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چکیده
با توجه به غیرمنتظره بودن حوادث و بالیای طبیعی درصورتیکه بهخوبی مدیریت نشوند ممکن است به بحرانهاای باگر تاری تبادی
شوند .از طرفی برای مدیریت بهتر و کنترل سریعتر حوادث و بحرانها ،به همکاری گسترده سازمانهاای دوتتای ،غیردوتتای و مشاارکت
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نیروهای مردمی ،در قاتب حکمرانی شبکهای نیاز دارند .هدف از این تحقیق ،بررسی نظر  140نفر از جامعاه ممااری منت اب تحقیاق ،باه
روش طبقهای تصادفی نسبی شام  :مدیران و رابطین بحران دستگاههای عضو کارگروههای 14گانه عضاو ساتاد مادیریت بحاران ،اساتان
کهگیلویهوبویراحمد در خصوص تأثیر مؤتفههای حکمرانی شبکهای بر عناصر مدیریت بحران (پیشبینی ،مماادهساازی ،مقابلاه و احیااو و
بازسازی) ،میباشد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردموری دادهها ،پیمایشی و از نوع همبساتگی اسات .باا توجاه باه
پیشینه تحقیق ،پس از ترسیم مدل مفهومی تحقیق ،نسبت به طراحی پرسشنامه محققین ساخته اقدام شد و پس از بهدست ممادن پایاایی و
روایی الزم ،نسبت به جمعموری دادهها اقدام شد .سپس با توجه به روش معادالت ساختاری و تحلی عاملی با استفاده از نرمافگار ممااری
 ،smart plsمزمون فرضیههای تحقیق ،انجام شد .پس از انجام مزمونهای مماری الزم ،ضمن تأیید فرضیههای تحقیق ،مش ص گردید که:
حکمرانی شبکهای بر عناصر مدیریت بحران رابطه مثبت دارد ،بیشترین تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای بهترتیب بر عناصر مدیریت بحاران
شام  :پیشبینی بحران ( ،)0.78مقابله باا بحاران ( ،)0.75مماادگی در برابار بحاران ( )0.74و احیااو و بازساازی پاس از بحاران ()0.62
بودهاست ،تذا ضرورت دارد که حکمرانی شبکهای بهعنوان شیوه تعاملی در حوادث و بحرانها ،در مادیریت بحارانهاای طبیعای اساتان
کهگیلویهوبویراحمد ،بهترتیب در مراح پیشبینی بحرانها ،مقابله با بحرانها ،مرحله ممادگی در برابر بحران و درنهایت مرحلاه احیااو و
بازسازی بهکار گرفته شود .تذا پیشنهاد میگردد برای تحقق حکمرانی شبکهای و بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت بحارانهاای طبیعای در
استان کهگیلویهوبویراحمد ،شبکهای از سازمانهای هماهنگ ،کاارا و اثارب ش کاه از شافافیت و دموکراسای در تصامیمگیاری و عما
برخوردار باشند ،تشکی گردد.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی ،دانشگاه پیام نور .معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد
کهگیلویهوبویراحمد ،یاسوجShams1833@yahoo.com .
** استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور.
*** استاد گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور.
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کلمات کلیدی :بحران ،حکمرانی ،همکاری ،هماهنگی.
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بحرانهاا اغلاب فراگیار و غافا گیرکنناده مایباشاند،
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بحران در بالیای طبیعای در ساازمانهاای عضاو ساتاد
بحران استان کهگیلویهوبویراحمد ،دارد؟
ادبیات موضوع و پیشینه

بحرانهای طبیعای شاام  :زتگتاه ،سای  ،متاشساوزی،

حکمرانی شبکهای :حکمرانی شبکهای معماوالا وقتای

بیماااریهااای واگیااردار کااه ماهیاات غیرمترقبااه دارنااد.

اتفاق میافتد که مردم متوجه شوند ،نمیتوانند مشاکلی

ویروس کرونا که اقتصاد ،بهداشت ،امنیات ،رفااه ماردم

یا مسئلهای خاص را با کار مستق ح کنناد و تنهاا راه

دنیا و مدیریت کشورها را با بنبسات و مشاک مواجاه

دستیابی به منافعشان ،همکاری فعاالنه است .درحقیقات

کرد .همچنین در بحبوحه بحاران کروناا ،طایاان سای ،

حکمرانی شبکه ای یک چارچوب تحلیلی بارای در و

هجوم ملخها و متشسوزی هاای گساترده در بعضای از

تنظیم رابطاه میاان باازیگران بارای مواجهاه باا مساا

نقااام م تلااط اسااتان را شاااهد بااودیم کااه ب شاای از

چندوجهی و پیچیده در فرایناد سیاساتگاذاری و اداره

مدیریت بحران استان نیگ صرف این موضوع گردیاد .در

امور عمومی است (دقتی و همکاران .)1398 ،بحاران از

این رابطه به نظر رسید کارگروههای چهااردهگاناه ساتاد

طریق رابطهای که با عدم اطمینان دارد ،تعریط میشود.

مدیریت استان کهگیلویاه وبویراحماد کاه خاود ناوعی

رسیدگی به امور بحرانهاای جدیاد و ناامنظم ،نیازمناد

حکمرانی شبکهای اسات ،از وجاود فرمانادهی واحاد،

یک شابکه ت صصای از پاساخدهنادگان اسات (عاادل

هماهنگی بین کارگروهها و همچناین باینساازمانهاای

رست یگ و زارعی ،1395 ،صافحه  .)212-211عاواملی

عضو هار کاارگروه ،در زمیناه حکمرانای شابکهای ،در

که باعث پیدایش حکمرانی شابکهای شادهاناد عبارتناد

زمینه مدیریت بحران رنج میبرد .تذا با توجه باه ماوارد

از :پیچیاده شادن مساا

مرباوم باه سیاساتگااذاری،

فوق این سؤال کلی مطرح برای محققین این تحقیق (که

ضاارورت بهاارهگیااری از تااوان و ترفیاات موجااود در

در قاتب پایاننامه کارشناسی ارشد انجاام شاده) مطارح

ب شهای غیردوتتی ،ضرورت تعام میان همه بازیگران

است که حکمرانای شابکهای ،چاه تاأثیری بار عناصار

(ذیربطان ،ذینفعان و تصمیمگیران) برای ح مساا ،

مدیریت بحاران شاام  :پایشبینای ،مماادگی ،مقابلاه و

ایجاااد امکااان مشااارکت بیشااتر نهادهااای اجتماااعی

احیاو و بازسازی ،دارد؟ همچنین محققاین ایان تحقیاق

در ب ااشهااای خصوصاای ،باااال بااردن ساارعت عم ا
مهاام ،افااگایش بهاارهوری

پاسخ دهند:

دستگاههای دوتتی ،کم کردن زماان در تصامیمگیاری و

 -همکاری بین سازمانی چه تأثیری ،بر عناصر مادیریت

ات اذ سیاست (دفتر مطاتعات بنیادین حکاومتی،1395 ،

بحران در بالیای طبیعای در ساازمانهاای عضاو ساتاد

صفحه  .)10به نق از پیتمن و مرمیتاژ  ،2017حکمرانی

بحران استان کهگیلویهوبویراحمد ،دارد؟

شبکهای از طریق همکاری میاان ذینفعاان م تلاط در

 -هماهنگی بینسازمانی چه تأثیری بر عناصار مادیریت

حکومت ،بهبود مشارکت ،افگایش ادغام منابع م تلاط،

بحران در بالیای طبیعای در ساازمانهاای عضاو ساتاد

توانمندسازی قابلیتهای ذینفعان م تلط ،حمایات از

بحران استان کهگیلویهوبویراحمد ،دارد؟

همکاری و اقدام جمعی ،پاس گویی نسبت به مشکالت

 -نتایج شبکه حکمرانی چه تأثیری بر عناصار مادیریت

اجتماااعی و زیسااتمحیطاای ،بهبااود ارتبااام میااان
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سعی دارند در مسیر این پژوهش باه پرساشهاای زیار

و کااارمیی در حاا مسااا

این قبی  ،ایجاد میشود (منوریاان و همکااران.)1398 ،

(افراد یا سازمانها) را روی همکاریهای منهاا بررسای

تأثیر همکاری ،باعث نهادینه شدن رفتارهای متاداول در

میکند ،درحاتی که بعد ساختاری ،ساختار و شاک ایان

صحنه ممادگی برای بحران و ایجاد استانداردهایی بارای

رواب (هماهنگی) را موردبررسی قرار میدهد (تیموری

بازیگران شرکت کننده بوده است که دستیابی به من هاا در

و همکاااران ،1390 ،صاافحه  .)70دسااتیابی بااه نتااایج

عم بسیار دشوار است (نوهرستد و همکااران.)2018 ،

مطلوب که از طریق توسعه حکمرانی شبکهای بهدسات

اصطالح «حکمرانی شبکه ای» به جای «سازمان شبکهای»

میمید ،شام  :اثرب شی ،کارایی ،دموکراسی و شافافیت

به کار مایرود و از نظار بسایاری از محققاان مادیریت،

میباشد (دقتی و همکاران ،1398 ،صفحه  212تا .)223

منظور از حکمرانی شابکهای «ساازماندهای ضامنی یاا

درواقع بعد سااختاری باه اتگاوی کلای ارتباطاات باین

صریح بین دستگاهها به عنوان یک نهاد واحد» میباشد و

بازیگران اشااره دارد ،مهامتارین جنباههاای ایان بعاد،

به عبارت دقیقتر فرمیند و رویکرد سازماندهی در میاان

وجود یا فقدان پیوندهای شبکهای بین اعضاا ،وضاعیت

سازمانها ،میباشد .کنترل فعاتیتها را میتاوان باهطاور

شبکه و سازمان مناسب است (ابیلی و همکاران،1398 ،

رسمی از طریق تعام و همکااری ماداوم برقارار کارد

صفحه .)81

و رفتاار

همکاااری در روابا بااینسااازمانی دارد .سااازمانهااا در

بازیگران در شبکه در جهت هماهنگسازی منهاا بارای

شرای بدون بحاران ممکان اسات باا یکادیگر ارتباام

انجام یک اقدام مشتر است؛ اما هدف از تشکی شبکه

نداشته باشند و یا رابطه بین منها از پیوستگی و انسجام

همکاری بادون در نظار گارفتن حکمرانای مطلاوب و

الزم برخوردار نباشاد ،وتای بناا بار ضارورت وا کانش

متناسب با شبکه و اعضا امکانپذیر نیست (عاتیخانی و

اضطراری و مقابله با بحران و اثرات من ،نیاز به برقراری

همکاران ،1398 ،صفحه  68و  .)69سه نوع رژیم اصلی

ارتبام با یکدیگر دارند و نیگ نیاز دارند که فعاتیتهاایی

در حکمرانی مشاارکت دارناد کاه عبارتناد از :دوتات،

را که در چارچوب مدیریت بحران به عهده هار یاک از

جامعاۀ ماادنی و ب اش خصوصای .هرچاه گفتگاو و

منها اسات ،بهگونه ای که با فعاتیات ساایر ساازمانهاا

ارتبام این سه ب ش بیشاتر باشاد ،حکمرانای باه میگان

هماهنگ باشد ،انجام دهند (عبدی دانشپور و همکااران،

بیشااتری تحقااق یافتاااه و مسااایر حرکااات جامعاااه در

 .)1395سازمانها زمانی به همکاریهاای باینساازمانی

جهااات رسااایدن باااه توساااعه اقتصااادی و اجتماااعی

رو میمورند که اهداف مشترکی داشته و دریابناد کاه از

هموارتر خواهاد شاد (یگدانایزارزانای ،1391 ،صافحه

طریق گشودن مرزهای ساازمانی و باه اشاترا گاذاری

 .)118اگرچه رواب باینساازمانی باهدتیا گساترش و

منابع خود ،با ساهوتت و سارعت بیشاتری باه اهاداف

پیچیدگیهای دانش که با من روبرو باوده یاک موضاوع

مدنظر خاویش دسات مای یابناد (معاین نجاط مباادی،

پژوهشی گسترده است اما برخی از محققین ،شبکههاای

 .)1378همکاری بینسازمانی در مدیریت بحران نیاز باه

بین ساازمانی را دارای ساه بعاد اصالی مایدانناد :بعاد

تجمیااع و بساایج منااابع و عملکردهااای هماهنااگ در

رابطهای (همکاری) ،سااختاری (همااهنگی) ،نتاایج یاا

حااوزههااای م تلااط در سااازمانهااای م تلااط دارد.

از اهاداف حکمرانای شابکه ،کنتارل روابا
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(منتی واچیسا و انگلیسب 2014 ،صص  .)586-7یکای

کارممدی مدیریت بحران ارتبام مستقیم با هماهنگی و
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مدیریت اثرب شای بحاران فاراهم مایکناد (پرامانیاک،

بازسازی افگایش میدهد .باا توجاه باه مسااحت زیااد

 .)2015یکی دیگر از نکات مهم در حکمرانی شابکهای

کشور ایران ،تعدد و تنوع حوادث طبیعی؛ مقابله با ایان

این است که همه باازیگران نسابت باه اقادامات خاود

نوع حوادث در این کشاور ناوعی ساازوکار همااهنگی

مسئول و پاس گو باشند .برای ح یک مسئله سیاساتی

گسترده ،کاارا و جاامع را مایطلباد (صااتحی.)1385 ،

درواقع بازی های برد -برد بایاد شاک بگیارد .در ایان

هماهنگی برای جلوگیری از ارتبام نادرست ،همپوشانی

شرای یک بازیگر بسته به منابع قادرت و تأثیرگاذاری

بی ماورد و اختالفاات باین باازیگران ضاروری اسات.

که دارد میگانی از منافع را بهدست می مورد و باه هماان

حداکثر هماهنگی بحران شام یکپارچهسازی کاما در

میگان مسئول و پاسا گو اسات (قوچاانی و همکااران،

عملکرد بازیگران م تلاط درگیار در مادیریت بحاران

 .)1396در تحقیااق (بهماانششااکیب و کااارگر،1396 ،

اساات ،درحاااتیکااه حااداق ایاان اماار مسااتلگم بااه

صفحه  84اتی  )96با عنوان ارا ه مدل نظری هماهنگی

اشترا گذاری سریع اطالعاتی است که این بازیگران در

بینسازمانی در مدیریت راهبردی بحرانهای طبیعی باا

اختیار دارند (دراگان .)2019 ،همااهنگی میاانساازمانی

روش فراترکیب مش ص گردید که عوام اصلی (متایر

فرمیندی است که سازمانها با هم تصامیماتی را ات ااذ

میانی) تأثیرگذار بر هماهنگی بین سازمانی شاام چهاار

می کنند و همه منهاا در من ذینفاع هساتند (بیکادتو و

دسته :فرماندهی یکپارچه ،مدیریت ارتباطات ،مادیریت

رهنورد .)1396 ،نتایج به دست ممده از توسعه حکمرانای

اطالعات و مدیریت مناابع مای باشاند و فضاای شابکه

شبکهای را براسااس میاگان اثرب شای شابکه (ازجملاه

رواب رسمی و غیررسمی به عنوان متایرهای مساتق از

معیارهایی مانند ثبات نسبی منابع ،پرسن و مادیریت در

طریق تأثیر بر عوام اصالی (متایار میاانی) ،همااهنگی

محی های متایر ،کیفیت مدیریت شابکه ،ایجااد اعتمااد

بین سازمانی در مدیریت بحرانهای طبیعی را مورد تأثیر

متقاب توس شبکه میان اعضاای من و افاراد جامعاه و

قرار می دهند .فضای رواب رسمی بین ساازمانی شاام :

تأثیرات اجتماعی شبکه در سطح جامعه) ،میگان کاارایی

حوزههای قانون ،برنامهریگی ،مموزش ،تمرین و مانور و

شاابکه (ازجملااه معیارهااایی ماننااد بااازدهی هگینااه،

ارزیابی و نظاارت مایباشاد ،همچناین فضاای روابا

سااودموری شاابکه ،میااگان هگینااههااای فرایناادها و

غیررسمی شام  :عوام محیطی ،عوام فردی و عواما

فعاتیااتهااای شاابکه و ت صاایص مناسااب منااابع میااان

سازمانی ،میباشد .پیشبینی ایجاد سازوکار هماهنگی در

ب شهای م تلط شبکه) ،توسعه دموکراسی (مشارکت

مدیریت بحران ،یکای از مهامتارین و اساسایتارین (و

شهروندان در شبکه ،شنیده شدن صدای افراد ،احترام به

شاید منحصربه فردترین) رویکردهای کاهش تاأثیرات و

حقوق شهروندان ،توزیع متعادل قدرت میاان باازیگران

پیامدهای ناگوار و زیانبار بحرانهاای طبیعای باهشامار

شبکه و مشاروعیت قاانونی شابکه) و شافافیت شابکه

میمید .سازوکار هماهنگی؛ سازوکاری است که ماانع از

(ازجملااه معیارهااایی ماننااد شاافافیت سیاساای و اداری

اتالف زمان ،سارمایه و اقادامات انساانی در تحظاات و

فعاتیتهای شبکه ،باز بودن شبکه و شافافیت شابکه از

دقایق بحران شده و کارایی و اثرب شی عناصر مادیریت

نظر اعضای داخ و خارج از شابکه) ارزیاابی کارد تاا

بحران و نیروهای مردمی را در عملیات اماداد و نجاات

میگان موفقیت اجرای مراح توسعه حکمرانی شابکهای
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بهطورکلی ،بهنظر میرسد که مبنایی امیدوارکنناده بارای

و حت ای در مقطااع پاایش از بحااران ،اسااکان موقاات و

مش ص شود (دقتی و همکاران ،1398 ،صفحه .)222

 -1مدل مدیریت بحران مربوم به طرح جاامع اماداد و

س اازمانی ازجملااه مهاامتاارین پیاماادهای پیااادهسااازی

نجااات کشااور بااوده و بااا توجااه بااه در نظاار گاارفتن

حکمراناای شاابکهای ماایباشااند (منوریااان و همکاااران،

ب ااشهااایی چااون ممااادگی و پیشااگیری ،یااک ماادل

 ،1398صافحه  .)109در حکمرانای خاوب نیاگ زماانی

پیشفعال ،شناخته میشود .از ویژگیهای ایان مادل در

میتوان امید داشت که تاالشهاای باازیگران مناتج باه

نظر گرفتن مبحث توسعه و نوساازی در فااز بازساازی

نتیجه مطلوب گردد که عالوه بر وجود رواب بین مناان،

است (تصویر شماره .)1

همافگا ی نیگ در رواب منها وجود داشته باشد (اتاوانی،
 ،1388صفحه  .)3یک نیاز اصلی برای بهباود مادیریت

مقابله
بازسازی

بحران بین سازمانی ،سرمایهگاذاری در زیرسااختهاای
اطالعات فنی برای پشتیبانی از وتایط وابسته ،شناخت،

پیشگیری
توسعه و نوسازی
ممادگی

ارتباطات ،هماهنگی و کنترل موردنیاز جمعی است .یک
جامعه میمماوزد کاه باا همکااری ساایر ساازمانهاا و
مقامات قضایی گساتردهتار ،بحاران را باهطاور ماؤثرتر
مدیریت کند (کامفورت.)2007 ،

بحران
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کارممدی اقتصاادی ،توساعه اساتراتژیک و اثرب شای

نجات کشور :این مدل مربوم باه طارح جاامع اماداد و
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ت .1مدل مدیریت بحران مربوط به طرح جامع
امداد و نجات کشور

 -2مدل مدیریت بحاران کاوه یاخ :یاک از مادلهاای

مدیریت بحران :بحران ،ازهمگسی تگی جدی عملکرد

محبوب و پرکاربرد در زمینه مدیریت بحران ،مدل کاوه

یک جامعه کاه ناشای از وقاوع م ااطرات و منجار باه

یخ می باشد که از چهار فاز :پیشگیری ،ممادگی ،مقابله و

خسارات و اثرات منفی گساترده انساانی ،اقتصاادی یاا

بازسازی ،تشکی شاده اسات .در ایان مادل ساطح مب

زیستمحیطی میشود به طوری که مواجهه با من فراتر از

تحظه رخداد یک بحران است .فلسفه این نامگذاری این

توانایی جامعه متأثر و دستگاههاای مسائول ایان قاانون

است که در این مدل ،چهار مرحلاه مادیریت بحاران از

باشااد .ماادیریت بحااران :نظااام حاااکم باار راهبردهااا،

وزن یکسان برخوردار نیساتند .دو مرحلاه پیشاگیری و

رویکردهاا ،برنامااههاا و اقااداماتی اسات کااه باا هاادف

مماادگی کاه در قاعااده هارم قارار دارنااد ،ساهم بساایار

پیشبینی ،پیشگیری و کااهش خطار ،مماادگی و پاساخ

بااگر تااری در کا مجموعااه ماادیریت بحااران دارنااد

کارممد و بازتوانی و بازسازی پاس از وقاوع حاوادث و

(تصویر شماره .)2

شااورای اسااالمی .)1398 ،سااازمانهااا و مؤسسااات

منفی ،ایجااد مماادگی در قباال پاسا گویی و بازساازی

پژوهشی در زمینه مادیریت بحاران ،هار یاک اتگاویی

نتایج حاص از م اطره را مدیریت بحران گویند (ناامی

خاص در این زمینه ارا ه دادهاند .این اتگوها در جگ یات

و همکاااران .)1398 ،ماادیریت بحااران دانااش مقابلااه و

و تاهر بعضاا باا هام تفااوت دارناد ،وتای در اصاول و

وا کنش در برابر بحاران اسات کاه بار پایاه مشااهدات

ساختار مشابهتهای زیادی با هام دارناد .در اداماه باه

سیستماتیک بحران و تحلیا اثااارات و برممادهای من

شرح و مقایسه چند مدل از این مدلها پرداخته میشود:

برای یافتن ابگارهاایی باهمنظاور پیشاگیری از ر دادن
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سوانح بهصورت چرخهای صاورت مایگیارد (مجلاس
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بحرانها ،پیشگیری و کاهش مثار منهاا و نیاگ مماادگی،

مزمون فرضیه یا پاس دادن باه ساؤاالت تحقیاق اسات.

امدادرسااانی سااریع ،بااازتوانی و بهبااود شاارای پااس از

انت ااب روش تحقیاق مناساب و تداوم اساتقرار من در

بحران ،فعاتیت میکند .کارممدی در مادیریت بحاران از

تمام فرمیند و مسیر تحقیق از اصول راهباردی پاژوهش

راه یادگیری متقاب  ،هماهنگی و همکاری بینسازمانی و

علمی است (براتی و همکاران.)88 :1392،

برقراری اعتماد بین سازمانهایی که درگیار در مادیریت

مراح انجام تحقیاق :در مرحلاه اول ،مادل مفهاومی

بحااران هسااتند ،افااگایش مااییابااد (عباادی دانشااپور و

تحقیق ارا ه شدهاسات .در مرحلاه دوم یاک پرسشانامه

همکاران .)1395 ،با توجه به ادبیاات و پیشاینه تحقیاق

طراحی شده و در مرحله سوم تحقیق ،بر مبنای دادههای

نتیجه میشود که عناصر مدیریت بحران شاام  :مرحلاه

جمع موری شده از پاسخدهندگان تحلی قابلیات اعتمااد

پیشبینی بحران ،مرحله ممادگی در برابر بحران ،مرحلاه

من محاسبه شدهاست .در مراح بعدی بار مبناای روش

مقابله با بحران و مرحله احیاو و بازسازی پس از بحران

حداق مربعات جگ ی ( ،)plsمزمون فرضیههای تحقیاق

میباشد .بالیای طبیعی یک فاجعه طبیعی یاک اخاتالل

انجام و نتایج ارا ه شدهاست.

جدی برای یک جامعه یا منطقه است که ناشی از تاأثیر

مدل مفهومی پژوهش ساختار مؤثر حکمرانی شابکهای

یک رویداد سریع در حال وقوع سریع است که منجر به

پاسخ به بحران :در رابطه با ساختار حکمرانی مناسب در

مر  ،جراحت یا خسارت به امال یا محیطی که نیاز به

پاسخ به بحران ،بحاثهاای قابا تاوجهی وجاود دارد.

پاس گویی قاب توجه و هماهنگ چند عاما و جامعاه

بالیای طبیعی هر دو ویژگی شبکهای و سلسلهمراتبی را

دارد .چنین اختالل جدی میتواند توسا هار یاک یاا

میطلبد .یکی از چاتشهای موجود در زمیناه مادیریت

ترکیبی از خطرات طبیعی :متشسوزی ،زمینترزه ،سی ،

بحران انت اب ساختار مناسب حکمرانی برای مادیریت

طوفان ،موج طوفان ،راناش زماین ،ساونامی ،اعتصااب

بحران است .پاس ی که نیاز باه همااهنگی متمرکاگ را

شهابسنگ یا گردباد ،ایجاد شود (دس.)205 ،

در بین پاسخدهندگان م تلط تسهی کند و درعینحاال
انعطافپذیری الزم را برای تنظیم عملکرد متقاب ساریع
به شرای در حال تاییر را حفظ کند .سااختاری کاه ناه
کامالا یکپارچه و نه کاامالا متمرکاگ اسات .در عاو،،
بهتر اسات باهعناوان یاک سااختار مرکاگی پیراماونی
قاب انعطاف توصیط شاود .شافافیت عملکارد در ایان
ساختار برای پیشرفت کار در مدیریت شبکهای بالیاای

ت .2مدل مدیریت بحران کوه یخی

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شاروع و مبناایی جهات

(عبدالحمیدزاده)1397 ،

انجااام مطاتعااات و تحقیقااات اساات ،بااهگونااهای کااه

روش تحقیق

متایرهااای مااوردنظر تحقیااق و رواباا میااان منهااا را

روش تحقیق همان چاارچوب عملیااتی یاا اقادامات

مش ص می کند .مستند بهمرور ادبیات موضوعی مربوم

جستجوگرانه جهت دستیابی باه هادف پاژوهش بارای

و با توجه به اینکه چنین تحقیقی برای ن ستینبار است
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طبیعی بسیار مهام اسات (ناوول و همکااران.)2107 ،

می شود تاذا نحاوه تأثیرگاذاری مؤتفاههاای حکمرانای

تجگیااهوتحلی ا اطالعااات تحقیااق ،بااا روش معااادالت

شبکهای (همکاری بینسازمانی ،هماهنگی باینساازمانی

ساختاری ،این مادل از نظار پایاایی و روایای و مزماون

و نتایج همکاری شبکهای) بر عناصار مادیریت بحاران

معنیداری موردبررسی قرار خواهد گرفت و نتاایج الزم

شام  :پیشبینای ،مماادگی ،مقابلاه و احیااو و بازساازی

ارا ه خواهد شد.
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که در محدوده جامعاه ممااری تحقیاق حاضار انجاام

بهصورت تصویر فرضی شماره  3ارا ه شدهاست کاه در
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ت .3مدل پیشنهادی برای نحوه تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای و مؤلفههای آن بر عناصر تشکیلدهنده مدیریت بحران

ب ش اصلی طراحی گردید .این دو ب ش عبارت بودند

با دو رده جانشینی اعضای کارگروههای 14گاناه عضاو

از  7پرسااش در مااورد ویژگاایهااای توصاایفی افااراد

ستاد مدیریت بحاران اساتان و یاک طبقاه مادیریتی از

پاسخ دهنده در قسمت اول و در ب اش دوم پرسشانامه

فرمانداریهای شهرستانهای استان میباشاد کاه جمعااا

 132سااؤال در مااورد وضااعیت متایرهااای مسااتق و

 226نفر جامعه این تحقیق میباشند .روش نمونهگیاری

وابسته تحقیق که پاسخ به این سؤاالت بر مبناای طیاط

در این تحقیق بهصورت طبقهای تصادفی بودهاست .حجم

تیکرت  5مقیاسی طراحی گردیاد .باا توجاه باه اینکاه

نمونه با استفاده از جدول مورگاان و باا در نظار گارفتن

تجگیه وتحلی فرضایات تحقیاق و مادل پیشانهادی باا

تعداد اعضای جامعه تحقیق 140 ،مورد بهدست ممد.

روش معادالت ساختاری و تحلی عاملی با نرمافگار pls

پایایی و روایی :پایایی شرم الزم برای روایای اسات.

صااورت گرفاات ،ابتاادا پرسشاانامه تحقیااق باار ماادل

به عبارتی چنانچه سنجهای دارای پایایی نباشد نمیتواند

تأثیرگااذاری حکمراناای شاابکهای باار عناصاار ماادیریت

مقاادار درساات و واقعاای یااک پدیااده را نشااان دهااد

بحران ،سوار شد تا بارای انجاام بارازش در  plsممااده

(محمدبیگی و همکاران .)1393 ،ضریب متفای کرونبا ،

گردد (تصویر شماره .)3

یکی از متداولترین روشهای اندازهگیری اعتمادپذیری
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به منظور انجام فرمیند پیمایش ،یاک پرسشانامه باا دو

قلمرو پژوهش :جامعه مماری این تحقیق مدیران ارشد
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و یااا پایااایی پرسشاانامههاساات .باارای تعیااین پایااایی

تحقیق که  140عدد میباشد ،انت اب نرم افاگار درسات

پرسشنامه نمونه  19نفری انت اب شد و پرسشنامه برای

برای تجگیهوتحلی  ،نرمافگار  plsمیباشد .به نق از هیر

منان ارسال گردید و پس از تکمی با دادهها به نرمافاگار

و همکاران 1995 ،در مرحلاه اول ،باا اساتفاده از روش

 spssوارد شدند که ضریب متفا کرونباا قسامتهاای

تحلی حداق مربعات جگ ی ،مادل سانجش عواما و

م تلط پرسشنامه بهصورت (جدول شماره  )1بهدسات

ابعاد بررسی شده و در مرحله دوم ،باا اساتفاده از روش

ممد (جهانب ش.)1382 ،

تحلی حداق مربعات رواب میاان ابعااد مادل بررسای

ردیف

عنوان پرسشنامه

شماره سؤال

ضریب آلفا کرونباخ

1

همکاری بینسازمانی

8-14

0.66

2

موانع هماهنگی رسمی

15-40

0.92

3

عوام اصلی هماهنگی
بینسازمانی

41-75

0.84

4

موانع هماهنگی غیررسمی

76-103

0.94

5

نتایج همکاری شبکهای

104-117

0.91

6

عناصر مدیریت بحران

118-139

0.96

ج .1ضریب آلفا کرونباخ (پایایی) قسمتهای مختلف پرسشنامه

شدهاست (رتبهای و زارع.)1394 ،
در این قسمت به علت محادودیت در تعاداد کلماات
مقاته ،از تشریح نحوه مدل سازی خودداری شده و تنهاا
به نتایج مزمون فر،های تحقیق ،اشاره میشود:
جهت مزمون فر ،تحقیاق نسابت باه بارازش مادل
تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای بر عناصر مدیریت بحران

که پایایی پرسشانامه را در مرحلاه اول تحقیاق تأییاد

اقاادام شااد کااه پااس از انجااام مزمااون  plsاتگااوریتم و

می نمود همچنین باا توجاه باه اینکاه مراحا تکمیلای

مش ص شدن ضرایب رگرسیون ،پایایی و روایی سازه،

مزمونهای این تحقیاق در نارمافاگار  smart plsانجاام

برای انجام مزمون معنایداری ضارایب مسایر در  plsاز

گردید ،پایایی یا ضریب متفا کرونبا ایان پرسشانامه از

دستور  Bootstrappingاستفاده شد که درنتیجاه ،نتاایج

طریق  plsهم انجام گردید که ضریب  96درصد در این

زیر (تصویر شماره  4و جدول شاماره  )2در رابطاه باا

نرمافگار برای متفاکرونبا نیاگ تأییاد گردیاد کاه نشاان

نحوه تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای بر عناصر مادیریت

می دهد این پرسشنامه در شرای یکسان ،نتایج یکساانی

بحران بهصورت زیر بهدست ممد.

را رقم خواهد زد .پایایی و روایی پرسشنامه این تحقیاق

همانطوری کاه از مادل تصاویر شاماره  4و جادول

پس از جمع موری داده هاا باا اساتفاده از نارمافگارهاای

شماره  2مشاهده میشود:

پیشرفته مماری ازجمله  ،plsنهایی گردید.

 -تأثیر حکمرانی شبکهای بر پیشبینی بحاران معنایدار

روش تحلی دادهها :مدلسازی معادالت سااختاری را

بودهاست ( )p<0.001و (.)t>1.96

رگرسیون و تحلی عاملی دانست .از ویژگایهاای باارز

معنیدار بودهاست ( )p<0.001و (.)t>1.96

این روش امکان محاسبه اثر مستقیم ،غیرمستقیم و ک و

 -تأثیر حکمرانی شبکهای بر مقابله باا بحاران معنایدار

همچنین مدلسازی متایر پنهاان عناوان نماود (غالمای

بودهاست ( )p<0.001و (.)t>1.96

فشارکی .)1396 ،این روش را می توان در شارایطی کاه

 -تأثیر حکمرانی شبکهای بر احیاو و بازساازی پاس از

حجم نمونه کم بوده و متایرها حاتات نرماال ندارناد و

بحران معنیدار بودهاست ( )p<0.001و (.)t>1.96

شاخصهای بارازش مادل را در اختیاار محققاین قارار

تذا فرضیه اصلی تحقیق با عنوان حکمرانای شابکهای،

نمیدهد ،به کار برد که با توجاه باه تعاداد نموناه ایان

باار عناصاار ماادیریت بحااران در بالیااای طبیعاای در
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میتوان به عناوان ترکیبای از روشهاای تحلیا مسایر،

 -تأثیر حکمرانی شبکهای بار مماادگی در برابار بحاران

سااااازمانهااااای عضااااو سااااتاد بحااااران اسااااتان

استان کهگیلویهوبویراحمد ،تأثیر دارد .برای ایان منظاور

کهگیلویهوبویراحمد تأثیر دارد ،تأیید میشود .این نتیجه

تأثیر مدل همکاری بین سازمانی که پایاایی و روایای من

بااا تحقیقااات (کااامفورت( ،)2007 ،نااوول و همکاااران،

تأیید شد ،بر عناصر مدیریت بحران ازجمله پایشبینای،

( ،)2107عادلرست یگ ،)1395 ،مطابقت دارد.

ممادگی ،مقابله و احیااو و بازساازی کاه دارای پایاایی،

مدل تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای بر عناصر مدیریت بحران  Tو آماره Pمقادیر
اصلی
()O

نمونه
()M

0.7441

0.7499

0.0282

26.3531

0.0000

مطابق تصویر شماره  ،5ارا ه گردید.

حکمرانی شبکهای -
> ممادگی در برابر
بحران
حکمرانی شبکهای -
> احیاو و بازسازی

حکمرانی شبکهای -
> مقابله با بحران

حکمرانی شبکهای -
> پیشبینی بحران

0.6197
0.7453
0.7816

0.6285
0.7523
0.7903

0.0362
0.0250
0.0215

17.1067
29.7724
36.3450

0.0000
0.0000
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نمونههای

میانگین

انحراف
استاندارد
()STDEV

مماره T

مقادیر
P

روایی و معنایدار باودن ضارا ب مسایر در  ،plsنتیجاه
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0.0000

ج .2مقادیر  pو  tمدل تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای بر
عناصر مدیریت بحران در pls

ت .5تأثیرگذاری همکاری بینسازمانی بر عناصر
مدیریت بحران در pls

همانطور که از تصویر شاماره  5و جادول شاماره 3
مشاهده میگردد:
 تأثیر همکاری بینسازمانی بر پیشبینی بحاران ،معنایدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96
 تأثیر همکاری بینسازمانی بر ممادگی در برابر بحاران،معنیدار گردید ( )p<0.005و (.)t>1.96
 تأثیر همکاری بینسازمانی بر مرحله مقابله با بحاران،معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96
 تأثیر همکاری بینسازمانی بر مرحله احیاو و بازسازی(.)t>1.96
ت .4مقادیر  Pو ضرایب رگرسیونی تأثیرگذاری حکمرانی

تذا فرضیه دوم تحقیق تأیید مایشاود .ایان نتیجاه باا

شبکهای بر عناصر مدیریت بحران در pls

نتیجاااه تحقیقاااات (نوهرساااتد و همکااااران،)2018 ،

فرضاایه دوم ایاان تحقیااق عبااارت بااود از :همکاااری

(پرامانیااک )2015 ،و (معااین نجااطمبااادی،)1378 ،

بینسازمانی و مؤتفههای من ،بر عناصر مادیریت بحاران

مطابقت دارد.

در بالیای طبیعی در ساازمانهاای عضاو ساتاد بحاران

فرضاایه سااوم تحقیااق عبااارت اساات از :هماااهنگی

] [ Downloaded from jhre.ir on 2023-01-09

پااس از بحااران ،نیااگ معناایدار گردیااد ( )p<0.001و

بینسازمانی و ابعاد من بار عناصار مادیریت بحاران در
بالیای طبیعی در سازمانهای عضو ستاد بحاران اساتان
کهگیلویهوبویراحمد ،تأثیر دارد .برای ایان منظاور تاأثیر
ماادل هماااهنگی بااینسااازمانی کااه پایااایی و روایاای و
شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400
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معنیداری ضارایب مسایر من تأییاد شاد را بار عناصار
مدیریت بحران در  plsبرای مزمون این فار ،بارازش
شد که نتیجه بهصورت تصویر شماره  ،6ارا ه گردید.
نمونههای
اصلی
()O

میانگین
نمونه ()M

استاندارد
()STDEV

مماره

مقادیر

T

P

 >-ممادگی در برابر

2.245

0.025

بحران
همکاری بین سازمانی
 >-احیاو و بازسازی

همکاری بین سازمانی
 >-مقابله با بحران

همکاری بین سازمانی
 >-پیشبینی بحران

0.337

0.358

0.057

5.949

0.000

0.312

0.327

0.080

3.891

0.000

0.316

0.329

0.052

بحران ،معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96
 تأثیر هماهنگی باینساازمانی بار مرحلاه مقابلاه باابحران ،معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96
 تأثیر همااهنگی باینساازمانی بار مرحلاه احیااو وبازسازی پس از بحران ،نیگ معنیدار گردید ()p<0.001
تذا فرضیه سوم تحقیق ،تأیید میشاود .ایان نتیجاه باا
تحقیقاااات (دراگاااان )2019 ،و (عبااادی دانشاااپور و

همکاری بین سازمانی
0.234

0.240

0.104

 -تأثیر هماهنگی باینساازمانی بار مماادگی در برابار

و (.)t>1.96

پی ولیو ضرایب مسیر
انحراف

معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96

6.033

0.000

همکاران) مطابقت دارد.
Tو آماره  Pمقادیر

هماهنگی بینسازمانی -

> ممادگی در برابر بحران
هماهنگی بینسازمانی -

ج .3آزمون معنیداری مدل تأثیرگذاری همکاری بینسازمانی

> احیاو و بازسازی

بر عناصر مدیریت بحران در pls

هماهنگی بینسازمانی -
> مقابله با بحران

هماهنگی بینسازمانی -
> پیشبینی بحران

نمونههای

میانگین

انحراف

اصلی

نمونه

استاندارد

()O

()M

()STDEV

0.453
0.306

0.464
0.328

0.058
0.065

مماره T

7.777
4.729

مقادیر
P

0.000
0.000

0.545

0.564

0.029

18.842

0.000

0.542

0.554

0.049

11.148

0.000

ج .4آزمون معنیداری مدل تأثیرگذاری هماهنگی بین سازمانی
بر عناصر مدیریت بحران در pls

فرضیه چهارم تحقیق عباارت اسات از :نتاایج شابکه
حکمراناای و ابعاااد من باار عناصاار ماادیریت بحااران در
بالیای طبیعی در سازمانهای عضو ستاد بحاران اساتان
کهگیلویهوبویراحمد ،تأثیر دارد .برای ایان منظاور تاأثیر
ماادل نتااایج شاابکه حکمراناای کااه پایااایی ،روایاای و
ت .6آزمون معنیداری (مقادیر  )pتأثیرگذاری هماهنگی

عناصر مادیریت بحاران ،جهات مزماون فار ،در pls

بینسازمانی بر عناصر مدیریت بحران در pls

مورد برازش قرار گرفت که نتیجه به تصاویر شاماره ،7

همان طور که تصویر شماره  6و جدول شماره  4نشان
میدهد،
 -تأثیر هماهنگی باینساازمانی بار پایشبینای بحاران،

ارا ه شد.
همان طور کاه تصاویر شاماره  7و جادول شاماره 5
نشان میدهد.
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معنااایداری ضااارا ب مسااایر من تأییاااد شاااد را بااار

معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96

بازسازی پس از بحران ،نیگ معنیدار گردید ()p<0.001

 -تأثیر نتایج حکمرانای شابکهای بار مماادگی در برابار

و ( .)t>1.96تذا فرضیه چهارم تحقیق ،تأییاد مایشاود.

بحران ،معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96

ایاان فرضاایه ضاامن تأییااد نتیجااه تحقیقااات (دقتاای و

 -تأثیر نتایج حکمرانی شابکهای بار مرحلاه مقابلاه باا

همکاران ،)1398 ،با نتیجاه تحقیقاات (عاادلرسات یگ،

بحران ،معنیدار گردید ( )p<0.001و (.)t>1.96

 ،)1395مطابقت دارد.
پیولیو سازه

نتایج شبکه
> ممادگی دربرابر بحران
نتایج شبکه
> احیاو وبازسازی
نتایج شبکه
> مقابله بابحران
نتایج شبکه
> پیشبینیبحران

انحراف
استاندارد
()STDEV

ممار T

مقادیر P

0.712

0.719

0.034

20.758

0.000

0.669

0.676

0.034

19.715

0.000

0.731

0.738

0.026

28.271

0.000

0.797

0.805

0.028

28.945

0.000

نمونههای
اصلی ()O

میانگین
نمونه ()M

ت .7مدل تأثیرگذاری نتایج حکمرانی شبکهای بر عناصر

ج .5نتایج آزمون معنیداری نتایج حکمرانی شبکهای بر عناصر

مدیریت بحران در pls

مدیریت بحران

نتیجه
حکمرانی شبکهای بر عناصر مادیریت بحاران رابطاه
مثبات دارد ،بیشاترین تأثیرگاذاری حکمرانای شابکهای
به ترتیب بر عناصر مادیریت بحاران شاام  :پایشبینای
بحران ( ،)0.78مقابله با بحران ( ،)0.75ممادگی در برابر
بحران ( )0.74و احیاو و بازسازی پس از بحران ()0.62

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

 -تأثیر نتایج حکمرانی شبکهای بار پایشبینای بحاران،

 -تأثیر نتاایج حکمرانای شابکهای بار مرحلاه احیااو و
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بیشترین تأثیرگذاری همکاری بینسازمانی بار عناصار
مدیریت بحران به ترتیب بر مرحلاه احیااو و بازساازی
( ،)0.34مرحله پیش بینی بحران ( ،)0.32مرحلاه مقابلاه
با بحران ( )0.31و درنهایات مرحلاه مماادگی در برابار
بحران ( ،)0.23بود.
بیشترین تأثیرگذاری هماهنگی بینساازمانی بار عناصار

در اثر تأثیرگذاری حکمرانی شبکهای بر عناصر مدیریت

( ،)0.55مرحله مقابله با بحران ( ،)0.54مرحله مماادگی

بحران نشان میدهد که رابطاه مثبات بااالیی در نتیجاه

در برابر بحران ( )0.44و مرحله احیاو و بازساازی پاس

به کارگیری حکمرانی شبکهای در مدیریت بحارانهاای

از بحران ( ،)0.30میباشد.

طبیعی وجود دارد .تذا الزم است که این سبک مدیریتی،

بیشترین تأثیرگذاری نتایج شبکه همکاری بین ساازمانی

در ماااادیریت بحاااارانهااااای طبیعاااای در اسااااتان

بر عناصر مدیریت بحران به ترتیب بر مرحله پایشبینای

کهگیلویهوبویراحمد بهکار گرفته شود.

بحران ( ،)0.80مرحله مقابله با بحاران ( ،)0.73مرحلاه
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بودهاست .باال بودن ضریب رگرسیون بااالی  60درصاد

مدیریت بحران به ترتیب بار مرحلاه پایشبینای بحاران
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86

ممااادگی در براباار بحااران ( )0.71و مرحلااه احیاااو و

اصلی تأثیرگذار بر هماهنگی بینسازمانی ،مؤتفه اطاالع-

بازسازی پس از بحران ( ،)0.70میباشد.

رسانی و مدیریت مناابع ،بیشاترین تاأثیرگاذاری را بار

پیشنهادات کاربردی :در ارتبام با فرضیه اول پیشانهاد

هماهنگی بینسازمانهای عضاو ساتاد مادیریت بحاران

میگردد؛ حکمرانی شابکهای در مادیریت بحاران هاای

استان کهگیلویاهوبویراحماد دارناد ،باهمنظاور افاگایش

طبیعی استان کهگیلویهوبویراحمد ،به ترتیاب در مراحا

هماهنگی بین دستگاههاای عضاو ساتاد بحاران اساتان،

پیشبینی بحرانها ،مقابله با بحرانها ،مرحله مماادگی در

پیشنهاد میگردد :ایجاد بانک اطالعاتی جامع برناماههاا،

برابر بحران و درنهایت مرحله احیاو و بازسازی باه کاار

سازمان دهی اخبار و اطالعات در حین بحران ،به وجاود

گرفته شود.

موردن یک تصویر عملیاتی مشاتر

باین دساتگاههاای

در ارتبااام بااا فرضاایه دوم پیشاانهاد ماایگااردد :بااا

عضو ستاد مدیریت بحران باا اطاالعرساانی مساتمر از

همسااانسااازی پروتکا هااای همکاااری بااینسااازمانی،

وضعیت بحران و افگایش توزیع مگاهیهای فراوضاعیتی

ساختارها ،سیستمها ،فرهنگهاا و ارزشهاای نهادهاای

(مگاهیها ،تواناییهاا و مناابع ساایر ساازمانهاا) ،باین

درگیر همکاری ،تدوین دستور جلسههای مشتر  ،هم-

دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران ،همچنین هدایت

افگایی سازمانهای شرکتکنناده در فرمیناد همکااری و

متمرکگ و مناسب منابع قب و در زماان ایجااد بحاران و

همچنین مموزش افراد شااغ در دساتگاههاای اجرایای

جلوگیری از به هدر دادن منابع و امکانات توس دیگار

عضو ستاد مدیریت بحران استان برای کار تنگاتناگ باا

سازمانهای عضو ستاد بحران در زمان بحران ،در دستور

یکدیگر با حفظ هویت سازمانی ،همکاری بینساازمانی

کاااار و اقااادام ساااتاد مااادیریت بحاااران اساااتان

به عنوان یکی از مؤتفههای حکمرانی شبکهای در مراح

کهگیلویهوبویراحمد قرار گیرد.

م تلط مدیریت بحران به خصوص در مراحا  :مرحلاه

در ارتبام با فرضیه سوم و چهارم پیشانهاد مایگاردد:

احیاو و بازسازی ،مرحله پیشبینی بحران ،مرحله مقابلاه

برای تحقق حکمرانی شبکهای و بیشاترین تأثیرگاذاری

با بحران و درنهایات مرحلاه مماادگی در برابار بحاران،

در ماااادیریت بحاااارانهااااای طبیعاااای در اسااااتان

مااوردنظر و عم ا ماادیران بحااران اسااتان کهگیلویااه و

کهگیلویه وبویراحمد ،شبکهای از سازمانهای هماهناگ،

بویراحمد قرار گیرد.

کااارا و اثاارب ش کااه از شاافافیت و دموکراساای در

در ارتبام با فرضیه دوم پیشنهاد میگردد :برای تحقاق

تصمیمگیری و عم برخوردار باشند ،تشکی گردد.

بااینسااازمانی را دارد ،حضااور فعااال جامعااه ماادنی و

جلوگیری از کاهش هماهنگی باین ساازمانهاای عضاو

همکاریهای بینگروهی و شک گیری رواب شبکهای و

ستاد مدیریت بحران استان ،جلوگیری از درهامشکساته

مذاکرات تعاملی با ب ش دوتتی و خصوصی ،باهمنظاور

شدن مرزهاای قاانونی در زماان بحاران ،جلاوگیری از

بهبود ح مشکالت اجتماعی و همافگایی بینب شی ،در

اعمااال نظرهااای ش صاای و غیرکارشناسااانه در زمینااه

مدیریت بحرانهای طبیعی استان کهگیلویاه وبویراحماد

مدیریت بحران ،افگایش اعتقاد و مگاهی مادیران عضاو

تقویت گردد.

ستاد مدیریت بحران استان به موثر بودن مموزش و تأثیر

در رابطه با فرضیه سوم با توجه به اینکه از بین عوام

من بر مدیریت بهینه بحاران ،افاگایش اعتقااد و مگااهی
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هاامافگایاای کااه بیشااترین تأثیرگااذاری باار همکاااری

در رابطه با فرضایه ساوم پیشانهاد مای گاردد :بارای

به کار جمعی و خارد جمعای در زماان ایجااد بحاران،

مدیریت کلی کارگروههای م تلط ساتاد بحاران اساتان

تقویت نگاه برنامهمحاور در باین مادیران و فرمانادهان

کهگیلویه وبویراحمد از نظر اثرب شی و تحقق حکمرانی

ماادیریت بحااران ،افااگایش اعتقاااد و مگاااهی ماادیران و

شبکهای در عرصه مدیریت بحرانهای طبیعی ،پیشانهاد

فرماناادهان ماادیریت بحااران ،بااه ایجاااد تعااامالت و

ماایگااردد :ثبااات ماادیریتی ماادیران و رابطااین بحااران

همکاریهای بینسازمانی و ارساال اطالعاات از طارف

سازمان ها و دستگاههای م تلط عضاو ساتاد بحاران و

افراد و تیمهای عملیااتی حاضار در صاحنه بحاران باه

همکاری و هماهنگی بین سازمانهای عضو ستاد بحران

سازمان خود و توجه به نیاز سایر سازمانها به اطالعات

در محی های متایر و بحرانهای م تلط ،افگایش یابد.

مذکور ،در دستور کاار و عما ساتاد مادیریت بحاران

فهرست منابع

اسااتان کهگیلویااهوبویراحمااد در ماادیریت بحاارانهااای

 -ابیلی ،خدایار؛ فرجی دهسارخی ،حااتم؛ شااطری ،کاریم؛ یوزباشای

طبیعی ،گردد.

علیرضاا .بررساای رابطاه ساارمایه اجتماااعی و تمایا بااه نااوموری در

در رابطه با فرضیه چهارم باه منظاور افاگایش کیفیات
مدیریت کلی کارگروههای م تلط ساتاد بحاران اساتان

کارکنان دانشگاه تهران .پاژوهشهاای مماوزش و یاادگیری1 ;1398 .
 -اتوانی ،سیدمهدی ،)1388( .حکمرانی خوب شبکهای از کنشگران

کهگیلویهوبویراحمد از نظر افگایش شافافیت در شابکه
همکاری بینساازمانی و تحقاق حکمرانای شابکهای در

 -براتی ،هاجر؛ عریضی ،حمیدرضاا؛ براتای ،مذر؛ سارهنگی ،کاامران؛

عرصه مدیریت بحرانهای طبیعی ،پیشنهاد میگاردد :در

رنجیر ،حمیدرضا ،)1392( .تأثیر عداتت سازمانی و جاو ساازمانی بار
رفتارهای ضد توتید» .مدیریت فرهنگ ساازمانی ،دوره  ،11شاماره ،4
صص .88

اطالعات و تصمیمات ستاد بحران استان ،در دستور کار

 -بهمنش ،داوود؛ کارگر ،احمد ،)1396( .ارا ه مدل نظاری همااهنگی

و عم ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویهوبویراحماد

بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحرانهای طبیعی .فصالنامه علمای

در مدیریت بحرانهای طبیعی ،گردد.

پژوهشی مطاتعات بینرشتهای دانش راهبردی .سال هفاتم ،شاماره 27

در رابطه با فرضیه چهارم باه منظاور افاگایش کیفیات

 ،1396،صص .71-102
 -بیکاادتو ،فهیمااه و رهنااور ،فاارج اتااه ،)1396( .ساانجش هماااهنگی

مدیریت کلی کارگروههای م تلط ساتاد بحاران اساتان

میانسازمانی و شناسایی عوام مؤثر بر من در ساازمانهاای عماومی.

کهگیلویهوبویراحمد از نظر افگایش دموکراسی در شبکه

فرمیند مدیریت و توسعه ،شماره  ،)30(2صص  4و .9

همکاری بینساازمانی و تحقاق حکمرانای شابکهای در

 -تیموری ،ابراهیم؛ فشارکی ،مهدی؛ بازیار ،افشار ،)1390( .مدلسازی

عرصه مدیریت بحرانهای طبیعای ،پیشانهاد مایگاردد:

رواب بین ساازمانی :بررسای تاأثیر عواما رابطاهای روی شاک گیاری
ساختار مشارکتی .پژوهشهای مدیریت در ایران :)3(15 .صص .70

جهت مدیریت بهتر حوادث و بحرانهای طبیعی ،ایجااد

مماری در پژوهشهای علمی با استفاده از  .spssصص .43

زمینه همکاری باین ساازمانهاای دوتتای ،غیردوتتای و

 دقتی ،عادته؛ یعقوبی ،نورمحمد؛ کماتیان ،امینرضا؛ دهقانی ،مسعود.( .)1398ارا ه اتگوی توسعه مرحلهای حکمرانی شبکهای با استفاده از
رویکرد فراترکیب .مدیریت دوتتی :)2(11 ،صص .209-212

دسااتور کااار و عماا سااتاد ماادیریت بحااران اسااتان

 -رتبهای ،ساینا؛ زارع رواسان ،احماد ،)1394( .ارزیاابی ارتباام باین

کهگیلویهوبویراحمد در مدیریت بحرانهای طبیعی ،گردد.

میاگان اساتفاده از ابگارهاای ارتبااطی فنااوری اطالعاات و افساردگی
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استفاده از شهروندان و نیروهای مردمی (مانناد بسایج)،

 -جهانب ش ،اسماعی  ،)1382( .راهنمای سااده کااربرد مزماونهاای

نیروهای مردمی در زمینه مدیریت بحارانهاای طبیعای در

87

( :)45صص .81
جامعه مدنی .مجله مدیریت توسعه و تحول.1-5 :)1388(1 ،

زمینه مدیریت بحران و دسترسی مسان و راحت مردم به

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

مدیران و فرماندهان عضو ستاد مادیریت بحاران اساتان

در رابطه با فرضیه چهارم باه منظاور افاگایش کیفیات

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

88

جوانان .فصلنامه مطاتعات مادیریت فنااوری اطالعاات ساال چهاارم،

طراحی مدل حکمرانی شبکهای در شهرداری تهاران .فصالنامه علمای

شماره  ،13صص  124تا .127

اقتصاد و مدیریت شهری ،)3(7 ،صص .109-123

 -صاتحی ،اسماعی  ،)1385( .سازوکار هماهنگی در مدیریت بحاران.

 -نامی و همکاران ،)1398( .زمینترزه و مدیریت بحران .زیتون سابگ،

طرح ملی ممادگی و کنترل سوانح طبیعی با همکاری برنامه عمران مل

نوبت چاپ اول ،صص .172

متحد ( )UNDPو وزارت کشور ،دانشاکده محای زیسات دانشاگاه

 -یگدانیزازرانای ،محمدرضاا( ،)1391( .کجار ،2005 ،صافحه )125

تهران .دومین کنفرانس بین اتمللی مدیریت جاامع بحاران در حاوادث

بررسی رابطۀ مفهومی و تأثیر حکمرانی بار سیاساتگاذاری عماومی.

غیرمترقبه طبیعیhttps://civilica.com/doc/12323 .

فصلنامه پژوهشهای رواب بیناتمل  ،دوره ن سات ،شاماره چهاارم،

 عادل رست یگ ،سیده اتهه؛ زارعی ،مسعود ،)1395( .مدیریت بحرانمبتنی بر رویکرد شبکه محور .فصالنامه داناش پیشاگیری و مادیریت
بحران ،)3(6 ،صص و .212-211
 عااتیخاانی ،رضااا؛ علای احمادی ،علیرضااا؛ رساوتی ،محمدرضااا.( ،)1398عوام رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شابکه در
حوزه مراقبت های سالمت :یاک مارور نظاام مناد کیفای .راهبردهاای
مدیریت در نظام سالمت.67-70 :)1(4 .
 عبداتحمیدزاده ،بهمن ،)1397( .مدیریت بحران در واحدهای صنعتی.اتهران ،انتشارات اندیشه سرا .چاپ پنجم .ص  20 ،10و .122-69
 عبدی دانشپور ،زهره؛ فالحی ،علیرضا؛ مارادی ،داریاوش،)1395( .تحلیااا روابااا بیااان سااااازمانی در مدیریاااات بحااااران در
شاااهر اصفهان .دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران ،شماره ،9
صص  25و .29
 غالمی فشارکی ،محمد ،)1396( .مدل معادالت ساختاری و کااربردمن در مطاتعااات روانشناساای .روانشناساای باااتینی و روانشناساای
ش صیت .دوره  .16شماره  ،1پیاپی  ،30صص .253-265
 قوچانی ،محمدمهدی؛ حسینپور ،داود؛ محمودزاده ،ابراهیم؛ اتاوانی،ساایدمهدی؛ فیروزمبااادی سیدابواتحساان ،)1396( .اتگااوی حکمراناای

تابستان  ،1391صص .109-142
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شبکه ای با تأکید بر توسعه فرمیندهای نوموری باز در نهادهای تحقیقااتی
امنیت سایبریدوره  ،11شماره  ،4شماره پیاپی  ،38صص .56-33
 مجلس شورای اساالمی ،)1398( ،قاانون مادیریت بحاران کشاور.صص .1-4
 محماادبیگی ،ابواتفضا ؛ محمدصاااتحی ،ناارگس؛ گا  ،محماادعلی.( ،)1393روایی و پایایی ابگارها و روشهای م تلط اندازهگیری منها
رفسنجان .جلد  13شماره  ،12صص .1170-1153
 مرکگ پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،)1395( .مروری بر مفهومحکمرانی شبکهای .دفتر مطاتعات بنیادین حکومتی .صص .10-25
 معین نجطمبادی ،ابراهیم ،)1378( .مجموعه جگوههای کاربردی درزمینه مدیریت تحول استراتژیک ،مفاهیم و مباانی همکااری ساازمانی.
صص .17-4
 -منوریان ،عباس ،نرگسیان ،عباس؛ حساینیمکاارم ،عاطفاه،)1398( .
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