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 بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی بین سازمانی، در مدیریت بحران بالیای طبیعی 
 وبویراحمد های مرتبط با بحران استان کهگیلویه سازمان

 
 7/3797797تاریخ پذیرش:     7099939931تاریخ  دریافت:

 کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، دانشگاه پیام نور،ایران.  سعید رشیدی *:

 ، ایران. تهراناستادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، سید محمدحسین کمانی : 

 استاد گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.علیرضا موغلی: 

 چکیده
ها،  نهای مختلف طبیعی اغلب ماهیت غیرمترقبه و غافلگیرکننده دارند و لزوم هماهنگی بین سازمانی برای مدیریت این بحرا با توجه به اینکه بحران    

های مرتبط با بحران و  نفر از جامعه آماری تحقیق در خصوص عوامل مؤثر بر هماهنگی بین سازمانی، در سازمان 7/3هدف از این تحقیق بررسی نظر 

شدد. ای تصادفی نسبی استفاده  گیری طبقه بررسی تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر مدیریت بحران در بالیای طبیعی است. در این تحقیق از روش نمونه

یم مدل ها پیمایشی و از نوع همبستگی است. با توجه به پیشینه تحقیق ابتدا پس از ترس این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده

 ها اقدام شد. پس از تدویدیدف آوری داده دست آمدن پایایی و روایی الزم نسبت به جمع نامه محققان ساخته طراحی و پس از به مفهومی تحقیق پرسش

انجام شد. پس  اس ال افزار پی اس آزمون فرضیه تحقیق با توجه به روش معادالت ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم اس پی افزار اس ها با نرم سؤال

 17های آماری مشخص شد: روابط غیررسمی عوامل ایلی هماهنگی بوده و بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر دارند. روابط غیررسمی بدا  از انجام آزمون

ان هم بحردرید بیشترین تأثیرگذاری را بر هماهنگی بین سازمانی در ستاد مدیریت بحران استان دارد. تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریت 

(، /3.0)   بدیدندی بدحدران (، پیدش3.00) بیشترین تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریت بحران بر مراحل مقابله با بحران دار شد. معنی

 ( بوده است.3.37( و احیا و بازسازی بحران )0/.3آمادگی در برابر بحران )

 بحران، هماهنگی، بین سازمانی، بالیا. کلمات کلیدی: 

Investigating the effective factors on inter-organizational coordination in disaster 
crisis management Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Crisis Related        
Organizations 

 
Saeed Rashidi*1 , Mohammad Hossein Kamani2 , Alireza Moghali3  
Abstract: 
Given that various natural crises are often unexpected and surprising in nature and the need for inter-organizational      
coordination to manage these crises, the purpose of this study was to examine the views of 140 people in the statistical 
community on the factors affecting inter-organizational coordination. Crisis-related organizations and the study of the 
impact of inter-organizational coordination on crisis management in natural disasters. In this study, partial stratified     
random sampling method was used. This research is a survey in terms of practical purpose and in terms of data collection 
method and is of correlation type. According to the research background, first after drawing the conceptual model of the 
research, a researcher-made questionnaire was designed and after obtaining the necessary reliability and validity, data 
were collected. After describing the questions with SPSS software, the research hypothesis test was performed according 
to the method of structural equations and factor analysis using Piels software. After performing statistical tests, it was 
found that informal relationships, the main factors of coordination and informal relationships have an effect on             
inter-organizational coordination. Informal relations with 76% have the greatest impact on inter-organizational             
coordination in the provincial crisis management headquarters. The effect of inter-organizational coordination on the    
elements of crisis management was also significant. The most effective inter-organizational coordination on the elements 
of crisis management on the stages of crisis management (0.55), crisis forecasting (0.54), crisis preparedness (0.45) and 
crisis recovery (0.01). 
 
Key words: Crisis, coordination, inter-organizational, disasters  
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 مقدمه

هماهنگی بین سازمانی عامل مهمی در مدیریت راهبردی      

های ناشی از  های طبیعی است. بررسی مشکالت و چالش بحران

های طبیعی مؤید این واقعیت است که عملکرد  وقوع بحران

هایی همراه است.  ها در این حوزه همواره با کاستی سازمان

های طبیعی و هماهنگی بین سازمانی در مدیریت این نوع  بحران

های ایلی در بسیاری از کشورهای  ها یکی از دغدغه از بحران

های قرن اخیر در دنیا  ترین بحران جهان است. کرونا یکی از جدی

و به تبع از آن در کشور ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد بود، 

سازی چنین  بینی و آمادگی الزم برای مقابله و عادی چون پیش

ها و مسئوالن  بحرانی وجود نداشت و ناهماهنگی بین دستگاه

کننده در این  بحران استان و کمبود مواد حفاظتی و ضدعفونی

زمینه به شدت احساس شد. همچنین در بحبوحه بحران کرونا 

ها در جنوب استان  طغیان سیل در بعضی نقاط استان، هجوم ملخ

های گسترده در نقاط مختلف ارتفاعات استان را  سوزی و آتش

کننده آتش باعث  علت کمبود تجهیزات خاموش شاهد بودیم که به

نهاد در این  های مردم مرگ و زخمی شدن چند نفر از تشکل

های  رسد کارگروهاستان شد. در این خصوص به نظر می

گانه ستاد مدیریت استان کهگیلویه و بویراحمد از وجود  چهارده

های عضو  ها و همچنین بین سازمان هماهنگی الرم بین کارگروه

هر کارگروه در زمینه مدیریت بحران برخوردار نباشد. پس با توجه 

به موارد یادشده این پرسش مطرح است که چه عواملی بر 

های  های متولی مدیریت بحران هماهنگی بین سازمانی در سازمان

طبیعی تأثیر دارد و هماهنگی بین سازمانی در مدیریت 

های طبیعی چه تأثیری بر عنایر مدیریت بحران شامل  بحران

بینی، آمادگی، مقابله، احیا و بازسازی پس از بحران دارد؟ بر  پیش

منظور مدیریت  گرایی و تقسیم وظایف به اساس ایل تخصص

های مختلف با  بایست سازمان های طبیعی گسترده می بحران

شده و  های تخصصی متفاوت در کنار یکدیگر جمع حوزه

افزا به نیازمندان یحنه  یورتی هماهنگ به ارائه خدمات هم به

بحران اقدام کنند. فقدان این نوع از هماهنگی در مدیریت 

های طبیعی عوارض سنگین و گاه غیرقابل جبرانی مانند  بحران

-ریختگی، دوباره هم های مالی، به  ها، هزینه  ّافزایش تلفات، جراحت

کاری، اتالف زمان، اتالف سرمایه، اقدامات هیجانی و  کاری، موازی

های عملیاتی غیرمرتبط را با خود به  ها به حوزه ورود سازمان

همراه خواهد داشت و اثربخشی سیستم مدیریت بحران را با 

منظور  [. انجام کارها با هم به7نقصان مواجه خواهد کرد ]

محافظت از جامعه در برابر آسیب فعالیتی بدیهی در اکثر جوامع و 

هاست. با این حال مطالعه و تمرین همکاری در رابطه با  فرهنگ

ها، سردرگمی مفهومی و  مدیریت بحران از شروع نادرست فعالیت

[. مدیریت بحران نیازمند 2کند ] دشواری عملیات جلوگیری می

گیری در شرایط ارتباط و هماهنگی بین سازمانی است. تصمیم

اضطراری شامل بازیگران متعددی است. اطالعات باید توسط 

ها باید در داخل و  ها به اشتراک گذاشته شود و فعالیت سازمان

[. برخورد با مسائل 0خارج از مرزهای سازمان هماهنگ شوند ]

های تعدادی از  پیچیده که نیاز به ادغام منابع و شایستگی

یورت شبکه دارد و بیش از دستیابی به  های مختلف به سازمان

های مجزا نیازمند اقدام جمعی، هماهنگ و  اهداف سازمان

[. سیستم مدیریت متمرکز بحران /هاست ] حاکمیت این فعالیت

بیشتر برای هماهنگی سریع و ادغام منابع در شرایط اضطراری 

ها را  مؤثر است و به طور مؤثر خطر ارتباط ضعیف بین سازمان

دهد، اما در شرایط بحرانی که تعامل بین سیستم  کاهش می

دولتی و سیستم غیردولتی ضعیف است، شبکه غیرمتمرکز برای 

ای  ارتباطات بین سازمانی و عملیات اضطراری چندوظیفه

مفیدتر است. بنابراین در شرایط اضطراری و بحرانی سیستم 

های غیرمتمرکز مکمل یکدیگر هستند   مدیریت متمرکز و شبکه

های جانی و  [. وقوع حوادث غیرمترقبه همواره موجب خسارت0]

دهد که  است. آمارها نشان می مالی فراوانی در سطح جهان شده

وقوع این حوادث در جهان نسبت به گذشته افزایش یافته است. از 

ها را در سراسر  طرفی مسائلی که آرامش، رفاه و زندگی انسان

به تنهایی توسط یک بازیگر قابل حل نبوده و  ،کند دنیا تهدید می

های دولتی،  ای از سازمان مستلزم مشارکت شبکه گسترده

منظور  به[. 7وکارهاست ] سیاسی، غیرانتفاعی، بشردوستانه و کسب

کاهش آثار سوء بحران عالوه بر اعمال برنامه جامعی در مرحله 

ها با استفاده از برخی  واکنش به بحران باید هماهنگی بین سازمان

. [1]سازی( ارتقا یابد  اقدامات در مرحله قبل از بحران )آماده

های سازمانی هماهنگ  پاسخ و بازیابی مؤثر بحران مستلزم شبکه

های  های دولتی در تمام سطوح و بین بخش و اعتماد بین سازمان

  .[8]دولتی و خصویی است 
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 /عوامل ایلی تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی شامل      

دسته فرماندهی یکپارچه، مدیریت ارتباطات، اطالعات و منابع 

های  هستند و فضای روابط رسمی بین سازمانی شامل حوزه

ریزی، آموزش، تمرین، مانور، ارزیابی و نظارت است.  قانون، برنامه

همچنین فضای روایط غیررسمی شامل عوامل محیطی، فردی و 

های  سازمانیست که هماهنگی بین سازمانی در مدیریت بحران

دهند. شبکه روابط رسمی و  طبیعی را تحت تأثیر قرار می

ها در  ها به معنی ساختار آگاهانه از نقش غیررسمی بین سازمان

بین چندین سازمان است که به یورت رسمی سازماندهی و 

اند. شبکه روابط غیررسمی در دل سازمان رسمی  تعیین شده

گذارد. در واقع هر نوع  پدیدار شده و در عین حال بر آن اثر می

عنوان شبکه روابط  ساختار روابط رسمی چهره دومی دارد که به

در مرحله وقوع بحران مسئول [. 7شود ] غیررسمی شناخته می

های محل حادثه را هماهنگ  عملیات امداد و نجات فعالیت

کند. در بیرون از محل حادثه هماهنگی توسط مراکز  می

ویژه ایجاد  شود. چنین هماهنگی به هماهنگی اضطراری انجام می

روابط رسمی و غیررسمی بر اساس اعتماد و نگرانی سازمانی 

سازوکار . [9]تواند در همکاری بین سازمانی استفاده شود  می

هماهنگی سازوکاریست که مانع از اتالف زمان، سرمایه و اقدامات 

انسانی در لحظات و دقایق بحران شده و کارایی و اثربخشی 

عنایر مدیریت بحران و نیروهای مردمی را در عملیات 

امدادونجات و حتی در مقطع پیش از بحران، اسکان موقت و 

[. ایجاد هماهنگی در سطوح فردی، 73دهد ] بازسازی افزایش می

گروهی، سازمانی و فراسازمانی ضرورتی راهبردی است. ماهیت 

ایست که اجرای آن نیازمند  های عمومی به گونه خط مشی

رو بدون ایجاد  های گوناگون است. از این درگیرشدن سازمان

رو خواهد  هماهنگی برآوردن اهداف مشترک با موانع جدی روبه

 جدی اختالل طبیعی، یک فاجعه بالیای طبیعی یک[. 77شد ]

 رویداد  یک  تأثیر  از  ناشی  که  است  منطقه  یا  جامعه  یک  برای

 یا  جراحت  مرگ،  به  منجر  که  استسریع   وقوع  حال  در  سریع

 و  توجه  قابل  پاسخگویی  به  نیاز  که  محیطی  یا  امالک  به  خسارت

 جدی  اختالل  دارد، است. چنین  جامعه  و  عامل  چند  هماهنگ

 سوزی؛ طبیعی: آتش خطرات از ترکیبی یا یک هر توسط تواند می

 سونامی؛  زمین؛  رانش  طوفان؛  موج  طوفان؛  سیل؛  لرزه؛  زمین

تشخیص  . [ 72]   شود  گردباد، ایجاد  یا  سنگ  ، شهاباعتصاب

خطر، تفسیر خطرات برای حوادث فوری، تعیین نقش 

های مختلف در ارتباط با خطرات احتمالی و  سازمان

خودسازماندهی و بسیج یک سیستم پاسخگویی جمعی، برای 

هنگام مواجهه  [.70کاهش خطر و پاسخ به خطر، ضروری است ]

با بحرانی در سطح محلی ایجاد یک شبکه درست پاسخگویی به 

بحران بین نهادهای مختلف دشوار است. در مقیاس ملی که 

کنند تا یک واکنش کارآمد  چندین بازیگر یا سازمان با هم کار می

ها داشته باشند، دو عنصر حیاتی در  در برابر تهدیدات و بحران

هدایت یک بحران پیچیده، هماهنگی و ارتباطات هستند. نحوه 

مدیریت این دو عامل منجر به مهار مناسب یا شکست کامل 

تواند زندگی شهروندان را به خطر بیندازد  شود که می بحرانی می

گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی  هم [. بحران از/7]

از وقوع مخاطرات و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده 

به طوری که  ؛شود محیطی تعریف می انسانی، اقتصادی یا زیست

های مسئول  مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاه

این قانون باشد. مدیریت بحران نظام حاکم بر راهبردها، 

بینی،  ها و اقداماتیست که با هدف پیشرویکردها، برنامه

پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و 

ای یورت  بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح به یورت چرخه

ها و مؤسسات پژوهشی در زمینه مدیریت  [. سازمان70گیرد ]می

اند. این الگوها  بحران هر یک الگویی خاص در این زمینه ارائه داده

در جزئیات و ظاهر بعضاً با هم تفاوت دارند، ولی در ایول و 

های زیادی با هم دارند. در ادامه به شرح و  ساختار مشابهت

 شود: ها پرداخته می مقایسه چند مدل از این مدل

مدل مدیریت بحران مربوط به طرح جامع امداد و نجات  -7 

کشور: این مدل مربوط به طرح جامع امداد و نجات کشور بوده و 

هایی چون آمادگی  درنظرگرفتن بخش 7با توجه به شکل شماره 

های  شود. از ویژگی فعال شناخته می و پیشگیری یک مدل پیش

این مدل درنظرگرفتن مبحث توسعه و نوسازی در فاز بازسازی 

  است.

 [.11. مدل مدیریت بحران مربوط به طرح جامع امداد و نجات کشور ]1شکل
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هدای مدحدبدوب و  مدل مدیریت بحران کوه یخ: یک از مددل -2

پرکاربرد در زمینه مدیریت بحران مدل کوه یخ است که مدطدابدق 

، از چهار فاز پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسدازی 2شکل شماره 

تشکیل شده است. در این مدل سطح آب لحظه رخداد یک بحران 

گذاری این است که در این مدل چهار مرحله است. فلسفه این نام

مدیریت بحران از وزن یکسان برخوردار نیستدندد. دو مدرحدلده 

پیشگیری و آمادگی که در قاعده هرم قرار دارند، سدهدم بسدیدار 

 تری در کل مجموعه مدیریت بحران دارند.  بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در چرخه مدیریت بحران روشی استاندارد در مطالعه بدحدران -0

شدود: ایدن  وجود دارد که در آن بحرانی به چهار فاز تقسیم مدی

گیری )ارزیابی تهدید، تجزیه و تدحدلدیدل مراحل عبارتند از پیش

ریدزی  سدازی )بدرندامده  های کاهش خطر(. آمداده خطر، استراتژی

احتمالی، آموزش و مانور(، پاسخ )ارتبداطدات، اندجدام کدارهدای 

اضطراری و استقرار منابع( و بازیابی )رفع مشکالت، بدازسدازی و 

ای از کل مددیدریدت  یادگیری(. این چرخه در عمل تصویری آینه

گدذاری  بحران نیست، اما باید آن را به عنوان تقریبی از سدیداسدت

دهد این فعالیت پیچیده را روشدن  فرض کرد که به ما امکان می

های مختلف طبیعی که اغدلدب  [. با توجه به بحران/7یاد بگیریم ]

ماهیت غیرمترقبه، فراگیر و غافلگیرکننده دارند و لزوم هماهنگدی 

ها اهددف ایدن پدژوهدش  بین سازمانی برای مدیریت این بحران

بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی بین سازمانی و بدررسدی تدأثدیدر 

بینی،  هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریت بحران شامل پیش

هدای  آمادگی، مقابله، احیا و بازسازی در بالیای طبیعی در سازمان

وبویراحمد بوده اسدت. پدس بدر  مرتبط با بحران استان کهگیلویه

اساس ادبیات تحقیق مشخص شد که هماهنگی بین سدازمداندی 

شامل سه متغیر مکنون عوامل ایلی تأثیرگذار بر هماهنگی بدیدن 

سازمانی، فضای روابط رسمی و فضای روابط غیررسمی است کده 

هر کدام از این متغیرها خود تحت تأثیر چند متغیر مستقل قدرار 

بیندی،  دارد. همچنین مدیریت بحران خود شامل چهار عنصر پیش

آمادگی، مقابله و احیا و بازسازی پس از بحران است. با توجه بده 

هدا تدحدقدیدق،  ادبیات تحقیق در نظر است ضمن پاسخ به سدؤال

 ها، نتایج و راهکارهای عملیاتی در این رابطه ارائه شود. مدل

 

 روش تحقیق:

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شدیدوه گدردآوری      

ها پیمایشی و از نوع همبستگی است. در مرحلده اول مددل  داده

ای  ندامده مفهومی تحقیق ارائه شده است. در مرحله دوم پدرسدش

تخصصی بر مبنای ادبیات و پیشینه تحقیق طراحی شدده و در 

شدده از      آوری هدای جدمدع مرحله سوم تحقیق، بر مبدندای داده

دهندگان تحلیل قابلیت اعتماد آن محاسبه شده اسدت. در پاسخ

مراحل بعدی پس از توییف متغیرهای تحقیق بر مبدندای روش 

های تدحدقدیدق  .ال.اس( آزمون فرضیه های جزئی )پی حداقل مربع

انجام و نتایج ارائه شده است. هر مدل مفهومی به عنوان ندقدطده 

ای  گونده شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است؛ به

که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنهدا را مشدخدص 

کند. نحوه تأثیرگذاری هماهنگی بین سازماندی بدر عدندایدر  می

بینی، آمادگی، مقابله، احیاء و بازسازی  مدیریت بحران شامل پیش

ارائه شده که در تجزیه و تحلدیدل  0یورت شکل فرضی شماره  به

اطالعات تحقیق با روش معادالت ساختاری این مددل از ندظدر 

 داری بررسی و نتایج الزم ارائه شد: پایایی، روایی و آزمون معنی

 [.11. مدل مدیریت بحران کوه یخی ]2شکل
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ندامده       منظور انجام فرآیندد پدیدمدایدش یدک پدرسدش به

ساخته بر اساس طیف لیکرت با دو بخش ایلی طراحدی محققان

شد. این دو بخش عبارت بودند از هدفدت پدرسدش در مدورد    

دهنده در قسمت اول و در بخدش  های توییفی افراد پاسخویژگی

پرسش )که خود شامل چهار بخدش مدواندع  89نامه  دوم پرسش

رسمی هماهنگی بین سازمانی، عوامل ایلی هماهدندگدی بدیدن 

سازمانی، موانع غیررسمی هماهنگی بین سازمانی و مددیدریدت 

بحران بود( در مورد وضعیت متغیرهای مستقل و وابسته تحقیدق 

مدقدیداسدی  0ها بر مبنای طیف لیکدرت  که پاسخ به این سؤال

طراحی شد. با توجه به اینکه تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق و 

مدل پیشنهادی با روش معادالت ساختاری و تحلیل عامدلدی بدا 

نامه تحقیق بر مددل  اس یورت گرفت، ابتدا پرسش ال افزار پی نرم

تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریدت بدحدران 

اس انجام شد. جامعه آمداری  ال سوار و سپس برازش مدل در پی

این تحقیق مدیران ارشد، رابدطدان و کدارشدنداسدان بدحدران 

گانه عضو ستاد پیشگیدری،  های چهارده های عضو کارگروه دستگاه

هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و خبرگان مرتبدط 

وبویراحمد است. جامعه آمداری  با مدیریت بحران استان کهگیلویه

نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  227تحقیق 

دسدت  مورد به7/3و با درنظرگرفتن تعداد اعضای جامعه تحقیق 

خاطر ضرورت و اهمیت اینکه از هر یک از  آمد. در این تحقیق به

های موجود در جامعه در نمونه حضور داشته بداشدندد، از طبقه

 70تدا  0ای تصادفی نسبی به مدیدزان   گیری طبقه روش نمونه

گیری استفاده شد. با توجده بده  درید از هر کارگروه برای نمونه

های مدل مفهومی تحقیق و بدا  ها و شاخص مفهوم، ابعاد، مؤلفه

نامه این تحقیق، طراحی و  توجه به ادبیات نظری تحقیق، پرسش

هدای الزم  آوری داده پس از پایایی و روایی اولیه نسبت به جمع

اقدام شد. پایایی شرط الزم برای روایی است. به عبارتی چنانچده 

تواند مقدار درسدت و واقدعدی  ای دارای پایایی نباشد نمی سنجه

[. ضریب آلفدا کدروندبدای یدکدی از 71ای را نشان دهد ] پدیده

گیری اعتمادپذیری و یدا پدایدایدی  های اندازه ترین روشمتداول

نفری  79نامه نمونه  هاست. برای تعیین پایایی پرسش نامه پرسش

نامه برای آنان ارسال شد و پس از تکمدیدل  انتخاب شد و پرسش

اس وارد شدند کده ضدریدب آلدفدا  اس پی افزار اس ها به نرم داده

 7یدورت جددول  نامده بده های مختلف پرسش کرونبای قسمت

 [.78دست آمد   ] به

و  های تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی . مدل پیشنهادی برای نحوه تأثیرگذاری مؤلفه3شکل

 دهنده مدیریت بحران  تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عناصر تشکیل

ضریب آلفا 

 کرونباخ

شماره 

 پرسش
 ردیف نامه عنوان پرسش

 7  موانع هماهنگی رسمی 3-70/ 3.92

3.8/ 10-/7 
عوامل ایلی هماهنگی بین 

 سازمانی
2 

 0 موانع هماهنگی غیررسمی 730-17 /3.9

 / عنایر مدیریت بحران 709-778 3.97

نامه های مختلف پرسش . ضریب آلفا کرونباخ )پایایی( قسمت1جدول  
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نامه در مرحله اول تحقیق تأیید شد. همچنین با  پایایی پرسش

افدزار  ندرمهای این تحقیق در  توجه به اینکه مراحل تکمیلی آزمون

نامه از  اس انجام شد، پایایی یا ضریب آلفا کرونبای این پرسش ال پی

افدزار  درید در ایدن ندرم 97اس انجام شد که ضریب  ال طریق پی

نامه در  دهد این پرسش هم تأیید شد که نشان میآلفاکرونبای برای 

شرایط یکسان نتایج یکسانی را رقم خواهد زد. سپس برای تدأیدیدد 

نفر از اساتید دانشدگداهدی،  73نامه برای  نامه، پرسش روایی پرسش

مدیران و کارشناسان مرتبط با مدیریت بحران استان ارسال شد تدا 

تواندد  نامه مورد نظر می در این رابطه اظهار نظر کنند که آیا پرسش

نامه برای آن طدراحدی شدده را  ویژگی و خصوییتی که پرسش

گیری کند یا نه؟ پس از گرفتن نظرات آنان، ایدالحدات الزم  اندازه

نامه نهایی تحقیدق کده  لحاظ شد. در نهایت پرسشنامه  پرسشدر 

پرسش بود، برای نمونه تدحدقدیدق  97نامه تخصصی با  یک پرسش

مورد نظر ارسال شد و پس از تکمیل تجزیه و تحلیل شد. با توجده 

نامه و مدل تحقیق در این پژوهش محققان ساخته  به اینکه پرسش

اس  ال افدزار پدی های معادالت ساخدتداری در ندرم است، با آزمون

روایدی های تحقیق پایدایدی و  ها و سازه گام با توجه به مؤلفه به گام

مدل یورت گرفت و ایالحات مدل تا پایایی و روایی کامل ادامده 

یافت. پایایی در پژوهش حاضر از سه طریق سنجش بارهای عاملی، 

سازی مدعدادالت  آلفای کرونبای و پایایی ترکیبی بررسی شد. مدل

های تحلیل مسدیدر،  توان به عنوان ترکیبی از روش ساختاری را می

های بدارز ایدن روش  رگرسیون و تحلیل عاملی دانست. از ویژگی

امکان محاسبه اثر مستقیم، غیرمستقیم و کدل و هدمدچدندیدن 

تدوان در  روش را میاین [.  79سازی متغیر پنهان عنوان کرد ] مدل

عدد( و متغیرها حالدت  233شرایطی که حجم نمونه کم بوده )زیر 

های برازش مدل را در اختیار محققان قدرار  نرمال ندارند و شاخص

 7/3دهد، به کار برد که با توجه به تعداد نمونه این تحقیق که  نمی

افدزار  افزار درست برای تجزیه و تحلیدل ندرم عدد است، انتخاب نرم

( در مرحدلده 7990[. به نقل از هیر و همکاران)23اس است ] ال پی

جزئی مدل سنجدش مربعات اول با استفاده از روش تحلیل حداقل 

عوامل و ابعاد بررسی شده و در مرحله دوم با اسدتدفداده از روش 

تحلیل حداقل مربعات روابط میان ابعاد مدل بررسی شدده اسدت     

[27.]  

 

 بحث و نتایج

دهندده  های تشکیل در این قسمت ابتدا به توییف نتایج مؤلفه

هماهنگی بین سازمانی، هماهنگی بین سازمانی و وضعیت عندایدر 

بینی، آمادگی، مقدابدلده، احدیداء و  مدیریت بحران که شامل پیش

بازسازی است، از دیدگاه پاسخگویان پرداخته شد. سپس متناسدب 

با فرضیه مدل مربوطه ارائه و نسبت به آزمون فرضیات تدحدقدیدق 

 اقدام شد.

 توییف آماری متغیرهای تحقیق از دیدگاه پاسخگویان:-7

      

هدای  بدنددی سدؤال که از جدمدع /با توجه به شکل شماره      

دست آمدده، مشداهدده  های تحقیق به نامه مرتبط با مؤلفه پرسش

درید پاسخگویان تأثیرگذاری فضدای  733شود که در مجموع  می

ریزی، آموزش، تمریدن،  های قانون، برنامه روابط رسمی )شامل حوزه

مانور، ارزیابی و نظارت( را بر هماهنگی بیدن سدازمداندی زیداد و 

درید پداسدخدگدویدان  733اند. همچنین  زیاد تشخیص داده خیلی

دسدتده  /عوامل ایلی تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی )شامل 

فرماندهی یکپارچه، مدیریت ارتباطات، اطالعات و مندابدع( را بده 

زیاد تأثیرگذار بر هماهنگدی بدیدن سدازمداندی میزان زیاد و خیلی

درید پاسخگویان فضای روایط غیررسمی )شامدل  733اند.  دانسته

زیداد  عوامل محیطی، فردی و سازمانی( را به میزان زیاد و خدیدلدی

های طبیعی  تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در مدیریت بحران

درید پاسخگویان تأثیدرگدذاری  733اند. در مجموع  تشخیص داده

هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریت بحران را به میزان زیاد و 

 اند. زیاد تشخیص داده خیلی

های  . نمودار توصیف عوامل تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در مدیریت بحران4شکل
وبویراحمد از دیدگاه پاسخگویان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه طبیعی در سازمان  
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بدیدندی  در رابطه با عملکرد ستاد مدیریت بحران جهت پیدش     

های طدبدیدعدی در  های طبیعی برای مدیریت بهتر بحران بحران

درید از پاسدخدگدویدان قددرت  70توان گفت: حدود  مجموع می

هدای  های طبیعی از طرف ستاد مدیریت بدحدران بینی بحران پیش

طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد را ضعیف تشخیص دادند. در 

رابطه با عملکرد ستاد مدیریت بحران جهت آمادگی در رابطده بدا 

های طدبدیدعدی در  های طبیعی برای مدیریت بهتر بحران بحران

درید از پداسدخدگدویدان آمدادگدی  01توان گفت که  مجموع می

های عضو ستاد مدیریت بحران استدان کدهدگدیدلدویده و  دستگاه

بویراحمد را ضعیف تشخیص دادند. در رابطه با عملدکدرد سدتداد 

های طبیعی برای مددیدریدت  مدیریت بحران جهت مقابله با بحران

دریدد از  00توان گفت:  های طبیعی در مجموع می بهتر بحران

های عضو ستاد مدیدریدت بدحدران  پاسخگویان از عملکرد دستگاه

های طدبدیدعدی  وبویراحمد در هنگام وقوع بحران استان کهگیلویه

ها رضایت داشتند که بهترین وضدعدیدت  جهت مقابله با این بحران

عملکردی ستاد مدیریت بحران استان در این مرحلده اسدت. در 

رابطه با عملکرد ستاد مدیریت بحران جهت احدیدا و بدازسدازی 

های طبیعی برای مددیدریدت بدهدتدر  دیده از بحرانمناطق آسیب

دریدد از  1/تدوان گدفدت:  های طبیعی در مجموع می بحران

پاسخگویان عملکرد ستاد مدیریت بحران استان کهدگدیدلدویده و 

دیدده از بدحدران،  بویراحمد جهت احیا و بازسازی مناطق آسیب

 ارزیابی و پرداخت خسارت را ضعیف تشخیص دادند.

سازی آزمون فرضیه و ارائه نتایدج تدحدقدیدق: پدس از  مدل -2

های تدأثدیدرگدذار بدر  سازی و برازش مدل تأثیرگذاری مؤلفه مدل

های عضو سدتداد بدحدران  هماهنگی بین سازمانی در بین سازمان

هدای استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به انجام آزمدون فدرض

 یورت زیر ارائه شد:  اس اقدام و نتایج مربوطه به ال تحقیق در پی

وبویراحمد از  های مرتبط با بحران استان کهگیلویه های طبیعی در سازمان . نمودار توصیف وضعیت عناصر مدیریت بحران در مدیریت بحران1شکل

 دیدگاه پاسخگویان

 های عضو ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد های تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در بین سازمان . برازش مدل تأثیرگذاری مؤلفه1شکل
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 های های تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در بین سازمان نتیجه برازش مدل تأثیرگذاری مؤلفه -2جدول
 عضو ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد 

 میانگین واریانس استخراج شده پایایی مرکب rho_A آلفا کرونباخ  

 3.737 3.9/7 3.9/0 3.901 روابط غیر رسمی

 /3.02 3.880 3.810 3.8/7 عوامل ایلی هماهنگی

 3.020 3890. 3.983 3.933 فضای روابط رسمی

 3.027 3.903 3.907 3.9/0 هماهنگی بین سازمانی

 های  های تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در بین سازمان . ضریب آلفا کرونباخ )پایایی( مؤلفه7شکل
 عضو ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد

های تأثیرگذار بر هدمداهدندگدی بدیدن  مؤلفهمقدار آلفا کرونبای 

هدای عضدو سدتداد بدحدران اسدتدان  سازمانی در بین سازمان

است کده مدطدلدوب  3.1اغلب باالتر از  وبویراحمد کهگیلویه

 هستند.

 های های تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در بین سازمان شده )روایی( مؤلفه . میانگین واریانس استخراج8شکل
 عضو ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد 
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هدای  )روایدی(، مدؤلدفده  شدده مقدار میانگین واریانس استخراج

هدای عضدو  تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی در بین سازمدان

است  3.0ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد اغلب باالتر از 

ها در ندمدودار شود. سبز بودن رنگ ستونکه مطلوب ارزیابی می

 هاست. دهنده مطلوب بودن روایی سازه نشان

 Pمقادیر  Tآماره  انحراف استاندارد میانگین نمونه های اصلی نمونه  

هماهنگی  -فضای روابط رسمی

 بین سازمانی
3.320 3.320 3.331 0.220 3.337 

هماهنگی  -عوامل ایلی هماهنگی

 بین سازمانی
3.037 3.299 3.371 78.377 3.333 

 هماهنگی  -روابط غیررسمی

 بین سازمانی
3.101 3.299 3.371 78.377 3.333 

 های تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی داری تأثیرگذاری مؤلفه نتیجه برازش مدل و آزمون معنی -3جدول
 وبویراحمد  های عضو ستاد بحران استان کهگیلویه در بین سازمان

 دهد،  نشان می 0و جدول  7همانطور که شکل 

دار شدد   تأثیر روابط غیررسمی بر هماهنگی بین سازمانی معنی •

(3.337p<( و )7.97t>.) 

تأثیر عوامل ایلی هماهنگی بر هماهنگدی بدیدن سدازمداندی  •

 (.<7.97t( و )>3.337p)دار شد  معنی

دار شد  تأثیر روابط غیر رسمی بر هماهنگی بین سازمانی معنی •

(3.337p<( و )7.97t>.) 

 

 های تحقیق با عناوین:  پس فرضیه

های  فضای روابط رسمی بر هماهنگی بین سازمانی در سازمان-7

 وبویراحمد تأثیر دارد. مرتبط با بحران استان کهگیلویه

عوامل ایلی هماهنگی بین سازمانی در هدمداهدندگدی بدیدن -2

هدای مدرتدبدط بدا بدحدران اسدتدان  سازماندی در سدازمدان

 وبویراحمد تأثیر دارد.  کهگیلویه

فضای روابط غیررسمی بر هماهنگدی بدیدن سدازمداندی در -0

وبویراحمد تدأثدیدر  های مرتبط با بحران استان کهگیلویه سازمان

 ( مطابقت دارد.7شوند. این نتیجه با تحقیقات )دارد، تأیید می

در ادامه نسبت به برازش مدل تأثیرگذاری همداهدندگدی بدیدن 

سازمانی بر عنایر مدیریت بحران اقدام شد که ندتدایدج آزمدون 

 فرض به یورت زیر ارائه شد: 

 

 

 

 

 

                

مشداهدده شدد، بدیدشدتدریدن  9طور که در شکل شماره  همان

تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریدت بدحدران 

بیدندی بدحدران       (، پیش3.00ترتیب بر مراحل مقابله با بحران ) به

(، احیا و بازسازی بدحدران    0/.3(، آمادگی در برابر بحران )/3.0) 

رنگ که متغیرهدای  های آبی ( بوده است. اعداد درون دایره3.37) 

بینی، آمادگی، مقابله، احیا و بدازسدازی را نشدان  مکنون پیش

دهد کده  دهند، ضریب تعیین هستند. ضریب تعیین نشان می می

تواند نداشدی از  چند درید از تغییرات این متغیرهای مکنون می

هماهنگی بین سازمانی ایجاد شود که مراحل مقابله با بحدران و 

بینی بحران بیشترین تأثیرپذیری را از همداهدندگدی بدیدن  پیش

 اند. سازمانی داشته

 یافته تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران  . مدل برازش9شکل

 اس. ال های عضو ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در پی در بین سازمان
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مقدار آلفا کرونبای هماهنگی بین سازمانی و عندایدر مددیدریدت 

 است که مطلوب هستند. 3.1بحران اغلب باالتر از 

 شده میانگین واریانس استخراج پایایی مرکب rho_A آلفا کرونباخ  

 0.783 0.947 0.977 0.932 آمادگی در برابر بحران

 0.731 0.915 1.031 0.877 احیا و بازسازی

 0.621 0.934 0.978 0.925 مقابله با بحران

 0.520 0.947 0.951 0.945 هماهنگی بین سازمانی

 0.521 0.792 0.751 0.731 بینی بحران پیش

 های پایایی و روایی مدل تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران در بین سازمان-4جدول
 اس ال عضو ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در پی 

 آلفا کرونباخ)پایایی( مدل تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران -11شکل

 شده)روایی( مدل هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران میانگین واریانس استخراج-11شکل
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شده )روایی( که هماهدندگدی  مقدار میانگین واریانس استخراج     

دهد، اغلب باالتر  بین سازمانی و عنایر مدیریت بحران را نشان می

ها در شود. سبز بودن رنگ ستوناست که مطلوب اریابی می 3.0از 

هاست. پس از آندکده  دهنده مطلوب بودن روایی سازه نمودار نشان

مشخص شد، مدل سازه از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار اسدت، 

و  pاس انجام شد کده مدقدادیدر ال داری مدل در پی آزمون معنی

وسیله آندهدا  ضرایب مسیر به یورت زیر مشخص شد تا بهtمقادیر

بتوانیم فرضیه تحقیق را تأیید یا رد کنیم.  برای اندجدام آزمدون 

اس الگوریتم )الگدوریدتدم  ال فرضیه تحقیق ابتدا با انجام آزمون پی

کمترین مربعات جزئی(، ضرایب رگرسیون، پایایی و روایی سازه را 

داری ضرایدب  کنیم و در ادامه برای انجام آزمون معنی مشخص می

استرپینگ استفاده شد. نتدیدجده  اس از دستور  بوت ال مسیر در پی

ارائده  0اس الگوریتم به یورت جدول شمداره  ال انجام آزمون پی

 شد:

 Pمقادیر  Tآماره  انحراف استاندارد میانگین نمونه نمونه های اصلی  

-هماهنگی بین سازمانی 

 آمادگی در برابر بحران
0.453 0.464 0.058 7.777 0.000 

  -هماهنگی بین سازمانی 

 احیا و بازسازی
0.306 0.328 0.065 4.729 0.000 

 -هماهنگی بین سازمانی 

 مقابله با بحران
0.545 0.564 0.029 18.842 0.000 

 -هماهنگی بین سازمانی 

 بینی بحران پیش
0.542 0.554 0.049 11.148 0.000 

 اس ال داری مدل تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عناصر مدیریت بحران در پی آزمون معنی -1جدول

 دهد،  نشان می 0و جدول شماره  9طور که شکل شماره  همان

دار شدد  بینی بحران معنی تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر پیش- •

(3.337p<( و )7.97t>.) 

تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر آمادگدی در بدرابدر بدحدران - •

 (.<7.97t( و )>3.337pدار شد ) معنی

دار  تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر مرحله مقابله با بحران معنی  •

 (.<7.97t( و )>3.337pشد )

تأثیر هماهنگی بین سازمانی بر مرحله احیا و بازسازی پس از - •

 (.<7.97t( و )>3.337pدار شد ) بحران هم معنی

های مرتبط با بحران استان  پس هماهنگی بین سازمانی در سازمان

وبویراحمد بر عنایر مدیریت بحران در بالیای طبدیدعدی  کهگیلویه

 ( مطابقت دارد.77( و )9تأثیر دارد که این نتیجه با تحقیقات )

 

 گیری نتیجه

هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریت بحران تأثدیدر دارد   -7

که بیشترین تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی بر عنایر مدیریت 

(، مرحله مقابله با 3.00بینی بحران) ترتیب بر مرحله پیش بحران به

( و مدرحدلده //.3(، مرحله آمادگی در برابر بحران )/3.0بحران )

 (، است.3.03احیا و بازسازی پس از بحران )

های تأثیرگذار بر هماهنگی بیدن سدازمداندی در  از بین مؤلفه -2

هدای طدبدیدعدی اسدتدان  هدای مدرتدبدط بدا بدحدران سازمان

وبویراحمد روابط غیررسمی که خدود شدامدل عدوامدل  کهگیلویه

درید بیشترین تأثیرگذاری  17محیطی، فردی و سازمانی است، با 

را بر هماهنگی بین سازمانی در ستاد مدیریت بحران استان دارد. 

عوامل ایلی هماهنگی بین سازمانی کده خدود شدامدل وحددت 

 03رسانی و مدیرت منابع اسدت بدا  فرماندهی، ارتباطات، اطالع

درید تأثیرگذاری در درجات بعدی بر هماهنگی بین سازمانی در 

هدای طدبدیدعدی اسدتدان  هدای مدرتدبدط بدا بدحدران سازمان

 وبویراحمد تأثیر دارد.  کهگیلویه

ریدزی، آمدوزش،  فضای روابط رسمی که شامل قانون، برندامده -0

تمرین، مانور و ارزیابی عملکرد است، بر هماهنگی بین سازمانی در 

هدای طدبدیدعدی اسدتدان  هدای مدرتدبدط بدا بدحدران سازمان

وبویراحمد تأثیر دارد، ولی شدت این تأثیرگذاری کمتر از  کهگیلویه

 توان آن را نادیده گرفت. طوری که می یک درید است. به
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یافته هماهنگی بین سازمانی در ایدن  با توجه به مدل برازش -/

دهنده فضای روابدط رسدمدی های تشکیل تحقیق، از بین مؤلفه

ریزی بیشترین تأثیر را بر هماهنگی بین سدازمداندی  مؤلفه برنامه

ریزی جامع و مشدتدرک  دهد که برنامه دارد. این موضوع نشان می

های امدادی پیش از بحران و در حین وقوع  ها و گروه بین سازمان

هدای عضدو  تواند باعث افزایش هماهنگی بین سازمدان بحران می

 ستاد مدیریت بحران شود.

یافته هماهنگی بین سازمانی در ایدن  با توجه به مدل برازش -0

دهنده عوامل ایلی تأثیرگذار بدر  های تشکیل تحقیق از بین مؤلفه

رسانی و مدیدریدت مدندابدع  هماهنگی بین سازمانی، مؤلفه اطالع

گذاری را بر هماهنگی بین سدازمداندی دارد. ایدن بیشترین تأثیر

دهد که ایجاد بانک اطالعاتی جدامدع  )بداندک  موضوع نشان می

ها(، سازماندهی اخبار و اطالعات در حین بدحدران،  اطالعاتی برنام

هدای  به وجود آوردن یک تصویر عملیاتی مشترک بین دسدتدگداه

رسانی مستمدر از وضدعدیدت  عضو ستاد مدیریت بحران با اطالع

هدا،    های فدراوضدعدیدتدی )آگداهدیبحران و افزایش توزیع آگاهی

های عضدو سدتداد  ها( بین دستگاه ها و منابع سایر سازمان توانایی

هدای  تواند باعث افزایش هماهنگی بین سازمان مدیریت بحران می

عضو ستاد مدیریت بحران شود. همچنین هدایت مدتدمدرکدز و 

مناسب منابع قبل و در زمان ایجاد بدحدران و جدلدوگدیدری از 

های عضو سدتداد  هدردادن منابع و امکانات توسط دیگر سازمان به

تواند باعث افزایش هماهدندگدی بدیدن  بحران در زمان بحران می

 های عضو ستاد مدیریت بحران شود. سازمان

یافته هماهنگی بین سازمانی در ایدن  با توجه به مدل برازش -7

دهنده روابط غیررسمی )عوامدل های تشکیل تحقیق از بین مؤلفه

محیطی، فردی و سازمانی( هم عوامل محیطی، هم عوامل فدردی 

و هم عوامل سازمانی بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر دارند. ایدن 

شدن مرزهای قانوندی در   شکسته دهد که درهم موضوع نشان می

زمان بحران، اعمال نظرهای شخصی و غیرکارشناسانه در زمیدنده 

اعتقادی برخی از مدیران به آموزش و تدأثدیدر  مدیریت بحران، بی

اعتقادی و عدم تمایل بدرخدی از   آن بر مدیریت بهینه بحران، بی

مدیران و فرماندهان به کار جمعی و خرد جمعی در زمان ایدجداد 

محور در بیدن بدرخدی از مددیدران و بحران، ضعف نگاه برنامه

اعتقادی بدرخدی از مددیدران و  فرماندهان مدیریت بحران، بی

های بیدن فرماندهان مدیریت بحران در ایجاد تعامالت و همکاری

های عملیاتدی بده  سازمانی و ارسال اطالعات از طرف افراد و تیم

ها بده اطدالعدات  توجهی به نیاز سایر سازمان سازمان خود و بی

یادشده، در ممانعت از هماهنگی بین سازمداندی در مددیدریدت 

 های طبیعی مؤثر هستند. بحران

های کمک متقابل، فقددان  ها و برنامه همچنین فقدان پروتکل     

هدا  درک درست از نقش و مسئولیت سازمان خود و دیگر سازمان

اعتمدادی بدیدن سدازمداندی نداشدی از در مدیریت بحران، بی

هدای  ها در بحدران های مبتنی بر عملکرد سایر سازمان داوری پیش

قبلی و غلبه روابط غیررسمی بین سازمانی بر روابط رسدمدی و 

مند در ممانعت از هماهنگی بین سازمانی در مددیدریدت  ضابطه

 های طبیعی مؤثر هستند. بحران
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 ویژه نامه پدافند
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