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 چکیده

پژوهش حاضر های مدیریت بحران با رویکرد ساختاری تفسیری بود.  مشی هدف پژوهش، طراحی مدل انسجام بین سازمانی در اجرای خط
نفر از خبرگان  11. جامعه آماری، برابر با پیمایشی انجام شد -به لحاظ هدف کاربردی است و با روش کیفی و در چارچوب تحقیقات توصیفی 

های همکار در  نظران دستگاه نفر از و صاحب 6نفر از مدیران سازمان مدیریت بحران،  7های مدیریت بحران، شامل  مشی آشنا به خط

نظر در مدیریت بحران بودند که بر اساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، دسترسی و  نفر از اساتید دانشگاهی صاحب 5مدیریت بحران و 

 52گیری از روش دلفی  صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. با بررسی ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان و همچنین بهره تمایل به

 ISMها با تکنیک  مؤلفه شناسایی گردید و مؤلفه 16های مدیریت بحران در قالب  مشی شاخص انسجام بین سازمانی در اجرای خط

ها در هفت سطح قرار گرفتند که وحدت فرماندهی و مدیریت منابع در سطح زیربنایی و اقدامات  ها نشان داد که مؤلفه بندی شد. یافته سطح

های  دار دستگاه های اولویت مشی پذیری و تعامل در سطح اول مدل ساختاری تفسیری پژوهش قرار گرفتند. تعیین خط مشترک، توافق

ها و ایجاد مرکز فرماندهی در منطقه وقوع  همکار و تأمین منابع موردنیاز، هدایت متمرکز و مناسب منابع و تجهیزات در زمان وقوع بحران

های مدیریت  مشی های انسجام بین سازمانی در اجرای خط های مدیریت بحران و همچنین دستیابی به دیگر مؤلفه مشی بحران، اجرای خط

 بحران را تسهیل خواهد کرد و به بهبود عملکرد مدیریت بحران کمک خواهد نمود.

 مشی، مدیریت بحران، هماهنگی بین سازمانی، یکپارچگی انسجام بین سازمانی، خطها:  کلیدواژه

Designing an inter-organizational cohesion model in implementing crisis management policies 

with an interpretive structural approach 

Mahdi Torkian1, Karamollah Daneshfard*2, Mashallah Valikhani3, Nazanin Pilevari4  

Abstract 
The current study aims to design an inter-organizational cohesion model in implementing crisis management 
policies with an interpretive-structural approach. The present study is an applied research in terms of its purpose, 
which is conducted using a qualitative method and in the framework of descriptive-survey research. The 
statistical population consisted of 18 experts familiar with crisis management policies, including 7 managers of 
the Crisis Management Organization, 6 experts and high officials of crisis management agencies and 5 
university professors with expertise in crisis management. They were selected non-randomly and purposefully 
based on their level of expertise, experience, theoretical mastery, each of access and their personal desire.  By 
reviewing the background literature and opinions of experts as well as using Delphi method, 50 indicators of 
inter-organizational cohesion in the implementation of crisis management policies were identified in the form of 
16 components, which were leveled using ISM technique. Findings showed that the components were located at 
seven levels so that the unity of command and the resource management at the infrastructure level and common 
actions, agreement and interaction were located at the first level of the interpretive structural model of the study. 
Determining the priority policies of the partner agencies, providing the required resources, centralized and 
appropriate management of the resources and equipment in times of crises, and establishing a command center 
in the crisis area, implementation of crisis management policies as well as achieving other components of 
cohesion will facilitate inter-organizational implementation of crisis management policies. Such actions can also 
help improve crisis management performance. 
Keywords: Inter-organizational cohesion, Policy, Crisis management, Inter-organizational coordination, 
integration. 
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 مقدمه

اطمینان زیاد، خطططر و  کنیم که با عدم ما در محیطی زندگی می

سری رویدادهای نامطلوب به وجطود آمطده  آشفتگی ناشی از یک

است که معموالً با عنوان بحران یا بالیای طبیطعطی شطنطاخطتطه 

شود. این وقایع غیرمنتظره در مقیاس کوچک یا بزرگ، تأثیطر  می

تطر  ها، جوامع و جامعه بزرگ گسترده و عمیقی روی افراد، سازمان

های اخیر شاهد تغییر در علل، فراوانی )تطکطرار ،  [. سال1دارند ]

هطای  ایطم کطه چطالطش ماهیت و پیامد این وقایع نامطلوب بوده

[. تنوع زیاد مخاطرات طبیطعطی 0جدیدی را تحمیل کرده است ]

دهطنطده  ساخت مختلف، نشان در ایران و نیز رخداد حوادث انسان

اهمیت و ضرورت مدیریتی کارآمد و جامع در ارتباط با حوادث و 

 [.   3سوانح است ]

بحران رخدادی غیرمترقبه است که به طور طبیعی یطا تطوسطط 

بشر، زندگی روزمره و عادی بشر را دستخطوش تطحطول جطدی 

[. مدیریت بحران دانشی کاربردی است که طی آن بطا 1کند ] می

تطوان  هطا، مطی وتحطلطیطل آن ها و تجزیه مند بحران مشاهده نظام

های الزم را انجام داد و در صورت بطروز بطحطران، در  پیشگیری

خصوص کاهش اثرات، امدادرسانی سریع و بهبطود و بطازسطازی 

عنوان موضطوعطی  رو مدیریت بحران به [. ازاین5اوضاع اقدام کرد ]

مهم ظهور کرده و توجه بیشتر دولتمردان را به انطواع مطخطرب 

 [.  6بالیای طبیعی جلب کرده است ]

شناسی و اقطلطیطمطی  موقعیت جغرافیایی ایران که شرایط زمین  

خاصی را برای کشور رقم زده، سبب شده است هرسالطه شطاهطد 

هطا  مخاطرات محیطی در تمامی کشور باشیم که بعطیطی از آن

صورت اتفاقی و بعیی نیز مانند خشکسالطی  مانند سیل و زلزله به

صورت پیوسته مراکز جمعیتی کشور را متأثر ساخته و ایران را  به

یکی از مستعدترین مناطق برای وقوع بالیای طبیعی کرده است. 

در این میان نیز، مدیریت نامطلوب موجب شده است کشطور در 

ها و در نطتطیطجطه  زمینه مخاطرات و پذیرش تأثیرات منفی آن

پطذیطرتطریطن  های متعدد، به یکی از آسطیطب گیری بحران شکل

 [.  7کشورهای جهان بدل شود ]

ای جدید در زمینه مقابله با پطیطامطدهطای  مدیریت بحران مقوله

هاست. بروز بحطران در  های ناشی آن حوادث غیرمترقبه و بحران

عصر اطالعات که سرعت انتقال و تبادل اطالعطات بطه هطمطراه 

های بارز آن اسطت.  تکنولوژی پیچیده و در حال تغییر از ویژگی

هطا  ها و جوامع و سطازمطان توجهی بر سرنوشت حکومت آثار قابل

ها و تطهطدیطدات گطونطاگطونطی در  داشته و منجر به بروز آسیب

 [ .1شود ] های مختلف سازمانی و ملی و فراملی می حوزه

هاست کطه  ای از سازمان شبکه مدیریت بحران شامل مجموعه   

به طور مسطتقیم یطا غیرمسطتقیم در کاهش درد و رنج مردم در 

تطوانطد  برابر وقوع بحران درگیرند. شبکه مدیریطت بطحطران مطی

های عطمطومطی،  المللی، ملی، سازمان های بشردوستانه بین سازمان

غیردولتطی، خصوصطی و حتطی مطردم در نظطر گرفته شطود در 

های مطدیریت بحطران دو نطوع همکطاری و هماهنگی شامل  شبکه

تصور است. البته آنطچطه در  مراتبی و افقی قابل هماهنگی سلسله

شود، همطاهطنطگطی  ادبیات حاکمیطت شبکه بیشتر بدان اشاره می

افقی است، زیرا مسئله اصلی ایجطاد و تقطویططت روابططط بطیطن 

[. معموالً ظرفطیطت یطک 9سازمانی، همکاری و هماهنگی است ]

هطای ططبطیطعطی  تنهایی برای مقابله و مدیریت بحران سازمان به

محطدود اسطت و اغلب بالیای طبیعی ضمن تأثیرهای مطحطلطی، 

المللی نیز بططه هطمطراه  های و گاهی ملی و بین تأثیرهای منطق

تطنطهطایطی  تأثیر نیز بطه دارند. از سوی دیگر، مردم و جوامع تحت

هطا  توانایی مقابله با چنین حوادثی را ندارند و مدیریت این بحران

های عمطومطی،  ای سازمان به همکاری، هماهنگی و همدلی شبکه

رو، به نظطر    و مردم نیاز دارد. ازاینNGOخصوصی، غیردولتی )

ای همچطون مطدیطریطت  رسد برای مواجهه با مسطائل پیچیده می

هطا و افططراد بططرای  ها، شبکه هماهنطگطی از سطازمطان بحران

مراتبی سازمانی، جایگزین  بهتری هسطتطنطد      سطاختارهای سلسله

های طبیعی و هماهنگی بین سازمانی در مدیطریطت  بحران[.   12] 

های اصلی در بسطیطاری از  ها یکی از دغدغه این  نوع از بحران

گرایی و تقطسطیطم  کشورهای جهان  است. بر اساس اصل تخصص

بطایسطت  های طبیعی گسترده می منظور مدیریت بحران وظایف به

های تخصصی متطفطاوت در کطنطار  های مختلف با حوزه سازمان

افزا به  صورت هماهنگ به ارائه خدمات هم یکدیگر جمع شده و به

نیازمندان صحنه بحران اقدام کنند. فقدان  این نوع از هماهنگطی 

های طبیطعطی، عطوارن سطنطگطیطن و گطاه  در مدیریت بحران

های مطالطی،  جبرانی مانند افزایش تلفات، جراحات، هزینه غیرقابل

کاری، اتطالف زمطان، اتطالف  کاری، موازی ریختگی، دوباره هم به

هطای  ها بطه حطوزه سرمایه، انجام اقدامات هیجانی ورود سازمان

عملیاتی غیرمرتبط را به همراه خواهد داشت و اثربخشی سیستم 

  [.11مدیریت بحران را با نقصان مواجه خواهد کرد ]

هطا و  به هنگام وقوع بحران، ممکن است گسطتطردگطی خطرابطی

آمطده  سازی شرایط پیش قدری وسیع باشد که عادی ها به خسارت

و کاهش دردها و آالم، از عهده سازمان مدیریت بحران بر نیطایطد. 

عطنطوان  هطا بطه به همین دلیل، طبق قانون، تعدادی از سطازمطان

های همکار در مواقع وقوع بحران بطه کطمطک سطازمطان  سازمان

شتابند. جهت بهبود عملکردهطا و بطاالبطردن  مدیریت بحران می

کارایی و اثربخشی انسجام بین سازمان مطدیطریطت بطحطران و 

 های همکار اهمیت بسیاری دارد.  سازمان
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ای که همواره افراد یک جطامطعطه و  از جمله تهدیدهای بالقوه   

ها را مورد هدف قرار داده وقوع حوادث و بالیای طبطیطعطی  دولت

است. کشور مایکی از بالخیزترین کشورهای جهان است و ساالنه 

های فراوانی از طریق بالیای طبیطعطی بطه مطردم وارد  خسارت

گردد؛ دامنه این خسارات به حدی است که گاه ارکطان یطک  می

کند و برای جبران خسارت آن مطبطالط   حکومت را متزلزل می

هنگفتی نیاز است که از عهده اشخاص خصوصی خارج است. بطه 

ها و نهادهای زیرمجموعه آن را برای اجرا  همین علت توجه دولت

وسطیطلطه  هایی که بطه سازی بهترین شیوه مدیریت بحران و پیاده

 [.  10نماید ] پیوندد طلب می مخاطرات طبیعی به وقوع می

هطا  مخاطراتی طبیعی، مخاطراتی هستند که تکوین و تشکیل آن

متکی به حوادث طبیعی است؛ اما در برخی از این مطخطاططرات 

امکان تأثیرگذاری انسان وجود دارد و حتی در وقوع آن انسطان 

های  کننده داشته باشد. ولی در کل ویژگی تواند نقش تحریک می

گیری و تکوین مخاطره به شطمطار  ساز شکل محیط طبیعی زمینه

آید. همچنین بالیای طبیعی عملی است با چنان شدتی کطه  می

کند و در این وضع شیرازه زنطدگطی  انگیز ایجاد می وضعی فاجعه

شود و مردم دچار رنج و درمانطدگطی  روزمره، ناگهان گسیخته می

هطای  شوند و در نتیجه به غذا، پوشاک، سرپطنطاه، مطراقطبطت می

پزشکی و پرستاری و سایر ضروریات زندگی به مطحطافطظطت در 

گردند؛ بنابراین  مقابل عوامل و شرایط نامساعد محیط محتاج می

تطوانطنطد  ای هستند که مطی مخاطرات طبیعی وقایع تهدیدکننده

تنهطا  فیای طبیعی و اجتماعی ما را تخریب کنند. این تخریب نه

در هنگام وقوع حادثه بلکه در بلندمدت پیامدهای اجتماعی ایطن 

شود. وقتی این حوادث تأثیر منفی بر جامعه و  قییه را شامل می

شطونطد          های آن داشته باشد بالیای طبیعی تلقطی مطی زیرساخت

[13  .] 

برای پیشگیری از این نوع مخاطرات باید به بحث مدیریت بحران 

ای گطردد؛ زیطرا؛ بطه دلطیطل مطاهطیطت  توجه خاص و ویطژه

ناپذیر و مبهم بودن مخاطرات طبطیطعطی در صطورت  بینی پیش

ها، آثار مخرب اقتصادی، اجتماعطی،  نکردن درست بحران مدیریت

[. 11ها شدیطدتطر خطواهطد شطد ] محیطی و زیرساختی بحران

هطای  به این که در برخی مواقع وسعت خسارات و خطرابطی باتوجه

سازی شرایطط از عطهطده سطازمطان  ها زیاد است و عادی بحران

های مختلفی طبطق قطانطون  آید، سازمان مدیریت بحران بر  نمی

ها و کطاهطش درد و  های همکار در مهار بحران عنوان سازمان به

ها با انسجام و وحطدت  کنند. چنانچه این همکاری آالم کمک می

افزایی ایجاد شده و به بهبود عمطلطکطرد  مدیریت همراه باشد، هم

 مدیریت بحران کمک خواهد کرد.

تریطن عطوامطل  عنوان یکی از مهم در واقع انسجام سازمانی به    

شود و تأثیر به سزایی بر عملکطرد  ها شناخته می موفقیت سازمان

توان آن را ابزاری برای توانطاسطازی  گونه که می سازمانی دارد. آن

سازمان برای آمادگی در تغییرات سطازمطانطی دانسطت. درواقطع 

نوعی احساس مسئولیت مشتطرک اعیطای  توان انسجام را به می

تواند به تحقق اهداف منجر شود؛ لذا  سازمان تعریف نمود که می

توان آن را ابزاری برای افزایش آمادگی سطازمطان در بطرابطر  می

تغییرات سازمانی و محیطی دانست. بطاوجطود انسطان، عطالیطق 

های مشابه بین اعیای سازمان، تعطامطالت دوسطتطانطه و  نگرش

پذیری بین واحدهای کاری به وجود آمده و تطعطارضطات  انعطاف

هطا  افراد واحدها را به حداقل ممکن کاهش داده و اثطربطخطشطی

[. گر در روابط سازمان و ساختطار مطوجطود 15افزایش نی یابد ]

انسجام کافی وجود داشته باشد، سازمان قادر خطواهطد بطود بطا 

محیط اطراف خود روابط بهتری برقرار کند و پاسخگوی نیازهای 

محیطی باشد که درنتیجه آن، افراد در بیرون سطازنطده تصطویطر 

 [.   16تری از سازمان خواهند بود ] مطلوب

ها، ایجاد و استحکام انسجام بین سازمانی و  رغم همه این علی    

منظور پیشگیری و یا کطاهطش اثطرات  توسعه مدیریت بحران به

ها و اجطرای  مشی ها، مستلزم برخورداری از خط ناشی از بحران

  بطر ایطن بطاور اسطت کطه 0202ها است. بیرکلند ) موفق آن

ای که توسط حکطومطت در هطر  مشی، عبارت است از بیانیه خط

سطحی درباره آنچه قصد دارد در ارتباط با مسئله عمومی انجطام 

ای ممکن است در قانون اساسی، اساسطنطامطه،  دهد. چنین بیانیه

مقررات و یا حتی در تغییرات رفتار مقامات رسمی حکومطت در 

عنوان برنامه  مشی، به خطدر واقع، [.  17هر سطحی یافت شوند ]

عمل است که توسط دولت، واحدهای سیاسی و تطجطاری بطرای 

شطود.  نفوذ در تصمیمات، اقدامات و مسائل دیگر ططراحطی مطی

مشطی  ها، هطدف خطط های اجتماعی شرکت تقریباً تمامی جنبه

  [.  11هستند ]

گذاری، مرحله اجرا اسطت  مشی یکی از مراحل عمده فرایند خط

مشی یا بیان گسترش بیشتطر  که در آن اغلب به توسعه یک خط

عنطوان یطک  هاست که اجرا به [ و مدت19شود ] آن پرداخته می

گذاری به رسمیت شناخطتطه  مشی مرحله مشخص در فرایند خط

فرد است که معرف تبدیل یک ایده یطا  ای منحصربه شده و مرحله

توقع یا انتظارات برای اقدام باهدف رفع مشکالت اجتماعی است 

[02  .] 
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گذاری، توجه چندانطی بطه اجطرا  مشی درگذشته در فرایند خط

هطا، بطدون تطوجطه بطه  مشطی شد و اکثر تصمیمات و خط نمی

شد. اما امطروزه جطز   های اجرایی آن، تهیه و تصویب می جنبه

شود و تطأثطیطر آن  مشی محسوب می ناپذیر و مکمل خط جدایی

ناپذیر است و امروزه اجطرای  مشی، اجتناب گیری خط روی شکل

[. 01شطود ] مشی سنگ زیرین آن محسطوب مطی مناسب خط

هطای مطرتطبطط بطا  مشی در واقع به روند و فعالیطت اجرای خط

های  ها اشاره دارد. فعالیت مشی کارگیری، انجام و مدیریت خط به

مشی درگیر هستند کطه شطامطل  مختلفی در فرایند اجرای خط

کارگیری نیطروی  وتحلیل مسائل و مشکالت، استخدام و به تجزیه

ها، تعطیطیطن وظطایطف و  ها و کمیته انسانی، تشکیل کمیسیون

 [.     00گیری است ] ها و همچنین تصمیم مسئولیت

رابطه تحقیقات  های متعدد، دراین رغم وقوع بالیا و بحران علی   

گرفته است در هطمطیطن راسطتطا تطعطدادی از  اندکی صورت

 های انجام شده در جدول زیر درج شده است. پژوهش

 ها یافته عنوان پژوهش سال نویسندگان

 0211 [03هرمانسون ]
اداری در  -های سیستم سیاسی  ویژگی

 مدیریت بالیا

های نظارتی؛ تخصیص منابع و همکاری مرکزی محلی با ترکیبی  سامانه

 آیند اداری در مدیریت بالیا به وجود می -های سیستم سیاسی از ویژگی

پوال و همکاران ]

01] 
0217 

ساختار سازمانی برای پروژه مدیریت 

 فاجعه

هماهنگی نقطه اصلی عملیات واکنش در فاجعه است. به دلیل حیور 

ها در هنگام فاجعه، تالش در ایجاد هماهنگی بسیار  بسیاری از سازمان

برانگیز است؛ بنابراین نیاز به یک ساختار سازمانی کلی وجود دارد  چالش

تواند کارایی الزم را با ادغام چندین سازمان مستقل برای تیمین  که می

 اقدامات کافی برای بهبود در مرحله واکنش داشته باشد.

کطابرا و 

 [05همکطاران ]
 های هماهنگی در مدیریت بحران چالش 0215

های هماهنگی در مدیریت بحران را در پنج دستة مطدیریتی،  چالش

فناورانطه، فرهنگطی، مطردم و سازمانی قرار دادند. آنها با استفاده از 

بندی ایطن موانع    به اولویتAHPمراتبی ) فرایند تحلیل سلسله

پرداختند. مطابق پژوهش ایشان، متعهد نبودن مدیریت ارشطد و 

 ترین موانع هماهنگی مناسب هستند. های ناهماهنطگ، مهم سیاست

ژونگ  و 

 [06همکاران ]
 های مدیریت بحران در چین چالش 0211

استانداردهای پایین امنیتی و ایمنی زیرساختی مقاوم در برابر بالیا، 

های خاص بالیای طبیعی، نداشتن مهارت کافی، فقدان  فقدان برنامه

قوانین خاص برای موارد اضطراری، عدم تناسب در توزیع بودجه و 

های مدیریت بحران  مالحظات ناکافی برای مقابله  با بالیا از جمله چالش

 در چین است

کواچز و اسپنس 

[7] 
 های مدیریت بحران در کشور غنا چالش 0229

های  ها شامل نبود شاخص های شناسایی شده توسط آن عمدة چالش

های موردنیاز،  ارزیابی عملکرد، نداشتن قطوانین الزم، نبود زیرساخت

ناپذیر چنطد سازمان  مشکالت مربوط به ترخیص کاال و درگیری اجتناب

 مختلف بوده است.

حسین زاده و 

 [01همکاران ]
 توسعه مدل پویای مدیریت بحران زلزله 1122

های فرسوده، آموزش امداد و نجات، و  -راهکارهای نوسازی بافت 

ها و فیای مجازی با کمک آموزش نحوه مواجه با زلزله از طریق رسانه

 ها را پیشنهاد کردند.کمپین

احمدی و 

 منوچهری

[7] 

1399 

سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر 

مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات 

 طبیعی در شهرستان قائنات

ریزی،  گیری وضعیت نامناسب مدیریت بحران، ضعف در برنامه علل شکل

های اجتماعی، ضعف در  اجرا و نظارت مدیریت بحران، نارسایی

های عملی  گذاری و ضعف در آموزش و مهارت گذاری و سیاست قانون

 است.

 1399 [09مدیری ]

طراحی مدل ساختاری تفسیری 

های اثرگذار در مدیریت  چالش

 بالیا

نکردن به عوامل اجتماعی هنگام ایجاد قوانین و درک ضعیف  توجه

 عوامل مرتبط با محیط، بیشترین قدرت هدایت را دارند

 های داخلی و خارجی تحقیق . پیشینه پژوهش1جدول 
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ایران از جمله کشورهایی بالخیز جهان هست که این بالیا،     

گذارد.  های جانی و مالی قابل فراوانی را برجا می ساالنه خسارت

منظور کاهش آالم و دردهای ناشی از بالیای طبیعی و نیز  به

کاستن خسارات مالی و جانی، سازمان مدیریت بحران ایجاد 

ها و نهادها در  شده است و بر اساس قانون تعدادی از سازمان

شتابند. انسجام بین  هنگام وقوع حوادث به کمک این سازمان می

ای در  برجسته سازمانی و بهبود عملکرد مدیریت بحران، نقش

رو شناسایی  های تعیین شده را دارد. ازاین مشی اجرای موفق خط

هایی که بر ایجاد و تحکیم انسجام بین  ها و شاخص مؤلفه

ها اثرگذارند، به مدیران  مشی آمیز خط سازمانی بر اجرای موفقیت

در بهبود عملکرد مدیرت بحران کمک خواهد کرد. هرچند که 

ها و  مدیران از تجربیات بالیای مختلف به برخی مؤلفه

های پی  مشی های انسجام بین سازمانی در اجرای خط شاخص

ها،  اند. اما ممکن است که برخی عوامل اثرگذار، از دید آن برده

ها نباشند و از طرفی بر اساس مرور  پنهان مانده و متوجه آن

گرفته، تحقیقات اندکی در زمینه اجرای  مطالعات صورت

ها  گرفته است؛ بنابراین ضرورت شناسایی مؤلفه مشی صورت خط

های اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای  و شاخص

شد. از سوی  شدت حس می های مدیریت بحران به مشی خط

دیگر از آن جا که اثرگذاری همه عوامل متفاوت است و یا 

صورت هم زمان دشوار  تصمیم و اقدام در مورد همه عوامل به

های  بندی عوامل و تعیین عوامل اثرگذار، اولویت است، سطح

دار، دستیابی  سازی عوامل اولویت کند و پیاده اقدام را تعیین می

به دیگر عوامل اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای موفق 

ها را تسهیل خواهد کرد؛ بنابراین تحقیق حاضر ابتدا به  مشی خط

های اثرگذار بر انسجام بین  ها و شاخص دنبال شناسایی مؤلفه

های مدیریت بحران و سپس  مشی سازمانی در اجرای موفق خط

های  منظور تعیین اولویت ها و تدوین مدل به بندی مؤلفه سطح

  اقدام بود.

 شناسی تحقیق روش

پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی -روش تحقیق، توصیفی

های  است که به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. داده

صورت مطالعه اسنادی، اینترنتی، نظرخواهی از  تحقیق به

نامه در  خبرگان )نمونه کیفی تحقیق  و هم چنین روش پرسش

های مدیریت  مشی زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط

بحران ایران انجام شد. در این پژوهش، ابتدا با روش کیفی و 

 آوری شد.  ها جمع سپس با روش کمّی داده

قانون مدیریت بحران ایران، رئیس سازمان  6بر اساس ماده     

مدیریت بحران ایران، وزرای کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، 

وبودجه،  جهاد کشاورزی، اطالعات، و رؤسای سازمان برنامه

احمر  سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، جمعیت هالل

های  و رئیس سازمان بسیج مستیعفین، در محدوده سیاست

عالی مدیریت بحران  کلی ابالغی مقام معظم رهبری، عیو شورای

[؛ بنابراین جامعه آماری این پژوهش را 30کشور هستند ]

مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت بحران و مدیران، 

ها )زیرمجموعه  کارشناسان ادارات کل مدیریت بحران استان

ها  و مدیران سطوح ملی و استانی ده دستگاه دیگر  استانداری

عالی مدیریت بحران کشور هستند، تشکیل داد.  که عیو شورای

های مدیریت  مشی تن از خبرگان آشنا به خط 11رو تعداد  ازاین

 ها یافته عنوان پژوهش سال نویسندگان

نوری و همکاران 

[32] 
1399 

تفسیری عوامل  –سازی ساختاری  مدل

مؤثر برتاب آوری کالبدی و اجتماعی 

 شهر شیراز در برابر سانحه طبیعی سیل

های میزان آگاهی، میزان مهارت اکتسابی، میزان دانش حاصله،  شاخص

سطح تدارکات جز  متغیرهای نفوذی )کلیدی  هستند که تأثیر زیادی 

 آوری کالبدی و اجتماعی شیراز در برابر سیل را دارد بر فرایند تاب

حاتمی نژاد و 

 [31] همکاران
1396 

آوری شهر اهواز در  بررسی ابعاد تاب

 سوانح طبیعی

مدیریتی، زیرساختی،  -محیطی، نهادی  -ابعاد اقتصادی، کالبدی 

محیطی به ترتیب در سطوح اول تا پنجم قرار گرفتند.  اجتماعی و زیست

-محیطی، نهادی -مک نیز ابعاد اقتصادی، کالبدی  در تحلیل میک

 مدیریتی و زیرساختی در ناحیه نفوذی )محرک  قرار گرفتند

هاشمی پطرودی 

 [9و همکاران ]
1396 

سازی ساختاری  طراحی مدل

های شبکه  تفسیری چالش

 مدیریت بحران تهران

به ترتیب اثرگذاری به عدم تسطلط مدیران ارشد به اصول و دانش 

های مربوط،  های مطدیریتی در سازمان مدیریت، عدم ثبات در پست

ای و علمطی  فقدان سیستم پاداش و تنبیه مناسب،  فقدان نگطاه حرفه

های  بطه مسطائل مدیریت بحران و فرایند نامناسب جذب نیرو در سازمان

 متولی مدیریت بحران دست یافتند

 های داخلی و خارجی تحقیق . پیشینه پژوهش1جدول 
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بحران، بر اساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، دسترسی و 

نفر از  7صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند ) تمایل به

نفر از خبرگان  6نظران سازمان مدیریت بحران،  مدیران و صاحب

نفر از اساتید  5ها و  نظران مدیریت بحران دیگر دستگاه و صاحب

نظر در مدیریت بحران  انتخاب شدند.  دانشگاهی صاحب

ای، اینترنتی، روش  صورت مطالعه کتابخانه های تحقیق به داده

نامه و هم چنین نظرخواهی از نمونه کیفی به دست آمد.  پرسش

شاخص مؤثر  52نامه محقق ساخته شامل  ابزار تحقیق، پرسش

های مدیریت بحران  مشی انسجام بین سازمانی در اجرای خط

بود که بر اساس ادبیات پیشینه تحقیق و  نظرات خبرگان با 

استفاده از روش دلفی به شرح ذیل طراحی گردید. ابتدا با انجام 

های اصلی انسجام بین سازمانی که  مصاحبه با خبرگان، مقوله

شامل روابط بین سازمانی، هماهنگی بین سازمانی، یکپارچگی و 

ها بود، تعیین گردید. سپس تعداد  انسجام که برآمده از مصاحبه

شاخص مؤثر بر انسجام بین سازمانی در اجرای  12

های مدیریت بحران ایران شناسایی شد. پس از آن،  مشی خط

شده در اختیار  بندی های جمع پنل دلفی تشکیل گردید و داده

اعیای پنل دلفی قرار گرفت. در مرحله اول، پس از 

ها نظرات اصالحی داده شد و پس از  وتحلیل داده تجزیه

 65بندی نظرات اصالحی پنل دلفی تعداد عوامل به  جمع

های مشابه،  شاخص کاهش داده شد، در واقع، شاخص

ارتباط حذف  اهمیت و یا بی های کم سازی شد و شاخص یکسان

 65ها ) شد. در ادامه برای بازنگری در مرحله دوم مجدد شاخص

های  شاخص راند اول  در اختیار پنل دلفی قرار گرفت و ویرایش

ها،  سازی شد و تعداد آن الزم انجام شد و موارد مشابه یکسان

شاخص در قالب  52شاخص و در مرحله سوم به  53مجدد به 

مؤلفه کاهش داده شد. در مرحله چهارم، ترتیب و اهمیت  16

نامه انجام شد و در نهایت توافق  عوامل و همچنین تهیه پرسش

منظور ساختاردهی عوامل اصلی و  کلی اعیا، حاصل گردید. به

سازی  گیری و اقدام، روش مدل های تصمیم تعیین اولویت

ساختاری تفسیری انتخاب شد. زیرا بر اساس نظر فایسال و 

های مدل ساختاری  ترین منطق  ، یکی از اصلی0226)   همکاران

تفسیری آن است که همواره عناصری که در یک سیستم 

اثرگذاری بیشتری بر سایر عناصر دارند از اهمیت باالتری 

شناسی به دست  برخوردارند. مدلی که با استفاده از این روش

آید، ساختاری از یک مسئله یا موضوع پیچیده، یک سیستم  می

های اقدام را برای  دهد و اولویت یا حوزه مطالعاتی را نشان می

  [.  33کند ] مدیران مشخص می
سازی ساختاری تفسیری تعداد  منظور کاربرد روش مدل به    

مؤلفه اصلی شناسایی شده مؤثر بر انسجام بین سازمانی در  16

مشی در مدیریت بحران در جدول ماتریس  اجرای خط

نامه در  صورت پرسش خودتأملی ساختاری درج گردید و به

اختیار نمونه کیفی پژوهش )خبرگان  قرار گرفت و از آنان 

صورت زوجی مقایسه کنند  دو به درخواست شد که عوامل را دوبه

گذارد  تأثیر می  j بر عامل i عاملبه این صورت که چنانچه 

 گذارد حرف تأثیر می i بر عامل j که عامل ، درصورتیV حرف

A اگر تأثیر دوطرفه هست حرف ، X که مقایسه  و درصورتی

 O گذارد حرف کدام بر دیگری تأثیر نمی ارتباط دو عامل، هیچ

معلولی عوامل، از -بنویسند. در ادامه برای تعیین روابط علی

تفسیری استفاده شد. این روش -سازی ساختاری روش مدل

   :دارای چهار گام به شرح زیر است

بندی  گام اول، بر اساس نظر اکثریت نمونه کمی تحقیق، جمع

عنوان نظر  نامه ماتریس خود تعاملی به های پرسش نتایج داده

نهایی در جدول مربوطه درج گردید. در گام دوم، نمادهای 

تعاملی ساختاری به صفر و یک تبدیل شدند. در گام سوم 

ها  منظور تعیین سطح هر یک از عوامل، برای هر یک از آن به

ها  نیاز  و اشتراک مجموعه خروجی )دسترسی ، ورودی )پیش

تعیین شد. متغیری که مجموعه خروجی و عناصر مشترک آن 

کامالً یکسان بود، در سطح اول جای گرفت. پس از تعیین 

منظور تعیین سطح دوم، متغیرهای  متغیرهای سطح اول، به

سطح اول را از جدول حذف کرده، سپس با بقیه متغیرها جدول 

بعدی را تشکیل شد. در جدول دوم نیز همانند جدول اول 

شود و این کار تا تعیین سطح  متغیر سطح دوم را مشخص می

همه متغیرها ادامه یافت. در نهایت ماتریس استاندارد را تشکیل 

به سطوح تعیین شده، الگوی  شد و در گام چهارم، باتوجه

 ساختاری تفسیری، ترسیم گردید.

 ها یافته

تن از نمونه پژوهش،  11های پژوهش، تعداد  بر اساس یافته 

 10.15درصد  بودند.  00.00نفر، زن ) 1درصد  و  77.71مرد )

لیسانس و  دارای مدرک فوق 10.15درصد دارای مدرک دکترا، 

درصد دارای سابقه 90.15دارای مدرک لیسانس بودند.  11.3

درصد  7.15بیش از ده سال سابقه فعالیت در مدیریت بحران و 

از خبرگان، کمتر از ده سال سابقه فعالیت در مدیریت بحران 

 داشتند. 

گیری از ادبیات پیشینه، نظرات خبرگان و روش دلفی،  با بهره

عامل مؤثر بر انسجام بین سازمانی در اجرای  52تعداد 

های مدیریت بحران، در قالب چهار مقوله اصلی  مشی خط

انسجام بین سازمانی که شامل روابط بین سازمانی، هماهنگی 

مؤلفه شناسایی  16و  مسئولیت مشترکبین سازمانی، یکپارچگی و 

درج شده  1ها در جدول شماره  ها و شاخص فهرست مؤلفهشد. 

 است.



 علمی و پژوهشی

7         

٢٢شماره  
 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 

 
ی 

را
اج

در 
ی 

مان
از

 س
ن

 بی
ام

ج
س

ل ان
مد

ی 
اح

طر ط
خ

 
ی

ش
م

 
رد

شف
دان

هلل 
م ا

کر
 /.

ا..
  ب

ی
ها

 

 های مدیریت بحران  مشی های اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای خط ها و شاخص . مؤلفه1جدول     

ها شاخص ها مؤلفه  ها مقوله   

زده با مرکز عملیات اضطراری ارتباط مناسب بین صحنه بحران  

  

 مدیریت ارتباطات

ی
ن سازمان

ط بی
 رواب

های همکار در سطوح ملی و استانی ارتباط مدیران و مسئوالن سازمان  

ها های مشترک ارتباطی بین سازمان کانال  

ها جهت انعکاس اخبار صحیح ارتباط با رسانه  

ها و قوانین در زمینه ارتباطات بین سازمانی در مدیریت بحران نامه آیین  

 ارتباطات رسمی
  

ریزی در زمینه ارتباطات بین سازمانی در مدیریت بحران برنامه  

 توسعه آموزش ارتباطات در زمینه انسجام سازمانی مدیریت بحران

 ارزیابی عملکرد در زمینه میزان موفقیت در ارتباط بین سازمانی

 عوامل فردی در ارتباطات بین سازمانی
 ارتباطات غیررسمی

  
های همکار های غیررسمی در بین سازمان شبکه  

 عوامل محیطی

و تعیین منابع موردنیاز های همکار دار دستگاه های اولویت مشی تعیین خط   

  

ی مدیریت منابع
ن سازمان

ی بی
 هماهنگ

ها و اقدام جهت تأمین منابع مالی و تجهیزاتی هر یک از هر یک از  بندی نیازمندی اولویت

های همکار دستگاه  

ها هدایت متمرکز و مناسب منابع و تجهیزات در زمان وقوع بحران  

 ایجاد بانک اطالعاتی

دهی اخبار و اطالعات حین بحران سامان مدیریت اطالعات  

های همکار رسانی اخبار و اطالعات به دیگر سازمان اطالع  

فرماندهیوحدت  ایجاد مرکز فرماندهی در منطقه وقوع بحران  
ها در امور تخصصی خود ها و دیگر سازمان تفویض اختیار به زیرمجموعه    

نگرانه در مدیریت بحران وجود دیدگاه کل  

  
 دیدگاه سیستمی

  

ها وجود دیدگاه مشترک میان اقدامات کاری نهادها و سازمان  

های مرتبط ها و اهداف سازمان نزدیکی دیدگاه  

های مرتبط راستایی اهداف بلندمدت سازمان هم  

های مناسب اعم از اینترنت، تلفن و غیره در محل بحران وجود زیرساخت  
 بسترسازی

ها استانداردسازی وضعیت زیرساخت  

ها گیری ها و ذیفعان در تصمیم مشارکت سازمان  

  

 ساختار تشکیالتی

های انجام کار از پیش تعریف و تعیین شده ها و روش مشی وجود خط  

 نظارت دقیق در خصوص رعایت قوانین و مقررات

عمومی دهی و روابط وجود خطوط گزارش  

ها و نهادهای همکار تعامل با سازمان  

های اثرگذار اجرایی و نظارتی تعامل با سایر سازمان تعامل  

های باالدستی تعامل با دستگاه  

های همکار در مدیریت بحران ارائه برنامه هر یک از سازمان  
سازی یکپارچه  

ها سازی برنامه یکسان و یکپارچه  
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های مؤثر بر انسجام بین سازمانی در  ها و شاخص شناسایی مؤلفه

های مدیریت بحران بسیار ارزشمند است و در  مشی اجرای خط

بهبود عملکرد مدیریت بحران اثرگذار خواهد بود. اما تمرکز هطم 

رو تطعطیطیطن  رسد. ازایطن زمان بر همه عوامل، دشوار به نظر می

های اقدام و تمرکز بر عوامل اثرگذار و هدایتگر، بطیطنطش  اولویت

جدیدی به مدیران خواهد داد و مدیران را یاری خواهد داد تا بطا 

گیری و اقدام کنند. به همین منطظطور  اطمینان بیشتری تصمیم

سازی ساختاری تفسیری استفاده  در این پژوهش از تکنیک مدل

 شد.

سطازی  ها با تکنیک مطدل بندی مؤلفه منظور بررسی و سطح به   

ساختاری تفسیری، مؤلفه در جدول خود تعاملی ساختاری درج 

نامه در اختیار خبرگان قرار گرفطت. از  صورت پرسش گردید و به

ها را طبق قواعد یطاد  اعیای نمونه تحقیق خواسته شد که مؤلفه

صورت زوجی مقایسه کنطنطد و  دو به شده در روش تحقیق، دوبه

اثرگذاری و یا اثرپذیری هر عامل را نسبت به دیگر عوامل تعیین 

کنند. در نهایت میزان اثرگذاری یا اثرپذیری هر مؤلفه با نطظطر 

. نتایج کلی اثرگذاری یا اثطرپطذیطری اکثریت نمونه تعیین گردید

  درج 0عوامل در جدول خود تعاملی ساختاری )جدول شماره 

در مرحله بعد، برای تشکیل ماتریس دستطیطابطی، گردیده است. 

در  Vبه یک، حرف  Jبه صفر و در وردی  Iدر ورودی  Aحرف 

و  Iدر ورودی   Xبه صفر، حرف  Jبه یک و در ورودی  Iورودی 

J  به یک وO  در ورودیI  وJ  به صفر تبطدیطل شطد. سطپطس

آمده از نظرات خبرگان تحقطیطق،  دست منظور تفکیک نتایج به به

آمده از سطر  میطزان وابسطتطگطی  دست به 1قدرت نفوذ )امتیاز 

آمده از ستون  مشخص گردید. نتایج ماتریطس  دست به 1)امتیاز 

 درج شده است. 3دستیابی نهایی در جدول شماره 

برای تعیین سطح، با استفاده از ماتریس دستیابی مجموعه قابل 

دستیابی )خروجی  و مجموعه پیش نیاز )ورودی  و عناصر 

مشترک برای هر عامل تعیین شد. در اولین جدول تکرار، آن 

عامل، دارای باالترین سطح )سطح اول  است که مجموعه 

خروجی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان باشد. پس از تعیین 

ها )عوامل سطح اول  را از جدول حذف شد، با  این متغیرها، آن

بقیه متغیرهای باقی مانده جدول بعدی را تشکیل گردید. در 

جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص 

شد. سپس برای برای تشکیل جدول تعیین سومین سطح، 

عوامل تعیین شده سطح دوم را از جدول حذف شد و جدول 

سطح سوم را تشکیل گردید. این کار را تا تعیین سطح همه 

متغیرها ادامه داده شد. سپس ماتریس استاندارد را تشکیل 

گردید. نتایج تعیین سطح اول عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی 

 درج شده است. 1مدیریت بحران در جدول شماره 

ها شاخص ها مؤلفه  ها مقوله   

های الزم جهت رسیدن به اهداف تدوین راهکارها و فعالیت  

 تصمیمات اولیه

تصمیمات 

و اقدامات 

 مشترک

ت
مسئولی

 
ک
مشتر

 
ها تعیین شرح وظایف واحدها در زمینه انسجام بین سازمانی با سازمان  

مدت و بلندمدت برای هرکدام از واحدها تعیین اهداف میان  

 چگونگی افزایش توانایی در اقدامات مؤثر اولیه

 تصمیمات مشترک
های مرتبط های ایجاد تعامل با سازمان شناخت فرصت  

های واحد و مؤثر گیری چگونگی هماهنگی در تصمیم  

ای های منطقه ترین اقدامات اولیه بر اساس شاخص بندی مهم اولویت  

ها شرح وظایف و اقدام هریک از سازمان  
  

های بازخورد عملکرد ایجاد سیستم اقدامات مشترک  

به تجارب گذشته ارائه راهبردهای بهبود عملکرد باتوجه  

پذیری سازوکارهای توافق  
پذیری توافق  

پذیری های توافق ویژگی  

های ارزیابی تعیین شاخص  
  

 ارزیابی عملکرد
  

 توسعه کمی و کیفی ممیزین و ارزیابان

های میدانی افزایش نظارت  

 پیشنهادها و اقدامات اصالحی

 های مدیریت بحران  مشی های اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای خط ها و شاخص . مؤلفه1جدول     
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  های مدیریت بحران مشی ها اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای خط . ماتریس خود تعاملی ساختاری مؤلفه0جدول 

                                                                             I 
J 

1 9 8 7 6 5 4 3 ٢ 1 کد

0 

1

1 

1

٢ 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

 A A A X X O O A X X V X V A X   1 وحدت فرماندهی

 O O X X O V O x V V X A X X     ٢ ارتباطات غیر رسمی

 A O X X A V V V V X A A O       3 اقدامات مشترک

 V V O O V V V V X X O X         4 مدیریت ارتباطات

 X O A A A V A O A A X           5 توافق پذیری

 X A A X X V A A X X             6 مدیریت اطالعات

 A A A X O O X A X               7 تصمیمات مشترک

 A V V A V X X A                 8 یکپارچه سازی

 V V V O X A O                   9 دیدگاه سیستمی

 X V X A X A                     10 تصمیمات اولیه

 X V A A X                       11 تعامل

 X A A X                         1٢ ساختار تشکیالتی

 A A X                           13 بستر سازی

 A O                             14 ارزیابی عملکرد

 A                               15 مدیریت منابع

                                 16 ارتباطات رسمی

 نفوذ ١6 ١5 ١٠ ١3 ١2 ١١ ١٤ 9 8 7 6 5 ٠ 3 2 ١ کد

١ 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 

3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 

٠ 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1٢ 

5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 

6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 11 

7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 

8 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 

9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 

١٤ 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11 

١١ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 8 

١2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 

١3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 9 

١٠ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

١5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 

١6 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 10 

وابس
تگ
 ی

1٢ 8 8 4 13 15 10 6 6 1٢ 15 13 11 7 6 13   

های مدیریت بحران مشی ها اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای خط . ماتریس دسترسی نهایی مؤلفه3جدول   
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تک سطوح

 رار

 سطح ها اشتراک ها ورودی ها خروجی کد

  

  

  

  

  

  

سطح 

 اول

- 1 144474941141٢413416 1434749410411413 14749411413 - 

- ٢ ٢434447484941041141٢413416 ٢4841041٢413415 ٢4841041٢413 - 

١ 3 348410411 ٢43444546474841041141٢413414415416 348410411 1 

- 4 344474941141٢413414415 14٢4445464941041141٢15416 44941141٢415 - 

١ 5 44546411415 44546484941041141٢414415 44546411415 1 

- 6 34445464741041141٢415416 54647484941٢413415416 5464741٢415416 - 

- 7 143464749411414 14٢444647484941041141٢413415416 1464749411 - 

- 8 ٢4345464748410411413414415416 ٢43484941041141٢413415 ٢4348410411413415 - 

- 9 144454647484941041141٢413414 14٢43444749414415416 1444749414 - 

- 1
0 

14٢434445474841041141٢413414415416 ٢434647484941041٢411413415 ٢43474841041٢411413415 - 

١ 1
1 

143444748410411 14٢4344454647484941041141٢414415416 143444748410411 1 

- 1
٢ 

٢43444546474841141٢413414416 14٢44464941041٢414415 ٢444641٢414 - 

- 1
3 

14٢43464748410413414416 14٢44484941041141٢413415 14٢410413 - 

- 1
4 

3454941141٢414416 447484941041٢413414415 941٢414 - 

- 1
5 

٢4344454647484941041141٢413414415416 ٢44454648410415416 ٢44454648410415416 - 

- 1
6 

344464749415416 14٢464841041141٢413414415416 6415416 - 

  

  

  

  

سطح 

 دوم

- 1 144474941٢413416 1434749410413 14749413 - 

- ٢ ٢4447484941041٢413416 ٢4841041٢413415 ٢4841041٢413 - 

- 4 4474941٢414415 14٢4445464941041٢15416 44941٢415 - 

- 6 4464741041٢415416 647484941٢413415416 64741٢415416 - 

2 7 1464749 14٢444647484941041٢413415416 1464749 ٢ 

- 8 ٢4345464748410413414415416 ٢43484941041٢413415 ٢4348410413415 - 

- 9 1444647484941041٢413414 14٢43444749414415416 1444749414 - 

- 10 14٢44474841041٢413414415416 ٢434647484941041٢413415 ٢43474841041٢413415 - 

- 1٢ ٢4446474841٢413414416 14٢44464941041٢414415 ٢444641٢414 - 

- 13 14٢464748410413414416 14٢44484941041٢413415 14٢410413 - 

2 14 941٢414 447484941041٢413414415 941٢414 ٢ 

- 15 ٢444647484941041141٢413414415416 ٢444648410415416 ٢444648410415416 - 

- 16 4464749411415416 14٢464841041٢413414415416 6415416 - 

های مدیریت بحران مشی های اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای خط مؤلفه . تعیین سطوح4جدول   
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های مدیریت بحران مشی های اثرگذار بر انسجام بین سازمانی در اجرای خط مؤلفه . تعیین سطوح4جدول   

تک سطوح

 رار

 سطح ها اشتراک ها ورودی ها خروجی کد

  

  

  

سطح 

 سوم

- 1 1444941٢413416 14349410413 149413 - 

- ٢ ٢44484941041٢413416 ٢4841041٢413415 ٢4841041٢413 - 

3 4 44941٢415 14٢4445464941041٢415416 44941٢415 3 

- 6 44641٢415416 6484941٢413415416 641٢415416 - 

- 8 ٢43454648410413415416 ٢43484941041٢413415 ٢4348410413415 - 

- 9 14446484941041٢413 14٢434449415416 14449 - 

- 10 14٢444841041٢413415416 ٢4346484941041٢413415 ٢434841041٢413415 - 

- 1٢ ٢44474841٢413416 14٢44464941041٢415 ٢444641٢ - 

- 13 14٢48410413416 14٢484941041٢413415 14٢410413 - 

- 15 ٢4446484941041٢413415416 ٢444648410415416 ٢444648410415416 - 

3 16 44649415416 14٢44464841041٢413415416 446415416 3 

  

سطح 

 چهارم

- 1 14941٢413 14349410413 149413 - 

٢ ٢ ٠484941041٢413 ٢4841041٢413415 ٢4841041٢413 4 

٠ 6 641٢415 6484941٢413415 641٢415 4 

- 8 ٢43454648410413415 ٢43484941041٢413415 ٢4348410413415 - 

- 9 146484941041٢413 14٢4349415 149 - 

٠ 10 ٢4841041٢413415 ٢4346484941041٢413415 ٢4348410413415 4 

- 1٢ ٢474841٢413 14٢464941041٢415 ٢4641٢ - 

- 13 14٢48410413 14٢484941041٢413415 14٢410413 - 

- 15 ٢46484941041٢413415 ٢4648410415 ٢4648410415 - 

  

  

سطح 

 پنجم

- 1 14941٢413 14349410413 149413 - 

5 8 348413415 3484941٢413415 348413415 5 

- 9 1484941٢413 14٢4349415 149 - 

- 1٢ 74841٢413 14941٢415 1٢ - 

5 13 1413 1484941٢413415 1413 5 

- 15 84941٢413415 8415 8415 - 

  

سطح 

 ششم

- 1 14941٢ 14349 149 - 

6 9 149 14٢4349415 149 6 

6 1٢ 1٢ 14941٢415 1٢ 6 

- 15 941٢415 10415 15 - 

سطح 

 هفتم

7 1 1 1 1 7 

7 15 15 15 15 7 
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ها اثرگذار بر اسنجام بین  پس از مشخص شدن سطوح مؤلفه

های مدیریت بحران، مدل نهایی  سازمانی در اجرای خط مشی

 0شکل شماره   در هفت سطح ساختاری تفسیری ترسیم گردید.

الگوی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر فرهنگ بازارگرایی در 

  دهد های ورزشی را نشان می فروشگاه

 . مدل ساختاری تفسیری تحقیق1شکل 

 ساختار تشکیالتی

 تصمیمات اولیه

 وحدت فرماندهی

 مدیریت اطالعات

 مدیریت منابع

 دیدگاه سیستمی

 ارتباطات رسمی مدیریت ارتباطات

 ارزیابی عملکرد تصمیمات مشترک

 اقدامات مشترک توافق پذیری تعامل

 بسترسازی يكپارچه سازي

 ارتباطات غير رسمی

 سطح اول

 سطح دوم

 سطح چهارم

 سطح ششم

 سطح سوم

 سطح پنجم

 سطح هفتم

مراتب اثرگذاری از  در مدل ساختاری تفسیری، سلسله

ترین سطح به سمت باالترین سطح مدل است. بر اساس  پایین

ترین سطح  منطق این مدل، متغیر یا متغیرهایی که در پایین

گیرند، از قدرت نفوذ و هدایتگری باالیی برخوردارند و بر  قرار می

رو  کنند. ازاین ایجاد و تقویت دیگر عوامل نقش هادی ایفا می

بایستی در اولویت اقدام و تصمیم قرار بگیرند. نتایج مدل 

های  ساختاری تفسیری تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه

های مدیریت بحران در  مشی انسجام بین سازمانی در اجرای خط

های مدیریت منابع و وحدت  اند. مؤلفه هفت سطح قرار گرفته

رو مسئوالن سازمان  اند. ازاین فرماندهی در سطح هفتم واقع شده

های همکار شایسته است بر  مدیریت بحران و مدیران سازمان

های سطح ششم  این دو مؤلفه متمرکز شوند و سپس به مؤلفه

که دیدگاه سیستمی و ساختار تشکیالتی است بپردازند.  

های  ها نشان داد که در سطح اول مدل، مؤلفه همچنین یافته

 اند.  پذیری و تعامل واقع شده اقدامات مشترک، توافق

 گیری بحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل انسجام بین سازمانی 

های مدیریت بحران با رویکرد ساختاری  مشی در اجرای خط

ها نشان داد که مدل انسجام بین سازمانی  تفسیری بود. یافته

های روابط بین  مقوله  مشی مدیریت بحران دارای اجرای خط

سازمانی، هماهنگی بین سازمانی، یکپارچگی و مسئولیت 

مدیریت ارتباطات بین سازمانی،   های مشترک و همچنین مؤلفه

ارتباطات رسمی، ارتباطات غیررسمی، فرماندهی، مدیریت 

اطالعات، مدیریت منابع، بسترسازی، ساختار تشکیالتی، دیدگاه 

های بین سازمانی،  سازی برنامه سیستمی، تعامل، یکپارچه

شاخص  52پذیری، تصمیمات، ارزیابی عملکرد است و نیز  توافق

های پژوهش حاضر با  یافتهها شناسایی شد. در قالب این مؤلفه

 ، کطابرا و رامش 0211های ژونگ و همکاران ) های پژوهش یافته

هاشمی   ، 1399 ، مدیری )0229کواچز و اسپنز )   ،0215)

   همخوان است. در ایران، سازمان 1396پطرودی و همکاران )

منظور  مدیریت بحران که زیرمجموعه وزارت کشور است، به

زده ایجاد  ها و تقویت توانایی بازیابی منطقه بحران کاهش آسیب

تنهایی از  شده است. بدیهی است که سازمان مدیریت بحران به

سازی شرایط بسیاری از سوانح و بالیای طبیعی و  عهده عادی

رسانی به آن مناطق بر  غیرطبیعی وسیع و گسترده و خدمات

ها  آید؛ لذا در قانون مدیریت بحران، تعدادی از دستگاه نمی
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اند که در مدیریت  ها تعیین و موظف شده تعدادی از دستگاه

هایی که  ها همکاری و مشارکت داشته باشند. در وضعیت بحران

رسانی عاجل و سریع است، مدیریت یکپارچه و  نیاز به خدمات

افزایی و ارتقای سطح کمی  منسجم بسیار ضروری است تا با هم

ها، بهبود عملکرد و اثربخشی حداکثری  رسانی و کیفی خدمات

 هایی همچون حاصل شود؛ بنابراین آگاهی مدیران از مؤلفه

وحدت فرماندهی، مدیریت   مدیریت ارتباطات بین سازمانی،

اطالعات، مدیریت منابع، بسترسازی، ساختار تشکیالتی و 

تصمیمات مشترک که تحقق آن به بهبود انسجام بین سازمانی و 

 کند اهمیت دارد. مدیریت مطلوب کمک می

یابی ساختاری تفسیری نشان  های پژوهش در بخش مدل یافته   

های  مشی های انسجام بین سازمانی در اجرای خط داد که مؤلفه

مدیریت بحران در هفت سطح قرار گرفتند. در سطح اول، 

پذیری و تعامل قرار گرفتند.  های اقدامات مشترک، توافق مؤلفه

عوامل سطح اول در مدل ساختاری تفسیری، متأثر از قدرت 

تر مدل است. به این معنی  نفوذ و هدایتگری عوامل سطوح پایین

گیری عوامل و یا  که عوامل پایین مدل، موجب تقویت یا شکل

شود. در مدیریت بحران ایران، وحدت  های باالی مدل می مؤلفه

فرماندهی، ساختار تشکیالتی، دیدگاه سیستمی و مدیریت منابع 

بیشترین اثرگذاری را در توسعه انسجام سازمانی در اجرای 

های یاد شده  ها دارد و موجب ایجاد و یا تقویت مؤلفه مشی خط

ها،  شود. شرح وظایف و اقدام هریک از سازمان در سطح مدل می

های بازخورد عملکرد، ارائه راهبردهای بهبود  ایجاد سیستم

پذیری،  به تجارب گذشته، سازوکارهای توافق عملکرد باتوجه

های ارزیابی و تعامل با  پذیری، تعیین شاخص های توافق ویژگی

های نظارتی غیر همکار،  های همکار و دستگاه دستگاه

های  ها دستیابی به مؤلفه هایی هستند که توجه به آن شاخص

پذیری در مدیریت بحران را ممکن خواهد  اقدام مشترک و توافق

های همکار و  کرد. تشکیل جلسات مشترک با سازمان

ها و توسعه تعامالت و  نامه جلسات مشترک، انعقاد تفاهم صورت

های همکار که در قانون مشخص شده است،  مراودات با سازمان

افزایی و بهبود عملکرد سازمان مدیریت بحران خواهد  موجب هم

 شد. 

ها در سطح دوم مدل تحقیق، تصمیمات  بر اساس یافته   

مشترک و ارزیابی عملکرد و در سطح سوم و چهارم نیز، 

های مدیریت ارتباطات، ارتباطات رسمی، ارتباطات  مؤلفه

اند.  غیررسمی، مدیریت اطالعات و تصمیمات اولیه قرار گرفته

 ، کواچز و 0211های هرمانسون ) های این پژوهش با یافته یافته

  همخوان است. 1399  و نوری و همکاران )0229اسپنز )

های  ها و اثرپذیری های سطوح میانی ضمن اثرگذاری مؤلفه

های سطوح پایین ویژگی اثرپذیری  متقابل بر یکدیگر، از مؤلفه

سازی، بسترسازی، وحدت فرماندهی، ساختار  دارند. یکپارچه

تشکیالتی، دیدگاه سیستمی و مدیریت منابع در صورت تحقق 

ها و  به ایجاد و یا تقویت تصمیمات مشترک در مدیریت بحران

اطالعات دقیق و صحیح و نیز ارتباطات اثرگذار و اصولی ایفای 

های میانی مدل ساختاری تفسیری از  نقش خواهد کرد. مؤلفه

توجهی  کنش و واکنش مطلوبی برخوردارند. هرگونه غفلت و بی

توجهی به سازمان وارد نماید.  ها ممکن است خسارات قابل به آن

های سطح قاعده مدل در  رو هرچند که عوامل و مؤلفه ازاین

های اقدام قرار دارد. اما این مسئله نباید موجب  اولویت

توجهی به عوامل میانی مدل شود؛ بنابراین  توجهی و یا بی کم

های  چگونگی افزایش توانایی در اقدامات مؤثر، شناخت فرصت

 های مرتبط ایجاد تعامل با سازمان

های واحد و مؤثر و  گیری چگونگی هماهنگی در تصمیم

های  ترین اقدامات اولیه بر اساس شاخص بندی مهم اولویت

های  ای به همراه مدیریت اصولی ارتباطات با سازمان منطقه

ها و اطالعات دقیق و صحیح از جمله  همکار در کنترل بحران

 ها غافل باشند. هایی هستند که مدیران نباید از آن شاخص

سازی،  در سطوح پنجم و ششم مدل تحقیق حاضر، یکپارچه     

اند.  بسترسازی، دیدگاه سیستمی و ساختار تشکیالتی قرار گرفته

نگرانه در مدیریت  ها، وجود دیدگاه کل های این مؤلفه شاخص

بحران، وجود دیدگاه مشترک میان اقدامات کاری نهادها و 

های مرتبط،  ها و اهداف سازمان ها، نزدیکی دیدگاه سازمان

های مرتبط، وجود  راستایی اهداف بلندمدت سازمان هم

های مناسب اعم از اینترنت، تلفن و غیره در محل  زیرساخت

ها  ها، مشارکت سازمان بحران، استانداردسازی وضعیت زیرساخت

های  ها و روش مشی ها، وجود خط گیری و ذیفعان در تصمیم

انجام کار از پیش تعریف و تعیین شده، نظارت دقیق در 

دهی و  خصوص رعایت قوانین و مقررات، وجود خطوط گزارش

های همکار در  عمومی، ارائه برنامه هر یک از سازمان روابط

ها است.  سازی برنامه مدیریت بحران و یکسان و یکپارچه

های احمدی و  های با یافته های این پژوهش با یافته یافته

  همخوانی 1396  و حاتمی نژاد و همکاران )1399منوچهری )

ترین سطح در  دارد. این چهار مؤلفه به همراه دو مؤلفه پایین

های  های اجرای خط نشی ترین مؤلفه آمده، مهم دست مدل به

های اثرگذاری این عوامل بیش از  مدیریت بحران هستند. ویژگی
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رو تمرکز و اولویت اقدام  ها است. ازاین های اثرپذیری آن ویژگی

ها به همراه دو عامل بسیار مهم  بایست بر این مؤلفه مدیران می

که در سطح هفتم واقع شده است، قرار گیرد. در مدیریت بحران 

نگرانه در بین همه مسئولین نهادینه  ضرورت دارد که دیدگاه کل

نگرانه موجب  ها در سایه دیدگاه کل شود و اشتراک در دیدگاه

ها و اهداف خواهد شد که در نتیجه منجر به  نزدیکی دیدگاه

توسعه هم راستایی اهداف بلندمدت سازمان و تسهیلگر توسعه 

شود. در این فرایند تعامل با سایر  انسجام بین سازمان می

های  های اثرگذار اجرایی و نظارتی، تعامل با دستگاه سازمان

های همکار در مدیریت  باالدستی، ارائه برنامه هر یک از سازمان

 ها مهم است.   سازی برنامه بحران و یکسان و یکپارچه

های پژوهش در سطح هفتم مدل ساختاری  بر اساس یافته   

تفسیری تحقیق، وحدت فرماندهی و مدیریت منابع قرار گرفته 

 ، 0211های هرمانسون ) های این تحقیق با یافته است. یافته

  0211  و ژونگ و همکاران )1396حاتمی نژاد و همکاران )

ها در مدل ساختاری  مراتب اثرگذاری همخوان است. سلسله

توان  تفسیری از پایین مدل به سمت رأس آن است؛ بنابراین می

ترین سطح  گفت که بیشترین نقش هدایتگری را عوامل پایین

دارند. چون از بیشترین میزان اثرگذاری و کمترین میزان 

بایست در اولویت اول اقدام  اثرپذیری برخوردارند و عمدتم می

مدیران قرار گیرد. برای دستیابی به این مهم، ایجاد مرکز 

فرماندهی در منطقه وقوع بحران، تفویض اختیار به 

ها در امور تخصصی خود، تعیین  ها و دیگر سازمان زیرمجموعه

های همکار و تعیین منابع  دار دستگاه های اولویت مشی خط

ها و اقدام جهت تأمین منابع  بندی نیازمندی موردنیاز، اولویت

های همکار و  مالی و تجهیزاتی هر یک از هر یک از دستگاه

هدایت متمرکز و مناسب منابع و تجهیزات در زمان وقوع 

ها حائز اهمیت فراوانی است. چرا که تحقق این دو مؤلفه  بحران

ترین سطح )وحدت فرماندهی و مدیریت منابع  به تحقق  پایین

های مهمی همچون یکپارچگی دیدگاه سیستمی، ساختار  مؤلفه

پذیری، تصمیمات مشترک و اقدامات  تشکیالتی مناسب، توافق

های  مشی مشترک را در انسجام بین سازمانی در اجرای خط

 کند.  مدیریت بحران، ایجاد، تقویت و یا هدایت می

ازپیش به مدیریت  به بالخیز بودن ایران، پرداختن بیش باتوجه   

بحران و توجه بیشتر دولت مردان به این موضوع ضروری به نظر 

ها  های متعددی در بحران به این که سازمان باتوجه  رسد. می

تواند منجر به اجرای  مشارکت دارند و انسجام بین سازمانی می

های مدیریت بحران شود و سازمان  مشی آمیز خط موفقیت

کند،  مدیریت بحران که نقش محوری در مدیریت بحران ایفا می

نیازمند مدلی برای ارتقای انسجام بین سازمانی در اجرای 

ها ضمن این که  ها و شاخص ها داشت. در واقع، مؤلفه مشی خط

تواند در عمل نیز  شود، می موجب بینش جدیدی در مدیران می

مورداستفاده قرار گیرد و به ارتقای عملکرد سازمان مدیریت 

های همکار در پیش از وقوع، حین وقوع و پس  بحران و سازمان

 ها کمک نماید. از وقوع بحران

ترین  به نتایج تحقیق حاضر، مدیریت منابع در پایین باتوجه  

سطح مدل ساختاری تفسیری قرار گرفته است؛ بنابراین 

گردد که در بازنگری و یا تصویب قانون جامع  پیشنهاد می

های هریک از  مشی مدیریت بحران، به طور شفاف و واضح، خط

های همکار تعیین شود و از سوی دیگر، در قانون تصویب  دستگاه

اندازه کافی برای سازمان  بینی بودجه به بودجه سالیانه، پیش

که با تخصیص صددرصد  نحوی گرفته و به مدیریت بحران صورت

های همکار در انجام  باشد تا سازمان مدیریت بحران و دستگاه

وظایف خود در هنگام وقوع بحران دغدغه مالی و تجهیزاتی 

ها نشان داد که وحدت فرماندهی  نداشته باشند. همچنین یافته

ترین سطح قرار گرفته است و از اثرگذاری باالیی در  نیز در پایین

های مدیریت بحران  مشی انسجام بین سازمانی در اجرای خط

گردد تا در هنگام وقوع  برخوردار است؛ بنابراین پیشنهاد می

بحران، نسبت به ایجاد مرکز فرماندهی در منطقه وقوع بحران 

منظور تسریع در انجام امور،  گرفته و سپس به اقدام الزم صورت

ها در امور تخصصی خود،  ها و دیگر سازمان به زیرمجموعه

تفویض اختیار شود. اما مدیران عالی سازمان مدیریت بحران 

نظارت و ارزیابی دقیق از فرایند اجرای وظایف نهادها و 

های همکار داشته باشد. ضمن این که در تفویض  سازمان

های همکار، شفافیت  اختیارها و شرح وظایف هر یک از سازمان

ها  وجود داشته باشد تا مدیران سازمان مدیریت بحران در ارزیابی

 رو شوند. های کمتری روبه با ابهام
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