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گیری درساات در چند ها به حدی اساات که تصاامیمگیری در بحراناهمیت افزایش ساارعت تصاامیم -چكیده 

ستم       های طبیعی، میساعت اولیه بحران  سی سانی جلوگیری کند. با طراحی  سیاری از فجایع ان ای هتواند از بروز ب

ستم    سی ستم   هااطالعاتی، اعم از  سی صمیم گیرنده کمک کر های خبره میی بانک اطالعاتی و  د توان به مدیران ت

صمیم  ستم   گیریکه در زمان محدود، ت سی های اطالعاتی مدیریت بحران امروزه به عنوان های بهتری انجام دهند. 

پوتر و امیبه تكنولوژی ک های تجاری مجهزسااازمان .الكترونیک مورد توجه هسااتند هایمدیریتبخش مهمی از 

شدن غالبا فعالیت    های اینترنت درشبكه  صر جهانی  نابع م صادرات، بازاریابی و  هایی مثل تدارکات، واردات وع

سانی را  ستفاده از  با ان سازمان تكنولوژی اطالعات و ارتباطات انجام می ا شتر از کان دهند. رهبران این  های الها بی

که منجر    الكترونیكی در عامالتی  ند.  یبرداری مشااااد، بهره "رهبری الكترونیكی"عرفی مفهوم به م  طول ت کن

ساااطح  غیرمنتظره در جمله موادی هساااتند که رویدادهای ناگهانی و         اقتصاااادی از های جهانی، مالی و   بحران

جارت ت شاااود که اثرات حیاتی و مهمی را بر اقتصااااد کشاااور و بردهند و منجربه نتایجی میالمللی روی میبین

سائل و  رد. درگذابرجای می شرکت    این مقاله، م شكالت  ست    ها درم سیا  مدیریت های اجرایی درطول بحران، 

رد مدیریت بحران مو خصااوصاایات رهبری ساانتی و امروزی را در بررساای نقش رهبری الكترونیكی در بحران و

 دهیم. بررسی قرار می

 یریگیبانی تصمیمسیستم پشتبحران، توریسم، مدیریت الكترونیک، مدیریت واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1

-ین مولفهنیستند. فقدان سازش ب اجتماعی همیشه با یكدیگر سازگار های یک سیستم اقتصادی ومولفه

فته العاده شده که به آن، بحران گبه اختالف و شرایط فوق دهند، منجرشكل می هایی که این سیستم را

سعه تو ارتباطات و زمینه تكنولوژی اطالعات و ، توسعه و پیشرفت در20قرن شود. جهانی شدن درمی
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د های اقتصادی و اجتماعی به محیط الكترونیكی شوگسترش سریع اینترنت منجربه انتقال فعالیت

های جدید اطالعات و نوآوری اقتصادی مثل تجارت گیری سازمان(. درنتیجه شكل2002، 1)کازانک

لكترونیكی ا این مقاله ما مفهوم رهبر کرد. در یی پیداتدریج اهمیت بسزاه مجازی و تجارت الكترونیكی ب

هانی توسعه و پیشرفت ج های ناشی ازهای بومی  در بحرانحلی برای مقابله موثر شرکتبه عنوان راه را

اری های تجکنیم زیرا شرکتهای مدرن امروزی همه فعالیتزمان با رکود بازارهای داخلی مطالعه میو هم

 نتیجه تغییرات سازمانی، جهانی شدن هم چون در دهند.های الكترونیكی انجام میستمخود را از طریق سی

 اتنگ وتنگ های فشرده وشرکتهای داخلی امروزه براساس رقابت ها، به تجارت نفو  کرد وسایر زمینه

نواع ت و اهای مدیریتكنیک های قبل، مشغول فعالیت هستند ومقایسه با دوره ثبات درهای بیمحیط در

بله با ها را ملزم به آمادگی برای مقااین کار شرکت کنند.ها اقتباس میبرای مدیریت فعالیت اطالعات را

 سب تجربه ازطول بحران و نیز ک کند. بنابراین باید تاکید کنیم که مدیریت صحیح قبل و دربحران می

دهیم. ران را مورد بررسی قرار میبخش اول این مقاله، ما مفهوم بح ها بسیار مهم است. دراین بحران

 رکه سهم قابل توجهی د های الكترونیكی رابخش دوم خصوصیات شبكه، تجارت مجازی، و تجارت

مراه با جهانی ه طرح نظریه رهبری الكترونیكی دارد، فاکتورهایی که توسعه سریع تجارت الكترونیكی را

 رکند. بخش سوم مدیریت بحران را دعریف میت اینترنت را سازد، نوآوری اقتصادی، وشدن تسهیل می

 مزایای تجارت الكترونیكی بر توجه به اثرات و های تجارت خارجی را باها و فعالیت سازمانشرکت

قش ن های یک رهبر کارآمد وکند. این بخش مهارتطول دوره بحران توصیف می اقتصاد در تجارت و

کند. در بخش نتیجه، بحث و پیشنهادات، ارزیابی، در مدیریت بحران کشف می رهبری الكترونیک را

 کند.برای انجام تحقیقات بعدی فراهم می پیشنهادات را ها وبرداشت

  

 مدیریت بحران چارچوب مفهوم بحران و -2
 :بحران -2-1

دار اپاین به زبان یونانی اقتباس شده، ابتدا برای توصیف شرایط مبهم و 2مفهوم بحران که از واژه کرایسیز

علوم اجتماعی و پزشكی مورد استفاده قرار گرفت. درهمین رابطه،  شد. بعدها این واژه دراستفاده می

ب شكست ناپایداری شرایط، موج ثباتی ودلیل بیه شود که ببحران به یک موقعیت تهدیدآورگفته می

ردهای شود که به عملكاقدامی گفته می شود. از بعد سازمانی، بحران به هرگونه فعالیت وناکامی می و

                                                
1- Kazancı, 

2- krisis 
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دهد (. مشاهدات نشان می2004، 1زند )ریچیکارآیی سازمان لطمه می های قابل قبول وبعدی، موفقیت

 هد، بردیک گوشه از دنیا روی می جهان رواج یافته است. بحرانی که در سراسر که مفهوم بحران نیز در

حمالتی که جزو  11/9گذارد. این حقیقت که می گوشه دیگر بسته به اهمیت استراتژیكی آن منطقه تاثیر

 ارز درهای بگذارند، یكی از مثالاقتصاد جهانی می منفی بر شوند، تاثیرترورهای جهانی محسوب می

و  کند کشورها نف ها، مناطق وتواند به ورای مكاناین رو این حقیقت که بحران می باشد. ازاین زمینه می

 باشدیم بازارها بگذارد، یک پدیده غیرقابل انكار ی برکل جهان، افراد وغیرمستقیم اثرات مستقیم یا و

اتی تمهیدات سیاسی و قانونی، شرایط رقابتی، بی ثب (. بالیای طبیعی، اختراع تكنولوژی و2006، 2)آتس

 شوند.تجارت می جمله فاکتورهای خارجی هستند که منجربه بحران در بازار از و نوسانات اقتصادی در

 -1: ونداشیم میادسته تقس شود، به دوها میسازمان ورهای محیطی داخلی که موجب بحران درفاکت

ی و لیاقتلی، بیااکتورهای محیطی داخامهمترین ف ای مدیریتی.افاکتوره -2 ازمانی،افاکتورهای س

 .باشدناشایستگی مدیران ارشد و رهبران می

 

 خصوصیات فرایند بحران -2-2

طرح و تدوین  ها درسازمان کند. اگرمی ریزی شده دوربرنامه ها را از اهداف واقعی وبحران، سازمان

 عمل کنند، یرتاخ طول این فرایند با های خاص بحران درمدل های پیشگیرانه استراتژیک وبرخی سیاست

ریع های سگیری و واکنشطول فرایند بحران، تصمیم شوند. درجوامع با انقراض مواجه می آنها، مردم و

 ها را دچار تصمیماتهای سریع موجب ترس مدیران شده و آنگیری و واکنشالزامی است. این تصمیم

 باشد:کند. مراحل اصلی بحران بدین صورت میاشتباه می

طبق  حل یا بالتكلیفی.راه -5 بحران، -4 تصمیمات و اقدامات اشتباه، -3 جبر، -2 گاهی،آنا -1

نسل  دست رفته ها شغل از، ابعاد منفی اقتصادی، مشكالت مالی و میلیون(0092)جورج،  3دیدگاه جورج

 مبارزه با بحران سربلند بیرون آمده اند و برای ترویج اقتصاد پرورش می دهد که از رهبران را جدیدی از

تر اوتفرایندهای بحران، متف کسب تجربه از رهبران با یک مسیر سالم بلندمدت آماده هستند. جهانی در

 کنند. از پیشینیان خود در مورد روند ساخت موسسات بزرگ فكر می

 

                                                
1- Ritchie 

2- Ateş 

3- George 
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 مدیریت بحران -2-3

واند تبینی رویدادهایی است که میمدیریت بحران فرایندی است که نیازمند مهارت و تالش برای پیش

شرایط  در لهزینه قابل قبو کند باسعی می درآینده تخریب نماید و فرایندی است که مدیر روابط مهم را

 کنند با تحمل کمتریندست یابد. مدیران سازمان تالش می بسیار خطرناک به اهداف و مقاصد خود

بینی تواند به معنی پیشمدیریت بحران می (.2014، 1هزینه  به حالت توازن و تعادل دست یابند )سنتر

های نهزمی ، کسب تجربه درها، انجام اقدامات به موقع و مناسببحران و تمیز و تفكیک انواع بحران

 (. ویژگی دیگر2009، 3و گولز 2آکمسی) اولین فرصت ممكن باشد مختلف، بازسازی سازمان در

ان به دانش باشد. مدیریت بحرمبنای افكار سیستماتیک می مدیریت بحران این است که بحران الزاما بر

نی و عادات و فرهنگ سازمانی و باشد. به عالوه مهارت، تكنولوژی، نیروی انساسیستم وابسته می

مدیریت بحران فرایندی است که باید  (.2008 ،4)اوز کلید مدیریت بحران هستند رفتارهای مدیر

های بحرانی که امكان حفاظت سازمان از برابر موقعیت حساسیت الزم برای شناخت عالیم بحران در

ای هصورت وقوع بحران هزینه و خسارت در کمترین ورود به بحران و یا امكان نجات سازمان از بحران با

مدیریت بحران فرایندی است که مسائلی مثل (. 2007، 5ناگهانی وجود دارد، مدنظر قرار گیرد )توتار

سازمان  هایهای درست، انواع مقابله، احتیاطتنظیم واکنش تهدید کننده، و شناخت مسئله، عوامل خطر

 3دهد. طبق این تعریف، فرایند مدیریت بحران به ا را پوشش میهمبارزه با بحران و ارزیابی واکنش در

عدم تشابهات  .(2014از بحران )سنتر،  شود: دوره قبل از بحران، دوره بحران و دوره بعدمرحله تقسیم می

ه صورت مجزا کند که بایستی بها، مدیریت بحران را بسیار مشكل و منحصر بفرد مطرح میبنیادین بحران

از  ایهای مبارزه با آن بررسی شود. مدیریت بحران در واقع به مجموعهعه قرار گرفته و راهمورد مطال

وع مخاطرات غیر متعارف و یا وضعیت اود که در هنگام وقاشرایند تحقیق گفته میاها و یا فمهارت

پیشرفته  هایها و روششوند. به عبارت دیگر مدیریت بحران به مجموعه طرحرفته میاکار گه كل بامش

ت بحران گیرند.  مدیریها مورد استفاده قرار میشود که جهت پیشگیری و مهار بحرانو خاصی گفته می

ف های مدیریت و سیاسی وابسته به مراحل مختلگیریهای اجرایی و تصمیمعبارتست از مجموعه فعالیت

د وقفه زندگی، تولی و کلیه سطوح بحران، در جهت نجات، کاهش ضایعات، و خسارات، جلوگیری از

                                                
1- Cener 

2- Akgemci 

3- Güleş 

4- Özer 

5- Tutar 
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، 1رفاست) است هاخدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محیط زیست، و باالخره ترمیم و بازسازی خرابی

1980). 
 

 رویكردهای مختلف سیستم مدیریت بحران  -2-4

های اطالعاتی مدیریت بحران رویكردهای مختلفی موجود است. در یک رویكرد به در مورد سیستم

که این (. 2005، 2تاتومیر)یت بحران از لحاظ سخت افزاری پرداخته شده است های مدیرطراحی سیستم

ها از لحاظ سخت افزاری و امنیت سیستم سخت افزاری دارای چه خصوصیاتی باشند به عنوان سیستم

ها برای آنكه در 3آگنتمثال استفاده از یک اتاق امن برای نگهداری از سرورها و استفاده از موبایل 

 های اطالعاتی در عرض چند ساعت بتوان از موبایلان در صورت از بین رفتن زیر ساختمواقع بحر

 (.2005، 4میلرها استفاده کرد )آگنت

در مورد دیدگاه نرم افزاری به سیستم مدیریت بحران رویكردهای متفاوتی موجود است که به نظر 

مله، های مختلفی از جگاهددارد. دی جدا و متفاوت از هم نیست و قابلیت استفاده موازی و ترکیبی را

دیدگاه معماری اطالعاتی سیستم مدیریت بحران به عنوان مثال سیستم مدیریت بحران باید از چه اجزاء 

ند چگونه اطالعات جمع ک و ای باشدای پایدار و پیوستهای استفاده کند که دارای زیر ساخت دادهداده

ستم های نرم افزاری سیدیریت بحران چگونه باید باشد )الیههای سیستم مو یا اینكه ساختار و الیه

 .( 1997، 5هالهمدیریت بحران( )

با استفاده از  های خبرههای خبره برای مدیریت بحران است، سیستمرویكرد دیگر، استفاده از سیستم

تفاده اس های مختلف ورود اطالعات در مدیریت بحران و همچنینیک بانک دانش و استفاده از دیدگاه

خواهند بود. بحث  در هنگام مدیریت بحران کارآمد 6گیریسیستم پشتیبانی تصمیم از آنها به عنوان یک

ران و های خبره مدیریت بحطراحی این سیستم، هم چنین مواد اطالعاتی مربوط به بانک دانش سیستم

  (2001، 7بلخوش) نحوة تعامل با آن در بسیاری از مقاالت مدنظر بوده است

ای ههای اطالعاتی موجود در سازمانپذیر کردن تیماز طرف دیگر طراحی یک واسط برای انطباق

                                                
1- Foster 

2- Tatomir 

3- Agent 

4- Miller 

5- HALE 

6- Decision Support system 

7- Belkhouche 
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زار مدیریت افمختلف که در مسأله بحران درگیر هستند. نیز رویكرد دیگری برای طراحی سیستم نرم

-ستم نرمینشانی و سیستم اطالعاتی اورژانس با ستعامل سازمان آتش بحران است. به عنوان مثال نحوة

تواند مثال خوبی برای این رویكرد باشد که سیستم اطالعاتی مدیریت افزاری مرکز مدیریت بحران می

هد بود. ها دو سیستم چگونه خواافزاری در ارتباط باشد. و تبادل دادهبحران چگونه با این دو سیستم نرم

ود. ها خواهد باشتن بهتر دادهکه در این رویكرد هدف از طراحی مدیریت بحران نحوة به اشتراک گذ

سازی در مدیریت بحران بوده است. به صورتی که در رویكردهای فوق به نوعی رویكردهای یكسان

های مختلف در نظر گرفته نشده است. اما های ماهوی بحرانبسیاری از رویكردهای فوق تفاوت

نوان های خاص به عبرای بحرانرویكردهای دیگری هم وجود دارد که به طراحی سیستم مدیریت بحران 

های اجتماعی خاصی به عنوان مسائل، بحران سالمتی در کشورهای جهان مثال از زلزله، سیل، یا بحران

سائل بحران ی به مصای یک دید تخصا در کشورهای فقیر پرداخته که به گونهذسوم یا بحران توزیع غ

  (2005 ،1کالیپول) داشته است.
 

تحوالت بزرگ )رهبری  و عصر تغییر نوآوری اقتصادی و هبری درر چهره جدیدی از -3

 الكترونیكی(

یک نقطه  گذرانده است و اکنون در پشت سر که بشریت دو دوره مهم را ( فرض کرد2006)  2تافلر

ی است جمله دالیل سومین موج های تكنولوژی و ورود کامپیوتر ازتاریخی قرار گرفته است. پیشرفت

ات جهانی شدن، تغییر که با محیط اقتصادی جدید را نمایان کرده است. در تا امروز خود 1950دهه  که از

ای هدموگرافیک و توسعه و پیشرفت تكنولوژی اطالعات و ارتباطات همراه است، مشارکت شرکت

تجارت الكترونیک از طریق تكنولوژی اطالعات و ارتباطات به منظور تقویت اثربخشی  تجاری در

 های مجازی و اهمیت دادن به اقدامات مستقل ازیا تیم های مجازی وسازمان گیری ازبهرهوکارآیی و 

گیری پدیده تجارت الكترونیكی یا رهبری الكترونیكی شد. تجارت زمان و مكان منجربه شكل

 الكترونیكی مضمون و موقعیت متفاوتی نسبت به تجارت سنتی دارد. تكنولوژی اطالعات پیشرفته در

آیی را تعیین کار کند و تبادل اطالعات اثربخشی والكترونیكی، استراتژی تجارت را هدایت میتجارت 

، 4لراو کیس 2002 ،3)هورنر النگ شودهای داخلی و خارجی انجام میکند و اقدامات با ایجاد شبكهمی

                                                
1- Claypoole 

2- Toffler 

3- Horner-Long  

4- Kissler 
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یری گا بهرههای عملیاتی بازمانی و روشاای جدید ساهطرح رونیک که ازارهبران تجارت الكت .(2001

کنند، در مقایسه با رهبران تجارت سنتی، بر مسائل متفاوتی تمرکز تكنولوژی اطالعات استفاده می از

گیری مردم در تجارت الكترونیكی تغییرکرده و این روش برمبنای کنند. به همین دلیل روش تصمیممی

 (. 2003 ،2و کاهایی 1گیرد )آولیلوتكنولوژی اطالعات شكل می

ی بخشد. تكنولوژداده و به شاهدین قدرت می وژی اطالعات پایه و اساس رهبری را تغییرتكنول

. و فرهنگ جدید سازمانی است تجارت الكترونیک کاربرد دارد، نیازمند یک ساختار اطالعات که در

گیری و اقتباس ساختار و فرهنگ متناسب با تكنولوژی اطالعات دارند. به شكل رهبران نقش مهمی در

-مین دلیل سیستم داخلی سازمان بر سبک رابطه اعضا، عرف رفتارها، و سطح دانش و تجربه تاثیر میه

اشتن د معناداری دارند. برای مثال گروه یا سازمانی که از این عوامل اثر سوی دیگر رهبران بر گذارد. از

سترانت نت و اکگروه، اینترا هایی مثل سیستم حمایت ازیک سیستم رهبری محروم است، تكنولوژی

برای ایجاد همكاری و همیاری، منفعت و مزیتی برای او ندارد. همچنین استفاده از تكنولوژی اطالعات 

شود. کسب دانش و شرکت یا سازمان نمی تجارت الكترونیک موجب حذف سیستم رهبری در در

ی های مناسب رهبرمدلتواند عقاید و باورها و نگرش قبلی ناظران را به ای میعملیات مجازی و شبكه

م رهبری است سیست باالخره استفاده وسیع از تكنولوژی اطالعات نیازمند تغییر و تحول در دهد. و تغییر

 (. به عبارت دیگر، اثر استفاده از تكنولوژی اطالعات بر سازمان و کارمندان بر2003، 3)آولیلو و داگ

حققان را به تجارت م سعه تكنولوژی اطالعات براثرات تو باشد.عمیق و نافذ می سیستم رهبری یک اثر

تفاده از ابزارهای اس توانند باتمرکز بر مفهوم تجارت الكترونیک ترغیب کرد تا نشان دهند که رهبران می

الكترونیكی بیشتر فرایندهای رهبری را برعهده گیرند. رهبری الكترونیكی به صورت استفاده از 

ا، رفتارها هنگرش، احساسات، ایده تماعی با هدف تغییرات اساسی درتكنولوژی اطالعات در تعامالت اج

ر  هن رهب هایی درشود. مفهوم رهبری که شامل مدلها تعریف میها و سازمانو عملكرد مربوط به گروه

یستم سازمانی س یک سیستم دینامیک در ،"پذیرم ناظران تاثیر توانم ازچگونه می"توجه به این سوال که  با

سازمانی است که روابط مطلوب میان  ساختار همین رابطه، سیستم رهبری منبعی از شود. دراد میقلمد

کند. هدف رهبری الكترونیكی، ایجاد ساختاری است که روابط میان کارمندان تعریف می کارمندان را

یكی ترونکند. با این وجود رهبری الكو مدیریت روابط میان کارمندان را در این چارچوب تعریف می

                                                
1- Avolio 

2- Kahai 

3- Dodge 
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گیرند. رهبران کنار هم قرار می طریق تكنولوژی اطالعات در شود که کارها ازمحیطی انجام می در

ترونیكی کنند. رهبران الكهمراه با نیروی انسانی روابط متقابل را با ناظران ازطریق تكنولوژی ایجاد می

ه بر ایجاد رابطه با ناظران استفاداز تكنولوژی اطالعات برای گردآوری و توزیع دانش مورد نیاز عالوه 

)آولیلو و داگ،  باشدطریق تكنولوژی می درصد از روابط بین ناظر و رهبر از 90کنند. از این رو می

 (2003 ،2و بادر 1و زاکارو  2003
 

 هاشرکت مدیریت بحران در -4

نظم بی نیست، یک جوبینی امروزه بحران به جای شرایط غیرمنتظره که زمان و شیوه رخداد قابل پیش

ین چنین برابر ا را در چالش مواجه شده، باید خود شود. شرکتی که مدیر و شیوه مدیریت آن بانامیده می

ر زمان بگذارند. د ها مهیا و آماده کند تا بتواند بحران را با کمترین خسارت و آسیب پشت سربحران

محلی با داشتن خصوصیات طبیعی مثل رخداد چنین بحرانی، این امكان وجود دارد که یک شرکت 

(. 2002، 3این بحران فایق آید )کالیر پذیری، دانش بازار و انس با مكانیزم حقوقی و سیاسی برانعطاف

ساله، منبع  10، عواملی که طی یک دوره 2009سال  در 4المللیطبق گزارش موسسه مدیریت بحران بین

یریت توان گفت که بحران ناشی از مدبه این گزارش، می بحران بود، مورد تحقیق قرار گرفت. با نگاهی

دهد که درک مدیریت، نواقص و اشتباهات نقش ان میاباشد. این نرخ نشدرصد می 50عوامل بیش از

 (.2010، 5)آکینس کندهای سازمانی بازی میبسیار مهمی در رخداد بحران
 

 ههای ترکیبعضی از شرکت اجرای مدیریت بحران در -4-1
ا های مختلف انجام دهند و بها را در زمینهکند تا فعالیتها کمک میتجارت الكترونیک به شرکت

 هایها وارد بازارهای جهانی شوند. شرکتاستفاده از فرصت
Migros, Turkcell, Pandora Bookstore, Seçkin Publishing, Remzi Bookstore, Ata   
Investment, İş Bankası, Akbank, Hepsiburada.com, Gittigidiyor.com, N11.com, 
Markafoni, TeknoSa, Çiçeksepeti.com, Sahibinden.com and Garanti Bankası  

هایی هستند که در زمینه اجرا و عملیاتی کردن تجارت الكترونیک و مدیریت بحران جمله شرکت از

 در ترکیه موفق بودند.

                                                
1- Zaccaro 

2- Bader 

3- Celayir 

4- ICM 

5- Akıncı 
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بازار  1997میگروس برای اولین بار در سپتامبر سال   : شرکت1میگروس بخش فروش درشرکت
ی و تم گسترده و بسیط، تكنولوژاامل یک سیساتریان خود معرفی کرد. این بازار شامجازی را به مش

ایی هشرایط سخت کاری بلكه در طول بحران موفقیت باشد. این شرکت نه تنها درخریدهای اینترنتی می

ها که این شرکت به بخش فروش ترکیه معرفی کرد، به برخی نوآوری(. 2004، 2را کسب کرد )ایسلر

ارکد، اریخ انقضا، برچسب قیمت، سیستم بادقت گرم و ت هایی بارویس، وزنهاباشد: سلف سشرح  یل می

ت های اعتباری، دسته چک متعلق به شرکدار، ترازوی مشتریان، کارتمحاسبات الكترونیكی صندوق
صندوق مختص معلوالن، برچسب الكترونیكی میگروس، بازارمجازی،  سبدهای خرید، میگروس،

 شد. ها انجام میای که توسط رسانهکارت باشگاه، کارت اعتباری و تبلیغات دوره
 

 بخش توریسم -4-2
های مرتبط، مدیریت بحران به طور جامع رغم اهمیت و تاثیر بحران بر بخش توریسم و شرکتعلی

مورد مدیریت بحران و فرایند مدیریت برای  قت این است که مطالعات درمدیریت نشده است. حقی

ذارد. گ تواند بر بخش توریسم تاثیرهای توریسم اهمیت بسزایی دارد. بحران به هر دلیلی میشرکت

لیغ، های توریسم روی مسائلی مثل ارتباطات، تبکه بهتراست شرکت سازمان جهانی توریسم پیشنهاد داد

چگونگی رهایی از " ای تحت عنواندر مقاله (.2005، 3)آزتورک های بازار تمرکز کنندامنیت و پایش
مواجه  2000ها در سال بر بحرانی که برخی شرکت ،زینب منگی ،منتشر شد 4سایتوب که در "بحران

 ها شامل موارد زیر هستند:. این بحران(2004 ،5)منگی شدند، تاکید کرد

الن، رهبر سازمان توریست پ.ک.ک که از سوریه فرار کرده بود، در : عبداله اوجا6بحران آپو -

شد. فارغ از عدم تحویل وی به ترکیه، دولت ایتالیا وی را  در فرودگاه روم دستگیر 1998اکتبر سال 

ای هترکیه آغاز شد. شرکت ها و اعتراضات شدید به ایتالیا درتكریم و مورد احترام قرار داد. واکنش

ردند این بحران سعی ک کردند،های ترکیه که با شهروندان ایتالیا همكاری میترکیه و شرکت ایتالیایی در

 را برطرف نمایند.

برطرف  2004زمانی که بحران هورمون درسال : نزای پرندگان و سكوی اطالع رسانیآبحران آنفلو -

                                                
1- migros 

2- İşler 

3- Öztürk  

4- http://www.kigem.com/krizden-nasil- kurtuldular-.html 

5- Mengi 

6- apo 

http://www.kigem.com/krizden-nasil-
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زمان اطالعات در مورد سا"هم قرار گرفتند و  یک سازمان بنام  های تامین کننده درکنارشد، شرکت

اید عمومی و اا و عقاهطرح ایده ازمان،اتاسیس کردند. هدف از تاسیس این س را "الماهای سجوجه

-های ارتباطی بود. یک سال بعد، بحران آنفلوآنزای پرندگان برطرف شد  و جوجهدوری از اثرات بحران

 ریزی متوقف شد.

 

 مدیریت بحران نقش رهبری الكترونیكی در -5

دیریت بحران انجام داد. امروزه ااسبی از رهبری در طول ماوان قضاوت مطلقی را در مورد نوع مناتنمی

ای هدانند که رهبری بسته به موقعیت و شرایط و سختی آن متفاوت است. با این حال در سالهمه می

ته است. مردم رواج یافبه معنای رهبری بحران در میان  "رهبری الكترونیكی" مشاهده شد که عبارت اخیر

در مطالعات شونبرگ، رهبری بحران صرفا به معنی مقابله سازمان با بحران نیست و مدیریت بحران 

تیمی در مدیریت بحران است. برای  انجام شود و این نیازمند یک کار فرایندی است که توسط رهبر

زندگی  کانتر، کرد. طبق نظر را معرفی "شیوه رهبری بحران"طول بحران، شونبرگ  هدایت رهبران در

با فرهنگ الكترونیک معنای مشابهی به زندگی با تغییر و تحول دارد. ضروری است که تغییرات پیوسته 

-می که ما به موضوع اینترنتکنیم. زمانی جای تغییرات یک بعدی و موقتی اجراه و پایان ناپذیر را ب

 رعت درشوند زیرا تغییر و تحول در اینترنت به سمی تبدیل ناپذیرپردازیم، مسائل به موضوعاتی اجتناب

ابلیت اکند. از این رو تغییر و تحول در اینترنت این قهای دیگر نیز سرایت میحال انجام است و به مكان

ن نیز شود، مقاومت در برابر آگسترده می که این تغییردگی را تغییر دهد. زمانیازن را دارد که هر بعد از

د. بنابراین رهبران باید در زمینه مدیریت ابعاد تغییر، مهارت و استعداد بیشتری داشته باشند. شوبیشتر می

تواند مشابه خصلت رهبران قبلی باشد. اما رهبران جدید اقتصادی وجود دارد، می هایی که درخصلت

، 2کانتر و 2004، 1)شونبرگ .نماید تواند این وضعیت را سخت و دشوارسرعت و پیچیدگی تغییر می

2001 ) 
 

 گیریبحث و نتیجه
اطالعات، دیجیتالی شدن، دنیای مجازی، اتصال به وب، روند جهانی شدن اقتصاد، و نوآوری ازجمله 

د باشد. رهبری الكترونیكی یک فرایندولت استراتژیک می ها وسازمان های رهبری درالزامات برای مدل

                                                
1- Schoenberg 

2- Kanter 
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 هایی دارد ورهبری هر موسسه خصوصیات و ویژگیشود. طبق نظریه رهبری سنتی، مهم قلمداد می

یات خصوصیات رهبری بسته به خصوص دهند.رهبران نیز رفتارهای مشترکی را در این موسسات بروز می

ناظران، سازمان و عوامل محیطی متفاوت است. بحث در این زمینه به موازات تغییر در تكنولوژی 

تكنولوژی  کار را با استفاده از ین رهبرانی که سازمان و فرایندشود. بنابرااطالعات و ارتباطات تشدید می

 اطالعات و ارتباطات بازسازی کردند، خصوصیات متفاوتی نسبت به رهبران موسسات قدیمی دارند. در

دون برنامه م این تحقیق، تفاوت خصوصیات و رفتارهای رهبری در طول مدیریت بحران و وجود یک

-ا و تیمهاز تكنولوژی اطالعات و ارتباطات، تجارت الكترونیكی، سازمانهایی که برای تاسیس شرکت

ول ط های سنتی قبل و درکنند، و همچنین خصوصیت رهبران سازمانهای مجازی و کارگران استفاده می

های تجارت الكترونیک که رهبران سازمان این مطالعه مشاهده شد بحران مورد مطالعه قرار گرفت. در

های سنتی، به خصوصیات رهبری مثل اعتماد بنفس، خالقیت، دلسوزی، ا رهبران سازمانمقایسه ب در

-ازمانسوی دیگر رهبران س دهند. ازریسک پذیری، انعطاف پذیری، توان پیگیری، اهمیت بیشتری می

ری دارند. ظرافت نسبت به رهبران الكترونیكی، برت خصوصیاتی مثل صداقت، راستگویی و های سنتی در

سه سطح مهارت رهبران قبل از بحران نشان داد که سطح رفتار و مهارت رهبران الكترونیكی باالتر مقای

طول بحران نشان دادکه سطح رفتار و مهارت رهبران  باشد. مقایسه رهبران دراز رهبران عادی می

ران حیک برنامه خاص مدیریت ب صورتی که سازمان از از رهبران عادی است. در الكترونیكی بیشتر

اوتی دهد که هیچ تفطول بحران باالست. نتایج نشان می برخوردار باشد، سطح مهارت رهبران قبل و در

طول بحران وجود ندارد. مشاهدات نشان  در ارزش سطح مهارت رهبران الكترونیكی یا عادی قبل و در

دهای د سازمانی و فراینهای جدیتكنولوژی پیشرفته اطالعات، مدل هایی که ازدهد که رهبران سازمانمی

رند. بنابراین های سنتی داکنند، خصوصیات و رفتارمتفاوتی نسبت به رهبران سازمانکاری استفاده  می

ولوژی تكن هایی که ازسازمان توان نتیجه گرفت که یک مطالعه گسترده و وسیع بخصوص درمی

 .دکنین شكاف کمک میکنند، به رفع االكترونیكی استفاده می اطالعات، تجارت مجازی و
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