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     چكيده
مقدمه: شرايط اضطرارى و پيامدهاى ناشى از آن يكى از چالش هاى مهم و تهديد كننده در صنايع محسوب مى 
شود. درك وضعيت تعامالت كارى درون تيمى مديريت شرايط اضطرارى در بهبود عملكرد تيم واكنش شرايط 
اضطرارى موثر مى باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسى فضاى تعامالت كارى تيم پاسخ اضطرارى به صورت مطالعه 

موردى در يك پااليشگاه با استفاده از تحليل شبكه اجتماعى بوده است.

روش كار: براى بررسى تعامالت تيم هاى پاسخ در مديريت شرايط اضطرارى از شاخص تراكم يا چگالى شبكه 
استفاده شد. داده ها بر اساس مصاحبه و مشاهدات جمع آورى گرديد. نتايج بررسى با استفاده از برنامه تحليل شبكه 

اجتماعى UCINET 6.0 تحليل و ارزيابى شد.

يافته ها: يافته هاى مطالعه نشان مى دهد تيم مديريت شرايط اضطرارى با چگالى برابر 0/2 داراى تراكم نسبتاً 
كمى بوده است. يافته هاى مطالعه حاكى از آن است كه در مجموع درصد كمى از تعامالت كارى بين تيم هاى 

واكنش در مديريت شرايط اضطرارى وجود داشته است.

نتيجه گيرى: اين روش تصوير مناسبى از شبكه تعامالت كارى بين تيم هاى شرايط اضطرارى فراهم نموده است. 
نتايج تحقيق نشان داد تحليل شبكه اجتماعى مى تواند در ارايه يك روش كمى و قابل مقايسه براى ارزيابى تعامالت 

تيم هاى واكنش اضطرارى مورد استفاده قرار بگيرد.

       كلمات كليدى:  مديريت شرايط اضطرارى، تحليل شبكه اجتماعى، تعامالت كارى، تيم واكنش

از  استفاده  با  اضطرارى  واكنش  تيم  اعضاى  كارى  تعامالت  ارزيابى 
اجتماعى شبكه  تحليل 
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مقدمه
يكى  آن  پيامدهاى  و  اضطرارى  شرايط  بروز 
صنايع  در  كننده  تهديد  و  مهم  چالش هاى  از 
سنگين  بار  انسانى،  باالى  تلفات  شود.  مى  محسوب 
بر  منفى  تاثيرات  و  محيطى  زيست  خسارات  مالى، 
اعتبار شركت، اهميت موضوع را پررنگ تر مى نمايد 
(Steve et al., 2008). بر اساس تئورى نرمال حادثه 

پرو (1984) بروز حوادث در صنايع امرى طبيعى بوده 
و غيرقابل اجتناب مى باشد. پرو معتقد است حادثه 
هسته اى ترى مايل آيلند در پينسيلوانيا غير منتظره، 
بدون كنترل، غيرقابل اجتناب و غيرقابل درك بوده 
هسته اى  صنايع  در  قبال  نيز  حوادثى  چنين  است. 
اتفاق افتاده و بدون توجه به اين كه كى و كجا اتفاق 
 .(Joseph et al., 2011) مى دهد  روى  دوباره  افتاده 
روى  زمانى  اضطرارى  شرايط  مورفى  قانون  طبق 
مى دهند كه انتظار نمى روند، بنابراين ضرورت دارد 
آن را  اثرات  شرايط  اين  در  قبلى  آمادگى  داشتن  با 
و  كاهش  جهت  رساند.  حداقل  به  يا  نموده  خنثى 
و  زندگى  بر  اضطرارى  شرايط  بالقوه  اثرات  كنترل 
دارايى ها، تيم مديريت واكنش شرايط اضطرارى در 
 .(Ford et al., 2000) است  گرفته  شكل  ها  سازمان 
مديريت  در  گذارى  سياست  و  بررسى  از  هدف 
شرايط اضطرارى، تعيين راهكارهاى خاص در جهت 
راهكارها  اين  است.  پيامدها  كاهش  يا  جلوگيرى 
مورد  منابع  و  امكانات  تدارك  آموزش،  برگيرنده  در 
همكارى،  افزايش  براى  مناسب  اقدامات  ساير  نياز و 
اين  در  مناسب  ارتباطات  و  تعامالت  و  هماهنگى 

.(Cameron et al., 1999) زمينه مى باشد
داخلى  صنايع  در  شده  انجام  هاى  بررسى 
بيشتر  در  اضطرارى  شرايط  مديريت  مى دهد  نشان 
است.  گرفته  قرار  جدى  توجه  مورد  كمتر  شركت ها 
در  انسانى  خطاى  احتمال  محاسبه  مطالعه  نتايج 

نشان  همكاران  و  رحيمى  توسط  اضطرارى  شرايط 
طرحى  تدوين  به  اقدام  كشور  صنايع  اكثر  كه  داد 
يا  اضطرارى  شرايط  در  واكنش  طرح  عنوان  تحت 
طرح مقابله با بحران نموده اند كه عمدتا از كارايى 
الزم برخوردار نمى باشد. همچنين اين مطالعه بيان 
مى نمايد عدم كفايت طرح هاى ياد شده اصوال به 

(Rahimi et al., 2009) :دو عامل زير بستگى دارد
شده  تهيه  طرح  و  ريزى  برنامه  در  ضعف   -1
هاى  بخش  اتصال  توانايى  طرح  اين  كه  گونه اى  به 

مختلف سيستم شرايط اضطرارى را ندارد.
2- عدم كفايت تيم هاى مقابله در اجراى مفاد 
مناسب  تعامالت  و  ارتباطات  عدم  علت  به  كه  طرح 
بين تيم ها مي باشد. نتايج بررسى مديريت شرايط 
اضطرارى نشان مى دهد يكى از مسايل اساسى در 
بودن  نامناسب  اضطرارى،  شرايط  پاسخ  هاى  تيم 
تيم  اعضاى  بين  مناسب  كارى  تعامالت  و  ارتباطات 
كلى  سطح  بر  مناسب  تعامالت  و  ارتباطات  و  بوده 
محققين  مطالعه  باشد.  مى  مطلوب  اثر  داراى  پاسخ 
نشان مى دهد اعضاى تيم واكنش شرايط اضطرارى 
در كليه مراحل نيازمند برقرارى ارتباطات و تعامالت 

 .(Ramsay et al., 2009) مناسب مى باشند
تعامالت  مبحث  مطالعه ها،  نتايج  اساس  بر 
اطالعات  تبادل  و  افزايش  جهت  كارى  ارتباطات  و 
شرايط  و  باليا  در  به خصوص  فزاينده اى  اهميت  از 
بحرانى برخوردار مى باشد. به تجربه ثابت شده است 
منظور  به  صحيحى  تعامالتى  و  ارتباطات  اگر  كه 
افزايش تبادل اطالعات و يادگيرى در سازمان برقرار 
مى  آشفته  كارها  و  شده  مختل  امور  گردش  نباشد، 
شوند. هماهنگى، برنامه ريزى، سازماندهى، كنترل و 
ساير اقدامات بدون وجود سيستم ارتباطى موثر در 
سازمان قابل تحقق نبوده و در غياب چنين سيستمى 
امكان اداره موفقيت آميز سازمان امكان پذير نخواهد 
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بود (Baghizadeh et al., 2009). مى توان اين گونه 
با  تواند  مى  اضطرارى  شرايط  پيامدهاى  نمود  بيان 
بين  شايسته  ارتباط  و  تعامل  هماهنگى،  برقرارى 
به  اضطرارى  شرايط  هنگام  در  واكنش  تيم  اعضاى 
 .(Ramsay et al., 2009) طور قابل توجهى كاهش يابد
"ماركس" بيان مى نمايد جامعه تنها انبوهى از افراد 
نيست، بلكه مجموع روابطى است كه از طريق آنها افراد 
در كنار يكديگر قرار مى گيرند. همچنين "دوركيم" 
تحت  افراد  تعداد  جامعه  ى  عصاره  مى نمايد  بيان 
نظارت اقتدار نيست بلكه تعداد افرادى است كه درگير 
 .(Baghizadeh et al., 2009) شده اند  خاصى  روابط 
اصول  استقرار  و  كارگيرى  به  در  تالش  بنابراين 
تعامل  به  توجه  بدون  اضطرارى  شرايط  مديريت 
سازمانى  درون  كننده  عمل  واحدهاى  كليه  مناسب 
به خصوص تيم هاى واكنش اضطرارى موفقيت آميز 

نخواهد بود.
مديريت شرايط اضطرارى تركيبى از رويكردها 
و ارتباطات عناصر مختلف يك شركت با هدف كنترل 
بهترين  از  يكى  باشد.  مى  اضطرارى  شرايط  مهار  و 
ساختارها براى واكنش و پاسخ به شرايط اضطرارى، 
در  گام  نخستين  كه  بوده  هدفمند  تيمى  ايجاد 
راستاى هدفمند سازى و همسو كردن واحدهاى آن 
در جهت هدف مورد نظر، ايجاد تعامالت و ارتباطات 
باشد.  اصالح روابط شبكه ها مى  تيم ها و  موثر بين 
اهداف  تحقق  بگوييم  اگر  نيست  حقيقت  از  دور 
رابطه  به  سازمان ها  در  اضطراي  شرايط  هاى  برنامه 
مستقيم و نزديك با چگونگى نظام اجتماعى سيستم 
ابعاد  در  تعامالت  و  دارد  بستگى  آن  ارتباطى  و  ها 
مختلف  نقش  بسيار تعيين  كننده اى  در كنترل  موثر 
ضرورت  شده،  ذكر  نكات  دارند.  اضطراري  شرايط 
نمودن  مديريت  جهت  مند  نظام  ى  سامانه  داشتن 
شرايط اضطرارى را به خوبى نشان مى دهد. بنابراين 

نياز است روابط و تعامالت كارى تيم هاى سامانه ى 
قرار  توجه  مورد  دقت  به  اضطرارى  شرايط  مديريت 
جهت  در  مناسبى  اقدامات  نياز  صورت  در  و  بگيرد 
محققين،  مطالعه  طبق  گردد.  اعمال  شرايط  بهبود 
تعامالت شامل همكارى افراد، طرح ريزى و برگزارى 
اتفاق  گروه  بين  در  كه  باشد  مى  گروهى  كارهاى 
تيم  كارى  تعامالت   .(Ellingson, 2002) مى افتد 
هرگونه  حاضر،  مطالعه  در  اضطرارى  شرايط  واكنش 
بروز  از  قبل  تيم  اعضاى  بين  رسمى  غير  اقدامات 
اطالعات  تبادل  هماهنگى،  جهت  اضطرارى  شرايط 
اضطرارى  شرايط  با  مرتبط  موارد  ساير  و  دانش  و 
هاى  نشست  تشكيل  شامل  كه  شود  مى  شامل  را 
غير رسمى براى تبادل اطالعات و افكار، مشورت و 
موارد  ساير  و  تجهيزات  كفايت  و  بررسى  يادگيرى، 

مى باشد. 

شبكه اجتماعى و مديريت شرايط اضطرارى
سال  در  كه  مطالعه  مورد  موضوعات  از  يكى 
هاى اخير افزايش قابل توجهى داشته است، مبحث 
شبكه هاى  مى توان  جمله  از  كه  مى باشد  شبكه ها 
اجتماعى را نام برد. محققين زيادى از تئورى شبكه 
اجتماعى براى مطالعه همكارى درون سازمانى مانند 
پاسخ به باليا استفاده نمودند. از آنجايى كه باليا قابل 
پيش بينى نبوده و طى برنامه و طرح خاصى به وجود 
نمى آيند، شبكه اجتماعى و فناورى هاى مرتبط مى 
اضطرارى  شرايط  ريزان  برنامه  و  مديران  به  تواند 
 Magsino,) نمايد  كمك  شان  سازمانى  شبكه  براى 
نشان  سازمانى  درون  همكارى  مطالعات   .(2009

مى دهد شبكه اجتماعى براى انجام مداخالت جهت 
 Kwait et) ارتقاء بين بخش هاى پزشكى و اجتماعى
al., 2001) و در ارزيابى اثرات شبكه همكارى درون 

ها  سازمان  روانى   – بهداشتى  هاى  سامانه  سازمانى 
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 .(Provan et al., 1995) باشد  مثمرثمر  مى تواند 
در  اجتماعى  شبكه  داد  نشان  تحقيقات  همچنين 
پاسخ شرايط اضطرارى بالياى طبيعى (گردباد) مى 
تواند به طور موفقيت آميزى براى تعيين سازمان هاى 
همچنين   .  (Mizan et al., 2013) رود  كار  به  فعال 
همكاران  و  چينوسكى  توسط  شده  انجام  مطالعه 
از  استفاده  داد  نشان  سازى  ساختمان  صنعت  در 
شبكه هاى اجتماعى مى تواند باعث افزايش انگيزه، 
هاى  پروژه  از  الگوبردارى  و  دانش  تبادل  يادگيرى، 
قبلى گردد و در نهايت به عملكرد باالى پروژه هاى 

 .(Chinowsky et al., 2013) ساختمانى دست يابد
اهميت  بر  شده،  ذكر  موارد  به  توجه  با 
تيم  تعامالت  بررسى  براى  نظام مند  روش  يك 
بايد  گردد.  مى  تاكيد  اضطراري  شرايط  واكنش 
مربوط  روابط  و  پيچيدگى  درك  داشت  توجه 
بدون  مجموعه  يك  در  افراد  از  زيادى  تعداد  به 
باشد.  نمى  پذير  امكان  عملى  مفهومى  ابزارهاى 
مفاهيم  و  ها  روش  مجموعه  نيازمند  روشى  چنين 
تحليلى  هاى  روش  از  كه  باشد  مى  تحليلى 
روش  بهترين  است.  متمايز  آمارى  و  معمول 
درون  در  كنشگران  بين  تعامالت  ارزيابي  براي 
اجتماعي  شبكههاي  تحليل  از  استفاده  سازمان، 
شبكه  باشد.  مى  موجود  هاى  قابليت  به  توجه  با 
را  كيفى  هاى  داده  سازى  كمى  قابليت  اجتماعى 
تفاوت ها  نتيجه  در  و  دارد  رياضيات  از  استفاده  با 
مقايسه  امكان  و  دهد  مى  نشان  كلى  به صورت  را 
،(Mirzaii, 2009) مى سازد  ميسر  را  آناليز  و 
از  استفاده  با   .(Wasserman, et al., 1994)و

شده  مشخص  تعامالت  وضعيت  شبكه،  شاخص 
شود.  مى  ارايه  گراف  صورت  به  ارتباطى  شبكه  و 
هدف اصلى اين مطالعه، ارزيابى تعامالت كارى تيم 
درون  واكنش  تيم  يا  اضطرارى  شرايط  كننده  عمل 

سازمانى به صورت موردى در يكى از پااليشگاه ها 
با استفاده از تحليل شبكه اجتماعى مى باشد.

 
روش كار

كارى  تعامالت  فضاى  مورد  در  حاضر  مطالعه 
با استفاده از شبكه اجتماعى به صورت موردى در 
به  دستيابى  جهت  شد.  انجام  ها  پااليشگاه  از  يكى 
مديريت  تيم  اصلى  ساختار  ابتدا  تحقيق،  هدف 
صنعت  در  آن  مجموعه  زير  و  اضطرارى  شرايط 
شرايط  تيم  اعضاى  گرديد.  مشخص  نظر  مورد 
تعيين  مطالعه  مورد  جمعيت  عنوان  به  اضطرارى 
افراد  از  تن   152 از  متشكل  جمعيت  اين  شده اند. 
مى باشد كه در بخش بعدى توضيح داده مى شود. 
مصاحبه  از  ها  داده  آورى  جمع  براى 
اين  در  گرديد.  استفاده  مشاهده  و  ساختاريافته 
تا  شد  خواسته  تيم  اعضاى  از  يك  هر  از  مطالعه 
آنها  با  كارى  روابط  و  تعامل  داراى  كه  را  افرادى 
دودويى  مطالعه  هاى  داده  نمايند.  مشخص  هستند 
(صفر و يك) و جهت دار بود و به صورت شبكه كل 
تعامالت  ساختار  بررسى  جهت  شد.  گرفته  درنظر 
اجتماعى  شبكه  تراكم  شاخص  و  شبكه  گراف  از 
متشكل  اجتماعى  شبكه  هاى  داده  گرديد.  استفاده 
از يك رابطه اندازه گيرى شده بين مجموع گره ها 
در  گره  عنوان  به  تيم  اعضاى  از  يك  هر  باشد.  مى 
با  آنها  كارى  تعامالت  و  شده  گرفته  نظر  در  شبكه 
يكديگر در كل سطح تيم مورد بررسى قرار گرفت. 
مى شود.  ارايه  بعدى  بخش  در  شبكه  بيشتر  توضيح 
اصطالحات  نيز  و  مفاهيم  از  ها  يافته  تحليل  جهت 
افزار  نرم  از  كه  شد  استفاده  شبكه  تراكم  شاخص 
Ucinet 6 جهت تحليل استفاده گرديد و در نهايت 

 Borgatti et) شد  ترسيم  نگاره  صورت  به  روابط 
.(al., 2002
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مطالعه مورد  جمعيت 
در طرح مديريت شرايط اضطرارى پااليشگاه 
جهت  پاسخ  تيم  عنوان  به  تيم   7 مطالعه،  مورد 
هاى  تيم  عنوان  به  اضطرارى  شرايط  با  مقابله 
1 ارايه  واكنش وارد صحنه مى شوند كه در شكل 
شده است. الزم به ذكر است اين مطالعه بر شرايط 
و  باشد  مى  متمركز  پااليشگاه  درون  اضطرارى 
هاى  تيم  اضطرارى  شرايط  بروز  صورت  در  اينكه 
و  داده  نشان  واكنش  پااليشگاه  اضطرارى  شرايط 
هر  باشد.  نمى  سازمانى  برون  هاى  كمك  به  نيازى 
تعريف  وظايف  و  مسووليت  داراى  ها  تيم  از  يك 
مى باشند.  شركت  شده  تدوين  طرح  طبق  شده 

مى باشد:  زير  به صورت  تيم  هر  اعضاى 
آتش  افسر،  جانشين،  سرپرست،  نشانى:  آتش   -1

راننده كنترل،  تعميرات،  نشان، 
امدادگر،  جانشين،  سرپرست،  نجات:  و  امداد   -2

راننده
پرستار،  پزشك،  جانشين،  سرپرست،  3-پزشكى: 

راننده خدماتى،  پذيرش،  داروخانه،  متصدى 
مدير،   :HSE زيست  محيط  و  ايمنى  4-بهداشت، 
بهداشت،  برق،   ،HSEMS ايمنى،  جانشين، 

داربست آالت،  ماشين  ترافيك، 

و  گشت  جانشين،  سرپرست،  مدير،  حراست:   -5
فيزيكى يا  عمليات  كنترل، 

جانشين،  سرپرست،  مدير،  فنى:  و  پشتيبانى   -6
ادارى تداركات،  انباردار،  نگهدارى،  و  تعميرات 

كارشناس. دفتردار،  سرپرست،  عمومى:  روابط   -7

(SNA)ه Social Network Analysis تحليل شبكه اجتماعى
نظريه شبكه اجتماعى داراى ديدگاه ساختارى 
كامپيوتر،  و  رياضيات  علم  با  همراه  كه  مى باشد 
كيفى  داده هاى  گرافيكى  و  رياضى  تحليل  امكان 
را به صورت كمى امكان پذير مى سازد و قادر است 
مورد  واحدهاى  در  را  ها  گره  بين  مختلف  روابط 
مطالعه به طور اصولى تعيين نمايد و شبكه غير قابل 
قابل  را  گره ها  ميان  تعامالت  و  ارتباطات  مشاهده 
جهت  را  ارزشمند  ورودي هاي  و  ساخته  مشاهده 
در   .(Chalabi, 2006) نمايد  فراهم  تحليل  و  تجزيه 
تيم،  اعضاى  بين  تعامالت  ارزيابي  براي  مطالعه  اين 
استفاده  اجتماعي  شبكه  تحليل  تراكم  شاخص  از 

گرديد كه در ادامه تعريف شده است.
تراكم يا چگالى (Density): نسبت تعداد كلى 
روابط بين نودها در شبكه مشخص كه به طور واقعى 
پيوندهاى  تعداد  به  دارد،  وجود  كنشگرها  ميان 

شكل 1: ساختار تيم پاسخ شرايط اضطررى در صنعت مورد مطالعه
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روابط  با  مرتبط  است  شاخصي  طرفى  از  موجود. 
كه  هايى  گره  كلى  طور  به  و  گره  يك  به  مربوط 
تعداد  مى شود.  گفته  دارند  پيوند  نظر  مورد  گره  با 
ساير  با  نود  هر  كه  صورتى  در  ارتباط  حداكثر 
در  كه  مى آيد  دست  به  باشد  داشته  ارتباط  نودها 
البته  مى باشد.   1 برابر  نقطه  آن  چگالى  صورت  اين 
معمول  غير  و  افتد  نمى  اتفاق  واقعيت  در  امر  اين 
و   0 بين  چگالى  مقدار  معمول  به طور  و  مى باشد 
 Wasserman et al.,)و,  (Mirzaii, 2009) است   1
ها  گره  بين  پيوندهاى  واقعى  تعداد  چه  هر   .(1994

نزديك  ها  گره  مجموعه  بين  ممكن  كلى  تعداد  به 
مقادير  بود.  خواهد  بيشتر  شبكه  كلى  تراكم  باشد 
مى  تيم  بين  تعامالت  شدت  معناى  به  تراكم  باالى 
مستقيم  طور  به  تيم  اعضاى  كليه  كه  اين  و  باشد 
اين  كم  مقادير  همچنين  دارند.  ارتباط  يكديگر  با 
ضعيف  اعضا  بين  روابط  دهد  مى  نشان  شاخص 
بوده و از تعامالت گروهى كمى برخودار هستند. به 
انسجام  ميزان  شاخص  اين  افزايش  با  ديگر  عبارت 
در شبكه افزايش يافته و بنابراين همكارى در بين 
تواند  مى  كه  يافت  خواهد  افزايش  نيز  كنشگران 
داشته  اضطرارى  شرايط  مديريت  در  مهمى  نقش 
هرچه  و  هست  يك  شاخص  اين  بيشينه  باشد.  
مقادير به دست آمده به يك نزديك تر باشد نشان 
مى دهد اين شاخص و در نتيجه انسجام گروه بهتر 

باشد. مى 
چند  فعاليت  يك  اضطرارى  شرايط  مديريت 
تيمى است كه از گروه ها و اعضاى مختلفى تشكيل 
تفاوت هايى  وظايف  و  اهداف  نظر  از  كه  است  شده 
دارند. اگر در شرايط اضطرارى، هر يك بدون توجه 
خود  نظر  تيم،  اعضاى  ديگر  حركات  و  اقدامات  به 
را فقط به وظايف خود معطوف نمايد، عملكرد كل 
به  مقابله  عمل  است  ممكن  و  خورده  لطمه  تيم 

درستى و موثر صورت نگيرد. بنابراين موفقيت كار 
و  معقول  هماهنگى  به  اضطرارى،  شرايط  مديريت 
منظور  دارد.  بستگى  ها  تيم  و  افراد  بين  مطلوب 
مسوول  كه  مى باشد   HSE كارشناس  داربست  از 
و  كار  محيط  شرايط  و  داربست  بازرسى  و  نظارت 
عنوان  به  واحد  اين  آن جايى كه  از  باشد.  مى  غيره 
پااليشگاه  اضطرارى  شرايط  مديريت  در  اصلى  تيم 
بنابراين  باشد،  مى  قرارداد  براساس  مطالعه  مورد 
ساير  با  ها  تيم  اين  بين  تعامالت  رود  مى  انتظار 
زمان  در  و  شود  انجام  مطلوبى  نحو  به  تيم  اعضاى 
با  مناسبى  همكارى  بتوانند  اضطرارى  شرايط  بروز 

باشند.  داشته  يكديگر 
شده  تعريف  وظايف  از  يكى  مثال  عنوان  به 
و  اضطرارى  شرايط  زمان  در   HSE كارشناس  براى 
بحرانى ارزيابي وضعيت افراد تخليه شده مى باشد 
سيم  بى  با  درمان  گروه  به  بايد  نياز  صورت  در  و 
گزارش  مصدوم  وجود  صورت  در   و  دهد  اطالع 
داروخانه  متصدى  و  نمايد  ارايه  را  مصدوم  شرح 
نيز اقالم دارويى را از بخش بهدارى در اختيار تيم 
درمان قرار دهد. مى توان گفت تيم مديريت شرايط 
اضطرارى كه از هفت تيم تشكيل شده اند به صورت 
كل  عملكرد  و  هستند  متصل  يكديگر  به  زنجيره 
تيم از عملكرد كليه اعضا به دست مى آيد. بنابرين 
وارد  مديريت  تيم  اين كه  از  قبل  رود  مى  انتظار 
داشته  يكديگر  با  مناسبى  تعامالتى  شود  بحران 
در  موجود  داروى  شايد،  نمونه  عنوان  به  باشند 
زودتر  مصدومين  ارسال  در  و  نبوده  جوابگو  سايت 

اقدام شود و ساير موارد.

يافته ها
مطالعه،  اين  در  شده  درنظرگرفته  رابطه 
شرايط  واكنش  تيم  اعضاى  بين  كارى  تعامالت 
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تحليل  براى  چگالى  شاخص  از  كه  بود  اضطرارى 
 2 شكل  گرديد.  استفاده  كارى  تعامالت  شبكه 
ترسيم شبكه كلى ساختار تعامالت كارى تيم هاى 
پاسخ و اعضاى آنها را نشان مى دهد. در اين شكل 
اعضاى تيم توسط گره و تعامالت كارى نيز توسط 
پيوندهاى بين آنها مشخص شده است. الزم به ذكر 
است اعضاى تيم واكنش در ترسيم شبكه با حروف 
واحد  بر  داللت  كه  اند  شده  داده  نشان  اختصارى 
عنوان  (به  دارد  فرد  نام  و  مسووليت  مطالعه،  مورد 

نمونه Fire-O-A، واحد حريق، افسر، نام فرد).

چگالى يا  تراكم 
كدام  هر  براي  آمده  دست  به  چگالي  مقادير 
شرايط  تيم  اعضاي  تعامل  مقابله،  هاى  تيم  از 
 1 جدول  در  كه  دهد  مى  نشان  را  اضطرارى 
 22942 بين  از  مجموع  در  است.  شده  مشخص 
اين  در  مى توانست  بالقوه  صورت  به  كه  ارتباطى 
 152 با  رابطه   4566 باشد  داشته  وجود  شبكه 

بين  موجود  پيوندهاى  تعداد  دارد.  وجود  كنشگر 
 2 تيم ها و تعداد كنشگران در هر تيم در جدول 
ارايه شده است. روابط شبكه جهت دار مى باشد. 
طور  به  تعامل  شبكه  كل  چگالى  مقدار  همچنين 
مى  نشان  نتايج  است.  آمده  دست  به   0/2 تقريبى 
با  مقابله  هاى  تيم  بين  تعامل  مجموع  در  دهد 
انجام  آسانى  به  و  بوده  ضعيف  اضطرارى  شرايط 
از  حمايت  براي  راهكارهايى  نيازمند  و  شود  نمى 
در  پيشرو  هاى  تيم  بين  تعامل  ميزان  افزايش 

است. اضطرارى  شرايط 
چگالى شبكه تعامالت كارى به صورت دوگانه 
بين دو تيم در جدول 2 ارايه شده است. هدف از 
بين  تعامالتى  رابطه  نمودن  مشخص  قسمت  اين 
تيم ها به صورت دودويى بوده است تا معين شود 
كدام تيم ها براى تعامالت داراى همكارى بيشترى 
به  عمومى  روابط  كه  آنجايى  از  هستند.  يكديگر  با 
ساير  با  آن  تراكم  باشد  مى  جداگانه  واحد  صورت 

تيم ها در نظر گرفته نشده است.

شكل 2: شبكه تعامالت كارى تيم پاسخ شرايط اضطرارى در پااليشگاه مورد مطالعه
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گيرى نتيجه  و  بحث 
چند  فعاليت  يك  اضطرارى  شرايط  مديريت 
تيمى است كه از گروه ها و اعضاى مختلفى تشكيل 
شده است كه از نظر اهداف و وظايف داراى تفاوت 
يك  هر  اضطرارى،  شرايط  در  اگر  هستند.  هايى 

اعضاى  ديگر  حركات  و  اقدامات  به  توجه  بدون 
معطوف  خود  وظايف  به  فقط  را  خود  نظر  تيم، 
ممكن  و  خورده  لطمه  تيم  كل  عملكرد  نمايد 
نگيرد.  صورت  موثر  و  درستى  به  مقابله  عمل  است 
اضطرارى،  شرايط  مديريت  كار  موفقيت  بنابراين 

جدول 1: چگالى تيم هاى واكنش شرايط اضطرارى در شبكه تعامالت مديريت شرايط اضطرارى

جدول 2:  چگالى تيم هاى پاسخ شرايط اضطرارى به صورت پيوند دوگانه بين تيم ها
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تيم  و  افراد  بين  مطلوب  و  معقول  هماهنگى  به 
تعامالت  بررسى  به  مطالعه  اين  دارد.  بستگى  ها 
اضطرارى  شرايط  برابر  در  واكنش  هاى  تيم  كارى 
با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي پرداخته است 
ازپااليشگاه  يكى  در  موردى  مطالعه  عنوان  به  كه 
براى  مطالعه  نتايج  از  بتوان  تا  است  شده  انجام  ها 
آگاهى از وضعيت موجود و بهبود سامانه ى شرايط 
براى  مطالعه  اين  در  نمود.  استفاده  اضطرارى 
هاى  تيم  كارى  تعامالت  وضعيت  نمودن  مشخص 
واكنش از شاخص تراكم استفاده شده است كه به 
عنوان يكى از شاخص هاى اساسى شبكه اجتماعى 
هاى  فعاليت  انسجام  و  عملكرد  با  كه  بوده  مطرح 
شاخص  اين  كلى،  طور  به  دارد.  رابطه  گروهى 
اعضاى  بين  پيوندهاى  كلى  تعداد  كننده  منعكس 
تيم مديريت شرايط اضطرارى بوده و تعامالت قوى 
سطح  نتيجه  در  و  داده  نشان  را  ها  تيم  ضعيف  يا 
كلى انسجام را ارايه مى دهد. شاخص تراكم تحليل 
شبكه اجتماعى قابليت كمى سازى نتايج را داشته 
و شبكه تعاملى تيم هاى مورد مطالعه را به صورت 
از  دقيق  شناخت  امكان  و  نموده  مشخص  اعداد 
بين  مقايسه  و  واكنش  هاى  تيم  تعامالت  وضعيت 

تيمى را ميسر مى سازد. 
تيم  كل  تراكم  شاخص  آمده  دست  به  مقدار 
نشان مى دهد تيم واكنش اضطرارى در صنعت مورد 
باشند.  مى  يكديگر  با  كمى  تعامل  داراى  مطالعه 
تيم  بين  تعامالت  كه  است  آن  بيانگر  نتيجه  اين 
در  تبادل دانش  و  اطالعات  كسب هرگونه  براى  ها 
برخوردار  كمى  توجه  از  اضطرارى  شرايط  خصوص 
تيم  براى  چگالي  آمده  دست  به  مقادير  باشد.  مى 
قوي  همكارى  عمومى  روابط  و  نجات  و  امداد  هاى 
ميان اعضاي تشكيل دهنده تيم را آشكار مي كند. 
هرچند تعداد كم اعضا در اين واحدها  در تحصيل 

بيشينه  مقدار  است.  بوده  تاثيرگذار  حداكثر،  تراكم 
قوي  تعامل  عمومى،  روابط  چگالي  آمده  دست  به 
ميان اعضاي تشكيل دهنده تيم را آشكار مي كند 
ديگر  از  را  عمومى  روابط  واحد  جدايى  گراف،  اما 
نشان  كه  است  داده  نمايش  شبكه  كل  هاى  تيم 
باشد.  نمى  تعامل  داراى  واحدها  ساير  با  دهد  مى 
باالى  تعامل  به  توجه  با  نجات،  و  امداد  مورد  در 
اين  مناسب  تعامل  واحدها،  ساير  با  و  واحد  درون 
بخش نشان داده. تيم هاى با بيشترين تراكم بعدى 
كه  مى باشند  پزشكى  و  نشانى  آتش  واحد  شامل 
 HSE بخش  در  هستند.  برخوردار  بااليى  تعامل  از 
است،  شده  تشكيل  متنوعى  هاى  قسمت  از  چون 
مقدار  از  ها  قسمت  تنوع  به  توجه  با  افراد  تعامل 
داراى  حراست  قسمت  است.  برخوردار  كمترى 
و كنترل  گشت  واحد  كه  باشد  مى  مجزا  واحدهاى 
اضطرارى  شرايط  در  عمليات  يا  فيزيكى  واحد  و 
نيز  بخش  دو  اين  كه  شوند  مى  صحنه  وارد 
بيشتر  و  هستند  جداگانه اى  مسووليت هاى  داراى 
باشند.  مى  ارتباط  در  جانشينان  و  ها  سرپرست 
گروه  اين  افراد  كليه  فنى-پشتيبانى  قسمت  در 
پشتيبان  تيم  عنوان  به  و  شوند  نمى  بحران  وارد 
بيشتر مطرح هستند كه در صورت لزوم طبق طرح 
واحد  تنوع  از  كه  شوند  مى  صحنه  وارد  شركت 
تعامالت  داراى  واحدها  اين  افراد  و  بوده  برخوردار 
تيم  دودويى  مقايسه  در  باشند.  مى  كمترى  كارى 
نجات  و  امداد  و  نشانى  آتش  تيم  واكنش،  هاى 
داراى تعامل قوى ترى نسبت به ساير واحدها مى 
باشند. در اين شركت اين دو تيم در يك ساختمان 
قرار دارند و كليه افراد در ارتباط با يكديگر بوده و 
تيم  دو  اين  بين  نيز  مشترك  آموزشى  هاى  برنامه 
دو  اين  بيشتر  تعامل  بر  نتيجه  در  مى شود.  انجام 
امداد  واحدهاى  تعامل  باشد.  مى  تاثيرگذار  واحد 
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قبولى  قابل  ميزان  داراى  نيز  پزشكى  و  نجات  و 
بوده كه به علت طرح تدوين شده شرايط اضطرارى 
تعامل  داراى  واحدها  ساير  باشد.  مى  شركت  خود 

مى باشند.  ترى  پايين  و  متوسط 
به طور كل در مورد تعامل بين اعضاى تيم و 
واحدها مى توان گفت با توجه به اين كه تيم واكنش 
در يك شركت وجود داشته و اعضاى تيم به راحتى 
توانايى  از  و  داشته  ارتباط  يكديگر  با  توانند  مى 
هاى يكديگر استفاده نمايند اما داراى تعامل كمى 
پاسخ  تيم  اعضاى  بين  موجود  تعامالت  مى باشند. 
ارتباطى  هاى  طرح  و  ها  برنامه  نتيجه  در  مى تواند 
ارايه شده شكل گرفته باشد. يكى از ايرادهاى وارده 
مى  ها  تيم  اعضاى  بين  كم  تعامالت  خصوص  در 
تواند ناشى از خط مشى شركت و توجه به ساختار 
نقش  و  اعضا  بين  روابط  رسمى  و  مراتبى  سلسله 
جايگاه شغلى اعضا باشد كه بر روى تعامالت تاثير 
طرح  و  توجيهى  جلسه هاى  برگزارى  است.  گذار 
حضور  در  آن  تحليل  يا  و  مانور  انجام  براى  ريزى 
صورت  تيم ها  جانشينان  و  سرپرستان  مديران، 
شغلى  جايگاه  اهميت  دهنده  نشان  كه  مى گيرد 
درحالى كه  باشد.  مى  جلسه ها  در  حضور  جهت 
عملكرد  با  اضطرارى  مديريت  به  دسترسى  براى 
اعضاى  كليه  تا  مى گيرد  صورت  كار  اين  نيز  باال 
جلسه ها  در  بتوانند  اضطرارى  شرايط  واكنش  تيم 
مطلوب  و  مناسب  همكارى  زيرا  نمايند.  شركت 
تعامالت  طريق  از  تواند  مى  اضطرارى  شرايط  در 
بيايد.  وجود  به  كنشگران  بين  مناسب  ارتباطات  و 
بحث تخصص نيز بر ميزان تعامالت تاثير گذار مى 
يا  و  نشانى  آتش  تيم  اعضاى  بيشتر  تعامالت  باشد. 
درمانى ممكن است به دليل تخصصى بودن موضوع 
و  باشد  يكديگر  به  تيم  اين  اعضاى  بيشتر  اتكاى  و 
توجه  با  گروه ها  ساير  اعضاى  به  گروه  اين  اعتماد 

به تخصصى بودن مسووليت نيز مى تواند كم باشد. 
مى توان  شركت  آموزشى  هاى  برنامه  خصوص  در 
گروه  از  هريك  براى  آموزشى  دوره هاى  نمود  بيان 
عنوان  به  شود.  مى  برگزار  جداگانه  طور  به  ها 
منظم  هاى  برنامه  داراى  نشانى  آتش  واحد  مثال، 
اطالعات  تبادل  داراى  تيم  اعضاى  و  بوده  آموزشى 
به صورت هفتگى مى باشند كه نتايج نيز نشان داد 
اما  باشد.  مى  باال  واحد  اين  در  اعضا  بين  تعامالت 
واحدها  ساير  و  بوده  واحد  اين  مختص  برنامه  اين 
مشترك  آموزشى  برنامه هاى  بايد  و  ندارند  حضور 
تيم  بيشتر  انسجام  براى  استانداردها  به  توجه  با 
اعضا  واحد  هر  در  همچنين  شود.  گرفته  نظر  در 
عنوان  به  دارند،  حضور  متفاوت  هاى  مسووليت  با 
مثال واحد آتش نشانى شامل راننده ها مى باشد، در 
خدمت  راننده  عنوان  به  افرادى  نيز  پزشكى  واحد 
مى نمايند ولى برنامه آموزشى مشترك براى راننده 
هرچند  است.  نشده  برگزار  مختلف  واحدهاى  هاى 
با  افراد  رسمى،  غير  صورت  به  تعامل  شبكه  در 
تعامل  از  ها  راننده  مانند  مشابه  هاى  مسووليت 
برخوردار هستند، اما بايد در طرح ريزى برنامه هاى 
به  تواند  مى  مطالعه  اين  نتايج  شود.  دقت  آموزش 
مديران و برنامه ريزان طرح هاى شرايط اضطرارى 
كمك نمايد تا به جاى تاكيد بر افراد، به روابط بين 

نمايند.  توجه  نيز  تيم  اعضاى 
يكى از مزاياى اين روش، كمى سازى شبكه 
اعداد  از  استفاده  زيرا  باشد.  مى  ها  تيم  بين  تعامل 
توان  مى  بهتر  و  بوده  درك  قابل  گيرى  نتيجه  در 
نتايج  همچنين  نمود.  مقايسه  يكديگر  با  را  ها  تيم 
شرايط  ريزان  برنامه  و  مديران  به  تواند  مى  حاصله 
و  افراد  بر  تاكيد  جاى  به  تا  نمايد  كمك  اضطرارى 
ساختار سلسله مراتبى، روابط غيررسمى بين افراد 
نتايج  به  توجه  با  و  دهند  قرار  توجه  مورد  نيز  را 
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مناسب  راهكارهاى  از  روابط  بهبود  براى  ضعيف 
اقدامات  كه  اندازه  هر  به  زيرا  نمايند.  استفاده 
سطح  در  اضطرارى  شرايط  طرح  و  پيشگيرانه 
مطلوبى قرار داشته باشد غفلت از اقدامات واكنشى 
مناسب و ضعف تعامالت كارى و هماهنگى مطلوب 
بسيار  عواقب  دهنده  واكنش  تيم  اعضاى  بين 
مجموع،  در  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  خطرناكى 
مطالعه حاضر بر بررسى تعامالت كارى تيم واكنش 
اضطرارى در يكى از پااليشگاه ها بر اساس تحليل 
شبكه  تحليل  است.  نموده  تاكيد  اجتماعى  شبكه 
كارى  تعامالت  جريان  شناسايي  به  اجتماعي 
نموده  كمك  اضطرارى  شرايط  هاى  تيم  بين  در 
بين  كارى  تعامالت  مشاهده  قابل  غير  شبكه  و 
اعضاى تيم را قابل مشاهده ساخته و ورودي هاي  
هاى  تيم  عملكرد  بهبود  براي  را  ارزشمند  كمى 
در  است.  نموده  فراهم  اضطرارى  شرايط  واكنش 
ادامه پيشنهاد مى شود در بازنگرى و تدوين طرح 
شرايط اضطرارى صنعت مورد مطالعه، نتايج شبكه 
قرار  توجه  مورد  ها  تيم  پايين  تعامالت  به  توجه  با 
همفكرى  با  و  حاصل  اطالعات  به  توجه  با  و  گرفته 
بين  تعامالت  بهبود  به  نسبت  سرپرستان  و  مديران 

تيم ها اقدام نمود.

قدردانى و  تشكر 
از كليه كارشناسان و كاركنان مديريت بحران 
صميمانه شان  همكارى  خاطر  به  مذكور  پااليشگاه 

در اجراى مطالعه قدردانى مى گردد. 
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Abstract
Introduction: Emergency situations are of the major challenges in industries. Understading the status of 
inter-team interaction is effective in improvement of emergency response team (ERT). The purpose of this 
study was to investigate the interaction space of ERP in a refinery, using the social network analysis (SNA). 

Material and Method: In the present case study, the density indicator was used to examine the interac-
tion space in the ERT. The obtained data were analyzed, employing UCINET 6.0 social network analysis 
program. 

Result: The findings showed that the ERT has the relatively low concentration with the density of 0.2 over-
all, the result reflect a low level of interactions among response reams at emergency situations management. 

Conclusion: The presented approach provided an appropriate image of interactions network among the 
emergency response teams. The social network analysis can be used for assessing the interactions of the 
emergency response teams.
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