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چکیده
هر ساله بالیای طبیعی در سراسر جهان مرگ ومیر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند. در دهه های اخیر، بالیا 
و آثار آنها در تمام جهان سیر تصاعدی داشته و علل زیادی باعث افزایش بروز و تلفات ناشی از آن شده است. از این رو توسعه و تقویت 
ع، تحقیق  کاماًل ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضو کاهش تأثیر بالیای طبیعی  امکانات ملی مخصوصًا منابع انسانی برای 
کاربردی و  ع بحران است. پژوهش حاضر از نظر هدف  کارایی تیم در هنگام وقو حاضر به دنبال اثربخشی عوامل مؤثر برای باال بردن 
کلیه ی تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر  ایـن پژوهش  ع همبستگی است. جامعـه ی آمـاری  از نو از جهت ماهیت و روش توصیفی 
کوکران حجم نمونه برابر با 135 نفر محاسبه شد.  که با استفاده از فرمول  کرمان است. جامعه مورد مطالعه شامل 210 نفر است  استان 
کار و  برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که چهار مؤلفه فرهنگ سازمانی، اخالق حرفه ای، رهبری، دانش 
کارشناسان قرار گرفت. برای تجزیه  همچنین متغیر اثربخشی تیم را بررسی کرد. پایایی پرسش نامه یادشده 0.799 و روایی آن مورد تأیید 
کار، اخالق  که متغیرهای دانش  Smart PLS2 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد  SPSS  و  و تحلیل داده ها از نرم افزار 

حرفه ای و رهبری بر اثربخشی تیم تأثیر مثبت داشته، اما فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم تأثیری نداشت.
کار، اثربخشی تیم کلیدی: فرهنگ سازمانی ، اخالق حرفه ای، رهبری، دانش  کلمات 

Investigating the Factors Affecting the 
Level of Team Effectiveness at the Time 
of the Crisis
Case study of Red Crescent Cooperative Team in Kerman 
Province
Mehdi Ebrahimi nejad* 1, Mahboobeh Askari2, Sajjad Sivandipoor3

Abstract

Every year, natural disasters around the world cause death, physical damage and many diseases. In recent 
decades, disasters and their effects throughout the world have been exponential, with many causes lead-

ing to an increase in incidence and deaths. Has been. Hence, the development and strengthening of national 
facilities, especially human resources, to reduce the impact of natural disasters is absolutely necessary. Con-
sidering the importance of the issue, the present study seeks to be effective factors in raising the team’s effi-
ciency during the crisis. The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method, 
a descriptive correlation type. The statistical population of this research is all the operational teams of the Red 
Crescent Society of Kerman province. The population of the study consisted of 210 people, using the Cochran 
formula, the sample size was 135. A researcher-made questionnaire was used to collect information that ex-
amined four components of organizational culture, professional ethics, leadership and work knowledge as 
well as the effectiveness of the team. The reliability of the questionnaire was 0.799 and its validity was con-
firmed by experts. SPSS and Smart PLS2 software were used to analyze the data. Findings of the research 
showed that the variables of work knowledge, professional ethics and leadership of the team’s effectiveness 
were positive, but organizational culture did not affect the team’s effectiveness.
Key words: organizational culture, professional ethics, leadership, work knowledge, team effectiveness
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مقدمه
آمـــاده می شوند،  بــحــران  بــا  ــرای مواجهه  ب کــه  ســازمــان هــایــی 
به کار  ح مدیریت بحران  توسعه طر در  را  تیم ها  از  بهره گیری  اغلب 
گروهی از افراد درون سازمان  می گیرند. »تیم های مدیریت بحران 
هستند که برای اداره و هدایت هرگونه بحران تعیین شده اند«. یک 
تیم مدیریت بحران ممکن است افرادی از مدیران ارشد، عملیات 
فنی، امور عمومی، روابط عمومی، امور مشتریان، سرمایه گذاران و 
باید  تیم مدیریت بحران  به عبارت دیگر،  را شامل شود.  تبلیغات 
کارکنانی از تمام بخش های داخل سازمان را دربرگیرد. این فرآیند 
گیر به  به سازمان اجازه می دهد تا هنگام مواجهه با یک بحران فرا

طور مؤثر به مخاطبان بی شمار خود پاسخ دهد]1[.
با  که  ماست  جامعه  پیچیده  مشکالت  از  یکی  طبیعی  بالیای 
بروز  از  قبل  دوران  اهمیت  از  گاهی  آ و  آن  به  نسبت  درســت  درک 
ع بحران  کرد. در زمان وقو بحران می توان آن را تبدیل به فرصت 
مراحل  در  و  کثیر است  انسانی  تلفات  اصلی ترین خسارت محتمل 
و  می آید  وارد  شهر  زیرساختی  تأسیسات  به  که  آسیب هایی  بعدی 
است.  عمومی  ساختمان های  بر  وارده  خسارت های  آن  از  پس 
مشکالت  با  رویــارویــی  نحوه  در  مؤثر  عوامل  بررسی  راستا  ایــن  در 
پیچیده جامعه و درک فرصت های نوین مبتکرانه عمل می کند و 
که راه حل های آسانی برای این مشکالت وجود ندارد،  از آنجایی 
ع بحران اثربخشی تیم را باال ببرد  می تواند با شناسایی عوامل وقو
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در رویارویی منظم با  و به 
کمیاب و دستیابی به نتایج  این موضوعات، تخصیص مؤثر منابع 
همچنین  و  گفته شده  مطالب  به  توجه  با  رساند.  کمک  نظر  مورد 
ع، تحقیق در این باره امری ضروری است که از نتایج  اهمیت موضو
بحران  ع  وقــو هنگام  در  افــراد  و  سازمان ها  تمام  بــرای  می توان  آن 

کرد. استفاده 
تصمیم  باید  بحران  مدیریت  تیم  اعضای  با  همراه  سازمان 
ح بحران به مسائلی باید توجه شود. ساختاردهی  که در طر بگیرد 
با  دلــیــل عــوامــل مرتبط  بــه  اســت  بــحــران ممکن  مــدیــریــت  ح  طــر
دانش  همچون  مرتبط  مسائل  ایــن  و  باشد  مشکل  تیم  اعضای 
و  بر ساختاردهی  است  انگیزش ممکن  و  رهبری  نگرش ها،  اعضا، 
گذارد. مدیریت بحران و اثربخشی تیم در  ح تأثیر  پیاده سازی طر
میان شرکت های پیشروی امروزی و استفاده از تیم در سازمان به 
روشی استاندارد تبدیل شده است. شرکت ها مزایای متعددی را در 
تولید،  را  بیشتری  اطالعات  که  چرا  یافته اند؛  تیم ها  از  بهره گیری 
را  مهم  تصمیم گیری های  با  انطباق  و  سازش  و  تهییج  را  خالقیت 
در  تیم  از  استفاده  در  هم  معایبی  دیگر،  سوی  از  می کند.  تشویق 
کار در تیم ها، هزینه زمانی، انرژی و  شرکت وجود دارد. برای مثال 
گروهی(  منابع، درگیری بین اعضا، فشار هماهنگی و انطباق )فکر 
]2[، سلطه یک عضو و فقدان مسئولیت فردی  از جمله این معایب 

محسوب می شوند. 
گذشته توسط افراد انجام می شد،  که در  کاری  اثربخشی تیم: 
دارای  مــردم  از  گروهی  از  تیم  می گیرد.  صــورت  تیم  توسط  کنون  ا
نظر  به   اســت.  شــده  تشکیل  عملکرد«  کامل  منابع  و  »مسئولیت 
اول،  اســت.  رایــج  تیم ها  میان  در  مشخصی  ویژگی های  می رسد 

سطح  و  توانایی ها  زمینه ها،  با  افــراد  از  ع  متنو گروهی  تیم  یک 
است.  خاص  وظیفه ای  رساندن  انجام  به  بــرای  گون  گونا دانــش 
فعالیت  پذیرفته شده  اهداف  به  دستیابی  برای  تیم  اعضای  دوم، 

می کنند. 
کــه عــضــو تــیــم مــدیــریــت بــحــران هستند بــایــد از  کــارمــنــدانــی 
باشند.  ــوردار  ــرخـ بـ اثــربــخــش  مــدیــریــتــی  و  ارتــبــاطــی  مــهــارت هــای 
که فرصت تسهیل  مهارت های مزبور به اعضای تیم اجازه می دهد 
را  ســازمــان  مختلف  و  گون  گونا بخش های  میان  عقاید  تبادل  و 
که ممکن است نظام اعتقادی  فراهم سازند  و بر انگاره های اساسی 
کارکنان  کنند. نظرات  ح بحران را تحت تأثیر قرار دهد، نظارت  طر
درباره بحران بالقوه ومدیریت آن را جمع آوری و آزمون های بدیعی 
کنند  که در آمادگی برای بحران به نفع سازمان است، پشتیبانی  را 
]3[. تیم های مدیریت بحران باید منسجم بوده و سطوح باالیی 
از ارتباطات، اعتماد، مشارکت، تعهد و همچنین نمایندگی جمع را 
داشته باشند. در نهایت یک تیم مدیریت بحران باید از مهارت های 
سازمان  کارکنان  سایر  و  گروه  اعضای  بین  در  تصمیم گیری  عالی 
سازماندهی  در  مهمی  نقش  مهارت ها  ایــن  همه  باشد.  بــرخــوردار 
ح  طر آمــوزش  و  بحران  واحدهای  در  اعضا  انتخاب  ح،  طــر تهیه  و 

گروه ها و سازمان ایفا می کنند. بحران به اعضای 
به عنوان  نه  و  بیهوده  را  بحران  مدیریت  سازمان ها  از  برخی 
ممکن  فــکــری  خــط  ایــن  می کنند.  قلمداد  ســازمــان  ــروری  ضـ نــیــاز 
باورها  یا  سازمان  داخل  در  فعلی  ارشد  مقامات  عمل  نتیجه  است 
شده  منتقل  دیگر  نسلی  به  نسلی  از  که  باشد  اساسی  تــصــورات  و 
است.  چنین توجیه نادرستی امکان دارد برای سازمان به قیمت 
خسارت های مالی هنگفت تمام شده و آینده سازمان را در معرض 
که سازمانشان  خطر قرار دهد. برای مثال مدیران و مقامات ارشدی 
ع یک بحران بزرگ متوجه  را یکه تاز تصور می کنند، در صورت وقو
خط  این  و  ندارند  آن  با  مواجهه  برای  را  الزم  آمادگی  که  می شوند 
کرده و ممکن است اثربخشی  فکری به هسته درونی سازمان نفوذ 

تیم مدیریت بحران را تحت تأثیر قراردهد.
رهبری: رهبری به معنای شیوه ای برای ایجاد بینشی واضح و 
دادن احساس اعتماد به نفس به کارکنان است که از طریق همکاری 
و ارتباطات ایجاد می شود ]4[. رهبر بحران باید از مهارت های قوی 
انجام  برای  کارکنان  و  تیم  اعضای  انگیزش  باعث  که  فردی  بین 
و  بــوده  بــرخــوردار  می شود،  سازمان  اهــداف  به  نیل  راستای  در  کار 
در  بتواند  باید  تیم  رهبر  این  بر  عــالوه  دهــد.  بــروز  را  مهارت ها  این 
که سازمان آنان را به وضعیت  کارکنانی  گروه و  بین تمامی اعضای 
چنین  بخشد.  الهام  را  نفس  به  اعتماد  حس  باز می گرداند،  عادی 
بیانگر  که  را  کاریزما و جذبه روحانی  از  باید شیوه هایی  تیمی  رهبر 
وفاداری و اعتماد به سازمان و اعضای آن است داشته باشد. واژه 

گرفته شده است.  کلمه یونانی به معنی موهبت  کاریزما از 
کار نقش  که دانش  کنیم  گونه فرض  کار: می توانیم این  دانش 
مهم و قابل توجهی در اثربخشی تیم مدیریت بحران ایفا می کند. 
اثربخش  مدیریت  اســاســی  مؤلفه های  برخی  از  کــه  تیم  اعــضــای 
گاهند، می توانند در مواقع بحران تصمیم گیری تیم را ارتقا  بحران آ
کسب شده  اطالعات  و  قبلی  دانش  که  دریافته اند  محققان  دهند. 
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اثربخشی  بر  آنان  تبادل نظر  و  از بحث  گروه پیش  توسط اعضای 
مثال  به عنوان  می گذارد.  تأثیر  گــروه  اعضای  میان  تصمیم گیری 
از  قبل  ــروه،  گ اعضای  توسط  گذاشته شده  ک  اشــتــرا به  اطــالعــات 

گفت وگو تشویق می کند. ]5[ .  مباحثه آنان را به 
که  کــرد  فــرض  گونه  ایــن  می توان  بحران  مدیریت  دیدگاه  از 
اثربخش تر  تصمیم گیری  در  است  ممکن  قبلی  دانش  با  تیم های 
گفت  می توان  کلی  طور  به  باشند.  قبلی  دانش  بدون  تیم های  از 
بــاالی  سطح  و  پیچیدگی  ــاالی  ب درجــه  از  وظیفه ای  کــه  هنگامی 
توانایی های  اســت،  بــرخــوردار  تیم  اعضای  بین  در  تصمیم گیری 

کاری اهمیت بیشتری پیدا می کنند.  شناختی و دانش 
اعتقادات  از  است  عبارت  سازمانی  فرهنگ  سازمانی:  فرهنگ 
اعضای  وسیله  بــه  کــه  مشترک  کـــات  ادرا و  ــا  ارزش هـ ثابت  نسبتًا 
ع بحران فرهنگ سازمان  سازمان حفظ می شود]6[. در صورت وقو
پای  حالت  ایــن  در  اینکه  می کند.  ایفا  اســاســی  و  مــحــوری  نقش 
کسب وکار معمول و متداولش باز شود یا نه، به فرهنگ  سازمان به 
سازمانی بستگی دارد. محققان فرهنگ سازمانی را به عنوان »آنچه 
کارکنان در سازمان درک و مشاهده می کنند و چگونگی شکل گیری 
الگوی باورها، ارزش ها و انتظارات آنان بر طبق این ادارک« تعریف 

کرده اند.
خ.ل.ق  مــاده  از  و  ُخلق  جمع  لغت  در  اخــالق  اخــالق حرفه ای: 
است و به شکل باطنی و نفسانی انسان نظر دارد. چنانچه َخلق بر 
ایجاد شکل ظاهری داللت دارد؛ ُخلق به معنی صفت پایدار و راسخ 
تنها  گر صفتی  ا ایــن رو  از  ملکه می گویند.  آن  به  که  یا حالتی است 
یک بار در فردی دیده شد، به عنوان اخالق وی به حساب نمی آید. 
رفتاری  با  و  است  نفسانی  پایدار  و  راسخ  صفت  همان  اخالق  پس 
دارد  تفاوت  می زند  سر  انسان  از  تصادفی  و  لحظه  ای  طــور  به  که 
]7[. رعایت اخالق حرفه ای در سازمان امری الزم است تا سازمان 
اتخاذ  با  دیگر  ســوی  از  و  نکند  تعارض  دچــار  را  جامعه  یک سو  از 
تضمین  را  خود  بلندمدت  منافع  خردمندانه  و  منطقی  تصمیمات 

کند. 
اثربخشی  ضامن  می تواند  گفته شده  موارد  از  هریک  به  توجه 
امــدادی  ســازمــان هــای  در  طرفی  از  شــود.  بحرانی  شــرایــط  در  تیم 
همانند آتش نشانی، اورژانس، هالل احمر و ... که عمده فعالیتشان 
بسیار  تیم  اثربخشی  به  توجه  است،  غیرمترقبه  حــوادث  زمینه  در 
ضروری است. توجه به عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تیم در چنین 
سازمان هایی در شرایط بحران می تواند میزان خسارت های ناشی 
از وقایع را به حداقل برساند. لذا در این پژوهش تالش شد تا تأثیر 
اثربخشی تیم های جمعیت هالل احمر  بر  را  از این مؤلفه ها  هریک 

کنیم. بررسی 
که می توان  گرفته  پژوهش های متعددی در این زمینه صورت 

کرد.  به موارد زیر اشاره 
در مقاله ای با عنوان "تأثیرفرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای بر 
اثربخشی سازمان" نشان داده شد که عوامل مؤثر بر اخالق حرفه ای 
به میزان تقریبًا یکسانی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان 

را تعدیل می کنند]8[.

که فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی در مهار  محققان نشان دادند 
شرایط بحرانی و ایجاد چابکی در مقابله با سوانح آتی دارند]9[.

تــجــهــیــزات  ــزان  ــ ــی ــ م ــه  ــ ک ــت  ــ اسـ آن  از  ــی  کـ ــا حـ پـــژوهـــش هـــا 
امــداد  تیم های  اعضای  عالقه  میزان  آنها،  ع  نــو به کارگیری شده، 
آمادگی  میزان  دسته جمعی،  و  تیمی  کــار  روحیه  میزان  نجات،  و 
جسمانی و روانی اعضای تیم  های امداد و نجات بر اثربخشی این 
ع  نو اســت.  بــوده  تأثیرگذار  بحران  ها  به  پاسخگویی  بــرای  تیم  ها 
به  عبارت  نــدارد؛  تأثیر  آنها  اثربخشی  میزان  بر  تیم  ها  سازمان دهی 
ع سازمان دهی  دیگر اثربخشی تیم  های امداد و نجات مستقل از نو

عمل می کند]10[.
کارکنان نشان داده  در بررسی نقش رهبری معنوی ب رعملکرد 
که رهبران معنوی می توانند بر یادگیری افراد سازمان، نوآوری  شد 
مثبت  تأثیر  سازمانی  عملکرد  نهایت  در  و  سازمانی  تعهد  خالقیت، 

بگذارند]11[.        
در  حرفه ای  اخالق  »نقش  عنوان  با  تحقیقی  در  پژوهشگران 
اخالق  ترویج  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  سازمان ها«  اثربخشی 
حرفه ای در سازمان ها و تعالی آن نه تنها محیطی بانشاط و مساعد 
نقش  سازمان  از  فراتر  بلکه  می آفریند؛  سازمان ها  اثربخشی  بــرای 

مؤثری درجامعه دارد ]12[.
که بین مؤلفه های رهبری  یافته های تحقیقات اخیر نشان داد 
کار تیمی رابطه مثبت وجود دارد. بنابراین  تحول آفرین و اثربخشی 
کار  اثربخشی  آفرین  بر مؤلفه های رهبری تحول  کید  تأ با  می توان  
توانمندی،  رضایت مندی،  افزایش  موجب  و  کرده  تقویت  را  تیمی 

انسجام، همکاری، تعهد و بهبود عملکرد شد]13[.
از  گروهی  میان  در  را  قبلی  دانــش  زیــاد  و  کم  ــرات  اث محققان 
قبلی  دانش  که   دریافتند  آنها  کردند.  بررسی  پزشکی  دانشجویان 
اثربخشی تیم در حل یک مشکل را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نتایج 
که اعضای آن بدون دانش قبلی  مطالعات آنها نشان داد تیم هایی 
کار نیاز داشتند. آنها در برنامه ریزی،  بودند، به یادگیری در هنگام 
و  نبودند  نظام مند  می دادند،  انجام  که  آنچه  فهم  و  درک  تفسیر، 
از سوی دیگر، اعضای با دانش قبلی درک بیشتری از وظیفه شان 
یافته تر،  ساختار  قبلی  دانــش  بــدون  تیم  به  نسبت  آنها  داشتند. 
گاه تر و هدف گراتر بودند]14[. همچنین مطالعات نشان می دهند  آ
که آمادگی و پاسخ به بحران را به جای افراد به  که سازمان ها زمانی 
تجربه  را  بیشتری  موفقیت  می گذارند،  بحران  مدیریت  تیم  عهده 

خواهندکرد]15[.
بحران،  ع  ــو وق هنگام  در  کــه  می کنند  کید  تأ تحقیقات  ایــن 
کردن یک مجموعه ذهنی مثبت با تیم اثربخش  ایجاد و نهادینه 

مدیریت بحران آغاز می شود.

روش تحقیق و ابزارها 

ماهیت  نظر  از  و  ــردی  ــارب ک هـــدف،  منظر  از  حــاضــر  پــژوهــش 
ایـن  آمـاری  جامعـه ی  است.  همبستگی  ع  نو از  توصیفی  تحقیق، 
کرمان در سال  تحقیـق تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر استان 
استفاده  با  که  است  نفر   210 شامل  آمــاری  جامعه ی  1397اســت. 
صورت  به  که  شد  نفر   135 شامل  نمونه  حجم  کوکران  فرمول  از 
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تصادفی انتخاب شدند. عوامل اثرگذار بر اثربخشی تیم در شرایط 
کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با  بحران با استفاده از مطالعات  
کارشناسان مربوطه تعیین شد و به منظور سنجش میزان  اساتید و 
تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تیم در شرایط بحران از پرسش نامه ی 

محقق ساخته ای    استفاده شد.  
قالب  در  را  تیم  اثربخشی  یــادشــده  پرسش نامه  از  ســؤال   25
مؤلفه هایی مانند ویژگی های شخصیتی اعضای تیم، ویژگی های 
مــدیــریــتــی، ویــژگــی هــای ارتــبــاطــی، تــعــامــالت اعــضــای تــیــم، بستر 
را  تیم  سازماندهی  و  تیم  اهـــداف  تیم،  بــر  کم  حا جــو  و  ســازمــانــی 
بررسی  به  پرسش نامه  ایــن  ســؤاالت  از  دیگر  بخشی  و  می سنجند 
حرفه  ای  اخــالق  رهبری،  سازمانی،  فرهنگ  قبیل  از  مؤلفه هایی 
بوده   0.799 با  برابر  پرسش نامه  پایایی  می پردازند.  کار  دانــش  و 
تحلیل  برای  نهایت  در  است.  کارشناسان  تأیید  مورد  آن  روایــی  و 

داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS2 استفاده شد.

بحث و نتایج 

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

جدول1: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن

درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر سن

34/1 34/1 46 زیر 30 سال

80/0 45/9 62 30 تا 40 سال

96/3 16/3 22 40 تا 50 سال

100/0 3/7 5 50 سال و باالتر

100/0 135 مجموع

جدول2: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس میزان تحصیالت

درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر تحصیالت

4/4 4/4 6 زیر دیپلم
30/4 25/9 35 دیپلم
63/0 32/6 44 فوق دیپلم
96/3 33/3 45 لیسانس
100/0 3/7 5 فوق لیسانس و باالتر

100/0 135 مجموع

جدول3: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت

درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر سابقه

38/5 38/5 52 کمتر از 5 سال

47/4 8/9 12 5 تا 10 سال

83/7 36/3 49 10 تا 15 سال

94/8 11/1 15 15 تا 20 سال

100/0 5/2 7 باالتر از20 سال

100/0 135 مجموع

جدول4: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت درآمد

درصد تجمعی درصد فراوانی متغیر درآمد

8/1 8/1 11 بد
84/4 76/3 103 متوسط
98/5 14/1 19 خوب
100/0 1/5 2 عالی

100/0 135 مجموع

 
 
 
 متغیر وابسته          متغیر مستقل                                                                       
    

 عوامل مؤثر                                                                  اثربخشی تیم                           

 
  

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 ی تیمشخصیتی اعضا هاییویژگ

 مدیریتی هاییویژگ

ارتباطی و تعامالت  هاییویژگ
 ی تیماعضا

 بسترسازمانی و جو حاکم بر تیم

 اهداف تیم

 سازماندهی تیم

 

اخالق 
 ایحرفه

 توانایی رهبری

 دانش کار

 فرهنگ سازمانی

تصویر 1: مدل مفهومی تحقیق ) محقق ساخته(
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بررسی فرضیه های تحقیق

از  پژوهش  فرضیه های  دقیق تر  بررسی  بــرای  قسمت  این  در 
 Smart PLS 2 نرم افزار  با   )PLS( جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد 

استفاده شده است.
فرضیه های پژوهش عبارتند از:

اخالق حرفه ای بر اثربخشی تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر - 
ع بحران اثرگذار است.  کرمان در زمان وقو استان 

استان -  هالل احمر  جمعیت  عملیاتی  تیم  اثربخشی  بر  رهبری 
ع بحران اثرگذار است. کرمان در زمان وقو

فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر - 
ع بحران اثرگذار است. کرمان در زمان وقو استان 

کار بر اثربخشی تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر استان -  دانش 
ع بحران اثرگذار است.   کرمان در زمان وقو

بررسی مدل  اندازه گیری 
به   شاخص ها  اعتبار  بــودن(:  )تک ُبعدی  بودن  همگن  آزمون 
که این بار عاملی باید بیشتر  وسیله بارهای عاملی بررسی می شود 
که  از 0.4 باشد تا بتوان آن را معتبر دانست و آن را به عنوان سؤالی 
ع  گرفت. در صوت نبود این موضو شاخص ما را می سنجد در نظر 
باید سؤاالت و ابعاد نامناسب را تشخیص داد و با حذف سؤاالتی از 
کاهش بار عاملی شده اند، مدل را بهبود داد. تصویر  که باعث  آنها 

2 مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی را نشان می دهد.
با توجه به نتایج جدول 5، بار عاملی سؤال های 1، 2، 3، 4، 5، 
کنار  کمتر شده اند؛ لذا از تحلیل  6، 7، 8، 9، 10، 11، 15 و 17 از 0.4 

گذاشته می شوند و دوباره تحلیل مسیر را انجام می دهیم.

8 

 

 

شده همراه با ضرایب بارهای عاملی: مدل اجرا 2شکل  

 

 

: بارهای عاملی سؤاالت متغیر اثربخشی تیم5جدول  

سؤالشماره  عاملیبار   سؤالشماره   سؤالشماره  بار عاملی   بار عاملی 

1 312/2  12 344/2  10 180/2  

0 168/2  11 071/2  02 107/2  

3 208/2-  10 630/2  01 621/2  

4 004/2  13 672/2  00 606/2  

1 360/2  14 171/2  03 667/2  

6 308/2-  11 303/2  04 673/2  

7 378/2  16 622/2  01 611/2  

8 308/2  17 341/2    

0 360/2  18 107/2    

لذا از  ؛اندهکمتر شد 294از  17و  11، 11، 12، 0، 8، 7، 6، 1، 4، 3، 0، 1 های(، بار عاملی سؤال1با توجه به نتایج جدول )
.دهیممی انجام را مسیر تحلیل ند و دوبارهشومیتحلیل کنار گذاشته   

 

تصویر2 : مدل اجراشده همراه با ضرایب بارهای عاملی

جدول5: بارهای عاملی سؤاالت متغیر اثربخشی تیم

بار عاملیشماره  سؤالبار عاملیشماره  سؤالبار عاملیشماره  سؤال

10/350100/344190/582

20/168110/275200/527

3-0/028120/639210/605

40/224130/670220/626

50/369140/571230/667

6-0/398150/393240/673

70/378160/600250/655

80/398170/345

90/362180/597



50

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ن 
حرا

ع ب
قو

ن و
زما

در 
م 

ی تی
ش

خ
ثرب

ن ا
یزا

ر م
ر ب

ؤث
ل م

وام
ی ع

رس
بر

 شمـاره هجدهم
پاییز و زمستان

 1399

کمتر شده؛  با توجه به نتایج جدول 6 بار عاملی سؤال 3 از 0.4 
را  مسیر  تحلیل  دوبــاره  و  می شود  گذاشته  کنار  تحلیل  از  بنابراین 

انجام می دهیم.
 پایایی مدل 

  CR شاخص  از  مدل های  اندازه گیری  پایایی  سنجش  بــرای   
ترکیبی متغیرهای تحقیق  پایایی  ترکیبی استفاده می شود.  پایایی 
متغیرهای  مناسب  پایایی  نشان دهنده ی  که  است  بیشتر   0.7 از 

تحقیق است.

جدول 7:  مقادیر پایایی ترکیبی برای متغیرهای مورد بررسی

پایایی ترکیبیمتغیر

0/889اثربخشی تیم
0/759فرهنگ سازمانی

0/930رهبری
کار 0/801دانش 

0/768اخالق حرفه ای
0.7 ≥مقدار قابل قبول

جدول 6: بارهای عاملی سؤاالت متغیر عوامل اثرگذار بر اثربخشی تیم

بار عاملیشماره  سؤالبار عاملیشماره  سؤالبار عاملیشماره  سؤال

10/77080/872150/730

20/65590/769160/613

30/369100/832170/686

40/755110/621180/672

50/765120/577190/721

60/771130/708

70/896140/695

9 

 

 

بر اثربخشی تیم اثرگذار : بارهای عاملی سؤاالت متغیر عوامل6جدول   

شماره 
 سؤال

بار 
 عاملی

شماره 
 سؤال

بار 
 عاملی

شماره 
 سؤال

بار 
 عاملی

1 772/2  8 870/2  11 732/2  

0 611/2  0 760/2  16 613/2  

3 360/2  12 830/2  17 686/2  

4 711/2  11 601/2  18 670/2  

1 761/2  10 177/2  10 701/2  

6 771/2  13 728/2    

7 806/2  14 601/2    

 لیلتح د و دوبارهشومیاز تحلیل کنار گذاشته  کمتر شده؛ بنابراین 294 از 3( بار عاملی سؤال 6) با توجه به نتایج جدول شماره
.دهیممی انجام را مسیر  

 

4.4شده همراه با ضرایب بارهای عاملی بعد از حذف بارهای عاملی کمتر از : مدل اجرا3شکل  

 پایایی مدل  

  پایایی ترکیبی استفاده میشود. پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق CR برای سنجش پایایی مدلهای اندازهگیری از شاخص 
 از 297 بیشتر است که نشاندهندهی پایایی مناسب متغیرهای تحقیق است.

 جدول 7:  مقادیر پایایی ترکیبی برای متغیرهای مورد بررسی

کمتر از 0.4 تصویر 3: مدل اجراشده همراه با ضرایب بارهای عاملی بعد از حذف بارهای عاملی 
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روایــی مــدل خــود شامل دو  بررسی روایـــی ســازه مــدل: بررسی 
که  گراست. روایــی همگرا  AVE )روایــی همگرا( و روایــی وا بخش 
خود  )شاخص ها(  سؤاالت  با  سازه  هر  همبستگی  میزان  بررسی  به 

می پردازد. 
 بررسی روایی همگرا: برای داشتن روایی همگرا باید شروط زیر 

برقرار باشد:
ــاری مــعــنــادار  ــ ــای عــامــلــی بــایــد از نــظــر آم ــاره شـــرط 1- تــمــام ب

باشند)یعنی مقدار در بازه )1.96 تا 1.96-( نباشد. 
با توجه به نتایج جدول 8 بار عاملی همه سؤاالت معنادار است؛ 

لذا شرط اول برای متغیر اثربخشی تیم برقرار است.
با توجه به نتایج جدول 9 بار عاملی همه سؤاالت معنادار است؛ 
بنابراین شرط اول برای متغیر عوامل اثرگذار بر اثربخشی تیم برقرار 

است.

شرط 2- مقدار میانگین واریانس استخراجی باالی 0.4 باشد.
با توجه به نتایج جدول 10 شرط دوم نیز برقرار است.

از مقدار میانگین واریانس  باید  پایایی ترکیبی  شرط 3- مقدار 
.)CR>AVE( استخراجی بیشتر باشد

با توجه به نتایج جدول11 شرط سوم نیز برقرار است؛ بنابراین 
گفت مدل دارای روایی همگراست. می توان 

ــرای ســازه از طریق دو آزمون  گ ــرا: روایــی وا گ  بررسی روایــی وا
سنجیده می شود:

 CROSS( عرضی  بارهای  جدول  در  عرضی:  بارهای  آزمــون 
از بار  LOADING( بار عاملی هر سؤال باید حداقل به مقدار 0.1 

عاملی موجود در همان سطر بیشتر باشد.
نظر  از  مدل  ســازه  گفت  می توان   12 جــدول  نتایج  به  توجه  با 

گراست.  بارهای عرضی دارای روایی وا

جدول 8: معناداری بارهای عاملی سؤال های متغیر اثربخشی تیم

معناداریشماره  سؤال
(t-value)معناداری شماره  سؤال

(t-value)معناداری   شماره  سؤال
(t-value)

128/337189/528227/971

137/698196/3882311/057

144/876207/190249/492

169/514218/615259/644

جدول 9:  معناداری بارهای عاملی سؤال های متغیر عوامل اثرگذاربر اثربخشی تیم

معناداری شماره  سؤال
(t-value)معناداری شماره  سؤال

(t-value)معناداری شماره  سؤال
(t-value)

17/999826/115148/080

25/354916/8941510/481

412/0171019/138169/132

510/895115/910178/798

616/034125/207186/780

743/522138/812197/967

جدول10: بررسی مقدار واریانس استخراجی برای متغیرهای مورد 
بررسی

AVEمتغیر

0/401اثربخشی تیم
0/612فرهنگ سازمانی

0/657رهبری
کار 0/449دانش 

0/453اخالق حرفه ای
0.4 ≥مقدار قابل قبول

جدول11: مقدار میانگین واریانس استخراجی > مقدار پایایی ترکیبی

AVECRCR>AVEمتغیرها

برقرار است0/4010/889اثربخشی تیم
برقرار است0/6120/759فرهنگ سازمانی

برقرار است0/6570/930رهبری
کار برقرار است0/4490/801دانش 

برقرار است0/4530/768اخالق حرفه ای
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جدول 12: بارهای عرضی 

اثربخشی تیم فرهنگ سازمانی رهبری کار دانش  اخالق حرفه ای

12 0.666708 0.221354 0.321010 0.168647 0.316993

13 0.661277 0.371101 0.264696 0.272657 0.435618

14 0.568893 0.128481 0.200538 0.208482 0.277909

16 0.653501 0.203950 0.337912 0.214350 0.255839

18 0.610944 0.310289 0.400069 0.227727 0.379807

19 0.617012 0.222465 0.453490 0.348222 0.356719

20 0.574847 0.264364 0.486339 0.466982 0.374184

21 0.617270 0.262456 0.162361 0.165968 0.370448

22 0.642672 0.250482 0.458843 0.204866 0.342725

23 0.689122 0.177053 0.555766 0.346790 0.314998

24 0.663130 0.185105 0.352614 0.354892 0.335838

25 0.630653 0.233965 0.274882 0.303278 0.434448

1 0.316557 0.817048 0.257169 0.283444 0.273955

2 0.274617 0.747174 0.216438 0.333122 0.241992

4 0.529331 0.224972 0.755035 0.241176 0.278160

5 0.410095 0.224408 0.767936 0.241873 0.249088

6 0.484697 0.172364 0.773193 0.445554 0.367994

7 0.548989 0.341942 0.895861 0.464305 0.531523

8 0.479081 0.255714 0.871522 0.550590 0.589854

9 0.370336 0.188855 0.767414 0.436432 0.493823

10 0.469511 0.291923 0.832307 0.443869 0.447856

11 0.427270 0.380982 0.422767 0.613902 0.324100

12 0.177490 0.289524 0.290734 0.566674 0.410802

13 0.256867 0.048074 0.223907 0.706033 0.353018

14 0.230822 0.194202 0.312986 0.706724 0.473633

15 0.266895 0.309059 0.333628 0.743076 0.498925

16 0.378924 0.366405 0.438460 0.316994 0.639491

17 0.448972 0.208497 0.424603 0.561938 0.692287

18 0.342502 0.131528 0.214143 0.322526 0.648324

19 0/289671 0.160487 0.282558 0.369338 0.710648
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 آزمون فورنل و الرکر: روش فورنل والرکر ماتریسی به ما می دهد 
زیرین  خانه های  از  آن  اصلی  قطر  روی  همبستگی  مقادیر  باید  که 
که سازه ها )متغیرهای  که نشان دهنده این است  آن بیشتر باشد 
با  تا  دارنــد  خود  شاخص های  با  بیشتری  تعامل  مدل  در  مکنون( 

سازه های دیگر.
گرا مناسب مدل را نشان  کی از روایی همگرا و روایی وا نتایج حا

می دهد؛ بنابراین مدل دارای روایی سازه است.

کیفیت مدل  اندازه گیری  آزمون 

که تا چه میزان سؤاالت مربوط به هر  این آزمون بیان می کند 
یک  در  را  متناظرشان  متغیر  توانسته اند  تحقیق  متغیرهای  از  یک 
مدل  اندازه گیری اندازه بگیرند. این شاخص با توجه به سه مقدار 
و  متوسط  ضعیف،  مقدار  بیانگر  ترتیب  به  0.35کــه   ،  0.15  ،  0.02

قوی هستند سنجیده می شود.
کیفیت مدل  اندازه گیری جدول 14 : 

شدتSSE/SSO-1متغیرها

قوی 0/400اثربخشی تیم

قوی0/451فرهنگ سازمانی

قوی 0/657رهبری

کار قوی0/453دانش 

قوی 0/505اخالق حرفه ای

با توجه به جدول10 دیده می شود مقادیر به دست آمده برای 
بنابراین  اســت؛  قــوی  سطح  در  مــدل  انــدازه گــیــری  کیفیت  آزمــون 
متغیر  توانسته اند  تحقیق  متغیرهای  از  یک  هر  به  مربوط  سؤاالت 

متناظرشان را در مدل  اندازه گیری به خوبی اندازه بگیرند.
 بررسی مدل ساختاری

بــرازش  بررسی  بــرای  معیار  دومین   :R Squares یا   R2 معیار 
متغیرهای  به  مربوط   R2 ضرایب  پژوهش  این  در  ساختاری  مدل 
که نشان  R2 معیاری است  پنهان  درون زای )وابسته( مدل است. 
از تأثیر متغیر  برون زا بر متغیر  درون زا دارد و سه مقدار 0.19 ، 0.33 
ک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  و 0.67 به عنوان مقدار مال
که  R2 در واقع بدین معنی است  گرفته می شود.  معیار  در نظر   R2

وابسته  متغیر  رفتار  توانسته اند  درصــد  چند  تا  مستقل  متغیرهای 
 0.454 کارکنان  عملکرد  متغیر  برای   R2 مقدار  کنند.  پیش بینی  را 

که در سطح خوبی بوده و نشان برازش مناسب مدل  محاسبه شده 
ساختاری است.       

کمک این معیار می توان میزان اندازه  معیار اندازه تأثیر f 2 :  به 
اثر یک متغیر  برون زا را بر روی یک متغیر  درون زا در مدل معادالت 
ساختاری  اندازه گیری کرد. کوهن برای آن معیار به ترتیب سه مقدار 
0.02، 0.15 و 0.35 را برای میزان اثر ضعیف، متوسط و قوی بیان 

کرد. 
F2 جدول 15: معیار اندازه تأثیر

شدتF2متغیر
ضعیف0/031اخالق حرفه ای

خوب0/159رهبری
ندارد0/000فرهنگ سازمانی

کار متوسط0/062دانش 

 : (Stone-Geisser Criterion( Q2  معیار ارتباط پیش بین 
این معیار قدرت  پیش بینی مدل را مشخص می سازد. به اعتقاد آنها 
هستند،  قبول  قابل  ساختاری  بخش  برازش  دارای  که  مدل هایی 
باید قابلیت  پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های  درون زای 
روابط بین  گر در یک مدل  ا که  باشند. بدین معنی  را داشته  مدل 
تا  بود  قادر خواهند  باشند، سازه ها  تعریف شده  به درستی  سازه ها 
فرضیه ها  راه  این  از  و  گذاشته  یکدیگر  شاخص های  بر  کافی  تأثیر 
Q2 در مورد یک سازه  که مقدار  تایید شوند. در صورتی  به درستی 
کمتر از صفر شود، روابط بین سازه های دیگر مدل   درون زا صفر و یا 
نیاز به  تبیین نشده و در نتیجه مدل  و آن سازه  درون زا به خوبی 

اصالح دارد.

نتایج  بررسی فرضیه ها

 فرضیه اول تحقیق: اخالق حرفه ای بر اثربخشی تیم عملیاتی 
اثرگذار  بحران  ع  وقــو زمــان  در  کرمان  استان  هالل احمر  جمعیت 

است.  
و  حــرفــه ای  اخــالق  متغیرهای  بین  مسیر  ضریب  معنی داری 
در  درصــد  پنج  خطای  قاعده  )طبق  اســت،   2.055 تیم  اثربخشی 
هر   -1.96 تا   1.96 بــازه  ج  خــار مقادیر  بــرای  صفر  فــرض  رد  ناحیه 
که بزرگ تر از 1.96 برآورد شده است. بنابراین می توان  پارامتر مدل( 
که فرض تحقیق با 95 درصد اطمینان تأیید می شود و با  کرد  بیان 
گفت اخالق  توجه به مثبت بودن ضریب مسیر )0/159( می توان 

حرفه ای بر اثربخشی تیم در شرایط بحران تأثیر مثبت دارد.

گرا از طریق آزمون فورنل و الرکر جدول13: بررسی روایی وا

کارکنانمتغیر سازگاریرسالت سازمانرهبریارتباط با ذینفعانعملکرد 

0/633اثربخشی تیم

0/4460/670فرهنگ سازمانی

0/5870/4980/810رهبری

کار 0/5560/6010/5210/673دانش 

0/3780/3900/3030/3300/782اخالق حرفه ای
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 فرضیه دوم تحقیق: رهبری بر اثربخشی تیم عملیاتی جمعیت 
ع بحران اثرگذار است.  کرمان در زمان وقو هالل احمر استان 

اثربخشی  و  رهبری  متغیرهای  میان  مسیر  ضریب  معنی داری 
رد  ناحیه  در  صد  در  پنج  خطای  قاعده  )طبق  اســت   3.609 تیم 
ج بازه 1.96 تا 1.96- هر پارامتر مدل(  فرض صفر برای مقادیر خار
کرد  بیان  می توان  بنابراین  است.  شده  بــرآورد   1.96 از  بزرگ تر  که 
توجه  با  و  می شود  تأیید  اطمینان  درصــد   95 با  تحقیق  فرض  که 
بر  رهبری  گفت  می توان   )0.375( مسیر  ضریب  بــودن  مثبت  به 

اثربخشی تیم در شرایط بحران تأثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم تحقیق: فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم عملیاتی 
ع بحران اثرگذار است. جمعیت هالل احمر استان کرمان در زمان وقو
سازمانی  فرهنگ  متغیرهای  میان  مسیر  ضریب  معنی داری   
بر اثربخشی تیم 0.244 است )طبق قاعده خطای پنج در صد در 
هر   -1.96 تا   1.96 بــازه  ج  خــار مقادیر  بــرای  صفر  فــرض  رد  ناحیه 
بنابراین  اســت.  شــده  بــرآورد   1.96 از   کوچک تر  که  مــدل(  پارامتر 
می توان بیان کرد که فرض تحقیق با 95 درصد اطمینان رد می شود 

و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم در زمان بحران تأثیر ندارد.
عملیاتی  تیم  اثربخشی  بر  کــار  دانــش  تحقیق:  چهارم  فرضیه 
اثرگذار  بحران  ع  وقــو زمــان  در  کرمان  استان  هالل احمر  جمعیت 

است. 
کار و اثربخشی  ضریب  معنی داری مسیر میان متغیرهای دانش 
رد  ناحیه  در  صد  در  پنج  خطای  قاعده  )طبق  اســت   3.594 تیم 
ج بازه 1.96 تا 1.96- هر پارامتر مدل(  فرض صفر برای مقادیر خار
که فرض  کرد  که بزرگ تر از 1.96 برآورد شده است. لذا می توان بیان 
مثبت  به  توجه  با  و  می شود  تایید  اطمینان  درصــد   95 با  تحقیق 

کار بر اثربخشی  گفت دانش  بودن ضریب مسیر )0.297( می توان 
تیم در شرایط بحران تأثیر مثبت دارد.

 نتیجه گیری 

اثربخشی  بر  اثرگذار  تأثیرعوامل  بررسی  هدف  با  تحقیق  این 
ع  کرمان در زمان وقو تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر استان 
گرفت. در این پژوهش ابتدا مؤلفه ها و  بحران در سال1397 انجام 
متغیرهای اصلی شناسایی شد و سپس بر اساس آن پرسش نامه ای 
تهیه شد و در اختیار جامعه آماری قرار داده شد. بر اساس مطالعات 
حرفه ای،  اخالق  شامل  تیم  اثربخشی  بر  مؤثر  عوامل  شده  انجام 
که متغیرهای  کار تعیین شدند  رهبری، فرهنگ سازمانی و دانش 
از   با توجه به نتایج حاصل  را تشکیل دادند.  مستقل این پژوهش 
که  یافته های تحقیق از میان متغیرهای مورد آزمون مشخص شد 
استان  هالل احمر  جمعیت  تیم  اثربخشی  بر  حرفه ای  اخالق  متغیر 
باره  این  در  تأثیرگذار است. محققان  ع بحران  وقو زمان  در  کرمان 

کید داشته اند ]12[. به نقش اخالق حرفه ای در توسعه سازمان تأ
که این  سبک رهبری هم بر اثربخشی تیم تأثیر مثبت داشت 
نتیجه تا حدودی با نتایج تحقیقات گذشته که نشان دادند رهبران 
تأثیر مثبت  و عملکرد سازمانی  افراد سازمان  یادگیری  بر  می توانند 
بگذارند همخوانی دارد ]13،11[. برای اثربخشی تیم های سازمانی 
تیم  پویایی  از  درستی  درک  ابتدا  باید  رهبران  بحرانی  شرایط  در 
ع اطمینان حاصل  داشته باشند و سپس رهبر تیم باید از این موضو
که اعضای تیمش از مهارت ها و توانایی های الزم برای انجام  کند 
کارهای محوله و دستیابی به چشم انداز موردنظر برخوردار هستند. 

جدول 16: اثرات مستقیم، آماره و نتیجه فرضیه اول پژوهش 

نتیجه فرضیه محققآماره tضریب مسیر)β(فرضیه  تحقیق

تأیید می شود0/1592/055اخالق حرفه ای ← اثربخشی تیم

جدول17: اثرات مستقیم، آماره و نتیجه فرضیه دوم پژوهش

نتیجه فرضیه محققآماره tضریب مسیر)β(فرضیه  تحقیق

تأیید می شود0/3753/609رهبری ← اثربخشی تیم

جدول 18: اثرات مستقیم، آماره و نتیجه فرضیه سوم پژوهش

نتیجه فرضیه محققآماره tضریب مسیر)β(فرضیه  تحقیق

رد می شود0/0190/244فرهنگ سازمانی ← اثربخشی تیم

جدول 19: اثرات مستقیم، آماره و نتیجه فرضیه چهارم پژوهش

نتیجه فرضیه محققآماره tضریب مسیر)β(فرضیه  تحقیق

تأیید می شود0/2973/594دانش کار←  اثربخشی تیم
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کار را با دادن و گرفتن بازخورد به طور منظم و با آموزش  رهبران این 
و هدایت افراد برای بهبود عملکرد فردی و تیمی انجام می دهند.

اثربخشی  بر  کار  دانش  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  همچنین 
تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر تأثیر مثبت دارد. 

تحصیل و یادگیری هر دو پیش از اشتغال آغاز می شوند و نقش 
مهمی در موفقیت افراد شاغل ایفا می کنند. 

این نتیجه با نتایج تحقیقات پژوهشگران اخیر که نشان دادند 
قرار  تأثیر  تحت  را  مشکل  یک  حل  در  تیم  اثربخشی  قبلی  دانــش 

خواهد داد، هم راستاست ]14[.
     در این تحقیق فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تیم در شرایط 
کی  گذشته حا بحرانی تأثیری نداشت؛ در حالی  که نتایج مطالعات 
که فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی در مهار شرایط بحرانی  از آن است 

و ایجاد چابکی در مقابله با سوانح آتی دارند]8[.
ــا شــرایــط  عــلــت ایـــن امـــر مــی تــوانــد شــرایــط خـــاص بــحــران و ی
پاسخگویان با توجه به تجارب قبلی آنها در شرایط بحرانی باشد؛ 
کم نبوده و ثانیًا  در حالی که در تحقیقات قبلی اواًل شرایط بحرانی حا

کارمندان عادی سازمانی بوده اند. کارکنان و  افراد پاسخگو 
با توجه به نتایج باال پیشنهاد می شود:

در -  تیم ها  اثربخشی  بر  شغلی  دانــش  مؤثر  نقش  به  باتوجه 
سازمان های  کارکنان  که  می شود  پیشهاد  بحرانی  شرایط 
کالس های  در  شرکت  با  هالل احمر  همچون  بحران  متولی 
ــدگــاه  از دی کــامــاًل ســاخــتــاریــافــتــه  یــک مــحــیــط  آمـــوزشـــی در 
کارشناسان بهره برده و ضمن پی بردن به نقاط ضعف خود، 
دانش، توانایی و مهارت خود را افزایش داده و با پشتکارخود 

کنند. نقص های موجود را برطرف 
می توان -  تیم  اثربخشی  یــر  رهــبــری  تأثیرنقش  بــه  توجه  بــا 

که رهبران تیم در سازمان ها باید برای اعضای  پیشنهاد داد 
شوند،  آشنا  فرد  هر  شخصی  اهداف  با  تا  گذاشته  وقت  خود 
آنها  نیازهای  از  همچنین  و  بشناسند  را  آنــان  پتانسیل های 
رهبران  طرفی  از  یابند.  گاهی  آ مهارت هایشان  توسعه  برای 
با  را  تیمشان  ــه ای  ــرف ح تــوســعــه  بــرنــامــه  کــه  بکوشند  بــایــد 

کنند. تخصیص وقت، زمان و هزینه های الزم حمایت 
که اساس آنها پرداختن   در سازمان های مردم نهاد و داوطلبانه 
از  گـــروه  در  اشتیاق  و  ایــجــاد شــور  اســـت،  یــک دغــدغــه جمعی  بــه 
کلیدی ترین عوامل موفقیت رهبر سازمان است. پیشنهاد می شود 
از  تیمی  تا  کنند  کمک   و  کــرده  درســت  بهترین ها  از  تیمی  رهبران 
گروه به جای آنکه بر پیدا  فوق العاده ها شوند و در تحلیل اشتباهات 
که باعث بروز آن  کردن مقصر متمرکز شوند، به ساختار و سیستمی 

کنند. مشکل شده توجه 
از عوامل مؤثر  که  درباره رعایت اخالق حرفه ای در سازمان ها 
پیشنهاد  است،  بحرانی  شرایط  در  سازمانی  تیم های  اثربخشی  در 
می شود که تیم های عملیاتی به مواردی از جمله راستگویی، راستی 
در  صــراحــت  خــلــوص،  صمیمیت،  یکرنگی،  ــاداری،  ــ وف عمل،  در 
کارفرمایان و همکاران  کنند. این ویژگی برای  ارتباطات و...  توجه 
اهمیت بسیاری دارد و می تواند موجب جلب اعتماد و افزایش ارزش 

کارکنان در نظر آنها شود.
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