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چکیده
تعداد زیادی از افراد در ارتباط با استخراج و پاالیش گاز در کشور اشتغال دارند .در صورت فقدان یا
ضعف در مدیریت کارامد شرکت های مربوطه خسارت زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد .از
اینرو ،تعالی مدیریت در این شرکت ها از مهمترین اقدامات و راهکارهای موثر در ایجاد ثبات و
امنیت در ایران خواهد بود .از آنجا که هر سازمانی در طول حیات خود بارها با بحرانهای گوناگون
روبرو میشود ،مدیران و تصمیمگیرندگان اصلی سازمان باید تمهیداتی بیندیشند تا سازمان خود را
همواره آماده مقابله با بحرانهای احتمالی کنند .در این پژوهش مدلی راهبردی برای مدیریت بحران
های ناشی از مخاطرات تکنولوژیکی در مجتمع گاز پارس جنوبی ارایه می شود .برای این منظور ابتدا
مروری بر تمامی پژوهش ها و مطالعات پیشین انجام شد .پس از مصاحبه ،پرسشنامه ای بر روی کل
جامعه آماری اعمال شد .جامعه آماری این مطالعه  383نفر از مدیران ،متخصصین ایمنی HSE ،و
پدافند غیرعامل می باشد .نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSو  AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده ،هشت عامل اصلی موثر بر مدیریت بحران شامل رهبری و
مدیریت ،عوامل انسانی ،فرهنگ سازمانی ،چابکی سازمان ،سیستم های سازمانی ،زیرساخت های
منطقه ای ،تداوم تولید و نظارت مستمر شناسایی شد و مشخص گردید عوامل انسانی بیشترین
تاثیر را در ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران دارد.
کلید واژگان :مدیریت بحران ،مخاطرات تکنولوژیکی ،مدیریت ،پارس جنوبی

 .1نویسنده مسئول :مدی ریت بحران و پدافند غیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی ،بوشهر ،ایران 9177724254
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مطالعه موردی :مجتمع گاز پارس جنوبی ،عسلویه ،استان بوشهر
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مقدمه

 1386قانون مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت سازمان شکل گرفت.

صنعت نفت و گاز کشور یکی از مهمترین صنایع استراتژیک کشور می باشد از طرفی ،حجم زیادی از افراد در
ارتباط با استخراج و پاالیش گاز اشتغال دارند .همچنین ،هر ساله هزینه های زیادی نیز جهت بهبود فرایند کار
با این ماده انجام می شود که در صورت فقدان یا ضعف در مدیریت کارامد شرکت های مربوطه خسارت زیادی
را به کشور تحمیل خواهد کرد .از این رو ،تعالی مدیریت در این شرکت ها از مهمترین اقدامات و راهکارهای
موثر در ایجاد ثبات و امنیت در ایران خواهد بود.
مدلهای زیادی در جهت شناسایی و مقابله با بحرانها و مخاطرات توسط محققین مختلف ارائه شده است،
همه مدلهای ارائهشده سعی نموده اند مفهوم بحران را مشخص کرده و آنچه یک سازمان در مواجهه با بحران
به آن نیاز دارد را توصیف کنند ،این مدلها جنبه کلی داشته و برای همه سازمانها و گروهها در نظر
گرفتهشدهاند؛ اما مدل جامعی که مختص جامعه هدف این تحقیق یعنی پاالیشگاههای گاز در مجتمع گاز
پارس جنوبی باشد ،تاکنون ارائه نشده است .شناسایى بحرانها و بکارگیرى روشهاى سودمند براى پیشگیرى،
آمادگى و به طور کلى مدیریت بحرانها ،مقوله اى پرهزینه و در عین حال طوالنى مدت است ،اما باید در نظر
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بحران ،مفهومی خاص برای داللت به مصداقی عام همچون از هم گسیختگی ،بی نظمی ،دگرگونی ذهنی،
شکنندگی بیش از حد معمول ،تهدید ارزش ها ،بی ثباتی اجتماعی_ سیاسی ،مخاصمه نظامی و ...است .از این
رو ،این مفهوم ،ناظر بر ناآرامی در عرصه ملی و فراملی می باشد که بیشترین کاربرد را دارند .لذا از این منظر بهتر
است که بگوییم جامعه و سازمانی بدون بحران وجود ندارد (تقوایی.)1390 ،
بشر از دیر زمان پیوسته در تالش و تکاپو برای دستیابی به محیطی عاری از خطر و آمادگی در برابر پیشامدهای
احتمالی ناشی از وقوع حوادث به منظور حفاظت از جان ،مال و خانوادهی خویش بوده است (سعیدی،
یاراحمدی .)1384 ،از این رو به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث ،به ویژه حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ
تصمیم گیری های سریع و صحیح و اجرای عملیات در هنگام وقوع حوادث ،مبانی نظری و بنیادی ،دانشی را
تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورد (برچر .)1382 ،دانش مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی گفته می
شود که قبل ،حین و بعداز وقوع بحران جهت کاهش اثرات حوادث و کاهش آسیب پذیری ها انجام می-
شود(قنواتی.)1388 ،
مدیریت بحران عملی است کاربردی و با استفاده از تجزیه و تحلیل بحران های گذشته و با کمک علم و فن
آوری در جستجوی یافتن راه حل یا ابزاری که بوسیله آن:
 -1بتوان از وقوع بحران پیشگیری نمود.
 -2یا ابزار مقابله با آن آماده شود.
واژه بحران یا  Crisisبیش از  5قرن پیش مطرح شد .عبارت امروزی مدیریت بحران برای اولین بار توسط مک
فامارو -با توجه به امکان درگیری موشکی آمریکا و کوبا -عنوان گردید .و با موضوع مدیریت بحران در بالیای
طبیعی اولین بار در سال  1989در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط دکتر فرانس پریس مطرح
شد .در ایران در تاریخ  1348/3/17قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل به تصویب مجلس رسید و بعد در سال
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داشت که این مسئله صرفه اقتصادى قابل مالحظه اى در بر دارد ،از این رو بررسى علمى این موضوع داراى
اهمیت است .مشکالت در زمینه مدیریت و برنامهریزی سوانح نشان دهنده ضعف برنامه ریزی و بهره مندی
نامناسب مدیریت در بکارگیری شیوههای جدید و برنامههای ی با کارایی باال و پایه نظری مستحکم جهت مقابله
با بحران است .در حالی که به نظر می رسد هیچ رویکرد نظری و مدل منسجم و شناخته شده ای در ایران در
این زمینه وجود نداشته و در بیشتر مطالعات به یک جنبه خاص از سانحه پرداخته شده است .لذا برنامه ریزی
برای مدیریت بحران ناشی از سوانح در کشور و تدوین مدل های منسجم با در نظر گرفتن رویکردهای نظری
شناخته شده جهت نیل به این هدف یک موضوع ضروری بوده که میتواند تا حد زیادی در موفقیت عملکرد
مدیریت بحران موثر واقع شود .در این پژوهش مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های ناشی از مخاطرات
تکنولوژیکی در شرکت های پاالیشی گاز حوزه خلیج فارس ارایه می گردد.
میسمی و رمضانی( )1395در تحقیقی با عنوان مدیریت بحران شریان های حیاتی با محوریت زیرساخت های
انرژی نفت و گاز در شهر اراک را مورد بررسی قرار دادند .در این مقاله میزان آمادگی و امکانات سازمان آتش
نشانی اراک جهت اطفای حریق و انجام عملیات های امداد و نجات به هنگام وقوع زلزله ویرانگر مورد بررسی
قرار می گیرد .یکی از مسایل بحران آفرین پس از زلزله درشهر اراک ،انفجارهای پیاپی و آتش سوزی ناشی از
ترکیدن لوله های گاز موجود در تمام نقاط سطح شهر است .عوامل تشدید بحران در زمان زلزله مورد ارزیابی
قرار گرفته نقش آموزش نیروهای داوطلب و مردمی در راستای کاهش تلفات و خسارات تبیین شده است.
همچنین موانعی که بر سر راه جذب نیروهای داوطلب به لحاظ ساختاری و قانونی وجود دارد اشاره شده و
جهت رفع این موانع راهکارهایی ارائه گردیده است .توللی و همکاران( ،)1396در تحقیقی با عنوان مکان یابی
بهینه استقرار تیم مدیریت بحران در یک مجتمع پاالیشگاهی گاز بیان داشتهاند که بحران های بالقوه ناشی از
موارد مختلفی همچون انفجار ،نشت گاز ،مواد سمی همواره مناطق مختلف عملیاتی صنعت گاز کشور ،به
خصوص مجتمع های پاالیشگاهی گاز را تهدید می کند .لذا در این پژوهش با طراحی یک مدل ریاضی بهینه
سازی  MIPبه مکان یابی بهینه محل استقرار تیم مدیریت بحران در یک بحران کامل پرداخته شده و مدل
نهایی برای یک پاالیشگاه گازی در جنوب ایران استفاده گردید .برای این کار اطالعات ورودی توسط نرم افزار
PHASTو تصاویر هوایی مجتمع جمع آوری گردید و با حل گر  CPLEXدر نرم افزاربهینه سازی گمز حل
شد .نتایج نهایی نکات قابل توجهی را نشان می دهد که می تواند برای تصمیم گیری دراختیار تیم مدیریت
بحران قرار گیرد .خان و عباسی ،)2001( 2با اشاره به ازدحام روزافزون واحدهای صنعتی و نیز افزایش ازدحام
واحده ای مسکونی در مجاورت واحدهای صنعتی ،مطالعه وقایع دومینویی را مهم قلمداد کردهاند .ایشان از
رویکرد تجزیهوتحلیل اثرات دومینویی ( )DEAو برنامه کاربردی  DOMIFFECTبرای مطالعه اثرات دومینویی
در یک مجموعه صنعتی استفاده کردهاند .ایشان  16سناریو حوادث فرآیندی را در یک مجموعه  4واحدی
بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که  10سناریو قابلیت تبدیل به رشته دومینویی رادارند .مطالعه ایشان
نشان داده است که حادثه در واحد سنتز آمونیاک 3و راکتور اوره ممکن است باعث رشته دومینویی شوند.
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روش تحقیق
محدوده مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،میدان گازی پارس جنوبی می باشد که یکی از بزرگترین منابع گازی
مستقل جهان به شمار میرود و روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرارگرفته است .این
مخزن در الیهای به ضخامت  450متر ،در عمق حدود  3000متری زیر کف دریا قرار دارد .میزان ذخیره آن
بالغ بر  464تریلیون استاندارد فوت مکعب گاز ( 13تریلیون مترمکعب) و  17000میلیون بشکه میعانات گازی
(معادل  8درصد کل ذخایر جهان و حدود  50درصد ذخایر گازی کشور) است .مساحت بخش واقع شده در
حریم دریایی ایران حدود  3700کیلومترمربع است .این میدان در فاصلهی حدود  104کیلومتری از ساحل
شهرستان عسلویه که محل قرارگیری تجهیزات واقع در خشکی است ،قرار دارد .پاالیش گاز طبیعی و تولید
محصوالت جانبی در پاالیشگاههای مستقل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی که به صورت کامال فشرده و در
مجاورت یکدیگر قرار دارند صورت می گیرد .این پاالیشگاه ها در دو کیلومتری ساحل خلیجفارس در منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس در شهرستان عسلویه واقع در استان بوشهر و در فاصله  270کیلومتری شرق شهر
بوشهر استقرار یافته اند .شکل(.)1

Mono Propylene Glycol

4

5 Rabert& Lajesa
)6Perry et al. (2003
)7 Weston & Jackson (2003
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همچنین حوادث در واحدهای ذخیرهسازی اکسید پروپیلن ،اکسید اتیلن ،مونو پروپیلن گالیکول ،4ذخایر
هیدروژن و سوخت فسیلی ممکن است رشته دومینویی به وجود آورند .رابرت و الجسا ،)2002( 5ادعا دارند
که حالت فعلی چارچوب سنتی در ادبیات موضوع در زمینه های زیر ضعف دارند :پیشبینی و آمادگی برای
بحران ،دسترسی سریع به همه اطالعات الزم ،تصمیمگیری درست در شرایط استرس و عدم قطعیت ،آمادگی
روحی و روانی تیم مدیریت بحران ،آموزش مناسب به تیم مدیریت بحران ،طراحی و مکانیابی اتاق مرکز
مدیریت بحران و تعهد و دخالت مستقیم مدیریت ارشد سازمان در مدیریت بحران .پری و همکاران،)2003( 6
نقشی که اینترنت میتواند در ارتباطات بحران داشته باشد را در برخی شرکتهای آمریکایی بررسی کردهاند.
بررسی ایشان نشان داده است که شرکتها تمایل زیادی به استفاده از اینترنت در ارتباطات بحران ندارند و
روشهای سنتی را ترجیح میدهند ولی ایشان اشاره داشتهاند که این نوع برخورد صرف ًا یک مقاومت در مقابل
تغییر است و اینترنت میتواند در بهبود ارتباطات بحران تأثیر مثبت داشته باشد .وستون و جکسون،)2003( 7
در مقاله خود همچنین بر نقش و اهمیت رهبری در مدیریت بحران تأکیددارند و رهبری را کلید حل مسئله
مدیریت بحران میدانند.
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روش کار

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است زیرا درصدد نوآوری عینی برای شناسایی و بررسی عوامل اثرگذار در
مدل مدیریت بحران در مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی و ارائه الگویی جامع و راهبردی جهت مدیریت بهینه
بحران های استراتژیک در این منطقه میباشد .از آنجائی که این تحقیق در مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی
انجام میشود و از نتایج آن میتوان بطور عملی استفاده نمود تحقیق کاربردی تلقی میگردد .الزم به ذکر است
در این تحقیق ابعاد جدیدی همچون فرهنگ سازمانی ،زیرساختهای منطقهای ،نظارت و چابکی مورد بررسی
قرار گرفته که در تحقیقات گذشته منظور نظر نبوده لذا این تحقیق در حوزه تحقیقات توسعهای نیز قرار دارد.
پس از مرور بر تمامی پژوهش ها و بررسی مدل های موجود در ادبیات پژوهشی در زمینه مدیریت بحران ،از
مدیران ،معاونین و متخصصین ایمنی HSE ،و پدافند غیر عامل مجتمع ،مصاحبه عمیق به منظور شناسایی
عواملی که می توانند در موفقیت بحران های تکنولوژیک در مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی اثرگذار باشند،
برگزار گردید .در گام بعد جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه از روش کدگذاری بهره گرفته شد و
نتایج هشت عامل اصلی را به عنوان عوامل اثرگذار بر مدیریت بحران های تکنولوژیک شناسایی نمود که هر
یک متغیرهای مختلفی را نیز در بر می گیرند .این ابعاد عبارتند از :رهبری و مدیریت ،عوامل انسانی ،فرهنگ
سازمانی ،چابکی سازمان ،سیستم های سازمانی ،زیرساخت های منطقه ای ،تداوم تولید و نظارت مستمر .در
گام ب عد به منظور تایید ابعاد و عوامل استخراج شده در روش کدگذاری ،پرسشنامه ای بر مبنای تکنیک مینی
دلفی طراحی گردید که پس از بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه برای تمامی مدیران و متخصصینی که در
مطالعه کیفی حضور داشتند و همچنین سایر متخصصین در زمینه ایمنی HSE ،و پدافند غیر عامل در مجتمع
به تعداد  35نفر توزیع گردید و از آن ها خواسته شد که تمامی عوامل را به دقت مطالعه نموده و در صورتی که
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شکل( .)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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N  Z 2   2
)(1

رابطه()1

2

 2  N  1  Z 2   2

n

2

نیز انحراف
برای  %5سطح معناداری معادل 1/96است.
 Nهمان حجم کل جامعه آماری است و
معیار بدست آمده از پرسشنامه اولیه است که معادل  0/295می باشد .براین اساس حجم نمونه مورد نیاز در
مرحله دوم جمع اوری اطالعات شامل  383نفر می باشد .همچنین نیز میزان حداکثر خطا می باشد که در
پژوهش های علوم انسانی  0/05در نظر گرفته می شود .بر این اساس حجم نمونه برابر است با:
4414 (1.96) 2  0.295
 383
0.052 (4413)  (1.96) 2  0.295

n



N  Z 2   2
2

 2 N  1  Z 2   2

n

2

بنابراین حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران  383نفر برآورد شده است .جهت توزیع پرسشنامه با توجه به
احتمال وجود پرسشنامه غیرمعتبر ،پرسشنامه های پژوهش در میان  400نفر از مدیران و معاونین توزیع
گردید و  380پرسشنامه معتبر مبنای تحلیل آماری قرر گرفت .همچنین جهت توزیع پرسشنامه ها نیز با توجه
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عوامل مطرح شده ،در موفقیت مدیریت بحران های تکنولوژیک در منطقه پارس جنوبی اثرگذار می باشد ،آن
ها را تایید نمایند .پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت  5درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار داشت؛ در این
پژوهش از نرم افزار  SPSS-20و  Amos-20جهت تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح توصیفی ،استنباطی و
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده می گردد .بر مبنای نتایج ،به میزانی که میانگین ارزیابی پاسخ دهندگان
در حدود  4و یا باالتر از آن باشد به معنای آن است که آن عامل نقش مهمی را در موفقیت مدیریت بحران ایفا
می کند و از نظر آنان مورد تایید قرار گرفته است.
جامعهی آماری شامل مدیران و کارکنان مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی است .با توجه به وجود چندین
مرحله جمع آوری اطالعات و همچنین چندین مقیاس اندازه گیری ،از روش های نمونه گیری مختلفی بهره
گرفته شد .در مطالعه کیفی ،جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت بحران های تکنولوژیک از طریق
مصاحبه و همچنین تایید عوامل شناسایی شده با استفاده از تکنیک مینی دلفی نمونه گیری به طریق غیر
تصادفی و از میان مدیران ارشد و خبرگان سازمان انجام گرفت .همچنین جهت اولویت بندی عوامل اثرگذار بر
مدیریت بحران و تکمیل پرسشنامه ماتریس مقایسه زوجی نیز ،نمونه گیری به طریق غیر تصادفی و از میان
خبرگان سازمان انجام پذیرفت .اما جهت تعیین وضعیت سازمان از منظر هر یک از عوامل اثرگذار بر مدیریت
بحران از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.
همچنین جهت تعیین حجم نمونه در این مرحله نیز از فرمول نمونه گیری کوکران در جامعه محدود استفاده
شد .در این راستا ،برای تعیین حجم نمونه ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه و میان حداقل  30نفر از افراد جامعه
آماری توزیع میگردد تا بتوان بر آن اساس ،انحراف معیار آنها را محاسبه کرد .ضمناً حجم نمونه نهایی بر
اساس رابطه( )1تعیین میگردد:
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جدول( .)1نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ در بررسی پایایی ابزارهای پژوهش
ضریب پایایی

عنوان مقیاس

تعداد سؤال

پرسشنامه شاخصهای موفقیت در مدیریت بحران

4

0/90

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر مدیریت بحران

60

0/96

عامل رهبری و مدیریت

11

0/89

عوامل انسانی

10

0/83

فرهنگسازمانی

7

0/82

چابکی سازمانی

8

0/84

سیستم های سازمانی

6

0/79

زیرساخت های منطقهای

9

0/89

تداوم تولید

4

0/81

نظارت مستمر

5

0/72
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به این که تعداد جامعه آماری مشخص می باشد و به عبارت دیگر جامعه محدود است ،بنابراین هیچ گونه
تفاوتی در انتخاب اعضای جامعه وجود ندارد لذا جهت توزیع پرسشنامه ها ،از روش نمونه گیری تصادفی ساده
استفاده می شود.
در این پژوهش جهت جمع آوری اطالعات در سه مرحله از چهار پرسشنامه بهره گرفته شد .برای آنکه بتوان
به نتایج اندازه گیری اطمینان نمود و به عبارت ساده ،ادعا نمود که دادههای حاصل از اندازهگیری ،قابل اطمینان
هستند ،اندازهگیری باید دارای دو خصوصیت روایی 1و پایایی 2باشد .در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی
پرسشنامه از روش روایی محتوایی ،روایی صوری و روایی سازه استفاده شده است .همچنین جهت بررسی روایی
محتوایی ،پرسشنامه عوامل اثرگذار بر مدیریت بحرانهای تکنولوژیک و همچنین پرسشنامه شاخصهای
موفقیت در مدیریت بحرانهای تکنولوژیک برای چندین نفر از اساتید دانشگاهی و همچنین خبرگان درزمینه
 HSEو پدافند غیرعامل توزیع و گردید و از آنان خواسته شد تا با توجه به هدف پژوهش ،سؤاالت پرسشنامه را
از منظر معیارهای محتوایی موردبررسی قرار دهند؛ پس از بررسی ازنظر اساتید و خبرگان ،اصالحات موردنیاز
انجام گرفت و درنهایت روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش ازنظر آنان مورد تأیید قرار گرفت.
جهت بررسی روایی صوری ،پرسشنامه های پژوهش جهت بررسی برای تعدادی از کارشناسان در سازمان توزیع
گردید و قابل فهم بودن تمامی آیتم های پرسشنامه و تناسب ظاهری پرسشنامه ازنظر آنان بررسی و تأیید
گردید؛ و جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه عوامل اثرگذار بر مدیریت بحرانهای تکنولوژیک ،با توجه به آنکه
ساختار عاملی پرسشنامه عوامل اثرگذار بر مدیریت بحران مشخص میباشد ،پس از جمعآوری دادهها از تحلیل
عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار  Amos-20انجام گرفت .همچنین برای سنجش پایایی مقیاس های
طراحی شده از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد .ضریب آلفای کرونباخ با هماهنگی درونی پرسشها ارتباط
تنگاتنگی دارد و مقدار آن از لحاظ نظری بین صفر تا  +1میباشد .معموالً ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/7را
برای پایایی رضایتبخش تلقی میکنند.

212

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،56بهار 99

نتایج
در این پژوهش ،جهت تحلیل داده ها در مطالعه کیفی از روش کدگذاری با استفاده از تحلیل تم استفاده شده
است .در این روش ،تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری و طبقه بندی واحدهای متنی
موجود ،به طبقه های معنی دار و منطقی(تم) ،و با در نظر گرفتن سه ویژگی فراگیری ،طرد متقابل و استقالل
انجام شد .در نهایت عوامل موثر بر مدیریت بحران های تکنولوژیک که از تحلیل نتایج مصاحبه ها شناسایی
گردید ،شامل  8طبقه می باشد؛ رهبری و مدیریت ،عوامل انسانی ،فرهنگ سازمانی ،چابکی سازمانی ،سیستم
های سازمانی ،زیرساخت های منطقه ای ،تداوم تولید و نظارت مستمر .در هر عامل ،پرسشنامه ای بر مبنای
تکنیک مینی دلفی طراحی گردید و برای تمامی مدیران و متخصصینی که در مرحله مصاحبه مشارکت
داشتند ،و همچنین سایر مدیران و متخصصین در زمینه  ،HSEمدیریت بحران و پدافند غیرعامل توزیع گردید.
پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت  5درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار داشت .نتایج با استفاده از نرم افزار
 SPSS-20مورد تحلیل قرار گرفت.
بر مبنای نتایج حاصل شده ،به میزانی که میانگین ارزیابی پاسخ دهندگان در حدود  4و یا باالتر از آن باشد به
معنای آن است که آن عامل نقش مهمی را در مدیریت بحران ایفا می کند و از نظر آنان مورد تایید قرار گرفته
است .در جدول( )2میانگین و انحراف استاندارد ارزیابی پاسخدهندگان از نقش رهبری و مدیریت در موفقیت
مدیریت بحران های تکنولوژیک در مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی به عنوان نمونه ایی از نتایج این پرسشنامه
ارائه می گردد.
جدول( .)2نتایج حاصل از تایید شاخص های مدیریت و رهبری بر مبنای تکنیک مینی دلفی (نگارنده)
انحراف

رهبری و مدیریت

میانگین

آمادگی اعضاء هسته مدیریت بحران بر شرح وظایف خود در فرآیند مواجهه با شرایط بحرانی

4/50

0/615

تخصیص بودجه الزم توسط رهبران سازمان جهت فرآیندهای مواجهه با بحران

4/31

0/738

تامین مناسب و به موقع منابع جهت فرایندهای لجستیک و اجرایی در زمان وقوع بحران

4/49

0/702

عدم وجود فرایندهای زمانبر و پیچیده اداری جهت کسب مجوزهای الزم در مواقع مواجهه با بحران

4/37

0/843

تفویض اختیار الزم به مدیران در هنگام مواجهه با شرایط بحرانی

4/23

0/690

وجود ترتیب جانشینی برای اعضاء هسته مدیریت بحران مرکزی

4/17

0/857

استاندارد

مهارت و آگاهی جانشین های هسته مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی

4/46

0/657

ارتباطات مستمر و موثر با سازمان ها و نهادهای حاضر در منطقه ،جهت هماهنگی در مواجهه با شرایط بحرانی

4/23

0/808

کارایی الزم تیم های مقابله با شرایط اضطراری( )ERTدر مواجهه با بحران

4/63

0/690

تعریف معیارهای دقیق برای انتخاب کارآمد اعضاء سیستم مدیریت بحران

4/09

0/562

حمایت مدیریت در مراحل مختلف مواجهه با بحران

4/57

0/558
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با توجه به جدول( )1پایایی در تمامی ابعاد اندازهگیری و همچنین در کل مقیاسها از میزان  0/7باالتر و در
سطح مطلوب میباشد .درمجموع میتوان گفت که پایایی مقیاس های اندازهگیری متغیرهای پژوهش مورد
تأیید میباشد.
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جدول( .)3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش (نگارنده)
انحراف معیار

متغیر

دامنه

میانگین

رهبری و مدیریت

1-5

3/64

0/304

عوامل انسانی

1-5

3/14

0/395

فرهنگ سازمانی

1-5

2/91

0/513

چابکی سازمانی

1-5

3/37

0/358

سیستم های سازمانی

1-5

2/89

0/382

زیرساخت های منطقه ای

1-5

2/41

0/544

تداوم تولید

1-5

2/88

0/750

نظارت مستمر

1-5

3/35

0/513

شاخص موفقیت در مدیریت بحران

1-5

3/10

0/448

به منظور بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته می شود .ابتدا با
استفاده از نرم افزار  Amosبرازش مدل مفهومی پژوهش با داده های حاصل شده مورد بررسی قرار می گیرد و
پس از تایید مدل نهایی پژوهش ،به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته می شود .با توجه به آنکه یکی از
مهمترین پیش فرضهای روش حداکثر درست نمایی که اغلب به عنوان عمومیترین روش برآورد پارامترها در
الگویابی معادله ساختاری شناخته میشود ،بررسی نرمال بودن چند متغیره میباشد .این پیش فرض در نرم
افزار  Amosبا استفاده از ضریب مردیا و نسبت بحرانی حاصل از آن مورد بررسی قرار می گیرد .در بررسی
پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها ،بنتلر (Hill, 1995) 3پیشنهاد می کند که مقادیر کوچکتر از  5برای
 C.Rبه عنوان عدم تخطی از نرمال بودن چند متغیره در نظر گرفته می شود .بنابراین چنانچه نسبت بحرانی
حاصل از ضریب مردیا از میزان  5کمتر باشد ،به معنی آن است که پیش فرض نرمال بودن چند متغیره رعایت
شده است .در جدول( )4نتایج حاصل از بررسی این پیش فرض ارائه شده است.
جدول( .)4نتایج حاصل از بررسی پیش فرض نرمال بودن چند متغیره (نگارنده)
نرمال بودن چند متغیره
ضریب مردیا ()Mardia's C

نسبت بحرانی ()CR

0/708

0/441
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میانگین حاصل شده در ارتباط با تمامی عامل ها در ابعاد هشت گانه مدل مدیریت بحران در حدود  4و باالتر از
آن می باشد و بنابراین تمامی ابعاد و شاخص های استخراج شده در مرحله کدگذاری تایید گردید.
در جدول( ،)3برخی از آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است .دامنه پاسخ ها در بازه  1تا  5قرار
دارند و بنابراین به میزانی که میانگین حاصل شده کمتر از  3باشد ،بدین معنی است که از دیدگاه کارشناسان
و مدیران مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی وضعیت آن متغیر در مجموعه در سطح مطلوبی قرار ندارد .بر
مبنای نتایج حاصل از جدول  ،2کمترین میانگین از بین ابعاد مختلف ،مربوط به زیرساخت های منطقه ای با
میانگین  2/41و باالترین میانگین مربوط به رهبری و مدیریت می باشد .همچنین نتایج نشان داد که میانگین
تداوم تولید ،سیستم های سازمانی و فرهنگ سازمانی نیز از سطح متوسط پایین تر می باشد و بنابراین نیاز به
سرمایه گذاری در زمینه آن ها وجود دارد.
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برای محاسبه ساختار عاملی عوامل پیش بین مدیریت بحران در گام اول ضرایب همبستگی بین عوامل پیش
جدول( .)5چکیده نتایج محاسبه ضرایب همبستگی بین عوامل پیش بین مدیریت بحران (نگارنده)
ضرایب همبستگی
عنوان متغیر

1

 .1رهبری و مدیریت

-

2

3

4

6

5

7

 .2عوامل انسانی

**0/62

-

 .3فرهنگ سازمانی

**0/41

**0/58

-

 .4چابکی سازمانی

**0/35

**0/35

**0/55

-

 .5سیستم های سازمانی

**0/34

**0/30

**0/45

**0/51

-

 .6زیرساخت ها

**0/61

**0/58

**0/33

**0/37

**0/29

-

 .7تداوم تولید

**0/45

**0/69

**0/53

**0/25

**0/27

**0/43

-

 .8نظارت مستمر

**0/52

**0/70

**0/53

**0/30

**0/30

**0/51

**0/67

*= معناداری آماری در سطح α≥ 01/0≥0/05؛ **= α≥0/05؛ .N=203

بنابراین در راستای تایید ساختار عاملی مورد بررسی ،مدل اندازه گیری عوامل پیش بین مدیریت بحران ترسیم
گردید و سپس برازش مدل طراحی شده با داده ها مورد بررسی قرار گرفت .در شکل( )2این مدل به صورت
اولیه ارائه شده است.

شکل( .)2مدل اندازه گیری عوامل پیش بین مدیریت بحران (نگارنده)

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

بین محاسبه شد .در جدول()5چکیده این نتایج گزارش شده است.
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شکل( .)2تصویر مدل برازش یافته ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران (نگارنده)

همانگونه که شکل( )2نشان می دهد ،برازش یافتن مدلی که بتواند هر هشت عامل پیش بین مدیریت بحران را
در ذیل یک متغیر مکنون جا ی دهد نیازمند در نظر گرفتن کواریانس هایی بین مقادیر خطای عامل رهبری و
مدیریت با عامل زیرساخت های منطقه ای ()r=0/31؛ بین مقادیر خطای عامل زیرساخت های منطقه ای با
خطای عامل فرهنگ سازمانی ( )r=-0/15و با خطای چابکی سازمانی ()r=0/12؛ بین مقادیر خطای عامل
فرهنگ سازمانی با خطای عامل چابکی سازمانی ( )r=0/42و با خطای عامل سیستم های سازمانی ()r=0/30؛ و
بین مقادیر خطای عامل چابکی سازمانی با خطای عامل سیستم های سازمانی ( )r=0/43بوده است .در
جدول( )6شاخص های برازش در مدل اصالح شده ارائه شده است.
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پس از ترسیم مدل اولیه با توجه به آنکه شاخص های برازش مدل اولیه جدول ( )6از میزان مجاز فاصله داشت
بنابراین نیاز مدل به اصالح را نشان داد .اصالح در مدل اندازه گیری شامل حذف روابط غیر معنی دار و
همچنین اضافه نمودن روابطی است که عالوه بر معنی داری آماری ،دارای مبانی نظری زیربنایی می باشند.
بررس ی برآورد ها و همچنین شاخص های اصالحی پیشنهاد شده در نرم افزار  Amosنشان داد ،که بین برخی
از خطاهای مربوط به متغیر های پیش بین کوواریانس برقرار می باشد .بنابراین با استفاده از شاخص های
اصالحی مسیرهای پیشنهادی که همسو با مبنای نظری و پژوهشی بودند مشخص شد .شکل( )2نتایج این
تحلیل را نشان می دهد.
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جدول( .)6شاخص های برازش برای ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران (نگارنده)
شاخص های برازش مطلق
Chi-squire/df

P

GFI

AGFI

NFI

CFI

RFI

IFI

TLI

RMSEA

حد
مجاز

کمتر5

<0/05

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≥0/08

>0/05

مدل
اصالحی

21/83÷14=1/56

0/08

0/97

0/93

0/97

0/99

0/94

0/99

0/98

0/053

0/42

* .معیار قضاوت شاخص ها ،دیالها.)452 :2000( 5

همانطور که در جدول( )6نیز مشخص شده است ،شاخص های برازش برای مدل اصالح شده در شکل( )2در
تمامی موارد قابل قبول می باشد .بنابراین مدل اولیه برای ساختار عاملی عوامل پیش بین مدیریت بحران از
برازش مناسبی با داده ها برخوردار است (P<0/05؛ SRMR >0/08؛  .)RMSEA>0/08اما از میان مسیر
های پیشنهادی در مدل اصالحی ،مسیرهای بین مقادیر خطای زیرساخت های سازمانی با دو مقادیر خطای
عامل فرهنگ سازمانی و چابکی سازمانی را به دو دلیل نمی توان در مدل منطقی گنجاند .اول اینکه این قایل
شدن این مسیر ها در مدل نهایی به معنای قرار دادن زیرساختهای سازمانی در دو عامل کلی تر است که این
از منظر نظری قابل توجیه نیست .دوم اینکه ضرایب این مسیر ها ناچیز است و به نظر می رسد بیشتر تحت
تاثیر خطای اندازهگیری ابزارها ایجاد شده باشد .از این رو در مدل نهایی از این دو مسیر چشم پوشی شده
است .شکل( )3تصویر مدل نهایی برازش یافته ساختار عاملی عوامل پیشبین در مدیریت بحران را نشان می
دهد و در جدول( )7شاخص های برازش مدل نهایی ارائه شده است و با سطح مجاز و شاخص های برازش در
مدل اصالح شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

شکل( .)3تصویر مدل برازش یافته نهایی برای تبیین ساختار عوامل پیش بینی مدیریت بحران (نگارنده)
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شاخص های تطبیقی یا نسبی

شاخص های مقتصد
PCLOSE
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جدول( .)7شاخص های برازش برای ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران (نگارنده)
شاخص های برازش مطلق

شاخص های مقتصد

شاخص های تطبیقی یا نسبی

Chi-squire/df
کمتر5

P
<0/05

GFI
≤0/90

AGFI
≤0/90

NFI
≤0/90

CFI
≤0/90

RFI
≤0/90

IFI
≤0/90

TLI
≤0/90

RMSEA
≥0/08

PCLOSE
>0/05

مدل
اصالحی

21/83÷14=1/56

0/08

0/97

0/93

0/97

0/99

0/94

0/99

0/98

0/053

0/42

مدل نهایی

28/85÷16=1/80

0/03

0/97

0/92

0/96

0/98

0/94

0/98

0/97

0/060

0/25

حد مجاز

* .معیار قضاوت شاخص ها ،دیالها (.)452 :2000

همانطور که در جدول( )7مشاهده می گردد ،شاخصهای برازش برای مدل اصالحی اولیه در تمامی موارد قابل
قبول بوده است .بنابراین مدل اولیه برای ساختار عاملی عوامل پیش بین مدیریت بحران از برازش مناسبی با
داده ها برخوردار بوده است (P<0/05؛ SRMR >0/08؛  .)RMSEA>0/08در مدل نهایی نیز تنها یک
شاخص از حد بحرانی اندکی تخطی داشته است( )P>0/05که میزان این تخطی نیز ناچیز بوده است .اما سایر
شاخص های برازش حکایت از برازش مناسب مدل نهایی داشته اند (SRMR>0/08؛ .)RMSEA>0/08
بحث
در این پژوهش کاربردی و توسعه ای سعی می شود تا با شناسایی و مدل سازی عوامل موثر در برنامه ریزی
مدیریت بحران الگویی راهبردی برای موفقیت در مدیریت بحران های تکنولوژیکی آینده در پاالیشگاه های
مجتمع پارس جنوبی ارایه گردد .در این راستا در چارچوب یک مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) با هدف شناسایی
و بررسی عوامل اثر گذار در مدل مدیریت بحران مجتمع پارس جنوبی در قالب دو هدف طراحی شد:
شناسایی عوامل اصلی و فرعی اثرگذار بر مدیریت بحران های تکنولوژیک در صنعت پاالیش گاز
()1
کشور در پاالیشگاههای گاز پارس جنوبی؛
طراحی و بررسی مدل جامع مدیریت بحران های تکنولوژیک در مجتمع پاالیشگاهی پارس جنوبی.
()2
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همانطور که در شکل( )3نیز مشاهده می شود ،ساختار نهایی عوامل پیش بینی کننده مدیریت بحران در
ساختاری متشکل از یک عامل کلی ،دو عامل سطح دوم و دو عامل سطح سوم قابل تبیین بوده اند .در سطح
اول ،ساختار عوامل پیش بین متشکل از دو متغیر مکنون و دو متغیر مشاهده شده بودند .متغیر مکنون اول
(r=0/92؛  )R2=0/84متشکل از یک متغیر مکنون سطح سوم (r=0/82؛  )R2=0/67شامل دو عامل رهبری و
مدیریت (r=0/81؛  )R2=0/65و زیرساخت های منطقه ای(r=0/76؛  ،)R2=0/58و متغیر اندازه گیری شده
عوامل انسانی بود .متغیر مکنون دوم (r=0/69؛  )R2=0/48متشکل از متغیر اندازه گیری شده فرهنگ سازمانی،
و یک متغیر مکنون سطح سوم (r=0/73؛  )R2=0/53متشکل از دو عامل چابکی سازمانی (r=0/79؛ )R2=0/62
و سیستم های سازمانی (r=0/65؛  )R2=0/42بود .متغیرهای مشاهده شده نیز شامل تداوم تولید (r=0/80؛
 )R2=0/64و نظارت مستمر (r=0/83؛  )R2=0/68بودند .در جدول( )7شاخص های برازش مدل اندازه گیری
اولیه ،اصالح شده و نهایی عوامل پیش بین در مدیریت بحران ارائه شده است.
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به منظور تحقق این اهداف ،فرایندی چهار مرحله ای برای پژوهش در نظر گرفته شد .مرحله اول پژوهش
بررسی ادبیات پژوهشی و نظری در زمینه مدیریت بحران تکنولوژیک بود .نتیجه این مرحله به تدوین مبانی
نظری و پیشینه پژوهش منجر شد .سپس در مرحله دوم در طی جلسه مصاحبه ای با مدیران (به روش اشباع
اطالعاتی) ،عوامل اصلی موثر بر مدیریت بحران از دید آنها شناسایی شد .نتیجه کد گذاری پاسخ های مدیران
هشت عامل را پیشنهاد داد )1( :رهبری و مدیریت )2( ،عوامل انسانی )3( ،فرهنگ سازمانی )4( ،چابکی
سازمان )5( ،سیستم های سازمانی )6( ،زیرساخت های منطقه ای )7( ،تداوم تولید و ( )8نظارت مستمر.
در گام سوم مدل مفهومی پژوهش بر اساس یافته های استخراج شده از مصاحبه با نمونه ای از مدیران شرکت
گاز پارس جنوبی طراحی شد.
در مرحله چهارم ،داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل برازش یافته مدیریت
بحران استخراج شد .برای اعتباریابی مدل ،ابتدا ساختار عاملی آن محاسبه شد .محاسبات همبستگی از روابط
مثبت و معنادار بین تمام عوامل حمایت کرد .برای اعتباریابی مدل ،ابتدا ساختار عاملی آن محاسبه شد.
محاسبات همبستگی از روابط مثبت و معنادار بین تمام عوامل حمایت کرد (min=0/25؛ max=0/70؛
m=0/46؛ .)SD=0/14
نتایج بررسی ساختار عاملی شکل ( ،)1نشان داد که ساختار عوامل به صورت هشت عامل اندازه گیری شده در
ذیل یک متغیر مکنون مشترک برازش خوبی با داده ها ندارد جدول ( .)6اما مدل اصالح شده شکل ( )3با ورود
چند زیرسطح به متغیر مکنون برازش خوبی را با دادهها نشان داد جدول ( .)6بر اساس این مدل ،دو عامل
مکنون در سطح دوم و دو عامل مکنون در سطح سوم به مدل افزوده شد .به بیان دیگر ،مدل از هشت متغیر
اندازه گیری شده و پنج متغیر مکنون شکل یافت .از پنج متغیر مکنون دو متغیر سطح سوم ،دو متغیر سطح
دوم و یک متغیر سطح اول بود که واریانس مشترک تمام متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده را تبیین کرد.
متغیر های مکنون سطح دوم ،یک متغیر از ترکیب واریانس مشترک دو عامل اندازه گیری شده رهبری و
مدیریت و زیرساخت های منطقه ای شکل یافت که این عامل مکنون «منابع» نام گرفت .عامل سطح سوم دیگر
نیز از ترکیب عوامل اندازه گیری شده چابکی سازمانی و سیستم های سازمانی تشکیل شد که به علت ارتباط
زیاد آن با امکانات سخت افزاری با عنوان «سخت افزار» نام گرفت .در عوامل سطح دوم ،یک عامل مکنون از
ترکیب عامل مکنون سطح سومی منابع و عامل اندازه گیری شده عوامل انسانی تشکیل شد که به دلیل نقش
اساسی و زیربنایی این دو عامل در مدیریت بحران به عنوان «عامل زیربنایی» نام گرفت .عامل سطح دوم دیگر
نیز از ترکیب عامل مکنون سطح سومی سخت افزار و فرهنگ سازمانی شکل گرفت که به دلیل ارتباط این
عوامل با سازمان ،عامل مکنون سطح دومی با عنوان «عوامل سازمانی» نام گرفت .دو عامل اندازه گیری شده
تداوم تولید و نظارت مستمر نیز به صورت مستقیم و بدون واسطه با متغیر مکنون سطح اول «عامل پیش بینی
کننده مدیریت بحران» ارتباط داشتند.
قرار گرفتن دو عامل رهبری و زیرساخت های منطقه ای در ذیل یک متغیر مکنون می تواند نشان دهنده این
باشد که دو عامل وابستگی باالیی به یکدیگر داشته باشد .بدین معنا ،در شرایطی که رهبری و مدیریت ضعیف
باشد تاثیر زیرساخت های منطقه ای زیاد به چشم نخواهد آمد .از طرف مقابل ،در شرایطی که زیرساخت های
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نتیجه گیری
در این مطالعه عوامل اصلی موثر بر مدیریت بحران شامل رهبری و مدیریت ،عوامل انسانی ،فرهنگ سازمانی،
چابکی سازمان ،سیستم های سازمانی ،زیرساخت های منطقه ای ،تداوم تولید و نظارت مستمر شناسایی شدند.
سپس مدل مفهومی پژوهش و مدل برازش یافته مدیریت بحران بر اساس یافته های جمعآوری شده استخراج
و مورد اعتباریابی قرارگرفت و اولویت عوامل در پیشبینی شاخص مدیریت بحران به ترتیب به صورت عوامل
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منطقه ای نیز ضعیف باشند انتظار می رود تاثیرات مثبت رهبری و مدیریت زیاد به چشم نیاید یا اینکه مدیران
در انجام وظایف خود غالب ًا با ناکامی مواجه شوند .در مجموع از این رابطه چنین می توان استنباط کرد که
زیرساختهای منطقه ای در صورتی که رهبری و مدیریت ضعیف باشد کارساز نخواهد بود .همچنین ،انتخاب
مدیران کارامد نیز در صورتی که زیرساخت های منطقه ای ضعیف باشد تاثیر خاصی بر پیش برد اهداف
مدیریت بحران نخواهد داشت .به بیان بهتر ،رشد یک جانبه در هر یک از این دو عامل نمی تواند تغییرات
محسوسی در موفقیت مدیریت بحران ایجاد کند پس برای دستیابی به تغییرات مطلوب باید رشد هماهنگ در
این دو عامل پی گیری شود.
رابطه مستقیم ،بیواسطه و پررنگ عوامل تداوم تولید و نظارت مستمر با عامل تعیینکننده مدیریت بحران را
اینگونه میتوان تبیین کرد که وجود هر یک از عوامل دیگر شامل عوامل سازمانی و عوامل زیربنایی
درصورتیکه تداوم تولید و نظارت مستمری در فرایند رخداد بحران وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار چندانی
در موفقیت سازمان در مدیریت بحران داشت.
رابطه مستقیم و بیواسطه این دو عامل با عامل مکنون کلی نیز میتواند به این معنا باشد که تأثیر این دو عامل
بر مدیریت بحران وابستگی چندانی به بسترهای الزم در ابعاد دیگر ندارد .به عبارتی ،وجود تدابیر متناسب با
بهبود در این دو عامل حتی اگر سایر ابعاد نیز بستر مناسبی را ارائه نکنند ،میتوانند حداقل تا سطوحی در
پیش برد مدیریت بحران مؤثر باشند .به عبارتی ،این دو عامل در نقشآفرینی در مدیریت بحران نسبت به
عوامل دیگر استقالل اثر بیشتری خواهند داشت.
محاسبات مدل عامل نشان داد شکل( )3بارز ترین نقش در عامل کلی پیش بینی کننده مدیریت بحران مربوط
به عوامل زیربنایی بوده است ( .)r=0/92از میان زیرمجموعه های عوامل زیربنایی ،عوامل انسانی نسبت به منابع
(شامل دو متغیر رهبری و مدیریت و زیرساخت های منطقه ای) نقش بارز تری داشته است ( .)r=0/93در
اولویت بعدی ،از میان زیرمجموعه های عوامل پیش بین مدیریت بحران ،نظارت مستمر ( )r=0/83و تداوم
تولید ( ) r=0/80قرار داشتند .عامل سازمانی با وجود پوشش سه عامل اندازه گیری شده در اولویت آخر قرار
داشت ( .)r=0/69بنابراین در مجموع ،هنگامی که مقایسه تنها بین هشت عامل اندازه گیری شده انجام بشود،
بیشترین سطح تاثیر گذاری در ساختار عوامل پیش بین مدیریت بحران بر اساس مدل اصالح شده به ترتیب
عبارت بود از )1( :عوامل انسانی ()0/93×0/92=0/86؛ ( )2نظارت مستمر ( )3( ،)0/83تداوم تولید ()0/80؛ ()4
فرهنگ سازمانی ()0/95×0/69=0/66؛ ( )5رهبری ()0/81×0/82×0/92=0/61؛ ( )6زیرساخت های منطقه ای
()0/76×0/82×0/92=0/57؛ ( )7چابکی سازمانی ()0/79×0/73×0/69=0/40؛ و ( )8سیستم های سازمانی
(.)0/65×0/73×0/69=0/33
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انسانی ،تداوم تولید ،نظارت مستمر ،فرهنگسازمانی ،رهبری و مدیریت ،زیرساختهای منطقهای ،چابکی
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که اجزای آن در کنش متقابل با هم قرار داشته و عملکرد و شرایط هر جزء از این سیستم می تواند بر عملکرد
سایر اجزای سیستم تاثیرگذار باشد .در حالت کلی ،این مطالعه مدل ساختاری متفاوتی با مدل برچر (Bentler,
) 2005ارایه می کند .در مدل برچر عوامل کلی تر و دوربرد تر مورد توجه قرار گرفته در حالی که در این مدل
عوامل اختصاصی تر مورد توجه قرار گرفته است .این دو مدل می توانند مکمل یکدیگر باشند .یافتههای این
تحقیق پیشنهاد می نماید وجود تدابیر متناسب برای بهبود در دو عامل تداوم تولید و نظارت مستمر حتی اگر
سایر ابعاد نیز بستر مناسبی را ارائه نکنند ،میتوانند حداقل تا سطوحی در پیش برد مدیریت بحران مؤثر
باشند .پرهزینهترین و کم صرفهترین مداخالت اصالحی برای بهبود وضعیت مدیریت بحران میتوانند آنهایی
باشند که صرفاً چابکی سازمانی و سیستمهای سازمانی را مدنظر قرار دهند .همچنین مداخالت اصالحی در
سختافزار سازمانی تا زمانی که نتواند بر بهبود فرهنگسازمانی تأثیر داشته باشد نمیتواند تاثیر چندانی در
بهبود مدیریت بحران داشته باشد .عالوه بر این رشد یکجانبه در هر یک از دو عامل رهبری و زیرساختهای
منطقهای نمیتواند تغییرات محسوسی در موفقیت مدیریت بحران ایجاد کند و برای دستیابی به تغییرات
مطلوب باید رشد هماهنگ در این دو عامل پی گیری شود.
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