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چکیده

 در کشور ایران با وجود ر خ دادن بحرانهای مختلف و.ن سازمانی دارد
کارآمدی مدیریت بحران ارتباط مستقیم با هماهنگی و همکاری در روابط بی 
. برنامهریزی و مدیریت شهری بهرهگیری نشده است، از تحلیل روابط بینسازمانی در ایجاد هماهنگی و همکاری در مدیریت بحران،احتمال ر خدادهای آتی
ی موردی پژوهش
 بهمنزلهی نمونه . ش. 1387  نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود در سال،ن سازمانی در مدیریت بحران
برای تحلیل روابط بی 
 اهداف مقاله ردیابی.انتخاب شده است که در آن وا کنش اضطراری نیازمند سرعت عمل و هماهنگی گسترده بین سازمانهای درگیر در مدیریت بحران بود
سازمانهایی است که در یک وضعیت بحرانی چون «بحران نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود» دخالت داشتند و همچنین بررسی روابط بین سازمانی
 در چارچوب یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیلی ـ تجویزی و، به این منظور.آنها و کارآمد نمودن روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد نظر است
، تحلیل محتوای متون حاصل از انجام مصاحب ه و نیز اولویتبندی نقش سازمانها، تحلیل مستند متون نوشتاری،با بهرهجستن از روشهای بازبینی متون
. چارچوبهای نظری زیرکار و نوع روابط بین سازمانی در مدیریت بحران واکاوی شدند،عوامل سببی و زمینهای روابط بین سازمانی
 دوم سازمانهایی که نقش مؤثر داشتند و سوم سازمانهایی که نقش،) نخست سازمان اصلی (مدیریت بحران استانداری اصفهان،بازیگران این رویداد
ً
 چارچوبهای نظری برای تحلیل روابط بین. نوع روابط بین سازمانی در مدیریت این بحران از نوع اتحادیهی تجاری است. هستند،نسبتا مؤثر داشتند
سازمانی به ترتیب رهیافت یادگیری سازمانی و رهیافت نهادی هستند که بر پایهی آنها امکان افزایش هماهنگی بین سازمانی و نیز افزایش توان مدیریت
.روابط بین سازمانی در مقابله با بحران فراهم میشود
 اصفهان، نشت نفت خام، مدیریت بحران، بحران، روابط بین سازمانی:واژههای کلیدی
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Analysing the inter-organisational relations
in disaster management in Esfahan
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Abstract

D

ifferent aspects of efficiency in disaster management have direct relation to the coordination and cooperation in
inter-organisational relations. In Iran, regardless of occurrence of different natural and man-made disasters, and
their probability of occurrence, the analysis and due to consideration of inter-organisational relations has not been
applied in either disaster management or urban planning and management procedures. The leakage of raw petroleum
into Zayandehroud River in 2008 in Esfahan is discussed throughout this paper as a case study in which disaster
management and emergency response required the widespread inter-organisational coordination among administrative organisations and their rapid reaction in disaster management. This paper has tried to trace the actors who were
involved in such an emergency condition and their inter-organisational relations in order to prescribe more efficient
inter-organizational relations. In order to achieve this goal, a descriptive-analytical and analytical-prescriptive research process has been adopted by using document review methods and content analysis of interviews to find the
active organisations in this process, to find the causal and contextual factors and reach some conclusions regarding the varied forms of inter-organisational relations. The findings of this paper indicated first the actors involved
throughout the process of disaster management (comprising key actor, non-key actors who were directly engaged,
and the actors who were indirectly engaged), second the forms of inter-organisational relations in the process of
managing the disaster known as “trade associations”, and third the underlying theoretical framework was found to
be “the organisational learning approach” in addition to the “Institutional approach”. It is based on these findings
that enhanced inter-organizational coordination and capability in response to such disasters can be conceived and
prescribed.
Keywords: inter-organisational relation, disaster, disaster management, leakage of raw petroleum, Esfahan
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طرح مسئلهی مورد پژوهش
بحران ،1شکست یا انقطاع در کارکردهای یک جامعه یا اجتماع
محلی که موجب تلفات گستردهی انسانی ،مــادی ،اقتصادی
و محیطی میشود ،به گونهای که آن جامعه یا اجتماع توانایی
استفادهی منابع خــود (منابع انسانی ،سرمایههای اقتصادی و
اجتماعی ،میراث فرهنگی و اکوسیستم) را از دستمیدهد ،تعریف
شدهاست [ .]2 ،1مدیریت بحران 2دانش مقابله و وا کنش در برابر
بحران است که بر پایهی مشاهدات سیستماتیک بحران و تحلیل
اثــرات و برآمدهای آن بــرای یافتن ابزارهایی بــرای پیشگیری از
خ دادن بحرانها ،پیشگیری و کاهش آثار آنها و نیز آمادگی،
ر 
امدادرسانی سریع ،بازتوانی و بهبود شرایط پس از بحران ،قرار
دارد .کارآمدی مدیریت بحران از راه یادگیری متقابل ،هماهنگی
و همکاری بین سازمانی و اعتمادسازی بین سازمانهایی که در
مدیریت بحران دخالت دارنــد ،افزایش مییابد [ .]4 ،3 ،2این
احتمال وجود دارد که سازمانها در شرایط بدون بحران با یکدیگر
ارتباط نداشته باشند و یا رابطهی بین آنها از پیوستگی و انسجام
الزم برخوردار نباشد ،ولی بنا بر ضرورت وا کنش اضطراری و مقابله با
بحران و اثرات آن ،نیاز به برقراری ارتباط با یکدیگر دارند و نیز نیاز
دارند که فعالیتهایی را که در چارچوب مدیریت بحران به عهدهی
هر یک از آنهــا اســت ،به گونهای که با فعالیت سایر سازمانها
هماهنگ باشد ،انجام دهند [ .]6 ،5چگونگی ایجاد ارتباط بین
سازمانها در هنگام وقوع یک بحران در کاهش آثار آن و نیز آمادگی
در انجام وظایف مدیریتی نهادهای درگیر ،نیازمند برخورداری از
یک چــارچــوب مشخص و تعریفشده بــرای تشکیل روابــط بین
سازمانی کارآمد است که بر پایهی آن انگیزههای سازمانی در تعیین
انــواع سازمانها و سازماندهی روابــط بین سازمانی ،و مشخص
نمودن چارچوبهای نظری و فنی قابل بهکارگیری در هدایت و
کنترل روابط بین سازمانی در شرایط بحران ،بتوانند استوار شوند
[.]4
خ دادن بحرانهای مختلف و احتمال
در کشور ایران با وجود ر 
ر خ دادن بحرانهایی در آینده ،روابــط بین سازمانی در مدیریت
بحران مورد توجه و تحلیل قرار نگرفتهاست و این کاستی در فرایند
برنامهریزی و مدیریت شهری و نیز در مدیریت بحران ،دستیابی
به هماهنگی بین سازمانی در مراحل مختلف وا کنش اضطراری
به بحران را دشوار نمودهاست .در این مقاله بحران انسانساخت
نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود در سال  ،31387به عنوان
موردی برای پژوهشی که در آن مدیریت بحران و وا کنش اضطراری
نیازمند سرعت عمل و هماهنگی گسترده بین سازمانهای درگیر
در مدیریت بحران بــوده ،انتخاب شــده اســت .شرایط مقابله با
این بحران به تشکیل نوع ویــژهای از روابــط بین سازمانی میان
سازمانهای گوناگون منجر شد که در شرایط عــادی با یکدیگر
رابطه نداشتند و یا از رابطهای ضعیف و تعریف نشده برخوردار
بودند ،ولی در بحران نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود در
ســال  ،1387برحسب ضــرورت ،رابــطـهای قــوی با یکدیگر برقرار

کردند .ردیابی و تحلیل عوامل و انگیزههای سازمانی مؤثر در روابط
ل گرفته در این بحران،
بین سازمانی و نوع روابط بین سازمانی شک 
میتواند پایهای برای رفع کاستیهای ناشی از نبود چارچوبهای
توصیف و تحلیل روابــط بین سازمانی و نیز تجویز راه حلهایی
برای کارآمدتر کردن فرایند و روند کار واکنش اضطراری در مدیریت
بحران در ایران باشد و نیز همچون آزمونی در تنظیم تمهیدات الزم
برای ایجاد هماهنگی بین سازمانی در واکنش اضطراری در بحران
شهری چون اصفهان ،تلقیگردد.
اهداف
هدف مقاله ردیابی سازمانها و روابط بین سازمانی آنها که در
یک وضعیت بحرانی چون «بحران نشت نفت خام در رودخانهی
زایــنــدهرود» دخالت دارنــد ،اســت تا توسط چنین شناختی بتوان
روابط بین سازمانی در مدیریت بحران را کارآمد نمود .این هدف
در پی پژوهش اکتشافی الزم در مــورد چیستی و چگونگی روابط
بین سازمانی در مدیریت بحران و نیز تحلیل روابط بین سازمانی
در مدیریت بحران نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود شکل
گرفت ه است.
روش کار
ایــن پژوهش دارای دورنــمــای سهگانهی توصیفی ـ تحلیلی
ـ تجویزی اســت و بــا بهره جستن از روشه ــای بازبینی متون،
تحلیل مستند متون نوشتاری و تحلیل محتوای متون حاصل از
انجام مصاحب ه صــورت گرفته است و نقش سازمانهای درگیر،
نقش اولویتدار سازمانها ،عوامل سببی و زمینهای مؤثر بر روابط
بین ســازمــانــی ،نــوع رواب ــط بین سازمانی در مدیریت بـحــران ،و
چارچوبهای نظری زیرکار روابط بین سازمانی در مدیریت چنین
بحرانی ،مورد واکاوی قرار گرفتند .در راستای دستیابی به هدف
مقاله ،یک فرایند چهار مرحلهای ،طراحی و پیموده شده است
(تصویر :)1
مرحلهی اول .توصیف روابط بین سازمانی ،مدیریت بحران ،توصیف
و تحلیل روابط بین سازمانی برای طراحی و تدبیر چارچوبی
انگاشتی برای تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران،
با استفاده از روشهای بازبینی متون مدون به گونهای که در
تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران نشت نفت خام
در رودخان هی زایندهرود قابل بهکارگیری باشد.
مرحلهی دوم .ردیابی ،توصیف و تحلیل ویژگیهای بحران،
سازمانهای درگیر در مدیریت بحران و شدت درگیری
آنها با یکدیگر در شرایط واکنش اضطراری و بازیگران یا
سازمانهای درگیر در مدیریت بحران نشت نفت خام در
رودخانهی زایندهرود ،با استفاده از روش تحلیل متن برای
تحلیل محتوای متون حاصل از مصاحب ه با کارشناسان و
مدیران سازمانهای درگیر در مدیریت بحران نشت نفت خام
در رودخانهی زایندهرود.
مرحلهی سوم .ردیابی و واکاوی عوامل سببی و زمینهای روابط بین
سازمانی شکلگرفته بین سازمانهای درگیر در شرایط واکنش
اضطراری بین سازمانهای درگیری در مدیریت بحران
نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود ،با استفاده از روش
اولویتبندی بر پایهی مقیاسگذاری لیکرت.
مرحلهی چهارم .تدبیر و تجویز چارچوب انگاشتی مناسب برای
ن سازمانی در مدیریت بحران و چارچوب
تحلیل روابط بی 

مرحلهیاول.جستجو،طراحیوتدبیر 
چارچوبانگاشتیتحلیلروابطبین
سازمانیدرمدیریتبحران

مرحلهیدوم.توصیفبحرانوردیابی
بازیگران(سازمانهای)درگیردرمدیریت 
بحراننشتنفتخامدررودخانهی
زایندهرود

ویژگیهای بحران نشت نفت خام در رودخانهی
زایندهرود
سازمانهای درگیر در مدیریت بحران
شدت درگیری سازمانها با یکدیگر در شرایط
واکنش اضطراری

مراحل اصلی انجام کار
ارتباط بین مراحل انجام کار و بروندادها

عوامل سببی (انگیزههای سازمانی) شکلگیری روابط
بین سازمانی در بحران نشت نفت خام در
رودخانهی زایندهرود
عوامل زمینهای (شرایط درونسازمانی و بین
سازمانی) شکلگیری روابط بین سازمانی در بحران
نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود

چارچوب انگاشتی تحلیل روابط بین سازمانی
در مدیریت بحران

مرحلهیسوم.ردیابیعواملسببیو
زمینهایشکلگیریروابطبینسازمانی بین
سازمانهایدرگیردرمدیریتبحراننشت
نفتخامدررودخانهیزایندهرود

درونداد و برونداد هر مرحله
برونداد نهایی مقاله

مرحلهیچهارم.تعییننوعروابطبینسازمانی و
چارچوبنظریقابلبهکارگیریدرتوصیفو
تحلیلروابطبینسازمانیدرمدیریتبحران
نشتنفتخامدررودخانهیزایندهرودبرپایهی
چارچوبانگاشتیتدبیرشدهبرایتحلیلروابط
بینسازمانیدرمدیریتبحران

معرفیرهیافتقابلبهکارگیریبهمنظورتوصیفو
تحلیلروابطبینسازمانیدرمدیریتبحراننشت
نفتخامدررودخانهیزایندهرود
تعییننوعروابطبینسازمانیدرمدیریتبحران
نشتنفتخامدررودخانهیزایندهرود
دستیابیبهچارچوبتحلیلروابطبینسازمانی
بهمنظورکارآمدنمودنروابطبینسازمانیو
مدیریتبحراندریکوضعیتبحرانی
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تصویر  :1معرفی روش کار دستیابی به اهداف مقاله
انگاشتی قابل بهکارگیری در هدایت و کنترل روابط بین
بین سازمانی را گونهای نظم و ارتباط رسمی میداند که دو دسته
سازمانی در مدیریت بحران نشت نفت خام در رودخانهی
زایندهرود ،بر پایهی عوامل سببی و زمینهای وا کاوی شده
داراییهای ملموس و یا ناملموس دو یا چند سازمان مستقل را به
در روابط بین سازمانی بازیگران مدیریت بحران در اینگونه
منظور ایجاد ارزش افزودهی مشترک در کنار هم گردآوری میکند،
شرایط بحران ،برای کارآمد نمودن روابط بین سازمانی و
و در روابط بین سازمانی درونداد و برونداد فعالیتهای سازمانها
مدیریت بحران در یک وضعیت بحرانی چون «بحران نشت
به صــورت رسمی به اشتراک گذاشته میشود .تعریف ســوم []9
نفت خام در رودخانهی زایندهرود».
ویژگیهای چهارگانهای را برای روابط بین سازمانی اینگونه الزم
بررسی پایههای نظری و انگاشتی مرتبط با «روابط بین
میداند :اول .مبتنی بودن روابط بین سازمانی بر معاهدهها و یا
سازمانی» و «مدیریت بحران»
پیمانها4؛ دوم .برقراری وابستگیهای تاریخی؛ سوم .دارا بودن
5
پایههای نظری و انگاشتی مقاله در سه بخش تنظیم شده
ساختاری چندگانه ؛ چهارم .دارا بودن گونههای مختلف و پنجم.
مبتنی بــودن برقراری روابــط بین سازمانی بر یک فرایند ممتد و
است ،که نخست چارچوب نظری مرتبط با روابط بین سازمانی،
دائمی.
دوم چارچوب نظری مرتبط با مدیریت بحران و سوم با برقراری
معرفی رهیافتهای توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی
ارتباط بین این دو ،مدل انگاشتی قابل بهکارگیری برای تحلیل
روابط بین سازمانی بر پایهی مجموعهای از انگیزهها ،نیتها
روابط بین سازمانی در مدیریت بحران معرفی میگردد.
و اهداف شکل میگیرند و چندگانگی روابط بین سازمانی یکی از
ردیابی و تشریح چارچوب نظری مرتبط با انگاشت روابــط بین
ویژگیهای اصلی آنها است .رهیافتهای توصیف و تحلیل روابط
سازمانی
بین سازمانی ویژگیها و زمینههای گوناگون شکلگیری و توسعهی
روابــط بین سازمانی را به چند صــورت تعریف کــردهانــد [،7
 ،]8که بر اســاس تعریف نخست ،روابــط بین سازمانی بر پایهی
روابط بینسازمانی را مورد بررسی قرار میدهند ،بهگونهای که این
همکاری بین دو یــا چند ســازمــان مستقل و بــا اه ــداف راهــبــردی
روابط منافع مشترک بین سازمانها را در بر داشتهباشند و سازمانها
مختلف شکل میگیرند .این روابــط انــواع فعالیتهای هماهنگ
نیز مستقل و خودمختار باقیمانده و منافع جداگانه خود را نیز
سیاسی  -اقتصادی بین سازمانهای همکار هستند که متفاوت
نگه دارند .رهیافتهایی که بیشترین کاربرد در توصیف و تحلیل
از روابط دیوانساالرانه و سلسلهمراتبی بین سازمان میباشند و به
روابط بین سازمانی دارند را اینگونه معرفیکردهاند :اول .رهیافت
7
6
شکلگیری روابط مبتنی بر معاهده بین آنها منجر میشوند .بر
اقتصادیات هزینهی داد و ستد ؛ دوم .رهیافت وابستگی منابع ؛
9
8
سوم .رهیافت اختیار راهبردی ؛ چهارم .رهیافت دستاندرکاران ؛
اساس تعریف دوم ،روابط بین سازمانی از راه معاهدات ضمنی و بر
پایهی اعتماد و روابط اجتماعی شکل میگیرند .این تعریف ،روابط

جدول  :1دستهبندی و معرفی رهیافتهای توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی []11 ،10
انواع رهیافت

اقتصادیات
هزینهی داد و ستد

وابستگی منابع

اختیار راهبردی

دستاندرکاران

یادگیری سازمانی

نهادی

زمینهی تمرکز اصلی هر رهیافت در شکلگیری روابط بین سازمانی

انگیزههای اصلی شکلگیری روابط بین سازمانی در هر رهیافت

بر پایهی هزینههای تولید ،هزینههای داد و ستد و رفتارهای
فرصتطلبانه استوار شدهاست.
بر سازماندهی متمرکز فعالیتهای یک سازمان به منظور کمینه
ساختن مجموع هزینههای تولید و داد و ستد تمرکز دارد.
بر نظریهی وابستگی منابع که به بررسی چگونگی اثرگذاری منابع
بیرونی بر رفتار سازمان میپردازد ،مبتنیاست.
سازمانها همچون سیستمهای باز معرفی شدهاند که به منظور
تأمین منابع خود باید با محیط پیرامون خود در تعامل باشند.
بر افزایش قدرت در بازار از راه ایجاد مانع برای ورود دیگران یا
ایجاد سلطهی انحصاری ،افزایش قدرت سیاسی ،افزایش کارآیی
و کارآمدی در پژوهش ،تولید و بازاریابی و تمایز در ارائهی خدمات و
کاال تأ کید دارد که دستیابی به اهدافی چون افزایش قابلیت رقابت
یا قدرت در بازار ،دستیابی به رشد و منفعت را امکانپذیر میسازد.
ی
بر نظریهی دستاندرکاران و قراردادهای بین دستاندرکاران مبتن 
است.
سازمانها را در مرکز یک شبکه از دستاندرکاران وابسته به یکدیگر
قرار میدهد که در هنگام تصمیمسازی و انجام داد و ستد تجاری،
به نگرانیهای مشروع یکدیگر پاسخ میدهند.
بر نظریهی یادگیری 12و با فرایندهایی مرتبط است که به یادگیری
سازمانی منجر میشوند ،مبتنیاست.
ظرفیت جذب عامل کلیدی است که قابلیت تشخیص سازمان
نسبت به ارزش دانش ،جذبکردن آن و به کارگیری آن در یک روند
تجاری ،تعریف میشود.
بر پایهی نظریهی نهادی 13و رفتار مشروع در محیط اجتماعی استوار
شده است.
بر اینکه محیطهای نهادی به سازمانها برای کسب مشروعیت و
انطباق با هنجارهای اجتماعی عمومی و پذیرفته شده در جامعه
فشار وارد میکنند ،تأ کید دارد.

کمین ه نمودن مجموع هزینههای تولید و داد و ستد.
کاهش نامعلومیهای ایجاد شده در اثر شکست بازار.
کاهش هزینههای مربوط به ساختار سلسلهمراتبی
سازمانها.

پنجم .رهیافت یادگیری سازمانی10؛ و ششم ).رهیافت نهادی
(جدول .)1
معرفی انواع روابط بین سازمانی در مدیریت بحران
انواع روابط بینسازمانی که بر پایهی شدت ارتباط متقابل بین
مشارکتکنندگان در روابط بین سازمانی با یکدیگر تعریف میشوند،
را در دو دسته روابــط بین سازمانی قــوی و ضعیف تقسیمبندی
کردهاند [:]11 ،10
اول .روابط بین سازمانی قوی یا روابط مبتنی بر پیوندهای
بههمپیوستهی سازمانی ،که در آنها مشارکتکنندگان از
راه ایجاد ساختارهای رسمی با یکدیگر متصل میشوند و
ساختارهای سازمانی آنها با یکدیگر پیوند یافته و مالکیت
مشترک 14مییابند (جدول  ،)2شامل الف .سرمایهگذاری
مشترک15؛ ب .ساختارهای شبکهای16؛ ج .اتحاد چند بنگاه
17
اقتصادی به صورت تشکیل کنسرسیوم.
دوم .روابط بین سازمانی ضعیف که با ساختارها و داراییهای
مشترک کمتری درگیر میشوند و در آنها سازمانها استقالل
18
ظ میکنند (جدول  ،)2شامل الف .اتفاق
نسبی خود را حف 
(که پیمان و ائتالف بلندمدت بین سازمانها برای پیشبرد
اهداف مشترک و یا تضمین منافع مشترک است که با ائتالف
که اتفاقی موقت است برای عملی مشترک ،بهویژه میان
احزاب سیاسی برای تشکیل یک دولت ائتالفی ،تفاوت
دارد)؛ ب .اتحادیههای تجاری19؛ و ج .هیئت مدیرهی
11
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اعمال قدرت یا مهار سازمانهایی که منابع کمیاب را در
اختیار دارند.
تالش به منظور انباشتن یک منبع مورد نیاز سازمان.
وجود دستاوردهای مالی (فراتر از هزینههای آن).
افزایش قابلیت و کارآیی سازمانها را در ارائهی خدمات
و کاالهای برتر.
افزایش رقابتپذیری.

تنظیم منافع خود با منافع سایر دستاندرکاران.
کاهش نامعلومیهای محیطی.

جذب دانش از سایر اعضای شرکت کننده در روابط بین
سازمانی.
افزایش قابلیت رقابتپذیری.
افزایش ارزشهای مادی و غیرمادی سازمان.
کسب مشروعیت و تحمل فشارهای متناظر با آن.
تقلید از سایر سازمانهای شرکتکننده در روابط بین
سازمانی.

بههمپیوسته( 20عضویت هیئتمدیرهی یک سازمان در چند
سازمان).

تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

معرفی عوامل سببی و زمینهای شکلگیری روابط بین سازمانی در
مدیریتبحران
21
عوامل سببی انگیزههای اصلی یک سازمان به منظور برقراری
روابط بین سازمانی با سازمانهای دیگر هستند و شکلگیری روابط
بین سازمانی با سازمانها یا شرکتهای دیگر را توجیهپذیر میکنند.
این عوامل ریشه در چارچوبهای نظری روابط بینسازمانی دارند
و برگرفته از رهیافتهایی هستند که به منظور توصیف و تحلیل
روابط بینسازمانی مورد استفاده قرار میگیرند .عوامل سببی دالیل
اصلی شکلگیری روابــط بین سازمانی را معرفی میکنند .عوامل
زمینهای 22محرک سازمانها برای مشارکت در روابط بینسازمانی
با سازمانهای دیگر هستند و نقش کلیدی در تعیین نوع روابط
بینسازمانی دارند .عوامل زمینهای مستقل از عوامل سببی هستند
و نقش دوگانه (یعنی نقش بــازدارنــده و تضعیفکنندهی روابــط
ن
بین سازمانی یا نقش تسهیلکننده و تقویتکنندهی روابــط بی 
ل
سازمانی) ،دارند .سازمانها ،نیازها و انگیزههای خود برای شک 
دادن روابط بین سازمانی را بر پایهی عوامل سببی مورد ارزیابی قرار
میدهند و سپس با استفاده از عوامل زمینهای (و نقش دوگانهی
ن سازمانی کوشش میکنند.
آنه ــا) بــرای شکلگیری رواب ــط بی 

جدول  :2معرفی انواع روابط بین سازمانی و ویژ گیهای آنها []10
انواع روابط بین سازمانی

شدت وابستگی سازمانها

سرمایهگذاری مشترک

وابستگی زیاد

شبکهها

وابستگی زیاد

کنسرسیوم

وابستگی زیاد

اتفاق

وابستگی کم

اتحادیههای تجاری

وابستگی کم

هیئت مدیرهی به
همپیوسته

وابستگی کم

تعریف انواع روابط بین سازمانی

سرمایهگذاری مشترک گونهای از روابط بین سازمانی است که در آن دو یا چند سازمان منابع
خود را به صورت سهامی به اشترا ک میگذارند تا یک سازمان مجزای متشکل از اعضا را تشکیل
بدهند.
شبکه گونهای از روابط بین سازمانی است که از یک سازمان مرکزی و سازمانهای دیگر در
پیرامون آن تشکیل میشود و سازمان مرکزی آرایههای پیچیدهی وابستگیهای متقابل بین خود
و سازمانهای پیرامون را ایجاد میکند.
کنسرسیوم یک سرمایهگذاری مشترک تخصصی شدهاست که اعضای آن به منظور
مشکلگشایی و توسعهی فناوری (چون پژوهش و توسعه) به یکدیگر متصل میشوند.
در اتفاق  ،چیدمان یا ترکیب دو یا چند سازمان ،که به منظور ایجاد روابط مبادلهای به وجود
میآید ،و اتصالی بین شرکا ایجاد نمیشود.
ً
سازمانهایی (معموال غیرانتفاعی) هستند که در یک زمینهی ویژه از فعالیت (چون صنعت)
به منظور گردآوری و توزیع اطالعات تجاری ،ارائهی مشاورهی فنی و حقوقی ،تدارک دورههای
آموزشی مرتبط با فعالیت و فراهم ساختن زمینههای رایزنی مشترک ایجاد میشوند.
یک هیئت مدیرهی بههمپیوسته آنگاه ایجاد میشود که یک مدیر یا رهبر از یک سازمان در
هیئت مدیرهی سازمان دوم جای بگیرد یا زمانی که دو سازمان مدیرانی داشته باشند که در
هیئت مدیرهی سازمان دیگری عضو باشند .هیئت مدیرهی بههمپیوسته سازوکاری برای به
اشترا ک گذاردن اطالعات و همکاری ایجاد میکند.

روابط بین سازمانی در هنگام بحران و وا کنش اضطراری گاه
به صــورت داوطلبانه و گاه اجباری تشکیل میشوند که نیازمند
همکاری و اعتماد بین ســازمــانهــای درگــیــر در مدیریت بحران

ل روابـ ــط بین
شش ـنــاســی ان ـجــام تحلی 
تـشــریــح رو 
سازمانی در مدیریت بحران
در این مقاله ،چارچوب انگاشتی تحلیل روابط بین سازمانی
در مدیریت بحران بر پایهی ترکیب عوامل سببی و زمینهای به
دستآمده و در رهیافتهای توصیف و تحلیل روابط بین سازمانی
و عوامل سببی و زمینهای مؤثر در شکلگیری روابط بین سازمانی
در مدیریت بحران تدبیر و در تصویر  2معرفیشدهاست .بر پایهی
چنین چــارچــوبــی ،ردیــابــی نــوع رواب ــط بین سازمانی در مدیریت
بحران و رهیافت مناسب برای هدایت و کنترل آن ،نیازمند تعیین
عوامل سببی و سپس عوامل زمینهای مؤثر در شکلگیری روابط
بین سازمانی در مدیریت بـحــران اســت .عــوامــل سببی رهیافت
هدایت و کنترل روابط بین سازمانی و عوامل زمینهای نوع روابط
بین سازمانی را تعیین میکنند .به ایــن منظور اســت که در این
مقاله فرایندی پنج مرحلهای به ترتیب زیر طراحی شدهاست که در
نمونهی مورد بررسی در این مقاله مورد استفاده قرار گیرد:
مرحلهی اول .توصیف چگونگی و وضعیت بحران؛
مرحلهی دوم .ردیابی بازیگران (سازمانها) درگیر در مدیریت
بحران و شدت ارتباط آنها با یکدیگر؛
مرحلهی سوم .ردیابی عوامل سببی شکلگیری روابط بین سازمانی
در مدیریت بحران؛
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تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

عوامل زمینهای شکلگیری روابــط بین سازمانی را به دو دسته
عوامل زمینهای درون سازمانی و عوامل زمینهای برون سازمانی
دستهبندی کردهاند (جدول .)3
تشریح چارچوب نظری روابــط بین سازمانی مرتبط با مدیریت
بحران
مدیریت بحران دانش مقابله و واکنش در برابر بحران است
که بر پایهی مشاهدات سیستماتیک بحران و تحلیل اثــرات و
برآمدهای آن برای یافتن ابزارهایی به منظور پیشگیری از رخدادن
بحرانها ،پیشگیری و کاهش آثار آنها و نیز آمادگی ،امدادرسانی
سریع ،بازتوانی و بهبود شرایط پس از بحران ،فعالیت میکند.
کارآمدی در مدیریت بحران از راه یادگیری متقابل ،هماهنگی و
همکاری بین سازمانی و برقراری اعتماد بین سازمانهایی که درگیر
در مدیریت بحران هستند ،افزایش مییابد .ویژگیهایی که به
یک سازمان امکان مدیریت بحران را میدهند ،اینگونه معرفی
کردهاند [:]6 ،5 ،4
اولَ .
ستبری( 25یعنی سازمانی که بهخوبی از عهدهی وظایف برآید
ِ
و دارای توانایی ادامهی کار حتی با وجود مشکالت درونی
و فشارهای بیرونی ،باشد) :توانمندی و توانایی مقابله با
نیروهای تولیدشده توسط بحران.
دوم .برخورداری از منابع :26برخورداری یک سازمان از منابع (چون
نیروی انسانی ،اطالعات ،تجهیزات و منابع مالی) و ظرفیت
بهکارگیری و توزیع آنها در مدیریت بحران.
سوم .افزونگی :27قابلیت گسترش عناصر یا بخشهایی که به
افزایش کارآمدی یک سازمان یا پیشگیری از اتالف منابع
میانجامند.
چهارم .سرعت :28توانایی جبران یا احیای عناصر یا بخشهای
آسیبدیده در زمان الزم توسط سازمان.

اس ــت .29عــوامــل سببی و زمـیـنـهای تسهیلکنندهی رواب ــط بین
سازمانی در مدیریت بحران را در دو دسته معرفی و دستهبندی
نمودهاند [ :]13 ،12 ،11 ،10اول .عوامل سببی تسهیلکنندهی
روابط بین سازمانی در مدیریت بحران ،شامل نیاز به تأمین منابع،
جــذب دان ــش ،یــادگـیــری و کــاهــش خـطــرپــذیــری ،و دوم .عوامل
زمینهای تسهیلکنندهی روابط بین سازمانی در مدیریت بحران،
شامل اعتماد متقابل ،اهداف مشترک ،منافع مشترک ،سرعت در
وا کنش اضطراری ،انتشار اطالعات و قابلیت افزونگی.

جدول  :3معرفی عوامل سببی و زمینهای شکلگیری روابط بین سازمانی در مدیریت بحران []11 ،10
کمینه ساختن هزینههای تولید کاال و خدمات

رهیافت
اقتصادیات هزینهی
دادوستد

کمینهساختن هزینههای داد و ستد کاال و خدمات
نیاز به تأمین منابع از سایر سازمانها
مهار منابعی که وابستگی سازمانی را کاهش میدهند

رهیافت
وابستگی منابع

مهار منابعی که وابستگی سازمانی را افزایش میدهند
وابستگی متقابل برای تولید خدمات و کاال و فرایندهای تولید
حضور سازمان در عرصهی یک فعالیت ویژه (یا در بازار)
تولید کاالها و خدمات جذاب

عوامل سببی شکلگیری
روابط بین سازمانی در
مدیریت بحران

رهیافت
اختیار راهبردی

افزایش قابلیتهای سازمانی برای چانهزنی در عرصهی یک فعالیت ویژه یا بازار
ایجاد محدودیت برای سازمانهای رقیب
کاهش خطرپذیری

رهیافت دستاندرکاران
رهیافت یادگیری سازمانی

دسترسی به مشتریهای مشترک و دستاندرکاران
به هم پیوستگی منافع دستاندرکاران موجود
دستیابی به دانش مورد نیاز
افزایش توانایی جذب دانش سازمانی
عادیسازی همکاریها (دورشدن از شرایط غیرعادی)

رهیافت
نهادی

تقلید متناظر( 23تولید کاال و خدمات مشابه)
مشروعیت سازمانی

24

ایجاد همکاری با شرکتها یا سازمانهای مشابه
ظرفیت جذب منابع
زیرساختهای فراهمشده در سازمان

درون سازمانی

میزان پیچیدگی و نامعلومیهای درون سازمانی
پیشینهی همکاریهای بین سازمانی در درون یک سازمان
اعتماد متقابل بین سازمانها
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اهداف و منافع به اشترا ک گذاشته شده

عوامل زمینهای شکلگیری
روابط بین سازمانی در
مدیریت بحران

پیشینهی ارتباطات بین سازمانی
مشابهتهای سازمانی
بین سازمانی

وا گرایی یا همگرایی فرهنگی بین سازمانها
شفافیت اهداف و انتظارات متقابل سازمانها از یکدیگر
وجود همکاریهای از پیش موجود بین سازمانها
پیچیدگی و نامعلومیهای روابط بین سازمانی

تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

مرحلهی چهارم .ردیابی عوامل زمینهای شکلگیری روابط بین
سازمانی در مدیریت بحران؛
مرحلهی پنجم .معرفی رهیافت قابل بهکارگیری و نوع روابط بین
سازمانی در مدیریت بحران.
روند کارهایی که به منظور توصیف و تحلیل پدیدهی مورد
پژوهش در ایــن مقاله و چگونگی انجام آن اختیار شــد ه است،
روشهــای انجام پژوهش ،نوع دادههــا ،منبع دادههــا ،چگونگی
گ ــردآوری دادهه ــا و نیز چگونگی انــجــام تحلیلها روششناسی
پژوهش معرفی شدهاست [ .]14بر پایهی مراحل پنجگانهی تحلیل
روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران (که در باال معرفی شد)،
روشهــای پژوهش و نوع دادههــای مــورد نیاز آنهــا در چارچوب
یک پژوهش توصیفی  -تحلیلی بهپیشنگر 30در دو بخش تحلیل

کیفی و تحلیل کمی 31دستهبندی شده و در این مقاله ،به کار گرفته
شدهاند (جدول .)5
تحلیلهای کیفی رواب ــط بین سازمانی در مدیریت بحران در
اصفهان
روشهای تحلیلهای کیفی انتخابشده برای انجام تحلیل
روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در این مقاله« ،روش تحلیل
مستند» [ 32 ]15و «رو 
ش تحلیل مـحـتــوا» ]17 ،16[ 33هستند.
روشهای تحلیلهای کیفی که در مراحل نخست و دوم از مقاله
بهکار رفتهاند ،در چارچوب انگاشتی تحلیل روابط بین سازمانی ،با
ش
بهکارگیری روشهای تحلیل مستند متون نوشتاری (چون گزار 
شرکت آب و فاضالب اصفهان ،گزارش مدیریت بحران استانداری
اصفهان و گزارش روزنامهی محلی نسل فردا) و تحلیل محتوای

تصویر  :2معرفی چارچوب انگاشتی تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران []4 ،11

ل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران
بحث و تحلی 
مورد مطالعه در شهر اصفهان
تحلیل روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه
(یعنی نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود) بر پایهی مراحل
پنجگانهی تدبیرشده در چــارچــوب انگاشتی تحلیل روابــط بین
سازمانی در مدیریت بحران ،در فرایندی پنج مرحلهای که به این
منظور طراحی گردیده ،انجام شدهاست.
مرحلهی اول .انتخاب و توصیف بحران مــورد مطالعه در شهر
اصفهان
بــحــران نــاشــی از ســانـحـهی نشت نفت خــام در رودخــان ـهی
زایندهرود  -که در روز بیست و ششم فروردین ماه سال  ،1387در
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متون بازنویسیشده از مصاحبه (محتوای مصاحبه با  18نفر از
کارشناسان و مدیران سازمانهای درگیر در مدیریت بحران نشت
نفت خام) 34و استفاده از کدگذاری باز پیگیریشدهاند.
تحلیلهای کمی روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد
مطالعه در شهر اصفهان
تحلیلهای کمی روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران در
اصفهان در این مقاله بر پایهی مقیاسگذاری لیکرت35و تکمیل
پرسشنامه تــوســط کــارشــنــاســان و مــدیــران انــجــام شــده اس ــت .با
استفاده از این روش ،ابتدا با استفاده از یک سیستم مقیاسگذاری
ً
 5نقطهای (چــون کــامــا مــوافــق ،مــوافــق ،بـیتــفــاوت ،ناموافق و
ً
کامال ناموافق) که به ترتیب دارای ارزشهــایــی از  2 ،3 ،4 ،5تا
 1هستند ،مــیــزان اهمیت عــوامــل سببی و زمینهای شکلگیری
روابــط بین سازمانی توسط پاسخدهندگان ارزشگـــذاری شدند.
با محاسبهی میانگین ارزشه ــای تخصیصیافته به هر یک از
پرسشها ،اولویتهای نهایی هر یک از عوامل سببی و زمینهای
مشخص شدند [ .]19 ،18 ،15بــرای حصول اطمینان از اعتبار
نتایج میانگینهای محاسبهشده برای عوامل سببی و زمینهای
از آزمــون واریانس یکطرفه ( 36)ANOVAاستفاده شد .مقدار
ضریب واریانس برای میانگینها در عوامل سببی  0.043و برای
ت آمد که چون هر
میانگینها در عوامل زمینهای  0.048ب ه دس 
دو کمتر از  0.05هستند ،نشان میدهند که نتایج میانگینهای
محاسبهشده برای عوامل سببی و زمینهای از اعتبار کافی برخوردار
هستند [.]20

معرفی جامعهی آماری پرسششوندگان در تحلیلهای کیفی و
کمی
جامعهی آم ــاری پرسششوندگان 18 ،نفر از کارشناسان و
متخصصانی هستند که در زمینهی مدیریت بحران نشت نفت
خام در رودخانهی زایندهرود اطالعات کافی دارند و میتوانند اثرات
و برآمدهای این بحران را تشریح نمایند .به این منظور تالش شده
است از نظرات کارشناسان و مدیرانی که در ادارات و سازمانهای
مرتبط با موضوع مدیریت بحران نشت نفت خام در رودخانهی
زایندهرود اشتغال دارنــد ( 16سازمان و ادارهی درگیر در مدیریت
بحران) ،از سطح دانش مناسب برخوردار هستند (کارشناسیارشد
و دکتری) ،رشتهی تحصیلی ،سمت و شغل آنها نیز با این موضوع
مرتبط است ،استفاد ه شود.

اﺻﻔﻬﺎن

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن

ﻧﺠﻒآﺑﺎد

ﺗﯿﺮان

ﻓﻼورﺟﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎي اﺻﻠﯽ

رودﺧﺎﻧﮥ زاﯾﻨﺪهرود

زرﯾﻦﺷﻬﺮ

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ

ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﻤﺎل

ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ

ﺳﺎﻣﺎن

ﻣﺒﺎرﮐﻪ

ﺷﻬﺮﮐﺮد

تصویر  :3نمایش موقعیت مکانی سانحهی نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود []21
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اثر برخورد تیغهی یک دستگاه لودر با خط لولهی سه اینچی انتقال
نفت خام از مسجد سلیمان به پاالیشگاه اصفهان و ایجاد حفرهای
به قطر دو اینج در آن ،در نزدیکی روستای چلوان واقع در شهرستان
سامان استان چهارمحال و بختیاری رویداد (تصویر  - )3موجب
فــوران نفت خام با فشار سههزار پاسکال تا شعاع دویست متری
از محل آسیب دیده شد .پیامدهای این بحران بر پایهی تحلیل
محتوای متون نوشتاری و مصاحبه بــا مــدیــران و کارشناسان،
اینگونه ردیابیشده است [:]21
پیامد اول .احتمال ایجاد انفجار در خط لولهی انتقال نفت خام؛
بستهشدن بههنگام شیرهای خط لولهی انتقال نفت خام و
تأمین ایمنی آن ،باعث پیشگیری از خطر انفجار شد.
پیامد دوم .نشت نفت خام در خاک؛ برای پیشگیری از نفوذ نفت
خام به منابع آب و رودخانهی زایندهرود ،دپوی خاکی سه
الیهای در اطراف محل نشت نفت احداث شد ولی فشار باال
و حجم زیاد نفت خام باقیمانده در فاصلهی سی کیلومتری
بین شیرهای قطع جریان نفت خام ،باعث شد ،دپوهای
خاکی شکسته شده و نفت خام به خاک و منابع آب روزمینی
(یعنی رودخانهی زایندهرود) نفوذ کند.
پیامد سوم .نشت نفت خام در منابع آب زیرزمینی و منابع آب
روزمینی (چون زایندهرود)؛ خشکسالی ،ترکیبات شیمیایی
سنگین و متنوع نفت خام ،حجم زیاد نفت خام ،نزدیکی به
رودخانه و تصفیهخانهی آب اصفهان و ورود ناگهانی نفت
خام به داخل رودخانه (در اثر شکستگی دپوهای خاکی)
موجب گسترش پیامدهای زیست محیطی بحران و خطرات
ن رفتن گونههای گیاهی ،ماهیها و
ناشی از آن (چون از بی 
سایر گونههای جانوران آبزی و از بین رفتن ظرفیت و توان
اکولوژیکی محیط طبیعی) شدند.
پیامد چهارم .نشت نفت به رودخانهی زایندهرود و سپس
تصفیهخانهی آب اصفهان باعث از کار افتادن تأسیسات
تصفیه و انتقال آب و قطع جریان آب شهر اصفهان و شهرهای
اطراف آن شد .این موضوع موجب کمبود آب آشامیدنی در
شهر اصفهان و افزایش ابعاد انسانی و اجتماعی بحران (چون
اختالل در نظم و آرامش عمومی شهر و رقابت برای دسترسی
به آب آشامیدنی) گردید.
مرحلهی دوم .معرفی سازمانهای درگیر در مدیریت بحران مورد
مطالعه در شهر اصفهان
مقابله بــا بــحــران نشت نفت خــام در رودخــان ـهی زایــنــدهرود
نیازمند همکاری و هماهنگی کامل سازمانهایی بود که با ابعاد

مختلف بحران در ارتباط بودند .سازمانهای درگیر در مدیریت
بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان و تعیین شدت ارتباط متقابل
آنهــا ردیابی شدند و نتایج زیر که در تصویر  4نیز به نمایش در
آمده ،به دست آمد:
اول .سازمانهای درگیر :شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت،
نخستین سازمان درگیر در این بحران بود .قطع جریان نفت
خام ،تأمین ایمنی خط لوله و تالش برای ترمیم آن از نخستین
اقدامات مقابله با این بحران بودند که در حوزهی عمل و
اختیار این شرکت قرار داشت .سازمانهایی که وظیفهی
تأمین آب برای انواع نیازها (چون آب آشامیدنی شهرها و
آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی) را در شهر اصفهان بر عهده
دارند 37و در این بحران به دلیل نفوذ نفت خام در رودخانهی
زایندهرود و وارد شدن آب آلوده به مواد نفتی به تصفیهخانهی
آب شهر اصفهان ،با این بحران درگیر شده بودند .احداث
دپوهای خاکی ،مراقبت از بستر رودخانه و منابع آب زیرزمینی
و جاری و پاکسازی مواد نفتی از آبهای آلوده بر عهدهی
سازمان آب منطقهای اصفهان قرار گرفته بود .وظیفهی
جلوگیری از رسوب مواد نفتی در شبکهی توزیع آب آشامیدنی
شهری و تصفیهخانهی آب ،تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز
شهروندان و پاکسازی تأسیسات تصفیهی آب از مواد نفتی
به سازمانهای آب و فاضالب و تصفیهخانهی آب اصفهان
واگذار شدهبود .معاونت مدیریت بحران استانداری اصفهان
وظیفهی هماهنگی و برنامهریزی عملیات مقابله با بحران را
بر عهده گرفته بود و سازمانهای دیگری چون ادارهی کل
حفاظت محیطزیست استان اصفهان ،اداره کل راه و ترابری
استان اصفهان ،نیروی انتظامی استان اصفهان ،جمعیت
هالل احمر استان اصفهان ،صدا و سیمای استان اصفهان،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان،
دانشگاه صنعتی شریف ،سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان ،شرکت مهندسی آب و فاضالب ،پیمانکاران بخش
خصوصی و ادارهی کل حفاظت اطالعات استان اصفهان
متناسب با وظایف سازمانی خود در این بحران درگیر شده
بودند.
دوم .سازمان هماهنگکننده :سازمان هماهنگکننده در مدیریت
بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان ،معاونت مدیریت بحران
استانداری اصفهان با تمام سازمانهای درگیر در مدیریت
بحران نشت نفت خام ارتباط برقرار کرده بود و بیشترین
شدت ارتباط را با سایر سازمانها به خود اختصاص داده
بود .نوع ارتباطات آن با سایر سازمانها نیز از تنوع بیشتری
برخوردار بود (ارتباطاتی چون تأمین منابع مالی ،نیروی

فهرست سازمانهای درگیر در مدیریت
بحران نشت نفت خام

10
7
12

15

6

2

11

1
4

3

9
14

5
16

معاونت مدیریت بحران استانداري اﺻفهان

13
8

راهنمای نمودار
سازمان دارای بیشترین شدت ارتباطات (بازیگر اصلی)
سازمان دارای شدت ارتباطات زیاد (بیش از ( )%50بازیگران مؤثر)
ً
سازمان دارای شدت ارتباطات کم (کمتر از ( )%50بازیگران نسبتا مؤثر)

 -1شرکت خطوط لوله و مﺨابرات نفت ایران
 -2سازمان آب منطقهاي اﺻفهان
 -3شرکت آب و فاضالب شهرستان اﺻفهان
 -4اداره کل حفاﻇت محیط زیست استان اﺻفهان
 -5اداره کل راه و ترابري استان اﺻفهان
 -6نیروي انتظامﯽ استان اﺻفهان
 -7جمعیت هالل احمر استان اﺻفهان
 -8ﺻدا و سیماي مرکز اﺻفهان
 -9دانشگاه علوم پزشکﯽ اﺻفهان
 -10دانشگاه ﺻنعتﯽ اﺻفهان
 -11دانشگاه ﺻنعتﯽ شریﻒ
 -12سازمان جهاد کشاورزي استان اﺻفهان
 -13شرکت مهندسﯽ آب و فاضالب
 -14پیمانکاران بﺨش خصوﺻﯽ
 -15اداره کل حفاﻇت اطالعات استان اﺻفهان
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تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

تصویر  :4معرفی شبکهی روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه
انسانی ،لجستیک ،ایمنی و امنیت و اطالعرسانی) .پس از
مرحلهی سوم :عوامل سببی شکلگیری روابط بین سازمانی در
آن ،بیشترین شدت ارتباطات و تنوع ارتباطات را سازمان
مدیریت بحران شهر اصفهان
آب منطقهای اصفهان ،شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
به منظور به دســت آوردن رهیافتهای قابل به کارگیری،
ایران و شرکت آب و فاضالب شهرستان اصفهان داشتند .سایر
عوامل سببی شکلگیری روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران
سازمانها شدت و تنوع ارتباطات کمتری را به خود اختصاص
مورد مطالعه در شهر اصفهان ،بررسی و تحلیل شدند .بر پایهی
دادهاند .سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و صدا و
سیمای مرکز اصفهان کمترین تنوع و شدت ارتباطات را در
نتایج آزمون میانگین عوامل سببی پایهی رهیافتهای یادگیری
مدیریت بحران نفت خام داشتند.
سازمانی (چون دستیابی به دانش و افزایش توانایی جذب دانش
بــر پــای ـهی تحلیل مــحــتــوای مــتــون نــوشــتــاری و مصاحبه با
سازمانی) و رهیافت نهادی (چون مشروعیت سازمانی ،همکاری
کارشناسان و مدیران درگیر در مدیریت بحران نشت نفت خام
بــا ســازمــانهــای مشابه و عــادیســازی هـمــکــاریهــا) ،رتبههای
در رودخــان ـهی زایــنــدهرود ،سازمانهایی کــه بــا مدیریت بحران
نخست و دوم را از میان تمامی عوامل سببی به دســت آوردنــد.
درگیر بودند ،شانزده سازمان مختلف هستند که بر اساس شدت
عوامل سببی پایهی رهیافتهای اختیار راهبردی (چون کاهش
تکرار ارتباط آنهــا با یکدیگر و تنوع ارتباطات ،شبکهی روابــط
خطرپذیری) و وابستگی منابع (چون تأمین نیاز به منابع از سایر
بین سازمانی آنها در سه گروه اصلی دستهبندی شده است ،در
ســازمــانهــا) رتـبـهی ســوم را بــه خــود اختصاص دادن ــد .بنابراین
مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان درگیر تصمیمسازی و
رهیافتهای قابل بهکارگیری برای تحلیل روابط بین سازمانی در
اجرای تصمیمها بودهاند (تصویر :)4
مدیریت بحران نشت خام ،به ترتیب رهیافت یادگیری سازمانی،
بازیگر اول ،بازیگر اصلی :مدیریت بحران استانداری اصفهان بوده
رهیافت نــهــادی ،رهیافت اختیار راهـبــردی و رهیافت وابستگی
است :این سازمان نقش اصلی در شکلگیری روابط بین
منابع هستند .مهمترین عوامل سببی در شکلگیری روابــط بین
سازمانی در مدیریت بحران را دارد و با تمام سازمانهای دیگر
سازمانی در این بحران عوامل سببی پایه در رهیافتهای یادگیری
ارتباط مستقیم برقرار نمودهاست.
سازمانی و نهادی هستند (عواملی چون دستیابی به دانش مورد
بازیگران دوم ،بازیگران مؤثر :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
نــیــاز ،مشروعیت ســازمــانــی و همکاری بــا ســازمــانهــای مشابه).
ایران ،سازمان آب منطقهای اصفهان ،شرکت آب و فاضالب
نادیدهانگاری اثر هر یک از این عوامل در شکلگیری روابط بین
شهرستان اصفهان بودهاند :این سازمانها بیشترین دخالت و
ارتباط را با مدیریت بحران داشتند و نقش مستقیم و مؤثر در
سازمانی میتواند به کاستی و محدودیت در چارچوب توصیف و
وا کنش اضطراری و مقابله با بحران بر عهده داشتند.
تحلیل روابط بین سازمانی منجر شود (جدول .)4
مدیریت
بازیگران سوم ،بازیگران فرعی :سایر سازمانهای درگیر در
مرحلهی چهارم :معرفی نتایج تحلیل عوامل زمینهای شکلگیری
بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان ،دارای نقشی فرعی
روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران مــورد مطالعه در شهر
بودهاند .نقش این سازمانها همکاری برای کاهش اثرات
اصفهان
ی (چون پشتیبانی اطالعاتی،
بحران و انجام پشتیبان 
نتایج تحلیل عوامل زمینهای شکلگیری روابط بین سازمانی
تجهیزات و امکانات مقابله با بحران ،نیروی انسانی ،دانش
و فناوری) بودهاست.
در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان بر پایهی نتایج

جدول  :4معرفی نتایج تحلیل عوامل سببی :امتیازیابی عوامل سببی روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان
رتبهبندی عوامل سببی

عنوان عوامل سببی شکلگیری
روابط بین سازمانی

رهیافت مرتبط با شکلگیری روابط بین
آزمون میانگین نرمال شده
سازمانی

1
2
2
2
3
3
3

دستیابی به دانش مورد نیاز
مشروعیت سازمانی
ایجاد همکاری با شرکتها یا سازمانهای مشابه
کاهش خطرپذیری
افزایش توانایی جذب دانش سازمانی
عادیسازی همکاریها (دور شدن از شرایط غیرعادی)
نیاز به تأمین منابع از سایر سازمانها

0/90
0/85
0/85
0/85
0/80
0/80
0/80

4

کمینه ساختن هزینههای تولید کاال و خدمات

0/75

5

کمینه ساختن هزینههای داد و ستد کاال و خدمات

0/65

6
7
8
9

مهار منابعی که وابستگی سازمانی را افزایش میدهند
مهار منابعی که وابستگی سازمانی را کاهش میدهند
به هم پیوستگی منافع دستاندرکاران موجود
حضور در عرصهی یک فعالیت ویژه (یا حضور در بازار)
افزایش قابلیتهای سازمانی برای چانهزنی در عرصهی یک
فعالیت ویژه (یا در بازار)
ایجاد محدودیت برای سایر سازمانهای رقیب
تولید کاالها و خدمات جذاب
دسترسی به مشتریهای مشترک و دستاندرکاران
تقلید متناظر (ایجاد امکان تولید کاال و خدمات مشابه)
وابستگی متقابل برای تولید کاال و خدمات

0/60
0/55
0/50
0/45

رهیافت یادگیری سازمانی
رهیافت نهادی
رهیافت نهادی
رهیافت اختیار راهبردی
رهیافت یادگیری سازمانی
رهیافت نهادی
رهیافت وابستگی منابع
رهیافت هزینههای اقتصادی داد
و ستد
رهیافت هزینههای اقتصادی داد
و ستد
رهیافت وابستگی منابع
رهیافت وابستگی منابع
رهیافت دستاندرکاران
رهیافت اختیار راهبردی

0/45

رهیافت اختیار راهبردی

0/40
0/40
0/40
0/40
0/30

رهیافت اختیار راهبردی
رهیافت اختیار راهبردی
رهیافت دستاندرکاران
رهیافت نهادی
رهیافت وابستگی منابع

9
10
10
10
10
11

جدول  :5معرفی نتایج تحلیل عوامل زمینهای :امتیازیابی عوامل زمینهای روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر
اصفهان
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بین سازمانی

عوامل زمینهای شکلگیری
روابط بین سازمانی

پیشینهی همکاریهای بین سازمانی در درون یک سازمان
زیرساختهای فراهمشده در سازمان
ظرفیت جذب منابع
میزان پیچیدگی و نامعلومیهای درون سازمانی
اعتماد متقابل بین سازمانها
وجود همکاریهای از پیش موجود بین سازمانها
شفافیت اهداف و انتظارات متقابل سازمانها از یکدیگر
پیشینهی ارتباطات بین سازمان
وا گرایی یا همگرایی فرهنگی بین سازمانها
پیچیدگی و نامعلومیهای روابط بین سازمانی
مشابهتهای سازمانی
اهداف و منافع بهاشترا ک گذاشتهشده

آزمــون میانگین نرمال به این صــورت به دست آمــد« :پیشینهی
همکاریهای بین سازمانی در درون یک سازمان» و «زیرساختهای
فراهمشده در سازمان» مهمترین عوامل زمینهای درونسازمانی
و «اعتماد متقابل بین سازمانها»« ،وجود همکاریهای ازپیش
موجود» و «وجود شفافیت در اهداف و انتظارات متقابل سازمانها

آزمون میانگین نرمال شده

0/80
0/80
0/75
0/65
0/95
0/90
0/85
0/80
0/80
0/80
0/70
0/70

از یکدیگر» به ترتیب مهمترین عوامل زمینهای بین سازمانی
در شکلگیری روابط بین سازمانی در مدیریت بحران نشت نفت
ن میدهند
خام در روخانهی زایـنــدهرود بودهاند .این نتایج نشا 
که تقویت پیشینهی همکاری و زیرساختهای مــورد نیاز برای
شکلگیری روابــط بین سازمانی در درون سازمانها و همچنین

جدول  :6معرفی نتایج تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان :برونداد مراحل اول تا چهارم فرایند
سازمانهای درگیر در مدیریت
بحران

بازیگران اصلی:
مدیریت بحران استانداری
اصفهان،
سازمان آب منطقهای
اصفهان،
شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران
شرکت آب و فاضالب
شهرستان اصفهان،
بازیگران فرعی:
سایر سازمانها

عوامل سببی شکلگیری
روابط بین سازمانی *

رهیافت تحلیل روابط بین
سازمانی

عوامل زمینهای شکلگیری
روابط بین سازمانی **

دستیابی به دانش مورد نیاز

رهیافت یادگیری سازمانی

پیشینهی همکاریهای بین
سازمانی در درون یک سازمان

مشروعیت سازمانی

رهیافت نهادی

زیرساختهای فراهمشده در
سازمان

ایجاد همکاری با شرکتها یا
سازمانهای مشابه

رهیافت نهادی

اعتماد متقابل بین سازمانها

افزایش توانایی جذب دانش
سازمانی

رهیافت یادگیری سازمانی

وجود همکاریهای از پیش موجود
بین سازمانها

نوع عوامل زمینهای

درونسازمانی

بین سازمانی

شفافیت اهداف و انتظارات متقابل
سازمانها از یکدیگر

* بر پایهی چارچوب نظری روابط بین سازمانی در مدیریت بحران عوامل سببی شکلگیری روابط بین سازمانی در مدیریت بحران به ترتیب نیاز به تأمین منابع ،جذب دانش ،یادگیری و
کاهش خطرپذیری هستند .نتایج تحلیلهای این مقاله نیز وجود این عوامل را در شکلگیری روابط بین سازمانی در مدیریت بحران نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود تأیید میکند.
** از میان عوامل زمینهای معرفی شده در چارچوب نظری روابط بین سازمانی در مدیریت بحران ،اعتماد متقابل ،اهداف و منافع مشترک نیز در
نتایج تحلیلهای این مقاله به دست آمدهاند ،ولی عوامل زمینهای سرعت در واکنش اضطراری ،انتشار اطالعات و قابلیت افزونگی در برونداد تحلیلهای این
مقاله وجود ندارند و ضرورت آنها در وجود تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران بر پایهی چارچوب نظری مورد تأکید قرار گرفته است.

نتیجهگیری
تحلیل روابــط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه
در ایــن مقاله (یعنی نشت نفت خــام در رودخــانـهی زایـنــدهرود)،
امکان ردیابی نوع روابط بین سازمانی شکلگرفته در شرایط بحران
و عوامل سببی و زمینهای که باعث ایجاد ایــن نــوع روابــط بین
سازمانی شدهاند را فراهم نمود و پایههای نظری قابل بهکارگیری
به منظور تحلیل این نوع روابــط بین سازمانی توسط بازیگران و
دستاندرکاران مدیریت بحران را مشخص نمود .آ گاهی از نتایج
تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران ،امکان دستیابی به
سازوکار هماهنگی بین سازمانی در مدیریت بحران و نیز افزایش
سرعت و دقت در واکنش اضطراری و کاهش خطرپذیری بحران
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تحلیل روابط بین سازمانی در مدیریت بحران در شهر اصفهان

تقویت اعتماد متقابل ،همکاری و افــزایــش شفافیت اه ــداف و
انتظارات متقابل بین سازمان ،مهمترین عوامل تقویتکنندهی
روابط بین سازمانی در شرایط وا کنش اضطراری در مدیریت بحران
بودهاند (جدول .)5
مرحلهی پنجم :معرفی رهیافت قابل بهکارگیری و نوع روابط بین
سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان
مرحلهی نهایی در چــارچــوب انگاشتی تحلیل رواب ــط بین
سازمانی در مدیریت بحران ،معرفی رهیافت قابل بهکارگیری و نوع
روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه (یعنی نشت
نفت خام در رودخانهی زایندهرود) است که بر پایهی بروندادهای
مراحل چهارگانهی فرایندی که در باال معرفی شد ،استوار شدهاست
(جدول .)6
یافتههای این مقاله مرتبط با عوامل سببی شکلگیری روابط
بین سازمانی در مدیریت بحران مــورد مطالعه در شهر اصفهان
(یعنی نشت نفت خام در رودخانهی زایندهرود در سال  )1387و نیز
عوامل زمینهای مؤثر در شکلگیری روابط بین سازمانی (به صورتی
که در جدول  6معرفی شد) به صورت زیر جمعبندی شدهاست:
اول .روابط بین سازمانی شکلگرفته در مدیریت بحران مورد
مطالعه در شهر اصفهان از نوع روابطی که وابستگی شدید
ایجاد کنند ،نیستند ،زیرا عوامل سببی شکلگیری روابط بین
سازمانی در پی به اشترا ک گذاردن منافع مشترک نیستند و
هیچگونه ادغام ساختار سازمانی ،مالی ،قلمرویی و مدیریتی
در آن صورت نگرفتهاست.
دوم .نوع روابط بین سازمانی در مدیریت بحران مورد مطالعه در
شهر اصفهان یکی از انواع روابط بین سازمانی با وابستگی کم
(چون اتفاق ،اتحادیه تجاری و هیئتمدیرهی بههمپیوسته)
است (به صورتی که در جدول  2معرفی شد) .روابط بین
سازمانی از نوع هیئت مدیرهی بههمپیوسته هنگامی ایجاد
میشود که یک مدیر یا رهبر از یک سازمان در هیئتمدیرهی
سازمان دوم جای بگیرد یا دو سازمان مدیرانی داشته باشند
که در هیئتمدیرهی سازمان دیگری عضو باشند .این نوع
روابط با توجه به منع قانونی تعدد مشاغل در بخش عمومی و

دولتی (اصل  141قانون اساسی جمهوری اسالمی) امکانپذیر
نیست .در روابط بین سازمانی از نوع اتفاق ،ارتباط بین دو یا
چند سازمان به منظور ایجاد روابط دادوستد ایجاد میشود و
اتصالی بین شرکا به وجود نمیآید .در مدیریت بحران ،روابط
بین سازمانی بر پایهی دادوستد و شراکت شکلنمیگیرد .در
ی تجاری (جدول  )2به
روابط بین سازمانی از نوع اتحادی ه 
منظور گردآوری و توزیع اطالعات ،ارائهی مشاورهی فنی و
حقوقی ،تدارک دورههای آموزشی مرتبط با آن فعالیت ویژه
و فراهم ساختن زمینههای رایزنی مشترک ،سازمانهایی که
ت میکنند ،با یکدیگر رابطه برقرار
در یک زمینهی ویژه فعالی 
میکنند.
سوم .بر پایهی نتایج تحلیلهای مربوط به روابط بین سازمانی
در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان در این مقاله
(به صورتی که در جدول  6معرفی شد) ،رابطهی بین سازمانی
در مدیریت بحران مورد مطالعه در شهر اصفهان را میتوان از
نوع «اتحادیهی تجاری» به شمار آورد که با هدف گردآوری
و توزیع اطالعات ،ارائهی مشاورهی فنی و حقوقی ،تدارک
دورههای آموزشی مرتبط با مدیریت بحران و فراهم ساختن
زمینههای رایزنی مشترک بین تمام سازمانهای درگیر در
ل
مدیریت بحران نشت نفت خام در رودخانهی زایندرود ،شک 
گرفتهاست.

را سرعت بخشیده و میتواند از گسترش اثرات بحران پیشگیری
کند .بر پایهی چارچوب انگاشتی تحلیل روابــط بین سازمانی در
مدیریت بــحــران ،که از آمیختگی چــارچــوب انگاشتی دوگانهی
توصیف و تحلیل روابــط بین سازمانی و مدیریت بحران تدبیر و
طراحی شده است (تصویر  )2و انجام تحلیلهای مرتبط با مراحل
مختلف آن (بخشهای  3و  4مقاله) ،امکان تعیین چارچوبهای
نظری زیرکار توصیف و تحلیل روابــط بین سازمانی در اینگونه
بحران ،شامل الف .رهیافت یادگیری سازمانی (بر پایهی دستیابی
به دانش مورد نیاز و افزایش توانایی جذب دانش سازمانی از سایر
ســازمــانهــا) و ب .رهیافت نهادی (بــر پایهی کسب مشروعیت
ســازمــانــی ،ایــجــاد همکاری بــا شرکتها یــا ســازمــانهــای مشابه و
عــادیســازی همکاریها ب ــرای دور شــدن از شــرایــط بحرانی در
همکاری با سایر سازمانها) فراهمشد .نوع روابط بین سازمانی در
مدیریت بحران مورد مطالعه در این مقاله (یعنی نشت نفت خام در
رودخانهی زایندهرود) ،را میتوان از نوع «اتحادیهی تجاری» بین
تمام سازمانهایی که در مدیریت بحران دخالت داشتند( ،یعنی
سازمان اصلی ،سازمانهایی که دخالت مستقیم و سازمانهایی که
دخالت غیرمستقیم داشتند) به شمار آورد.

پینوشت
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1. Disaster
2. Disaster management
 .3تاریخها در این مقاله هجری شمسی هستند.
 .4معاهدهی  formal contractکه به معنای قرارداد رسمی و پیمان informal
 contractکه به معنای قرارداد غیررسمی و معاهدهی نانوشته است [.]9
5. Multiplied structure
(به معنای وجود جنبههای گوناگون ساختاری در روابط بین سازمانی)
6. Transaction cost economics
7. Resource dependency, Resource dependence theory
)(RDT
8. Strategic choice
9. Stakeholder approach
10. Organizational learning
11. Institutional approach
12. Learning theory
13. Institutional theory
14. Joint ownership
15. Joint venture
16. Network structures
17. Consortia
.18این اتفاق ( )allianceدارای مفهومی متفاوت با ائتالف ( )coalitionاست .
19. Trade associations
20. Interlocking directorate
21. Causal factors
22. Contextual factors
23. Mimetic isomorphism
 .24فشارهای نهادی بر سازمانها و شرکتها ،باعث میشود که آنها برای
افزایش مشروعیت خود و آشکار ساختن موافقت خود با قواعد ،درخواستها
و هنجارهای محیط تجاری یا اداری تالش کنند .یکی از راههای انجام

این کار توسط سازمانها و شرکتها ،مشارکت در روابط بین سازمانی است.
برای نمونه ،یک سازمان یا شرکت کوچک میتواند از راه همکاری با یک
شرکت یا سازمان بزرگتر و معتبر ،شهرت ،اعتبار ،تصویر بهتری در جامعه
از خود ایجاد کند.
25. Organisational robustness
26. Resourcefulness
27. Redundancy
28. Rapidity
 .29مهمترین تفاوت روابط بین سازمانی در مدیریت بحران و شرایط وا کنش
اضطراری با روابط بین سازمانی در شرایط عادی (یعنی شرایط بدون
بحران) ،موقت بودن این روابط است .اینگونه روابط بین سازمانی پس از
برطرفشدن شرایط بحران و وا کنش اضطراری به سرعت دچار گسستگی
میشوند [.]4
 .30طرح مطالعهی بهپیشنگر ( )prospective designیعنی طرحی که مشاهدات
مربوط به دادهها و اطالعات مورد پژوهشی را به صورت تصادفی و در یک
فاصلهی زمانی مشخص گردآوری و تحلیل میکند [.]15
31. Qualitative analysis
32. Documentary analysis
تحلیل مستند روشی برای تحلیل متون (چون نوشتارها ،گزارشها ،نامهها،
فیلمها و تصاویر مربوط به رویدادها ،خاطرات و تجربههای فردی و جمعی)
است که بر پایهی تجربهباوری و رهیافت پژوهش استقرایی استوار شده
ی تجربهها مورد استفاده
است و برای ساخت نظریه یا ردیابی سیر دگرگون 
قرار میگیرد .در این روش جنبههای مشخصی از یک موضوع یا زمینه که
برای پژوهش اهمیت دارد ،انتخاب میشود و بر حسب موقعیت آن جنبهها
در متن ،ارتباط آنها با پیش و پس خود در زمینه و نیز زنجیرهی تکرار
آنها ،مورد تفسیر قرار میگیرند .بر پایهی این تفسیرها ،شرایط رخدادها
و زمینههای آنها مشخص میشود .برخی منابع روش تحلیل مستند را
گونهای از روشهای تحلیل تاریخی ( )historic analysisو تحلیل محتوا
( )content analysisمعرفی کردهاند که فرایند آن مشابه فرایند کدگذاری باز
در روش تحلیل محتوا است [.]22
33. content analysis
تحلیل محتوا روشی برای تفسیر دادههای کیفی و مصاحبهها است که بر پایهی
تجربهباوری و رهیافت پژوهش استقرایی استوارشده و برای پژوهشهای
مبتنی بر مطالعهی موردی مناسب بوده و اساس آن بر پایهی کدگذاری
متن و تبدیل دادههای اولیهی متن به تفسیرهای ثانویه از آن ،قرار دارد.
تحلیل محتوا الگوها ،موضو عها و زمینههای مهم را در یک واقعیت
ف میکند [.]17 ،16
اجتماعی کش 
 .34در فرایند پژوهش این مقاله امکان مصاحبه با کارشناسان و مدیران 12
سازمان درگیر در مدیریت بحران نشت نفت خام فراهم شد و کارشناسان
سازمان حفاظت اطالعات استان اصفهان ،صدا و سیمای مرکز اصفهان،
پیمانکاران بخش خصوصی و دانشگاه صنعتی شریف در این مصاحبه
مشارکت نکردند.
35. Likert scaling
36. Analysis of variance
تحلیل واریانس یکطرفه ،آزمون مقایسهی میانگینهای یک صفت مشخص
است .برای یک سطح اطمینان  95درصدی ،در صورتی که نتیجهی
آزمون واریانس یکطرفه مقداری کمتر از  0.05داشته باشد ،نتیجهگیری
میشود که فرض صفر آزمون که بیانگر عدم اختالف معنادار در نتایج
میانگینهای محاسبه شده است ،پذیرفته میشود و نتایج از اعتبار کافی
برخوردار هستند.
 .37چون سازمان آب منطقهای اصفهان ،ادارهی آب و فاضالب شهرستان
اصفهان و تصفیهخانهی آب شهر اصفهان.
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