ههارت هديريت بحران

مقدمٍ
ضوا فشدي سا تشاي سخٌشاًي دس هجوغ ػوَهي هذسسِ دػَت كشدُ ايذً .اگْاى ،خثرش هري دٌّرذ كرِ
سخٌشاى ،تا تأخيش هي آيذ ،يا سالي اجتواػات حاضش ًيست ،يا فشدي كِ هسؤٍل پزيشايي است ،هشيض
ضذُ است يا ...
هثال ّاي هتؼذدي هاًٌذ ايي هَسدٍ ،جَد داسد كِ دس سًٍذ هذيشيتي ضروا دس اًجوري هذسسرِ يرا ير
هجوَػِ ،هي تَاًذ اثش گزاس تاضذ .تِ ايي اتفاقات پيص تيٌي ًطذُ "تحزان" هي گَيٌذ.
آيا ضوا اًتظاس ايي تحشاى سا داضتِ ايذ؟ الثتِ كِ ًِ! اگش آهادُ تَديذ ،كِ آى سا تحشاى ًوي داًستين .اهرا
هي تَاى تا ساهاًذّي هذتشاًِ ٍ تَأم تا آساهص ،اص تحشاى ػثَس كشد  .حتي ايي تحرشاى ،هري تَاًرذ ترِ
تقَيت گشٍُ ضوا هٌجش ضَد.
تشاي ٍسٍد تِ تحث ػلن هذيشيت تحشاى ،ضٌاخت اًَاع آى ضشٍسي است:

الف) انواع بحران

اًَاع تحشاى ّا اص ًظش ػلت تطكيل ،گًَِ ّاي هختلفي داسًذ كِ هْن تشيي آًْا ػثاستٌذ اص :
 تحشاى ّايي كِ تِ ػلت "ضؼف هذيشيت" ها تَجَد هي آيٌذ .هثل ايٌكِ :تشًاهِ اي سا آًقذس ديش اجرشا كٌرين
كِ حالت تحشاًي تِ خَد تگيشد .يا پيص تيٌي ّاي الصم ًطَد .هثالً تشاي ي تشًاهِ ،جوؼيت صيادي دػَت هري
ضًَذ كِ اص ظشفيت هكاى ها تيطتش است .ايي تصوين قطؼاً هطكالتي دس ًظن تشًاهِ ايجاد خَاّذ كشد.
 تحشاى ّايي كِ تِ ػلت ضؼف هذيشيت ها ًوي تاضذ ٍ تَسط "ػَاهل تيشًٍي ٍ حتي طثيؼت" تحويرل هري
ضَد .هثل ايٌكِ ضوا هطالة ًطشيِ سا ٍاسد ساياًِ كشدُ ايذ ٍ ّوِ چيض تشاي چاج ٍ تَصيرغ آهرادُ اسرتً .اگْراى
ساياًِ خشاب هي ضَد؛ يا سٍص تشگضاسي اسدٍ ػلي سغن ّوِ پيص تيٌي ّا ٍ ّواٌّگي ّراي الصم ،ترشاي اتَترَ
هطكلي پيص آهذُ ٍ سأ ساػت هقشس دس هقاتل هذسسِ حاضش ًوي ضَد.

تذكز مُم :
يكي اص ًكات هْوي كِ تايذ هَسد تَجِ هذيشاى فشٌّگي قشاس گيشد ،ايي است كِ:
خيلي ٍقت ّا تا هذيشيت صحيح كِ دس آى ،پيص تيٌي ضشايط آيٌذُ ًيض ضذُ تاضرذ ،هري ترَاى جلرَي خيلري اص
تحشاى ّا سا گشفت .دس ايي هَاقغ ،استفادُ اص تجشتِ ي كساًي كِ قثل اص ها ايي كاس سا اًجام دادُ اًذً ،يض هري
تَاًذ هفيذ تاضذ .هثالً تا داضتي ي پطتَاًِ اص هطالة تايپي ًطشيِ تش سٍي ديس  ،تِ ٌّگام خشاب ضذى ساياًرِ
تحشاى ّا سا پيص تيٌي كٌيذ! يا تا هطَست تا هسؤٍل اًجوي قثلي هذسسِ ،قثل اص سخٌشاًي سرش صرفٍ ،اكرٌص
تچِ ّا سا داًستِ ٍ ػكس الؼول هٌاسثي سا طشاحي كٌيذ!
تحشاى ّا تِ لحاظ "مدت سمان رفع" دٍ گًَِ ّستٌذ :
 تحزان َايي كٍ تايد "در تزاتز آن سزيع عكس العمل وشان داد" ماوىد افتادن تااتوً
ريي يك وفز يا صحىٍ تصادف.
 تحزان َايي كٍ "سمان تزاي ماديزي
اجتماعات ويم ساع طثل اس نزيع مزاسم

آن دارياد" ماوىاد طعاع نادن تازل سااله

ب) هراحل هديريت بحران

ايٌ  ،اصَلي سا هشٍس هي كٌين كِ تِ تصوين گيشي سشيغ ضواٌّ ،گام تحشاى كو
جشياى ساهاًذّي تحشاى ،هسلط ،آسام ٍ خًَسشد ػول ًواييذ.

كشدُ ٍ تاػث هي ضَد كِ دس

چند ثانيه تا يك دقيقه سكوت

فَايذ :
 ضوا تش اػصاب تاى هسلط ضذُ ٍ اطشافياى ًيض اص آساهص ٍ خًَسشدي ضوا ًيشٍ هي گيشًذ.
 تْتش هي تَاًيذ تِ تؼشيف هسألِ تشاي خَدتاى تپشداصيذ.
 تؼذ اص تؼشيف هسألِ ،اٍلَيت كاسّا سا هطخص هي ًواييذ.
"تؼشيف هسألِ" اّويت صيادي داسد .تِ هثال ّاي صيش تَجِ كٌيذ :

مثال ايل ٍ :قتي لَلِ آب اتاق اًجوي هي تشكذ ٍ تا چٌذ دقيقِ ي ديگش ،اتاق پش اص آب هري ضرَد ،هسرألِ
ضوا لَلِ آب ًيست ،تلكِ خشاب ضذى تجْيضاتي است كِ داخل اتاق است .صيشا اگش اتراق خرالي ترَد ،ديگرش
ضوا تحشاى ًذاضتيذ ٍ فقط ي اتفاق ًاساحت كٌٌذُ تِ ٍجَد آهذُ تَد!
مثال ديم  :هذيش هذسسِ ،ي ساػت قثل اص هجوغ ػوَهي هذسسِ ،اػالم هي كٌذ :جلسِ اي اضطشاسي دس
سالي اجتواػات(ًواصخاًِ) هذسسِ داضتِ ٍ تقاضاي لغَ جلسِ ضوا سا داسد؛ هسألِ ايي ًيست كِ چشا جلسرات
تذاخل داسد تلكِ هسألِ ايي است كِ :
 نما امكان استفادٌ اس محل را وداريد ي تايد تٍ دوثال جايگشيىي تانيد.
 ميُماوي كٍ اس اتحاديٍ دعًت كزدٌ ايد ممكه اس
 تچٍ َا ممكه اس

واراح

ماوىد گذنتٍ تٍ نما اعتماد وكىىد!

نًد!

تشكيل جلسه اضطراري ( زهان جلسه حداكثر ده دقيقه)

ضوا  4الي ً 5فش اص افشاد هَسد اطويٌاى ٍ صويوي خَد سا جوغ هي كٌيذ! ر ايي جلسِ سشپايي تشگضاس هي گشدد ر
دستَس كاس جلسِ تِ ضشح صيش است :
 تعزيف مسألٍ ي ايلًي

َا اس طزف نما ( حداكثز يك دطيقٍ)

 تزرسي راَكارَا ي تصميم گيزي
 ياگذاري مسؤيلي

َا (حداكثز يك دطيقٍ)

 كىتزل ايه كٍ آيا َمٍ مأمًري

خًد را فُميدٌ اود( .يك دطيقٍ)

هسؤٍليت ّا سا تِ كساًي ٍاگزاس كٌيذ كِ تَاى اًجام آى سا داضتِ تاضٌذ" .كٌتشل ًْرايي" خيلري هْرن اسرت.
ٍگشًِ هوكي است تِ ػلت ّيجاًات حاصل اص تحشاى ،افشاد هأهَسيت خَد سا اضتثاُ تفْوٌذ .آى گاُ تحرشاى ترا
ي حشكت ًسٌجيذُ تثذيل تِ فاجؼِ هي ضَد.
 افزاد تا رياتط اجتماعي خًب  :هي تَاًٌذ تا توا

تا هشاكض هختلف كو

تخَاٌّذ

 افزاد متًجٍ تٍ ريشٌ كاري َا (دطيق)  :تؼضي ًكات كِ اّويت حيراتي داسًرذ ٍ ديگرشاى تَجرِ ًوري
كٌٌذ ،ياد آٍسي هي كٌٌذ.
 افزادي كٍ َمدردي مي كىىد  :تشاي ّوذلي تا آسية ديذگاى
 افزاد كار راٌ اوداس  :دس كاس خاصي تثحش داسًذ ٍ هي تَاًيذ كاسّاي جضئي اها حياتي سا تِ آًْا تسپاسيذ!

انجام هأهوريت ها
ضوا تِ ػٌَاى هذيش كٌتشل تحشاى ،سػايت ًكات صيش سا دس ًظش داضتِ تاضيذ :
 در كارَا نزيك تانيد! صيشا تاػث سٍحيِ تخطي تِ اػضاي گشٍُ هي ضَد.
 كارَاي محًري را تٍ عُدٌ وگيزيد! تا دس صَست تشٍص حادثِ جذيذ ،تتَاًيذ سشيؼاً آى سا
تِ ديگشي ٍاگزاس ًوَدُ ٍ تِ تفكش پيشاهَى هسألِ ي جذيذ تپشداصيذ.
 اگز فزدي مسؤيل يكي اس كارَاس ي مي خًاَيد تٍ اي كمك كىيد تٍ عىًان
سيز دس اي محسًب مي نًيد ٍ ًثايذ تا اهش ٍ ًْي ٍي سا دلسشد ًواييذ .ضوا فقط يكي اص
تاصٍّاي اجشايي اٍ ّستيذ.

تٍ نىاسايي افزاد تزاي تحزان َاي تعدي تپزداسيد.
افزاد سيز را نىاسايي كىيد! :
 افزاد توٍ تگً (معيع) :

ايي افشاد ،تذٍى ّيچ تحثي دس تحشاىّ ،ش چِ تگَييذ تي دسًگ اجشا هي كٌٌذ.
 افزاد خًوسزد :

آًْا هي تَاًٌذ دس هشكض فؼاليت قشاس تگيشًذ .آًْا سا تشاي كاسّايي كِ ًياص تِ خًَسشدي داسد ًياص داسيذ.
 افزاد تصميم گيز :

اگش تحشاى دس چٌذ جا تايذ كٌتشل ضَد ،تِ آًْا ًياص داسيذ تا تتَاًٌذ آى سا هذيشيت كٌٌذ.
 افزاد مضعزب ي يحش

سدٌ :

آًْا سا سشيؼاً دٍس كٌيذ! ( تا دادى كاسي خاسج اص هحيط تحشاى )

ج) هسائل روان شناختي سازهاندهي بحران

تحشاى ،تاػث تطذيذ احساسات ٍ ػَاطف هي ضَد .تٌاتشايي تا سػايت ّفت ًكتِ هْن صيش ،تاػث تقَيت گشٍُ
ضَيذ :
 اعضا را در جزيان يضعي

طزار دَيد :

آخشيي اطالػات سا لحظِ تِ لحظِ تِ اػضاي گشٍُ تگَييذ! هٌتظش جلسِ تؼذي ًثاضيذ.

 اطالعات ي دستًرات مُم را تٍ آگاَي َمٍ تزساويد

تا اص ضيَع ضايؼِ جلَگيشي ضَد.

 اعضا را تزغية كىيد! تا اگز اتُام ي سؤالي دارود تپزسىد.

( الثتِ سؼي كٌيذ افشاد هضطشب چيضي ًپشسٌذ) .

 گزيٌ را در تصميمات مُم ي كويدي دخال

دَيد!

َ ميشٍ در دستزس تانيد!

 تٍ اعضا گزيٌ وشان دَيد كٍ  :مدافع آوُا َستيد.
َ زگش اخالل خًش خًد را اس دس

ودَيد!

تثصزٌ :
تؼضي تحشاى ّا ،اتؼاد سساًِ اي ٍ صيست هحيطي پيذا هي كٌٌذ كِ هجثَسين ،خثشًگاساى ٍ ساكٌيي اطشاف
هحل سا ساضي ًگِ داسين ،كِ فؼالً دس هحذٍدُ ايي هطلة ًيست.

د) هثالي از هديريت يك بحران

هيٌي تَ حاهل تچِ ّاي اًجويٌّ ،گام تاصگطت اص اسدٍ خشاب هي ضَد .ساًٌذُ تِ ضوا اطالع هي دّذ:
تؼويش آى طَل هي كطذٍ ،لي قَل ًوي دّذ كِ حتواً دسست هي ضَد.
مزاحل ساسماودَي تحزان:
تعريف هسأله و تعيين اولويت ها در يك دقيقه

مسألٍ :
ٍ الذيي ًگشاى هي ضًَذ

 تِ تچِ ّا خَش ًوي گزسد ( خاطشُ تذ )
 احتواالً تاػث تأخيش دس سسيذى تِ هحل تؼذي ،يا ًا ّواٌّگي دس اجشاي تشًاهِ ّاي تؼذي اسدٍ هي ضَد.

ايلًي

َا :

 تَجيِ تچِ ّا
 تؼييي گشٍُ ّاي سشگشهي ،پزيشايي ،اسكاى ٍ ...
 پيذا كشدى ساُ حل تشاي تأخيش دس سسيذى ًاّاس ٍ هطكالت تؼذي

تشكيل جلسه اضطراري

جوغ كشدى ًيشٍّاي اجشا كٌٌذُ اسدٍ
 تَجيِ گشٍُ پيشاهَى هسألِ ٍ اٍلَيت ّا
 گشفتي ًظشات گشٍُ پيشاهَى اٍلَيت ّاي جذيذ

تقسين كار

ي

ًفش هسؤٍل ّوذسدي تا تچِ ّا جْت ايجاد ًطذى فضاي هٌفي.

ي

ًفش جْت تؼويش تا ساًٌذُ ّوكاسي كٌذ.

ي

ًفش دًثال تْيِ ٍسيلِ جذيذ

 دٍ ًفش هسؤٍل سشگشهي گشٍُ تا طشاحي هساتقات ٍ ...
 دس صَست اهكاى ي
ي

ًفش هسؤٍل پزيشايي ( خشيذ هَاد خَساكي هاًٌذ آجيل ٍ ) ...

ًفش پي گيش تغييشات احتوالي دس تشًاهِ ( هكاى ّا ٍ ) ...

 كٌتشل ًْايي كِ ّوِ ٍظيفِ خَد سا فْويذُ تاضٌذ.

انجام كارها

 جوغ كشدى تچِ ّا ٍ تَجيِ هسألِ ٍ تقاضاي ّوكاسي
 ضوا تِ ػٌَاى هذيش گشٍُ ،كاس هحَسي تِ ػْذُ ًگيشيذ تا دس صَست ايجاد هسألِ جذيذ آهادُ تفكش تاضيذ.

 دس دستش

تاضيذ.

 هسائل سٍاًطٌاختي هذيشيت تحشاى سا دس ًظش تگيشيذ.
 دس صَست ًياصٍ ،الذيي سا دس جشياى اهَس قشاس دّيذ.

 اجشاي تشًاهِ ّا ٍ هساتقات هتٌَع دس هحلي هٌاسة تشاي تچِ ّا
 اًجام پزيشايي
اكٌَى تا ركش ايي هثال  ،اًتظاس داسين :
دست تِ قلن تثشيذ ٍ يكي اص تحشاى ّايي كِ پيص تيٌي هي كٌيذ ،اهكاى داسد دس حَصُ هذيشيت ضوا اتفاق
تيافتذ سا  ،سٍي كاغز آٍسدُ ٍ طشحي تشاي هْاس آى تحشاى تٌَيسيذ! هخصَصاً ًحَُ چيٌص افشاد گشٍُ دس ايي
هَقؼيت سا تشسسي ًواييذ!
ٍالسالم

