص مطالعه يا پيش بينى بحران ها و مجموعه اى از اقداماتى است كه سازمان را قادر به كاش و دارلينگ،(1998)
جلوگيرى، يا اداره موثر بحران ها مى كند.

مديريت بحران عبارت است از تالش نظام يافته توسط اعضاى سازمان، همراه با ذى نفعان خارج از سازمان در جهت پيشگيرى از بحران ها و يا پيرسون و كلر،(1998)، ص 61
مديريت اثربخش آنها در زمان وقوع. 

مديريت بحران در برگيرنده برنامه ريزى، سازماندهى، رهبرى و كنترل دارايى ها و فعاليت هاى قبل، حين و بعد از مواجهه با رويدادهاى غير نايبلون١٢ ،(2003) 
مترقبه به منظور كاهش زيان هاى وارده به سازمان و بازسازى كامل سازمان است. 

مديريت بحران واكنشي است كه هدف آن كاهش اثرات بالياي طبيعي و انسان ساز با انجام برنامه ريزي، سازماندهي و بسيج كليه امكانات و تجهيزات.  فرانك لين١٣ ،(2004) 
مديريت بحران فرآيندى است براى رويارويى با وضعيتى دشوار و پرفشار كه همه برنامه ها –سازمان دهى ها-كنترل هاى گروهى از عمليات با ناصحى فر،(1381)، ص 52

كنش و واكنش متقابل را بسيج نموده و براى تصميم گيرى مناسب در اختيار مديرانى مى گذارد كه بايد سريع  ولى بدون شتاب زدگى اقدام نمايند. 

مديريت بحران به مجموعه اقدام هايى اطالق مى شود كه قبل از وقوع، در حين وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت كاهش هرچه بيشتر آثار و عبدالهى،(1383)، ص 60 
عوارض آن انجام  مى گيرد. 
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شبكه برق استفاده كرده و بيان  مى كند كه اين چهار مـولفه قابليت 
بهره بردارى دارد.

الگوى  «توسعه  عنوان  با  مقاله اى  همكاران(1392)  و  ربيعى 
از  استفاده  با  سازمانى  بحران  شرايط  تحت  تصميم گيرى  مناسب 
تكنيك هاى تصميم گيرى چندمعياره ANP» دو دستاورد اصلى را 
مطرح كردند. دستاورد نخست، انتخاب الگوى مناسب تصميم گيرى 
در شرايط بحرانى است كه با استفاده از نتايج محاسبه ها، مشخص 
و  بحران  مؤثر  شاخص هاى  شناسايى  نيز  دوم  دستاورد  است.  شده 

اولويت بندى شاخص ها و بررسى روابط درونى آنها است.
با  بحران  مديريت  مدلسازى  به  فكرى(1392)  و  ملكيان 
پرداختند.  كشور  پتروشيمى  صنعت  در  غيرعامل  پدافند  رويكرد 
نتايج حاصل از اين تحيق مؤيد آن است كه ميان مديريت بحران 
آموزش  تغييرات(انعطاف پذيرى)،  و  عامل  غير  پدافند  رويكرد  با 
آمادگى،  و  اطالعات  فناورى  از  بهره گيرى  پاسخگويى،  كاركنان، 
كه از اركان مشترك مباحث مديريت بحران و پدافند غير عامل به 

شمار  مى روند، ارتباطى مستقيم برقرار است.  
”ارائه ى  عنوان  با  پژوهشى  در  همكاران(1391)  و  احمدى 
براى  انسانى  منابع  مديريت  نظام  بر  تمركز  با  بحران  مديريت  مدل 
بيمارستان هاى شهر تهران“ پرداختند. در نهايتا مشخص گشت كه 
شوك،  ايجاد  پيشگيرى،  مراحل  در  حياتى  نقشى  انسانى،  نيروى 
وخامت، مزمن شدن، مهار و يادگيرى ناشى از بحران دارد. افزون بر 
اين عوامل فرهنگى مانند روحيه كار تيمى، غلبه بر ترس، تخصص 
محورى، ايثارگرى، اجتناب از شايعه، گرايش به فناورى هاى نوين 
و فرهنگ غالب و پيشرو در فرايند مديريت انسانى تأثير زيادى بر 

فرايند مديريت بحران دارند.
گليجى و همكاران(1383) به منظور تدوين و پياده سازى يك 
الگوى جامع و اثر بخش در شرايط اضطرارى و بحران، از طرحى 

كه شامل سه فاز عملياتى١ استفاده كرده است.
اسميت و اسميت(2016) پژوهشى با عنوان "مديريت بحران 
اين  يافته هاى  داده اند.  انجام  حياتى"  چشم انداز  يك  عنوان  به 
پژوهش رويكردى را در مديريت بحران به منظور به چالش كشيدن 

رويكردهاى نظرى و عملى غالب در مديريت نشان داده است.
اقدامات  فاز2:  پيشگيرى)،  وقوع(طرح  از  قبل  اقدامات  يا  مقدماتى  عمليات  فاز1:   .1

حين وقوع(طرح مقابله) و فاز3: عمليات پس از وقوع(طرح بازيابى) 

ليو و همكاران(2015) پژوهشى با عنوان ”استفاده از رسانه هاى 
اين  از  هدف  داده اند.  انجام  هتل ها“  بحران  مديريت  در  اجتماعى 
و  بحران  مديريت  زمينه  در  دولت  به  بيشتر  بينش  ارائه  پژوهش 
كمك به پاسخ بهتر به بحران هاى سالمت، با تمركز خاص بر صنعت 

هتلدارى است.
ادمن در پژوهشى كه در سال 2014 انجام داده است، اذعان 
و  فرايندها  سيستم ها،  كه  هستند  وضعيتى  بحران ها  كه   مى كند 
سبك زندگى را مختل  مى كند. آنها تإثير منفى بر افراد، دارايى ها، 
چشم انداز، عمليات و شهرت سازمان ها و جوامع  دارند. از اين رو 

نياز است تا توجه به مديريت بحران در اولويت قرار گيرد.
و  آمادگى  سطح  كه  داد  نشان  نيز  وارن(2013)  پژوهش   
نظر  در  بيشترى  جديت  با  شركت ها  توسط  بحران  از  پيشگيرى 

گرفته مى شود.
ساوالها و همكاران(2013) پژوهشى با عنوان ”بررسى بحران 
و مديريت بحران در هتل هاى اردن: شيوه ها و مالحظات فرهنگى“ 
پرداختند. نتايج نشان داده است كه فرهنگ سازمانى بر اتخاذ بهترين 
شيوه هاى بحران و مديريت بحران در هتل ها اردن تأثير گذار است.

عنوان  با  خود  دكترى  پايان نامه  در  وربيكايت(2009)، 
الگوى  طراحى  به  سازمان“  يك  در  بحرانى  وضعيت  ”تشخيص 
از  تلفيقى  به  سازمان،  يك  در  بحران  وضعيت  تشخيص  مديريت 
شبكه هاى مصنوعى پرداخته است. وى تشخيص بحران را به عنوان 

ارزيابى عمق بحران و نه تخمين علت بحران، تلقى نموده است.
عوامل  ”تأثير  عنوان  با  مقاله اى  همكاران(2007)،  و  ماير 
اين  هدف  دادند.  انجام  سازمان ها“  در  بحران  مديريت  بر  انسانى 
پزشكى  ارزيابى  سيستم  ارزيابى،  مدل  يك  انطباق  توصيف  مقاله، 
و خدمات درمانىTAS)٢) است، كه به هنگام رويارويى با بحران 
براى درك اثر عوامل انسانى يك بحران در داخل سازمان به طور 

گسترده مورد استفاده قرار  مى گيرد.
طرح مسئله

موضوع بحران در صنايع مختلف واقعيتى جداناپذير است. صنايع 
ويژه اي مانند صنايع شيميايي و پتروشيمي ظرفيت بالقوه بيشتري 
براي بروز بحران دارند. در بحران هايي كه همراه با آسيب هاي گسترده 

2.  Triage Assessment System
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جاني و مالي است، انجام اقدامات اضطراري اولويت مي يابد (عليزاده 
اوصالو و همكاران ،1391 ). 

در برنامه ريزى و تعريف استراتژى كالن براى مديريت بحران 
بحران  مديريت  الزام هاى  موضوع  دو  به  پتروشيمى  صنعت  در 
شامل سازماندهى، برنامه ريزى، استفاده بهينه از منابع، مهارت هاى 
اجزاى  همچنين  و  آمادگى  كسب  و  آموزشى  نيازهاى  و  تخصصى 
اثرات،  كاهش  پيشگيرى،  آمادگى،  شامل  بحران  مديريت  سيستم 
مقابله(امداد و نجات) و بازتوانى بازسازى  نيز داراى اهميت است 
در  مدت  ميان  راهكارهاى  تعريف  مبناى  آن  مى تواند  كاربست  و 
طرح  از  هدف  باشد.  پتروشيمى  صنعت  در  بحران  مديريت  زمينه 
در  اساسى  و  عمده  نيازهاى  از  كلى  طرح  يك  ارائه  موضوع  اين 
راستاى مقابله با بحران  بوده كه سيستم مديريت بحران بايد خود را 
به آنها تجهيز نمايد، تا بتوان سيستمى كارآمد براى مقابله با حوادث 

احتمالى در صنعت پتروشيمى ايجاد نمود. 
در  بحران  مديريت  الزامات  و  عناصر  بين  روابط  زير  نمودار 
صنعت پتروشيمى را نشان  مى دهد كه كاربست اين روابط  مى تواند 
مختلف  امكانات  و  نيروها  سازماندهى  و  برنامه ها  تدوين  به  منجر 

گردد. 

شكل 1. روابط بين عناصر و الزامات مديريت بحران در صنعت 
پتروشيمى

و  گاز  نفت،  صنايع  در  بحران  از  ناشى  اثرات  كاهش  جهت 
مديريت  بحران  است.  مديريت  برنامه  تدوين  به  نياز  پتروشيمى، 
و  ستادى  ساختارهاى  كارآمدسازى  و  طراحى  مستلزم  بحران 
عملياتى  و  اطالعاتى  مهارت هاى  ارتقاى  بحران،  با  مقابله  عملياتى 
اثربخش  و  نوين  تكنيك هاى  و  ابزار  از  استفاده  بحران،  با  مقابله 
تحقق  جدايى ناپذير  الزمه  و  بحران  مى باشد  با  مقابله  و  پيشگيرى 
بحران  شاخص هاى  يكپارچه  و  همه جانبه  شناخت  فوق،  اهداف 
 مى باشد. با ديدى جامع به ادبيات موضوعى مديريت بحران  مى توان 
دريافت كه پيشگيرى، آمادگى، واكنش و پساواكنش از مهمترين 

ابعاد مديريت بحران به شمار  مى آيند. 
مراحل مديريت بحران

الف)  پيشگيرى: اقداماتى كه پيش از وقوع بحران انجام  مى شود 
فعاليت هاى  يابد.  كاهش  امكان  حد  تا  آن  منفى  نتايج  و  آثار  تا 
و  بحران  وقوع  و ممانعت از  جهت پيشگيرى  بخش  به اين  مربوط 
يا جلوگيرى از تشديد اثرهاى ناشى از وقوع بحران طراحى  مى شود. 
فعاليت هاى پيشگيرانه به دو دسته فعاليت هاى پيشگيرانه سازه اى 

و غيرسازه اى تقسيم  مى شود:
فعاليت ها  از  دسته  آن  به  سازه اى  پيشگيرانه  فعاليت هاى   (1
و  شده  تيجاد  فيزيكى  محيط هاى  در  طريق  از  كه  مى شود  اطالق 
الزاماتى در نحوه ساخت و سازها به وسيله روش هاى مهندسى پديد 
مى آورد كه در راستاى كاهش احتمال وقوع يا اثرات بحران  اعمال 
طبيعى  بالهاى  با  مقابله  براى  فعاليت ها  اين  كه  هنگامى   مى گردد. 
انسان»  مى نامند.  توسط  طبيعت  را «كنترل  آن  شود  گرفته  كار  به 
ساز،  و  ساخت  راهنماى  تهيه  سازى،  مقاوم  شامل:  اقدامات  اين 
ساخت  اجتماعى،  پناهگاه هاى  ساخت  مجدد)،  جابجايى(مكان يابى 

سيستم شناسايى مخاطرات و ساخت سيستم نگهدارنده  است.
از   دسته  آن  به  سازه اى  غير  پيشگيرانه  فعاليت هاى   (2
يا  انسانى  رفتار  تغيير  طريق  از  كه  امى شود  اطالق  فعاليت هايى 
در  مهندسى،  وكارهاى  ساز  از  استفاده  بدون  طبيعى،  فرايندهاى 
راستاى كاهش احتمال وقوع يا پيامدهاى مخاطرات اعمال  مى شود. 
اين فعاليت ها گاهى به عنوان مكانيزم هايى جهت «وفق دادن انسان 
با طبيعت» نام برده  مى شود. به عنوان نمونه به برنامه هاى آموزشى 
كنترل،  و  تنظيمى  ابزارهاى  از  استفاده  اجتماعى،  سازى  آگاه  و 
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تعديالت فيزيكى غيرساختمانى، تعديالت رفتارى و ... مى تون نام 
برد.(شهانقى و همكاران، 1391).

همه  سازمان دهى  را  آمادگى  «هواتمر»  و  «درابك»  آمادگى:  ب) 
اقدامات واكنشى در مقابل بروز حادثه، پيش از وقوع، دانسته و در 
توضيح آن بيان  مى دارند كه حوزه هاى مختلف مسئوليت و وظايف 
مديريت بحران(اعم از هشدار خطر، برآورد ميزان خرابى و خسارات 
وارده و وظايف از اين دست) را كامًال شناخته و هر وظيفه را به ارگان 
يا فردى كه قادر به اجراى مسئوليت  است، اختصاص دهد. در نتيجه 
اگر واكنش را سلسله اقداماتى بدانيم كه تالش دارد به نيازهاى زمان 
در  را  خسارات  سطح  پاسخ ها،  اين  اساس  بر  و  دهد  جواب  بحران 
منطقه بحران زده به حداقل رساند و با عبور از وضعيت غير عادى، 
شرايط را براى اقدامات بعد از بحران به حالت عادى بازگرداند. فرايند 
شدن  عملى  كننده  تضمين  و  اقدامات  اين  بر  حاكم  روح  آمادگى 
در  آمادگى  الزاين رو  بود.  خواهد  واكنش  مرحله  به  مربوط  اقدامات 

پيوند عميق با اقدامات مقابله اى قرار خواهد داشت(جدى، 1391).
برنامه اى  نخستين  سوانح  و  بحران ها  برابر  در  آمادگى  برنامه 
است كه در چارچوب مرحله آمادگى در برابر بحران، تهيه  مى شود. 
اين برنامه شامل مجموعه اى از ريز برنامه ها است كه هر يك داللت 
بر شرايط ويژه اى دارد. برنامه مديريت بحران بايد شامل اطالعات 
زير باشد: شرايط بحرانى بالقوه، خط مشى هايى براى جلوگيرى از 
چگونگى  براى  تاكتيك هايى  و  استراتژى ها  بحرانى،  بالقوه  شرايط 
احتمالى  بحران هاى  كه  آنچه  شناسايى  بالقوه،  بحران  هر  با  مقابله 
را تحت تأثير قرار  مى دهد، ايجاد يك طرح ارتباطى موثر در مورد 
چگونگى برقرارى ارتباط با افراد و...(رجستر و الركين١، 2008).

ج) واكنش: واكنش به اقداماتى اطالق  مى شود، كه در بدو وقوع بحران 
مورد اجرا گذاشته  مى شود. اقدامات اين بخش از فرايند مديريت بحران 
جهت نجات جان انسان ها و حفاظت از دارايى ها و همچنين مقابله با 

ديگر اثرات بروز بحران ايجاد  و برنامه ريزى  مى شود. 
نوبت  اضطرارى،  شرايط  با  مقابله  مرحله  از  پس  واكنش:  پسا  د) 
منابع،  افراد،  زمان،  به  آن  انجام  كه  واكنش  مى رسد  پسا  مرحله  به 
امكانات و مديريت نياز دارد. داشتن برنامه اى جامع و از قبل تهيه 
شده براى مرحله پسا واكنش بسيار مهم است. زيرا در اين خصوص 

1.  Regester & Larkin

هرچه زمان بيشترى صرف گردد، در نهايت به همان نسبت هزينه 
 ،1390 همكاران،  و  شد(نصيرى  خواهد  بيشتر  نيز  عمليات  انجام 

ص 177).
يكى از اقدامات در مرحله پساواكنش بازسازى است. بازسازى 
جايگزينى  و  اقتصادى  زيربناهاى  خدمات،  كليه  كامل  استقرار  به 
ساختارهاى فيزيكى آسيب ديده، گردش اقتصادى و شروع مجدد 
با  طور كامل  به  بايد  بازسازى  روزمره اطالق  مى شود.  فعاليت هاى 
برنامه هاى گسترش و توسعه طوالنى مدت در جهت كاهش خطرهاى 

احتمالى در آينده، منسجم و هماهنگ باشد(بيچرانلو، 1385).
چهار اصل مهم در مرحله بازسازى عبارت است از:

 1) تنظيم برنامه واقع بينانه و مبتنى بر اطالعات و آمار كه به مدد 
آن نيازها و امكانات مشخص شود؛

 2) تعريف راهبرد كلى براى عمليات جبران كه منطبق با برنامه هاى 
پيشنهادى و احتمالى توسعه ملى باشد؛پ

راهبرد  چارچوب  در  بازسازى  برنامه هاى  همه  تنظيم  و  تعيين   (3 
تعريف شده؛

و  مدبرانه  صورت  به  پروژه ها  و  برنامه ها  از  يك  هر  اجراى   (4  
هماهنگ(تقوايى و دارابى، 1387). 

به  مقاله  اين  صنايع،  در  بحران  مديريت  اهميت  به  توجه  با 
بررسى ميزان اهميت و اولويت بندى ابعاد مديريت بحران از ديدگاه 

كاركنان صنعت پتروشيمى استان مركزى  مى پردازد. 
اهداف پژوهش

به طور كلى، اين پژوهش در تالش است تا به اهداف زير دست يابد:
هدف 1. تعيين ميزان اهميت ابعاد مديريت بحران

هدف 2. اولويت بندى ابعاد مديريت بحران
اهميت اين پژوهش در جهت ارائه راهكارهايى براى انجام هر 
چه بهتر فرايند مديريت بحران  مى باشد. استفاده از اين راهكارها و 
دستورالعمل ها براى مديريت سوانح و بحران ها و به حداقل رساندن 
در  توجهى  قابل  طور  به  صنايع  مى تواند  در  آنها  از  ناشى  خسارت 
جلوگيرى از تلفات جانى و كاهش خسارات مالى و ديگر آثار زيان 

بار اين سوانح كمك شايانى نمايد.
صورت  به  حاضر  پژوهش  سواالت  مذكور،  موارد  به  توجه  با 

زير  مى باشد:
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1. ميزان اهميت ابعاد مديريت مديريت بحران از ديدگاه كاركنان 
چقدر  مى باشد؟

2. اولويت هر يك از ابعاد مديريت بحران چگونه است؟
روش 

اين  آمارى  جامعه  است.  توصيفى-پيمايشى  نوع  از  پژوهش  اين 
مركزى  استان  شازند  پتروشيمى  صنعت  كاركنان  و  مديران  پژوهش 
هستند كه از بين آنها تعداد 207 نفر با استفاده از فرمول به عنوان 
«مطالعه  طريق  دو  از  اطالعات  جمع آورى  شدند.  انتخاب  نمونه 

كتابخانه اى» و «پرسشنامه محقق ساخته» صورت گرفته است. 
كمك  به  آن  پايايى  و  صاحبنظران  نظر  با  پرسشنامه  روايى 
ضريب آلفاى كرونباخ برابر  929 به دست آمد. تحليل داده ها با 
استفاده از روش هاى آمار توصيفى و آمار استنباطى انجام شد. در 
بخش آمار استنباطى  به منظور مقايسه ميزان اهميت هر يك از ابعاد 
مديريت بحران از آزمون t تك متغيره(مقايسه ميانگين مولفه ها با 
ميانگين فرضى 3) استفاده  شد. براى رتبه بندى ابعاد نيز، از آزمون 
رتبه اى فريدمن استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

SPSS صورت گرفت.

يافته ها
الف-يافته هاى توصيفى: همانطور كه در جدول 3 مالحظه  مى شود 
تشكيل  زن  را  آن  درصد  و 19,3   مرد  را  آمارى  نمونه  درصد   80,7
 3/9 جدول،  در  آمده  دست  به  نتايج  اساس  بر  طرفى  از   مى دهد. 
نمونه  از  درصد  سال؛ 21/3  تا 29  سنى 20  گروه  در  نمونه  درصد 
بين30 تا 39 سال؛  58 درصد از نمونه بين 40 تا 49 سال؛ و 16/9 
درصد باالتر از 50 سال سن دارند. همچنين توزيع فراوانى و درصد 
متغيرهاى سطح تحصيالت، رده شغلى، نوع شغل، و سابقه كار در 

جدول 3 آورده شده است. 
 t ب) يافته هاى آمار استنباطى: در بخش آمار استنباطى از آزمون
تك نمونه اى براى بررسى اهميت ابعاد مديريت بحران، و از آزمون 

فريدمن براى رتبه بندى ابعاد مديريت بحران استفاده شد. 
جدول 4 خروجى نتايج حاصل از آزمون t براى بعد پيشگيرى 
را نشان  مى دهد. با توجه به داده هاى جدول 4، براى بعد پيشگيرى 
مقدار سطح معنادارى P<0/05 به دست آمده است. بنابراين جامعه 
آمارى معتقدند كه ميزان اهميت اين بعد از مديريت بحران بيشتر از 

متوسط و يا زياد  مى باشد. بنابراين  مى توان ادعا كرد كه از ديدگاه 
نمونه پژوهش بعد پيشگيرى به عنوان يكى از ابعاد مديريت بحران، 

اهميت زيادى در مديريت بحران دارد.

جدول 3. مشخصات دموگرافيك
درصدفراوانىمتغير

س
16780/7مردجن

4019/3زن
سن

83/9از 20 تا 29 سال
4421/3از 30 تا 39 سال
12058از 40 تا 49 سال
3516/9از 50 سال به باال

الت
صي
 تح

طح
س

52/4ديپلم
104/8فوق ديپلم
10349/8ليسانس

8742فوق ليسانس
21دكترا

لى
شغ

ده 
6430/9مديرانر

11153/6كارشناسان
3215/5كارمندان

غل
ع ش

نو

5426/1عملياتى
6430/9ادارى و مالى
3717/9تعميراتى
5225/1مهندسى

كار
قه 

ساب

0136/3 تا 5 سال
63617/4 تا 10 سال
116732/4 تا 15 سال
164421/3 تا 20 سال
214722/7 سال به باال

هم چنين با توجه به اينكه حد باال و پايين مثبت است، در سطح 
اطمينان 95 درصد  مى توان گفت كه بعد پيشگيرى در جامعه مورد 

نظر باالتر از متوسط بوده و از سطح مطلوبى برخوردار است.

جدول 4: نتايج آزمون t  تك نمونه اى براى بعد پيشگيرى

ابعاد مديريت 
درجه t بحران

آزادى
سطح 
معنادارى

μ2-μ1
حد باالحد پايين

33/7622060/0000/97121/0916بعد پيشگيرى

ابعاد  براى   t آزمون  از  حاصل  خروجى   7 و   6 5و  جداول 
آمادگى، واكنش و پساواكنش را نشان  مى دهد. با توجه به داده هاى 
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جداول، براى هر يك از ابعاد آمادگى، واكنش و پساواكنش مقدار 
جامعه  بنابراين  است.  آمده  دست  به   P<0/05 معنادارى   سطح 
يا  و  متوسط  از  بيشتر  ابعاد  اين  اهميت  ميزان  كه  معتقدند  آمارى 

زياد  مى باشد. 
در  است،  مثبت  پايين  و  باال  حد  اينكه  به  توجه  با  چنين  هم 
سطح اطمينان 95 درصد  مى توان گفت كه ابعاد آمادگى، واكنش 
و پساواكنش در جامعه مورد نظر باالتر از متوسط بوده و از سطح 

مطلوبى برخوردار است.

جدول 5. نتايج آزمون t  تك نمونه اى براى بعد آمادگى

ابعاد مديريت 
درجه t بحران

آزادى
سطح 
معنادارى

μ2-μ1
حد باالحد پايين

24/8842060/0000/66450/7789بعد آمادگى

جدول 6. نتايج آزمون t  تك نمونه اى براى بعد واكنش

ابعاد مديريت 
درجه t بحران

آزادى
سطح 
معنادارى

μ2-μ1
حد باالحد پايين

22/0462060/0000/66860/8000بعد واكنش
جدول 7. نتايج آزمون t  تك نمونه اى براى بعد پساواكنش 

ابعاد مديريت 
درجه t بحرا

آزادى
سطح 
معنادارى

μ2-μ1
حد باالحد پايين

20/9692060/0000/57200/6907بعد پساواكنش

جدول 8. آزمون فريدمن جهت رتبه بندى ابعاد مديريت بحران

ميانگين متغير
آماره فريدمن اولويترتبه

(Chi-Square)
درجه 
آزادى

سطح 
معنادارى

3,291پيشگيرى

125,57630,000
2,293آمادگى
2,462واكنش

1,964پساواكنش

نتايج جدول 8 نشان  مى دهد كه آزمون فريدمن معنى دار بوده 
دار  معنى  تفاوت  يكديگر  با  پژوهش  متغير هاى  رتبه هاى  بنابراين 
دارند. نتايج جدول فوق نشان  مى دهد كه به ترتيب ابعاد پيشگيرى، 
واكنش، آمادگى و پساواكنش از رتبه هاى اول تا چهارم برخوردارند.

نتيجه گيرى 
همه سازمان ها و صنايع هر روز و هر لحظه تحت تأثير بحران هاى 
كوچك و بزرگ قرار دارند. بنابراين، مديران سازمان ها بايد پيوسته 

كاستن  يا  و  پيشگيرى  براى  و  باشند  بحران ها  با  رويارويى  آماده 
نمايند كه  خود چاره انديشى  بر سازمان ها و صنايع  بحران ها  تأثير 
بررسى  به  مقاله  اين  است.  بحران  مديريت  بكارگيري  اقدام  بهترين 
ميزان اهميت و اولويت بندى ابعاد مديريت بحران از ديدگاه كاركنان 

پرداخته است. 
براى بررسى اهميت ابعاد مديريت بحران از آزمون t استفاده 
هر  اهميت  ميزان  كه  داد  نشان  آزمون  اين  از  حاصل  نتايج  شد. 
زياد  مى باشد.  يا  و  متوسط  از  بيشتر  بحران  مديريت  ابعاد  از  يك 
و  مى توان چنين بيان كرد كه هر يك از اين ابعاد از اهميت قابل 
به  نهايت  در  هستند.  برخوردار  بحران  مديريت  فرايند  در  توجهى 
ترتيب  به  كه  داد  نشان  نتايج  شد.  پرداخته  ابعاد  اين  اولويت بندى 
ابعاد پيشگيرى، واكنش، آمادگى و پساواكنش از رتبه هاى اول تا 

چهارم برخوردارند.
سطح  است،  داده  نشان  وارن(2013)  پژوهش  كه  همانطور 
آمادگى و پيشگيرى از بحران توسط شركت با جديت بيشترى در 
نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر نيز در بين ابعاد مديريت 
است  شده  گرفته  نظر  در  اول  اولويت  عنوان  به  پيشگيرى  بحران، 
و از نظر كاركنان، بيشترين اهميت را داراست. صنايع مختلف و 
همچنين سازمانهاى مختلف وابسته به صنعت بايد اين بعد را بيشتر 
بحرانها به  دهند و راهكارهايى براى پيشگيرى از  توجه قرار  مورد 

اجرا درآورند. 
بين  كار  تقسيم  نظام  وجود  به  طبرسا(1383)  مثال،  عنوان  به 
دستگاه هاى ذى  ربط و متناسب بودن ساز و كارهاى هماهنگى بين 
دستگاه ها براى پيشگيرى از بحران ها و وجود مركز هماهنگ كننده 
برنامه ها و عمليات پيشگيرى از بحران به عنوان يكى از شاخص هاى 

مهم در پيشگيرى اشاره داشته است. 
پيشنهادها

به  را  رتبه  باالترين  پيشگيرى  بعد  كه  داد  نشان  تحليل  اين  نتايج 
خود اختصاص داده است. بنابراين بايد توجه خاصى را به اين بعد 
از مديريت بحران معطوف كرد. اصول پيشگيرى و كاهش اثرات از 
جمله راهكارها و دستورالعمل ها  است. از جمله اين اصول در صنعت 

پتروشيمى  مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
با  آشنايى  و  آگاهى  راه  از  فرايندها  در  موجود  خطرات  شناخت   -
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مواد موجود در فرايندها(خواص فيزيكى و شيميايى مواد)
- جايگزين كردن مواد بى خطر به جاى موادى كه از پتانسيل خطر 

بااليى در بروز حادثه برخوردار است. 
اوليه  مواد  ذخيره  ميزان  براى  مهندسين  توسط  درست  طراحى   -
متناسب با ميزان توليد و نيز ميزان ذخيره محصول انجام گيرد 
تا از انباشته شدن بيهوده مقادير باالى مواد اوليه يا محصوالت 

خطرناك جلوگيرى گردد.
- استفاده از مهندسى فرايند به منظور توليد محصولى با كيفيت و 
مقرون به صرفه و به دنبال آن خواستار تضمين ايمنى و باال بردن 
قابليت اعتمادپذيرى كارخانه شيميايى در تهيه محصول، طراحي 
مناسب تأسيسات و تجهيزات، رعايت نكات ايمني، استفاده از 
 ، خطرناك(گازها  آالينده هاي  كاهش  در  مهندسي  شيوه هاي 
بخارات قابل اشتعال و انفجار )، كنترل منابع جرقه نيز از جمله 

راهكارها به منظور پيشگيرى از حريق و انفجار  مى باشد.
بر اساس نتايج به دست آمده، بعد واكنش رتبه دوم را در بين 
ابعاد مديريت بحران به دست آورد. براى دست يابى به اهداف بهتر، 
تشكيل و سازماندهى كميته بحران و داشتن الگويى مناسب جهت 
و  خدمات  كردن  آماده  مفيد  است.  اضطرارى  شرايط  در  واكنش 
تسهيالت اورژانسى و حمايتى براى حمايت از فعاليت هاى تسهيل 
كننده در بحران، تشكيل كميته هاى تخصصى مرتبط با فعاليت هاى 
پزشكى و حفاظتى، وجود نظام ذخيره سازى براى مديريت پشتيبانى، 
پشتيبانى،  نجات(تجهيزات  و  امداد  تخصصى  تجهيزات  وجود 
سيستم  تشكيل  و  سنگين،   نيمه  تجهيزات  آموزشى،  تجهيزات 

مديريت ايمنى و سالمت نيز توصيه  مى گردد. 
در فعاليت هاى مربوط به امداد و نجات نحوه برنامه ريزى انجام 
عمليات امداد، اولويت بندى مناطق نيازمند به امداد و تقسيم وظايف 
برخوردار  خاصى  اهميت  از  كه  است  امرى  امدادرسان،  گروه هاى 
است. برآورد استعدادهاى موجود در سازمان و نيروهاى امدادى برون 
سازمانى براى پاسخگويى در قبال اين بحران ها جهت برنامه ريزى 
است.  ضرورى  امرى  اضطرارى  شرايط  در  واكنش  طرح  ايجاد  و 
تقويت  جهت  زمينه  اين  در  مرتبط  مستندسازى هاى  و  آموزش ها 
شرايط  در  واكنش  مانورهاى  و  تمرين ها  است.  مفيد  بسيار  طرح 
اضطرارى نيز از الزامات اين طرح ها  مى باشد. در نهايت تشكيل و 

سازماندهى كميته بحران و داشتن الگويى مناسب جهت واكنش در 
شرايط اضطرارى به همراه انجام تمرينات دوره اى مداوم،  مى تواند 

عواقب ناشى از اين بحران ها را تا حد قابل توجهى كاهش دهد.
ايجاد يك سامانه لجستيك بحران نيز مفيد  است. در يك سامانه 

لجستيك بحران بايد به پارامترهاى مختلف از جمله:
يك . 1 يا  و  فعاليت  يك  تدارك  براى  الزم  (زمان  پيشبرد  زمان 

محصول از لحظه آغاز طراحى يا توسعه تا لحظه ى رسيدن به 
دست مصرف كننده )؛

  محدوديت منابع؛. 2
كمبودهاى بحرانى و اتفاقى؛. 3
اولويت ها و تخصيص ها؛. 4
تطبيق و ارتباط با نيازها و رويدادها؛. 5
انعطاف پذيرى؛. 6
سهولت و تناسب؛. 7
فرماندهى و كنترل مناسب؛. 8
اطالعات دقيق، كامل و به موقع، توجه كرد.. 9

بعد آمادگى رتبه سوم را در بين ابعاد مديريت بحران به دست 
منظور  به  دستورالعمل ها  از  يكى  پژوهش  و  آموزش  است.  آورده 
مديريت  در  سوانح  دست اندركاران  است.  بحران  برابر  در  آمادگى 
كردن  روز  به  در  ديگران  تجربيات  از  و  بوده  نوآور  بايد  بحران 
و  گرفته  بهره  بحران  مديريت  چرخه  سراسر  در  عملكردها  بهترين 

سطح مهارت و دانش خود را بهبود و ارتقا دهند. 
براى نيل به اين اهداف الزم است تا در سامانه ها، پايگاه داده ها 
با  و  شود  سرمايه گذارى  آموزش  فرهنگ  شبكه،  ساختارهاى  و 
فرهنگ سازى  ممكن  عملكرد  بهترين  و  قبلى  دروس  از  بهره گيرى 
منظور  به  سازمان  در  توسعه  و  تحقيق  بخش  وجود  لزوم  شود. 
پيشرفت و توسعه علمى و آگاهى از كمى و كاستى هاى وضع موجود 
براى رسيدن به وضع مطلوب؛ ايجاد و طراحى مدل هاى آموزشى؛ 
در  استانداردسازى  مهارت ها؛  و  توانايى  سطح  بازخورد  و  ارزيابى 
آموزش هاى  در  نياز  مورد  و  مشخص  اهداف  داشتن  آموزش ها؛ 
و  آموزشى  اهداف  صحيح  تبيين  و  تعيين  كاركنان؛  سازمانى 
محتواى آموزشى؛ استفاده از روش ها و ابزارهاى آموزشى مناسب؛ 
سنجش و ارزيابى ميزان اثربخشى برنامه هاى آموزشى و ... از جمله 
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پيشنهادات مفيد در رابطه با برنامه هاى آموزشى به منظور آمادگى 
در برابر بحران  مى باشد.

مديريت منابع نيز نقش مهمى در مديريت بحران دارد. به منظور 
مديريت بهينه منابع ايجاد پايگاه منابع و سازماندهى و توزيع منابع 
انسانى و مادى توصيه  مى گردد. همچنين تهيه فهرستى از همه منابع 
يك  براى  منابع  آورى  جمع  روش  و  ماموريت  يك  در  نياز  مورد 
ماموريت در مديريت منابع(انسانى و غير انسانى) پيشنهاد  مى گردد. 
پيشنهاد  منابع  مديريت  در   ERP سيستم  از  استفاده  همچنين 
 مى گردد. ERP سيستمى است كه كليه منابع سازمان اعم از منابع 
مالى، كاال، سرمايه هاى انساني، ماشين آالت، تجهيزات، توليدات و 
هرگونه منبع ديگرى را به صورت يكپارچه و فرآيندمحور مديريت 
نموده و امكانات الزم را جهت برنامه ريزى استفاده بهينه  از اين منابع 

فراهم مي كند.
حوادث  برابر  در  آمـادگى  مهم  شيوه هاى  از  از  ديگر  يكى 
اساس  بر  مانور  انجام  با  است.  مانور  و  تمرين  انجام  غيرمترقبه 
از  بحران،  با  مقابله  مختلف  جنبه هاى  مناسب  مى توان  سناريوى 
ارتباطات  برقرارى  هماهنگى،  تصميم گيرى،  رسانى،  اطالع  جمله 
الزم  اطالعات  همچنين  و  كرد  تمرين  را  نيروها  هدايت پذيرى  و 
براى هماهنگ نمودن برنامه هاى هر يك از سازمان هاى مسئول در 

مديريت بحران را فراهم كرد. 
اجراى  و  طراحى  باالى  جايگاه  و  نقش  اهميت،  به  توجه  با 
مانورهاى مناسب و كارآمد، تبيين اصول و اساس طراحى و اجراى 

مانورهاى اثربخش، اقدامى ضرورى به نظر  مى رسد. 
و  حوادث  با  مقابله  مانورهاى  انجام  براى  برنامه ريزى 
قوت و ضعف  نقاط  مانور و تشخيص  بر اجراى  بحران ها؛ نظارت 
موجود(ارزيابى مانور)؛ تنظيم اهداف و نتايج مانور و همچنين برنامه 
زمان بندى؛ تعيين محدوده انجام مانور با توجه به اهداف مورد نظر، 
جلسات  اجراى  امكانات؛  ميزان  موجود،  تجربيات  درگير،  پرسنل 
و هماهنگى هاى الزم؛ نظارت و مديريت تمامى قسمت هاى مانور؛ 
بررسى تجهيزات و امكانات مورد نياز براى انجام مانور و ... از جمله 

اقدامات مرتبط با مانور  است.
تشكيل  بحران  مقابل  در  آمادگى  دستورالعمل هاى  ديگر  از 
تيم هاى مديريت بحران است كه مى توانند در زمان وقوع بحران هاى 

وضعيت  سوى  به  را  اوضاع  تا  دهند  انجام  سريع  اقدامات  ناگهانى 
مناسب تغيير دهند. اعضاى تيم مديريت بحران بايد شامل مديرانى 
متخصصان  از  مجموعه اى  و  بحران  مديريت  عمومى  مهارت هاى  با 
مقابل  در  سريع  عكس العمل  بروز  توانايى  كه  باشند  گوناگون 
بحران هاى مختلف را داشته باشند. انتخاب اعضايى با مهارت هاى 
توانمند  و  تيم،  كارايى  بهبود  و  توسعه  تيم،  اعضاى  ميان  در  كافى 
كردن اعضاى تيم با ايجاد فرهنگ به اشتراك گذارى دانش از جمله 

پيشنهادات به منظور تشكيل بهينه تيمها  است.
در نهايت بر اساس نتايج به دست آمده، بعد پساواكنش رتبه 
چهارم را به دست آورده است. به طور كلى، پس از مرحله مقابله با 
شرايط اضطرارى، نوبت به مرحله پسا واكنش  مى رسد كه انجام ان 
به زمان، افراد، منابع، امكانات و مديريت نياز دارد. بررسى امكان 
خطرات فيزيكى براى افراد، ارزيابى داليل حادثه توسط تيم ارزيابى 
مرگ  صورت  در  قانونى  پزشك  حضور كارشناسان  حادثه، امكان 
و مير يا جراحات شديد به منظور برقرارى امنيت و ايمنى در اين 

مرحله از اهميت برخوردار است.
به منظور موفقيت در مرحله پسا واكنش مديريت بايد در ابتدا 
يك گروه يا تيم كارى و ساختار ويژه اى را براى انجام دادن كارها 
و تقبل مسئوليتها در مرحله پسا واكنش تشكيل دهد. بدين منظور 

پيشنهادات ذيل توصيه  مى گردد:
- تشكيل تيم پسا واكنش(اعضاى تيم پساواكنش شامل نمايندگانى 
از بخش هاى مختلف مهندسى، بخش تعمير و نگهدارى، بخش 
روابط  بخش  انسانى،  منابع  بخش  بازرگانى،  بخش  توليد، 

عمومى، بخش تداركات و بخش حقوقى باشد)
- هماهنگ كردن فعاليتهاى اعضاى تيم پساواكنش

- تعيين وظايف و مسئوليتهاى اعضاى تيم
- اولويت بندى كارها در مرحله پساواكنش 

و  راهكارها  اين  از  استفاده  كه  يادآور  مى شويم  پايان  در 
دستورالعملها براى مديريت سوانح و بحران ها و به حداقل رساندن 
در  توجهى  قابل  طور  به  صنايع  مى تواند  در  آنها  از  ناشى  خسارت 
آثار  ديگر  و  مالى  خسارات  كاهش  و  جانى  تلفات  از  جلوگيرى 
بود  اميدوار  نمايد.  مى توان  شايانى  كمك  سوانح  اين  بار  زيان 
احتمال  و  موفقيت  امكان  راهكارها،  اين  از  برخوردارى  سايه  در 
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مديران  به  بنابراين  يابد.  افزايش  بحران  مديريت  فرايند  اثربخشى 
در  كه  توصيه  مى شود  پتروشيمى  صنعت  در  بحران  مديريت  حوزه 
و  بحران  مديريت  زمينه  در  گيرى  تصميم  و  سازمانى  راهبردهاى 
جهت  در  و  نموده  توجه  راهكارها  اين  به  بحران،  اثرات  كاهش 
اثربخشى برنامه هاى مديريت بحران با استفاده از اين عوامل اقدام 

نمايند.
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