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 چکیده:

مدیران بحران از عومل کلیدی در سازمانها خصوصا شرایط بحرانی هستنند و همواره به دلیل جایگاه حساس آنها در جامعه در روبه 

رو شدن با شرایط تصمیم گیری حساس و سرنوشت ساز همواره در معرض استرس هستند. از آن جایی که شخصیت نقش مهمی 

ارتباط استرس با تیپ های شخصیتی در بین مدیران بحران بررسی ا در این پژوهش در میزان رابطه افراد با استرس دارند لذ

نفر کارگروه های 42و  مدیران بحراننفر 81بین 1395ز نوع همبستگی است که در سال  انجام شد.این پژوهش ا بجنوردشهرستان 

دکتر سید  شغلی استرس استانداردداده ها با استفاده از پرسشنامه  شهرستان بجنورد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. آنها در

برای  بوده است. 47.0و 47.0باخ آنها به ترتیب ضریب آلفای کروم و استفاده شدپرسشنامه ترجمه شده و سوال18با  محمد مقیمی

نتایج نشان می دهد میان استرس  کهاست  استفاده شده پیرسونو ضریب همبستگی  Spssتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

شخصیتی اصالح طلب و کمک گرا رابطه وجود ندارد ولی میان استرس شغلی و تیپ شخصیتی موفقیت طلب  ی شغلی و تیپها

  رابطه معناداری وجود دارد.

 اماگرینا ،تشخصیتیپ  ،شغلی استرس کلیدی : واژگان
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 مقدمه :

 افراد اجتماعی و ،جسمانی،خانوادگی شناختی روان ابعاد تمامی که آن،این است اصلی ی خصیصه و است جهانی پدیده یک تنیدگی

در زندگی همه افراد شاغل استرس وجو دارد و به گونه های مختلف باعث بروز تنیدگی در این  (.8810، استورا.)کشد می را آدمی

مزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیروی انسانی و افرادمی گردد. تحوالت شغلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دست

دگرگونی های اجتماعی موضوع هایی هستند که به شکلی بر فرد فشار آورده و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می 

و کیفیت عملکرد،  نمایند. مدارک و شواهد کافی در این زمینه نشان می دهد که این استرس ها، بر سالمت جسمی، روانی،کمیت

 (8811کاهش بهره وری، عدم رضایت شغلی،ترک خدمت، تاخیر، غیبت کارکنان و ... موثر است.)آزادمرزآبادی و فشارکی،

 می شدت و گیری سخت معنای به "استریکیسیون" فرانسه در که است "استریکتوس" التین در استرس ی ،ریشه لغوی نظر از

 یا است شده استفاده مختلف ی ریشه دو با استرس لغت امروزه.است گیرد می را گلو که معروف فشار فشار،همان یادآور که باشد

 مهاجم محرک عامل این که فیزیولوژیکی ویا متابولیکی العمل عکس باشد،ویا می استرس عامل که سروصدا ،مثل تهاجمی تحریک

 طور به بنابراین(. 8818کودرون، لیونل.) باشند می استرس تظاهرات که گلو شدن خشک ویا دستها کردن عرق کند،مثل می ایجاد

 چه آن به که است رو روبه یاتقاضایی ،محدودیت فرصت یک با انسان آن در که است پویایی وضعیت استرس یا روانی فشار کلی،

 ازدست معنی به تقاضا تعریف دراین باشد می مرتبط است نامطمئن حال عین در و مهم برایش آن ی نتیجه و دارد اشتیاق بدان

 (.8818رضائیان،.)دارد اشتیاق بدان انسان که است چیزی دادن

 تحت مشابه سوال یک به مدیران که هایی پاسخ در استرس مورد در نظر اختالف.دارد متفاوتی معانی مختلف افراد برای استرس

 به که هایی جواب ترین متدوال رابطه این در:نمایند می تاکید را موضوع این"چیست؟ استرس یا روانی اصطالح از منظور" عنوان

 در ناتوانی.8 دلهره و اضطراب احساس.1 کار انجام برای کم بسیار زمان و زیاد بسیار کار.8:از بودند عبارت شده داده پرسش این

 به آنرا و هستند استرس به نسبت منفی دیدگاه یک دارای مدیران رسداغلب نظرمی به زیاد بسیار جسمی و روحی فشار با مقابله

 (88.0سرایداران، و ابزاری.)آورند می حساب به ویرانگر پدیده عنوان

(مفهوم استرس از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و به راحتی نمی تواند 1441طبق یافته های هانگ و همکاران در آمریکا)

افراد مبتال به فشارعصبی ، رفتارها و واکنش های ناپسند . (NIOSH-0224 )یافته ها ی جوامع مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد

زیادی دارند و این مشکل می تواند هزینه ی زیادی بر آنها ،کارفرما و جامعه تحمیل کند.عالئمی نظیر بی حوصلگی و نوسان در 

ند یک دور باطل از اعتماد به نفس رو رفتار ممکن است همکاران،دوستان و خانواده  فرد را از او بیزار کند گاهی این موضوع می توا

 ( 8818به زوال را پی ریزی کند که مشکالت عاطفی جدی تر نظیر افسردگی منجر می شود.)زارع،

 جایگاه سازمانی هر در مدیران که جایی آن از .است ارتباط در شخصیتی هر فرد های مشخصات و ویژگی با استرس گفت توان می

 شخصیتی سبک دهد می نشان این که دارد زا استرس شرایط کنترل یا تشدید در موثری بسیار نقش و دارند ای ویژه اهمیت و

 .است مرتبط کارمندان استرس بر بحران مدیران خصوص به مدیران

 که چیزی دیگر، عبارت به است شغلی استرس کننده ایجاد عوامل ترین مهم از یکی شخصیت مانند فردی مشخصات در تفاوت

شغلی  عملکرد در مهمی نقش تواند می فرد، شخصیت بنابراین.نباشد مهم دیگری برای است ممکن زاست استرس نفر یک برای

کند.)قانعی و  می مشخص دهد، می پاسخ شغلی اقتضائات به وی ای که شیوه و شغل به را فرد نگرش و انگیزش زیرا باشد، داشته

 (8811همکاران،
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اساسی ترین مسایل روان شناسی شخصیت،یعنی جست و جو برای یافتن طبقه بندی علمی و در دهه گذشته ،پرداختن به یکی از 

اصطالح شخصیت از کلمه التین پرسونا به معنای  (.8111قابل وقبول از صفحات شخصیت ،بسیار مورد عالقه بوده است.)گلدبرگ،

صورت خود می زدند و از طریق آن،نقش واقعی خود را نقاب اخذ شده است.در یونان باستان،بازیگران به هنگام نمایش ماسکی را به 

که در ارتباط با همان نقاب بوده است ارائه می دادند مردم نیز سعی دارند رفتار خود را مطابق خواسته ها وانتظارات اجتماعی بروز 

 (8810-دارابیدهند.)

تعریف نسبتا جامعی از  یه خاص آن بستگی دارد.در حقیقت، تعریف شخصیت از دیدگاه هر دانشمند یا هر مکتبی و گروهی به نظر

شخصیت عبارت است از،مجموعه ای سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت "شخصیت بدین صورت ارایه داد که:

واکنش  شخصیت،یعنی منش،خصوصیات و تا حدی الگوهای (.8811،)شاملو"و پایدار که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد.

رفتاری قابل پیش بینی که هر فردی چه به صورت خود آگاه و چه به صورت ناخودآگاه،به عنوان سبک و شیوه زندگی از خود نشان 

آن می توان افراد را طبقه  (.در واقع مجموعه ای از ویژگی های روانی است که بر اساس8810می دهد.)اسدی،نوقانی،روان پرستاری،

ی شخصیتی به صورت پایدار بر رفتار حرفه ای و شغلی تاثیر می گذارند و براساس آن ها می توان رفتارهای بندی کرد.این ویژگیها

 (.8810-شولتزدوان(خاص افراد را در موقعیت های گوناگون کار و شغلشان تعیین نمود.

از سوی افراد بسیاری  امروزه است که ایناگرام حاضر زمان در شناسی دیگر و خودشناسی روش کاملترین و ترین ترین،دقیق روشن

اگرام از کلمات یونانی یاگرام یک ابزار قدرتمند برای تحول فردی وجمعی است. اینیاین جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در سراسر

ennea نُه( و(gramma،استراتژی متمایز مرتبط با خود،دیگران  1نقطه ایناگرام نماد 1تشکیل شده است. (یاچیزی مکتوب)شکل

و جهان است.هرنوعِ ایناگرام دارای یک الگوی متمایز تفکر،احساس و عمل است که ازیک انگیزه ی درونی عمیق تر یا جهان بینی 

ت تشکیل شده است.اولین قسمت یک دایره انیاگرام یک شکل هندسی می باشد که از سه قسم  (.Matise،0222)ناشی می شود

قرار گرفته و نمایانگر وحدت و یگانگی است.دومی یک مثلث است در درون دایره که نمایانگر نیروی سه گانه  ناست که در بیرو

، این یک ستاره چندضلعی است در درون دایره که نمایانگر قانون هفت گانه روابط طبیعی است.از دیدگاه گرجیف طبیعت است.سوم

شکل هندسی تمام فلسفه جهان هستی را در بر دارد،چراکه دایره بیرونی وحدت،یگانگی و یکتایی را نشان می دهد،مثلث درونی 

نمایشگر قانون هفت گانه  گویای سه نیروی)ضعیف،قوی و الکترومغناطیسی(تشکیل دهنده جهان هستی است.ستاره چندضلعی ،

 پیاده مراحل ،بیانگر گانه هفت قانون و دهد کی نشان را حادثه هر در موجود ،نیروی گانه سه قانون حال آنکه تغییرات دنیوی است.

 (8810-دقیقیان).است مادی جهان در حادثه آن شدن

الگو، بریک فیلتر 1پر در میان یک دایره نشان داده می شود.هر کدام از این 1بنابراین نظام انیاگرام شخصیت با یک نمودار ستاره 

این الگو ها تعیین می کنند که افراد هر تیپ شخصیت به چه چیزی توجه و انرژی هیجانی محرک مرتبط با آن استوار است. ادراکی

 (8814-ویرجینیاو  دانیلز کرده و چگونه انرژی و رفتارشان را هدایت می کنند.)
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 : تیپ های شخصیتی نه گانه اینیاگرام  8شکل                                    

 اینیاگرام شامل: الگو یا تیپ  1

 پرداز خیال)فردگرا:چهار تیپ طلب، موفقیت و موفق:سه تیپ ،(مهرطلب و مهربان)گرا کمک:دو کمالگرا،تیپ و طلب اصالح:یک تیپ

تیپ ،تیپ هفت:خوش خو و خوش گذران، تیپ شش:وفاجو ووفاخو، (گیر کناره و وجوگر جست)فکور:پنج تیپ ،(هنردوست و

 هستند. تیپ نه:صلح جو و صلح طلب، هشت:رهبر و مدیر

 باید  بحران مدیر یک  کههستتند  شخصیتی هایی ویژگیاز جمله  سه و دو یک، تیپبا توجه به ویژگی هایی که  مقاله این در

 .گرفته است قرار بررسی مورد دباش شتهدا

 کمالگرا و طلب اصالح:یک تیپ

 سیاه و سفید را رویدادها.دارد وجود عملکردها برای درست راه یک فقط که هستند باور این بر یک شخصیتی تیپ به متعلق افراد

 و درستی به کارها همه که دارند تمایل آنها.شوند هدایت آن سوی به و کرده رعایت را اخالقی اصول کنند می سعی و بینند می

 بد،دارای که است این شخصیتی تیپ این در اصلی ترس.شوند شناختهمی شان گرایی کمال با بیشتر.شوند انجام خاصی نظم طبق

 انجام کیفیت روی تمرکز و کتاب بوسیله را چیز همه یک نوع مدیران(.8810-دقیقیان.)باشند اخالقی مبادی و کمال فاقد ویا عیب

 .(Sutton et al0202 ,)دهد می انجام را وظایفش دقیقا کسی هر که کنند حاصل اطمینان میخواهند آنها.دهند می

 (مهرطلب و مهربان)گرا کمک:دو تیپ

 به خود از متفاوتی ،شخصیت نرنجد او از کسی اینکه برای و باشد دیگران توجه و قبول مورد دارد دوست تیپ این به متعلق فرد

 تیپ این باور.دارد می ابراز دیگران به مهرورزی و مهربانی با و کنند می جستجو را محبت و مهر معموال.دهد می نشان متفاوت افراد

 ترس. بدهند ارزش خود هویت ،به کردن کمک با خواهند می که هستند مهربان بسیار افرادی کلی طور به.است انان نیازی ،بی

 (8810-دقیقیان .)نباشد قبول قابل و داشتنی دوست که است این دو شخصیتی تیپ اصلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

757 
 

 طلب موفقیت و موفق:سه تیپ

 های توانایی بردن کار به در دارد،سعی دوست را رقابت.باشد می سه شخصیتی تیپ زندگی هدف پیشرفت و موفقیت کلی بطور

 که شود می ،موجب موفقیت کسب برای ، حد از بیش عطش. باشند ،آرمانگرا اند آموخته.پوشاند می را معایب و دارد خود شخصیتی

 تیپ اصلی نرس.دهند تشخیص درستی به توانند نمی را خود واقعی هاواحساسات خواسته بنابراین و کنند فراموش را خود

 (8810-دقیقیان ). هستند ارزش بی و نباشند،بیهوده موفق اگر که است این سه شخصیتی

توسط افراد و اینیاگرام یک مدل برای استفاده در پژوهش های روان شناختی نیست،بلکه بطور گسترده ای در اشکال مختلف 

روش بینش جهان را توصیف می  1 و سازمان های مختلف برای کمک به خود ،مدیریت کسب وکار و توسعه معنوی رواج یافته است

ما را به درک همکاران،انگیزه،نیازها و  هر فرد کورنقاط قوت و نقاط شناخت کند که هر کدام از دیگری متفاوت است،هرکدام با 

 می رساند.نگرانی ها 

به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران پرداختند. نتایج تحقیقات آن  8811قانعی و همکاران در سال 

بین روان رنجوری و استرس شغلی ارتباط وجود دارد و توجه به روان رنجوریخویی به عنوان یک عامل پیش بینی ها نشان داد که 

 و شخصیتی های ویژگی رابطهبه بررسی  8818جعفری و همکاران در سال  ضروری می باشد.کننده استرس شغلی در پرستاران 

 با آنها نژندی روان شخصیتی ویژگی که داد نشان آنها تحقیقات نتایج پرداختند. پرستاران در شغلی استرس با ای مقابله های سبک

 معناداری رابطه اجتناب - گریز ای مقابله سبک با ینژند روان شخصیتی ویژگی .همچنین، داشت معناداری رابطه شغلی استرس

 نقش تواند می اجتناب - گریز ای مقابله سبک .نداشت وجود معناداری رابطه شغلی استرس و ای مقابله های سبک بین اما . داشت

و همکاران در سال  علیشاهی قاسم زاده .باشد داشته شغلی استرس و نژندی روان شخصیتی ویژگی بین رابطه در ای واسطه

به بررسی مدل سازی ساختاری ویژگی های شخصیتی بر استرس و عملکرد شغلی پرداختند.نتایج تحقیقات آنها نشان داد که 8818

پنلی و توماکا در سال  ویژگی های شخصیتی به خصوص وظیفه شناسی و موافق بودن با استرس رابطه مثبت و معنی داری دارد.

مقیاس شخصیت،پاسخ های هیجانی و استرس پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که روان  5بین  به بررسی رابطه 1441

بوسورث و  رنجوری با استرس باال و همچنین برون گرایی ،گشودگی ،موافق بودن و وظیفه شناسی با استرس پایین ارتباط دارد.

اهبردهای مقابله ای پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد به بررسی استرس،ویژگی های شخصیتی و ر 1448همکاران در سال 

در  1441استوبر،اوتوودالبرت در سال  که ویژگی های شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی با استرس رابطه منفی و معناداری دارد.

نتایج  رداختند.پکمال گرایی،پنج مقیاس شخصیت:وظیفه شناسی و پیش بینی استرس در طول زندگی پژوهشی تحت عنوان 

 فردی خصوصیات در تفاوت  و روان رنجوری با استرس باال ارتباط دارد. تحقیقات آنها نشان داد که وظیفه شناسی با استرس پایین 

 می آن عدم یا استرس به منجر خاص کاری شرایط چگونه که این بینی پیش در هستند مهم بسیار مقابله وسبک شخصیت مانند

 .  ( Asmawati Desa et al،0204 ). شود

 د:نفرضیه های تحقیق بصورت زیر می باش

 رابطه معناداری وجود دارد. اصالح طلب و کمالگرا وتیپ شخصیتیشغلی بین استرس : فرضیه اول 

 وتیپ شخصیتی  کمک گرا)مهربان و مهرطلب(رابطه معناداری وجود دارد. شغلی بین استرس:  فرضیه دوم 

 وتیپ شخصیتی  موفق و موفقیت طلب رابطه معناداری وجود دارد. شغلی بین استرس:  فرضیه سوم 
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 اصالح طلب و کمالگرا  •                                                                                                           

                                                           (مهرطلب و مهربان)گرا کمک •                                                          شغلیاسترس                                 

 موفق و موفقیت طلب  •                                                                                                           

                                                                                                                                                             

 روش تحقیق:

همبستگی می باشد،برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی –این پژوهش با توجه به ماهیت و روش ،از نوع توصیفی 

که باشد؛وآمار استنباطی )ضریب همبستگی ساده(استفاده شد. جامعه آماری در این مقاله،مدیران بحران شهرستان بجنورد می 

 هدفمندنفر از مدیران بحران به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری  60 با توجه به جدول مرگان و نفر می باشد، 60آنانتعداد 

ه شد.برای جمع آوری مبانی نظری در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفادانتخاب شدند.

از روش کتابخانه ای و برای گردآوریداده ها از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی استرس از  یشینه ی تحقیقوپ

برای  ،استفاده شد. ترجمه شدهو برای بررسی سبک شخصیتی انیاگرام از پرسشنامه  سوال18با  دکتر محمد مقیمیپرسشنامه 

استفاده شد،نحوه ی کار بدین صورت بود که پرسشنامه مربوطه در از روایی محتوایی تیپ شخصیتی روایی پرسشنامه تعیین 

که براساس قرار گرفت و نظرات آنان پیرامون تک تک سواالت مورد بررسی قرار گرفت.  اساتید مدیریتی وروانشناسینفراز  84اختیار

 47.0 سنجیده شد که مقدار آلفا کرومباخآلفای سپس پایایی آن توسط  سواالت از روایی باالیی برخوردارند. نظرات اساتید محترم

مطلوب می باشد، مقدار آلفای بدست آمده برای این تخمین مقدار قابل قبول  47.4مقادیر آلفا باالتر از  بدست آمد؛ با توجه به اینکه

=کامال موافق( 5، =موافق 0=بی نظر  ، 8=مخالف ، 1=کامال مخالف ، 8و مطلوبی می باشد.برای رتبه بندی پاسخ ها، طیف لیکرت)

پرسشنامه توزیع شد که  60نیز برای سواالت منفی ،معکوس این رتبه ها در نظر گرفته شد.در نهایت ،مورد استفاده قرار گرفت و 

 .جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتهمگی آنها 

 یافته ها

و ضریب  Spss، از نرم افزار  اصالح طلب و کمک گرا و موفقیت طلب شخصیتیهای برای بررسی همبستگی میان استرس و سبک 

  به منظور سنجش رابطه بین متغییرها استفاده شد.نتایج آن بصورت زیر است: پیرسونهمبستگی 

 ها فرضیه آزمون نتایج:8شماره جدول

 استرس شغلی متغییرها

 sig ضریب همبستگی

 0.08 0.28 اصالح طلب و کمال گرا

 0.11 0.26- گراکمک 

 0.00 0.46 موفقیت طلب
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 (، بدین2020>47445است ) 4741، از آن جایی که برای فرضیه اول سطح معنا داری 1جدول شماره نتایج تحلیل و بر اساس

 .ندارد وجود معناداری اصالح طلب و کمال گرا رابطه شخصیتی تیپ و استرس بین و شود می اول رد فرضیه ترتیب

 دوم نیز رد فرضیه ترتیب (، بدین4788>4745است)4788با توجه به اینکه سطح معناداری در ارتباط با فرضیه دوم می توان گفت 

 .ندارد وجود معناداری رابطه گرا کمک شخصیتی تیپ و استرس بین و شود می

میان رابطه می توان گفت  %19 اطمینانبا ( 2022<47445) ،است 4744 برای فرضیه سوم  سطح معناداریبا توجه با اینکه  

این رابطه تقریبا مستقیم  4700،همچنین با توجه به ضریب همبستگی معنادار است طلب استرس و تیپ شخصیتی موفقیت

 تایید می شود. سوم فرضیهاست.بنابراین  

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 اجتناب استرسانجام شده است. از آن جایی که  بحران رانشخصیتی مدیهای این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین استرس وتیپ 

 تفاوت دارای های انسان که نیست تردیدی و شک گونه هیچ وجای است تغییر حال در همیشه ما تالطم پر جهان چون است ناپذیر

 می خودنشان زا استرس مقابل در ضعیف های العمل عکس بعضی.باشند می عصبی فشار برابر در مقاومت در زیادی بسیار های

  (.8818فخیمی،.)اند قرارگرفته طوالنی استرس معرض در که هنگامی حتی قوی العمل عکس به قادر ای وپاره دهند

 رابطه استرس با بودن موافق و شناسی وظیفه خصوص به شخصیتی های ویژگی که یافتند( 8818) همکاران و علیشاهی زاده قاسم

. دارد ارتباط پایین استرس با شناسی وظیفه و بودن ،موافق ،گشودگی گرایی برون( 1441)توماکا و پنلی. دارد داری معنی و مثبت

 شخصیتی تیپ معادل بودن موافق. دارد وجود رابطه پایین استرس با شناسی وظیفه میان که یافتند( 1441)استوبر،اوتوودالبرت

 .هستند اینیاگرام شخصیتی تیپ در طلب اصالح معادل شناسی وظیفه و طلب موفقیت معادل گرایی ،برون گرا کمک

 و همکاران و علیشاهی زاده قاسم های یافته با و دارد وجود معناداری رابطه طلب موفقیت شخصیتی تیپ و استرس میان آنجایکه از

 هدفمند و پرانرژی وتاکید دارند  نظم و کار کیفیت بر شخصیت موفقیت طلب که دهد می نشان و دارد خوانی هم تومکا و پنلی

 با آنان باشند ناامید افراد اکثر است ممکن که بحرانی مواقع در زیرا است بحران مدیران برای مثبتی های ویژگی این که هستند

 طی ممکن شکل بهترین به را مسیر تا کرده کمک افراد سایره ب چنین هم و کنند اداره را امور توانند می مثبت انرژی و روحیه

 .کنند

مدیران بحران نیز از جمله کسانی هستنند که در معرض استرس قرار می گیرند. در واقع آن ها به دلیل شرایط کاری پرمخاطره، 

زمان اندک و سرعت باال در تصمیم گیری ها بیشتر در معرض این استرس ها قرار می گیرند. لذا کنترل و هدایت استرسشان امری 

از آن جایی  تنها بر کارمندان بلکه در بیشتر موارد به خارج از سازمان ها نیز کشیده می شود. ضروری است زیرا تصمیمات آنها نه

در انتخاب مدیران بحران که  لذا ،وجود داردو تیپ شخصیتی رابطه معناداری  شغلی استرسبین  بر اساس تحقیقات انجام شده  که

به ویژگی ها و الگوهای شخصیتی آنان توجه باید  د،بحرانی هستن ه ها و ... در شرایطبه عنوان هدایت کننده ها، کنترل کنند

 آنان شخصیتی های ویژگی به دیگر مهم عوامل سایر و تجربه در کنار بحران مدیر عنوان به افراد انتخاب هنگام اگر بسیاری کرد. 

 گذار اثر عوامل بلکه اصلی عوامل تنها نه آنان زیرا. شود می انجام بهتر بحران از پس و هنگام و قبل فرآیند کنترل شود، توجه نیز

عالوه بر این می توان در سازمان ها ساعاتی را به ورزش هایی مانند یوگا اختصاص داد تا نه تنها استرس  .شوند می محسوب نیز

 شغلی را از  مدیران بلکه از کارمندان نیز بتوان دور ساخت.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

754 
 

.باوجود عشق و عالقه به  فرد یا موضوعی خاص از قبیل دل بستن به کار 8واع استرس:راه حل های مدیریت بحران برای مقابله با ان

.انعطاف پذیری فردی و گروهی و تحمل عقاید و نظرات 8. .امیدواری به آینده و جلوگیری از اندوه و نومیدی1.  ،عشق به آرمانها و ...

.تسلط داشتن 5. .اشتغال افراد به حرفه مورد عالقه خود0 واقعی.منطقی دیگران و التفات به وجود روح دموکراسی و مردم ساالری 

  به زندگی خود و خانواده در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی،اجتماعی و عاطفی و برنامه ریزی  منطقی برای آینده خود و خانواده .

 .(8811)شیررضایی میر قاید،

-کودرون لیونل.)است خاصی موقعیت هر با برخورد در روش نوکاراتری موثرترین یافتن مدیر یک به طور کلی می توان گفت هدف

 نباید گفته این البته.گردد می فراهم شغلی استرس برای منبعی روانی بهداشت جهت از هم سازمانها بهترین در حتی( 8818

. لذا وجود (8815-اسدالهی.)است روانی فشار منبع باشد؛بازهم هم بهترین اگر حتی ها آن سازمان که چرا.کند دلسرد را مدیران

 مدیران بحران با برخی ویژگی های شخصیتی انتخاب درستی در هر سازمان است. 
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