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  دهیچك

شهام  کلیهه    جامعهه آمهاری پهژوها حاضهر     .عه شناخت ارتباط بین هوش هیجانی و مدیریت بحران می باشد هدف از این مطال

بر عهده داشهته   4931در سال ی که که مدیریت مناطق این شرکت ب و فاضالب استان آذربایجان شرقآمدیران عملیاتی شرکت 

نیازی به نمونهه گیهری نمهی     .جامعه آماری انجام گرفته است با توجه به اینكه پژوها بر روی کلیه اعضای. اند را شام  می شود

تجزیه همین تعداد پرسشنامه را دریافت و مورد  پرسشنامه ، 11محققین بعد از پخا  .با هم برابرند آماری باشد و جامعه و نمونه

جههت انهدازه گیهری ههوش      .ین پژوها از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشهی اجهرا گردیهده اسهت    ا. و تجلی  آماری قرار دادند

آن و بهرای انهدازه گیهری مهدیریت بحهران از پرسشهنامه محقهق         –هیجانی آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار 

در همهان مطالعهه محاسهبه شهده      68.0ی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ آن در مطالعه جهرمی تایید و پایایساخته که روایی 

نتایج تحقیق نشان داده است که بین هوش هیجانی و مدیریت بحران رابطه مثبت معناداری . تفاده قرار گرفته استاست مورد اس

بها   همدلی ، ،مههار  ههای اجتمهاعی و خهود انگیهزی ،      خود آگاهی ، یعنی ، ،همچنین بین مولفه های هوش هیجانی. وجود دارد

لی بین خود کنترلی  با مدیریت بحران رابطه مثبهت وجهود نداشهته و بها ههم      و .رابطه مثبت معنا دار وجود دارد مدیریت بحران ،

 .همبستگی ندارند
 

 هوش هیجانی،مدیریت بحران ،مدیران عملیاتی ،شرکت آب و فاضالب :کلیدی کلما 
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 مقدمه 

در . ع گوناگون شاهد آن استمدیریت، مهمترین دلی  تحوالتی است که امروزه بشر در همة زمینه ها و به هر شكلی در جوام

اگر این عام  از زندگی . واقع عام  انسانی است که تفاو  های فاحا امروز زندگی بشر با شرایط گذشته اش را رقم زده است 

برای تغییر و حرکت به سوی شرایط بهتر عالوه بر . روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می شود 

به نظر می رسد هوش هیجانی شك  تكام  . چون سرمایه، مواد اولیه، مهمترین و اصلی ترین عام  نیروی انسانی استعواملی 

یافته ای از توجه انسان در سازمانها و ابزاری نوین و شایسته در دستان مسؤوالن برای کنترل بحران و هدایت افراد درون سازمان 

اساس نظریه گلمن هوش هیجانی عبار  است از ظرفیت یا توانایی سازماندهی بر .برای رسیدن به اهداف سازمانی باشد

احساسا  وهیجانا  خود و دیگران ، برای برانگیختن خود و کنترل موثر احساسا  خود و استفاده از آنها در روابط با دیگران 

 (..433، 4گلمن.)

هوش هیجانی در .  مسأله براساس آنها دخالت داردهوش هیجانی به تشخیص معانی هیجانا  و روابط آنها و استدالل و ح

 (.2،4333مایر،کارسو ، سالوی.)قابلیت درک هیجانا  ،جذب احساسا  مرتبط با هیجان،فهم این هیجان و اداره آن دخی  است

ی هوش هیجانی، آرایه ای از قابلیت ها، شایستگی ها، و مهار  های غیرشناختی است که بر توانایی های شخص تأثیر م

 (.4333، 9بار ان)گذارد تا در کنار آمدن با اضطرارها و فشارهای محیطی موفق شود

1پون تنگ فا )هوش هیجانی همان استفاده آگاهانه از هیجانا  و احساسا  می باشد
  ،2662.) 

 دیگران و خود درون گرفته نشأ  هیجانی پاسخهای تنظیم و درک ابراز، احساس، در فرد توانایی عنوان به هیجانی هوش

 هاوارد و دانگ)است
 نخواهد مدیری برجسته به شدن تبدی  به قادر هم آموزشها بهترین با هیجانی هوش بدون فرد (.2660 ،5

 میان اختالف علت از درصد 36 .شود می سازمان سطوح عالی در عملكرد استمرار و حفظ سبب افزایا هیجانی هوش .بود

 (..433 گلمن،.)آنهاست  هیجانی هوش به وابسته انهاسازم برجسته و معمولی مدیران عملكرد

 که کند می ثابت گلمن .است رهبری شده داده مشارکت آن در هیجانی هوش که ساختارهایی ترین کاربردی از یكی

 :از است عبار  هیجانی هوش های مؤلفه گلمن دیدگاه براساس .هستند سازمانی موفقیت کلید باال هیجانی هوش با رهبران،

 قدر  و ها ضعف شناخت توانایی و آنها بیان برای واژگانی یافتن و خود عواطف و احساسا  شناخت معنای به ، دآگاهیخو

 و خود مؤثر کنترل و اداره توانایی ، خودکنترلی(. 33ص ، 4933 گلمن،) واقعی دیدگاهی از خویشتن ة مشاهد و خویشتن

  فورگاس) است خود اعمال و تصمیما  مورد در مسؤولیت پذیرش روی بر تأکید و خشم نگرانی، با مقابله روشهای یادگیری

 تفاو  شمردن محترم و آنان عواطف درک و دیگران احساسا  و عواطف از بودن آگاه توانایی ، همدلی (.2664، 7همكاران و

 ارتباطی برقراری ناییتوا ، اجتماعی های مهار (.  .45 ص ، 4933 گلمن،) است یكسان موضوعا  مورد در افراد احساسا 

 ، 4933 ، گلمن) است روحی حاال  و خو و خلق بین عاطفی هماهنگی به دستیابی در مهار  و دیگران با راحت و خوب

 (..45 ص

 انجام به وادار را فرد که است درونی ذاتی نیرویی ، آن خارجی مشوق با مقایسه در درونی انگیزش ، انگیزی خود

 و فورگاس)گردد  می پشتكار و جدیت و بینی خوش و پیشرفت به می  همچون هایی مجموعه شام  و نماید می فعالیتی

 ( .2664 همكاران،
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به  منجر سازمانی درمحیط بویژه و میگذارد تأثیر دهیم می انجام که چیزی هر بر هیجانا  و احساسا  حقیقت در

 بهبود برای امروزه است تقدمع رابینز .میدهد راافزایا سازمان بهره وری و شده گروه اعضای بین در صمیمیت و رفاقت

 در کارکنان انتخاب فرایند در دانا این و کرد استفاده هیجانا  و احساسا  به مربوط دانا از میتوان سازمانها عملكرد

کمک می کند  افراد به کار مح  در غیرطبیعی رفتارهای و بین فردی تعارضا  رهبری، انگیزش، تصمیم گیری، سازمان،

 مونت) دارند مهمی نقا کار محیط در هیجانی هوش تواناییهای همكاران و مونت عقیده به همچنین.  (2.ص 4،2660رابینز)

 به شدن متوجه برای بیشتر مهار  کردن پیدا یعنی کار محیط در هیجانی هوشاستفاده از  (.494،ص2،2663 همكاران و

 دادن انجام برای به خود دادن اجازه و میشوند راه مانع که احساساتی بهتر کنترل مختلف، وضعیت های در هیجانها حضور

 شغلی توسعه از عبار  را کار محیط در هیجانی هوش کاربردهای شریفی و آقایار (.4.0،ص 49.0 گنجی،) جدید  رفتارهای

گرو هم  اثربخشی) و(  فنی مهارتهای از غیر مهارتهایی بر تكیه با مدیریت ) مدیریت  بهسازی یا توسعه ،( کارراهه بهبود )

 (.11،ص49.5آقایار،) میدانند  ( گروهها نقا افزایی

 خط مشی ها، ریزی،ه برنام در صرفاً کار .میكند ایفا نقا نیز گروه رهبری و مدیریت در هیجانی هوش همچنین 

 .میآورد دبوجو احساسا  ما در نیز کار و میدهیم دخالت کار در را خودمان احساسا  ما .نمیشود خالصه معیارها و راهبردها

 و خودشان احساسا  با راههایی چه از رهبران که دارد تأکید نكته این بر سازمان رهبران درباره اخیر متعدد بررسی های

 پژوهشگر .برخوردارند باالیی هیجانی از هوش کارآمد سازمانی رهبران می دهد نشان اخیر مطالعا  .میكنند برخورد دیگران

 تحقیقا  .بشناسید را خود یا دریابید را خود باید اول باشید سازمانی رهبر یک اینكه برای  :میگوید 9 بینز وارن معروف

 سرپرستی، تحت واحدهای کنترل و اداره در اجرایی ارشد مدیران ناتوانی اولیه عل  از که داد نشان خالقانه رهبری مرکز

 ارتباط مهارتهای شدید ضعف و گروهی کار ضعف یر،تغی کنترل ناتوانی از عبار  عل  این .است هیجانی قابلیتهای نداشتن

 .(4. ص ، 49.1 آقایار،) است فردی بین

 آن الزمة که آید می عم  به غیرمنتظره وقایع و حوادث برای هایی بینی پیا انسان، یافتة سازمان فعالیتهای کلیة در

 توان قبلی های بینی پیا که است طوری اتفاقا  ابعاد گاهی است، تجهیز و گذاری سرمایه سازماندهی، ریزی، برنامه

 بیرودیان،)شود  می نامیده بحران مدیریت اصطالح در که است الزم خاصی مدیریت موارد، این در لذا ندارند، را پاسخگویی

49.5). 

 طور به و شهر  مال، به .دهد قرار تأثیر تحت را سازمان تمام که دارد را آن بالقوة امكان که است ای حادثه  بحران

  (.49.4، 1اگنگاس و میتراف) نماید وارد حصر و حد، بی خسار  سازمان یک سالمت و بهداشت کلی

 ای، پایه مفروضا  و گذارد می اثر سیستم یک ک  بر فیزیكی صور  به که گسیختگی هم از از، است عبار  بحران

 پیا فرایند ، بحران مدیریت( .5،2663تونبار) دهد می قرار تهدید مورد را آن وجود حیاتی محور و ذهنی وجود احساس

 واژة عبارتی به .است بحران وقوع از بعد سازی سالم و بحران در مداخله مداخله و برخورد بحران، وقوع از پیشگیری و بینی

 در بحران مهار و خاتمه و بحران اندیشمندانة وجوی جست بحران، از پرهیز برای تمهیدی هر دربرگیرنده بحران مدیریت

 .(49.1 تاجیک،) است ملی منافع تأمین راستای

 از پیا مدیریت، اگر دهند؛ می بروز خود از هشداردهنده های نشانه سلسله یک دادن، روی از پیا ها بحران تمامی

 قوعو از پیا تواند می نماید، اعمال را الزم اقداما  و داده تشخیص سازوکارهایی تمهید با را ها نشانه این بحران، دادن روی

 .است  بحران مدیریت شك  بهترین این و کند پیشگیری آن بروز از بحران
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 ها خسار  توان می امكانا  و منابع بسیج و تجهیز و آن موقع به تشخیص با کرد، پیشگیری را بحران اگر نتوان حتی

 نمود اجتناب سازمان های بخا سایر بر بحران تأثیرگذاری از، و رساند حداق  به و کرده مهار را آن از ناشی صدما  و

 .(455-434، ص.4،266جان)

 از ناشی رفتارهای شهر ، حسن انسانی، منابع مادی، اطالعاتی، اقتصادی، های بحران :از اند عبار  بزرگ یها بحران

 دادن دست از مدیر، دادن دست از : از اند عبار  انسانی منابع از ناشی های بحران. طبیعی های فاجعه و روانی بیماریهای

 (.49.4 اگنگاس، و میتراف) کار محیط در خشونت و تصادفا  و خرابكاری در افزایا غیبت، افزایا اصلی، کارکنان

 نظر به اما است، حوادث از ناشی عظیم صدما  و تلفا  بروز علت ترین اصلی جامع بحران مدیریت نداشتن چند هر

 صاحب امروزه .شود می تقسیم ها مؤلفه سایر و انسانی نیروی یعنی اصلی عنوان دو بر خود نوعی به خأل این رسد می

 دو اهمیت جهت آن از انسانی نیروی . دانند می سازمان برای ناپذیر پایان ای سرمایه عنوان به را انسانی نیروی نظران

 آنجا تا انسانی منابع .نماید سازی چاره را ناگشودنی ة گر و معض  هر خود اندیشة مدد به است قادر که یابد می چندان

 کنند نمی محسوب هزینه تنها نه را راستا این در ای هزینه گونه هر که شوند می تلقی مهم مدیران و نظران صاحب برای

از آنجایی که بحران منابع کشور را هدر می دهند (. 2،49.4شولر و دوالن) آورند می حساب به گذاری سرمایه نوعی را آن ، که

را تحت تاثیر قرار می .. .آنها در روابط اجتماعی وو با ایجاد فشار روانی و تنا ،آراما و بهداشت روانی افراد جامعه  و تعامال  

با توجه به اینكه آب از اصلی ترین . دهند ،الزم است به اهمیت اقتصادی ،اجتماعی  ،روانی و علمی مدیریت بحران توجه شود

ن  بلكه در ک  افراد نیازهای افراد جامعه بوده و بروز مشك  و بحران در زمینه استحصال و توزیع آن نه تنها در مدیران و پرس

جامعه ایجاد بحران می نماید ،از این رو الزم است مدیران ارشد شرکت آب و فاضالب با مدیریت صحیح بحران های ایجاد شده و 

 .استفاده از مدیران کارآمد ،سعی در ح  بحران ها با کمترین تنا ها و مشكال  نمایند

ارتباط میان هوش هیجانی و " و مدیریت  بحران اعم از پژوها  پژوها های پیشین در زمینه در زمینه هوش هیجانی

ارتباط بین "، 2644توسط آقای هریس در سال " استراتژی های مدیریت بحران در کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه تهران 

رمضانی و همكاران توسط آقای  "هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران ،مطالعه موردی اداره ک  ورزش و جوانان استان یزد

رابطه هوش هیجانی با توانایی کنترل بحران های ناشی از نیروی انسانی در بین مسئوالن هیأ  های ورزش "و 4934در سال 

توسط آقای رحیمی و همكاران نشان می دهد که بین هوش هیجانی و مدیریت بحران رابطه مثبت معنا داری "استان کرمان 

لذا در این پژوها محققین به دنبال این هستند که بدانند آیا بین هوش هیجانی و مدیریت بحران مدیران عملیاتی . وجود دارد

 .دارد یا خیر شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رابطه ای وجود

 

 فرضیه های پژوها

بین میزان خودآگاهی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود  :فرضیه اول

 .دارد

بین میزان خودکنترلی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود  :فرضیه دوم

 .دارد

 .بین میزان همدلی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود دارد :فرضیه سوم
 

 
 

 
 
1.John                                                 2. Dulan & Shuller                                                     

3. Heris                                                     

بین میزان مهارتهای اجتماعی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا  :فرضیه چهارم

 .دار وجود دارد
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ه مثبت معنا دار و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابط شكوفاییبین میزان خود  :فرضیه پنجم

 .وجود دارد

بین  :ششم فرضیه 

 .و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود دارد هوش هیجانیمیزان 

 

 

 مواد و روش ها

ان پرسشنامه ها به طریق حضوری بین مدیر.پژوها حاضر از نوع همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام گرفته است

 .توزیع و جمع آوری شده است

 

 جامعه آماری

نفر می  11کلیه مدیران عملیاتی مناطق استان آذربایجان شرقی که براساس اطالعا  گرفته شده ار کارگزینی شرکت ، 

باشند ، جامعه آماری را تشكی  می دهند که به علت کوچكی جامعه آماری ،نمونه آماری نیز همین تعداد در نظر گرفته شده 

 .است

 

 ابزارهای پژوها

آن می -پرسشنامه هوش هیجانی استفاده شده در این پژوها ،پرسشنامه هوش هیجانی بار: پرسشنامه هوش هیجانی-الف

زیر مقیاس دارد که  45سال و  443این پرسشنامه ( 49.1خاکسار .)ساخت و استاندارد سازی شده است 43.6باشد که در سال 

مراح  هنجار یابی و بررسی روایای و پایایی بر روی دانشجویان .و اماده گردیده است توسط سموعی و همكاران ترجمه

صور  گرفته است که پس از انجام ( دانشگاه اصفهان ،علوم پزشكی اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان)دانشگاههای آزاد و دولتی 

روایایی این پرسشنامه مورد تایید کارشناسان و .یافت سوال تقلی  36سوال به  443پرسشنامه از  ،برخی تغییرا  در متن اصلی 

 .(49.1خاکسار .)برآورد شده است% 39صاحبنظران قرار گرفته است و آلفای کرونباخ آن 

پرسشنامه مورد استفاده برای مدیریت بحران ،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در  :پرسشنامه مدیریت بحران -ب

میزان پایایی این پرسشنامه با ضریب کرونباخ . وایی و پایی آن  اعتبار سنجی شده است ر 49.6مطالعا  جهرمی در سال 

 .سوال می باشد 90تعداد سواال  این پرسشنامه . محاسبه شده است30%

 

 ها روش تحلی  داده

های  تحلی  .تدر سطح آمهار اسهتنباطی از ضهریب همبسهتگی پیرسون، ضریب تعیین و رگرسیون گام به گام استفاده شده اس

در نظر گرفته / 665های تحقیق سطح خطای  انجهام گردیهد و بهرای آزمهون فرضیه SPSS16 افزار آماری با استفاده از نرم

 شده است

 

 

 یافته های پژوها

بطه شرقی را مدیریت بحران در بین مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانبین میزان خودآگاهی و : فرضیة اول 

  وجود دارد ؟

 

 مدیریت بحرانضریب همبستگی بین میزان خودآگاهی و  4جدول ه

 (p- valu)سطح معنی داری  ضریب همبستگی تعداد مولفه
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 (p<0.05).معنادار است مدیریت بحران ضریب همبستگی بین میهزان خودآگهاهی بها  می شود ،مشاهده  ،4چنانكه در جدول 

بین میزان خودکنترلی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود : فرضیه دوم

 دارد؟
 مدیریت بحرانو  خود کنترلیضریب همبستگی بین میزان  2جدول ه

 

 

 

 

انكه در چن ،2جدول 

 (p>0.05).، معنا دار نیست مدیریت بحران بها  یکنترلضریب همبستگی بین میهزان خود شود ، میمشاهده 

بین میزان همدلی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود  :فرضیه سوم

 ؟دارد
 مدیریت بحران و همدلیضریب همبستگی بین میزان  9جدول ه

 

 

 

 

چنانكه در  ،9جدول 

 (p<0.05).معنادار است،  مدیریت بحران بها  همدلیضریب همبستگی بین میهزان  می شود ،مشاهده 

یران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا بین میزان مهارتهای اجتماعی و مدیریت بحران در مد :فرضیه چهارم

 ؟دار وجود دارد
 مدیریت بحرانو  مهارتهای اجتماعیضریب همبستگی بین میزان  1جدول ه

 

 

 

 

معنادار  مدیریت بحران بها  مهارتهای اجتماعیتگی بین میهزان ضریب همبس می شود ،مشاهده  ،1چنانكه در جدول 

 (p<0.05).است

بین میزان خود شكوفایی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار  :فرضیه پنجم

 ؟وجود دارد
 

 

 مدیریت بحرانو  خود شكوفاییضریب همبستگی بین میزان  5جدول ه

 622/6 919/6 11 خودآگاهی

(p- valu)  ضریب همبستگی تعداد مولفه ی دار یسطح معن   

432/6 11 خودکنترلی  244/6  

(p- valu) ضریب همبستگی تعداد مولفه یدار یسطح معن    

954/6 11 همدلی  643/6  

(p- valu) ضریب همبستگی تعداد مولفه یدار یسطح معن   

125/6 11 مهارتهایی اجنماعی  661/6  

 (p- valu) یدار یسطح معن ضریب همبستگی ادتعد مولفه
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 معنادار  مدیریت بحران بها  خود شكوفاییضریب همبستگی بین میهزان  می شود ،مشاهده  ،5چنانكه در جدول 

 (p<0.05).است

فاضالب ،رابطه مثبت معنا دار وجود  بین میزان خود شكوفایی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و :ششمفرضیه 

 ؟دارد
 مدیریت بحرانو  خود شكوفاییضریب همبستگی بین میزان  0جدول ه

 
 

 

 

چنانكه در  ،0جدول 

 معنادار  ریت بحرانمدی بها  هوش هیجانیضریب همبستگی بین میهزان  می شود ،مشاهده 

 (p<0.05).است

 

 

 گیرینتیجه

 های خود آگاهی، همدلی نشان میدهد که بین مؤلفه 4، 9، 1، 5های اول، سوم، چهارم و پنجم، جدول های  آزمون فرضیه

 ز یافتهاین بخا ا . رابطة مثبهت و معنهاداری وجهود دارد مدیر یت بحرانمهارتهای اجتماعی و خودانگیزی از هوش هیجانی با 

 چنانچهه بتوانند تواناییها و ضعفهای خود را ،بشناسند احساسها  و عواطهف دیگهران را درک  مدیران عملیاتیها نشان میدهد که 

 هایت در کار و فعالیت خود پشتكاردرن وب و دوسهتانه بها دیگهران برقهرار کننهد وها را محترم بشهمارند، روابهط خهو آن کنند

نشان میدهد که بین مؤلفة خودکنترلی از  2آزمون فرضیة دوم، جدول  مدیریت بحران توانمند تر خواهند بودهرای داشته باشند، ب

نشان میدهد بین میزان  0در خصوص فرضیة ششم، جدول .ه وجهود نهداردرابطه مدیریت بحرانهای هوش هیجانی با  مؤلفه

عنوان سازهای  براساس این یافته، هوش هیجانی به. اری وجهود داردة مثبهت و معنهاد رابط مدیریت بحرانههوش هیجهانی بها 

ههوش هیجهانی بهه گونهه ای ههوش . گر مهی شهود  از طریق تظاهرا  هیجانی و با درک و انسجام بخشیدن به هیجانها جلوه

ی که تفكر و اقداما  هر فرد را اجتماعی که توانایی برخورد با عواطف در خود و دیگران را دربر میگیهرد و بهه عنهوان قابلیت

، (.433)های این تحقیق با بخشی از نتایج تحقیقا  گلمن  یافته. می شود مدیریت بحرانهدایت میكند باعث افزایا توانایی 

در کلیة این پژوهشها  .همخوانی دارد( 49.5) و بیرودیان (49.1)  تاجیک، ( 2663) ، بارتون(2664) ، فورگاس(4333)بهار اُ ن 

به این موضوع اشاره شده که توانایی کنترل بحران نیازمند تسلطبر رفتار و کنترل احساسا  است تا در زمان ایجاد بحهران کهه 

برخورد با آن است، مدیران بتوانند حتهی یهک موقعیهت تهدیدآمیز را به  تصمیم صحیح از ارکان اصلیسهرعت عمه  و اتخهاذ 

ها، آهنهگ پرشهتاب تر تغییرا  و پیچیده  تر شدن فضای رقابتی شرکتها و سازمان پیچیده طور کلی به .یک فرصت تبدی  کنند

بحران در از داخلی و عدم موفقیت مدیریت ناشی محیط  های انسهانی استعداد شدن شرایط ادارة سازمانها، ضرور  توجه به

ها را  رههای بحهران را مهی دریابهد و برخهی نشانهکارآمد و اثربخا اخطا ایجاد می یک مدیر .شودمی نتیجة مهدیریت نهاموفق 

بدیهی است که مدیران نمیتوانند در برابر همه نوع بحهران آمادگی داشته باشند، با این حال اگهر آنهها بهه . بینی میكند پیا

اینكهه سهازمان مهدیریت بحهران بهه عنهوان یهک بخها جدانشدنی از مسؤولیت مدیریتی خهود معتقهد باشهند ، احتمهال 

یافته است که طی این  نظم فرایندیمدیریت بحران سازمانی، . یابد گرفتهار بحرانهای ناگهانی شود تا حد زیادی کاها می

 622/6 919/6 11 خودشكوفایی

(p- valu) ضریب همبستگی تعداد مولفه یدار یسطح معن   

964/6 11 خودشكوفایی  692/6  
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بینی کند، سپس در مقاب  آنها اقداما  پیشگیرانه انجام دهد تا  فرایند سازمان تالش میكند بحرانهای بالقوه را شناسهایی و پیا

ضالب ،چون وظیفه سنگین و خطیر انتقال و توزیع اب را به عهده دارند، ب و فامدیران شرکتهای آ. حداق  برساند تأثیر آن را به

باید توانایی مقابله با بحران را در خود افزایا دهند تا بتوانند تصمیما  درست اتخاذ ... در مواقع بحرانی مث  بالیای طبیعی و

 .نمایند
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