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چکیده
آنهارا بقايوحیاتازهرسوروهستندکهروبهگوناگونیهايبحرانباهاحاضرسازماندرعصر

کسب ضمنکهعمل خواهند کردها زمانی موفقسازمان، شرایطیدرچنیندهند.قرار میموردهجوم
شرایط مناسبی براي کاهش یا از بین بردن آن ، بینی آنانها و پیشاین بحرانبهشناخت کافی نسبت

هاي تأثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحرانشناساییهدفباحاضرفراهم آورند. در این راستا پژوهش
همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل - اي توصیفی سازمانی و بر مبناي مطالعه

به تعداد ، مدیران و کارکنان شاغل در کارخانه نیرو کُلر اصفهان که حداقل مدرك آنان کارشناسی بوده
گیري نفر محاسبه و روش نمونه178م نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد باشد. حجنفر می400
49اي تصادفی متناسب با حجم جامعه آماري بوده است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه طبقه

ساخته سؤالی محقق21) براي سنجش هوش سازمانی و پرسشنامه 2010سؤالی استاندارد آلبرخت (
ها باشد که روایی آنان به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامهمیدیریت بحرانبراي سنجش م

) تأیید شده 908/0) و مدیریت بحران (942/0با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي هوش سازمانی (
اختاري و به روش مدلسازي معادالت سAmos 21افزار ها با استفاده از نرماست. تجزیه و تحلیل داده

هاي پژوهش نشان داد که هوش سازمانی با ضریب انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه
حین و بعد از وقوع داشته است. این در ، هاي سازمانی در قبلتأثیر مستقیم باالیی بر کنترل بحران945/0

987/0با ضریب »سرنوشت مشترك«، گانه هوشمندي سازمانیهاي هفتحالی است که در بین مؤلفه
هاي سازمانی داشته است. بیشترین تأثیر را در کنترل بحران
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کارخانه نیرو کُلر اصفهان.، مدیریت بحران، هاي سازمانیبحران، هوش سازمانیهاي کلیدي:واژه

مقدمه-1
بقايو حیاتازهرسوکههاي گوناگونی رو به روهستندها و چالشبحرانباهاسازمانامروزه

کهعمل خواهند کردموفقها زمانیسازمان، شرایطیچنیندر.دهدمیقرارهجومموردراآنها
شرایط مناسبی براي کاهش یا ، بینی آنانها و پیشاین بحرانبهکسب شناخت کافی نسبتضمن

اي از همواره باید مجموعه، . در این راستا]2700- 2693صص ، 1[از بین بردن آن فراهم آورند
ها تنظیم شود هاي عملی براي مواجهه با تحوالت احتمالی آینده در داخل سازمانها و برنامهطرح

بینی نشده و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش
ی براي بینی منظم و کسب آمادگمدیریت بحران بر ضرورت پیش، . بنابراین]2[کنندرا کسب

سودآوري و ، طور جدي شهرترویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تأکید دارد که به
ها علی رغـم بروز برخی از بحران. ]171-158صص ، 3[کنند یا حیات سازمان را تهدید می

هاي تهدیدکننده سازمان ناپذیر و حذف تمامی بحراناجتناب، تمـامی تمهیـدات به عمـل آمـده
هاي نوین ها و قابلیترسد که به مهارت. بـه این منظـور بـه نظر می]24- 1صص، 4[ناممکن است 

سازي سازمان جدیدترین راهکار مدیران برجسته هوشمند.]5[مدیریتی و سازمانی نیاز است
هاي درون و بینی و کسب آمادگی براي رویارویی با چالشهاي نوین براي پیشسازمان

تر در بازار رقابت در کننده آنان به منظور حضور هرچه قويو کاهش اثرات تهدیدسازمانی برون
.]7؛ 265- 257صص ، 6[باشد شرایط متغیر موجود می

هایی موفق و کارا خواهند گونه که در دنیاي انسانی و در حیات پرتالطم بشري انسانهمان
ن بتواننـد بر مـسائل و مشکالت گیـري از آبود که داراي هوشی سرشـار باشـند و بـا بهـره

، 8[گونه خواهد بـود به طور قطع در دنیاي سازمانی نیز وضع به همین، زندگی خود فایق آیند
هايالزامازسازمانی یکیهوشارتقايامروزدردنیاي. ]31-15صص ، 9؛ 1324-1314صص 

اطالعات تحلیلووتجزیهکسبطریقازبتوانندتاهاستسازماناغلبانکاربرايغیرقابل
- 272صص ، 11؛ 10[بیفزایند خودهايبر قابلیت، آگاهیوایجاددانشافزایشطوروهمین

راخودرافطامحیطاطالعاتهامی شودتا سازمانموجبسازمانیهوش. افزایش]284
سازمانی درونهاي با افزایش آگاهی از چالشوکردهتحلیلوتجزیهبیشتريبادقتوترسریع
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، اندازد نسبت به مقابله با آنان و رفع خطرات احتمالي كه بقاي سازمان را به خطر مي، و محيطي
- 1314صص ، 8؛ 265-257صص ، 6[نهايت كارايي و اثربخشي را افزايش دهند  اقدام و در

  .]99-89صص ، 12؛ 1324
، ان به صورت اخصهاي توليدي در ايران به صورت اعم و كارخانه نيرو كلر اصفه شركت

هاي  ويژه شركت همواره در تقابل با مسائل و مشكالتي از قبيل وجود رقباي زياد خارجي و به
، بدنام شدن محصول، المللي هاي بين تحريم، هاي قـانوني  سازي قوانين و الزام پياده، چيني

سايل و دزديده شدن و، آميز شايعات جنجال، اعتصاب، كننده مخدوش شدن خدمات پشتيباني
بالياي طبيعي در جهت انهدام ، آميز درگيري خصومت، خواري دهي و رشوه رشوه، تجهيزات

خراب شدن سيستم اطالعات سازماني و غيره قرار دارند. در چنين مواردي داشتن ، محصوالت
موشـكافي تغييـرات و آگـاهي از بـروز بحـران اهميـت فـراوان ، ظرفيت هوشي بـاالي سـازمان

العمل  هايي كه داراي ظرفيت هوشي باالتري هـستند بـه طور طبيعي عمل و عكس سازماندارد. 
هاي پيش رو داشته و  پـذيري بيشتري در مقابله با بحران  سريع و هوشمندانه و انعطـاف

موقع  خواهنـد بـود. هوشمند نبودن سازمان باعث خواهد شد كه اطالعات الزم و به تر موفـق
ريزي براي مقابله با آنان صورت  ها و همچنين انجام برنامه شناسايي بحرانبيني و  براي پيش

نگرفته و مديران و مجموعه كاركنان را غافلگير نموده و عواقب ناگواري براي مجموعه شركت 
هاي توليدي در ايران  هاي اندكي كه در شركت و با توجه به پژوهش كند. در اين راستا ايجاد مي

نويسندگان بر آن شدند كه در اين پژوهش به بررسي ، صورت گرفته استدر حوزه بيان شده 
تأثير هوش سازماني بر مديريت بحران در كارخانه نيرو كلر اصفهان بپردازند. بنابراين 

هاي آن بر مديريت بحران در  شود كه آيا هوش سازماني و مؤلفه پژوهش با اين سؤال آغاز مي
 ارد؟كارخانه نيرو كلر اصفهان تأثير د

 

  هاي پژوهش مرور مباني نظري و پيشينه - 2

  مديريت بحران سازماني - 1- 2

يعني فـرو نشـاندن آتـش؛ بـه ايـن      ، بر اين باور بود كه مديريت بحران، نگرش سنتي به مديريت بحران
كننـد تـا    مي نشينند و پس از بروز ويراني سعي معنا كه مديران بحران در انتظار خراب شدن امور مي

ـازند  از خرابي ضرر ناشي ـازگي نگـرش بـه    . ولـي بـه   ]24- 1صـص  ، 4 [ ها را محدود س ايـن واژه   ت
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هـاي عملـي بـراي     ها و برنامه اي از طرح همواره بايد مجموعه، عوض شده است. براساس معناي اخير
ـازمان   ـات         مواجهه با تحوالت احتمالي آينده در داخـل س ـا تنظـيم شـود و مـديران بايـد دربـاره اتفاق ه

ـا وقـايع پـيش    احتمالي بنـابراين  . ]2[بينـي نشـده را كسـب كننـد     آينده بينديشند و آمادگي رويارويي ب
ـا آن دسـته از مسـائل       مديريت بحران بر ضرورت پيش بيني منظم و كسب آمادگي بـراي رويـارويي ب

كننـد   سودآوري و يا حيات سازمان را تهديد مـي ، داخلي و خارجي تأكيد دارد كه به طور جدي شهرت
 .]171- 158صص ، 3؛ 2700- 2693صص ، 1[

تواند به معناي انحراف از وضعيت تعادل عمومي رابطه سازمان  مفهوم بحران سازماني مي
با محيط يا تعريفي از خصوصيت محيطي باشد كه سازمان مجبور است به صورت مستمر از 

تأثيرگذاري  اي با احتمال وقوع كم و . يك بحران سازماني پديده]13[آن آگاهي داشته باشد 
مبهم ، كند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل زياد است كه قابليت اجرايي سازمان را تهديد مي
، 6[سرعت اتخاذ شود  هاي مربوط به آن بايد به بودن تأثيرات و وسايل حل آن است و تصميم

حت اي است كه امكان بالقوة آن را دارد كه تمام سازمان را ت حادثه، . بحران]265-257صص
حد   طور كلي بهداشت و سالمت يك سازمان خسارت بي شهرت و به، به مال تأثير قرار داده و

هاي مختلف در  بندي ديدگاه به دسته 1. در جدول ]2700-2693صص ، 1[و حصر وارد كند 
 هاي سازماني پرداخته شده است. خصوص بحران

  
  لفهاي مخت هاي سازماني از ديدگاه بندي بحران طبقه  1جدول 

  

 رديف
ماهيت 

 بندي طبقه

انواع 

 ها بحران
 ها تعاريف و ويژگي

  
  
1 

  
  

از نظر 
 زمان وقوع

  
 ناگهاني

بيني كمي دارند/ صراحت و روشني آنها  آيند/ قابليت پيش وجود مي با سرعت به
شوند/ در يك  اي شروع مي دفعه متمركز است/ آشكارند/ از يك رويداد مشخص يك

ندند/ و از عدم انطباق سازمان با يك جنبه يا تعداد كمي از پيو زمان ثابت به وقوع مي
 شوند. هاي محيطي حاصل مي جنبه

 تدريجي

بيني زيادي دارند/ واضح  آيند/ قابليت پيش به صورت تدريجي و تجمعي به وجود مي
و روشن نيستند/ نقطه شروع آنها از يك سطح آستانه است/ با گذشت زمان احتمال 

شود/ و از عدم انطباق سازمان با چندين جنبه از محيط به وجود  مي وقوع آنها بيشتر
 آيند. مي
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  1جدول ادامه 
  

 رديف
ماهيت 

 بندي طبقه

انواع 

 ها بحران
 ها تعاريف و ويژگي

  
  
2 

  
  

از ديدگاه 
 پارسونز

 فوري
ها نيز قادر به  گونه عالمت هشداردهندة قبلي ندارند/ و سازمان ها هيچ اين بحران

 ريزي براي دفع آنها نيستند. مورد آنها و نيز برنامهتحقيق در 

 تدريجي
توان آنها را متوقف كرد/ و يا از طريق  شوند/ مي ها به آهستگي ايجاد مي اين بحران

 هاي سازماني آنها را محدود كرد اقدام

  
 دار ادامه

ي مواجهه ها كشد/ استراتژي ها طول مي ها و يا حتي سال ماه، ها ها هفته اين بحران
، هاي متفاوت بستگي دارد به فشارهاي زماني ها در موقعيت شدن با اين بحران

 گستردگي كنترل و ميزان عظيم بودن اين وقايع.

  
  
  
3  
  
  
  
 

  
  
  

از ديدگاه 
 ميتراف

داخلي / 
 فني

اقتصادي و ، توليدي، هاي فني هاي درون سازماني كه در حوزه شامل تمام بحران
 د.گيرن غيره را در بر مي

داخلي / 
 اجتماعي

، سازماني، فرهنگي، هاي اجتماعي هاي درون سازماني كه در حوزه شامل تمام بحران
 گيرند. روابط فردي و غيره را در بر مي

خارجي / 
 فني

، تكنولوژي، هاي صنعت سازماني كه در حوزه هاي برون شامل تمام بحران
 گيرند. ميهاي اقتصادي و غيره ديگر رقبا را در بر  سيستم

خارجي / 
 اجتماعي

روابط بين ، فرهنگي، هاي اجتماعي هاي برون سازماني كه در حوزه شامل تمام بحران
 گيرند. سازماني و غيره را با ديگر رقبا در بر مي

  ]2[منبع:

  
يافته   مديريت بحران عبارت است از تالش نظام، »كالير«و » پيرسون«براساس نظرات 

ها و  در جهت پيشگيري از بحران، مان همراه با ذينفعان خارج از سازمانوسيله اعضاي ساز به
. مديريت بحران عبارت است از ]24-1صص ، 4[يا مديريت اثربخش آن در زمان وقوع 

هاي مديريتي و سياسي وابسته به مراحل مختلف و  گيري هاي اجرايي و تصميم مجموعه فعاليت
توليد ، جلوگيري از وقفه زندگي، ايعات و خساراتكاهش ض، تمام سطوح بحران در جهت نجات

صص ، 3[ها  حفظ محيط زيست و باالخره ترميم و بازسازي خرابي، حفظ ارتباطات، و خدمات
هاي مختلفي براي مديريت بحران در  هاي گذشته از مدل . پژوهشگران در پژوهش]158-171

هاي ارائه شده در اين  رين مدلت مهم 2اند كه در جدول  هاي مورد مطالعه بهره گرفته شركت
  حوزه آورده شده است.
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  هاي مختلف مديريت بحران مدل  2جدول 
  

 هاي اجرايي ها و اقدام فعاليت مراحل نام مدل رديف

  
  
1 

  
  

مدل سه 
 اي مرحله

 قبل از وقوع
تشكيل تيم مديريت بحران در سازمان/ ايجاد يك سناريويي كه بدترين حالت ممكن را 

 هايي قبل از وقوع بحران اي اجرايي استاندارد براي انجام فعاليت عريف رويهنشان دهد/ و ت

 حين وقوع
  تمركز بر اشاعه اخبار و اطالعاتي كه مورد تمايل عموم باشد/ مشخص كردن يك نفر به

 ها اي در رسانه ها به صورت حرفه ها و گزارش عنوان سخنگوي سازمان/ و ارسال پيام

 بعد از وقوع
هاي آينده و برقراري ارتباط با  كننده بحران براي استفاده ايي عوامل ايجادشناس

 سازي آنها از نتايج و آثار بحران ذينفعان براي آگاه

  
  
  
  
2 

  
  
  
  
مدل 
چهار 
 ايمرحله

بيني  پيش
 بحران

شود/  پذير استفاده مي خيز و آسيب هاي منظمي براي يافتن نقاط بحران از روش
بندي  طبقه«گيرند/ استفاده از  موضوع بحث قرار مي» وارحوادث ناگ«سناريوهاي 

 باشد. مفيد مي» ها بحران

  
تهيه برنامه 
 اقتضايي

هاي اقتضايي  هاي احتمالي/ برنامه هاي اقتضايي براي مواجهه با بحران تهيه برنامه
اقداماتي براي ، دهندة حوادث و سوانح را مشخص كنند بايد تمام عاليم هشدار

يا تعديل وضعيت بحراني طراحي و نتايج مورد انتظار از هر اقدام را  سازي خنثي
بيني كنند/ بايد كامالً به جزئيات امور توجه شود/ بايد مشخص شود چه  پيش

 هايي به طور دقيق در چه شرايطي بايد صورت پذيرد. اقدام

تشكيل گروه 
 بحران

ار باشند/ قابليت ارائه واكنش هاي متعدد و متنوعي برخورد ها بايد از تخصص اين گروه
 سريع و آگاه كردن به موقع و اثربخش مردم نسبت به بحران را داشته باشند.

اجراي 
آزمايشي 

 ها برنامه

بسيار » تقليد كردن«و ، »تمرين عملي«، »سازي فنون شبيه«در اين مرحله استفاده از 
هاي  كارگيري سيستم ها/ به گونه تمرين سودمند است/ حمايت مديريت عالي از اين

هاي كاركنان در اين زمينه به منظور  اثربخشي و مناسبي براي پاداش دادن به تالش
 جدي گرفتن تمرينات

  
  
  
  
3  
  
  
  
 

  
  
  

مدل پنج 
اي  مرحله

تيرف و 
 ميتراف

شناسايي  
 عالئم

هايي است كه براي كسب اطالعات الزم  مرحله قبل از بحران است و شامل تمام اقدام
 شود. بيني و شناسايي عاليم بحران انجام مي پيشبه منظور 

آمادگي و 
 پيشگيري

هاي  ها براي مقابله با انواع بحران ريزي مرحله قبل از بحران است و شامل كل برنامه
 باشد. محتمل در سازمان و ارائه راهكارهاي مناسب براي آنها مي

 مهار ويراني

هاي واكنشي يا منفعل هستند كه در  مرحله بعد از بحران هستند و شامل فعاليت
جهت مقاومت و يا كنترل شديد بر يك بحران ظاهر شده و يا حداقل كردن 

 هاي احتمالي آن. ويراني

 بهبود
هايي در جهت برطرف كردن  مرحله بعد از بحران هستند و شامل فعاليت

 د.باشن هاي وارد شده به سازمان ناشي از بحران به وقوع پيوسته مي خسارت

 يادگيري

شامل بررسي سير رشد و تكامل بحران و نقد و بررسي آن به منظور روشن شدن 
هاي صورت گرفته براي مقابله  وجود آمدن بحران و همچنين بررسي روش  داليل به

 هاي مشابه در آينده. با بحران و كسب تجربه جهت رويارويي با بحران
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مدیریت بحران در کارخانه نیرو کلر اصفهان در این پژوهش به منظور سنجش و ارزیابی 
حین و بعد از وقوع بحران به دلیل جامع بودن و کاربرد ، اي شامل مراحل قبلاز مدل سه مرحله

بیشتر در تحقیقات گذشته بهره گرفته خواهد شد.

هوش سازمانی- 2- 2
سازمان سازي) معتقدند که هوشمند2010) و کمپ و همکاران (2014مالدونادو و ورا (

بینی و کسب آمادگی براي هاي نوین براي پیشجدیدترین راهکار مدیران برجسته سازمان
کننده آنان به منظور سازمانی و کاهش اثرات تهدیدهاي درون و برونرویارویی با چالش
گونه که در دنیاي باشد. همانتر در بازار رقابت در شرایط متغیر موجود میحضور هرچه قوي

هایی موفق و کارا خواهند بود که داراي هوشی و در حیات پرتالطم بشري انسانانسانی
گیـري از آن بتواننـد بر مـسائل و مشکالت زندگی خود فایق آیند. سرشـار باشـند و بـا بهـره

؛ 1324-1314صص ، 8[گونه خواهد بـود به طور قطع در دنیاي سازمانی نیز وضع به همین
روانشناسو) محقق2007(1هوواردگاردنر، سازمانیباهوشابطه. درر]31-15صص ، 9

، برخوردارند2ايچندگانههوشازهاانسانکهگونههمانکندمیادعاهاروارده دانشگا
.]14[دارند متعدديهايهوشنیزهاسازمان

ش هودادسوقاثربخشیبامرتبطسمت موضوعاتبهسازمان راتوجهسازمانیهوش
قابلیت، سازمانی. هوش]15[دهد یاري میخودبالقوهنیروهايکارگیريبهدررااهسازمان
هااین تواناییکردنمتمرکزوخودذهنیهايتواناییتمامیبهبخشیدنبراي تحركسازمان

) هوش 2009(3. ارستین]1324-1314صص ، 8[رسالت سازمانی است تحققجهتدر
یادگیريدرسعی، صحیحوهاي سریعبراي اخذ تصمیمهاپتانسیلازاستفادهسازمانی را

کهبحرانیوغیر منتظرههايدر موقعیتمتفاوتهاينمایش مهارتوخالقیتازاستفاده، دائم
) هوش2010آلبرخت (. کارل]16[داند می، کندمیکمکتغییراتباانطباقبرايسیستمبه

بهمیل، سرنوشت مشترك، راهبرديبینشرااآنهکهداندمیمؤلفههفتشاملراسازمانی
. در این ]17[عملکردي نامیده استفشارودانشکارگیريبه، روحیه، تجانسوهمسویی، تغییر

پژوهش به منظور سنجش و ارزیابی هوش سازمانی در کارخانه نیرو کلر اصفهان از مدل هفت 
شتر در تحقیقات گذشته بهره گرفته ) به دلیل جامع بودن و کاربرد بی2010اي آلبرخت (مؤلفه

1. Gardner2. Organizational stu pidi ty3. Arestin
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  شده است.
) و ودادي و همكاران 2014مالدونادو و ورا (، )2014چانگ (، )2015مورو و همكاران (

ها و افزايش ظرفيت  دهند كه در راستاي فايق آمدن بر بحران لعات خود نشان مي) در مطا1389(
هاي فعلي  داره بحرانهـاي آتي و نحوه صحيح ا بيني بحران آمادگي سازمان به منظور پيش

 ارتقاي مروزا تـك افـراد سازمان الزامي است. دردنياي  استفاده از ظرفيت هوشي تـك، سازمان
 طريق از بتوانند تا هاست سازمان اغلب براي انكار غيرقابل هاي الزام از يكي سازماني هوش
 خود يها آگاهي بر قابليت ايجاد و دانش افزايش همينطور اطالعات و و تحليل تجزيه و كسب

 اطالعات ها سازمان شود كه مي موجب سازماني هوش . افزايش]284-272صص ، 10[بيفزايند
و با افزايش آگاهي از  كرده تحليل و تجزيه بيشتري بادقت و تر سريع را خود اطراف محيط
نسبت به مقابله با آنان و رفع خطرات احتمالي كه بقا ، سازماني و محيطي هاي درون چالش

صص ، 8[بخشي را افزايش دهند  نهايت كارايي و اثر اقدام و در، اندازد مي سازمان را به خطر
  .]99-89صص ، 12؛ 1314-1324

) معتقدند كه فقدان هوش 1389) و ودادي و همكاران (2014لدونادو و ورا ( در حالي كه ما
زم هاي توليدي باعث خواهد شد كه مديران و كاركنان سازمان آگاهي ال سازماني باال در شركت

هاي  باره با بحران نسبت به بحران در حال وقوع و يا وقوع يافته را به دست نياورده و به يك
گونه آمادگي قبلي جهت  سازماني بزرگي مواجه شده در حالي كه هيچ سازماني و برون درون

ع آن هاي زياد در مسير دف اند كه اين امر باعث ايجاد ناهماهنگي ها را نداشته مواجه با آن بحران
هاي غيرقابل جبراني را براي  ريزي دقيق خسارت بحران در سازمان شده و عدم برنامه

هاي اشاره شده اين ذهنيت را براي  ها به وجود خواهد آورد. درك مشترك از پژوهش شركت
هاي آن را  قابليت، نويسندگان پژوهش شكل داده است كه هوشمندسازي سازمان تحت بررسي

هاي سازماني در حد قابل توجهي  ونه خطرات احتمالي محيطي و بحرانبراي مقابله با هرگ
 باشد: هاي پژوهش به شرح زير قابل تصور مي افزايش خواهد داد. بر اين اساس فرضيه

  
  فرضيه اصلي  2-3

  هوش سازماني بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر اصفهان تأثير دارد.
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 هاي فرعي فرضيه 2-3-1

در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر اصفهان تأثير » اهبرديبينش ر« .1
  دارد.
در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر » سرنوشت مشترك«  .2

 اصفهان تأثير دارد.

در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر اصفهان » ميل به تغيير«  .3
  د.تأثير دار

در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر » همسويي و تجانس«  .4
 اصفهان تأثير دارد.

در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر اصفهان » روحيه«وجود   .5
 تأثير دارد.

در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر » كارگيري دانش به«  .6
 فهان تأثير دارد.اص

در سازمان بر مديريت بحران سازماني در كارخانه نيرو كلر اصفهان » فشار عملكردي«  .7
  تأثير دارد.

به منظور ارزيابي و سنجش هوش سازماني در ، 1اساس مدل مفهومي پژوهش در شكل  بر
شامل  ) كه2010از مدل آلبرخت (، كارخانه نيرو كلر اصفهان به عنوان متغير مستقل پژوهش

، روحيه، همسويي و تجانس، ميل به تغيير، سرنوشت مشترك، هفت مؤلفه بينش راهبردي
به دليل جامع بودن و كاربرد بيشتر در تحقيقات ، باشد كارگيري دانش و فشار عملكردي مي به

استفاده شده است. همچنين به منظور سنجش و ارزيابي مديريت بحران در كارخانه ، گذشته
اي مديريت بحران برگرفته از  از مدل سه مرحله، عنوان متغير وابسته پژوهش تحت بررسي به

حين و بعد از وقوع بحران به دليل جامع بودن و كاربرد ، پيشينه تحقيقات شامل مراحل قبل
هاي سؤالي در پرسشنامه  بيشتر در تحقيقات گذشته بهره گرفته خواهد شد كه در قالب گويه

  ه شده است. تهيه شده توسط محقق آورد
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 مدل مفهومي پژوهش  1شكل 

  

  شناسي پژوهش روش - 3
زيرا نتايج آن در اختيار مديران كارخانه نيرو كلر ، كاربردي است، پژوهش حاضر از حيث هدف

برداري مؤثر از نتايج حاصل شده قرار خواهد  اصفهان به عنوان مورد مطالعه در جهت بهره
توصيفي  اي ميداني در قالب مطالعه -اي  ضمن داشتن رويكردي كتابخانه، شگرفت و از نظر رو

گيرد. جامعه آماري پژوهش شامل تمام مديران و كاركنان شاغل در  همبستگي قرار مي نوع و از
، هاي ستادي و عملياتي كارخانه نيرو كلر اصفهان كه حداقل مدرك آنان كارشناسي بوده بخش
نفر  400تعداد آنان ، انساني كارخانه منابع ست آمده ازبخشباشد كه با اطالعات به د مي

نفره به  178گيري از فرمول كوكران در جامعه محدود يك نمونه  محاسبه شده است. با بهره

 فشار عملكردي

 بينش راهبردي

 بكارگيري دانش

 نوشت مشتركسر

 ميل به تغيير

 روحيه

 همسويي و تجانس

 هوش سازماني

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H1 

H 

مديريت 
 بحران

مديريت قبل از 
 بحران

 

مديريت در حين 
 بحران

 

مديريت بعد از 
 بحران
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هاي  گويي به سؤال نفر كارشناسان) براي پاسخ 154نفر مديران و  24اي تصادفي ( روش طبقه
سؤالي دربرگيرنده  70ها پرسشنامه  آوري داده عپرسشنامه تدوين شده تعيين گرديد. ابزار جم

) 2010سؤال استاندارد هوش سازماني آلبرخت ( 49هاي عملياتي متغيرهاي پژوهش ( شاخص
ساخته مديريت بحران سازماني) براي سنجش روابط بين متغيرها بوده است  سؤال محقق  21و 

  پرسشنامه برگشت داده شد.  170 نهايت تعداد مورد بررسي توزيع شد كه در  كه در بين نمونه
روايي پرسشنامه به دو روش محتوايي با تأييد متخصصان و روش سازه با استفاده از 

هاي سؤالي تنظيم  تحليل عامل تأييدي مورد سنجش واقع شد. به اين منظور در مرحله اول گويه
ارشناسان شده براي سنجش متغيرهاي پژوهش در اختيار تعدادي از اساتيد دانشگاه و ك

ها از متغير و مؤلفه  كارخانه نيرو كُلر اصفهان قرار گرفته شد و قابليت سنجش هريك از سؤال
مربوط به خود توسط خبرگان به صورت محتوايي تأييد گرديد. از طرفي در مرحله دوم به 

اي هريك از متغيرهاي پژوهش از روش تحليل عامل تأييدي بهره  منظور سنجش روايي سازه
طراحي و  Amos 21افزار  گيري مربوط به هر متغير در نرم شد. در اين راستا مدل اندازه گرفته

هاي  وسيله گويه گيري كه بيانگر قابليت سنجش متغير به هاي اندازه سطح برازش هريك از مدل
هاي  هاي كلي برازش الگو مورد آزمون واقع گرديد. شاخص، باشد سؤالي مربوط به خود مي

هاي  دهد الگو كه نشان مي ارائه شده است 3(تحليل عاملي تأييدي) در جدول گيري  اندازه
بزار مناسبي براي سنجش  از برازش خوبي برخوردار هستند و ا، گيري هريك از متغيرها اندازه

  . باشند متغيرهاي پژوهش مي
  

  گيري (تحليل عامل تأييدي) هاي اندازه هاي كلي برازش الگو شاخص  3جدول 
  

 شاخصسازه / 
2

df
χ

 P RMSEA CFI CMIN RMR GFI 

 <9/0 >05/0 --- <9/0 >07/0 >05/0 >3 ميزان قابل قبول

 918/0 034/0 47/1663 930/0 057/0 000/0 251/2 هوش سازماني

 936/0 038/0 80/1732 945/0 059/0 000/0 281/2 مديريت بحران سازماني

  
به روش آلفاي كرونباخ تعيين شد. براي اين منظور يك نمونه  همچنبن پايايي پرسشنامه

تايي از پرسشنامه در بين مديران و كارشناسان كارخانه مورد مطالعه توزيع شد.  30اوليه 
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 908/0براي متغير هوش سازماني و ضريب  942/0نتايج آزمون كرونباخ با توجه به ضريب 
ها را تأييد نمود. تجزيه و  ابزار گردآوري دادهپايايي ، براي متغير مديريت بحران سازماني

شناسي و  براي توصيف اطالعات جمعيت Spss 22افزار  ها نيز با استفاده از نرم تحليل داده
هاي پژوهش به  براي آزمون فرضيه Amos 21افزار  نرمو  ها بودن توزيع داده نرمالبررسي 

ظور مدل ساختاري مربوط به روش مدلسازي معادالت ساختاري انجام شد. به اين من
طراحي شد و بر مبناي ضريب همبستگي و  Amos 21افزار  هاي پژوهش در نرم فرضيه

روابط بين متغيرهاي مورد آزمون سنجيده شد. در ادامه با ، معادالت رگرسيوني چند متغيره
الت هاي پژوهش بر اساس مدلسازي معاد هاي مربوط به آزمون هريك از فرضيه توجه به يافته

هاي برازش و ضرايب رگرسيوني مربوط به مدل  ساختاري و خروجي آن شامل شاخص
  هاي به دست آمده پرداخته شده است.  به تحليل يافته، ساختاري

  

  هاي پژوهش يافته - 4

  شناختي هاي جمعيت يافته - 1- 4

ل شناسي در جدو هاي جمعيت هاي مربوط به آمار توصيفي پژوهش براي هريك از سؤال يافته
 آورده شده است. 4

 
  هاي مربوط به آمار توصيفي پژوهش يافته  4جدول 

  

 درصد فراواني ها گزينه ها سؤال

 جنسيت
35/72 123 مرد  

64/27 47 زن  

  
 سن

94/32 56 30تا  20  

17/41 70 40تا  31  

64/17 30 50تا  41  

23/8 14 و باالتر 51  

  
 سطح تحصيالت

 70/64 110 كارشناسي

اس ارشدكارشن  54 76/31 

 52/3 6 دكتري
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   4جدول  ادامه
  

 درصد فراواني ها گزينه ها سؤال

  
  

 شغل سازماني

 17/1 2 مدير ارشد

 35/2 4 مدير واحدها

 52/3 6 رئيس

 88/5 10 سرپرست

 05/87 148 كارشناس

  
زنان در دهنده اين مطلب است كه مردان بيش از  نشان 4آمار تفكيكي ارائه شده در جدول 
هاي شخصيتي و جسماني  اند كه دليل آن تناسب ويژگي كارخانه نيرو كُلر به كار گمارده شده

 40افراد زير ، مردان با اين نوع از مشاغل است. در عين حال عمده كاركنان شاغل در كارخانه
باشند كه بيانگر وجود سرمايه انساني فعال و  سال و با سطح تحصيالت كارشناسي مي

  باشد. در كارخانه تحت بررسي مي متخصص
  

  ها هاي نرمال بودن توزيع داده يافته - 2- 4

در جدول  ها بودن توزيع داده نرمالاسميرنوف به منظور بررسي  –كولموگوروف نتايج آزمون 
  آورده شده است.  5

  
  اسميرنوف –نتايج آزمون كولموگوروف   5جدول 

  

 سازه
تعداد 

 ها داده
 Zآماره  ميانگين

سطح 

 )sigعناداري(م
 نتيجه آزمون

 باشد. توزيع نرمال مي 0.435 0.211 42/3 170 هوش سازماني

 باشد. توزيع نرمال مي 0.379 0.345 37/3 170 مديريت بحران سازماني

  
با توجه به اينكه سطح دهد كه  ها نشان مي بررسي نتايج آزمون نرمال بودن توزيع داده

ادعاي نرمال بودن توزيع ، باشد مي 96/1كمتر از  Zآماره  و 05/0معناداري آزمون باالتر از 
 نمايي هاي پارامتريك و از روش حداكثر درست توان از آزمون ها پذيرفته شده است و مي داده
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در مدلسازي معادالت ساختاري استفاده كرد. همچنين ميانگين به دست آمده براي متغيرهاي 
متغيرهاي هوش سازماني و مديريت بحران  پژوهش اين نكته را بازگو ميكند كه وضعيت

  باشد. سازماني در كارخانه نيرو كُلر اصفهان تقريباً متوسط بوده و چندان باال نمي
  

  هاي پژوهش هاي فرضيه يافته - 3- 4

هاي پژوهش از روش مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد. به اين  براي آزمون فرضيه
 Amos افزار بين متغيرهاي پژوهش با استفاده از نرم منظور مدل ساختاري مربوط به روابط

مدل ساختاري طراحي شده براي نمونه آماري مورد آزمون قرار گرفت طراحي گرديد و  21
نفره در  170آوري شده از پرسشنامه در نمونه آماري  دراين راستا از اطالعات جمع .]20؛ 19[

  ري نهايي پژوهش ارائه شده است.در ادامه مدل معادالت ساختامدل بهره گرفته شد. 
  

 
  ساختاري معادالت محاسبه از حاصل نمودار ضرايب  2شكل 
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هاي پژوهش در  هاي برازش كلي حاصل از مدل معادالت ساختاري فرضيه همچنين شاخص
  .باشند داراي برازش مناسب ميآورده شده است كه همگي  6جدول 
  

  ي پژوهشهاي برازش مدل معادالت ساختار شاخص  6جدول 

 X2/df P RMSEA CFI CMIN RMR GFI مدل ساختاري

 <9/0 >05/0 --- <9/0 >07/0 >05/0 >3 ميزان قابل قبول

 965/0 032/0 25/6610 956/0 054/0 000/0 821/2 مدل ساختاري

  
هاي كلي برازش مدل ساختاري مربوط به روابط  دهد كه شاخص نشان مي 6نتايج جدول 

ساختاري از   دهد مدل كه نشان مير سطح قابل قبول بوده است بين متغيرهاي پژوهش د
برازش و اعتبار بااليي براي سنجش روابط بين متغيرها برخوردار بوده است. در ادامه با توجه 

ها با استفاده از  به بررسي فرضيه، به اينكه مدل ساختاري پژوهش مورد تأييد قرار گرفته است
  شود. پرداخته مي 7ي و سطح معناداري در جدول مقادير بحران، ضرايب رگرسيوني

  
  هاي پژوهش بررسي فرضيه  7جدول 

  

 نتيجه
مقدار 

 بحراني

 سطح

 معناداري

 ضريب

 رگرسيوني
ها فرضيه  

160/7 تأييد فرضيه  000/0  945/0  مديريت بحران (اثر مستقيم)--->هوش سازماني 

114/7 تأييد فرضيه  000/0  877/0  بحران (اثر غيرمستقيم)مديريت --->بينش راهبردي 

000/0 777/6 تأييد فرضيه  987/0  مديريت بحران (اثر غيرمستقيم)--->سرنوشت مشترك 

986/6 تأييد فرضيه  000/0  900/0  مديريت بحران (اثر غيرمستقيم)--->ميل به تغيير 

027/5 تأييد فرضيه  000/0  941/0  مديريت بحران (اثر غيرمستقيم)--->همسويي و تجانس 

000/0 197/7 يد فرضيهتأي  894/0  مديريت بحران (اثر غيرمستقيم)--->روحيه 

765/6 تأييد فرضيه  000/0  904/0  مديريت بحران (اثر غيرمستقيم)--->كارگيري دانش به 

988/6 تأييد فرضيه  000/0  958/0  مديريت بحران (اثر غيرمستقيم)--->فشار عملكردي 

  
فرضيه اصلي پژوهش با توجه به ضريب رگرسيوني هاي مربوط به آزمون  نگاهي به يافته

دهد كه هوش سازماني نقش مؤثري در مديريت  ) در رابطه بين متغيرها نشان مي945/0(
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به ، حين و بعد از وقوع بحران در كارخانه نيرو كُلر اصفهان دارد، هاي سازماني در قبل بحران
 را خود اطراف ات محيطكه سازمان اطالع شود مي موجب سازماني باال هوشعبارت ديگر 

سازماني  هاي درون با افزايش آگاهي از چالش و كرده تحليل و تجزيه بيشتري بادقت و تر سريع
، اندازد مقابله با آنان و رفع خطرات احتمالي كه بقاي سازمان را به خطر مينسبت به ، و محيطي

ون فرضيه اصلي اقدام و سازمان را در مسير صحيح هدايت نمايد. نتايج استخراج شده از آزم
) 1389) و ودادي و همكاران (2015با ديگر مطالعات صورت گرفته توسط مورو و همكاران (

  باشد. سازگار مي
هاي فرعي پژوهش در رابطه با نقش  هاي مربوط به آزمون فرضيه در عين حال يافته

ب گانه هوشمندسازي سازمان و مديريت بحران سازماني با توجه به ضري هاي هفت مؤلفه
نشان از آن دارد كه داشتن  7رگرسيوني غيرمستقيم حاصله براي هريك از روابط در جدول 

تمايل به تغيير در ، وجود سرنوشت مشترك بين كاركنان، بينش استراتژيك در سازمان
، وحدت و همگرايي بين كاركنان، باال بودن روحيه افراد، سازمان بين تمام مديران و كاركنان

موجود در سطح سازمان و به اشتراك گذاشتن دانش بين تمام كاركنان و  كارگيري دانش به
فشاري كه ذينفعان بر مجموعه سازمان به منظور ارتقاي سطح عملكرد براي برآوردن 

حين و بعد از بحران را ، امكان مديريت بحران سازماني در قبل، آورند هاي خود مي خواسته
) و ودادي و 2013هاي پاراسكواس و آلتيني ( هشنمايد. نتايج كسب شده با پژو تقويت مي
  ) مطابقت دارد. 1389همكاران (

  

  گيري نتيجه - 5
هاي توليدي در ايران به صورت اعم و كارخانه نيرو كلر  شركتدرك مشترك از وضعيت فعلي 

همواره در ها  اصفهان به شكل اخص اين واقعيت را براي نويسندگان بازگو كرد كه اين شركت
هاي  ويژه شركت هاي سازماني متعددي از قبيل وجود رقباي زياد خارجي و به ا بحرانتقابل ب
، بدنام شدن محصول، المللي هاي بين تحريم، هاي قـانوني سازي قوانين و الزام پياده، چيني

دزديده شدن وسايل و ، آميز شايعات جنجال، اعتصاب، كننده مخدوش شدن خدمات پشتيباني
بالياي طبيعي در جهت انهدام ، آميز درگيري خصومت، خواري و رشوهدهي  رشوه، تجهيزات

هاي  خراب شدن سيستم اطالعات سازماني و غيره قرار دارند. چنين بحران، محصوالت
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ها را در معرض مخاطرات بسياري چون پايين آمدن كارايي و اثربخشي  شركت، سازماني
نابودي قرار داده و از طرفي جامعه را كاهش سودآوري و در نهايت انحالل و ، نيروي انساني

رو در راستاي  اي خواهد نمود. از اين  هاي اقتصادي و اجتماعي گسترده نيز دچار آسيب
در پژوهش حاضر تالش شد تا به بررسي تأثير هوش ، هاي اشاره شده مديريت چالش

ه شود. به اين هاي سازماني در كارخانه نيرو كُلر اصفهان پرداخت سازماني بر مديريت بحران
به ارائه مدل مفهومي و ، ها و مباني نظري موجود در رابطه با متغيرها منظور با بررسي پيشينه

  هاي پژوهش پرداخته شد.  تبيين فرضيه
سازد كه  هاي به دست آمده در بخش قبلي اين نكته را يادآور مي به طوركلي تحليل يافته

وجود ، داشتن بينش راهبردي در سازمانهاي هوشمندي در سازمان اعم از  وجود مؤلفه
وحدت و ، باال بودن روحيه افراد، تمايل به تغيير در سازمان، سرنوشت مشترك بين كاركنان

به كارگيري دانش موجود در سطح سازمان و به اشتراك گذاشتن دانش ، همگرايي بين كاركنان
 اطالعات محيط ازمانس بين تمام كاركنان و فشار عملكردي ذينفعان موجب خواهد شد كه

هاي  وبا افزايش آگاهي از چالش كرده تحليل و تجزيه بيشتري بادقت و تر سريع خودرا اطراف
مقابله با آنان و رفع خطرات احتمالي كه بقاي سازمان را به نسبت به ، سازماني و محيطي درون

، ماني باالساز هوشواقع   در اقدام و سازمان را در مسير صحيح هدايت كند.، اندازد خطر مي
 ها پتانسيل از استفاده و خود ذهني هاي توانايي تمامي به بخشيدن براي تحرك سازمان قابليت

 مستمر و بروز يادگيري با وصحيح را بهبود داده و سعي دارد هاي سريع براي اخذ تصميم
 براي سيستم  به كه وبحراني غير منتظره هاي در موقعيت متفاوت هاي ونمايش مهارت خالقيت

حين و بعد از ، هاي سازماني در قبل در راستاي مديريت بحران، كند مي كمك تغييرات با قانطبا
  گردد: هايي به شرح زير ارائه مي در ادامه پيشنهادوقوع اقدام مؤثري را صورت دهد. 

، هاي سازمان مديران كارخانه با اجراي اقداماتي از قبيل بازنگري هر ساله استراتژي )1
بحث و تبادل نظر بين كاركنان درباره ، يانيه اهداف و مأموريت سازمانارائه شفاف و روشن ب

در نظر داشتن با دقت تحوالت ، تدوين بيانيه ارزشي در سازمان، هاي سازمان استراتژي
هاي كليدي  گيري انداز سازمان براي تصميم گيري مديران از بيانيه اهداف و چشم بهره، محيطي

مان و استفاده از يك فرايند مؤثر براي شناسايي و رشد هاي اساسي ساز و تدوين اولويت
نسبت به مديريت و كنترل ، مديران و متفكران استراتژيك مورد نياز براي آينده سازمان و غيره
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 حين و بعد از وقوع اقدام نمايند؛، در قبل  بحران

ن كاركنان مديران كارخانه با اجراي اقداماتي از قبيل برقراري روابط مستمر و پايدار بي )2
ايجاد اعتقاد در كاركنان نسبت به ، ها و دستاوردها سهيم نمودن كاركنان در برنامه، سازمان

فراهم كردن شرايط درك ايده ، ايجاد احساس تعلق سازماني در كاركنان، موفقيت سازمان
ايجاد حس مشاركت باال بين كاركنان ، اصلي و استراتژي سازمان در همه سطوح در كاركنان

 حين و بعد از وقوع اقدام نمايند.، در قبل  نسبت به مديريت و كنترل بحران، مان و غيرهساز

، مديران كارخانه با اجراي اقداماتي از قبيل آماده كردن جو سازماني براي پذيرش تغيير )3
، هماهنگ كردن محصوالت و خدمات سازمان به طور مستمر با تغييرات محيط كسب و كار

تشويق كاركنان ، قد منصفانه در مورد شيوه انجام روتين كارها در سازمانفراهم كردن امكان ن
پذيرش اشتباهات توسط ، هاي نوآورانه جهت بهبود ارائه خدمات در سازمان به پيدا كردن راه
نسبت ، كاهش بروكراسي در سازمان و غيره، كارگيري نوآوري در سازمان به، رهبران سازمان

 حين و بعد از وقوع اقدام نمايند.، در قبل  به مديريت و كنترل بحران

مديران كارخانه با اجراي اقداماتي از قبيل متناسب كردن ساختار كلي سازمان با فرايند  )4
هاي  ها و مقررات روشن در ارتباط با اولويت رويه، ها ايجاد سياست، انجام كار و رسالت سازمان

مداري به  تبديل مشتري، كننده امور تي تسهيلهاي اطالعا ايجاد سيستم، هاي سازمان كليدي فعاليت
تعريف فرايند انجام كار براي تسهيل عملكرد و ، عنوان يك اصل اساسي براي كاركنان سازمان

تفويض اختيار در سازمان و ، هاي عملياتي از رسالت سازمان مشي حمايت خط، وري كاركنان بهره
 ن و بعد از وقوع اقدام نمايند.حي، در قبل  نسبت به مديريت و كنترل بحران، غيره

مديران كارخانه با اجراي اقداماتي از قبيل ترغيب كاركنان به تالش مضاعف براي )5
معطوف نمودن ، ايجاد حس افتخار در كاركنان از كار كردن در اين سازمان، موفقيت سازمان

دادن كيفيت  مورد توجه قرار، نگرش مديران به كار و دنبال كردن با عالقه وظايف شغلي خود
ايجاد الگويي از تحرك و تعهد مديران سازمان در ذهن ، زندگي كاري كاركنان در سازمان

نسبت به مديريت و كنترل ، بين كردن كاركنان در مورد آينده شغلي خود و غيره خوش، كاركنان
 اقدام نمايند.، حين و بعد از وقوع، در قبل  بحران

روندها و ، كار و هاي كسب از قبيل مطالعه آخرين ايدهمديران كارخانه با اجراي اقداماتي  )6
حمايت از يادگيري مداوم كاركنان ، نتايج تحقيقات مرتبط با آن به طور مستمر در سازمان
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هاي علمي  استفاده از جديدترين روش، هاي دانشي كاركنان سازمان قدرداني از مهارت، سازمان
، پردازي در سازمان توجه به خلق ايده، ر دانشايجاد فرهنگ سهيم شدن د، براي اداره سازمان

نسبت به مديريت و كنترل ، در دسترس قرار دادن اطالعات در مورد عملكرد سازمان و غيره
 اقدام نمايند.، حين و بعد از وقوع، در قبل  بحران

مديران كارخانه با اجراي اقداماتي از قبيل ايجاد درك مناسب در كاركنان از متناسب  )7
دادن بازخورد مناسب به كاركنان در مورد ، فقيت شغلي آنها با عملكردشانبودن مو

ايجاد درك روشني از ، جايگزين كردن كاركنان با عملكرد ضعيف در سازمان، عملكردشان
، ارتقا دادن افراد در سازمان مبتني بر شايستگي، هاي افراد در سازمان ها و مسئوليت نقش

نسبت به ، ل مسائل و مشكالت عملكردي سازمان و غيرهح، اصالح يا عزل مديران ناموفق
 اقدام نمايند.، حين و بعد از وقوع، در قبل  مديريت و كنترل بحران
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