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  دانشگاه آزاد اسالمی 8یري مدیران منطقه گمدیریت بحران بر تصمیم تأثیرات اجتماعی بررسی 
  

  مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق دانش آموخته کارشناسی ارشد  ،1غالمرضا آزادیان
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، گروه علم اطالعات و دانش شناسی، محمد رحیم رسولی آزاد ردکت

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، گروه علم اطالعات  و دانش شناسی عضو هیأت علمی ،طاهره حسومی
  

  3/10/1391:تاریخ پذیرش          29/9/1391: تاریخ وصول
  

  
  :چکیده

 8دیریت بحران بر تصمیم گیري مدیران منطقه بررسی تأثیرات اجتماعی مهدف از انجام این پژوهش،       
 منجر به بهبود کهاسب در اختیار مدیران قرار داد کارهایی من از این طریق بتوان راه تازاد اسالمی است آدانشگاه 

روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ  .دگرد اجتماعیدشوار شرایط ها در  تصمیمبهبود  ،کار آنان و در نهایت
از که  اند دانشگاه آزاد اسالمی بوده 8ه نفر مدیران منطق 146 تمامیجامعه آماري این پژوهش . پیمایشی می باشد

. انتخاب شدندبه عنوان نمونه مورگان کرجسی با استفاده از جدول صورت تصادفی ساده ه نفر ب 110این تعداد 
قسمت اول اطالعات عمومی مدیران، : شامل دو قسمت است محقق ساخته اي نامه پرسشابزار پژوهش حاضر، 

ل سؤا 33: و قسمت دوم شامل سابقۀ خدمت و سابقۀ مدیریت  جنسیت، وضعیت تأهل، مدرك تحصیلی،: شامل
میم و تص در جنبه هاي اجتماعیبحران  کنترل و یافته ها حاکی از آن است که بین شناسایی .استاختصاصی 

گیري موثّر  چنین بین پیشگیري از وقوع بحران و تصمیم هم. گیري موثّر مدیران، رابطۀ معنی داري وجود دارد
: ی مانندمدیران را از راه هاي مختلفپیشنهاد شده که  ،ها مطابق یافته. مدیران رابطه معنی داري وجود داشته است

هاي علمی مدیریت  هاي مدیریتی، شرکت در همایش یآگاه ، افزایش سطحسطح اطالعات اجتماعی آنها افزایش
به کارگیري توان با  می هم چنین. بایستی توسعه داد بحران، استفاده صحیح از تکنولوژي پیشرفته آموزشی

استفاده از تجربه  و هاي مختلف براي شناسایی بحران ،مدیریت مرتبط بامدیران با تجربه و داراي مدرك تحصیلی 
  .توان نهایت بهره را برد ران در  بهبود شرایط اجتماعی و تصمیم گیري نهایی میمدی هاي اجتماعی

  
  رانحمدیریت ب: کلید واژه ها 
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  مقدمه
. وسته دستخوش حوادث گوناگونی قرار می گیرندیرویدادهاي مهم و مختلف دهه هاي اخیر جهان نشان می دهد که جوامع بشري پ

بحران ها ممکن . را به طور جدي و مستقیم با خسارات و مشکالت گسترده اي روبه رو می کند بروز بحران هاي مختلف، دولت ها
. اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهندیا شرایط اجتماعی و  ،است تا آنجا پیش بروند که منافع داخلی و خارجی جوامع

. است تبدیل شدهاپذیر و طبیعی حیات سازمان ها و جوامع کنونی بخش جدایی ن، به بحران امروزهکه می توان گفت بدین ترتیب 
تأثیرات مخرب بحران ها در جنبه ها و شئون مختلف اجتماعی در شرایط مختلفی و در مکان هاي گوناگون به لحاظ جغرافیایی به 

ر و پود جوامع می شوند، بلکه در تادیگر ویژگی غیرعادي، کمیاب و اتفاقی براي جامعه جهانی تلقی ن ،بحران ها. اثبات رسیده است
این مدیران سازمان ها باید پیوسته، آمادگی رویارویی با بحران ها را داشته باشند و براي پیشگیري و کاستن  بنابر. ندا مدرن رخنه کرده

  ).1. ص ،1378کاران، یقین لو و هم. (اندیشی کنند چارهدیگر  و اجتماع از سویی یک سواز سازمان هاي خود  تأثیر مخرب آنها بر 
سازمان ها نیز به عنوان یکی از اجزاي اصلی جامعه امروزي، از این امر . موضوع مدیریت بحران در حوزه هاي مختلف مطرح است

مدیران پیشرو تالش می کنند تا با استفاده از یافته هاي مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهاي مدیریت . مستثنی نیستند
 درطول تاریخ، بحران ها و. ، جلوگیري کننددر اجتماع تراتژیک و مدیریت سیستم هاي کنترل، از امواج خطرناك پیش بینی نشدهاس

پیشرفت ي، با دستیابی به تکنولوژي و بنابراین بشر متفّکر امروز. اند حوادث، آثار غیرقابل جبرانی بر پیکر جوامع انسانی وارد آورده
گیري را به دست آورده  چشم غیر طبیعی موفقیت هاي بسیار پیشگیري از حوادث غیر مترقبه طبیعی و نی وپیش بی هاي علمی، در

تجهیزات،  است و با کسب آگاهی مقطعی یا احتمالی از زمان، مکان و زمینه هاي وقوع بحران، باتمهید مناسب نیروي انسانی و
بهداشت، اقتصاد اجتماع، و یا اثرات مخرّب آنها را بر شالودة  جلوگیري کند وحشت آور، توانسته است از وقوع بسیاري از حوادث تلخ و

فناوري پیشرفته امروزي تنها کمپانی هاي بزرگ صنعتی و تولید مواد غذایی و دارویی را تحت . به حداقل برساند...، امنیت ملی و 
این برخورد نادرست با فناوري و ابزارهاي آن در  ت؛ بنابرتأثیر قرار نداده، بلکه گسترة عظیم آموزش عالی را نیز متأثر ساخته اس

سازد، که نتایج حاصل از آن بحران  مقاومت نوجوانان و جوانان در برابر ارزش ها و باورهاي انسانی را فراهم می اي براي وسیلهجامعه، 
این میان با توجه به اهمیت و نقش  در. فرهنگی خواهد بود که مرتفع کردن این بحران کاري بس مشکل و شاید غیر ممکن باشد

. آموزش عالی و تأثیر جبران ناپذیر بحران هاي احتمالی بر آن، پایان نامه حاضر به بررسی انواع بحران در حوزة سازمانی  می پردازد
شگاه آزاد اسالمی دان 8از دریچه نگاه مدیران منطقه بحران هاي موجود و پیش روي آموزش عالی  ،بیان چالش هادر این پژوهش به 

  .خواهد شدپرداخته .... در ابعاد گوناگون پژوهشی، آموزشی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی و 
می بردند و اولویت  سازمان ها پیشنهاد کرده و به کارسنّتی، الگوهاي ویژه اي را براي تصمیم گیري و حل مشکل  مدیریتمکاتب 

در سازمان هایی که از ثبات زمانی و مکانی و منطقه اي نسبی برخوردار بودند، . رفتندهاي مشخّصی را نیز براي آنها در نظر می گ
هایی کاربرد و اثربخشی داشته باشند؛ ولی در مدیریت هاي متحول و متغیر امروزي که هیچ امري چنین الگوها و شیوهکه طبیعی بود 

، متأثّر از عوامل برون سازمانی و درون سازمانی پیچیده، متغیر، تصمیم گیري ها و الگوها ،ت تأثیر زمان و مکان ثابتی نیستتح
  .بنابراین تنها عصر بی خردي می تواند پاسخگوي نیازهاي مدیریت باشد .متحول و حتی ناشناخته قرار دارند

که از  یش دانش آموزانکه موج کاه 80از اواسط دهۀ  لیکنروند رو به رشد خوبی داشته،  80، تا اوایل دهۀ اسالمی دانشگاه آزاد
را از محل شهریۀ دانشجویان تأمین  دانشگاه آزاد اسالمی را که صرفاً اعتبارات خود آغاز گردید و مدارس وارد دانشگاه ها می شدند

یز اثرگذار بدنه جامعه ن ظ اجتماعی برو اساس این دانشگاه، بلکه به لحااین امر نه تنها در پایه . کاهش درآمد مواجه نمود نمود، با می
جانب  پذیرش دانشجو ازظرفیت میانی، درکنار افزایش  سطوح عالی و این سال ها، جابه جایی مدیران، در از جانب دیگر، در .است

و با عنایت  ، دانشگاه آزاد را وارد بحران هایی نمود، که اینجانب با توجه به شرایط مذکور...و دانشگاه هاي غیرانتفاعی، شبانه، پیام نور
هاي  شاهد بحران اکثر واحدهاي دانشگاهی را براي حسابرسی از نزدیک مشاهده نموده وواسطه وظیفه اداري خود، به  که ه اینب



 1392بهار  دانشگاه آزاد اسالمی 8یري مدیران منطقه گمدیریت بحران بر تصمیم بررسی تأثیرات اجتماعی 

 

17 
 

مناسب   کارهايراه هضمن بیان مشکالت، با ارائ تا ،ام اختصاص داده ار گذتأثیر نامه خود را به این موضوع مهم و ام، پایان بوده موجود
  شاءاهللان  .باز نمایم مشکالت مدیریت بحران را در این دانشگاه معظم کارساز، گره اي از و

. گیرند خوش حوادث گوناگونی قرار می  دهد که جوامع بشري پیوسته دست هاي اخیر جهان نشان می رویدادهاي مهم و مختلف دهه
بحران ها ممکن . به رو می کند رده اي روو مشکالت گست ها تا به طور جدي و مستقیم با خسارهاي مختلف، دولت ها ر بروز بحران

، در نهایت این است تا آنجا پیش بروند که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهند
به  ،بحرانکه وان گفت می ت با این توجیه .تواند بر بدنه اصلی اجتماع نیز تأثیرگذار باشند به طور مستقیم و غیرمستقیم می ها تهدید

دیگر ویژگی غیرعادي،  ،بحران هاامروزه . آمده است جوامع کنونی دریا حتی  صورت بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات سازمان ها و
اید این مدیران سازمان ها ب بنابر. اند شوند، بلکه در تار و پود جوامع مدرن رخنه کرده کمیاب و اتفاقی براي جامعه جهانی تلقی نمی

 در نهایت،و بحران ها را داشته باشند و براي پیشگیري و کاستن تأثیر مخرب آنها بر سازمان هاي خود  پیوسته، آمادگی رویارویی با 
  ).1. ص ،1378یقین لو و همکاران، . (اندیشی کنند  چارهاجتماع، 

رنامه شناسایی و مدیریت بر آن، دچار شوك و بحران در دنیاي امروز، بسیاري از سازمان ها به دلیل کم توجهی به محیط و نداشتن ب
برنامه شناسایی  می شوند؛ بنابراین سازمان ها در شرایط حاضر پیش از مواجهه با بحران، باید زمان و منابعی را براي شناخت محیط و

  .ها را به حداقل برساند  د تا باالخره میزان آسیبمحیط، صرف نماین
در وضعیت معمول و عادي . بینی نشده و ناگهانی باشد که امکان پیش بینی آن وجود داشته است تواند رخدادي پیش بحران می

هدف ها و راه هاي رسیدن به آنها مشخص است و اشتباه هاي کوچک را نیز می توان با اجراي برنامه . معموالً بحران رخ نمی دهد
بحران می تواند ناگاه . چنین نیستاین کار و زندگی عادي و طبیعی ولی در  ،هاي اختصاصی که از پیش آماده شده اند برطرف نمود

، 1381حیدري تفرشی، . (پیش بینی کرد هاي اجتماعیها را از نشانه هاي اعالم خطر با وجود این می توان اغلب بحران ،آشکار شود
 )328 - 327. ص

حتی بی توجهی به  .امل ایجاد بحران در سازمان شوددالیل کوچک و بزرگ می تواند ع. دالیل بحران در سازمان ها متفاوت است
در دنیاي امروز بسیاري از سازمان ها به . شودو ابواب جامعه مسائل بسیار ریز و کوچک می تواند سبب بحران هاي بزرگ در سازمان 

بحران ممکن خاکی، ( .دنداشتن برنامه شناسایی و مدیریت بر آن دچار شوك و بحران می شون اجتماعی،دلیل کم توجهی به محیط 
تواند رخدادي پیش بینی  بحران می. باشد و اجتماعی عوامل داخل سازمان و یا مسائل فردي است ناشی از عوامل بیرون سازمان،

وظیفه مدیریت بحران این است که با اولین اخطار و گزارش، دست به کار شود و گرنه تدریجاً بحران شکل  .نشده و ناگهانی باشد
  . و سیل وار، راهی اجتماع بزرگتر خواهد شد به ترتیب سدها را خواهد شکست گرفته و

عصري که در . اند نامیده 1ارتباطات سریع و دنیاي امروز را دهکدة جهانی ،کنیم، عصر مدیریت  عصري را که در آن زندگی می      
   .و مغزهاي متفکر است تر از استعدادهاي درخشان رسانی بسیار مهم آن نقش اطالعات و منابع اطالع

بدیهی است که سرعت انتقال و مبادلۀ اطالعات، به همراه تکنولوژي پیچیده و در حال تغییر، باعث پویایی روزافزون محیط داخل و 
توان شاهد  به طوري که می. یابد بدین ترتیب شمار فرصت ها و تهدیدهاي محیط در واحد زمان، افزایش می. گردد خارج سازمان می

بر این  .اي بر سرنوشت سازمان خواهد داشت بحران از هر نوع که باشد، آثار قابل مالحظه. وز معضالت و بحران هاي بیشتري بودبر
هاي صحیح مدیریت بحران هنگام بروز معضالت و مشکالت اساسی، بیش از پیش احساس  اساس نیاز به آشنایی با اصول و شیوه

  ).11، ، ص1373ذوالفقاري اصل ،. (شود می
بدیهی بودن بحران هاي آموزشی، با توجه به تغییرات سریع تکنولوژي آموزشی، ناشی از تغییرات همه جانبه و ضایعات آن و عدم 

. سسات آموزش عالی را ملزم به مجهز بودن به دانش مدیریت بحران می کنندؤهماهنگی تکنولوژي با برنامه هاي آموزشی، مدیران م

                                                             
1 Global Village  
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ان بتوانند انواع بحران هایی که سازمان را تهدید می کند، شناسایی و از بروز آنها پیشگیري و در صورت بدین معنی که تا حد امک
  .آنان شودو جامعه وقوع به بهترین شکل آن را کنترل کنند، تا کمترین آسیب متوجه سازمان 

کننده یا مقطع حیاتی یا نقطۀ برگشتی براي بهتر واژة بحران با تعبیرهاي گوناگونی به کار رفته است؛ از جمله یک لحظه تعیین       
  )325. ، ص1381حیدري تفرشی، . (یا بدتر شدن وضعیت می باشد
دیگر «: مد امکان درگیري موشکی میان آمریکا و کوبا عنوان نمودآبه هنگام پیش "1رابرت مک نامارا"عبارت بحران را نخستین بار 

  )185. ، ص1381احمدي، (» .پرداخت "مدیریت بحران"د به معنی ندارد و بای  2چیزي به عنوان راهبرد
زاد پیدایش او هستند و به  دهند، هم بسیاري از پدیده ها که انسان و زندگی او را به صورت مثبت و یا منفی تحت تأثیر قرار می       

یا سازمان این پدیده ها معنی و مفهوم  طور طبیعی انتظار می رود که با تجمع انسان ها در یک جمع تشکیل یافته تحت عنوان جامعه
شود، که  گر می ها نیز از قاعدة فوق مستثنی نیستند، زیرا مخرّب ترین بحران ها هنگامی آثارش جلوه بحران. بیشتري پیدا کنند

از یک بحران تأثیر  ي یک جامعههر قدر تعداد بیشتري از انسان ها. را تحت تأثیر قرار دهند اجتماع مدهاي آن زندگی عادي افرادآ پی
  ) 1375ایران نژاد پاریزي، (. پذیرند، توجه افکار عمومی براي حلّ آن بیشتر می شود

فتد ا شامل بحران هاي طبیعی و  بحران هاي غیرطبیعی، که ممکن است در برخی مناطق جهان اتفاق بی بحران ها بسیار  ،چه       
برخورد مستقیم آن  داشته باشند، لیکن به دلیل عدم تعامل و و یا حتی جهان پیرامونیبر جامعه  و شدت و آثار مخرّب  فوق العاده اي

ارتباط  يبشراجتماع لذا چنین به نظر می رسد که ماهیت و جوهرة بحران با . با بشر، حتّی در افکار عمومی مطرح و بیان نشود
مامی فعالیت ها در مراحل مختلف بحران، قبل، حین و بعد بنابراین در مدیریت بحران، انسان ها، معموالً محور ت. مستقیمی دارد

زمان با سیر توسعه جوامع و پیچیده شدن فرایندهاي درونی جوامع،  دهد که هم از سوي دیگر، بررسی ها نشان می. بحران قرار گیرند
ف و مناسب که معموالً از آن تحت بر تعداد بحران ها و پیچیدگی آنها افزوده می شود؛ لکن طرّاحی و به کارگیري شیوه هاي مختل

در مقایسه با گذشته، نسبتاً در سازمان و یا اجتماع عنوان مدیریت بحران یاد می شود، باعث شده که تبعات و آثار منفی این بحران ها 
  .کاهش یابد

نتیجه رسیده است که وقایع و ، پژوهشی در ارتباط با وقایع و حوادث در سازمان ها انجام داده است و به این )1376(فریدون بیگی 
  .کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بیشتر رخ می نمایدجوامع حوادث وجه غالب مباحث سازمان ها هستند و این موضوع در 

، پژوهشی در رابطه با سیاست مدیریت بحران و طرز عمل آن اجرا نمودند که در آن خصوصیات ارتباطات )1992( 3سمیار و نیکوالس
ر در طول بحران و اجراي یک برنامه مدیریت در مراقبت اورژانس مخصوص اطفال شرح داده شده است و مشخّص شده، که مؤثّ

  .برنامه ریزان نیاز به شرح ترکیب یک بحران و هم چنین پذیرش یک رخداد را دارند
. ف براي هر جامعه اي مورد انتظار استاشکال مختل چه گفته شد چنین می توان نتیجه گرفت، که وقوع بحران در با توجه به آن

این نگرش،که وقوع بحران را اجتناب ناپذیر و حلّ آن را ممکن می . لیکن تفاوت جوامع در تعامل آنها با بحران ها مشخص می شود
وان مؤثّرترین رهیافت رد مدیریت بحران در دستور کار خود قرار می دهد، می تواند به عنکداند و برخورد فعال را به جاي برخورد با روی

براي آمادگی، مقابله و پاسخگویی و کاهش آالم و دردهاي ناشی از بحران، مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاري کالن کشور، به 
  .)12.،ص1383حمزه اي اصفهانی، . (ویژه فرایند مدیریت بحران قرار گیرد
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  روش شناسی
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل نظرات . ز نوع روش توصیفی ـ پیمایشی می باشدروشی که در این پژوهش به کار می رود ا

یرها بدون یمدیریت بحران بر تصمیم گیري مدیران می باشد، که متغ تأثیرات اجتماعیدانشگاه آزاد اسالمی در مورد  8مدیران منطقۀ 
  .گیرند هیچ گونه دستکاري مورد بررسی قرار می

 110اشند که تعداد ب می مدیر زن و مرد 146دانشگاه آزاد اسالمی است که متشکّل از  8، مدیران منطقه جامعۀ آماري مورد پژوهش 
ابزار پژوهش حاضر، . روش نمونه گیري تصادفی ساده است . نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند

  :می باشدنامه محقق ساخته اي است، که شامل دو قسمت  پرسش
  . مربوط به اطالعات عمومی مدیران، شامل جنسیت، وضعیت تأهل، مدرك تحصیلی، سابقۀ خدمت و سابقۀ مدیریت است :قسمت اول
، نه هاي خیلی زیاد، زیاد، که سؤاالت این قسمت از نوع پنج گزینه اي لیکرت با گزیاستسؤال محقق ساخته  33شامل : قسمت دوم

  .می باشد ، کم و خیلی کم متوسط
در مرحله  .نامه با توجه به منابع علمی و با عبارات ساده و روان تهیه شده است پرسش هاي پژوهش، ابتدا سؤالبراي تعیین روایی ابزار 

. رسید ایشانبه تأیید کیفیت و کمیت آنها مشاور و متخصصین فن، مورد بررسی قرار گرفت و  ،توسط اساتید راهنما ها سؤال ،بعدي
نامه را مناسب و گویا، ارزیابی کردند پرسش هاي نیز سؤالپاسخگو قریب به اتفاق مدیران  تاکثری  .  

هاي مورد نیاز استخراج شد و  نفري اجرا گردید؛ داده 30براي تعیین پایایی ابزار پژوهش، ابتدا یک مطالعۀ مقدماتی بر روي یک نمونه 
ت آمد، که به دس 7438/0نامه،   پرسش هاي ضریب پایایی سؤال. محاسبه گردیدیایی ، ضریب پا»آلفاي کرونباخ « با استفاده از فرمول

به دست  8818/0ایایی کل، عدد نامه ها به اجراي نهایی گذاشته شد و ضریب پ پرسش ،بنابراین. می باشد ها بیانگر مطلوبیت سؤال
در . انجام شده است 16ویرایش   SPSSتوسط نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی،. آمد

بخش آمار توصیفی، از شاخص هاي آماري نظیر در صد فراوانی، توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، ماکزیمم و مینیمم 
پاسخ  هفرادي بودند که به سؤاالت مربوطاستفاده شده است؛ منظور از اعداد میانگین، میانه، انحراف معیار، مد، ماکزیمم و مینیمم، ا

ها به  تجزیه و تحلیل دادهنتایج . استفاده شده است» خی دو« در بخش آمار استنباطی، با توجه به عنوان پژوهش، از آزمون. اند داده
  .ارهاي آماري نمایش داده شده استدو نمو ها ولشکل جد

  یافته ها 
نفر از مدیران،  24درصد آنها، داراي جنسیت مرد و  2/78نفر از مدیران، معادل  86تعداد در این پژوهش با توجه به نمونه آماري،  

نفر از  99درصد آنها مجرد و تعداد  0/10نفر از مدیران، معادل  11تعداد . دهند درصد آنها را، مدیران زن تشکیل می 8/21معادل 
درصد آنها، داراي مدرك تحصیلی مدیریت و  7/32نفر از مدیران، معادل  36تعداد . درصد آنها، متأهل می باشند 0/90مدیران، معادل 

  .درصد ، داراي مدارکی در رشته هاي غیر مرتبط هستند 3/67نفر از آنها، معادل  74تعداد 
 12و تعداد گردد  درصد آنها را  شامل می 2/18سال هستند که معادل  3تا  1خدمت بین سنوات نفر از مدیران، داراي سابقۀ  20تعداد 

نفر از مدیران با سابقۀ   34درصد ، و تعداد  9/10باشند که معادل  سال می 6تا  4خدمتی بین سنوات نفر از مدیران، داراي سابقۀ 
باشد  سال می 12تا  10خدمت آنها از سنوات نفر از مدیران، که سابقۀ  13درصد مدیران و  9/30سال معادل  9تا  7خدمت سنوات 
درصد آنها را تشکیل  2/28سال  معادل  12خدمت بیشتر از سنوات نفر از مدیران، با سابقۀ  31رصد مدیران، و  د 8/11معادل 

  .دهند می
درصد داراي  22/ 7نفر از مدیران معادل  25یافته ها حاکی از آن است که  این پژوهش، در بررسی سابقه مدیریتی جامعه آماري

نفر با  15 ،درصد جامعه مدیران 4/36معادل سابقه در امر مدیریت، سال  6تا  4ر از مدیران با نف 40 ،سال 3تا  1بین مدیریت سابقۀ 
 3/17معادل  سابقه در امر مدیریت، سال 12تا  10با از مدیران نفر دیگر  19 ،درصد 6/13سال معادل  9تا  7بین سابقۀ مدیریتی 

  .دهند درصد مدیران را تشکیل می 10باشد معادل  سال می 12تر از نفر از آنها که سابقۀ مدیریت ایشان بیش 11درصد و تعداد 
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تا چه حد داشتن مدرك تحصیلی رشته هاي مدیریتی یک مدیر می تواند در «مبنی بر این که  ،ال یک پژوهش حاضرؤبر اساس س
آنها، گزینه ي زیاد را انتخاب درصد  4/46نفر از مدیران، معادل  51، تعداد »؟شناخت بحران و تصمیم گیري مدیر نقش داشته باشد

در این رابطه چون میانگین، . اند درصد آنها، گزینه ي خیلی زیاد را انتخاب نموده 6/53نفر از مدیران، معادل  59نموده اند و تعداد 
  .کوچکتر از میانه بود، منحنی داراي کجی منفی است
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  نامه پرسش )1(مربوط به توزیع فراوانی سؤال   -1نمودار

تجزیه و تحلیل نتایج آزمونها تا چه حد مدیر را براي  پیش بینی و احتمال بحران «نامه مبنی بر آنکه  پرسش 2اساس سؤال شمارة  بر
درصد آنها، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و  5/54نفر از مدیران، معادل  60، نتایج نشان داده که تعداد »هاي آموزشی یاري می دهد؟

  .اند درصد آنها، گزینۀ  خیلی زیاد را انتخاب نموده 5/45یران، معادل نفر از مد 50تعداد 
  

  نامه پرسش 2مربوط به توزیع فراوانی  سؤال   - 1 جدول
  
  

  
  
  
  

تا چه میزان مدیران مناطق می توانند با حمایت مالی سازمان بحران هاي «نامه مبنی براین که  پرسش) 3(اس سؤال شمارة بر اس
نفر از مدیران، معادل  47درصد آنها گزینۀ زیاد را انتخاب نموده و تعداد  3/57نفر از مدیران، معادل  63، تعداد »مالی را کاهش دهند؟

  .خیلی زیاد را انتخاب نموده انددر صد آنها گزینۀ  7/42
تا چه حد توجه مدیران به آموزشِ به روزِ استادان و «نامه مبنی بر این که  پرسش) 4(بر اساس سؤال شمارة در این پژوهش و 

انتخاب درصد آنها، گزینۀ زیاد را  6/43نفر از مدیران، معادل  48، تعداد »کارکنان می تواند از بحران هاي آموزشی پیشگیري کند؟
نامه  پرسش) 5(بر اساس سؤال شمارة .  درصد آنها، گزینۀ خیلی زیاد را انتخاب کردند 4/56نفر از مدیران، معادل  62نموده  و تعداد 
تا چه حد تصمیم گیري مناسب در نحوه استفاده از اینترنت می تواند، از بروز بحران ناشی از استفاده نادرست اینترنت «مبنی بر اینکه 

نفر،  37درصد، گزینۀ متوسط را انتخاب کردند و تعداد  2/38نفر از مدیران، معادل  42نیز نتایج نشان داد که تعداد » یري کند؟پیشگ

  درصد تراکمی  ها درصد گزینه  درصد  فراوانی  ها گزینه
  5/54  5/54  5/54  60  زیاد

  0/100  5/45  5/45  50  خیلی زیاد
    0/100  0/100  110  جمع کل
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دهند،  درصد مدیران را تشکیل می 2/28نفر، که  31زیاد را انتخاب کردند و تعداد  دهند، گزینۀ  درصد مدیران را تشکیل می 6/33که 
  .انتخاب کردندزیاد را  گزینۀ خیلی

نامه، مبنی بر این که تا چه حد شناخت به کارگیري اختیارات یک مدیر براي کنترل عملکرد  پرسش) 6(بر اساس سؤال شمارة 
درصد آنها، گزینۀ زیاد را  5/54نفر از مدیران، معادل  60تعداد : کارکنان می تواند در بروز بحران موثرتر باشد ، نتایج زیر حاصل شد

  .درصد آنها، گزینۀ  خیلی زیاد را انتخاب نموده اند 5/45نفر از مدیران، معادل  50موده و تعداد انتخاب ن
  نامه پرسش 6مربوط به توزیع فراوانی سؤال   - 2 جدول

  
نامه مبنی بر این که تا چه حد یک مدیر می تواند با تصمیم گیري هاي صحیح، هنگام بروز بحران  پرسش) 7(بر اساس سؤال شمارة 

  :از ضایعات آن بکاهد، نتایج زیر حاصل شد
درصد آنها، گزینۀ  4/46دیران، معادل نفر از م 51درصد آنها، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  6/53نفر از مدیران، معادل  59تعداد 

 .چون میانگین، بزرگتر از میانه شد، منحنی داراي کجی مثبت است. خیلی زیاد را انتخاب نموده اند
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نامه پرسش) 7(مربوط به توزیع فراوانی سؤال   -2نمودار  

صمیم گیري و اجرایی، تا چه میزان ابعاد نامه مبنی بر این که مشارکت دادن کارکنان در امور ت پرسش) 9(اساس سؤال شمارة  بر
درصد از آنها، گزینۀ زیاد را  5/54نفر از مدیران، معادل  60تعداد : بحران هاي احتمالی را کاهش می دهد، نتایج زیر حاصل شد

بر اساس سؤال شمارة  و. درصد از آنها، گزینۀ خیلی زیاد را انتخاب نموده اند 5/45نفر از مدیران، معادل  50انتخاب کردند و تعداد 
نامه مبنی بر این که تا چه حد استفاده از مهارت خاص هر فرد در انجام کار می تواند بحران هاي موجود را کنترل کند،  پرسش) 10(

ن، معادل نفر از مدیرا 50درصد آنها، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  5/54نفر از مدیران، معادل  60که تعداد: نتایج زیر حاصل شد
نامه مبنی بر اینکه تا چه حد رشته هاي  پرسش) 11(بر اساس سؤال شمارة  .درصد آنها، گزینۀ خیلی زیاد را انتخاب نموده اند 5/45

تعداد : مدیریتی می تواند ،مدیر را براي پیش بینی و در نهایت پیشگیري از امور بحران زا در محیط آماده سازد، نتایج زیر حاصل شد
درصد آنها، گزینۀ  7/42نفر از مدیران، معادل  47درصد آنها، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  3/57از مدیران، معادل نفر  63

  .خیلی زیاد را انتخاب نموده اند

ها گزینه ها درصد گزینه درصد فراوانی   درصد تراکمی 
 زیاد

 خیلی زیاد
 جمع کل

60 
50 
110 

5/54  
5/45  
0/100  

5/54  
5/45  
0/100  

5/54  
0/100  
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ناشی از با شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل، عوارض  تا چه میزان مدیر بایدنامه مبنی بر این که  پرسش) 13(بر اساس سؤال شمارة 
درصد از آنها، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  6/53نفر از مدیران، معادل  59تعداد : بحران را کاهش دهد، نتایج زیر حاصل شد

  .نموده اند    درصد آنها، گزینۀ خیلی زیاد را انتخاب  4/46نفر از مدیران، معادل  51
که تا چه حد برگزاري کالس هاي ضمن خدمت براي مدیران می تواند در  نامه مبنی بر این پرسش) 15(بر اساس سؤال شمارة 

دهند، گزینۀ زیاد  درصد مدیران را تشکیل می 7/52نفر، که  58تعداد : پیشگیري از بحران ها نقش داشته باشد، نتایج زیر حاصل شد
  .زیاد را انتخاب کردند خیلی دهند، گزینۀ درصد مدیران را تشکیل می 3/47نفر، که  52را انتخاب کردند و تعداد 

  نامه پرسش) 15(مربوط به توزیع فراوانی سؤال   - 3 جدول

  درصد تراکمی    ها درصد گزینه  درصد  فراوانی  ها گزینه
  زیاد
  زیاد خیلی

  جمع کل

58  
52  
110  

7/52  
3/47  
0/100  

7/52  
3/47  
0/100  

7/52  
0/100  

  
تا چه حد حمایت هاي اقتصادي، مدیر را در پیشگیري بحران مالی کمک می  نامه مبنی بر این که پرسش) 16(بر اساس سؤال شمارة 

نفر که  47دهند، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  درصد مدیران را تشکیل می 3/57نفر، که  63تعداد : کند ، نتایج زیر حاصل شد
  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 7/42

نامه مبنی بر این که تا چه حد شرکت مدیر در همایش هاي علمی مدیریت بحران، می تواند  پرسش) 17(بر اساس سؤال شمارة 
درصد مدیران را  2/38نفر، که  42تعداد : دستیابی مدیر را به اطالعات مورد نیاز در دوران بحران افزایش دهد، نتایج زیر حاصل شد

زیاد را انتخاب  دهند، گزینۀ  درصد مدیران را تشکیل می 6/33نفر، که  37را انتخاب کردند و تعداد دهند، گزینۀ متوسط  تشکیل می
  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 2/28نفر، که  31کردند و تعداد 

اند با تشکیل جلسات، بحران اختالفی کارکنان را نامه مبنی بر این که تا چه حد یک مدیر می تو پرسش) 20(بر اساس سؤال شمارة 
 50دهند، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  درصد مدیران را تشکیل می 5/54نفر، که  60تعداد : کنترل نماید،  نتایج زیر حاصل شد

  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 5/45نفر، که 
نامه مبنی بر این که تا چه حد میزان تجربه و سابقه مدیریت می تواند در شناخت بحران ها نقش  پرسش) 22(شمارة  بر اساس سؤال

دهند، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  درصد مدیران را تشکیل می 1/49نفر، که  54که تعداد : داشته باشد ،  نتایج زیر حاصل شد
  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی ا تشکیل میدرصد مدیران ر 9/50نفر، که  56

نامه مبنی بر این که تا چه حد پیگیري مدیر از کار کارکنان می تواند در پیشگیري از بحران عقب  پرسش) 26(بر اساس سؤال شمارة 
دهند، گزینۀ زیاد  ن را تشکیل میدرصد مدیرا 5/55نفر، که  61تعداد : ماندگی کاري کارکنان نقش داشته باشد،  نتایج زیر حاصل شد

  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 5/44نفر، که  49را انتخاب کردند و تعداد 
نامه مبنی بر این که تا چه حد آگاهی مدیر از روانشناسی می تواند، در شناسایی کارکنانی که دچار  پرسش) 27(بر اساس سؤال شمارة 

دهند، گزینۀ زیاد را انتخاب  درصد مدیران را تشکیل می 5/54نفر که  60تعداد : ران شده اند نقش داشته باشد، نتایج زیر حاصل شدبح
  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 5/45نفر، که  50کردند و تعداد 

 ن که تا چه حد یک مدیر می تواند در جلسات عمومی کارکنان و همکاري آنان،نامه مبنی بر ای پرسش) 28(بر اساس سؤال شمارة 
دهند، گزینۀ زیاد را  درصد مدیران را تشکیل می 6/53نفر، که  59تعداد : افت کاري کارمندان را کاهش دهد، نتایج زیر حاصل شد

  .زیاد را انتخاب کردند ۀ خیلیدهند، گزین درصد مدیران را تشکیل می 4/46نفر، که  51انتخاب کردند و تعداد 
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مدیر را  نامه مبنی براین که تا چه حد دانش استفاده از تکنولوژي هاي پیشرفته آموزشی می تواند، پرسش) 29(بر اساس سؤال شمارة 
دهند،  می درصد مدیران را تشکیل 5/54نفر، که  60تعداد : نتایج زیر حاصل شد ناسب در شرایط بحرانی یاري دهد،در اتخاذ تصمیم م

چون . زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 5/45نفر، که  50گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد 
  .میانگین، بزرگتر از میانه شد، منحنی داراي کجی مثبت است

  نامه پرسش)29(مربوط به توزیع فراوانی سؤال  - 4جدول 

  درصد تراکمی  ها رصد گزینهد  درصد  فراوانی  ها گزینه
  زیاد
  زیاد خیلی

  جمع کل

60  
50  
110  

5/54  
5/45  
0/100  

5/54  
5/45  
0/100  

5/54  
0/100  

  
نامه مبنی بر این که تا چه حد وجود مشاور می تواند در کنترل بحران هاي اخالقی کارکنان نقش  پرسش) 31(بر اساس سؤال شمارة 

نفر، که  50دهند، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  درصد مدیران را تشکیل می 5/54ر که نف 60: داشته باشد ، نتایج زیر حاصل شد
  .زیاد را انتخاب کردند دهند، گزینۀ خیلی درصد مدیران را تشکیل می 5/45

ار با کمک نامه مبنی بر این که تهیه و تدوین قوانین و مقررات آموزشی و اداري در محیط ک پرسش) 33(بر اساس سؤال شمارة 
نفر، که  60تعداد : کارمندان تا چه حد مدیر و دیگر مسئوالن اجرایی را براي اجراي صحیح آنها آماده می کند ، نتایج زیر حاصل شد

دهند،  درصد مدیران را تشکیل می 5/45نفر، که  50دهند، گزینۀ زیاد را انتخاب کردند و تعداد  درصد مدیران را تشکیل می 5/54
  .زیاد را انتخاب کردند گزینۀ خیلی

  نتیجه گیريبحث و 
 ود دارد؛ بین شناسایی بحران و تصمیم گیري موثّر مدیران رابطۀ معنی داري وج حاکی از آن است که،پژوهش هاي  یافته      

ورت مطابقت بود، بدین صگردیده در ارتباط با مدیریت بحران انجام  که ،)1382(حمزه اي اصفهانی  این یافته با پژوهشمحتواي 
آموزش مدیران میانی و ارشد بیمارستان هاي مورد مطالعه، می تواند نقش مهمی در باال بردن آگاهی و تغییر نگرش آنان : دارد که

گونه که پژوهش حاضر نشان داد باال  جهت مدیریت بحران و آمادگی بیشتر آنان در رویارویی با بحران هاي آتی ایفا نماید؛ همان
  .دیران مناطق، می تواند در شناسایی بحران ها نقش اساسی داشته باشدبردن آگاهی م

هم . پژوهش حاضر بین پیشگیري از وقوع بحران و تصمیم گیري موثّر مدیران رابطه معنی داري وجود دارد  هاي یافته بر اساس
  .مدیران، رابطه معنی داري وجود دارد پژوهش حاضر نشان داد، که بین کنترل بحران و تصمیم گیري موثّر  ها، مطابق یافته چنین

پژوهش حاضر نشان داد، که بین شناسایی بحران و تصمیم گیري موثر مدیران رابطه معنی داري وجود دارد ؛ لذا پیشنهاد می شود که 
حیح از افزایش آگاهی مدیران ، شرکت در همایشهاي علمی مدیریت بحران، استفاده ص: مدیران را از راه هاي مختلف از جمله

تکنولوژي پیشرفته آموزشی، به کارگیري مدیران با تجربه و داراي مدرك تحصیلی رشته هاي مدیریتی براي شناسایی بحرانهاي 
 .مختلف، آماده کرد

بین پیشگیري از وقوع بحران و تصمیم گیري موثّر مدیران رابطه معنی داري وجود دارد ؛ لذا پیشنهاد می شود که مدیران از راه هاي 
تهیۀ و تدوین قوانین و مقررات مطابق با استاندارهاي آموزش عالی، توجه به اثربخشی اعضاي هیأت علمی، توجه به : مختلف از جمله

صالحیت هاي تخصصی مدیران ، برگزاري کالس هاي آموزش ضمن خدمت براي مدیران، برگزاري دوره هاي بازآموزي اعضاي 
شگاهی، توجه به مدیریت دانش و دانش آفرینی در دانشگاه ها، گسترش مدیریت مشارکتی هیات علمی، جلب رضایتمندي جامعه دان
  .از بروز بحران هاي احتمالی پیشگیري کنند.... در دانشگاه ، اداره خدمات مشاوره اي و 
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ن از راه هاي مختلف از بین کنترل بحران و تصمیم گیري موثّر مدیران رابطه معنی داري وجود دارد ؛ لذا پیشنهاد می شود که مدیرا
حضور مشاور در دانشگاه ها، تشکیل جلسات مدیران و معاونین و رؤساي واحدهاي دانشگاهی در جهت کنترل دانشجویان، : جمله

  .وجود آمده بکاهنده براي کنترل بحران هاي اخالقی و تالش براي رفع آنها، از ضایعات بحران هاي ب
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