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چکیده
هدف :تعیین تأثیر ويژگی های جمعیت شناختی(پست سازمانی ،سطح تحصیالت و سابقه خدمت) مديران بر رعايت ابعاد
مديريت بومی بحران در کتابخانههای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ايران.
روش پژوهش :اين پژوهش با استفاده از روش پیمايشی انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است و جامعه
پژوهش 161 ،نفر از مديران دانشگاههای مورد نظر و مديران کتابخانههای آنها است که از اين تعداد  111نفر پرسشنامهها را تکمیل
کردهاند .دادهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و آماراستنباطی (ضريب همبستگی رگرسیون ،آزمون مقايسه
میانگینها برای گروههای مستقل و آزمون توکی) تجزيه و تحلیل شدند.
یافته ها :میانگین رعايت مديريت بحران درونسازمانی در مديران با پست سازمانی کارمندی  151و در هیأت علمی  141است و
در بین مديران کارمند بیشتر است .مديرانی که کارشناسیارشد دارند 11/44 ،در مقايسه با کسانی که دکتری دارند ،مديريت بحران
درونسازمانی را بیشتر رعايت میکنند .همبستگی بین سابقه خدمت و رعايت مديريت بحران درونسازمانی 0/44و معنادار است.
همچنین يافتهها حاکی از آن است که هیچ يک از ويژگیهای جمعیتشناختی مديران بر رعايت ابعاد مديريت بحران برونسازمانی
تأثیری ندارد و تنها ويژگی جمعیتشناختی که بر رعايت مديريت بحران محیط عملیات برونسازمانی تاثیرگذار است ،سابقه خدمت
است؛ چرا که طبق نتايج آزمون توکی ،افرادی که بین  10تا  15سال و بیش از  45سال سابقه دارند ،ابعاد مديريت بحران محیط
عملیات برون سازمانی را بیشتر رعايت میکنند
نتیجهگیری :نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سابقه خدمت و تجربهکاری بیشترين تأثیر را بر بعد مديريتی (که يکی از ابعاد
مديريت بحران درونسازمانی است) دارد .از ديگر يافتههای پژوهش حاضر اين است که ويژگی میزان تحصیالت بر بعد پیشبینیهای
ايمنی کمترين تأثیر را دارد اما بر ساير ابعاد مديريت بحران درونسازمانی تأثیر زيادی دارد.
واژههای کلیدی :بحران در کتابخانهها ،مديريت بومی بحران ،سابقه خدمت ،سطح تحصیالت ،پست سازمانی.

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بحران. . .

مقدمه:
امروزه پرداختن به مسئله بحران و مديريت بحران در تمام

اگر چنانچه چارچوب استاندارد مديريت بحران در اين

حوزههای دانش مطرح شده است و اين باور در میان

سازمانها تدوين شده باشد ،میتوانند به راحتی به کنترل و

انديشمندان و مديران سازمانها بیشتر شکل گرفته است که

پیشگیری از بروز بحرانها بپردازند .استقرار سیستم مديريت

پیشگیری قبل از وقوع بحران بسیار به صرفهتر و آسانتر است.

بحران و اجرای اصول آن ،کتابخانهها را جهت بهبود کارآيی و

اما با وجود ايجاد باور و يقین محکم نسبت به اين موضوع

اثربخشی فرآيندها ،میزان دستیابی به اهداف ،الزامات قانونی،

هنوز به صورت جدی ،علمی و عملی" ،مديريت بحران" در

تعهدات ايمنی و سالمت شغلی ،مديريت انرژی و همچنین در

سازمانها اجرا نشده است .سازمانها فارغ از نوع و اندازه ،با

فرآيندهای پیچیده نظیر امنیت اطالعات ،ياری میدهد (حق

عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی مختلفی روبهرو میشوند که

پناه .)1311 ،تمام بحرانهايی که سازمانها با آن مواجه هستند

اين عوامل رسیدن و زمان رسیدن سازمان به اهدافش را

در سه دسته اصلی( )1بحرانهای درون سازمانی )4( ،بحران در

غیرقطعی 1میکنند .تأثیری که اين عدم قطعیت 4بر اهداف

محیط عملیات برون سازمانی (بازتاب بیرونی عملیات مديريت

سازمان دارد "بحران" 3نام دارد (اسمیت4004 ،4؛ رضوانی،

بحران)؛ بحرانهايی که داخل سازمان ايجاد میشود و بازتاب

 .)1316بحران در تمامی قسمتهای يک سازمان وجود دارد.

آن در خارج از سازمان مشخص میشود و ( )3بحرانهای

سازمانها بحران را با شناسايی آن ،تحلیل آن و سپس سنجش

برون سازمانی طبقهبندی میشود (تیرنی .)4001 ،1برای آنکه

اينکه آيا بحران بايستی به منظور برآورده ساختن معیارهای

بتوان همیشه در برابر بحرانها عکسالعمل مناسب داشت بايد

بحران ،توسط "برخورد با بحران" تعديل نمود يا خیر مديريت

از قبل به انجام پیشبینیهای الزم از جمله ايجاد و اجرای

میکنند (ايزو  .)4001 ،31000بر اساس تعاريف مختلف در

اصول مديريت بحران پرداخت .به نظر میرسد قبل از انجام

متون مديريت بحران ،بحران در سازمانها امری ويرانگر قلمداد

هرگونه برنامهريزی در کتابخانه و تعقیب هرگونه هدف بلند،

شده است؛ اما نگرش دقیق به مضمون آن نشان میدهد که

اجرای مديريت بحران جهت تضمین ثبات و موفقیت مستمر

بحران لزوما امر مذمومی نیست بلکه مدير میتواند از بحران

ضروری باشد .اهمیت مديريت بحران در فرايند مديريتی

به عنوان ابزاری جهت ارتقای سازمان بهره بگیرد؛ آنچه مهم

کتابخانهها را در عواملی همچون فراوانی بحرانها ،گستردگی

است مديريت اثربخش آن است که در مذموم يا ممدوح بودن

حوزۀ نفوذ بحرانها ،تأثیر بحرانها بر مديريت و نیز تأثیر پنهان

بحران اثر میگذارد (گودرزی .)1313 ،مديريت بحران تالش

بحرانها بر فرآيندهای کتابخانه و آسیبهای بلندمدت و گاه

نظاميافتهای است که توسط اعضای سازمان همراه با ذینفعان

جبرانناپذير آنها بر بدنهی کتابخانه میتوان جستوجو نمود.

خارج از سازمان جهت پیشگیری از بحرانها و مديريت

به طور کلی بحران در کتابخانه به معنای اغتشاشی عمده است

اثربخش آن در زمان وقوع صورت میگیرد (پیرسون و کالير،5

که تأثیر اساسی بر فعالیتهای کتابخانه ،امور اداری ،مالی،

 .)1111موضوع مديريت بحران 6درحوزههای مختلف مطرح

موقعیتی و شهرت کتابخانه دارد که اين بحران میتواند

است .سازمانهای مختلف از جمله کتابخانهها روزانه با

برونسازمانی باشد مانند سیل ،آتشسوزی و زلزله يا

رويدادهای غیر قابل پیشبینی گوناگونی مواجه میشوند که

درونسازمانی مانند بحرانهای مالی ،کمبود بودجه و يا
بیرغبتی کارکنان باشد يا اين بحران میتواند در محیط عملیات

1 Uncertain
2 Uncertainty
3 Crisis
4 Smith
5 Pearson and Clair
6 Crisis Management

برونسازمانی مانند شکست در رقابت با ساير کتابخانهها و از
دست رفتن جهتدهی مراجعان و اختالل در رفع نیازهای
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فائزه فرهودی

اطالعاتی آنان باشد (غالمی .)1313 ،هر کدام از اين سه دسته

به پیشگیری و کنترل بحرانهای طبیعی و سازمانی (که روزانه

بحران شاخصها و ابعاد مختلفی دارند؛ از جمله شاخصهای

با آن مواجه هستند) بپردازند .بنابراين مبحث مديريت بحران

بحرانهای درونسازمانی ،افزايش چشمگیر خطا ،بینظمی و

در کتابخانههای دانشگاهی از جمله موضوعاتی است که می

ضابطهشکنی در میان کارکنان ،بیانگیزگی کارکنان کلیدی،

بايست مورد بررسی قرار میگرفت تا از نتايج آن ،مجموعه

خارج شدن تمام يا بخشی از فعالیتهای کتابخانه از

دانشگاههای ايران بتوانند استفاده کنند .در راستای انجام اين

چارچوبهای علمی از پیش تعیین شده ،عدم انطباق منابع

پژوهش ،به اين نکته نیز توجه شده است که اقتباس کورکورانه

(بودجه ،امکانات و نیرو) با راهبردهای بودجهبندی سازمان و

از برنامههای مديريتبحران ساير جوامع ،نهتنها نمیتواندکمک

عدمتخصص و تجربه مديران؛ از جمله شاخصهای بحران در

مؤثری به پیشبرد اهداف مديريتبحران در کتابخانههای ايران

محیط عملیات برون سازمانی ،افزايش اعتراضات و بدبینی

تلقی گردد بلکه ممکن است به دلیل عدم لحاظ متغیرهای

نسبت به عملکرد سازمان در همه زمینهها ،جايگزينی و يا

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه ايرانی ،آسیبهای بنیادين

موفقیت رقبا در محیط عملیاتی و قوانین سازمان مادر است.

به عملکرد مديريتی کتابخانهها وارد شود؛ لذا استفاده از

همچنین عاليم وقايع بحران ساز برونسازمانی (خارج از

شاخصها و ابعاد مديريت بحران در کتابخانهها به شکل بومی

دسترس) ،استاندارد نبودن ساختمان (در مقابل زمین لرزه،

ضرورتی کلیدی در اين جريان قلمدادگرديد .در پژوهش

سیل ،آتشسوزی و عدم تناسب با فعالیتهای سازمان)،

حاضر قرار است به بررسی تأثیر ويژگیهای جمعیت شناختی

بهوجود آمدن شرايط جديد در سازمان و مسائل فرهنگی،

مديران کتابخانهها از جمله پست سازمانی ،میزان تحصیالت و

اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه است (وينر و کاهن،1

سابقه خدمت بر میزان اجرای اصول مديريت بحران پرداخته

1164؛ غالمی .)1313 ،کتابخانههای دانشگاهها با توجه به نقش

شود .نظری( )1316در پايان نامه خود به بررسی تأثیر ارتباطات

حیاتی که در روند توسعه پژوهش و باال بردن فرهنگ و دانش

سازمانی بر مديريت بحران شرکت ملی پخش فرآوردههای

افراد جامعه ايفا میکنند و باالترين مسئولیت ذخیره ،نگهدای و

نفتی ايران پرداخته است .عدم يکپارچگی سیستمهای اطالعاتی

بازيابی منابعاطالعاتی دانشگاه را بر عهده دارند و اساتید،

يک سازمان ،عدم فرهنگ استفاده از اين سیستمها ،کهنه و

دانشجويان و کارمندان جهت انجام فعالیتهای علمی و

فرسوده بودن سیستمهای کامپیوتری ،عدم بهروزرسانی

پژوهشی خود به کتابخانه دانشگاه مراجعه میکنند؛ لذا حفظ،

اطالعات واحدهای مختلف ،وجود ساختارهای بسیار رسمی و

نگهداری و ايجاد امنیت هم به لحاظ فیزيکی و هم به لحاظ

بروکراتیک در سازمان ،عدم به کارگیری نیروی انسانی

محتوايی در اين کتابخانه ها از اهمیت ويژه ای برخوردار است؛

متخصص و خصوصا نبود مديران متخصص و با تجربه از

به نحوی که در صورت رخ دادن بحران در کتابخانه ،منابع

جمله عوامل مؤثر بر عدم بهکارگیری مديريت بحران در اين

اطالعاتی باارزش ،کمیاب و در بسیاری موارد ناياب کتابخانه

سازمان شناخته شده است .رزقی شیرسوار ( )1311انواع بحران

(از جمله پايان نامهها ،پايگاههای اطالعاتی ،منابع چاپی ناياب

در دانشگاهها و ابعاد پنجگانه بحران ساز در آموزش عالی را

و گرانقیمت و )...از بین خواهد رفت و در بسیاری موارد

بررسی کرده و مدل اجرايی مديريت بحران در آموزش عالی

امکان تهیه مجدد اين منابع وجود ندارد يا مستلزم پرداخت

ايران را ارائه داده است .پژوهشگر در اين پژوهش به اين نتیجه

هزينه هنگفتی است؛ لذا چنانچه اصول استاندارد مديريت

رسیده که بحران های ناشی از بعد فرهنگی و اجتماعی در

بحران را در دستور کار خود قرار دهند و مديران به ضرورت و

دانشگاه های ايران بیشترين عامل ايجاد بحران بودهاند .الگويی

نحوه اجرای اصول آن واقف باشند ،به شیوهای مؤثر میتوانند

که پژوهشگر در انتهای پژوهش خود بدان دست يافته است
دارای هفت بعد است که از جمله آنها آموزش و ارتقای سطح

1 Wiener & Kahn
دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد تهگران شگمال ،سگال یگازدهم ،شگماره  ، 04بهگار 9317
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تحصیالت مديران و کارمندان و بهبود وضعیت شغلی آنها بوده

جهت مقابله با بحران در جامعه میدانند .در پژوهش فرهودی

است .نکودری ( )1310چارچوب نظری و مدل جامع عوامل

( )1313از طريق مصاحبه و با تلفیق شاخصهای بومیسازی

تسهیلکننده مديريت دانش در سازمان مديريت بحران را ارائه

در ايران ،شاخصهای سه دسته بحران(درون سازمانی،

داده است .زيرساختهای فناوری اطالعات در سازمان (با

برونسازمانی و محیط عملیات برونسازمانی) ،جهت استفاده

میانگین  )1/54و فرهنگ به اشتراكگذاری دانش (با میانگین

در کتابخانههای پژوهشگاههای ايران به شکل بومی درآمد .اين

 ،)5/11فرهنگ کارتیمی (با میانگین )5/01و تعهد اجرايی و

شاخصها طی مصاحبه با مديران کتابخانههای مورد نظر

حمايت معنوی و فکری (با میانگین)1/51تسهیلکننده مديريت

بررسی شد و بر اساس يافتههای اين پژوهش ابعاد زير

دانش در فرآيند اجرای مديريت بحران بودهاند که در نهايت

مجموعه هر يک از اين سه دسته بحران در کتابخانههای

ايجاد و حفظ عوامل ياد شده در اين سازمان ،منوط به تجربه،

پژوهشگاهها با در نظر گرفتن ساختار بومی ايران مشخص شد.

مهارت و توانايیهای علمی و عملی مديران اين سازمان است.

ابعاد زير مجموعه بحرانهای درون سازمانی شامل بعد فردی

نکودری معتقد است اگر مديران فرصت حضور فیزيکی در

(ارزشهای دينی و اخالقی و ويژگیهای شخصیتی کارمندان)،

محل کار خود را ندارند اما جهت اجرای مديريت دانش

بعد فرصتهای انگیزشی (عوامل ايجاد انگیزه در کارمندان)،

بايستی از راه دور فعالیت های ضروری را حتما انجام دهند

بعد مديريتی (تجربه ،تخصص ،سابقه کار و مهارت مديران)،

چرا که مشارکت خود مدير در اشتراك دانش باعث میشود

بعد قوانین و مقررات (گنجاندن اصول مديريت بحران (قبل،

ساير کارمندان نیز انگیزه کافی جهت انجام اين مهم را پیدا

حین و پس از بحران) در آئیننامه کتابخانه) ،بعد فعالیتهای

کنند .احمدی ،رسولی و رجب زاده ( )1311به ارائه مدل

تخصصی کتابخانههای مورد پژوهش و بعد پیشبینیهای ايمنی

مديريت بحران با تمرکز بر نظام مديريت منابع انسانی برای

(فیزيکی و محتوايی) (شامل انواع بیمه عمر ،آتشسوزی و ...و

بیمارستانهای تهران پرداختند .در اين مدل عواملی مانند

حمايت از دارايیهای فکری کارمندان و پژوهشگران) است.

برنامهريزی ،توسعه و بهسازی و نگهداری نیروی انسانی و

بحرانهای محیط عملیات برونسازمانی دارای سه بعد

اقدامات قبل ،حین و پس از بحران در نظام مديريت بحران

تکنولوژی اطالعات (بهبود زيرساختهای تکنولوژی در

جای گرفتهاند .از ديگر نتايج اين پژوهش اين است که نیروی

کتابخانه) ،بودجهريزی (اولويتبندی بودجه و توجیه مديران

انسانی در مرحله مهار بحران (با میانگین  )4/11نقش مؤثری

ارشد جهت تخصیص بودجه مناسب به امر مديريت بحران در

ايفا میکند .ارائه پاداشهای مناسب در فرآيند مديريت بحران

کتابخانه) و ارتباطات سازمانی (تشکیل اتاق فکر ،استفاده از

(با میانگین )4/34بیشترين نقش را در ايجاد انگیزه جهت

تجربیات ساير سازمانها در مديريت بحران و برگزاری

اجرای مديريت بحران دارد .محمد اسماعیل و ناصحی ()1313

همايشهای مختلف ملی و بین المللی) است .همچنین ابعاد

به نقش مقتدرانه کتابخانهها در مهار بحرانهای طبیعی

زيرمجموعه بحرانهای برونسازمانی شامل بعد ساختمان و

پرداختهاند .آشنايی مديران وکارکنان کتابخانـههـا بـا مباحث

تجهیزات (استانداردسازی و وارسی ساالنه ساختمان و

مديريت بحران و انگیزه و تجربه کاری مفید آنها میتواند

تجهیزات) ،سیاستهای سازمان مادر (توجیه مديران ارشد

کتابخانه را در ارائه خدمات هرچه مفیدتر در زمان وقوع باليای

دانشگاه جهت گنجاندن ابعاد مديريت بحران در تمام

طبیعی ،ياری دهد .مديران و کارمندانی با اين خصوصیات،

فعالیتهای دانشگاه) و بعد مسائل اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی

تالش میکنند تا از تمامی امکانات کتابخانه جهت مواجهه با

جامعه (تالش جهت کاهش تاثیر بحرانهای سیاسی ،اقتصادی

بحرانهای طبیعی استفاده کنند و کتابخانه را به عنوان مامنی

و فرهنگی ملی و فراملی بر فعالیتهای کتابخانه) است .نتايج
فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

فائزه فرهودی

پژوهش فرهودی حاکی از اين است که جنسیت مديران و

مختلف ،جهت انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله وظايف اين

کارمندان هیچگونه تأثیری بر مديريت بحران سازمانی ندارد

ستاد به شمار میرود .ادن و متیوس )4000( 1براساس

ولی تجربیات مفید سازمانی نیروی انسانی در کتابخانه تأثیر

يافتههای مقدماتی پـروژهای يکساله در کتابخانههای انگلستان،

اطالعات،

بهبررسی مديريت بحـران درآنهاپرداختند .بدينمنظور بـا

تصمیمسازیهای شايسته در زمینه بودجهبندی و همچنین

لحـاظکـردن  30سـازمان داخل و خارج از کتابخانه64،

تعامالت برون و درون سازمانی دارد .يافتههای پژوهش

برنامه بحران در اين سازمانهـا را ،با تأکید بر نقش محوری

آقاحسینی و رضايی ( )1314نشان داد که در میان شاخصهای

برنامـه کنتـرل بحـران مکتـوب ،بررسی نمودند .آنها به اين

قابلیتهای آيندهنگاری استراتژيک ،چابکی منابع انسانی و

نتیجه رسیدند که توجه بـه موضـوعاتی مانند انتخاب دقیق

مديريت بحران ،شاخص کارکنان ،مشارکت و آمادگی در

مسئوالن مديريت بحران و نیز انتخاب دقیق مديران کتابخانهها

اولويتهای برتر قرار دارند .آموزش کارکنان ،انتخاب مديران

به لحاظ میزان و نوع تحصیالت و سابقه کارشان و مشاوره

شايسته ،گزينش کارکنان و مديران با در نظر گرفتن

دهـی بهکارکنان در پی وقـوع يـک بحران ضـروری است.

شاخصهای جديد از جمله تجربهکاری مرتبط حداقل  5سال،

روزنتال ، 4پائول 3و مايکل )4003( 4به الگويی دست يافتهاند

نداشتن شغل ديگری همزمان با انجام شغلی که قرار است به

که به سازمانهای درگیر بحران ،ديدگاهی علمی و متفکرانه

مديران سپرده شود و نیز داشتن روحیه خطرپذير جهت

میدهد .در اين پژوهش از الگوی فرآيند مديريت بحران

رويارويی با انواع بحرانها ،به عنوان مهمترين اقدامات

موسسه مرکزی مديريت اضطراری امريکا5بهره گرفته شده

ضروری در بخش شاخص کارکنان اشاره شده است.

است .سه مرحله قبل ،حین و بعد از بحران ،اساس چارچوب

نويسندگان اين پژوهش معتقدند که مديران با تجربه به علت

مديريت بحران در نظر گرفته شده است .به طور کلی در تمامی

سابقه کاری باال با بسیاری از سازمان ها در ارتباط هستند و از

مراحل مواجهه با بحران ،نقش نیروی انسانی سازمان ملموس

اين منظر میتوانند منافع زيادی را برای سازمان خود فراهم

است .تخصص نیروی انسانی ،ويژگیهای شخصیتی آنها و نیز

کنند از جمله استمداد از آن سازمان ها در زمان وقوع بحران،

روحیه مشارکت و همکاری آنها از جمله عواملی است که اگر

استفاده از دانش و سیاست های آن سازمان ها در جهت

مد نظر قرار گیرد در تمامی مراحل رويارويی با بحران ،سازمان

پیشرفت سازمان خود .خمر و رخشانی( )1314معتقدند که

کمترين آسیب را میبیند و يا در صورت آسیب به بهترين

برنامهريزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهمی است که

شکل به جبران خسارت خواهد پرداخت .میر ،6کنت 1و

امروزه پیش روی مديران شهری به ويژه در حوزه ی مديريت

پترسون )4001( 1به بررسی يک مدل ارزيابی پرداختند که به

بحران قرار دارد .از جمله اين برنامهريزیها که به پیشگیری

هنگام رويارويی با بحران برای درك اثر عوامل انسانی يک

قبل از وقوع بحران کمک میکند ،استفاده از تکنولوژیهای

بحران مورد استفاده قرار میگیرد .نتايج اين پژوهش به صورت

جديد جهت بهبود فرآيند اطالعرسانی است به نحوی که

کاربردی به سازمانها در مديريت تأثیر بحران سازمانها بر

اقدامات الزم به نحو شايستهتری به عموم شهروندان اطالع

کارکنانشان و نیز تأثیر سطح تحصیالت و ويژگیهای

زيادی

بر

میزان

استفاده

از

تکنولوژی

داده شود و قبل از بحران همه آمادگی الزم را در خود ايجاد
کنند .از ديگر برنامهريزیهای الزم ،ايجاد کمیته و ستاد
مديريت بحران است که واضع و مجری فعالیتهای ضروری
باشد که البته اين ستاد بايستی از نیروهای خبره و متخصص
جهت انجام فعالیتها استفاده کند .تامین بودجه الزم از طرق
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تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بحران. . .

شخصیتی مديران و کارمندان بر میزان کنترل بحران کمک

موارد جهت تقويت مديريت بحران معابر شهری ذکر شده

مینمايد .اما اين امر زمانی محقق میشود که مديران ،زمان

است.

کوله 3و فلوئه )4013(4در پژوهشی به اين نتیجه

کافی جهت انجام وظايف خود صرف کنند در غیر اين صورت

رسیدند که يکی از چالشهايی که مديران بحران همیشه با آن

حتی با وجود تحصیالت باالی مديران ،سازمان در مواجهه با

روبه رو هستند .عدم توجه به برنامههای آموزشی کارکنان و

بحرانها هیچ گونه انتفاعی از وجود اين مديران نخواهد برد.

مديران و مسائل اقتصادی و جغرافیايی نواحی بحرانزده است؛

اسچمیدلین)4011(1در مقالهای به تلفات زلزله و آسیبپذيری

لذا جهت بهبود روند مديريت بحران بايستی کالسهای

اجتماعی ناشی از آن در کارولینای جنوبی پرداخت .نتايج اين

آموزش ضمنخدمت کارکنان و مديران با جديت و دقت

تحقیق نشان میدهدکه اين منطقه تأثیرپذيری بااليی از

بیشتری انجام شود و نیز مسئولین ،بودجه بیشتری در اين

آسیبپذيری اجتماعی را تجربه کرده است .بنابراين ممکن

زمینه اختصاص دهند .جکوز )4015( 5در مقاله خود به اين

است موانع بیشتری در بهبودی بعد از بحران در مناطق مبتال به

نکته اشاره کرده است که جهت مديريت بهتر بحران در

آسیب پذيری اجتماعی وجود داشته باشد .از جمله راهکارهای

سازمانها ،به کارگیری افراد کلیدی و مديران با ويژگیهای

ارائه شده جهت کاهش آسیبپذيری اجتماعی مردم اين شهر

منحصر به فرد بسیار اهمیت دارد و اين افراد بايستی فرصت

آموزشهای مداوم و ضروری ذکر شده است .همچنین

کافی جهت مواجهه با بحرانهای مختلف در هر لحظه از

بهرهمندی از تجربیات ساير شهرها و کشورها در امر مقابله با

شبانهروز را داشته باشند و نیز از تخصص بسیار بااليی در اين

بحرانهای طبیعی نیز از ديگر راهکارهای ارائه شده است.

زمینه برخوردار باشند؛ همچنین استفاده از امکانات تمام

وجود ساختمانهای مقاوم و استاندارد ،همچنین در اختیار

بخشهای درگیر در بحران برای مقابله بسیار اهمیت دارد.

داشتن بودجه کافی جهت بررسی ساالنه ساختمانها از جمله

مرور پیشینههای مختلف نشان داد که در ايران پژوهشهای

مهمترين فعالیتهای ذکر شده در اين پژوهش جهت مقابله با

گوناگون ،با رويکرد بررسی مديريت بحران در سازمان های

بحرانها است .ناگايی )4014(4در پژوهش خود به ارائه راهبرد

مختلف انجام شده؛ اما تعداد پژوهشهايی که به جنبههای

تقويت مديريت بحران در شبکه معابر شهری پرداخت .او در

مختلف مديريت بحران در کتابخانه ها پرداخته باشد بسیار کم

انتهای پژوهش خود به اين نتیجه رسید که تنظیم و ارائه يک

است .همچنین عوامل مؤثر بر مديريت بحران در سازمانها

الگو و چارچوب در اين زمینه ضروری است؛ الگويی که

بررسی شده اما جای خالی پژوهشی که تأثیر ويژگیهای

مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه در اجرای آن خدشه وارد

جمعیت شناختی را بر مديريت بحران بررسی کند ،ملموس

نکند و در واقع مديرانی مجری اين الگو باشند که بتوانند

است .پرسشهايی که قرار است در اين پژوهش پاسخ داده

علیرغم تمام مسائل و مشکالت فرهنگی و سیاسی جامعه

شود به شرح ذيل است:

ضوابط اشاره شده در الگو را به دقت پیاده کنند چرا که جهت

 -1آيا مديران به تفکیک ويژگیهای جمعیت شناختی (پست

برون رفت از بحران ،بايستی حمل و نقل به شیوهای که ايمن و

سازمانی ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت) در اجرای

ضدلرزه باشد صورت بگیرد .در اين پژوهش تبیین قوانین و

اصول مديريت بحران درون سازمانی متفاوت عمل میکنند؟

مقررات جهت بازسازی جادهها ،آموزش شهروندان جهت
حفظ معابر شهری و ايجاد مراکز نجات در سطح شهر از جمله
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فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

فائزه فرهودی

-4آيا مديران به تفکیک ويژگیهای جمعیت شناختی (پست

جهت اطمینان از مرتبط بودن پرسشهای پرسشنامه با

سازمانی ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت) در اجرای

متغیرهای مطرح شده در پرسشهای پژوهش ،عالوه بر

اصول مديريت بحران برونسازمانی متفاوت عمل میکنند؟

بازنگری پرسشنامه توسط اساتید علم اطالعات و

 -3آيا مديران به تفکیک ويژگیهای جمعیت شناختی (پست

دانششناسی ،بین چند تن از متخصصان مديريت بحران توزيع

سازمانی ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت) در اجرای اصول

شد .لذا روايی ابزار پژوهش مسجل گرديد .جهت تعیین

مديريت بحران محیط عملیات برونسازمانی (مديريت

پايايی ،پرسشنامه بین  40نفر از مديران دانشگاههای مورد نظر

بازتاب بیرونی بحرانها) متفاوت عمل میکنند؟

و مديران کتابخانهها (به صورت تصادفی) توزيع گرديد ،سپس
با استفاده از محاسبه ضريب آلفای کرونباخ قابلیت اعتماد آن
مورد سنجش قرار گرفت .نتايج اندازهگیری آلفای کرونباخ

روش پژوهش
پژوهش حاضر کمی و با استفاده از روش پیمايشی

تحلیلی1

ابعاد زيرمجموعه هر سه نوع مديريت بحران مساوی يا باالی

انجام شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه و مصاحبه است.

 %10است؛ بنابراين پايايی پرسشنامه تأيید شده است.

اين پرسشنامه ،شاخصهای هر سه نوع بحران ،شاخصهای

جامعه پژوهش ،مديران دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و

بومیسازی در ايران ،شاخصهای استاندارد ايزو  431000و نیز

مديران کتابخانههای آنها است .بر اساس اطالعات موجود در

وظايف و رساالت کتابخانهها را پوشش میدهد .اين پرسشنامه

درگاه وزارت علوم 35 ،دانشگاه در ايران زير نظر اين

که در پژوهش فرهودی ( )1313مورد استفاده قرار گرفته

وزارتخانه فعالیت میکنند .در جدول شماره  ،1دانشگاههای

(جهت سنجش مديريت بحران در کتابخانههای پژوهشگاههای

مذکور ،تعداد پاسخگويان و درصد پرسشنامههای تکمیل شده

ايران) ،به لحاظ اينکه قابلیت استفاده جهت سنجش مديريت

مشخص گرديد .فهرست دانشگاهها ،بر اساس اطالعات موجود

بحران در کتابخانههای دانشگاهی را داشته باشد (که موضوع

در درگاه اين

حاضر،4

پژوهش حاضر است) شاخصهای موجود در آن در فرآيند

مشخص شد .جامعه پژوهش  161نفر است که از اين تعداد،

مصاحبه با مديران کتابخانههای دانشگاهی ،مورد بررسی قرار

 111نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردهاند .با توجه به اينکه اين

گرفت و کلیه شاخصها مورد تأيید قرار گرفت (در مورد اين

تعداد جهت توزيع پرسشنامه مناسب به نظر رسید لذا

شاخصها و ابعاد زير مجموعه آنها در قسمت قبل کامل

نمونهگیری انجام نشد و جامعه به روش سرشماری تعیین

توضیح داده شده است) .با توجه به اينکه هر دو نوع متغیر

گرديد.

وزارتخانه3

در زمان انجام پژوهش

مستقل (ويژگیهای جمعیتشناختی) و متغیر وابسته (اجرای
اصول هر سه نوع مديريت بحران) ،کمی هستند و نیز توزيع
دادهها نرمال است ،از آزمونهای پارامتريک استفاده شده است.
همچنین چون بايستی میزان همبستگی متغیرمستقل و وابسته
(که از دسته مقیاسهای نسبی هستند) مشخص گردد ،از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد.
1 Survey analytics
 -4اولین نسخه استاندارد جهانی مديريت بحران و ريسک است که میتواند
در طول حیات يک سازمان و در مورد دسته وسیعی از فعالیتها از جمله
فعالیتهای راهبردی و تصمیمگیری ،عملیاتی ،فرآيندی ،عملکردی،
پروژهای ،تولیدی ،خدماتی و مالی مورد استفاده قرار گیرد(عسگری.)1311 ،
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3 http://www.msrt.ir
 3-4ارديبهشت 1314
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جدول  .1دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و پاسخ دهندگان به پرسشنامه
تعداد مدیران و مسئوالن

تعداد مدیران

جمع مدیران

تعداد

درصد

نام دانشگاهها

ذیربط در روابط عمومي

کتابخانه

مورد نظر

مدیران

پرسشنامههای

جهت تکمیل

پاسخ

تکمیلشده

پرسشنامه

دهنده

دانشگاه اراک

1

1

4

4

%100

دانشگاه اردکان

4

1

3

4

%66

دانشگاه ارومیه

4

1

3

4

%66

دانشگاه اصفهان

3

1

4

4

%50

دانشگاه الزهرا(س)

4

1

3

4

%66

دانشگاه امام صادق(ع)

1

1

4

4

%100

دانشگاه ایالم

4

1

3

1

%33

دانشگاه بجنورد

1

1

4

4

%100

دانشگاه بزرگمهر قائنات

1

1

4

4

%100

دانشگاه بناب

1

1

4

1

%50

دانشگاه بوعلي سینا

4

1

3

3

%100

دانشگاه بیرجند

4

1

3

4

%66

دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره)

3

1

4

3

%15

دانشگاه تبریز

3

1

4

4

%50

دانشگاه تحصیالت تکمیلي زنجان

4

1

3

4

%66

دانشگاه تربت حیدریه

4

1

3

4

%66

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

4

1

3

4

%66

دانشگاه تربیت مدرس

3

1

4

4

%50

دانشگاه تفرش

1

1

4

4

%100

دانشگاه تهران

3

1

4

4

%50

دانشگاه جهرم

1

1

4

1

%50

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمي

4

1

3

4

%66

دانشگاه

بروجردی (ره)
دانشگاه جیرفت

1

1

4

1

%50

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

1

1

4

4

%100

دانشگاه حکیم سبزواری

1

1

4

4

%100

دانشگاه خلیج فارس

4

1

3

4

%66

دانشگاه خوارزمي

4

1

3

4

%66

دانشگاه دامغان

1

1

4

4

%100

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

فائزه فرهودی

دانشگاه رازی

4

1

3

1

%33

دانشگاه زابل

1

1

4

4

%100

دانشگاه سمنان

1

1

4

1

%50

دانشگاه سیستان و بلوچستان

4

1

3

1

%33

دانشگاه شاهد

4

1

3

3

%100

دانشگاه شاهرود

1

1

4

4

%100

دانشگاه شهرکرد

1

1

4

1

%50

دانشگاه شهید باهنرکرمان

4

1

3

4

%66

دانشگاه شهید بهشتي

3

1

4

4

%50

دانشگاه شهید چمران اهواز

4

1

3

3

%100

دانشگاه شیراز

3

1

4

4

%50

دانشگاه صنعت نفت

1

1

4

1

%50

دانشگاه صنعتي اراک

1

1

4

1

%50

دانشگاه صنعتي ارومیه

1

1

4

4

%100

دانشگاه صنعتي سیرجان

1

1

4

1

%50

دانشگاه صنعتي قم

1

1

4

4

%100

دانشگاه صنعتي اصفهان

4

1

3

4

%66

دانشگاه صنعتي امیرکبیر

3

1

4

3

%15

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین

3

1

4

4

%50

طوسي
دانشگاه صنعتي شریف

4

1

3

4

%66

دانشگاه عالمه طباطبائي

4

1

3

3

%100

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

1

3

4

%66

دانشگاه فردوسي مشهد

4

1

3

4

%66

دانشگاه فسا

1

1

4

4

%100

دانشگاه قم

1

1

4

4

%100

دانشگاه گرمسار

1

1

4

1

%50

دانشگاه گلستان

1

1

4

4

%100

دانشگاه گیالن

1

1

4

1

%50

دانشگاه لرستان

1

1

4

4

%100

دانشگاه مازندران

1

1

4

1

%50

دانشگاه محقق اردبیلي

1

1

4

4

%100

دانشگاه مراغه

1

1

4

1

%50

دانشگاه مالیر

1

1

4

1

%50
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تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بحران. . .

دانشگاه نیشابور

1

1

4

4

%100

دانشگاه هرمزگان

1

1

4

1

%50

دانشگاه یاسوج

1

1

4

1

%50

دانشگاه یزد

1

1

4

4

%100

جمع

104

65

161

111

%11

با توجه به دادههای جدول شماره  ،1از  161پرسشنامه توزيع

پرسشنامه ها تکمیل شد که از اين  111نفر 13 ،نفر()%64

شده 111 ،پرسشنامه تکمیل شد .به طور کلی  %11از

مدير دانشگاه و  45نفر ( )%31مدير کتابخانه بودند.

یافتههای پژوهش
پرسش اول :آيا مديران به تفکیک ويژگیهای جمعیت شناختی
(پست سازمانی ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت) در اجرای
اصول مديريت بحران درون سازمانی متفاوت عمل میکنند؟
جدول  .2مقايسه ميانگين ها و برابري واريانس ها در رعايت مديريت بحران درون سازماني به تفکيک پست سازماني
متغیر

تفاوت به تفکیک

آزمون لون برای

پست سازمانی

برابری واريانس

آزمون  tمستقل (مقايسه میانگین ها برای گروه های مستقل)

ها
F

t

سطح
معنی

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

فاصله اطمینان %15

آزادی

معنی

میانگین

انحراف

داری دو

ها

استاندارد

حد باال

پايین

5/131

1/610

داری

دامنه
مديريت

برابری واريانس ها

بحران

/313

0/543

4/411

100

0/044

11/10

حد

41/113

0

درون

نابرابری واريانس

سازمانی

ها

4/461

55/654

0/041

5/400

11/10

1/313

44/440

سطح معنی داری دو دامنه ( )0/044است و اين رقم کمتر از  0/05است ( . ) P< 0/05
جدول  .3ميانگين رعايت مديريت بحران درون سازماني به تفکيک ميزان تحصيالت
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

بین گروهی

3561/151

4

1114/511

3/454

0/044

درون گروهی

51444/151

101

541/351

جمع

64101/110

110

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

شناسایی ویژگیهای کارآفرینی صالحیتی و تواناییهای مهارت شغلی ...

با توجه به جدول شماره  F،3محاسبه شده ( )3/45و سطح

درون سازمانی به تفکیک میزان تحصیالت تفاوت معنادار

معنی داری ( ،)0/04بین مديران در رعايت مديريت بحران

وجود دارد.

جدول  .4ضريب همبستگي سابقه خدمت مديران و رعايت مديريت بحران درون سازماني
ضريب همبستگی

شاخص های آماری

مجذور

مجذور

خطای معیار

ضريب همبستگی

ضريب همبستگی تعديل

برآورد

شده

متغیرها
0/445

سابقه خدمت مديران

0/060

43/330

0/051

رعايت مديريت بحران درون سازمانی

جدول شماره  ،4ضريب همبستگی و مجذور ضريب

تعیین نشان میدهد  %6از تغییرات متغیر وابسته "رعايت

همبستگی را نشان میدهد به گونهای که میزان همبستگی بین

مديريت بحران درون سازمانی" توسط متغیر مستقل "سابقه

متغیرهای فوق  0/44و در سطح پايینی است .همچنین ضريب

خدمت مديران"پوشش داده میشود.

جدول  .5نتايج آزمون تحليل واريانس براي رگرسيون رعايت مديريت بحران درون سازماني بر حسب سابقه خدمت مديران
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معنی داری

رگرسیون

3154/111

1

3154/111

6/111

0/000

باقیمانده

51114/054

101

544/411

جمع

64536/113

101

درجدول شماره f ،5برابر  6/11و سطح معنیداری کمتر از  0/01است که حکايت از تأيید مدل رگرسیونی است
جدول شماره  :6ميزان ضرايب ابعاد متغير مستقل بر حسب مقادير استاندارد و غير استاندارد
متغیر مستقل

ضرایب استاندارد نشده
B

خطای معیار

مقدار ثابت

198/518

2/002

سابقه خدمت

8/032

9/089

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معني داری

Beta

0/562

52/156

0/000

5/152

0/010

همبستگی سابقه خدمت و رعايت مديريت بحران

به تفکیک سابقه خدمت ،در اجرای اصول مديريت بحران

درونسازمانی  0/44و ضريب تعیین  0/06است %6 .از

درونسازمانی متفاوت عمل میکنند.

تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل پوشش داده میشود.

پرسش دوم :آيا مديران به تفکیک ويژگیهای جمعیت

بتای سابقه خدمت در پیشبینی متغیر وابسته  0/44است که

شناختی (پست سازمانی ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت) در

اين رقم معنادار و مستقیم و مثبت است .به بیان ديگر ،مديران

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

فائزه فرهودی

میکنند؟

اجرای اصول مديريت بحران برونسازمانی متفاوت عمل

جدول  .7ميانگين رعايت مديريت بحران برون سازماني به تفکيک پست سازماني
انحراف معیار از

متغیر

پست

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مديريت بحران برون

کارمند

34

41/15

1/364

1/655

سازمانی

هیات علمی

11

50/41

1/110

1/061

میانگین

در جدول شماره  1میانگین مديريت بحران برون سازمانی در کارمندان 41و هیات علمی  50است.
جدول  .8مقايسه ميانگين ها و برابري واريانس ها در رعايت مديريت بحران برون سازماني به تفکيک پست سازماني
متغیر

تفاوت به

آزمون لون برای

تفکیک

برابری واريانس ها

پست

F

مديريت

برابری

0/013

بحران

واريانس

برون

ها

سازمانی

نابرابری

آزمون مقايسه میانگین ها برای گروه های مستقل
T

سطح
معنی

درجه

سطح معنی

تفاوت

تفاوت

فاصله اطمینان 15

آزادی

داری دو دامنه

میانگین ها

انحراف

درصد

استاندارد

داری

حد باال

حد
پايین

0/111-

0/161

-0/115

101

50/100

1/14-

0/311

1/14-

0/310

1/131

1/161

5/511-

5/615-

4/103

4/400

واريانس
ها

با توجه به جدول شماره  ،1سطح معنی داری دو دامنه ( )0/311و اين رقم باالی 0/05است ( ) P< 0/05

جدول  .9ميانگين رعايت مديريت بحران برون سازماني به تفکيک ميزان تحصيالت
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

بین گروهی

46/111

4

43/436

0/41

0/141

درون گروهی

1111/041

101

10/110

جمع

1163/140

111

در جدول شماره  F ،1محاسبه شده( )0/410و سطح معنی داری( )0/141است
جدول  .11ميانگين رعايت مديريت بحران برون سازماني به تفکيک سابقه خدمت
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

بین گروهی

441/011

4

105/454

1/334

0/464

دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد تهگران شگمال ،سگال یگازدهم ،شگماره  ، 04بهگار 9317

فائزه فرهودی

درون گروهی

1444/103

101

جمع

1163/140

111

11/106

باتوجه به دادههای جدول شماره  F ،10محاسبه شده ( )1/33و سطح معنی داری ( )0/464است.
پرسش سوم :آيا مديران به تفکیک ويژگیهای جمعیت

اجرای اصول مديريت بحران محیط عملیات برونسازمانی

شناختی (پست سازمانی ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت) در

(مديريت بازتاب بیرونی بحرانها) متفاوت عمل میکنند؟

جدول  .11ميانگين رعايت مديريت بحران محيط عمليات برون سازماني به تفکيک پست سازماني
متغیر

پست

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف معیار از میانگین

مديريت بحران محیط عملیات

کارمند

34

61/41

11/434

1/116

برون سازمانی

هیات علمی

11

11/41

11/051

1/314

جدول شماره  11میانگین مديريت بحران محیط عملیات برون

اين صفت کارمندان از میانگین  61و هیأت علمی از میانگین

سازمانی در بین کارمندان و هیأت علمی را نشان میدهد .در

 11برخوردارند.

جدول  .12مقايسه ميانگين ها و برابري واريانس ها در رعايت مديريت بحران محيط عمليات برون سازماني به تفکيک پست سازماني
متغیر

تفاوت

آزمون لون برای

به

برابری واريانس

تفکیک

ها

آزمون مقايسه میانگین ها برای گروه های مستقل

پست

F

مديريت

برابری

051

بحران محیط

واريانس

0/

عملیات برون

ها

سازمانی

نابرابری

0/115

واريانس

-

سطح

T

معنی

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

آزادی

معنی

میانگین

انحراف

داری دو

ها

استاندارد

داری

فاصله اطمینان  15درصد
حد پايین

حد باال

دامنه
0/144

0/140

101

51/011

0/414

0/411

1/14-

1/14-

6/633-

4/366

6/103-

4/310

4/154

4/143

ها

با توجه به دادههای جدول شماره  ،14سطح معنیداری دو دامنه ( )0/411است که اين رقم باالی  0/05است ( ) P< 0/05
جدول  .13ميانگين رعايت مديريت بحران محيط عمليات برون سازماني به تفکيک ميزان تحصيالت
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی
داری
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فائزه فرهودی

بین گروهی

411/454

4

144/146

درون گروهی

13114/131

101

140/161

جمع

1163/140

111

0/301

1/114

در جدول شماره  F ،13محاسبه شده ( )1/11و سطح معنی
داری ( )0/301است.
جدول  .14ميانگين رعايت مديريت بحران محيط عمليات برون سازماني به تفکيک سابقه خدمت
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

بین گروهی

1114/164

4

411/613

4/605

0/040

درون گروهی

14461/411

101

114/651

جمع

13464/111

111

با توجه به  Fمحاسبه شده ( )4/6و سطح معنیداری ()0/04

دارد .جهت مشخص شدن اينکه تفاوت در بین مديران با کدام

میتوان گفت بین مديران به تفکیک سابقه خدمت ،در رعايت

گروه از سابقه خدمت ،وجود دارد از آزمون توکی استفاده شده

مديريت بحران محیط عملیات برون سازمانی تفاوت وجود

که نتايج در جدول شماره  15آمده است.

جدول  .15نتايج آزمون توکي براي مديريت بحران هاي محيط عمليات برون سازماني به تفکيک سابقه خدمت
Subset for alpha = .05
1
4

11/63

N

سابقه خدمت به طورکلی

64/00

3

بین41تا45سال

61/53

11

بین16تا40سال

10/11

36

کمتراز10سال

11/63

51

بین10تا15سال

3

بیش از45سال

11/00
0/054

Tukey
)HSD(a,b

Sig.

0/416

جهت مشخص شدن تأثیر ويژگیهای جمعیت شناختی مديران

رگرسیون استفاده شده است که نتايج در جداول شماره  16تا

بر هر يک از ابعاد مديريت سهگانه بحران ،از ضريب همبستگی

 11نشان داده شده است.

جدول  .16ضرايب حاصل از تحليل رگرسيون همزمان ابعاد مديريت بحران درون سازماني بر حسب ويژگي هاي جمعيت شناختي
ابعاد مديريت

بعدپیش بینی های

بعدقوانین

بحران

ايمنی

ومقررات

بعدمديريتی

انگیزشی

درون سازمانی
ويژگی های
جمعیت شناختی

r

P

r

بعدفرصت های

P
r

دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد تهگران شگمال ،سگال یگازدهم ،شگماره  ، 04بهگار 9317

p

بعد فردی

بعد فعالیت های
تخصصی کتابخانه

فائزه فرهودی

پست سازمانی

0/115

0/044

میزان تحصیالت

0/051

0/051

سابقه خدمت

0/446

0/031

0/045

/310
0

/311

0/03

r

p

r

p

r

p

/035

/043

/405

0/044

0/311

0/041

1

0

0

/014

/041

/341

1

0

0

/151

/041

/014

1

0

1

0
0/036

/401
0

/416

0/04

0
0/04

/440
0

/444

0/01

0

0/051
0/034

0/05

0/360

0/031

1/004

با توجه به جدول  ،16ويژگیهای جمعیتشناختی ،به ترتیب

تأثیر ( )r=0/424, p=0/01و ويژگی جمعیت شناختی

سابقه خدمت ،پست سازمانی و میزان تحصیالت بر ابعاد

"میزان تحصیالت" بر "بعد پیشبینیهای ايمنی" کمترين تأثیر

مديريت بحران درون سازمانی تأثیر گذار بودهاند .ويژگی

( )r=0/057, p=0/051را دارد.

جمعیت شناختی "سابقه خدمت" بر "بعد مديريتی" بیشترين
جدول  .17ضرايب حاصل از تحليل رگرسيون همزمان ابعاد مديريت بحران برون سازماني بر حسب ويژگي هاي جمعيت شناختي
ابعاد مديريت بحران برونسازمانی

بعدساختمان وتجهیزات

بعد مسايل سیاسی و اقتصادی جامعه

ويژگی های
جمعیت شناختی

r

p

r

p

پست سازمانی

0/441

0/411

0/441

0/151

میزان تحصیالت

0/145

0/446

0/151

0/311

سابقه خدمت

0/441

0/01

0/311

0/113

نتايج حاصل در جدول شماره  11نشان میدهد که هیچ يک از

ويژگیهای جمعیتشناختی در اين پژوهش ،بر ابعاد مديريت
بحران برونسازمانی تأثیر نداشته است (.(p>0/05

جدول  .18ضرايب حاصل از تحليل رگرسيون همزمان ابعاد مديريت بحران محيط عمليات برون سازماني بر حسب ويژگي هاي جمعيت شناختي
برون

بعدبودجه ريزی

بعد ارتباطات سازمانی

بعدتکنولوژی اطالعات

سازمانی
ويژگی های
جمعیت شناختی

r

p

r

P

پست سازمانی

0/315

0/411

0/441

0/365

r
0/151

p
0/144

میزان تحصیالت

0/456

0/445

0/344

0/310

0/044

0/011

سابقه خدمت

0/164

0/003

0/411

0/001

0/015

0/005

نتیجهگیری

در پژوهش حاضر ،تأثیر سه ويژگی جمعیت شناختی پست
سازمانی ،سطح تحصیالت و سابقه خدمت مديران کتابخانههای
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فائزه فرهودی

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بر

خدمت بر میزان رعايت مديريت بحران برونسازمانی از سوی

رعايت ابعاد مديريت بومی بحران بررسی شده است .يکی از

مديران تأثیری ندارند (جداول شماره  1 ،1و  .)10اسچمیدلین

يافتههای پژوهش حاکی از اين است که بین مديران به تفکیک

( )4011هم در مقاله خود جهت مقابله با بحرانها به عواملی از

پست سازمانی در رعايت مديريت بحران درون سازمانی،

جمله در اختیار داشتن بودجه کافی و استانداردسازی

تفاوت معناداری وجود دارد؛ به عبارت ديگر میزان رعايت

ساختمانها و اماکن درکارولینای جنوبی اشاره داشته است.

مديريت بحران درونسازمانی در بین مديران با پست کارمندی

نويسنده در اين مقاله جهت دستیابی به اين عوامل به

نسبت به اعضای هیات علمی بیشتر است (جدول شماره .)4

سابقهکاری ،تحصیالت و پستسازمانی مديران اشارهای نداشته

نکودری( ،)1310میر ،کنت و پترسون ( ،)4001جکوز ()4015

است .ناگايی )4014( 1نیز در ارائه راهبرد تقويت مديريت

و روزنتال ،پائول و مايکل ( )4003هم در يافتههای پژوهش

بحران در شبکه معابر شهری به هیچ يک از ويژگیهای

خود به اين نتیجه رسیدهاند که میزان تخصص و توان علمی

جمعیت شناختی مديران ذیربط اشاره نداشته است .وی صرفا

مديران و کارمندان سازمانها و نیز میزان وقت آزاد آنان تا

بر اين باور است که هیچ يک از مسائل سیاسی اقتصادی

اندازه زيادی به کنترل بحران کمک خواهد نمود .اين بدان

فرهنگی و اجتماعی جامعه نبايد بر اجرای الگويی که در انتهای

معنی است که مديرانی که توان باالی علمی دارند اما فرصت

پژوهش خود بدان دست يافته است خدشه وارد کند .کوله 4و

کافی جهت حضور در پست مديريتی خود نداشته باشند

فلوئه )4013(3در اختیار داشتن بودجه مناسب را در مديريت

نمیتوانند به اندازه کافی در مواقع بحرانی مؤثر عمل نمايند .بر

بحران مؤثر میدانند .خمر و رخشانی ( )1314هم تامین بودجه

اساس يافتههای پژوهش حاضر ،متغیر مستقل"سابقه خدمت

از طريق ايجاد ستاد مديريت بحران را امری ضروری در

مديران" ،قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته "رعايت

مواجهه با بحران ها میدانند .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که

مديريت بحران درونسازمانی" است و رابطه دو متغیر تأيید

نوع پست سازمانی و میزان تحصیالت مديران در رعايت

شد (جدول شماره .) 5به عبارت ديگر با افزايش متغیر مستقل

اصول مديريت بحران محیط عملیات برون سازمانی تأثیری

"سابقه خدمت" ،متغیر وابسته "رعايت مديريت بحران

ندارد (جدول شماره  14و  ،)13اما بر اساس نتايج آزمون

درونسازمانی" افزايش میيابد و بالعکس (جدول شماره .)6

توکی ،افرادی که بین  10تا  15سال و بیش از  45سال سابقه

سابقه خدمت و تجربهکاری بیشترين تأثیر را بر بعد مديريتی

خدمت دارند ،از مديريت بحران محیط عملیات برونسازمانی

(که يکی از ابعاد مديريت بحران درونسازمانی است) دارد.

بیشتری برخوردارند (جدول شماره  .)15به بیان ديگر ويژگی

همانگونه که در نتايج پژوهش محمداسماعیل و ناصحی

جمعیتشناختی سابقه خدمت بر تمامی ابعاد مديريت بحران

( )1313نیز اشاره شده است که مهارت مديران کتابخانهها،

محیط عملیات برونسازمانی مؤثر بوده است (بیشترين تأثیر بر

انگیزه و تجربه آنها باعث میشود تا از تمام امکانات و

بعد بودجهريزی ( )p=0/001و کمترين تأثیر بر بعد

تجهیزات کتابخانه جهت مواجهه و مهار بحرانها استفاده

تکنولوژی اطالعات( )p=0/005بوده است) .ساير ويژگیهای

نمايند .نظری ( )1316هم بر اين باور است که عدم به

جمعیت شناختی بر ابعاد اين نوع مديريت بحران تأثیری

کارگیری نیروی انسانی متخصص و با تجربه و نبود مديران

نداشته است (جدول شماره  .)11همانگونه که در يافتههای

باتحصیالت باال و سابقه کاری مرتبط منجر به عدم موفقیت در

پژوهش آقاحسینی و رضايی( )1314مشخص شده است که

به کارگیری چارچوبهای مديريت بحران سازمانی است .از

تجربهکاری مرتبط مديران ( حداقل 5سال) میتواند منافع

ديگر يافتههای پژوهش حاضر اين است که هیچ يک از
ويژگیهای جمعیتشناختی تحصیالت ،پستسازمانی و سابقه
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1 Nagae
2 Cole, T.W
3 Fellowe, K.L

تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر اجرای اصول مدیریت بحران. . .

زيادی را برای سازمان ايجاد کند و به دلیل گستردگی تعامالت
و ارتباطاتسازمانی مديران با سابقه با ساير سازمانهای
همسو(که يکی از شاخصهای مديريت بحران محیط عملیات
برونسازمانی محسوب میشود) ،امکان بهرهمندی سازمان را از
تجربیات ،دانش و امکانات آن سازمانها فراهم میآورد.
فرهودی ( )1313نیز در پژوهش خود به اين نتیجه رسیده
است که استفاده از نیروی انسانی با تجربه مفید در کتابخانه،
تأثیر زيادی بر میزان استفاده از تکنولوژی اطالعات،
تصمیمسازیهای شايسته در زمینه بودجهبندی و همچنین
تعامالت برون و درون سازمانی دارد.
استفاده از نتايج پژوهش حاضر به مديران ارشد و

بررسی تأثیر مديريت دانش بر مديريت بحران در کتابخانههای
ايران؛
بررسی مراحل اجرای مديريت بحران (پیش از بحران ،حین
بحران و پس از بحران) در کتابخانههای ايران؛
بررسی راهبردهای پیشگیری از بروز بحران در کتابخانههای
ايران
منابع
آقاحسینی ،م.؛ رضايی ،ح .)1314( .شناسايی و اولويت بندی مولفههای
قابلیتهای آيندهنگاری استراتژيک ،مديريت بحران و چابکی منابع
انسانی در سازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی.
فصلنامه آينده پژوهی مديريت.55-61 ،104،

تصمیمگیرندگان دانشگاههای کشور کمک میکند تا در

احمدی ،ع.؛ رسولی ،ر.؛ رجب زاده ،ع .)1311( .ارائه مدل مديريت

رويارويی با بحرانها و وقايع ناگوار ،از قبل برنامهريزی

بحران با تمرکز بر نظام مديريت منابعانسانی برای بیمارستانهای

داشته باشند و در انتخاب مديران کتابخانههای دانشگاهها با

شهر تهران .فصلنامه مديريت دولتی.1-44 ،)10(4 ،

دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند و افرادی را جهت تصدی
اين پست در نظر بگیرند که از تخصص کتابداری ،سابقه
خدمت باالتر و تجربهکاری مرتبط برخوردار باشند و در عین
حال وقت کافی جهت انجام امور اجرايی و مديريتی در اختیار
داشته باشند؛ چرا که با توجه به يافته های پژوهش حاضر اين
مديران میتوانند خسارات و آسیبهای ناشی از بحرانهای
طبیعی و سازمانی را کاهش دهند.
اين پژوهش به بررسی ويژگیهای جمعیت شناختی مديران بر
اجرای مديريت بحران درکتابخانههای دانشگاههای ايران
پرداخته است .اما پژوهش در حوزه مديريت بحران بسیار
وسیع و گسترده است .در ذيل به برخی از موضوعات
پیشنهادی در اين راستا اشاره می شود:
بررسی ساير ويژگیهای شخصیتی از جمله جنسیت ،قومیت،
وضعیت اقتصادی و  ...بر اجرای مديريت بحران
درکتابخانهها؛
بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر اجرای اصول مديريت بحران
در کتابخانههای ايران؛

حقپناه ،پ .)1311( .استاندارد سیستم مديريتريسک 31000:4001
ISOچیست؟
(http://www.haghpanah.blogfa.com

(دسترسی

در

13/1/15
خمر ،غ.؛ رخشانی ،ا .)1314( .نقش راهکارهای مديريت بحران در
جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله؛ مطالعه مورد شهر خرمآباد.
فصلنامه جغرافیا و توسعه.141-160 ،41 ،

رزقیشیرسوار ،ه .)1311( .مديريت بحران در دانشگاهها .پژوهشنامه
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