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چکیده

 رفاه و زندگی انسانها را در سراسر دنیا تهدید میکند به تنهایی توسط یک بازیگر قابل حل نبوده و مستلزم مشارکت شبکه، مسائلی که آرامش:زمینه و هدف
 اما مشکل اینجاست که فرم شبکه به خودی خود باعث افزایش عدم اطمینان. بشر دوستانه و کسب و کارها است، غیرانتفاعی، سیاسی،گستردهای از سازمانهای دولتی
 بنابراین هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش کلیدی.در هماهنگی شده و هماهنگ نمودن بازیگران مختلف در یک شبکه گسترده امری دشوار و زمان بر است
است که علیرغم عدم اطمینان و دشواری هماهنگی در شبکهها چطور میتوان رویکرد شبکه را به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران و پاسخگویی به آن به کار برد؟
،» «شبکه،» تعداد بیست مقاله از میان مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر بین المللی طی بیست سال اخیر که عنوان آنها شامل کلید واژگان «مدیریت بحران:روش
 رویکردی ترکیبی برای، «بسیج شبکه» و «سیستم فرماندهی حادثه» میباشد انتخاب شده و با مرور ادبیات مدیریت بحران و شبکه و تلفیق آنها،»«عدم اطمینان
.پاسخگویی و مدیریت بحران ارائه میشود
 روش هایی که برای غلبه بر این عدم اطمینانها. عدم اطمینان استراتژیک و عدم اطمینان نهادی، عدم اطمینان حقیقی: سه نوع عدم اطمینان شبکه عبارتند از:یافته ها
 سیستم، به منظور افزایش هماهنگی در شبکهها نیز میتوان از بسیج شبکه. داشتن روابط کاری قوی و پیش برنامه، آشنایی، یادگیری:میتوان به کار گرفت عبارتند از
.فرماندهی حادثه و رویکر د حکمرانی شبکهای استفاده کرد
 رسیدگی به امور بحرانهای جدید و نامنظم نیازمند یک شبکه تخصصی از پاسخ. تعریف میشود، بحران از طریق رابطهای که با عدم اطمینان دارد:نتیجه گیری
 یکی. لذا الزم است روش هایی برای غلبه بر این عدم اطمینان به کار گرفته شود. اما فرم شبکه خود سبب افزایش عدم اطمینان در هماهنگی میشود،دهندگان است
 عدم اطمینان حقیقی را کاهش داده و مهارتهای یادگیری را در، یادگیری بین سازمانی با ادغام دانش. فرایند یادگیری است،از روشهای مهم غلبه بر عدم اطمینان
 همچنین احتمال میرود "آشنایی" عدم اطمینان نهادی را کاهش دهد؛ چرا که بدین وسیله پیش زمینههای.)2004 ،میان بازیگران پرورش میدهد (براس و همکاران
 فرایند بسیج شبکه و سیستم.مختلف بازیگران شناخته شده و راه هایی که از آن طریق این تفاوتها میتوانند به شکل قابل قبولی رفتار را شکل دهند تعریف میشود
 توزیع، همکاری و اثربخشی تیمی، شبکهها از طریق تسهیل یادگیری.فرماندهی حادثه نیز به عنوان روش هایی برای افزایش هماهنگی در شبکه قابل استفاده میباشند
.دانش و اطالعات و کسب مشروعیت میتوانند در مدیریت بحران مفید واقع شوند

. سیستم فرماندهی حادثه، بسیج شبکه، عدم اطمینان، شبکه، مدیریت بحران:واژههای کلیدی
 مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد شبکه،)1395 ، مسعود (پاییز،  سیده الهه ؛ زارعی، عادل رستخیز:)2010  ويرايش ششم،APA ◄استناد فارسي (شيوه
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Crisis management based on network approach

E. Adel Rastkhiz, PhD student of entrepreneurship, Tehran University, Iran, elahe.adel@ut.ac.ir
B.Zarei, Associate Professor in School of Entrepreneurship, Tehran University, Iran bzarei@ut.ac.ir

Abstract
Background and objective: Issues that threaten peace, life or wellbeing of humans in specific regions of the world cannot
be solved by any single actor. It requires participating of wide networks of political, business, governmental, non-profit and
humanitarian organizations.
The problem is that the form of network by itself increases the uncertainty about coordination and also, collaboration of different actors in a wide network is difficult and time-consuming. So, the purpose of the present study is answering to the critical
question that despite the uncertainty and difficulty of coordinating the networks, how can one use network approach as a tool
to manage and respond to the crisis?
Method: A sample of 20 articles which include the keywords of “Crisis management”, “Network”, “Uncertainty”, “Mobilizing
Network” or “Incident Command System” are selected from ISI articles published through the past twenty years. Then, by reviewing the literature of crisis management, networks and combining them, a combinational approach is proposed to respond
and manage the crisis.
Findings: Three types of network uncertainty are substantive uncertainty, strategic uncertainty and institutional uncertainty.
There are some techniques to overcome these uncertainties such as learning, familiarity, strong prior working relationships
and preplanning. Mobilizing network, incident command system and network governance can be used to increase network
coordination.
Conclusion: Crises are defined by their relationship with uncertainty. New and non-regular crisis tasks would require an ad hoc
network of responders but the form of network by itself may increase the uncertainty of coordination. So, some methods are
needed to overcome uncertainty. One of the important methods in this regards, is the process of learning. Inter organizational
learning reduces substantive uncertainty and fosters partnership skills among participants. Familiarity is also likely to reduce
institutional uncertainty, as the different backgrounds of actors become known and as the ways in which these differences
can acceptably shape behavior become defined. Mobilizing networks and incident command system are also can be used as a
ways of increasing network coordination. Networks by facilitating learning, cooperation and team effectiveness, distribution
knowledge & information and legitimacy can be useful to manage crisis.
Keywords: Crisis management, Network, Uncertainty, Mobilizing Network, Incident Command System
uCitation (APA 6th ed.): Adel Rastkhiz, E. Zarei, B. (2016, Fall). Crisis management based on network approach. Disaster Prevention
and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 6(3), 209-223.
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کنترل کن د (فرازمند.)150 ،2007 ،

مقدمه

در طول تاریخ ،شایستگی دولتها در مدی ریت بح ران و ش رایط

اضط راری ،پیشگیری یا مدی ریت بالیای فاجعه بار ،حفظ جان ،مال

و تأمین امنیت شهروندان مورد آزمایش ق رار م یگیرد .شکست
در چنین آزمایشاتی م یت واند دولتها را س رنگون کرده و سرآغاز

انقالبهای تغییر حکومتی شود .امروزه آزمون این شایستگ یها
بسیار مهم تر از گذشته است چ را که به نظر م یرسد دولتهای

جدید به لحاظ تکنولوژیکی مجهز تر بوده و باید ب رای حکومت

به مشروعیت و اعتماد مردم خود تکیه کنند (ف رازمند،2007 ،1

 .)149شکست در پاسخگویی به بح ران ،ادارهی کارآم د و مدی ریت

م وارد اضط راری م ربوط به آن ممکن است منجر به از دست دادن
مشروعیت و سقوط سیستم شود .همچنین ممکن است هرج و مرج

ایجا د کرده و سبب بح رانی با ع واقب گسترده و پیامدهای غیر قابل
کنترل شود.

ضعف مدیریت بحران در کشور بارها توسط مقامات مسئول

مور د تأکی د قرار گرفته است .مواردی همچون آمارهای متناقض از
میزان تلفات و خسارتهای وارده ،عدم وجو د یک تقسیم کار دقیق

بین اعضای سازمان ،عدم هماهنگی میان دستگاههای گوناگون برای

برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و سریع جهت کنترل و مدیریت

بحران از جمله کاستیهای کشور در زمینه مدیریت بحران هستند.

رفع این کاستیها مستلزم شناخت مجموعه عواملی ست که در ایجاد

آنها نقش دارن د تجربهی تلخ بحرانهای گذشته همچون زلزله رودبار،
زلزله بم ،سیل نکاء ،آتش سوزی در مناطق جنگلی غرب کشور و

غیره اهمیت آمادگی کامل برای رویارویی و مدیریت این وقایع

را بیش از پیش آشکار میکند .لذا تدوین یک مدل کاربردی برای

مدیریت بحران بر اساس مشارکت شبکه ای از سازمانهای مربوطه
ضروری به نظر میرسد .بحرانها خارج از یک زنجیرهی کوتاه از

وقایع متول د میشوند ،اغلب پیش بینی نشده و غیر منتظره میباشند

اما با وقایع پویا که طی ماه ها ،روزها ،ساعتها و حتی دقیقهها رخ
یده د توسعه مییابند .آنها روال عادی زندگی و حکومت را مختل
م

کرده ،سیستمهای مقرر را برهم زده و سبب نگرانیهای جدی میشوند
و پویاییهایی را ایجا د میکنن د که هیچکس نمی توان د پیش بینی و

1. Farazmand,

با این که خدمات اضطراری برای پاسخگویی به فجایع زیست

محیطی ،صنعتی یا حمل و نقلی از مدتها پیش سازمان دهی شده

اما مفهوم مدیریت بحران فراتر از پاسخگویی عملیاتی به این قبیل
موارد اضطراری و نیز فراتر از اولویتهای دفاع نظامی ست .یک
بحران تنها هنگامی توسعه مییاب د که «یک اختالل جدی در ساختار

اصلی سیستم اجتماعی یا ارزشها و استانداردهای اساسی آن به

وجود آید» ( .)9 ،1992 ،KPMGبنابراین ،مدیریت بحران یک

تابع بسیار گسترده ست که ممکن است در یک سطح متنوع وسیع
و غیرقابل پیش بینی از حوادث مورد نیاز باشد .حوادثی همچون

بحرانهای آب و هوایی ،بیماریهای همه گیر ،تروریسم ،جنگ،
ناآرامیهای اجتماعی یا تغییرات سیاسی  -اقتصادی غیر معمول در
کشور خود ،همسایه و یا کشورهای متح د (هینزن .)12 ،1995 ،
بحران 3متفاوت از فاجعه4ست .بحران معموالً در وهلهی نخست،
2

نه تنها شامل یک رویداد تکی نیست بلکه مجموعه ای از رویدادها
را در بر میگیرد که باهم منجر به یک وضعیت غیر عادی میشوند.
ثانی ًا ،بحران لزوم ًا همواره شامل یک سانحهی فیزیکی نیست ،گرچه

ممکن است معلول یک فاجعه باشد .ثالث ٌا ،بحران معموالً یک منشأ
پراکنده دارد .داشتن یک دیدگاه کلی از عوامل کالنی که بحران را

هدایت میکنند دشوار است .و سرانجام اینکه همیشه آشکار نیست

که چه اقدامی و توسط چه کسی نیاز است که صورت گیرد .بیش از
خود فاجعه ممکن است یک تضاد منافع وجود داشته باشد که منجر

به درگیری شود (.)9 ،1992 ،KPMG

ویژگیهای متمایزی از یک بحران وجو د دارد .همان طور که

در گزارش عالی KPMGا منتشر شده هر بحران منحصر به فر د
5

است .اگر ناشی از شکست تصادفی سیستمها باشد ،تنها در یک

حوزهی محدود رخ میدهد اما اگر ناشی از عدم اطمینان استراتژیک
مربوط به رفتار انسانها یا سازمانها باشد ممکن است در سطوح

بسیار گسترده تری رخ دهد( .)4 ،1992 ،KPMGهمچنین ،این

عدم اطمینان میتواند در ویژگیهای دیگر یک بحران نیز منعکس
شود.

Heinzen
crises
disaster
)Klynveld Management Consultants (KPMG

2.
3.
4.
5.
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بحران از طریق رابطه ای که با عدم اطمینان دارد تعریف میشود

ناشی از شکل ساختاری نسبت ًا سست آنها ست .عضویت بسوی

یک تناظر ناقص بین اطالعات و محیط تعریف کرد (استینبرونر،2

مرخص ش وند و تصمی مهای جمعی بیشتر به اجماع بستگی دارد تا

مشکالت اجتماعی هستند که سراسر مرز و بوم را تحت تأثیر قرار

ع دم اطمینان نهادی :11برخاسته از تالش ب رای هماهنگی بازیگ رانی

(برندستورم ،باینندر ،تی هارت .)191 ،2004 ،1میتوان بحران را

 .)16 ،2002همچنین ،میتوان گفت بحرانها نمونههای شدید

میدهند و نیازمن د پاسخ شبکه ای میباشند (کپنجان ،کلیجن،3

 .)2004دینز 4بر این باور است که ایدهی پاسخگویی شبکه ای به

بحران ،ایدهی جدیدی نیست گرچه در ادبیات بحران نادیده گرفته
شده است .از نظر وی نقش روابط بین سازمانی به سال  1970بر
میگردد .او معتق د است رسیدگی به امور بحرانهای جدید و نا منظم

نیازمند یک شبکهی اضطراری تخصصی از پاسخ دهندگان است.

داوطلبانه بودن گ رایش دارد .اعضاء م یت وانن د هر زمان که بخ واهند

به دستور دادن و دستور گرفتن (پاول.)1990 ،10

که هر یک ادراکات ،هنجارها و اهداف خاص خود را دارند و از
زمینههای نهادی ،سطوح اج رایی یا سازمانی مختلف آمده اند.

اکنون با توجه به اهمیت مدیریت و پاسخگویی به بحران و با

در نظر گرفتن ویژگیهای بحران از جمله عدم اطمینان ،منحصر

به فرد بودن و دشواری اتخاذ یک دیدگاه کلی از عوامل هدایت
کننده آن ،این پرسش مطرح میشود که علیرغم دشواری هماهنگی

هیلیارد )2000(5نیز انواع مختلف شبکههای پاسخ به بحران را در

و عدم اطمینان موجو د در شبکه ها ،چطور میتوان رویکرد شبکه

به تفصیل شرح داده است (موینیهان .)354 ،2008 ،6همچنین،

پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی بوده و با تلفیق

حوزهی مدیریت آتش سوزی ،مدیریت اضطراری و امنیت عمومی

را به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران به کار برد؟ لذا این

کپنجان و کلیجن ( ،)2004سه نوع عدم اطمینان شبکه 7را طبقه

ادبیات مدیریت بحران و ادبیات شبکه ،که هر یک به صورت مجزا

جهت است که تأکید میکند فرم شبکه به خودی خود سبب افزایش

پاسخگویی بحران دارد .بدین منظور ،در ادامه به بررسی روشهای

بندی نموده و بر این باورند که ارزش این طبقه بندی سه گانه از آن
عدم اطمینان در هماهنگی میشود:

ع دم اطمینان حقیقی :8برخاسته از فقدان دانش درباره مسأله یا

اطالعات اضافی غیر قطعی است .عدم اطمینان حقیقی به نقش

عدم اطمینان ب رای بازیگ ران شبکه اشاره دارد .بسیاری از آنها خود

تکامل یافته اند ،سعی در ارائهی رویکردی تلفیقی برای مدیریت و

غلبه بر عدم اطمینان و افزایش هماهنگی در شبکهها و نقش آنها

در تسهیل مدیریت بحران پرداخته میشود.

روش

را در یک محیط نا آشنا م ییابند و درحال کار کردن با اف رادی که

پژوهش حاضر ،با مرور ادبیات مدی ریت بح ران و شبکه به تلفیق

بوده یا هیچ تج ربه ای ندارند.

ترکیبی ارائه م یدهد .ب رای این منظور ،تعداد بیست مقاله از میان

تا بحال ندیده اند و نیز موظف به انجام وظایفی که در آن کم تج ربه

آنها پرداخته و ب رای پاسخگویی و مدی ریت بح ران ،یک رویکرد

ع دم اطمینان است راتژیک :9از آنجا ناشی م یشود که شبکهها

مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر بین المللی 12طی بیست سال

حفظ کرده و درباره انتخابها ی شان عدم اطمینان ایجاد م یکنند.

«بسیج شبکه»« ،عدم اطمینان» و «سیستم فرماندهی حادثه»

دارای بازیگ ران متعددی هستند که بخشی از استقالل است راتژیک را
بخش عم ده عدم اطمینان است راتژیک که شبکهها با آن م واجهند
Brandstrom, Bynander, and ‘t Hart
Steinbruner
Koppenjan, Klijn
Dynes
Hillyard
Moynihan
network uncertainty
Substantive uncertainty
Strategic uncertainty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

اخیر که عنوان آنها شامل کلی د واژگان «مدی ریت بح ران»« ،شبکه»،
م یباش د انتخاب شده و با مرور مقاالت ،به این پرسش پاسخ داده
م یشود که علیرغم عدم اطمینان و دش واری هماهنگی در شبکه ها،
چگونه م یت وان رویکرد شبکه را به عنوان ابزاری ب رای مدی ریت بح ران

و پاسخگویی به آن به کار برد.

10. Powell
11. Institutional uncertainty
12. ISI
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راهکارهایی برای غلبه بر عدم اطمینان

باشد" (بوین و همکاران .)120 ،2005 ،دالیل متعددی مبنی بر

عدم اطمینان حقیقی برخاسته از ماهیت مسأله است در حالیکه عدم

اینکه چرا یادگیری بحران دشوار است وجود دار د که در ادامه به

یادگیری بین سازمانی با ادغام دانش ،عدم اطمینان حقیقی را کاهش

مورد بررسی قرار میگیرد .تبعات بحران ،یادگیری را دشوار

اطمینان است راتژیک و عدم اطمینان نهادی مالزم فرم شبکه م یباشند.

یده د (ب راس
داده و مهارتهای یادگیری را در میان بازیگ ران پرورش م 

طور خالصه لیست شده و موانع این یادگیری با جزئیات بیشتری
تر میکند .تجربه ،مشاهده شکستها و یادآوری آنها در آینده

نهادی را کاهش ده د چ را که بدین وسیله پیش زمینههای مختلف

بهترین یادگیری را بدنبال دارد (سنگه )23 ،1990 ،اما وقایعی
ِ
تجربی تدریجی را باال میبرند
با پیامدهای شدید هزینهی یادگیری

به شکل قابل قب ولی رفتار را شکل دهن د تع ریف م یشود .بناب راین به

جایگزین هایی باشیم که از طریق سعی و خطا ،یادگیری به همراه

و همکاران .)2004 ،همچنین احتمال م یرود «آشنایی»  1عدم اطمینان

بازیگ ران شناخته شده و راه هایی که از آن ط ریق این تفاوتها م یت وانند

(الپورت ،کانسولینی .)1991 ،7در چنین مواردی ،اگر به دنبال

نظر م یرس د شبکههای مسن ب رای رفع عدم اطمینان است راتژیک و

داشته باشد ارزان تر خواهد بود .پتانسیل یادگیری تا ح د زیادی

( ،)2000داشتن روابط کاری قوی و پیش ب رنامه نیز به کاهش عدم

جمله زمان ،جغرافیا ،ماهیت و قلمروی بحران ،فناوریهای مربوطه،

نهادی در موقعیت بهتری ق رار داشته باشند .بر اساس یافتههای هیلیارد

به دسترسی به دروس عملی بستگی دارد .بسته به متغیرهایی از

اطمینان است راتژیک و عدم اطمینان نهادی کمک م یکند(موینیهان،

بازیگران درگیر و غیره؛ بعضی موقعیتها بیش از بقیه عملی و

اطمینان است (کپنجان ،کلیجن .)10 ،2004 ،منظور از یادگیری،

غیر منتظره و منحصر به فر د رخ میدهد .با وجود تالش برای درس

 .)356 ،2008ف راین د یادگیری یکی از روشهای مهم غلبه بر عدم

شناسایی و نهادینه کردن اعمال و رفتاری ست که شبکهها م یت وانند

ب رای بهبود پاسخگویی به بح ران انجام دهن د که این با تع ریف ابزاری از
یادگیری در سازمانها (آرج ریس ،اسکان1996 ،2؛ لویت ،مارچ1990 ،3؛

قابل اجرا میباشند .به هر حال ،بحران با ماهیت متغیر خود به طرق

گرفتن از یک بحران برای بحرانهای دیگر ،ابهام در روابط علت و

معلولی منجر به آموختههای متناقض و اشتباه از بروز بحران میشود

(اوف در هید7 ،1989 ،8؛ بوین و همکاران .)116 ،2005 ،حتی

ماهلر1997 ،4؛ موینیهان2005 ،؛ سنگه ، )1990 ،5یا شبکهها (کپنجان،

ممکن است هشدارهای واضح از یک بحران قریب الوقوع مور د

موینیهان ( ،)2008برای تکمیل ادبیات گستردهی یادگیری

 .)547 ،2003بالیای قابل پیشگیری اغلب میتوانند به باورهای

خصوصیات توصیف میشود :تبعات شدید ،زمان محدود ،برجستگی

بررسی منابع متع د د اطالعات و تمایل برای به حداقل رساندن خطر

را در هم میشکنند و نیازمند یک شبکه از پاسخ دهنده گان میباشند

را دشوار میکند ،مستلزم آن است که تصمیم گیری شود ،فوریت

کلیجن )124 ،2004 ،مطابقت دارد.

سازمانی بر امکان یادگیری بحران تمرکز میکند .بحران با این

سیاسی ،عدم اطمینان و ابهام .بحرانهای بزرگ سازمانهای فردی

غفلت قرار گیرد ،بد تفسیر شده یا نادیده گرفته شود (بوین،تیهارت،
نهادی سفت و سخت ،نادیده گرفتن شکایتهای بیرونی ،دشواری
مرتبط شون د (ترنر .)1976 ،9در همان هنگام که بحران یادگیری

(بوین ،تی هارت .)2003 ،6بوین و همکاران ( ،)2005معتقدند

میتوان د منجر به ب د آموزی شو د (بوین و همکاران.)122 ،2005 ،

به یادگیری به اوج خود میرسد ،ممکن است ظرفیت نهادی

کرده و پردازش اطالعات را محدود میکند .اگر مردم به تهدیدهای

که یادگیری بحران شامل یک پارادوکس است" :زمانی که نیاز
رهبران ملی و سازمانهای آنها به طرز ناامی د کننده ای پایین
Familiarity
Argyris and Schon
Levitt and March
Mahler
Senge
Boin and ‘tHart

1.
2.
3.
4.
5.
6.

تمایل به اجتناب از اشتباهات گذشته تصمیم گیران را هدایت

جدید به گونه ای سخت و غیر منعطف پاسخ دهند ،آنگاه ممکن

است تهدید انعطاف ناپذیر شود .پاسخها و واکنشهای قبلی باید

باز بینی شده و روال مشکالت جدی د شناسایی شود (استو ،ساندلنس،
7. La Porte and Consolini
8. Auf der Heide
9. Turner

سیده الهه عادل رستخیز و بهروز زارعی /مدیریت بحران مبتنی بر رویکر د شبکه محور

داتون1981 ،1؛ استرن .)1997 ،2همچنین ،ممکن است بحران از

طریق پرورش واکنشهای تدافعی و فرصت طلبانه ،یادگیری را

مثال :طوفان کاترینا

4

در  29آگوست  ،2005آم ریکا یکی از فاجعه بار ت رین بالیای طبیعی

محدود کند .سیاست پاسخگویی ،از شکستهای سیستم (درابک،3

خود در طول تاریخ را تج ربه نمود .بح رانی که نتیجه یک شکست

شناسایی افراد خاطی ست .در نتیجه ،بازیگران خود را از درک

سهمگین نه تنها در بخش مدی ریت عمومی و اج رایی ،بلکه در بخش

 )32 ،1994و پرورش توان تدافعی صرفنظر کرده و به دنبال

پیامدهای منفی جدا میکنند ،وجود مسأله یا این موضوع که

مرتکب خطا شده اند و برای راه حل مسئول هستند را انکار میکنند

(آرجیریس ،اسکان .)1996 ،اطالعات ،به جای آن که درس عبرت

بزرگ در مدی ریت و ادارهی ش رایط اضط راری بود .این شکست

دولتی و روابط بین الملل و نیز بخش خصوصی و غیر انتفاعی

سؤاالت بسیاری را در ذهن محققان ،کارشناسان ،شهروندان ،سیاست
گذاران و جهانیان ب رانگیخت  .سؤاالتی از قبیل:

شود ،سرکوب میشود یا به عنوان وسیله ای برای توجیه رفتار و

چرا کل سیستم پاسخگویی اضطراری برای وقایع غیر منتظره

بوین و همکاران .)120 ،2005 ،فرصت طلبی ،یادگیری را محدود

اضطراری و بحران توسعه نیافته بود؟ چرا با اینکه از قبل هشدار

نقش مثبتی که خو د در بحران ایفا کرده اند میپردازند (استرن،

با بحرانهای چن د گانه مواجه شود ،چه خواهد کرد؟ ظرفیت و تمایل

رفع تقصیر به کار گرفته میشود (بوین ،تی هارت548 ،2003 ،؛
میکند زیرا بازیگران در یک چارچوب نادرست ،به اغراق نمودن

آماده نشده بود؟ چرا یک سیستم مدیریت غیر مترقبه برای شرایط
داده شده بود ،مردم به یک مکان امن تخلیه نشده بودند؟ اگر کشور

 .)78 ،1997برخی موانع یادگیری مؤثر در طول بحران عبارتند

کشور برای کمک به دوستان و دشمنان در مواجهه با بحران در

ـ تبعات شدی د بحران ،یادگیری از طریق سعی و خطا را پر هزینه میکند

اینکه طوفان کاترینا چه درس هایی برای مدیریت بحران و شرایط

از(موینیهان:)351 ،2008 ،

سراسر جهان چقدر قابل اعتماد است؟ و سرانجام ،مهمترین سؤال

ـ بحران ،بیشتر نیازمند یادگیری بین سازمانی ست تا یادگیری

اضطراری به ما میآموزد؟

ـ عدم وجود تجارب مربوطه ،چگونگی به کار بردن تجارب برای

کاترینا فرا گرفت و در مواجهه با شرایط مشابه و بحرانهای بعدی

ـ در شرایط بحران ،دامنهی مورد نیاز برای یادگیری ،بیشتر از

حداقل رساند عبارتن د از(فرازمند:)150 ،2007 ،

سازمانی

بهبود عملکردSOP ،ها یا فناوریها

شرایط معمول است

یدهد
ـ ابهام تجارب قبلی بد آموزی را افزایش م 

ـ بحران ،تمرکز و پردازش اطالعات را محدود میکند

برخی نکات آموزنده که میتوان از بحران هایی همچون طوفان

بکار برد و با مدیریت صحیح بحران ،خسارات جانی و مالی را به

ـ این موضوع باید مور د توجه قرار گیر د که اهداف استراتژیک بلند
مدت یک ملت ،سیستم یا سازمان هرگز با اهداف سیاسی یا

اقتصادی کوتاه مدت سازش نمیکنند.

ـ یک عدم انعطاف و سختی در واکنش وجود دارد :بازیگران راه

ـ ایجاد ظرفیت :آماده سازی کلید تخفیف و سبک تر کردن بحران

ـ پویاییهای سیاسی ،چانه زنی و تصمیمهای نامطلوب را افزایش م یدهد

ـ هماهنگی ،کلید سیستمهای پاسخگوییست.

حلهای قدیمی را برای مسائل جدید باز یافت میکنند

و پاسخگویی سیستم به بحرانها و بالهاست.

ـ بحران ،حالت تدافعی را تحریک کرده و مسأله را انکار میکن د

ـ رهبری و ساختار فرماندهی مرکزی مهمترین عناصر مدیریت

ـ در شرایط بحران ،بازیگران بر نقش مثبت خود تمرکز میکنن د

ـ روشهای سنتی مدیریت اضطراری5دیگر راه گشا نمی باشد.

همچنین ،مسئولیت و خطا را

بنابراین ،بحران فرصت طلبی را بر میانگیزد.

1. Staw, Sandelands, and Dutton
2. Stern
3. Drabek

بحران و اضطرار است.

ـ الزم است از تجربیات گذشته یاد گرفته و برای آینده ظرفیتسازی
شود؛ از دیگر ملتها و تجربههای جهانی درس بگیریم.

4. Hurricane Katrina
5. emergency management
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ـ شایستگی دولتها برای حفظ جان و مال مردم خود در طی

بحرانها و بالیای طبیعی در بوتهی آزمایش قرار میگیرد .در

نهایت ،آنها نهادهایی هستن د که مسئول شکست هایی میباشند

که بر مشروعیت آنان تأثیر میگذارد ،عنصری که برای بقا و
حکومت ضروری ست.

ـ مشارکت دادن مردم و صادق بودن با آنها

ـ کسب آمادگی برای مواجهه با بحرانهای همزمان و چند گانه و

نهادینه سازی روشهای جدید تفکر دربارهی بحران به عنوان

این بسیج شناسایی شده و سپس این رفتارها ،بسیج گ ران شبکه را

در غلبه بر دیدگاه بازیگ ران (غلبه بر ناهماهنگی) و غیر قابل پیش
بینی بودن (م وانع بسیج) در ش رایط آشفته یاری م یدهد (همان).

فراین د بسیج شبکه با بسیج شبکههای فردی آغاز شده و از افراد

به سازمانها و درنهایت ،در کل سطح شبکه گسترده میشو د (ریتواال،
سالمی .)2010 ،4بسیج گران شبکه ،نخستین قهرمانان تغییر نهادی

ان د (ریتواال ،سالمی )412 ،2009 ،که عهده دار ترویج تغییر مقصو د

در میان گروه هدف میباشند .بسیج شبکه مبتنی بر تغییرات ساختار

وقایعی ناگهانی ،غیر منتظره و غیر قابل تصور که ممکن است

شبکه است (الندگرن .)1992 ،5تغییرات اساسی در یک شبکه ،به

ـ ضرب المثل «موفقیت هزار پدر دارد اما شکست ،تنها یکی»

اسنهوتا1995 ،6؛ موزاس ،ناده2007 ،7؛ ریتواال ،سالمی .)2012 ،این

هر زمان و در هر مکانی اتفاق بیافتد

تغییر روابط میان بازیگران شبکه نسبت داده میشو د (هاکانسون،

(پینسدورف )107 ،2004 ،1ممکن است در بسیاری موار د

روابط نه تنها توافقات رسمی را شامل میشو د بلکه پایداری آن نیز

اکنون پس از توصیف بحران ،عدم اطمینان مربوط به آن و معرفی

بسیج شبکه عمدتا نتیجه شکل دهی و توسعه قوانینی ست که

شبکه و سیستم فرماندهی حادثه به عنوان روش هایی برای افزایش

 .)2007در نتیجه ،روابط از طریق موافقتها و مخالفتهای

اعمال شود.

روش هایی برای کاهش یا غلبه بر این عدم اطمینان؛ فراین د بسیج

هماهنگی در شبکه به منظور مدیریت بحران تشریح میگر دد.
بسیج شبکه

مسائل جدی اجتماعی ـ اقتصادی که آرامش ،رفاه و زندگی

انسانها را در س راسر دنیا تهدی د م یکند به تنهایی توسط یک

بازیگر قابل حل نبوده و مستلزم مشارکت شبکه گسترده ای از

سازمانهای سیاسی ،دولتی ،غی رانتفاعی ،بشر دوستانه و کسب و
کارها ست .سازمانهای درگیر ،علی رغم تضاد منافع و رقابت ،ب رای

تغییر شیوههای رایج پذیرفته شده (نهادها) مستلزم یک اقدام جمعی

م یباشند و اینجاست که بسیج شبکه ،به عنوان یک ابزار جمعی
ب رای تغییر نهادها مطرح م یشود .در تحقیقات پیشین این موضوع

که در مدی ریت بح ران ،شبکهها چطور ب رای شروع یک ف رایند تغییر

نهادی در آشفتگ یهای اجتماعی-اقتصادی ،بسیج م یش وند ،مورد
بحث ق رار گرفته(هرمس ،2ماینال )2014 ،3و چارچ وبی جهت بسیج

شبکه ب رای تغییر نهادی ارائه شده است .در وهلهی نخست ،محرک

ها ،محتاط کنندهها و رفتارهای انطباقی به عنوان ت وانمند کنندههای

1. Pinsdorf
2. Hermes
3. Mainela

بطور قابل توجهی به توافق بر روی منافع غیررسمی وابسته است.

روابط بین بازیگران را شکل داده و اداره میکند (موزاس ،ناده،

میان شرکاء در طول عملکرد یک رابطه تعیین میشوند .روابط

همچنین مشروط به وابستگی متقابل شرکاء ست که از طریق منابع

و فعالیتهای مکمل به وجود میآید (آراجو ،موزاس .)1994 ،
8

بنابراین ،تالش برای منابع و فعالیتهای مکمل یکی از مهم ترین
عوامل مؤثر بر بسیج شبکه ست.

تصدیق وابستگی متقابل در شبکهها نیز مهم است .وابستگی

متقابل از طریق مکمل بودن منابع و فعالیتهای بازیگران به وجود

آمده و مستلزم تقابل و همکاری ست (موزاس ،ناده.)2007 ،
همکاری به توانایی جمع کردن و بسیج منافع همگرا بستگی دارد

(آراجو ،بریتو  .)1998 ،در نتیجه ،بسیج شبکه با شیوههای تاریخی
9

و فرایندهای نهادینه شده بازیگران هدف مواجه میباشد (موزاس،

ناده .)2007 ،قبل از هماهنگی منافع ،بازیگران بسیج شبکه نیازمند
تفسیر جمعی مسائل میباشند و برای دستیابی به یک بسیج پایدار

الزم است مداخالت مخالفان و حریفان قطع شود (بریتو.)2001 ،
Ritvala & Salmi
Lundgren
Håkansson & Snehota
Mouzas & Naudé
Araujo &Mouzas
Brito

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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عالوه بر جنگ قدرت بر سر منابع و فعالیتهای بازیگران و

راستا نمودن منافع و قطع مداخالت مخالفان میباشد .بمنظور غلبه

را تشدید میکند(الیور .)1993 ،1بنابراین ،روشن نمودن پیامدهای
مثبت و منفی ِ پولی و اجتماعی ،نقش مهمی در انگیزش بازیگران

و اجتماعی برای بازیگران هدف میپردازد.

پیامدهای آن ،غلبه بر انفعال و رکود جمعی فرایندهای بسیج شبکه

برای رسیدن به یک هدف جمعی ایفا میکند (اولسون1965 ،2؛
ریتواال و سالمی.)2010 ،
مث ًال سایر اعضای گروه میتوانند از یک بازیگر انتقاد نموده یا

بر انفعال جمعی ،فراین د بسیج اغلب به شفاف سازی پیامدهای پولی
در نهایت اینکه ،بسیج شبکه میتواند استراتژیهای مختلفی را

دنبال کن د از جمله :ایجاد انجمنهای کوچک متشکل از بازیگرانی

با روابط قوی و تعهدات بلند مدت یا ایجا د انجمنهای بزرگ با
روابط ضعیف (هرمس ،ماینال.)969 ،2014 ،

برای پیوستن به گروه و تالش مشترک به او فشار بیاورند (اولسون،

سیستم فرماندهی حادثه و رویکرد حکمرانی شبکهای

انگیزشی مثبت ،تأکید نمایند (پزنر.)1996 ،3

به بح ران و سیست مهای فرماندهی حادثه 5این موضوع را مطرح

 )1965یا بر روح انجمن و همبستگی گروه به عنوان عوامل

موینیهان( ،)2009در پژوهشی در خصوص نظام شبکهای پاسخگویی

بیرتو ( ،)2001بر اساس تحقیقات ابتدایی اولسون ()1965

م یکند که فرض کنی د یک بح ران رخ داده ،چطور باید پاسخ گو

از بازیگران در بسیج منافع موفق عمل کرده و منجر به مشارکت

پرداخته و این که چطور م یت وان سیستم فرماندهی حادثه ( )ICSرا

درباره فعل و انفعاالت جمعی نتیجه میگیرد که گروههای کوچک

افرا د و سازمانها در فعالیتهای جمعی میشوند .او این وابستگی

بود؟ در پاسخ به این مسأله به بررسی سیستم فرماندهی حادثه

در یک قالب ساختاری طبقه بندی نمود .وی بر این باور است که

به اندازه را از طریق مشارکت افراد در یک تالش جمعی ،عدم

عموما بح ران ،ظرفیت سازمانهای متع ددی که با هم کار م یکنند را
م یطلب د و بناب راین ،پاسخگویی به بح ران یک شکل ساختاری ِ شبکه

 .)2001ریتواال و سالمی ( ،)2012نیز به این نتیجه رسیدند که
بازیگران بشدت متعهد غالب ًا در روابط بلند مدت و منحصرا تنها با

پاسخهای متعدد سازمانها تحت یک قدرت مرکزی موقت و با

یک ساختار سلسله م راتبی مورد استفاده ق رار م یگیرد .هر پاسخی

منحصر به فرد (ریتواال ،سالمی ،)2012 ،بر اساس اهداف مشترک

آمیزه ای جذاب از شبکه و سلسله م راتب را بازتاب م یکند .به

احتمال سوء استفا دههای مفت و مجانی 4و هزینهی پایین حفظ و
سازماندهی شبکه با تعداد اندکی از بازیگران تشریح میکند (بیرتو،

تعداد محدودی از بازیگران ،توسعه مییابند .این به اصطالح بسیج

را منعکس م یکند .سیستم فرماندهی حادثه ،ب رای هماهنگ کردن

به بح ران ،از سیستم فرماندهی حادثه استفاده کرده و بناب راین،

مورد مذاکره میان بسیج گر و سازمانهای هدف است .در مقابل،

باور موینیهان اگرچه رفتار قبلی سیستم فرماندهی حادثه بیشتر بر

واضح و تعریف شده دارد و پاداش مشارکتها و روابط تنظیم شده
نسبت ًا کم دوام تر و کوتاه تر است (ریتواال ،سالمی.)2012 ،

حالت کامال متمرکز حکم رانی شبکه ای 6در نظر گرفته شود که

ب رای هماهنگ نمودن پاسخهای وابسته بهم ،تحت ش رایط اضط راری

و مکانیسم هایی ست که چگونگی بسیج شدن شبکه را تبیین نماید.

موضوع مهم دیگر این است که ویژگیهای شبکه چگونه

موجود با دیگر بازیگران .همچنین ،متأثر از جستجوی بازیگران

شواهد ،سه روش خاص را ارائه میکنند که در آن ،جنبههای مختلف

صدا نمودن بازیگران مختلف از طریق تفسیر جمعی مسائل ،هم

تحت تأثیر قرار میدهد.

بسیج عمومی و گسترده به روی همه باز است اما کمتر اهداف

بطور خالصه ،میتوان گفت ادبیات بسیج شبکه به دنبال عوامل

جنب ههای سلسله م راتبی تمرکز داشته اما بهتر است به عنوان یک

ط راحی شده است (موینیهان.)896 ،2009 ،

بسیج شبکه مبتنی ست بر توسعه روابط جدید و نیز ،تغییر روابط

عملیات سیستم فرماندهی حادثه را تحت تأثیر قرار میدهند.

برای منابع و فعالیتهای مکمل میباشد .بسیج شبکه به معنای هم

پاسخگویی شبکه ای به بحران ،عملیات سیستم فرماندهی حادثه را

Oliver
Olson
1996
free-riding

1.
2.
3.
4.

)5. Incident Command System (ICS
6. network governance
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نخست؛ از آنجا که تعداد و قلمروی سازمانهای پاسخگو افزایش

گرچه در مطلوبیت آن با هم اختالف نظر دارند .رویکرد حکمرانی

سازمانی خود را به سیستم فرماندهی حادثه م یب رند و تنش بین

رسمی برای تقویت هماهنگی شبکه ،این دو رویکرد رقیب را به

م ییابد ،هماهنگی دش وارتر م یشود .اعضای شبکه ،دیدگاههای
اعضاء پرورش م ییابد .سیستم فرماندهی حادثه نیز ب رای متحد

شبکه ای با نوسازی سیستم فرماندهی حادثه به عنوان یک مکانیسم

چالش میکشد .این رویکرد تصدیق میکند که شبکه میتواند از

کردن اعضای جدید که جنب ههای نوظهور شبکه را نمایان م یکنند

طریق مکانیزمهای متمرکز اداره شود (مکگوایر )2006 ،4همچنین،

دوم؛ سیستم فرماندهی حادثه یک خط فرماندهی روشن را در نظر

دارد (موینیهان .)898 ،2009 ،از میان مدلهای موجود حکمرانی

به مبارزه م یپردازد.

به پیچیدگی هایی که توسط موقعیت شبکه ایجاد میشود اذعان

م یگیرد اما م وارد ،از ماهیت مشترک اقتدار در شبکههای پاسخگویی

شبکه ای ،سیستم فرماندهی حادثه بیشترین شباهت را به سازمان

ممکن است ستیزه جویانه باشد و مشروعیت فرماندهی در میان

شبکه ای ،فرماندهی حادثه مستقل از شبکه نیست و تنها هدف آن،

سوم؛ ش واهد نشان م یدهد که چطور ارزشهای شبکه در قالب روابط

برای شبکههایی ست که برای مدیریت شدن ،طیف گسترده ای از

به بح ران حکایت دارند .پرسش درباره اینکه چه کسی مسئول است،

اعضای شبکه را مورد بحث ق رار دهد.

کاری و اعتماد ،عملیات سیستم فرماندهی حادثه را شکل م یدهند.
خصوصیات ادبیات مدیریت اضطرار با دیدگاههای پاسخ

به بحران مغایرت دارد (درابک ،مک انتایر2003 ،1؛ ترینور،2
 .)2004یک مدل فرماندهی یا کنترل ،از رویکرد سلسله مراتبی

حمایت میکند .در مقابل ،یک مدل هماهنگی و ارتباطات استدالل

میکند که پاسخ به بحران ،برای آنکه به موفقیت نائل شود ،ناگزیر

به فرایندهای همکاری مشترک بستگی دارد .موینیهان (،)2009

اجرایی شبکه ای ()NAOا 5دارد .طبق تعریف سازمان اجرایی
حکمرانی شبکه ای ست .شبکههای اجرایی سازمان بهترین گزینه

شایستگیها را نیاز دارند (پروان ،کنیس .)2008 ،6پاسخگویی ِ
بحران ،آرایشی از شایستگیهای متقاب ًال وابسته را نیاز دارد و الزم
است به سرعت این شایستگیها را باهم ادغام کند تا ارائهی منطق

قانع کننده برای سیستم فرماندهی حادثه را ترقی و تداوم بخشد.
تقابل میان حکمرانی شبکه ای و دیدگاه سلسله مراتبی سیستم

فرماندهی حادثه در اشکال زیر به تصویر کشیده شده است.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

هر دو دیدگاه را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از رویکرد
حکمرانی شبکه ای بین آنها ارتباط برقرار کرده است (موینیهان،

 .)897 ،2009دیدگاه هماهنگی و ارتباطات ،استدالل میکند که

ﻣﺎﻟﯽ /ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

هر بحرانی در مقیاس بزرگ ناگزیر به ظرفیتهای بین بخشی و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي

شکل .1دیدگاه سلسله مراتبی

متقابل اداری -قضایی (بوین ،تی هارت ، )2003 ،مهارتهای

ﺷﮑﻞ .1دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ

اﻋﻀﺎء

مشارکتی (دینز )1970 ،و انعطاف پذیری غیر متمرکز برای مقابله
با ابهام و اغتشاش نیاز دارد (تایرنی ،ترینور.)164 ،2004 ،3

مشکل دیدگاه فرماندهی و کنترل در پاسخگویی به بحران این است
که از تقویت همکاری بین بازیگران مستقل عاجز است .ادبیات

هماهنگی و ارتباطات نیز در برخی اشکال مدیریت متمرکز ناتوان
است .اما هر دو دیدگاه ،سیستم فرماندهی حادثه را به عنوان ابزاری

سلسله مراتبی برای کنترل پاسخگویی به بحران در نظر میگیرند

ﺷﮑﻞ .2ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي

1. Drabek and McEntire
2. Trainor
3. Tierney and Trainor

آﻣﺎده ﺳﺎزي

ﻋﻤﻠﯿﺎت

اﻋﻀﺎء
اﻋﻀﺎء

اﻋﻀﺎء

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

اﻋﻀﺎء

اﻋﻀﺎء
اﻋﻀﺎء
اﻋﻀﺎء

اﻋﻀﺎء

شکل .1حکمرانی شبکهای
4. McGuire
5. network administrative organization
6. Provan and Kenis
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یدهد
شکل اول ،دیدگاه غالب سیستم فرماندهی حادثه را نشان م 

چطور میتوان آنها را به عنوان ابزاری برای مدیریت و پاسخگویی

(سازمان امنیت داخلی آمریکا .)13 ،2004،1همان طور که در شکل

به بحران به کار برد ،میتوان گفت؛ به کمک فرایند یادگیری،

تا توابع بحران از قبیل :لجستیک ،2عملیات ،برنامه ریزی ،امور مالی

برنامه میتوان عدم اطمینان شبکه را کاهش داد و با استفاده از بسیج

حادثه با توجه به اعضای آن در نظر گرفته شو د همانن د یک شبکهی

بازیگران مختلف شبکه پرداخت .در ادامه ،مواردی از نقش شبکهها

یدهد
مشهو د است در این دیدگاه ،سلسله مراتب به فرمانده اجازه م 

و مدیریت را اداره نماید .اما در شکل دوم ،اگر سیستم فرماندهی

متمرکز دیده میشود .فرمانده در مرکز شبکه قرار گرفته و توسط

یادگیری بین سازمانی ،آشنایی ،داشتن روابط کاری قوی و پیش

شبکه و سیستم فرماندهی حادثه به تقویت و حفظ هماهنگی میان

در تسهیل مدیریت بحران بحث میشود.

سازمان هایی که در بحران باهم روابط دو دویی دارن د احاطه شده

نقش شبکهها در تسهیل مدیریت بحران

شبیه یک سازمان اجرایی شبکه ای و برای تمرکز قدرت در شبکههای

حاضر را توصیف م یکنند .غالبا پاسخگویی شبکهها بسیار چابک

برای تقویت هماهنگی به ویژگیهای شبکه ای که آن را مدیریت

 .)561 ،2008شبکهها بر اساس الگوی چینش و ارتباط سیست مها به

حال اگر در مدل حکمرانی شبکه ای (شکل )2بجای هر یک

شبکه به تناسب آن با ش رایط مورد استفاده بستگی دارد(خلیلی،

کنیم یک مدل شبکه ای متمرکز برای مدیریت بحران حاصل

این که کدام یک از توپولوژیهای شبکه برای مدیریت بحران

است .سیستم فرماندهی حادثه یک سبک حکمرانی شبکه ای ست

شبکهها نوعی سازمان اجتماعی هستند که سیست مهای جهانی قرن

پاسخگوی بحران طراحی شده است .توانایی سیستم فرماندهی حادثه

تر و انعطاف پذیر تر از حالت سلسله م راتبی ست (گ راس استین،4

میکن د بستگی دار د (موینیهان.)899 ،2009 ،

ان واع مختلفی تقسیم م یش وند .اثر بخشی و کارایی هر یک از ان واع

از اعضاء ،سازمانهای درگیر در امر مدیریت بحران 3را جایگزین

 .)33-34 ،1389شکل ( )4ان واع شبکه را به تصویر م یکشد.

میشود (شکل .)3همچنین ،ممکن است هر یک از اعضای شبکه

مناسب تر است مستلزم بررسیهای دقیق و مفصلی است که در
این پژوهش نمی گنجد و هدف آن نمی باشد .منطق ًا الزم است با

دو به دو با یکدیگر یا با سایر اعضا در ارتباط باشند.

توجه به نوع بحران و متغیرهای تعریف کننده آن ،عوامل کلیدی

وزارت
ICT

وزارت

در مدیریت بحران شناسایی شده و سپس با تطبیق این عوامل با

وزارت ﻧﯿﺮو

ویژگیهای هر یک از انواع شبکه ،رویکر د شبکه ای مناسب برای

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

راه و ﺷﻬﺮ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

ﺳﺎزي
)وزارت ﮐﺸﻮر(

ﺟﻬﺎد

وزارت ﻧﻔﺖ

ﮐﺸﺎورزي

ﻧﯿ ﺮوي

ﻫﻼل اﺣﻤﺮ

اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﯽ

شکل  .3مدل شبکه ای مدیریت بحران

ﺷﮑﻞ  .3ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان

اکنون با توجه به آنچه بیان شد در پاسخ به سؤال پژوهش مبنی

بر اینکه باوجود عدم اطمینان و دشواری هماهنگی در شبکه ها،
)1. United States Department of Homeland Security (US DHS
2. logestics
3. http://www.ndmo.ir

مدیریت بحران مربوطه اتخاذ شود.

انگیزه اتحاد با دیگر سازمانها عمدتا به عوامل مربوط به

صرفههای اقتصادی و ایجا د تعهدات در شبکه بستگی دارد .انگیزهی

فعالیت در قالب شبکه ممکن است دسترسی به منابع ،تقسیم و
کاهش هزینهها باش د یا دستیابی به مهارتهای مختلف و کسب

شایستگی برای توسعه ،تبادل فناوری ،دسترسی به بازاریابی،
حمایت در فرایند توسعه ،ایجاد صرفه در پروژه و یا ایجاد اعتبار

(مونستد .)21 ،2007 ،در خصوص نقش شبکهها در تسهیل
مدیریت بحران میتوان موارد زیر را نیز بیان کرد.
یادگیری تحت شبکه

همان طور که قب ًال اشاره شد بح ران شبکه ای ست از عدم اطمینان
4. Gross Stein
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و بسیج شبکه ای از متخصصان حاصل م یشود (رود ،ساچ ،فاسر،1

 .)4-6 ،2006شبکهها عالوه بر تعیین مکان ساختاری بازیگ ران و

چگونگی یادگیری ،نحوه توزیع وظایف را نیز مشخص م یکنند
(کارلی )2002 ،2و از این ط ریق م یت وانند مانع ایجاد سردرگمی در

انجام وظایف در ش رایط بح ران ش وند.
همکاری  و اثر بخشی تیمی

امروزه استفاده از تی مهای درون سازمانی یک روش متعارف در میان

سازمانهای پیشرو ست (دوین 3و همکاران .)1999 ،فعالی تهای

تیمی مزایای متعددی ب رای شرکتها به هم راه دارد .تیم م یت وان د
اطالعات بیشتری ت ولی د کند ،خالقیت را بر انگیزد و مشوقی باشد

ب رای جلب م وافقت اف راد یا سازمانها در تصمیمات مهم (بیب،
مسترسن .)2000 ،4البته معایبی نیز دارد که الزم است مدی ریت

ش وند از جمله :صرف وقت ،انرژی ،منابع ،درگیریهای احتمالی،
فشار تیم ب رای پیروی اعضا (م ولن 5و همکاران ،)1994 ،سلطهی

یک عضو و عدم مسئ ولیت پذیری فردی (بیب ،مسترسن2000 ،؛
انگلبرگ ،وین .)2000 ،6اعضای مدی ریت بح ران نیز م یت وانند به

عنوان یک تیم در درون سازمان(کینگ )239 ،2002 ،و یا شبکه ای
از تی مهای سازمانهای مختلف عمل کنند .ب رای مقابلهی موفقیت
آمیز با بح ران ،اعضای تیم باید بشدت تالش کرده و از اطالعات و

روش هایی که در اختیار دارند به گونه ای ماه رانه استفاده نمایند.

اعضا باید احساس و عملکردی مؤثر و کارا داشته باشند(تی جوسلد،
ﺷﮑﻞ .4اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪ )ﺧﻠﯿﻠﯽ(1389 ،

شکل .4انواع شبکه (خلیلی)1389 ،

و یکی از راههای غلبه بر این عدم اطمینان یادگیری ست .شبکه
نقش بس زایی در یادگیری دارد .دستیابی به مهارتهای مختلف،

خود یکی از ع وامل انگیزش اف راد و سازمانها ب رای فعالیت در قالب

شبکه است (م ونستد )21 ،2007 ،که م یت واند منجر به یادگیری
شود .امروزه زندگی اجتماعی ،فنی و حتی اوقات ف راغت بیشتر حول
شبکهها سازمان یافته و در اغلب م وارد یادگیری منوط به شبکه،

همکاری و ارتباط است .عملکرد بهتر در حین تعامالت اجتماعی

شکل م یگیرد و دانشی که از این ط ریق حاصل م یشود به راحتی
به هر ط ریق دیگری قابل اکتساب نیست .یادگیری هنگامی

پیشرفت م یکند که به جای تمرکز بر حل مسأله بصورت مستقل،

بر همکاری متمرکز شود .پویایی و سرمایه اجتماعی از ط ریق ایجاد

 .)1995محققان ع وامل مختلف فردی و گروهی که م یت واند در

افزایش بهره وری و کارایی تیم مفی د واقع شود را معرفی نموده اند
16

(هیروکاوا ،کیتون1995 ،7؛ کلیموسکی ،ج ونز8؛  .)1995به عنوان

مثال :اثر بخشی تیم به سازماندهی آن بستگی دارد ،یعنی به نحوهی

تقسیم کار و قدرت در میان اعضا .همچنین ،به هنجارها ،یعنی
ق وانین رسمی و غیر رسمی که تیم ب رای تنظیم رفتار و هدایت اعضا

بکار م یبرد .ترکیب تیم نیز م یت واند در اث ربخشی آن مؤثر باشد.
Rudd, Sutch, Facer
Carley
Devine
Beebe, Masterson
Mullen
Engleberg and Wynn
Hirokawa , Keyton
Klimoski, Jones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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منظور از ترکیب همان ت وانایی انجام کارها ،ارزش ها ،نیازهای اعضا

و تفاوتهای فردی م ربوط به سن ،جنس و نژاد است.

رهبری نیز از دیگر عواملی ست که میتواند اثربخشی تیم را

تحت تأثیر قرار دهد .منظور از رهبری ،روش تأثیر گذاری بر

عنوان ابزار ِ توزیع دانش ،مزایای کاربردی زیادی دارند زی را م یت وانند

هزینههای عملیاتی را کاهش داده و بهره وری و کارایی کارکنان را

افزایش دهند(کانلوس ،پاپادیمیت ریو.)265 ،2013 ،2
مشروعیت

کارها و خروجی تیم از طریق ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم فردی

همان طور که اشاره شد ،دولتهای جدید ب رای حکومت باید به

که مشارکت فعال دارند (کینگ.)239 ،2002 ،

این در حالی ست که شکست در پاسخگویی به بح ران و مدی ریت

ست .عامل دیگر ،سایز یا اندازهی گروه است .یعنی تعداد افرادی

مشروعیت و اعتماد مردم خود تکیه کنند (ف رازمند)149 ،2007 ،3

همه تیمها اثر بخش نیستند (هیروکاوا ،کیتون .)1995 ،اینکه

آن ممکن است منجر به از دست دادن مشروعیت و سقوط سیستم

افراد در یک گروه قرار گیرند و کارهای خاصی را انجام دهند هرگز

شود .ساچمن ،)1995( 4در یک مفهوم گسترده مشروعیت را اینطور

اثربخشی یک تیم را تحت تأثیر قرار دهند مثل :زمان ناکافی ،منابع

ادراک یا پنداشت عمومی مبنی بر مطلوب بودن عملکرد یک

به معنای اثربخشی نیست .عوامل مختلفی ممکن است بهره وری و

تع ریف م یکند:

اطالعاتی ،تضاد رویه ها ،رهبری ضعیف ،بی عالقگی و بی انگیزه

نهاد یا متناسب بودن آن با برخی سیستمهای بر ساختهی اجتماعی

سازمانی (همان) .همچنین عوامل دیگری همچون :تعامالت قبلی،

.)413 ،2002

استفاده از شبکه ای از تیمهای سازمانی در مدیریت بحران ،میتواند

سبب ایجاد مشروعیت توسط کارشناسان و صاحبنظران شود و

گی اعضا ،عدم وجود کمکهای سازمانی و مالی و تغییر انتظارات

از هنجارها ،ارزش ها ،باورها و تعاریف (آلفرینگ ،هالسینک،

ترکیب تیم ،دانش کار ،توانایی رهبری و فرهنگ سازمان .بنابراین،

در شرایط عدم اطمینان ،ترغیب از طریق شبکهها میتواند

موجب افزایش بهره وری و کارایی هر یک از تیمها و در نتیجه،

اینجاست که شبکهها بیشتر اهمیت مییابند .میتوان شبکه را به

توزیع دانش و اطالعات

برای مشروعیت بخشیدن به فناوری ،دانش و مدیریت توصیف

افزایش بهره وری و کارایی شبکهی مدیریت بحران شود.

عنوان یک مدیریت خود سازمان یافته در ساختهای اجتماعی،

دانش ،یک سرمایهی فکری ب رای سازمانها و عامل ِ بهره وری

نمود (مونستد .)20 ،2006 ،شبکهها برای دستیابی به فرصت ها،

محیط و تب دیل آنها به دانش قابل استفاده ب رای ت ولی د محصوالت

(آلفرینگ ،هالسینک.)411 ،2002 ،

است راتژیک است .بناب راین توسعه روشهای جمع آوری اطالعات از

و خدمات نوآورانه ،یک ضرورت ب رای شرکتها و سازمانها ست.

از نظر شرکتهای کوچک و متوسط که به حفظ بقاء در بازار
جهانی ،سازماندهی و مدی ریت خوب و تسهیم دانش نیاز دارند،

جمع آوری منابع مورد نیاز و کسب مشروعیت نقش حیاتی دارند

نتیجه گیری

امروزه ضرورت مدی ریت بح ران و پاسخگویی صحیح و بموقع به

ایجاد شبکههای دانش ،تنها راه بقاء ست .توزیع دانش ،گذشته از

آن بر کسی پوشی ده نیست .شکست در پاسخگویی به بح ران و
ع واقب آن غالب ًا تبعات سنگینی به دنبال داشته و ممکن است

با بازار در تماس است و بناب راین ،م یت واند در مورد تغیی رات تحقیق

اضط راری ب رای پاسخگویی به فجایع زیست محیطی ،صنعتی یا

دنیای بیرونی ،تأثیر قابل توجهی بر ساختار درونی شرکت دارد.

دریافت مداوم و به روز اطالعات و دادهها بدین معناست که شرکت
کرده ،آنها را ارزشیابی نموده و بر اساس آن عمل کند .شبکهها
انتشار اطالعات را سرعت بخشی ده و منابع دقیق تر و معتبر تری

ب رای اطالعات ف راهم م یآورند (ک راتز .)1998 ،1همچنین ،شبکهها به
1. Kraatz

بح رانی با ع واقب گسترده تر را سبب شود .با این که خدمات

حمل و نقلی ،از مدتها پیش سازمان دهی شده اما مفهوم مدی ریت
بح ران ف راتر از پاسخگویی عملیاتی به این قبیل م وارد و نیز ف راتر
2. Kanellos, Papadimitriou
3. Farazmand,
4. Suchman
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از اولویتهای دفاع نظامی ست .از آنجا که بح رانها منحصر به فرد

و پیش برنامه نیز به کاهش عدم اطمینان استراتژیک و عدم اطمینان

م یباشند ،داشتن یک دیدگاه کلی از ع وامل کالنی که بح ران را

نهادی کمک میکند(موینیهان .)356 ،2008 ،همچنین برای حل

و توسط چه کسی الزم است صورت گیرد( .)9 ،1992 ،KPMGاز

فرماندهی حادثه میتوانند راهگشا باشند .تغییرات اساسی در یک

هدایت م یکند دش وار است و همیشه آشکار نیست که چه اقدامی
سوی دیگ ر؛ مسائلی که آرامش ،رفاه و زندگی انسانها را در س راسر
دنیا تهدی د م یکند به تنهایی توسط یک بازیگر قابل حل نبوده و

مستلزم مشارکت شبکه گسترده ای از سازمانهای دولتی ،سیاسی،

مشکل هماهنگی در شبکه ها ،رویکردهای بسیج شبکه و سیستم

شبکه به تغییر روابط میان بازیگران شبکه نسبت داده میشود

(هاکانسون ،اسنهوتا 1995؛ موزاس ،ناده2007 ،1؛ ریتواال ،سالمی،
 .)2012بسیج شبکه عمدتا نتیجه شکل دهی و توسعه قوانینی ست

غی رانتفاعی ،بشر دوستانه و کسب و کارها ست .رسی دگی به امور

که روابط بین بازیگران را شکل داده و اداره میکند (موزاس ،ناده،

از پاسخ دهندگان است اما مسأله اصلی اینجاست که فرم شبکه

به عنوان توانمند کنندههای این بسیج شناسایی شده و سپس این

بح رانهای جدید و نا منظم نیازمند یک شبکهی اضط راری تخصصی

خو د باعث افزایش عدم اطمینان در هماهنگی م یشود و با توجه به
اهمیت زمان در ش رایط بح ران؛ هماهنگ نمودن بازیگ ران مختلف

با پیش زمینه ها ،ادراکات ،هنجارها و سطوح سازمانی متفاوت در
قالب یک شبکه کاری دش وار است .بناب راین ،این پرسش مطرح

م یشود که علیرغم عدم اطمینان و دش واری هماهنگی در شبکه

ها ،چطور م یت وان رویکرد شبکه را به عنوان ابزاری ب رای مدی ریت
بح ران و پاسخگویی به آن به کار برد .لذا ،پژوهش حاضر با هدف
پاسخ به این پرسش در سه بخش سازماندهی شده است .بخش اول
به توصیف بح ران و رابطه آن با عدم اطمینان و همچنین معرفی

عدم اطمینان شبکه م یپردازد .بخش دوم ،به معرفی روش هایی

 .)2007نخست محرک ها ،محتاط کنندهها و رفتارهای انطباقی

رفتارها ،بسیج گران شبکه را در غلبه بر دیدگاه بازیگران  -غلبه
بر ناهماهنگی -و غیر قابل پیش بینی بودن  -موانع بسیج -در

شرایط آشفته یاری میدهد (هرمس ،ماینال .)2014 ،بسیج شبکه

مبتنی ست بر توسعه روابط جدید و تغییر روابط موجود با دیگر

بازیگران .بطور خالصه ،بسیج شبکه به معنای هم صدا نمودن

بازیگران مختلف از طریق تفسیر جمعی مسائل ،هم راستا نمودن
منافع و قطع مداخالت مخالفان میباشد .سیستم فرماندهی حادثه
( )ICSنیز برای هماهنگ کردن پاسخهای متع دد سازمانها تحت

یک قدرت مرکزی موقت و با یک ساختار سلسله مراتبی مورد

استفاده قرار میگیرد .اگرچه رفتار قبلی سیستم فرماندهی حادثه

ب رای کاهش یا غلبه بر عدم اطمینان پرداخته و در بخش سوم،

بیشتر بر جنبههای سلسله مراتبی تمرکز داشته اما بهتر است به

گرفته و نقش شبکهها در تسهیل مدی ریت بح ران ارائه گردیده است.

شود که برای هماهنگ نمودن پاسخهای وابسته بهم ،تحت شرایط

روشهای غلبه بر عدم اطمینان میباشد .یادگیری به معنای

فرماندهی یا کنترل ،از رویکرد سلسله مراتبی حمایت میکند .در

رویکردهای افزایش هماهنگی در شبکهها مورد بحث و بررسی ق رار
نتایج مبین این است که فرایند یادگیری یکی از مهمترین

عنوان یک حالت کامال متمرکز حکمرانی شبکه ای 2در نظر گرفته
اضطراری طراحی شده است (موینیهان .)896 ،2009 ،یک مدل

شناسایی و نهادینه کردن اعمال و رفتاری که شبکهها میتوانند

مقابل ،یک مدل هماهنگی و ارتباطات استدالل میکند که پاسخ

 .)10 ،2004یادگیری بین سازمانی با ادغام دانش ،عدم اطمینان

همکاری مشترک بستگی دارد .با استفاده از رویکر د حکمرانی شبکه ای

برای بهبود پاسخگویی به بحران انجام دهند(کپنجان ،کلیجن،

حقیقی را کاهش داده و مهارتهای یادگیری را در میان بازیگران

به بحران برای آنکه به موفقیت نائل شود ،ناگزیر به فرایندهای
میتوان بین این دو مدل ارتباط برقرار نمو د (موینیهان.)897 ،2009 ،

پرورش میدهد (براس و همکاران“ .)2004 ،آشنایی” نیز از طریق

مشکل دیدگاه فرماندهی و کنترل در پاسخگویی به بحران این است

طریق این تفاوتها میتوانند رفتار را شکل دهند ،عدم اطمینان

هماهنگی و ارتباطات نیز در برخی اشکال مدیریت متمرکز ناتوان

شناخت پیش زمینههای مختلف بازیگران و راه هایی که از آن

نهادی را کاهش میدهد و از سوی دیگر ،داشتن روابط کاری قوی

که از تقویت همکاری بین بازیگران مستقل عاجز است .ادبیات

1. Mouzas & Naudé
2. network governance
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 توانایی سیستم فرماندهی حادثه.پاسخگوی بحران طراحی شده است

 سیستم فرماندهی حادثه را به عنوان ابزاری، اما هر دو دیدگاه.است

 در پایان نیز چند.)899 ،2009 ،میکند بستگی دارد (موینیهان

رویکرد حکمرانی شبکه ای با نوسازی سیستم فرماندهی حادثه به

برای تقویت هماهنگی به ویژگیهای شبکه ای که آن را مدیریت
.مورد از نقش شبکهها در تسهیل مدیریت بحران بیان گردید

.سلسله مراتبی برای کنترل پاسخگویی به بحران در نظر میگیرند
 این دو،عنوان یک مکانیسم رسمی برای تقویت هماهنگی شبکه

،انگیزهی فعالیت در قالب شبکه ممکن است دسترسی به منابع

 طبق تعریف سازمان اجرایی.رویکرد رقیب را به چالش میکشد

، دسترسی به بازاریابی، تبادل فناوری،کسب شایستگی برای توسعه

، بنابراین. حکمرانی شبکه ای میباشد،شبکه نبوده و تنها هدف آن

تقسیم و کاهش هزینهها باشد یا دستیابی به مهارتهای مختلف و

 ایجاد صرفه در پروژه و یا ایجاد اعتبار،حمایت در فرایند توسعه

.)21 ،2007 ،(مونستد
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