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Abstract
Background and Aim: We are bearing witness to the daily occurrence of natural disasters in various parts of
the world. Considering the extensive presence of military forces for assistance and establishment of security in
disaster-stricken regions, the importance of coordination between civil and military forces becomes clearer. The
present study used a systematic review method to extract the factors influencing the enhancement of the militarycivil forces’ coordination in natural disasters in various countries around the globe.
Methods: A systematic search was made in PubMed, Cochran Library, Scopus, EMBASE, Web of Science,
and ProQuest between January 1970 and December 31, 2020. Articles were selected by the authors based on the
search keywords including the three dimensions of "coordination", "disasters" and "military-civilian". The articles
were selected based on keywords by the author. In the end, the factors influencing coordination were selected
from the articles.
Results: After studying the titles, abstracts, and texts of all articles, 15 of them were selected for final analysis.
There were 2 qualitative articles, 3 quantitative articles, 1 lesson learned article, 5 mix-method studies and 4
review articles. The most frequent factors, in terms of repetition, were information management (sharing and
newness), planning, unit commanding, instruction, and communication. Analyzing the articles, there were two
main approaches to disaster management in the world, which include the parallel and sequential coordination
approach.
Conclusion: The results obtained from this systematic review provided an overview of the factors influencing
civil-military forces’ coordination during natural disasters. Each of the factors was envisioned as a chain loop that
caused more coordination in responding to disasters. Overall, all organizations involved in disaster management
should play a role in codification of crisis management policies of every country, so that the important aspects
and issues can be taken into account.
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زمینه و هدف :روزانه شاهد رخداد بالیای طبیعی در نقاط مختلف دنیا هستیم ،همچنین با توجه به حضور گسترده نیروهای نظامی در
کمکرسانی و برقراری امنیت در مناطق بالزده ،اهمیت هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی -نظامی روشنتر میشود .مقاله حاضر با استفاده
از روش مرور نظاممند با هدف استخراج عوامل تاثیر گذار در ارتقای هماهنگی غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی در کشورهای مختلف
دنیا انجام گردید.
روشها :جستجوی نظاممند در پایگاههای  Web of Science ،EMBASE ،Scopus ،Cochran Library ،PubMedو ProQuest
بین ژانویه  1970تا  31دسامبر  2020انجام شد .مقاالت بر اساس کلید واژههای جستجو شامل سه بعد "هماهنگی"" ،بالیا" و "نظامی -غیرنظامی"
است توسط نویسندگان انتخاب گردید .در نهایت عوامل تاثیرگذار بر هماهنگی از مقاالت استخراج گردیدند.
یافتهها :پس از مطالعه عنوان ،چکیده و متن کامل مقاالت 15 ،مقاله برای آنالیز نهایی انتخاب شدند 2 .مقاله کیفی 3 ،مقاله کمی1 ،
مقاله درس آموخته 5 ،مطالعه ترکیبی و  4مقاله مروری بودند .فراوانترین عاملها از لحاظ تکرار ،عوامل مدیریت اطالعات (اشتراکگذاری
و به روز بودن) ،برنامهریزی ،فرماندهی واحد ،آموزش و ارتباطات بودند .با تحلیل مقاالت دو رویکرد اصلی برای مدیریت بالیا در دنیا وجود
داشت که شامل رویکرد هماهنگی موازی و متوالی است.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مرور نظاممند دید کلی نسبت به عوامل تاثیرگذار روی هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی -نظامی در
بالیای طبیعی میدهد .هریک از عوامل به صورت حلقههای یک زنجیر هستند که باعث میشوند که پاسخ به بالیا هماهنگتر باشد .همه
سازمانهای درگیر در پاسخ به بالیا بایستی در تدوین سیاستهای مدیریت بحران هر کشور نقش داشته باشند ،تا همه جنبهها و مسائل مهم
در نظر گرفته شود.
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روشها
معیارهای مقبولیت و استراتژیهای جستجو
روش جستجوی این مطالعه مرور نظاممند بر اساس
دستورالعمل پریزما انجام شد .جستجوی نظاممند از ژانویه  1970تا
 31دسامبر  2020در متون داوری همتا شده و انگلیسی زبان مرتبط
با سوال تحقیق که "مطالعات دیگر چه عوامل تاثیرگذاری را روی
هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی
مشخص کرده اند؟" انجام شد .ابتدا جستجوی کلی و سریع در پایگاه
کاکرین برای اطمینان از این که مرور نظاممندی در این زمینه وجود
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در بسیاری از کشورها ،به طور معمول از نیروهای مسلح برای
کمکرسانی به بالیای داخلی استفاده میشود .اغلب به دلیل همافزایی
و ایجاد اثر مکمل نیروهای غیرنظامی در مدیریت بالیا از جمله
جستجو و نجات ،تخلیه و ارائه کاالها به مردم حادثه دیده؛ نیروهای
نظامی نیز به کمک این سازمانها میآیند .با این حال فعالیت
سازمانهای نظامی بخشی از چارچوب هماهنگی با سایر سازمانهای
کمکرسان به شمار میرود .تعداد پرسنل نظامی و تجهیزات مورد
نیاز متناسب با شدت و مقیاس بال تامین میشود ( .)1از سال 1990
ارتباط بین نیروهای نظامی و غیرنظامی در بالیای طبیعی به
صورت همکاری نزدیک و همزمان در بسیاری از کشورها نمود
داشته است ( .)2برای مدیریت بالیا نه تنها نیاز به حضور نیروهای
غیرنظامی است ،بلکه نیاز به حضور نیروهای نظامی نیز هست.
هماهنگی بین نیروهای نظامی و غیرنظامی به تسریع در عملیات
کمکرسانی در بالیای طبیعی میانجامد ،و منجر به کاهش تعداد
قربانیان و خسارات میشود ( .)3در سازمان ملل متحد ،هماهنگی
بین سازمانهای نظامی و غیرنظامی ،به عنوان گفتمان مهمی بین
بازیگران غیرنظامی و نظامی در زمینه بالیای طبیعی و انسان
ساخت محسوب میشود ( .)4در بالیای طبیعی همکاری بین
نیروهای نظامی و غیرنظامی نیازمند هماهنگی است ( .)3عدم وجود
هماهنگی موجب بی نظمی و هرج و مرج در پاسخ به حادثه میشود.
لذا وجود فرماندهی واحد و منسجم میتواند این مشکالت را مرتفع
کند.
در دهه گذشته شاهد گسترش گستردهای از مفاهیم استراتژیک
بر اهمیت همکاری ،هماهنگی نظامی و غیرنظامی برای تاثیرگذاری
در عملیات در بحرانها تاکید شده است ( .)5عالوه بر این ،حضور
نیروهای نظامی در پاسخ به بالیا میتواند منجر به بروز تنش و
تفاوتهای فرهنگی و سازمانی شود ،لذا وجود هماهنگی و همکاری
بین این سازمانها رخ مینماید ( .)1اقدام نیروهای نظامی در پاسخ
به بالیا ممکن است منجر به موازی کاریهای گسترده در منابع
انسانی ،تجهیزات و خدمات شود ( .)6فقدان هماهنگی بین نیروهای
نظامی و غیرنظامی موجب شکست عملیات فرماندهی حادثه میشود.
با هماهنگی ،هر یک از سازمانهای پاسخگو هم راستای با
وظایفش اقدامات پاسخ به حادثه را انجام میدهد ( .)7در همکاری
بین سازمانهای نظامی و غیرنظامی ،مدیریت کارآمد بالیای
طبیعی معموال "با تبادل ناقص اطالعات و چالش هماهنگی همراه
است .همان طور که در اکثر کشورها تعداد زیادی از سازمانها در
همه مراحل مدیریت بحران سهیم هستند و این خود موجب بی
نظمیهای بیشتر میشود ( .)8از جمله مشکالتی که در بالیای طبیعی
از همکاری بین نیروهای نظامی و غیرنظامی نشات میگیرد شامل:
عدم وجود فرماندهی واحد ،عدم وجود ارتباطات منسجم ،عدم وجود
اعتماد دوطرفه ،تفاوت در زنجیره فرماندهی هر سازمان ،عدم توافق
بین نیروهای نظامی و غیرنظامی ،عدم وجود کارگروهی (.)9

هماهنگی غیرنظامی -نظامی در سیل جاکارتا وجود داشت
اگرچه تفاوتهایی در فرماندهی و زبان مشترک موجب ایجاد
موانعی در عملیات شرایط اضطراری شده بود .تفاوتهای فرهنگی
از جمله زبان متفاوت بین کارکنان غیرنظامی -نظامی موجب بروز
مشکالتی شده بود .با این حال حضور نیروهای نظامی بهدلیل تعداد
زیاد و آمادگی آن ها موجب پاسخ مناسب به این بال شده بود (.)10
هماهنگی بین بازیگران غیرنظامی و نظامی در امدادرسانی به
طوفان هاییان در آمریکا به خوبی انجام شده بود %71 .پاسخدهندگان
بیان کردند که نیروهای نظامی در ارائه کمکها به مردم بهتر عمل
کردند %64 .بیان کردند که هماهنگی بین غیرنظامی -نظامی
خوب بوده است %70 .گفتند که مشارکت غیرنظامی -نظامی دارای
نتیجه مطلوب بوده است .با این حال کمتر از نیمی از پاسخدهندگان
اظهار کردند که با گایدالینهای حضور نیروهای نظامی در امداد و
نجات در بالیا (گایدالین اسلو) آشنا بودند .همچنین فقط  12%از
آنها از گایدالین اسلو برای توسعه سیاستهای سازمانی در بالیا
استفاده کرده بودند (.)11
با بررسی شیوه پاسخ به بالیا و هماهنگی بین نیروهای نظامی
و غیرنظامی در دنیا و ایران میتوان تیین کرد که کشورهای مختلف
جهان دارای دو رویکرد مختلف جهت امدادرسانی در مرحله پاسخ
به بالیا هستند .گروه اول کشورهایی هستند که نظامیان و
غیرنظامیان به موازات هم در بالیا حضور دارند و به صورت موازی
به اقدامات مدیریت بالیا میپردازند و هیچکدام برتری فرماندهی
و مدیریتی ندارند .ولی به صورت کلی غیرنظامیان دخالت و وظایف
بیشتری دارند .گروه دوم کشورهایی هستند که نظامیان و
غیرنظامیان در امتداد هم هستند ولی نظامیان هماهنگ کننده
اصلی هستند و غیرنظامیان در زیردسته نظامیان به فعالیت میپردازند.
روزانه شاهد رخداد بالیای طبیعی در نقاط مختلف دنیا هستیم،
همچنین با توجه به حضور گسترده نیروهای نظامی در کمکرسانی
و برقراری امنیت در مناطق بال زده ،اهمیت هماهنگی بین نیروهای
غیرنظامی -نظامی روشنتر می شود .مقاله حاضر با استفاده از
روش مرور نظاممند با هدف استخراج عوامل تاثیر گذار در ارتقای
هماهنگی غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی در کشورهای
مختلف دنیا انجام گردید.
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نداشت ،انجام شد .مقاله مشابهی یافت نشد .جستجو در پایگاههای
،EMBASE ،Scopus ،Cochran Library ،PubMed
 Web of Scienceو  ProQuestانجام شد .همچنین در متون
خاکستری از جمله کتابها ،سایتهای اینترنتی ،مقاالت همایشی
و پایان نامهها نیز انجام شد .جستجو بین گروه کلماتی که به عنوان
یک مفهوم مجزا به حساب می آمدند از عملگر " "ANDاستفاده
شد .همچنین در بین کلمات مترادف از عملگر " "ORاستفاده گردید.
جستجو در بخشهای "عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی" مقاالت
انجام گردید .در پایگاه دادهای  PubMedاز مش ترم برای یافتن

مقاالت استفاده گردید .استراتژی جستجوی بکار گرفته شده در
جدول  1نشان داده شده است .چون که در این مطالعه ،گروه مقایسه
وجود نداشت لذا در  C ،PICOیا همان گروه مقایسه در نظر گرفته
نشد .کلید واژههای جستجو توسط پژوهشگر انتخاب گردید .در
نهایت عوامل از مقاالت انتخاب شده استخراج گردیدند .در گام بعدی،
لیست کاملی از رفرنس همه مقاالت تهیه شد و عنوان مقاالت توسط
محققان بررسی گردید و مقاالتی که مرتبط با هدف مطالعه نبوند،
حذف گردیدند .برای اطمینان بیشتر ،همه مراحل جستجو دوباره تکرار
شد .برای مدیریت منابع از نرمافزار اندنوت نسخه  X8.1استفاده شد.

جدول .1-استراتژی جستجوی بکار گرفته شده براساس عوامل موثر بر هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی
استراتژی

#1 AND #2 AND #3

PICO

#1
#2

Civil-Military OR Civil OR Military
Disaster OR Catastrophe OR Emergency OR Natural Disaster OR Flood OR
Earthquake OR Hurricane OR Cyclone OR Tornado OR Volcanic Eruption
Cooperation OR Collaboration OR Coordination

P
I

#3

نتایج
پس از جستجو در پایگاه دادهها نهایتا  4748مقاله استخراج گردید.
 2170مقاله خارج شدند ،زیرا در پایگاههای مختلف تکراری بودند.
همچنین  2473مقاله نیز خارج گردیدند ،زیرا با هدف مطالعه ناهمخوانی
داشتند .در نهایت  105مقاله باقیماند .چکیده  105مقاله باقیمانده از
مرحله قبل مطالعه گردید و  72مقاله به دلیل اینکه مرتبط با هدف
مطالعه ما نبود ،خارج گردیدند .در نهایت  23متن کامل مقاله برای
مطالعه ما انتخاب گردیدند .در نهایت از این متن کامل مقاالت15 ،
مقاله کامال هم راستا با هدف مطالعه ما بود .در نمودار  1جریان دیاگرام
انتخاب نهایی مقاالت نشان داده شده است .جدول  2خالصهای از
نوع مقاالت استخراج شده را نشان میدهد .بر این اساس  2مقاله
کیفی 3 ،مقاله کمی 1 ،مقاله درس آموخته 5 ،مطالعه ترکیبی و  4مقاله
مروری بودند .پس از خواندن مقاالت تصمیم بر آن شد که مقاالت
مروری نیز انتخاب شوند چون حاوی اطالعات ارزشمندی بودند.
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استناد باال بودند نیز به دقت ارزیابی شدند .تمام مراحل گفته شده
دوبار تکرار گردید .برای ارزیابی مقاالت نهایی انتخاب شده از
ابرزاهای کورک  ،کاسمین و استروب استفاده شد.
استخراج دادهها
پس از خواندن دقیق مقاالت ،اطالعات مورد نیاز بر اساس فرم
خالصهسازی و جمعآوری استخراج گردید .این فرم شامل قسمتهای
نویسنده مسئول ،جمعیت مطالعه ،نمونه مطالعه ،زمان انجام مطالعه،
طراحی مطالعه ،ابزار جمعآوری داده ،روش کار ،نتایج ،محدودیتها،
نتیجه گیری و عوامل تاثیرگذار روی آمادگی بود .فرمهای
خالصهسازی برای هرکدام از مقاالت انتخاب شده تکمیل گردید.
دو محقق پس از بررسی همه مقاالت ،همه فرمها را تحلیل کردند
و در جدولی نمایش داده شد .در نهایت روی مسائل دارای تناقض
در مقاالت ،سایر پژوهشگران این مطالعه نیز نظر دادند.
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معیارهای ورود :ابتدا عنوان مقاالت بر اساس عوامل موثر
بر هماهنگی بین غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی بایستی در
عنوان ،کلید واژهها و یا چکیده مقاله وجود داشته باشد انتخاب
شدند ،سپس چکیده مقاالت مطالعه شد و در نهایت متن کامل
مقاله بر اساس ابزارهای ارزیابی مورد تحلیل قرار گرفت .جستجو
این مرور نظاممند در بین مقاالت استخراج شده بین سالهای
 1970تا  31دسامبر  2020بازیابی گردید .با این حال مقاالتی که
چاپ نشده بودند ،پروتکلها ،مقاالت همایشی ،دستورالعمل ها،
گایدالینها و گزارشات سازمانهای معتبر نیز بررسی شد .مقاالت
همایشی چون کیفیت مناسبی نداشتند و حاوی اطالعات ارزشمندی
نبودند از فرآیند غربالگری حذف شدند.
مقاالت مروری ،کمی و کیفی انتخاب شدند .کلید واژههای
جستجو در عنوان ،چکیده یا کلمات کلیدی وجود داشتند .مقاالت
بایستی مرتبط با سوال پژوهش باشند .همچنین مقاالتی که طی
فرآیند داوری همتا ارزیابی شده بودند ،انتخاب شدند.
معیارهای خروج :مقاالتی که دارای متغیرهای غیر مرتبط
با سوال پژوهش بودند ،حذف شدند.
غربالگری
ابتدا ،عنوان همه مقاالت از پایگاه دادهها توسط نویسنده
بررسی گردید .مقاالتی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و
مرتبط با سوال پژوهشی مطالعه بودند ،انتخاب شدند .در مرحله بعد
چکیده مقاالت انتخاب شده ،توسط نویسنده خوانده شد .سپس
مقاالتی که کامال هم راستا با هدف مطالعه و معیارهای ورود به
مطالعه بودند انتخاب و متن کامل مقاله نیز توسط نویسنده خوانده
و ارزیابی گردید .در نهایت مقاالتی که به عوامل موثر بر هماهنگی
بین نیروهای غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی اشاره داشتند،
انتخاب شدند .برای ارزیابی مقاالت از گایدالین پریزما استفاده شد.
تورش استناد و چاپ نیز در نظر گرفته شد و مقاالتی که دارای

O
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جدول  2خالصهای از نوع مقاالت استخراج شده را نشان
میدهد .بر این اساس  2مقاله کیفی 3 ،مقاله کمی 1 ،مقاله درس
آموخته 5 ،مطالعه ترکیبی و  4مقاله مروری بودند .پس از خواندن
مقاالت تصمیم بر آن شد که مقاالت مروری نیز انتخاب شوند
چون حاوی اطالعات ارزشمندی بودند.
جدول .2-نوع مقاالت انتخاب شده
کمی
کیفی
مروری
درس آموخته
ترکیبی

20
13/33
26/66
6/66
33/33

3
2
4
1
5

تحلیل نتایج مقاالت انتخاب شده بر اساس فراوانی تکرار در
جدول  3نشان داده شده است .فراوانترین معیارها از لحاظ تکرار،

بحث
هدف این مطالعه استخراج معیارهای تاثیرگذار در هماهنگی
بین نیروهای غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی در کشورهای
مختلف دنیا بود 3 .مطالعه به صورت کمی بود که به بررسی
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نوع مطالعه

درصد ()%

تعداد

مدیریت اطالعات (اشتراک گذاری و به روز بودن) ،برنامهریزی،
فرماندهی واحد ،آموزش و ارتباطات (هر کدام ذکر شده در 9
مقاله) بود.
پس از خواندن متن کامل این  15مقاله ،در جدول  4خالصهسازی
شد .اطالعات شامل عنوان ،نویسنده مسئول ،جمعیت مطالعه،
نمونه مطالعه ،کشور ،زمان انجام مطالعه ،طراحی مطالعه ،ابزار
جمعآوری داده ،روش کار ،نتایج ،محدودیتها ،نتیجهگیری و
عوامل تاثیرگذار در هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی -نظامی
در بالیای طبیعی است .جدول  4خالصهسازی مقاالت در پیوست
 1موجود است.
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هماهنگی از طریق پرسشنامه پرداخته بودند .با این حال  2مقاله به
صورت کیفی بود که با خبرگان و متخصصان حوزه هماهنگی در
بالیای طبیعی ،مصاحبه و همچنین جلسات فوکوس گروپ برگزار
شده بود 4 .مطالعه به صورت مروری و  5مطالعه نیز به روش
ترکیبی انجام شده بود 1 .مطالعه نیز به بررسی درس آموختههای
هوریکان کاترینا پرداخته بود 4 .تا از مطالعات استخراج شده در
آمریکا انجام شده بود .پس از آمریکا ،سایر مطالعات بیشتر در
اندونزی ،هند ،ایران و پاکستان و سایر کشورهای اروپایی بهخصوص
انگلستان انجام شده بود .بهدلیل اینکه در این کشورها بالیای
طبیعی ویرانگری اتفاق افتاده بود و نیازمند هماهنگی در پاسخ به
این بالیا بود که به بررسی اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای
نظامی و غیرنظامی و هماهنگی بین آنها پرداخته بودند.
جدول .3-عوامل تاثیر گذار در هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی-نظامی
در بالیای طبیعی
فراواني

معیار
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مدیریت اطالعات(اشتراک گذاری و به روز بودن)
برنامه ریزی
تقسیم کار
فرهنگ کار
ترمینولوژی و زبان مشترک
حضور افسر رابط و هماهنگی
فرماندهی واحد
تشکیل کارگروه ها
استقرار پست های فرماندهی و مرکز هدایت عملیات
برقراری ساختارهای هماهنگی قبل از رخداد بال
آموزش
تمرین
ارتباطات
گزارش دهی و گزارش گیری منظم
دانش و آگاهی
حمایت های قانونی و اجرایی
اعتماد
زنجیره فرماندهی
روش های عملیات استاندارد
برگزاری جلسات روزانه
توسعه گایدالین ها ،پروتکل ها و دستورالعمل ها
هدف مشترک
تمرکز بر روی زمان
سازماندهی
رهبری مشخص
تجربه
کنترل
منابع
سیاست ها
ترتیب اجرای ماموریت ها
امنیت

9
9
4
5
5
8
9
3
6
3
9
7
9
4
6
3
5
6
3
6
5
4
3
3
3
3
5
3
3
3
3

در سیل جاکارتا هماهنگی مناسبی بین نیروهای غیرنظامی-
نظامی وجود داشت اگرچه تفاوتهایی در فرماندهی و زبان مشترک
موجب ایجاد موانعی در عملیات شرایط اضطراری شده بود.
تفاوتهای فرهنگی از جمله زبان متفاوت بین کارکنان غیرنظامی-
نظامی موجب بروز مشکالتی شده بود .با این حال حضور نیروهای
نظامی بهدلیل تعداد زیاد و آمادگی آنها موجب پاسخ مناسب به
این بال شده بود ( .)3فرهنگ کاری موضوعی است که از عقاید و
باورهای افراد در محیط کارشان شکل میگیرد ،اگر فرهنگ مثبت
شکل گرفته باشد میتواند به ارتقای هماهنگی بین پرسنل
سازمانهای مختلف در پاسخ به بالیا تاثیر مثبت و همافزایی کننده
داشته باشد.
سابقهای طوالنی از حضور نیروهای غیر نظامی -نظامی در
حوادث و بالیای بزرگ در آمریکا و سایر نقاط دنیا وجود دارد .به
طور خاص پس از هوریکان کاترینا به مساله فرماندهی واحد
پرداخته شد .به دلیل این که پس از بال ،چالشهای سیاسی زیادی
در خصوص همکاریهای غیرنظامی -نظامی به وجود آمد .به
همین دلیل پس از این بال ،بسیاری از قوانین و سیاستهای کشور
آمریکا تغییر کرد .برای این منظور دو راهکار وجود دارد )1 :وجود
یک فرمانده واحد  )2وجود دو فرمانده غیرنظامی و نظامی و
هماهنگی بین آنها .استفاده از زنجیره فرماندهی میتواند منجر به
ارتقای یکپارچگی تالشها ،بهبود همبستگی ،کاهش دوباره کاریها،
کاهش درگیریهای عملیاتی ،افزایش آگاهی از وضعیت شود (.)12
استفاده از این رویکرد به شرایط هر کشور ربط دارد .نیروهای
نظامی تعهدپذیری بیشتری نسبت به سایر سازمانها در پاسخ به
بالیا دارند .همین موضوع میتواند دلیلی برای این باشد که نظامیان
فرمانده اصلی مدیریت بالیا باشند ( .)13یک فرمانده غیرنظامی
نمیتواند به فرماندهان نظامی دستور دهد و یا الاقل دستور قاطعی
نمیتواند بدهد .فرماندهان نظامی قانونمندتر و نظاممندتر از
پرسنل سایر سازمانهای دیگر هستند.
پرسنل مهمترین جزء هماهنگی هستند ،سازمانها بایستی در
راستای ارتقای دانش و مهارت پرسنلشان بکوشند تا در زمان
رخداد بالیا هماهنگی بین افراد افزایش یابد .برای ایجاد هماهنگی
برای هر ارگانی با ارزشترین مهره پرسنل میباشد و تا زمانی
نیروی انسانی مناسب و مدیریت مناسبی در این زمینه نباشد ،باعث
هدر رفت منابع خواهد شد؛ یعنی کارایی و اثر بخشی و در نهایت
بهرهوری پرسنل مهمترین اصل است و باید بیشترین توجه را به
آن اختصاص داد.
در حالی که ساختار فرماندهی و کنترل بوروکراتیک از باال به
پایین ،اغلب در ادبیات فاجعه مورد انتقاد قرار میگیرد ،با این حال،
این ساختار ایجاد یک پیوند فرماندهی یکپارچه و متحد بین ارتش
و سازمانهای متعدد در بالیا میکند ،که ممکن است برای مقاصد
ارتباطی و هماهنگی آینده مفید باشد ( .)14استفاده از ساختار
فرماندهی واحد باعث میشود که اطالعات به صورت دقیق و
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صحت بیشتری بین اعضای سطوح پایین سازمان جابهجا شود .البته
حضور افسر رابط و هماهنگی بین سازمانهای الزامی است .این
افسر نقش کلیدی در وصل کردن سازمان ها به هم دارد .و در
صورت نیاز اطالعات را میگیرد و همچنین پخش میکند (.)13،15
هماهنگی موثر در پاسخ به شرایط اضطراری نیازمند به اشتراک-
گذاری اطالعات ،اعتماد بین پرسنل و ارتباطات صحیح است .عدم
اطمینانهای بین سازمانی با به اشتراکگذاری اطالعات میتواند
حل شود .به اشتراکگذاری اطالعات به تنهایی در افزایش
هماهنگی در مدیریت بحران کافی نیست ،بلکه به اشتراکگذاری
مفاهیم و ادراک مدیران و فرماندهان از مدیریت بالیا بسیار مهمتر
است .همچنین برگزاری دورههای آموزشی نیز در ارتقای دانش و
آگاهی پرسنل سازمانها موثر است ( .)16،17سیستمهای یکپارچه
مستندسازی اطالعات میتواند به ارتباطات بهتر و رسیدن به
ترمینولوژی مشترک بین پرسنل سازمانهای درگیر در مدیریت
بالیا کمک کند ( .)18،19برای هماهنگی موفق نیاز به ارتباطات
شفاف و واضح است .هر چه تبادل اطالعات با شفافیت بیشتری
انجام شود ،اعتماد بین سازمانها نیز افزایش مییابد.
سیاستهای متفاوت ،تصمیمگیری بروکراتیک و عدم اعتماد
از عوامل بسیار مهم عدم هماهنگیاند .سیاستها میتواند بر روی
ایفای نقشها ،مسئولیتها ،اختصاص منابع تاثیر بگذارد و بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم بر روند مدیریت بالیا اثرگذار باشد (.)20
دولتهای مرکزی بایستی سیاستها ،قوانین و پروتکلهای
هماهنگی بین سازمانهای مختلف در زمان بالیا تدوین کنند که
همه سازمانها ملزم به استفاده از آن شوند.
یکی از چالشهای هماهنگی بین سازمانها ،عدم وجود هدف
مشترک است .اگر همکاری بین سازمانها بیشتر شود و از قوانین
و قواعد سازمانها مطلع باشند ،سریعتر به هدف واحد که همان
مدیریت سریع و مناسب بالیا است ،میرسند.
برگزاری تمرینها و آموزشها میتواند موجب همافزایی بین
نظامیان و غیرنظامیان شود ( .)3،17،19همچنین شرکت در
کارگاههای آموزشی و آگاهی از دستورالعملها و گایدالینها نیز به
یکپارچه شدن فعالیت سازمانها کمک میکند ( .)21تمرینها
بایستی به صورت مداوم و در دورههای زمانی  6ماهه برگزار شود.
پس از برگزاری تمرینها ،نقاط قوت و ضعف عملیات بررسی
میشود و در جهت رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوتها تالش
شود و به عنوان درس آموخته برای شرایط واقعی نیز از آنها
استفاده کرد.
غیرنظامیان از حضور نظامیان در مدیریت بالیا ترس دارند .با
این حال با تقویت بخش نظامی میتوان هماهنگی بین این دو
بخش بیشتر شود .ترس از بروز نظامی شدن روی عملکرد بخش
غیر نظامی نیز تاثیر میگذارد .با این حال نتایج مطالعات در سایر
نقاط دنیا نشان میدهد که حضور نظامیان ممکن است موجب کم
رنگتر شدن مسائل فرهنگی شود ( .)22نظامیان با انجام فعالیتهای

هدفمندتر میتوانند تضادهای فرهنگی بین جوامع را از بین ببرند و
بالیا را بهتر مدیریت کنند.
نیروهای نظامی تمایل به رهبری کل تیمهای نظامی و
غیرنظامی را دارند و اگر این مسئولیت به آنها واگذار نشود ،ممکن
است بی میل شوند ( .)23برگزاری جلسات به صورت روزانه به
هماهنگتر شدن نیروهای سازمان های مختلف کمک میکند .اگر
جلسات روزانه در ابتدا و یا در انتهای روز برگزار شود و همه
فرماندهان نظامی و غیرنظامی در خصوص فعالیتهایی که باید
انجام دهند به بحث و تبادل نظر بپردازند ،باعث میشود که از
فعالیت سایر سازمان ها نیز آگاه شوند .و دوباره کاریها و فعالیتهای
موازی حذف شود.
مدیریت موثر بالیا نیازمند هماهنگی سطوح محلی ،ملی و حتی
بین المللی است ( .)24اگر در مراحل اولیه پس از بالیا ،فعالیت همه
سازمانها مدیریت شود ،کمترین مشکالت به وجود میآید.
سازمانهایی که به طور معمول با سایر سازمانها همکاری میکنند
و این فعالیتها را تشویق و ترویج میکنند ،در هماهنگی بهتری
هستند.
توسعه هماهنگی و همکاری بین سازمانهای غیردولتی و
دولتی به مدیریت بهتر بالیا منجر خواهد شد .حضور نیروهای
نظامی موجب کنترل و مدیریت بهتر امنیت در زمان بالیا میشود.
سیستمهای هماهنگی بایستی قبل از رخداد بالیا راه اندازی شده
باشند .این امر به کاهش همپوشانی و کاهش دوباره کاری و برنامه-
های تکراری میانجامد ( .)13،25تفاوت در شیوههای کار و فقدان
دانش و آگاهی از ویژگیهای سایر سازمانها موجب به وجود آمدن
سوءگیری و قضاوتهای نادرست میشود که ریشه بروز
ناهماهنگیها است .فرهنگهای کاری متفاوت ،استانداردهای
سازمانی متفاوت ،و کدهای قانونی متفاوت موجب بروز ناهماهنگی
بین نیروهای نظامی و غیرنظامی میشود .عدم اعتماد بین نیروهای
نظامی و غیرنظامی نیز به ناهماهنگتر شدن مدیریت بالیا کمک
میکند ( .)18با این حال ،راهاندازی سامانه فرماندهی حادثه در
هماهنگ کردن پرسنل سازمانهای مختلف میتواند موثر باشد
( .)19سامانه فرماندهی حادثه یک ساختار سازمانی برای مدیریت
منابع و پاسخ صحیح به بالیا است .در این ساختار ،سازمانهای
مختلف قرار میگیرند و فعالیتهایشان در جهت پاسخ واحد به
حادثه یکپارچه میشود.
هماهنگی غیرنظامی -نظامی در مدیریت بالیا موضوع خیلی
مهمی است .در بالیای طبیعی ،نیروهای نظامی میتوانند به عنوان
ساختار حمایتی و یا حتی پرسنل عملیاتی اقدام کنند و شکافها و
مشکالت بین نیروهای غیرنظامی را کاهش دهند ( .)3اطمینان از
اجرای وظایف هر یک از پرسنل سازمانهای درگیر در پاسخ به
بالیا مسئولیت مدیران هر سازمان است (.)17
بکارگیری نیروهای نظامی برای حمایت از دولتها در پاسخ به
بالیا در سرتاسر جهان یک امر معمول است .با این حال رویکرد
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نتایج حاصل از این مرور نظاممند دید کلی نسبت به عوامل
تاثیرگذار روی هماهنگی بین نیروهای غیرنظامی -نظامی در بالیای
طبیعی میدهد .ممکن است عوامل پنهان دیگری نیز بر روی هماهنگی
غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی تاثیر داشته باشند ،به این منظور
مطالعات بیشتری روی این موضوع باید انجام شود .هر یک از عوامل
به صورت حلقههای یک زنجیر هستند که باعث میشوند که پاسخ به
بالیا هماهنگتر باشد .همه سازمانهای درگیر در پاسخ به بالیا بایستی
در تدوین سیاستهای مدیریت بحران هر کشور نقش داشته و تابع یک
مدیریت واحد باشند ،تا همه جنبهها و مسائل مهم در نظر گرفته شود.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به این که نیروهای نظامی اعم از پرسنل نظامی و کادر بهداشت
و درمان در بیمارستانهای نظامی از اجزای مهم و کلیدی در پاسخ
به حوادث و بالیا هستند ،لذا افزایش دانش و آگاهی و مهارت آنها
در خصوص مدیریت بالیا به کاهش اثرات مخرب بالیا میتواند
کمک کند .پیشنهاد میگردد الگوی هماهنگی غیرنظامی -نظامی
در بالیای طبیعی در جوامع مختلف طراحی و اعتباربخشی گردد تا
سازمانهای بینالمللی از آنها برای مدیریت و سیاستگذاریهایشان
استفاده کنند .نتایج این مطالعه میتواند برای تدوین ابزار جامع سنجش
هماهنگی غیرنظامی -نظامی در بالیای طبیعی بکار رود.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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هر کشور در پاسخ به این بالیا متفاوت است .در پاسخ به هوریکان
کاترینا تنشهای سیاسی بین دولت و فدرال ایجاد شد ،که موجب
بینظمی در پاسخ شده بود .با این حال ،فرمانده غیرنظامی نمیتواند
دستوراتش را به فرماندهان نظامی تحمیل کند ،به خاطر همین
پیشنهاد میشود که فرمانده حادثه نظامیان شوند .ایجاد یک ساختار
فرماندهی یکپارچه بین ارتش و سایر سازمانهای درگیر میتواند
موجب افزایش هماهنگی شود ( .)12سیستمهای هماهنگی بایستی
قبل از رخداد بالیا راهاندازی شده باشند .این امر به کاهش همپوشانی
و برنامههای تکراری میانجامد (.)25
بر اساس نتایج این مرور نظاممند میتوان بیان داشت که
کشورهای مختلف جهان دارای دو رویکرد مختلف جهت
امدادرسانی در مرحله پاسخ به بالیا هستند .گروه اول کشورهایی
هستند که نظامیان و غیرنظامیان به موازات هم در بالیا حضور
دارند و به صورت موازی به اقدامات مدیریت بالیا میپردازند و هیچ
کدام برتری فرماندهی و مدیریتی ندارند .ولی به صورت کلی
غیرنظامیان دخالت و وظایف بیشتری دارند .گروه دوم کشورهایی
هستند که نظامیان و غیرنظامیان در امتداد هم هستند ولی نظامیان
هماهنگکننده اصلی هستند و غیرنظامیان در زیر دسته نظامیان
به فعالیت میپردازند.
یکی از محدودیتهای این مطالعه این است که فقط مقاالت
انگلیسی زبان انتخاب شدند .نقاط قوت مطالعه شامل بررسی طیف
وسیعی از پایگاه دادهها و انتخاب مقاالت گوناگون برای تحلیل
نهایی بود.
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