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 چکیده

 اراک پزشکی علوم دانشگاه از دیدگاه مدیران مراحل مدیریت بحران  با استراتژیک مراحل مدیریت هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین

لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که نتایج به دست آمده از آن مستقیماً قابل استفاده می باشد. این پژوهش به 

 مدیران کلیه شامل پژوهش این آماری برای سازمان ها می باشد. از نظر میزان کنترل متغیرها ، این پژوهش از نوع توصیفی است جامعه

نفر که به صورت دردسترس انتخاب  111بودند و نمونه شامل  نفر 191 تعداد به 1931 سال در اراک پزشکی علوم دانشگاه در شاغل رسمی

ابزار های پژوهش شامل دو پرسشنامه مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران بود که کلیه شرکت کنندگان به  .و در تحقیق شرکت داده شدند

گین ، انحراف معیار( و آمار استنباطی شامل )همبستگی پیرسون و آن پاسخ دادند. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی شامل )میان

رگرسیون خطی ( انجام نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مولفه های مدیریت استراتژیک که شامل تدوین ، اجرا و ارزیابی استراژی 

ران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین است به ترتیب با مراحل مدیریت بحران شامل قبل از بحران ، حین بحران و پس از بح

نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که متغیر های تدوین استراتژی متغیر مدیریت های قبل از بحران و اجرای استراتژی مدیریت حین بحران 

 ( p < 11/1)را پیش بینی می کند و متغیر ارزیابی استراتژی متغیر مدیریت پس از بحران را پیش بینی می کند .
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 مقدمه 

اخیراً چندین محقق تالش  های گذشته به صورت موازی و جدا از هم گسترش یافته اند.مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک در دهه

های مشترک این دو رشته را بررسی و بین آنها یک ارتباط قطعی شناسایی کنند. به هر جهت، شناسایی ماهیت دقیق این کردند تا جنبه

مدیریت  ارتباط در ابتدای راه خود قرار دارد و با عمومیتی که الگوی فرایند مدیریت استراتژیک یافت بسیاری از محققان و طرفداران

ند. هدف پژوهش این است که نشان دهد چگونه تلفیق دیدگاه مدیریت استراتژیک در فرایند ااستراتژیک به این ارتباط اعتقاد پیدا نکرده

 تواند به سازمان یک قابلیت تدافعی برای پیشگیری و مقابله با بحران و نیز یادگیری از اثرات بحران بعد از وقوع آن،مدیریت بحران می

   (1931دمنایی، و ببخشد. )حسینی

موضوع اصلی فرایند برنامه ریزی استراتژیک در خصوص طراحـی اسـتراتژی هـای رقابتی است که شرکت را قادر می سازد تا یک 

می  موقعیت مناسب در محیط صنعت و برای مواجهه با سایر سازمان ها، پیدا کند ؛ و نیز در جهت شناسـایی مـوقعیتی اسـت که شرکت

. ایـن دیـدگاه تهـاجمی و پیشنگر، مسائل بالقوه ای را که می تواند باعث ایجـاد مـشکالتی در  رکت کندخواهد در آینده به طرف آن ح

هایی که استراتژی هـای برنامـه ریـزی شـده بـرای سازمان به ارمغان می آورند بسیاری از  یتسـازمان شـود نادیده می گیرد. با وجود موفق

برداری سریع محصوالت توسط رقبا، فرایندهای تکنولوژیک کـه بـرای بدترین  ت ها توجـه کـافی بـه موضـوعات زیـر ندارند: کپیشرک

اوضاع سناریوسازی نشده باشند و قرار گرفتن شرکت در موقعیتی که وجهه عمومی خود را از دسـت بدهـد . فراینـد مـدیریت اسـتراتژیک، 

حاصل می کند که از طریق آن سازمان بتواند در بازار رقابتی به فعالیت پردازد ولـی توجه کافی به اقدامات مناسب در اسـتراتژی هـایی را 

زد مقابل بحـران هـا ی غیرقابـل انتظـار و نـامطلوب ندارد. وقوع این بحران ها می تواند موفقیـت سـازمان در بـازار را بـه خطـر بینـدا

ینه های بسیار زیاد مواجه شود، شهرت و معروفیت خـود را حیات آن مـورد تهدیـد قـرار گیـرد از دست بدهد و نها طوری که سازمان با هز

 یتاً . پتانـسیل وقـوع چنـین پیامدهایی می تواند مشوق اصلی برای مدیران باشد تـا اعتقـاد پیـدا کننـد کـه بـین مدیریت استراتژیک و

پذیری  فرایند مدیریت استراتژیک و دیـدگاه مـدیریت بحـران مـی توجه همزمان به توانـد آسیب .وجود داردمدیریت بحران ارتباط نزدیک 

 .(1901،ضوانیر) .فراینـد مـدیریت اسـتراتژیک را بـه طـرز چـشم گیـری کـاهش دهـد

 

 بیان مسئله
بیشتری مورد توجه کـارورزان حوزه عمل و اندیشه مدیریت بحران یکی از موضوعات مهمی است که در طول سالهای اخیر با تأ کید 

از سوی ،قـرار گرفته اسـت. بحرانها بخشی از فضای کسب و کار هستند و حذف تمامی بحرانهایی که سازمان را تهدید میکند ناممکن است

گیری هر چه  ز به ابزارهایی برای بهرهگیری از سـاز و کـارهـای اقتصادی، نیا دیگر انطباق با شرایط موجود، پذیرفتن فضای رقابتی و بهره

سـازمـان را قـادر  .بیشتر از فرصتهای ایجاد شده دارد و این همان موضوعی است که از آن تحت عنوان مدیریت راهبردی نام برده میشود

زم برای الثر اداره کند و ابزار نحوی مؤ ای از عملیات مدیریت بـحـران بحرانها را از میان بـردارد، برخی دیگر را به مـیسـازد تا پــاره

 (.1939 ) مظلومی، .در اختیار بگیرد را یادگیری کامل و سریع از بحرانهای واقع شده

 رقم را خود سرنوشت کرده، عمل و نوآورانه خالق ای شیوه با که دهد می را امکان این سازمان به راهبردی) استراتژیک( مدیریت

 هیچ و است بحران بر اصل امروزه که کند می منتقل ضمنی را پیام این بحران مدیریت و درآورند خود کنترل تحت را آینده و زده

 آینده برای دقیق ریزی برنامه و بینی پیش به قادر ها سازمان بنابراین هرچند .نیست بلندمدت و پایدار تعادل حالت در سیستمی

 تلفیق با جز آمادگی این حصول .کنند کسب را الزم ناشناخته، و شده شناخته از تهدیدات بسیاری بر غلبه برای باید اما نیستند،

  (1931دمنایی، و )حسینی شد. نخواهد میسر ها سازمان در بحران ومدیریت راهبردی مدیریت

کارکرد با توجه به اهمیت دو موضوع مدیریت راهبردی و مدیریت بحران، ایـن پـژوهـش در پـی پاسخ بـه ایـن پرسش اسـت کـه آیـا 

ی کـارکـرد بهتر مدیریت بحران پژوهشهای  مدیریت راهبردی در سازمان، بر عملکرد بهتر مدیریت بحران تأثیرگذار اسـت؟ ا گرچه در زمینه

زیادی انجام شده است اما چگونگی کارکرد مدیریت راهبردی و ارتباط آن با کیفیت عملیات مدیریت بحران در سازمانها کمتر مورد اشاره 

 می و است گذار اثر ها سازمان بحران مدیریت بر استراتژیک مراحل مدیریت چقدر ر گرفته است. این پژوهش به دنبال آن است کهقرا

 اراک علوم پزشکی  گاهشود و به همین منظور با روش جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه و توزیع آن بین مدیران دانش واقع مفید تواند

 رابطه وجود دارد؟ بحران مدیریت استراتژیک و مراحل سه گانه  سوال هستم که آیا بین مراحل سه گانه مدیریت در صدد پاسخ به این

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 
 بلندمدت،مدیریت اهداف هرگونه تعقیب از قبل .شود می محسوب ها سازمان اساسی های بخش از یکی بحران مدیریت امروزه

 آمادگی به دارند، قرار معرض بحران در که هایی سازمان اساساً .است ضروری سازمان یک مستمر موفقیت و ثبات تضمین برای بحران

 حساسیت هوشیاری، بر مبتنی که است مند و نظام منظم رویکرد یک نیازمند ، مؤثر بحران مدیریت .دارند نیاز آن برابر در بیشتری

 طول در که است مهمی موضوعات از یکی بحران مدیریت .است آمادگی سازمانی و دقیق ریزی برنامه اهمیت از خوبی درک و مدیریتی

 هستند وکار کسب فضای از بخشی ها بحران .است قرارگرفته اندیشه و عمل حوزه موردتوجه کارورزان بیشتری تأکید با اخیر های سال

 (.2111، 2.)جاکوزاست ناممکن کند می تهدید را سازمان که نهایی بحران  تمامی حذف و

 بهره ابزارهایی برای به نیاز اقتصادی، سازوکارهای از گیری بهره و رقابتی فضای پذیرفتن موجود، شرایط با انطباق دیگر سوی از

 مدیریت عنوان آن تحت از که است موضوعی همان این و( 9،2112جانسون )دارد ایجادشده های فرصت از بیشتر چه هر گیری

 را دیگر برخی بردارد، میان از را ها بحران از ای پاره تا سازد می قادر را سازمان ، بحران مدیریت عملیات .شود می برده نام استراتژیک

 (1939 بگیرد.)مظلومی، اختیار در را شده واقع های بحران از سریع و کامل یادگیری برای الزم ابزار و کند اداره مؤثر نحوی به

 وقوع امر، این علت، شهرت یافت عمومی روابط از بخشی قالب در ابتدا اما ؛ بود ناشناخته اصطالحی بحران مدیریت پیش چندی

 مداوم طور به عمومی روابط مؤسسات از تعدادی این زمان در .افتاد اتفاق ... و الکربی بوپال، در 1301 دهه اواخر در که بود رویدادهایی

 )مدیریت بحران( پدید،سپس آوردند وجود به ها سازمان در را ها آن با مبارزه انگیزه وسیله، این به و پرداخته رویدادها آن تشریح به

 ( 1909آمد.) بِلَند، 

 قوی مسکّن در قرص سیانور شدن پیدا با و نهاد وجود عرصه به پا میالدی 1301 دهه از پژوهش زمینه عنوان به مدیریت بحران

 )بابایی کرد. جلب خود به را عموم توجه آمریکا کارباید یونیون شرکت به متعلق بوپال کارخانه انفجار و ، جانسون اند جانسون شرکت

  (1909 اهری،

 آلود زهر های کپسول فاجعه که هنگامی کند )از می بیان چنین کالیفرنیا در دانشگاه مکتب این ایجاد از ا ر خود انگیزه میتراف 

که   کالسیک مدیریت کنیم، برخالف گذاری پایه ا ر بحران مدیریت گرفتیم تصمیم همکارانم و من داد، روی 1302سال در تایلنول

 اقتضائی، ابتکاری و رویکردهای ها شیوه بر مبتنی عمدتاً بحران مدیریت کند، می استفاده ای ساختاریافته و روتین های روش از عموماً

 (1902 است.)محمودی، هوشمندانه و

 چهارچوب نظری پژوهش
 راهبران که توسط است سازمان برجسته و مهم مسائل خصوص در وتحلیل تجزیه یک استراتژیک مدیریت یا راهبردی مدیریت

 مشخص شامل فرایند این .شود اتخاذ می سازمان، از خارج های محیط در منابع کنترل منظور به مالکان، از نمایندگی به سازمان ارشد

 نیل برای که هایی فعالیت همه و سازمان های سیاست سازمان و های برنامه توسعه و سازمان های دارایی انداز، چشم مأموریت، کردن

 (آنالین کتابخانه سایت) .شود می نیز است، نیاز ها آن به

 می اشاره ها آن از برخی به ادامه در که گرفته صورت راهبردی مدیریت و بحران مدیریت زمینه ارتباط در چندی های پژوهش

 شود:

 بحران ایجادکننده عوامل ها، انواع بحران بندی دسته به راهبردی نگاهی با )ع( علی امام حکومت های بحران بررسی در دشتی

 ( 1901 )دشتی، .است پرداخته ها دربحران )ع( علی امام مدیریتی های روش و ای( زمینه و اجتماعی )فردی،

 از مهم بخشی گزینند، برمی ها بحران و ها آشفتگی با مقابله برای سازمان عالی مدیریت که ای شیوه معتقدند  شولز و جانسون

 (1931دمنایی، و )حسینی است. سازمان راهبردهای

 به را ها ناکامی رو، پیش های بستر بحران در بتوانند تا هستند هایی قابلیت و ها مهارت نیازمند مدیران، است معتقد مظلومی

 ، کند می هدایت اش کلی اهداف سوی به را بر اساس )بایدها(سازمان راهبردی مدیریت اگر . وادارند نظم به را ها نظمی بی و موفقیت

 ، آمده عمل به تمهیدات رغم به ، ها بحران از برخی بروز .سازد  می هموارتر را حرکت )نبایدها(مسیر روی بر تمرکز با بحران مدیریت

 .است ناممکن کنند، می تهدید را ها سازمان که هایی بحران تمامی حذف لحاظ بدین و نماید می ناپذیر اجتناب

 از ای پاره سازد که می قادر را سازمان بحران، مدیریت اعمال وجود، این با .است چنین نیز ها ریسک مورد در که طور همان

 را شده واقع های بحران از سریع و کامل یادگیری برای الزم ابراز و کند اداره مؤثر نحوی به را دیگر برخی بردارد، میان از را ها بحران
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 (1939بگیرد.)مظلومی، اختیار در

 ترکیب نیز و بحران عمومی از مدل گیری بهره با بحران، مدیریت و راهبردی مدیریت های پژوهش نتایج بررسی و مرور با رضوانی

 دو در که می کند عنوان و است کرده ارائه بحران راهبردی یکپارچه مدیریت فرایند برای الگویی راهبردی، مدیریت فرایند الگوی با

 مدل همانند راهبرد تدوین یا بندی صورت مرحله .کرد تلفیق را بحران مدیریت های توان رویه می راهبرد، اجرای و تبندی صور مرحله

 و ها شناسایی فرصت و داخلی ضعف و قوت نقاط تعیین با و آغازشده راهبرد تدوین و سازمان مأموریت بیانیه با تهیه دیوید تجویزی

 اساس بر دارد، وجود ها آن در وجود بحران ظرفیت که سازمان پذیر آسیب نقاط نمودن اضافه با.کند می پیدا ادامه محیطی تهدیدهای

 راهبردی بحران مدیریت نمودن مطرح شود؛ می تعدیل اساس براین مأموریت بیانیه و لحاظ راهبردها تدوین و تهیه بیشتری مالحظات

 را راهبردی مدیریت و بحران مدیریت مقوله دو وی .نمود تدوین را بحران های برنامه نگاه راهبردی با توان می که نکته این طرح و

 (1901پذیرند.)رضوانی، می تأثیر یکدیگر از و گذاشته اثر یکدیگر بر که نماید می لحاظ مرتبط اما جدا حوزه دو و فرض نکرده یکی

 این به پاسخ پی در باید ها که سازمان است معتقد بحران، به نسبت فعاالنه پیش رویکرد یک از برخورداری بر تأکید با 4ریتچه

 این بیان با وی داد؟ نشان واکنش و بود آماده آن مقابل توان در می چگونه و دهد می رخ بحرانی نوع چه موقع، چه که باشند پرسش

 و . اجرا 9 .راهبرد انتخاب و گیری جهت .2 .راهبرد وتحلیل تجزیه .1 اصلی چهار مرحله شامل راهبردی مدیریت فرایند که مطلب

بحران  مدیریت مدل، این در.کند می ارائه بحران مدیریت برای راهبردی چارچوبی است، بازخورد و ارزیابی راهبرد .4 .راهبرد کنترل

 اصلی مرحله سه شامل

 .است شده گرفته نظر در بازخورد و ارزیابی .9  اجرا .2 ریزی برنامه و گیری پیش .1 

 :از اند عبارت که دارد وجود راهبردی مدیریت فرایند و بحران مدیریت بین هایی شباهت است معتقد وی

 .راهبردهاست و ها برنامه تدوین مرحله با همزمان بحران، وقوع از پیش مرحله .1

 .راهبردهاست هسازی پیاد و اجرا مرحله با همزمان بحران، ظهور .مرحله2

 .گیرد می صورت آن پیامدهای و آثار کاهش یا و بحران کنترل منظور هب راهبردها مداوم .اجرای9

 به آن بازخورد نتایج از و دهد قرار می ارزیابی مورد را اجراشده راهبردهای سازمان که است زمانی بحران، از پس بهبود .مرحله4

 در فرایند بحران مدیریت و راهبردی مدیریت فرایند مراحل تلفیق تمامی در . کند می استفاده بعدی های بحران از پیشگیری منظور

 با رویارویی صورت در راهبردها، .در تغییر پتانسیل وجود منظور به مستمر ارزیابی و ها برنامه پذیری انعطاف باید راهبردی مدیریت

 (.2114)ریتچه، باشد. داشته وجود متفاوت نهای بحرا

 موقع به را پیدایش حال در یا بالقوه مسائل که دانند می پیشگیرانه مدیریت را بحران مدیریت در راهبرد بهترین سهرابی و نکویی

 (1901سهرابی، و .)نکویی نماید می جلوگیری آینده در بحران با شدن مواجه از و نموده شناسایی

 پذیری تطبیق و ثبات از اطمینان برای عنوان مبنایی به آن از و دانسته معاصر راهبردی مدیریت اضطراری بخش را بحران مدیریت

 مقایسه جدولی قالب در را بحران مدیریت و راهبردی مدیریت وی کند یاد می اهداف در رشد هرگونه از قبل حیات منظور به سازمان

 بحران مدیریت به ها آن اگر ولی است بدیهی امری ها بحران انواع همه برابر در مدیران آمادگی عدم که رسیده نتیجه این به و کرده

 حد تا شود بحران گرفتار سازمانشان اینکه احتمال ، باشند معتقد خود راهبردی مدیریت مسئولیت از جدانشدنی بخشی عنوان به

 .(2114، 1.) چونگیابد می کاهش زیادی
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 . ارتباط مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک1-1جدول شماره 

 
 

 :است وجودداشته حوزه این در کلی نگاه سه که دهد می نشان حوزه این در پذیرفته انجام های پژوهش بندی جمع

 نها؛ آ بین ارتباط وجود عدم و بحران مدیریت از راهبردی مدیریت کامل تفکیک .1

 ها؛ آن ارتباط برای هایی هنزمی وجود و بحران مدیریت از راهبردی مدیریت . تفکیک2

 بحران. به مدیریت نسبت راهبردی مدیریت دربرگیرندگی و بحران مدیریت به نسبت راهبردی مدیریت جامعیت .9

 (1931دمنایی، و .)حسینی است شده بیان 2-1شماره  جدول قالب در موضوع این بندی جمع

 

 . دیدگاههای مختلف در مورد ارتباط مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک2-1جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  مدل مفهومی
مدیریت بحران دارای ماهیت استراتژیک است و بین مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. خصوصیات، 

سازمان و تواند استراتژی جاری کند. وقوع یک بحران سازمانی میشباهتها و گرایشهای این دو کمک زیادی برای توصیف ارتباط بین آنها می

 اقدامات استراتژیک آن را تغییر دهد. از طرف دیگر، بدون انجام اقدامات استراتژیک در حوزة مدیریت بحران احتمال وقوع رخدادهای بحرانی

را به شود. در این ارتباط باید بحران را هر نوع رخدادی تعریف کرد که وقوع آن اهداف اصلی یعنی سودآوری سازمان و حیات آن نیز زیاد می

 .اندازدخطر می

باوجود ارتباطی که بین این دو وجود دارد، بسیار کم مشاهده شده است که در رشته مدیریت استراتژیک به بحرانهای داخل توجه شود 

در تعیین معموالً مدیران سازمانها  .های مرتبط با مدیریت استراتژیک قرار گیردو حتی موضوعات مدیریت بحران در برنامه آموزشی دانشکده

ای برای مواجه شدن گیرند و در تعداد کمی از سازمانها برنامهها و هدفهای سازمانی موضوع مدیریت شرایط اضطراری را نادیده میاستراتژی

 شود.های استراتژیک تهیه میبا بحرانها در کنار و برنامه

) الگوی  2مدیریت استراتژیک شکل شماره  ( با الگوی فرایند)الگوی دیوید فردآر 1الگوی ارائه شده از مدیریت بحران در شکل شماره 

 نشان داده شده است. 9جامع و چرخی شکل مدیریت بحران( کامالً ارتباط دارد. این ارتباط در الگوی تلفیقی و مدل ساختاری شکل شماره 
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 اهداف پژوهش

 هدف اصلی
 مراحل مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراکرابطه تعیین 

 اهداف فرعی
 .بین مرحله تدوین استراتژی و مرحله قبل از بحرانرابطه تعیین 

 .بین مرحله اجرای استراتژی و مرحله حین بحران رابطهتعیین 

 .بین مرحله ارزیابی استراتژی و مرحله پس از بحران رابطهتعیین 

 فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی
 .رابطه وجود دارددر دانشگاه علوم پزشکی اراک  بین مراحل مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران

 فرضیات فرعی
 .بین مرحله تدوین استراتژی و مرحله پیش از بحران رابطه وجود دارد

 .ژی و مرحله حین بحران رابطه وجود داردبین مرحله اجرای استرات

 بین مرحله ارزیابی استراتژی و مرحله پس از بحران رابطه وجود دارد.

 

 قلمرو پژوهش

 قلمرو موضوعی
مراحل مدیریت بحران از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم مدیریت استراتژیک با مراحل پژوهش ارائه شده از نظر موضوعی به بررسی رابطه 

 پرداخته است 31در محدوده استان مرکزی و در سال  اراکپزشکی 

 تعاریف واژه ها واصطالحات تخصصی

 تعاریف مفهومی

 و فیزیکی اختالل یا و پریشانی یا آشفتگی یک بروز یعنی ( می آید. بحران عاجل تصمیم به معنی) Krisisیونانی  ریشه از بحران

 و خطر بروز احتمال ریسک ، دارد تفاوت ریسک با بحران. ریزد می هم به را عادی شرایط سیر و روند که شدید و ناگهانی روانی

 (1902 است.)محمودی، خطر یک عینیت و تجلی بحران که درحالی گویند؛ می را مشکل

 .گردد می منابع و نیازها تناسب بین و توازن خوردن هم به باعث که است زندگی در اختالل و نظمی بی ایجاد معنی به بحران 

 (1931 و همکاران،  شویم. )تابلی می مواجه گیری برای تصمیم زمان محدودیت و اطالعات کمبود ، غافلگیری با بحران شرایط در

تدوین 

 استراتژی

 

اجرای 

 ژیاسترات

 

ارزی

ابی 

 استراتژی

 
شکل شماره 

2 

 1شماره شکل 

قبل از 

 بحران

 

حین 

 بحران

 

پس از 

 بحران

 

 : مدل پیشنهادی ) محقق ساخته(3شکل شماره 

 اجرای استراتژی

 حین بحران
 

 

 تدوین استراتژی

----------- 

 قبل از بحران

 

 استراتژی ارزیابی

----------- 

 از بحران پس
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 رهبر معنی واژه)استراتوس(   به معنی قشون و )اگو( به دو از مرکب که ( است )استراتگوس یونانی واژه از برگرفته استراتژی واژه

 در پیروزی برای را خود غیرمادی و مادی عوامل حرکت چینش و ترکیب، بهترین فرماندهان که معناست بدان این و است شده تعبیر

 (1931 بیگی، دهند. )حسن قرار مورداستفاده ها جنگ

 تعاریف عملیاتی

 وضعیت شناخت از پس پیش رو و داده رخ هاى بحران هدایت و مهار کنترل، اداره، و برنامه ریزى از است عبارت بحران مدیریت

 به آسیب؛ حداقل و ورى بهره حداکثر براى بالفعل و امکانات بالقوه تحلیل و آنالیز و رو پیش و کنونى هاى فرصت و تهدیدها و موجود

.  کند مى تالش قبول قابل اى هزینه با خود اهداف به دستیابى براى مدیر آن طى که است فرآیندى بحران، مدیریت دیگر، عبارت

 (1961 )امیرکبیری،

 اینکه، اول .پذیرد انجام بحران وقوع یک از قبل باید که است مهمی اقدامات بحران، مدیریت عناصر ترین اصلی که گفت توان می

 بتوان تا است نیاز آمادگی برای خاص بیش و کم به اقدامات اینکه، دوم .کنند تمرکز بحران کاهش و پیشگیری بر باید ها سیاست

 (1902 چارلز، و هارت بخشید. )روزنتال، ایمنی حدی تا بحران، یک بروز از ممکن تأثیر بدترین برابر در را جامعه

فرد دیوید مدیریت استراتژیک را اینگونه تعریف می کند: )هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم های وظیفه ای چندگانه که سازمان 

 (1903خود دست یابد.)دیوید،را قادر می سازد به هدف های بلند مدت 

 استراتژی ارزیابی و اجرای استراتژی ، استراتژی بندی صورتت: اس شده تشکیل اصلی جزء سه از استراتژیک مدیریت فرایند الگوی

 کنترل دیگر عبارت به گیرند؛ می قرار استراتژیک کنترل از بستر یک در جزء سه این جانسون و شولز مانند نظرانی صاحب دیدگاه از .

 (1901)رضوانی ، .دارد قرار زمینه در استراتژیک

 

 روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق از سه منظر هدف، میزان کنترل متغیرها و روش گردآوری داده ها مورد بررسی قرار می گیرند که این 

ز آن مستقیماً قابل استفاده برای سازمان ها پژوهش به لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که نتایج به دست آمده ا

 می باشد. از نظر میزان کنترل متغیرها ، این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد .

تحقیق همبستگی یکی از  به این معنی که متغیرها بدون هیچ دخالت و دستکاری، همانگونه که هستند مورد سنجش قرار می گیرند . 

توان تحقیقات همبستگی کند. میی )غیرآزمایشی( است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف تحقیق بررسی میهای تحقیق توصیفروش

را براساس هدف به سه دسته تقسیم کرد: همبستگی دو متغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل کوواریانس یا ماتریس همبستگی. در این زمینه 

بنابراین همبستگی برای بررسی نوع و میزان . یق براساس هدف توضیح الزم ارائه گردیدهای تحقبندی روشدر بخش اول قسمت تقسیم

براساس یک مجموعه روابط بین متغیر (بینی روند آینده یک متغیر مالک )وابستهشود. در حالیکه رگرسیون پیشرابطه متغیرها استفاده می

ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و .ت و ضبط شده استاست که در گذشته ثب (بین )مستقلمالک با یک چند متغیر پیش

کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می

ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه

کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تاو کندال از 

 :های محاسبه همبستگی میان متغیرها هستند. بطور کلیمهمترین روش

 .شودای باشند از شاخص تاوکندال استفاده میرتبهاگر هر دو متغیر با مقیاس  . 1

 .شوداگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می. 2

 (1931)حبیبی. .شوداگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می . 9

تحقیق می توان گفت که ابتدا مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و اطالعات الزم در مورد پیشینه تحقیق از از جهت انجام مراحل 

منابع مرتبط جمع آوری گردیده است . در ادامه و بعد از جمع آوری اطالعات الزم و نمونه گیری از جامعه آماری، بخش عملی پژوهش آغاز 

 ار می گیرد.می شود که در آن متغیرها مورد سنجش قر

 

 پژوهشو روش نمونه گیری جامعه آماری 
نفر می باشد از  191با توجه به حجم جامعه آماری این پژوهش که شامل کلیه مدیران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراک به تعداد 

 در فرمول کوکران:فرمول شارل کوکران جهت تعیین حجم نمونه آماری استفاده گردیده است. 
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n نمونه= حجم 

N )...حجم جمعیت آماری )حجم جمعیت شهر, استان,و = 

t  یا z  در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول = 

p )نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین )مثال جمعیت مردان = 

q= (1-p) ( زنان جمعیت مثال) معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی 

d  درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب= 

)یعنی نیمی از جمعیت حایز صفتی معین باشند . نیمی دیگر فاقد  1/1فرمول باال اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی  طبق

  1.11باشد) در اینجا   1.11  یا  1.11 می تواند  d. است  1.31معموال  zدر نظر می گیریم. مقدار  1.1را  qو  p معموال .(آن هستند

نفر خواهد بود. روش نمونه گیری  111توجه به مقادیر باال و قرار دادن آنها در فرمول زیر حجم نمونه آماری،  معادل با . منظور شده است(

 .در این پژو هش با توجه به جامعه آماری،روش نمونه گیری غیر تصادفی )در دسترس( می باشد

 ابزار گردآوری داده ها
گیرد و عبارت است اول ترین ابزار جمع آوری اطالعات در پژوهش های پیمایشی مورد استفاده قرار میپرسشنامه به عنوان یکی از متد

های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار های هدف دار که با بهره گیری از مقیاسای از پرسشاز مجموعه

 می دهد.

ه افراد ارائه و پاسخگو بر بطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی  هپرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست ک

 نویسد. اساس تشخیص خود جواب ها را در آن می

هدف از ارائه پرسشنامه کسب اطالعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دالیل  

نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن مهم برای استفاده از پرسش 

 اطالعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است.

اهداف برای اندازه گیری شاخص های پژوهش، جمع آوری داده ها و اطالعات الزم از پرسشنامه استفاده شد، سؤاالت با عنایت به 

 پژوهش و ماهیت موضوعی پژوهش حاضر به شکل پنج گزینه ای و بسته و در سطوح اندازه گیری رتبه ای طراحی شده است.

 نمره گذاری مقیاس لیکرت پنج گزینه ای برای پاسخ دهی -1-9جدول 

ک بسیار کم

 م

زیا تا حدودی

 د

 بسیار زیاد

1 2 9 4 1 

 

 تعیین روایی و پایایی پژوهش

 پرسشنامه مدیریت استراتژیکروایی 

جهت سنجش اعتبار این پرسشنامه، پس از طراحی، ویرایش و تدوین پرسشنامه یک نسخه از آن به استراتژیک : پرسشنامه مدیریت 

ت نفر از اساتید دانشگاه و متخصصین ارسال و از ایشان درخواست شد که نظرا 11ت برای الهمراه یک فرم ارزشیابی برای هر یک از سؤا

گزینه از خیلی زیاد تا خیلی کم پاسخ دهند و برای سنجش اعتبار  3ت با هدف سؤال، در قالب االخود را در خصوص هماهنگی هر یک از سؤ

 ت به نظرشان میرسد متذکر شوند . الاحی در شکل ظاهری سؤالصوری اگر اص

 در بخش سؤاالت پژوهشمدیریت استراتژیک ترکیب پرسشنامه  -2-3جدول 

 شماره سواالت تعداد سواالت متغیر

 12الی  1سواالت  12 تدوین استراتژی

 21الی  19سواالت  3 استراتژی اجرای 

 91الی  22سواالت  3 استراتژی ارزیابی 

 روایی پرسشنامه مدیریت بحران 
پایان نامه با عنوان مدیریت سوالی است که در یک  46همچنین پرسشنامه مورد استفاده در مورد مدیریت بحران نیز یک پرسشنامه 

 بحران سازمانی توسط آقای جواد توسلی طراحی و روایی آن توسط اساتید مورد تائید قرار گرفته است.
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 در بخش سؤاالت پژوهشمدیریت بحران ترکیب پرسشنامه  -3-3جدول 

 شماره سواالت تعداد سواالت متغیر

 21الی  1سواالت  21 قبل از بحران

 91الی  21سواالت  3 حین بحران

 46الی  91سواالت  12 پس از بحران

 پایایی پژوهش

پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت، و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای 

سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به 

 خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.  عبارت دیگر از

دامنه ضریب پایایی از صفر تا  دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میپایائی داللت بر آن دارد که ابزار اندازه

 (.1963) دالور، .ست+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل ا1

برای بررسی پایایی ازتکنیک های متفاوتی استفاده می شود یکی از این تکنیک ها آلفای کرونباخ می باشد که با استفاده از نرم افزار 

spss  سؤال بود. پس  91محقق ساخته که شامل پرسشنامه مدیریت استراتژیک  پایاییقابل محاسبه است. در نهایت  برای سنجش میزان

پرسشنامه در بین نمونه ای  21از تدوین نهایی و اعمال نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه برای اندازه گیری پایایی این پرسشنامه تعداد 

 01/1 مهتصادفی از جامعه مورد نظر توزیع گردید و پس از محاسبه واریانس نمونه و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسشنا

ت و این امر نشان دهنده اعتبار کافی پرسشنامه می باشد. ضرایب آلفای کرونباخ ی پرسشنامه اساالمحاسبه گردید که نشان دهنده پایایی ب

 آمده است. 9-9برای هر یک از متغیر های تحقیق در جدول 

 نباخبا استفاده از آلفای کرومدیریت استراتژیک بررسی پایایی پرسشنامه  -4-3جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت متغیر

 01/1 12 تدوین استراتژی

 61/1 3 استراتژی اجرای 

 69/1 3 استراتژی ارزیابی 

ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده و محاسبه مقدار  مورد پرسشنامه مدیریت بحران نیز با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهشدر 

( می باشد نشان می 6/1که در سطح خوبی قرار دارد و با توجه به اینکه این مقدار بیشتر از ) ه است تعیین شد  09/1 پایایی پرسشنامه 

 آمده است. 4-9دهد پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق در جدول 

 

 با استفاده از آلفای کرونباخمدیریت بحران بررسی پایایی پرسشنامه  -5-3جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت متغیر

 09/1 21 قبل از بحران

 63/1 3 حین بحران

 01/1 12 پس از بحران

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
تجزیه وتحلیل داده ها فرآیندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، 

 خالصه، کدبندی و دسته بندی...و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون

فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش می شوند و تکنیک های گوناگون نقش فرضیه ها 

 بسزایی در استنتاج ها و تعمیم هابه عهده دارند. 
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ل میانگین و شام ه منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، از روشهای آماری توصیفیب

شامل  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم استنباطی آمار و انحراف معیار 

 استفاده گردیده است.   24ویرایش  spssافزار 

 مالحظات اخالقی در پژوهش

ز آسیب به دیگران باید مورد برو امکان از جلوگیری منظور به که شودمی اطالقهایی دستورالعمل و قواعد مجموعه به اخالقی مالحظات

این پژوهش موفق به اخذ کد  یابد.توجه قرار گیرد. مالحظات اخالقی از انتخاب موضوع تحقیق آغاز و تا نوشتن گزارش تحقیق ادامه می

از دانشگاه علوم پزشکی اراک گردیده است. در تحقیق  21/2/1931در تاریخ   IR.ARAKMU.REF.1396.29اخالق به شماره 

 حاضر محقق اصول اخالقی زیر را رعایت نموده است: 

 3. عدالت4،  0رسانی ضرر . عدم9، 6یسودمند.2  1 او اختیار و فرد به احترام.1:اصول چهارگانه اخالق در پژوهش

ری رعایت شود. به طوری که به شرکت کنندگان درمورد حفظ اطالعات شخصی ایشان در تحقیق حاضر سعی شده است که اصل راز دا

اطمینان داده شد همچنین طبق اصل شرکت داوطلبانه شرکت کنندگان در صورت تمایل از تحقیق کنار گذاشته می شدند و شرکت 

ر پرسشنامه فاش نکنند در پایان پژوهش نیز به آنها یاد کنندگان آزاد بودند که نام و نام خانوادگی خود را ذکر نکنند و یا هویت خود را د

آوری شد که از اطالعات به دست آمده استفاده جز استفاده آماری نخواهد شد. همچنین کلیه شرکت کنندگان طبق اصل عدالت دارای سهم 

ایج صحیح این تحقیق می داند و همچنین همچنین محقق خود را موظف به انتشار نت مساوی در ورود به دو گروه گواه و آزمایش بوده اند.

 در تحقیق خود مطالب را طبق  قوانین منبع دهی ای پی ای  تمام حقوق مولفین و نویسندگان قبلی را رعایت کرده است.
 

 نتایج حاصل از آمار توصیفی در خصوص ویژگیهای جمعیت شناختی

 90سال می باشد و بیش تر افراد ) 11سال تا باالتر از  21این پژوهش از ها، سن آزمودنی های با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده

درصد( مرد و مابقی  69نفر،  69سال می باشند. در قسمت متغیر جنسیت، بیش تر افراد ) 41-91درصد( دارای سن بین بازه ی  90-نفر

درصد( لیسانس می باشد. طبق آمار توصیفی به دست  19نفر،  19درصد( زن هستند. میزان تحصیالت اکثریت پاسخ دهندگان )26نفر،  26)

سال می باشند. سمت سازمانی اکثریت  11-21درصد( دارای سنوات خدمت 90نفر،  90آمده از سنوات خدمت اکثریت آزمودنی ها )

( متأهل و درصد 34 –نفر  34می باشد. همچنین در قسمت متغیر وضعیت تأهل، بیش تر افراد ) مدیریت  درصد(  60نفر، 60پاسخگویان )

 ( مجرد هستند.درصد 1 –نفر  1مابقی )

 نتایج به دست آمده از آمار استنباطی

 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی

 بین مراحل مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک رابطه وجود دارد. 
های مدیریت استراتژیک که شامل تدوین ، اجرا و ارزیابی استراژی است به ترتیب با نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مولفه 

مراحل مدیریت بحران شامل قبل از بحران ، حین بحران و پس از بحران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین نتایج آزمون 

ل از بحران و اجرای استراتژی مدیریت حین بحران را پیش بینی رگرسیون نشان داد که متغیر های تدوین استراتژی متغیر مدیریت های قب

 نوع همه برابر در نمی توانند مدیران که است می کند و متغیر ارزیابی استراتژی متغیر مدیریت پس از بحران را پیش بینی  کند . بدیهی

 خود استراتژیک مدیریت مسئولیت از بخش جدانشدنی یک عنوان به بحران مدیریت به ها آن اگر حال این با .باشند داشته بحران آمادگی

 بحرانی شرایط از آثار ناشی که طور همان .یابد می کاهش زیادی حد تا شود بحران گرفتار هایشان اینکه سازمان احتمال باشند، معتقد

سطوح  تمامی و بوده فراگیر اولی طریق به نیز موثر و کارآ بحران مدیریت قرار میدهد، تهدید مورد را سازمان وجودی کلیت و بوده فراگیر

 قرار مدت کوتاه و عملیاتی های برنامه ی در محدوده صرفاً که شود می موفق صورتی در بحران مدیریت .شود می شامل را سازمانی

 .بنگرد بدان طوالنی تر هایی افق و ای وسیع تر گستره در سازمان و نگرفته

 مدیریت نقش اهمیت و داده توسعه را بحران مدیریت در خود گیری های تصمیم مهارت تا کرد خواهد کمک مدیران به این پژوهش

وپس از  حین بحران قبل از بحران، عامل طریق سه از بحران شد اشاره که طور همان .کنند درک را استراتژیک مدیریت فرایند بحران در

    .کند کمک دارد، عهده بر استراتژی و ارزیابی استراتژی را اجرای استراتژی، تدوین ی، وظیفه سه که استراتژیک مدیریت تحقق به بحران

                                                           
6 . Autonomy 
7 . Beneficence 
8 . Non-Maleficence 
9 . Justice 
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 تجزیه و تحلیل فرضیه اول

    دارد وجود رابطه اراک پزشکی علوم دانشگاه مدیران از دیدگاه بحران از مرحله تدوین استراتژی با مرحله قبل بین
ول، ضریب همبستگی بین مجموع متغیرهای پیش بین  انتایج جد و خالصه آماره های مربوط به برازش مدل نشان داده شده با توجه به

می باشد که نشان دهنده میزان تبیین  111/1( برابر با Rمی باشد.همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور  910/1و متغیر مالک  برابر با 

می  33/11بدست آمده برابر با  Fچنین مقدار می باشد. هم یر تدوین  استراتژیمتغواریانس و تغییرات متغیر مرحله قبل از بحران توسط 

قادر است تغییرات مربوط به متغیر  تدوین استراتژی یرهایمتغمعنی دار است، که نشان می دهد  11/1باشد که در سطح آلفای کوچکتراز 

مربوط به تحلیل  نتایج  را به خوبی تبیین نمایند و نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است. مرحله قبل از بحران 

مولفه  تدوین استراتژی ،بر اساس مندرجات جدول این متغیر، به شکل معنی  یرمتغاز طریق  رگرسیون برای پیش بینی مدیریت قبل بحران

ین برای متغیر تدو (Beta)را پیش بینی می نماید. در مدل نهایی، مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده قبل بحران  یریتمدداری 

معنی دار می باشد،  11/1بدست آمده برای هر متغیر  در سطح آلفای  tمی باشد. با توجه به مقدار آماره های  911/9استراتژی برابر با 

را تبیین نمایند که این نتیجه با تحقیقات بحران از قبل  رحلهمنتیجه می گیریم که این متغیر می توانند به شکل معنی داری 

با توجه به  ( همسو است.1934( و توکلی و حسینی)1939( ، اصغری و ذبیحی)2114(، ریتچه) 1931ینی و دمنایی)(، حس1901رضوانی)

اگر در تدوین برنامه استراتژیک بلند مدت دانشگاه به اقدامات و وظایفی که در مدیریت بحران  نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که

د توجه شود و برنامه ریزی بر مبنای آن صورت پذیرد مطمئناً چابکی و چاالکی سازمان را به همراه و در مرحله قبل از بحران وجود دار

خواهد داشت و می توان موارد مشترک در مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران را به خوبی مدیریت کرد و به طبع آن در منابع مالی و 

 نیروی انسانی صرفه جویی نمود.   

 دومضیه تجزیه و تحلیل فر

 بین مدیریت اجرای استراتژی با مدیریت حین بحران در مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک رابطه وجود دارد  

خالصه آماره های مربوط به برازش مدل  نتایج جدول، ضریب همبستگی بین مجموع متغیرهای مستقل و متغیروابسته برابر  با توجه به 

می باشد که نشان دهنده میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر  119/1( برابر با Rمی باشد.همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور  21/1با 

می باشد که در سطح آلفای  13/1بدست آمده برابر با  Fمی باشد. همچنین مقدار  اجرای استراتژی یرمتغمرحله حین بحران توسط 

ی قادر است تغییرات مربوط به متغیر مرحله حین بحران را به استراتژ اجرای یرهایمتغمعنی دار است، که نشان می دهد  11/1کوچکتراز 

نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون برای پیش  با توجه به گرسیونی ارائه شده است.خوبی تبیین نمایند و نشان دهنده مناسب بودن مدل ر

بر اساس مندرجات جدول این متغیر، به شکل معنی داری مدیریت حین  ی استراتژ اجرای  یرهایمتغبینی مدیریت حین بحران از طریق 

 211/1برای متغیر اجرای استراتژی برابر با  (Betaارد شده )بحران را پیش بینی می نماید. در مدل نهایی، مقدار ضریب رگرسیونی استاند

معنی دار می باشد، نتیجه می گیریم  11/1بدست آمده برای متغیر اجرای استراتژی  در سطح آلفای  tمی باشد. با توجه به مقدار آماره های 

(، حسینی و 1901رضوانی)که این نتیجه با تحقیقات را تبیین نمایند که این متغیرها می توانند به شکل معنی داری مرحله حین بحران 

با توجه به نتایج به دست آمده می توان  ( همسو است.1934( و توکلی و حسینی)2111( ، پوالرد و هوثو)1963(، مظلومی)1931دمنایی)

ت بحران و در مرحله حین بحران اگر در تدوین برنامه استراتژیک بلند مدت دانشگاه به اقدامات و وظایفی که در مدیری نتیجه گرفت که

وجود دارد توجه شود و برنامه ریزی بر مبنای آن صورت پذیرد مطمئناً چابکی و چاالکی سازمان را در مواقع بحرانی و رویارویی با بحران 

 بیرونی( می گردد.  های احتمالی را به همراه خواهد داشت که این امر موجب واکنش بهنگام و سریع به حوادث و تغییرات محیط)داخلی و

 سومتجزیه و تحلیل فرضیه 

 بین مدیریت ارزیابی با مدیریت پس  بحران در مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک رابطه وجود دارد  

ول، ضریب همبستگی بین مجموع متغیرهای پیش بین و انتایج جدوخالصه آماره های مربوط به برازش مدل نشان داده شده  با توجه به

می باشد که نشان دهنده میزان تبیین  931/1( برابر با Rمی باشد.همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور  191/1مالک برابر با متغیر 

می  91/14بدست آمده برابر با  Fمی باشد. همچنین مقدار  یر ارزیابی استراتژیمتغواریانس و تغییرات متغیر مرحله پس از بحران توسط 

ی قادرند تغییرات مربوط به متغیر مرحله استراتژ ارزیابی یرمتغمعنی دار است، که نشان می دهد  11/1چکتراز باشد که در سطح آلفای کو

نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون برای  پس از بحران را به خوبی تبیین نمایند و نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است.

بر اساس مندرجات جدول ارزیابی استراتژی  به شکل معنی  ارزیابی استراتژی  یرمتغاز طریق  مدیریت پس از بحران احساس پیش بینی 

( برای متغیر ارزیابی Betaداری مرحله پس از بحران  را پیش بینی می نماید. در مدل نهایی، مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده )

معنی دار می باشد، نتیجه می گیریم  11/1بدست آمده که در سطح آلفای  t ماره هایمی باشد. با توجه به مقدار آ 191/1استراتژی  برابر با 
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(، حسینی و 1901رضوانی)که این نتیجه با تحقیقات  که این متغیر می تواند به شکل معنی داری مرحله پس از بحران  را تبیین نمایند.

با توجه به نتایج به  ( همسو است.1934( و توکلی و حسینی)1939(، اصغری و ذبیحی)2114( و ریتچه )1963(، مظلومی)1931دمنایی)

اگر در تدوین برنامه استراتژیک بلند مدت دانشگاه به اقدامات و وظایفی که در مدیریت بحران و در  دست آمده می توان نتیجه گرفت که

اً در ارزیابی های صورت پذیرفته نحوه عملکرد و مرحله پس از بحران وجود دارد توجه شود و برنامه ریزی بر مبنای آن صورت پذیرد مطمئن

پاسخ سازمان به تغییرات محیطی و فرصت ها و تهدیدهای بوجود آمده و تا چه حد اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده درست یا غلط بوده است 

 به نتایج مطلوب تری دست پیدا خواهیم کرد. 

  گیریبحث و نتیجه
مورد  اراک پزشکی علوم دانشگاه از دیدگاه مدیران مراحل مدیریت بحران  با استراتژیک مدیریتمراحل  پژوهش حاضر رابطه بین

بررسی قرار داد. این پژوهش به لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که نتایج به دست آمده از آن مستقیماً قابل 

متغیرها ، این پژوهش از نوع توصیفی است . به این معنی که متغیرها بدون هیچ استفاده برای سازمان ها می باشد. از نظر میزان کنترل 

دخالت و دستکاری، همانگونه که هستند مورد سنجش قرار می گیرند . از جهت انجام مراحل تحقیق می توان گفت که ابتدا مطالعات 

تبط جمع آوری گردید و در ادامه و بعد از جمع آوری اطالعات کتابخانه ای صورت گرفت و اطالعات الزم در مورد پیشینه تحقیق از منابع مر

 الزم و نمونه گیری از جامعه آماری، بخش عملی پژوهش آغاز شد که در آن متغیرها مورد سنجش قرار گرفت.

بودند که  نفر 191 تعداد به 1931 سال در اراک پزشکی علوم دانشگاه در شاغل رسمی مدیران کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

ابزار های پژوهش شامل دو پرسشنامه مدیریت استراتژیک و  .نفر از آنها به صورت دردسترس انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند 111

مدیریت بحران بود که کلیه شرکت کنندگان به آن پاسخ دادند. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی شامل )میانگین ، انحراف معیار( و آمار 

اطی شامل )همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ( انجام شد  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین مولفه های مدیریت استنب

استراتژیک که شامل تدوین ، اجرا و ارزیابی استراژی است به ترتیب با مراحل مدیریت بحران شامل قبل از بحران ، حین بحران و پس از 

وجود دارد همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که متغیر های تدوین استراتژی متغیر مدیریت های بحران رابطه مستقیم و معناداری 

قبل از بحران و اجرای استراتژی مدیریت حین بحران را پیش بینی می کند و متغیر ارزیابی استراتژی متغیر مدیریت پس از بحران را پیش 

 .بینی  کند 
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