فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردیسال هفتم ،شماره  ،6931 ،72صفحه 26 -607

ارائه مدل نظری هماهنگی بینسازمانی در مدیریت راهبردی بحرانهای
طبیعی با روش فراترکیب
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تاريخ پذيرش52/50/52 :

چکیده
هماااهن ی بااینساااانا ی ،عااان ی نهااد در نااديريت راهبااردی بحاارا هااای طبیعاای اساات.
بررسی نشاکت

و چااششهاای اشای اا وقاع بحارا هاای طبیعای نؤياد ايان واقعیات اسات

کااع عم کاارد ساااانا هااا در اي ان حااعاه همااعاره بااا کاس ا یهااايی همااراه اساات .هاادا اياان
پااهوهش ،احصااا ععانااو و نعا ااث نااؤ ر باار هماااهن ی بااینساااانا ی در نااديريت راهبااردی
بحاارا هااای طبیعای و ارائااع ناادشی اااری اا رواباان بااین اياان ععانااو اساات .شااذا بااا اسا زاده اا
روش فراترکیب ،ياف عهاای نااشعاا

ا جاا شاده باعصاعر

ااا نناد ناعرد بررسای ،تز ایر و

تح یاو قارار گرف ااع اسات .اع باار ععانااو احصاا شااده اا نااشعاا

ک اب اآ هااای باا اسا زاده اا

روش دشزی و با بهرهگیری اا نصااحبع باا ربرگاا ناعرد بررسای قارار گرف اع اسات .ياف اعهاای
تحقیق نعيد ايان نا اب اسات کاع همااهن ی باینسااانا ی در ناديريت راهباردی بحارا هاای
طبیعاای اا چهااار عانااو «فرنا اادهی يکرارچااع»« ،نااديريت ارتباطااا »« ،نااديريت اطتعااا » و
«نااديريت ننااابث» تااا یر ناایپااذيرد .اياان ععانااو چهارگا ااع رااعد اا ن غیرهااای ن ا قوِ قااا ع ،
بر انااعرياا،ی ،آنااعاش ،تماارينونااا عر ،ارايااابیو اااار

در حااعا شاابک رواباانر رساامی

بااینساااانا ی و همچنااین ععانااو فااردی ،ععانااو ساااانا ی و ععانااو نحیااای در حااعا شاابک
روابن غیررسمی بینساانا ی تا یر نیگیر د.
کلیدواژهها :بحرا های طبیعی ،هماهن ی بینساانا ی ،نديريتراهبردی بحرا  ،روش فراترکیب.

 - 1دا شجعی دک ری آيندهپهوهی دا ش اه و پهوهش اه عاشی دفا ن ی و عي نده ن ئعلCrisis1391@gmail.com .
 - 2عضع هیئت ع می دا ش اه جانث انا ح ین

(ع یعاش ت ).

فص نانع ع می پهوهشی نااشعا

مقدمه
بحرا های طبیعی و هماهن ی بینساانا ی در نديريت اين ع اا بحرا ها يکی اا دغدغعهاای
اص ی در ب یاری اا کشعرهای جها است .براساس اصو ت صا

گرائای و تق اید وظاايف ،باع

نناعر نديريت بحرا های طبیعی گ رده نیباي ت ساانا های ن

ف با حاعاههاای ت صصای
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ن زاو

در کنار يکدي ر جمث شده و بع صعرتی هماهنگ بع ارائع رادنا

هادافا،ا باع یااننادا

صحن بحرا اقدا مايند .فقدا اين ع اا هماهن ی در نديريت بحارا هاای طبیعای ،عاعار
سن ین و گاه غیرقابو جبرا ی نا ند افا،ايش ت زاا  ،جراحاا  ،ه،يناع هاای نااشی ،بهادري
دوبارهکاری ،نعاایکاری ،اتتا انا  ،اتتا سرنايع ،ا جا اقدانا

ِ

ای،

هیجا ی و ورود ساانا ها باع

حعاههای عم یاتی غیرنرتبن را با رعد بع همراه رعاهد داشت و ا رب شی سی د ناديريتبحارا
را با قصا نعاجع رعاهد کرد.
بررسی ن ع و ادبیا

ع می پیرانع نعضع هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی

شا دهنده فقدا رهیافتهای اری ن قن دررصعص ععانو تأ یرگذار بر اين حعا نااشعاتی
نیباشد .شذا ن ئ

اص ی اين پهوهش فقدا شنار ی جانث و ندل اری فراگیر درباره ععانو

تأ یرگذار بر هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی است .سئعال پهوهش عبار
است اا« :ععانو نع ر بر هماهن ی بین ساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی کدانند و ع راباع
بین آ ها چ ع ع است؟» .در رصعص اهمیت ا جا اين پهوهش نی تعا گزت :احصا ععانو
نع ر بر هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی و تبیین روابن اری فی نابین آ ها،
نیتعا د چارچعبی اری برای تعسع دا ش نرتبن با هماهن ی بینساانا ی در نديريت راهبردی
بحرا های طبیعی فراهد آورد .همچنین رت های اری نعجعد در دا ش نرتبن با هماهن ی
بینساانا ی در نديريت راهبردی بحرا های طبیعی کع شناسايی و تعجع بع آ ها در عم کرد
ساانا های ذیصتح تأ یر بعس،ايی رعاهد داشت اا اين طريق نرتزث نیگردد و اا طرفی
نیتعا د نعجب باابینی سار ارهای ساانا ی دس اههای ذیصتح و شبکع روابن رسمی و
غیررسمی بین آ ها و ارتقای کارآندی ساانا ها در ارائع ردنا

گردد .با ا جا اين پهوهش،

ععانو شنار ی و دا شی کع بع عنعا ايربنای راه کارهای اجرايی در هماهن ی بینساانا ی در
نديريت راهبردی بحرا های طبیعی ق مداد نیشعد تقعيت نیگردد .بهرهگیری اا ياف عهای اين
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پهوهش گانی اساسی است در جهت ارتقا ساح هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های
طبیعی و ايجاد فضايی کع در آ اقدانا

و عم کرد ساانا ها با هد پیع د رعرده و ساانا ها

يکدي ر را پش یبا ی و تقعيت مايند ،بع گع عای کع با حداقو ه،ينع و صرا ننابث ،به رين ايج

ارائع ندل

مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

نمکن حاصو گردد.
 -1مفهومشناسی متغیرها:

 -هماااهنگی بااین سااازمانی :ايجاااد هم ااعيی باارای ي ا

نناااعر نش ا رک(دراب ا ،)58:1909،

نش ا رک(جاادی ،)91:1902،طراحاای و اجاارای بر انااعهااا و راان نشاایهااا تعساان دو يااا چنااد
ساااانا بااعنناااعر دس رساای بااع اهااداا نش ا رک (آقاجااا ی ،)511:1900،ا جااا فعاشیااته اای
ي ا ساااانا بااعصااعر

ج،ئاای اا ي ا

فراينااد ک اای (هااال ،)819:1522،هااد ااعايی اقاادانا

نشااارکتکنناادگا بااا هاادا غ بااعباار چاااششهااا (پعرحیاادری )291:1951،و هاي ااا فرايناادی
جهاات فعاشیاات تمااا ساااعح درکنااار يکاادي ر بااعطااعر نااع ر و کارآنااد (ع مااداری)555:1905،

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

ايجااااد اااععی هاااارنع ی باااین قاااشآفريناااا ن ااا قو بااارای دسااا یابی باااع هااادفی

اا جم ع تعاريزی است کع بارای همااهن ی باینسااانا ی ارائاع شاده اسات .تماانی تعااريزیکاع
اا هماااهن ی بااینساااانا ی بااععمااو آنااده ،باار همکاااری و همراهاای در تاادوين بر انااعهاا و يااا
سااانا دهی آ هاا باعننااعر دس رسای باع اهاداا و نقاصاد نشا رک باین دو ياا چناد ساااانا
تاکید معدها د.
 شبکة روابط رسمی و غیررسمی بینسازمانی :شبک روابن رسمی بع نعنی سار ار آگاهآ های ااقشها دربین چندين ساانا است کع بعصعر

رسمی ساانا دهی وتعیین شدها د .شبک روابن

غیررسمی در دل ساانا رسمی پديدار شده و درعین حال برآ ا ر نیگذارد .درواقث هر ع
سار ار روابنرسمی چهر دونی دارد کع بععنعا شبک روابن غیررسمی شنار ع نیشعد .انا ی
نیتعا ن ايو نديري ی بینساانا ها را تما وکمال درک کرد کع عتوه بر سار ار رسمی بین
ساانا ها ،اا هنجارها ،گروهبنديها و روابن غیررسمی نیا آ ها ی ،آگاهی داشت(نحمدی
کن را ی.)12:1955،
 مدیریت ارتباطات :فرآيندی کع نديرا بع وسی آ سی می را برای تبادل اطتعاساانا های دي ر برقرار ساا د .اين اطتعا

و نعاا ی باا

تبادشی کع ااطريق کا الهای ارتباطی نبادشع نیشاعد،

درصعرتی کع ح یاالنکا بعهن ا  ،ن ناسب با حعا عم کردی ساانا های دريافتکنناده ،صاحیح
و کانو باشد نیتعا د گا ب،رگ و اساسی در نديريت بهین بحرا باشد.
 -مدیریت اطالعات :سی میکع باا ايجااد اسا ا داردها ،قاعا ین ،راننشایهاای الا و ابا،ار ،باع
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ساانا های رصعصی و دوش ی در هم ساعح شهری ،اس ا ی ،نناقعای و کشعری انکا نایدهاد
تااا بااا درکنااارهااد قاارار داد اطتعااا

رااعد ،بااع طاارح واحاادی باارای عم یااا

دساات

يابند(واشش.)05:1901،
 -مدیریت منابع :هماهنگساای و اار

برننابث وطراحی سی دها وفرآيندهايی کع هن ا وقاع
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بحااارا  ،اسا ا زاده صاااحیح و اناااا نناااد اا نناااابث را بااارای ناااديرا بحااارا انکاااا پاااذير
نی مايد(واشش.)12:1901،
 تمرین و مانور :تمرين و نا عر ،شبیعساای شراين بحرا ی قبواا وقع بحرا است کع باع ننااعرباال برد ساح آگاهی ،آنعاش نهار هایعم ی ،ارايابیو پايش بر انعهای تدوين شاده و ارتقاا
ساح آنادگی درجانعع اجرا نیشعد(ع مداری.)815:1908،
 -2پیشینه تحقیق

سااامیراساااادا

پعرح اااینی و همکاااارا ( )1955در نقاشااا «اراياااابی کاااارکرد همااااهن ی

سااانا هاای ن ائعل در نااديريت بتياای طبیعای» کاع برگرف ااع اا پاياا اناع کارشناسای ارشااد
ناایباشااد ،بااع تعیااین نصاااديق عم یاااتی هماااهن ی ااانا ع  ،اسا را ع ااو ايجاااد هماااهن ی
ااانا ع

و ارائااع راهکااار و پیشاانهاد جهاات حصااعل بااع هماااهن ی نااؤ ر در هاار ياا

اا

واکنشها پردار ع است.
فاطمااع عباااس ااهاد و نینااا عناب ا ا ی( )1951در نقاشاا «بررساای ععانااو نااع ر باار هماااهن ی
بااینساااانا هااای اجرائاای درگیاار در نااديريت بحاارا هااای طبیعاای در اسا ا رراسااا جنااعبی»
ععانااو نااع ر باار هماااهن ی دس ا اههااای اجراياای درگیاار در نااديريت بحاارا هااای طبیعاای در
اس ا رراساا جناعبی را ناعرد پاهوهش قارار داده اسات .ياف اعهاای حاصاو اا ايان پاهوهش
و پهوهش سمیراسادا

پعرح ینی در بنیآ های اری تحقیق ارائع شده است.

پااائعل ساااشمع و همکاااارا اا دا شاا اه برو اااو شنااد ( )5555ضااامن پااهوهش در انیناااع
هماهن ی نیاا سااانا هاای ااانی و غیر ااانی (در شاراين بحارا هاای طبیعای) و شناساائی
ن ائو و ارائع راه حوهاايی ،بار روی نشاکت

فراوا ای کاع بار سار راه تاتشهاای ااانی باع

نناعر کاار باا سااانا هاای غیار ااانی در شاراين بحارا هاای طبیعای نعجاعد اسات تمرکا،
مااعدها ااد .هاادا اا پااهوهش آ هااا در وه اا اول شناسااايی ن ااائ ی اساات کااع نااا ث اا
هماهن ی نیا سااانا هاای ااانی و غیر ااانی در شاراين بحارا هاای طبیعای نایشاعد و در
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وه ا دو بیااا راهنمااايیهااائی در رصااعص تقعياات هماااهن ی بااین ساااانا هااای اااانی و

ارائع ندل

غیر اانی ،در طی واکنش اضاراری بع حعادث است(ساشمع .)19-51 :5555،
ح نع ی آقاجاا ی در نقاشا «ارائاع نادل ايجااد همااهن ی باین سااانا هاا» باع ارائاع نادشی در
بینساانا ی را نیتعا در قاشب پنج ق مت ذيو ارائع معد(آقاجا ی.)15 :1909،
تصمیمات اولیه

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

تصمیمات سازمانی منفرد
تصمیمات سازمانی مشترک
اقدامات مشترک
ارزیابی اثربخشی ایجاد هماهنگی

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

اياان رصااعص پردار ااع اساات .براساااس ياف ااعهااای اياان پااهوهش ،ناادل ايجاااد هماااهن ی

معدار  .1ندل ايجاد هماهن ی بین ساانا ها-آقاجا ی()1909

پاااال دب یع.نات ااایر و بارباااارا آر.نع ااای در ک اااا

«ععاناااو نعفقیااات همکااااری» ،ععاناااو

تا یرگااذار باار همکاااری را در شااش طبقاا ک ایِ  )1نحااین  )5اعضااا  )9فراينااد /سااار ار )8
ارتباطااا

 )2هاادا و  )1ننااابث تق اایدبناادی ناای کننااد .عي اانده ضاامن برشاامرد ک یااع

ععان ی کع در شش طبقاعبنادی ناذکعر جاای نایگیر اد ،بار ويهگایهاا و قاب یاتهاای اعضاا
همکااار ای ارِ اع ماااد ،درک و اح اارا ن قابااوب ترکیااب نناساابب تعا ااايی سااااش و ااع ت قاای
اعضا اا نی،ا سعد رعد اا همکاری تاکید نیکند.
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 -3بنیانهای نظری(با بهرهگیری از روش فراترکیب)

اری در تحقیقاتی کع اا روش کیزیِ فراترکیب بهره نیگیر اد ،اا اصاعل و

نبا ی و چارچع

جريا قاشب روششناسی(رويکرد کمی) پیروی میکند .شذا پردار ن بع بنیا های اری هماهن ی
بینساانا ی در نديريت راهبردی بحرا های طبیعی در اين پاهوهش ساارت ن زااوتی دارد کاع اا

بینرش عای دا ش راهبردی ،شماره  52تاب ا 1951

اش عی اير تبعیت نی کند(نشروح روششناسی تحقیق در ب ش نربعطع بیا رعاهد شد.
تنظیم سئوال پژوهش

مرور ادبیات به شکل سیستماتیک

جستجو و انتخاب متون مناسب
استخراج اطالعات متون

تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی
کنترل کیفیت
ارائه یافته ها

معدار  .5اش عی باروس و سا دوسکی()5552
فراترکیب نا ند فراتح یو ،برای يکرارچعساای چندين نااشعع برای ايجاد ياف عهای جديد و تز ایر
آ ها بعکار نی رود .با اين حال بررتا فراتح یو کع بر دادههای کمی و رويکردهای آناری تاکیاد
دارد ،فراترکیب بر نااشعا

کیزی و تز یر و تح یو عمیق آ ها بع جهت فهد عمیاقتار اسات( قی

ااده و همکارا  )91 :1959،و بع جای ارائع رتصع جانعی اا ياف اعهاا ،يا

ترکیاب تز ایری اا

ياف عها را ايجاد نیکند .براين اساس باروس و سا دوسکی( )5552روش هزت گانی ذيو را بارای
فراترکیب ارائع معدها د( یرونند و همکارا  .)101 :1951،بنابراين ،بارای احصاا ععاناو و نعا اث
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و ک اب باا

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

 -1-9تناید سئعال پژوهش :سئعال تحقیق عبار

است اا «ععانو نع ر بر هماهن ی باینسااانا ی

کدانند و ع راباع بین آ ها چ ع ع است؟»
 -5-9نرور ادبیا

بع شکو سی ماتی  :در نرور ادبیا

پهوهش بع شناسائی نقاال

اس زاده اا واژههای ک یدی نثو «بحرا های طبیعی»« ،هماهن ی باینسااانا ی»« ،ناديريتراهباردی
بحرا » و «نعا ث هماهن ی» در با

های اطتعاتی ک اب ا اع هاای ت صصای دا شا اه هاا ،نراکا،

پردار ع شد و  259نقاشع و  101ک ا
 -9-9ج جع و ا ا

مايا گرديد.

ن ع نناسب :پس اا بررسی عناوين نقاشع و ک ب ،با تعجاع باع نعضاع ،

هدا و سئعال پهوهش ،تعداد  92نقاشع و  50ک ا
نااشعع و تعداد  11نقاشع و  55ک ا
 0عنعا نقاشع و  12عنعا ک ا

ا ا

ا ا

گرديد .چکیده نقاال

شد .پس اا نااشعع کانو نقاال

و ک یا

کب

وکبا ا

شده

نناسب پهوهش حاضر جهات اسا را اطتعاا

عتوه بر ناعارد ناذکعر ،در ايان پاهوهش اا طارح جاانث انادادو جاا

شانار ع شاد.

کشعر(نصاع

واياارا ب )1905و قااا ع تشااکیو ساااانا نااديريت بحاارا کشعر(نصااع

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

ع می ،سايتهای ع می پهوهشی نع بر و همچنین نجمععع نقااال

هماايشهاای ع مای نارتبن

هیئات

نج ااس شااعرای

استنیب )1902بهره گرف ع شد.
 -8-9اس را اطتعا

ن ع  :دراين گا  ،نقاال

و ک ب نن ب نااشعاع و اطتعاا

نارتبن باا

نعضع  ،هدا و سئعال پهوهش اا ن ن آ ها اس را گرديد کع بع شرح ذيو نیباشد:
تعناس.ای.دراب

و جراشدجیهعاتمر نعا اث همااهن ی باینسااانا ی را واهماع سااانا هاا اا

تضعیف هعيت و اس قتل ساانا ی ،بدگما ی ساانا ها
سايرين اا ننابث کمیا

بت بع يکدي ر دررصعص سع اسا زاده

و اراشمند وعد تناسب در ا زا ساانا هاای ن

اف دساتا ادرکار اا

ايجاد هماهن ی برنیشمار د(دراب .)55:1909،
چن 1و همکارا نع قد د کع ايجاد هماهن ی بینساانا ی در شراين نديريت بحرا هایطبیعی،
بعع ت وجعد شرايای همچع عد اطمینا  ،حعادث اگهاا ی و غیارنن ااره ،راار انکاا وقاع
ت زا

تعدهای ،نقادير بااليی اا فشار انا ی ،کمبعد شديد ننابث ،آسیب در نقیاس وسایث و ارا تل

در بهرهگیری اا ايرسارتها همچع برق ،ن ابرا
نعضع بعوسی ععان ی نا ند واب

و حموو قاو هماراه باا سا ی اسات .ايان

یهای ن قابو ايرسارتها ،دراشاتهاای گ ا رد ش صای،

تضاد ننافث ساانا ها و تقاضای باال برای ک اب اطتعاا

باعنعقاث پیچیادهتار نایشاعد(.چن و
Chen 1
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همکارا .)11-29: 5550 ،
سید نجید جدی ضمن بررسی بحرا های طبیعی دهعهای اریر در داروکشاعر ،بررای نعا اث
هماهن ی بینساانا ی را تماي،ا

فرهن ی(اعد اا فردیوساانا ی) ،ا صا

آ ها اا به رينها و نناسبترينها ،عد تعجع بع تزاو

نديرا بجای ا اا

ويهگایهاای ناديريت در شاراين عاادی

بینرش عای دا ش راهبردی ،شماره  52تاب ا 1951

بت بع ويهگیهای نديريت در شراين بحرا  ،وجعد تعار

بینساانا ی ،بعد اع مااد ،تارس اا

بررعرد ،عد تعهد ،پرهی ،اا ن ئعشیتپذيری و بیتعجهی بع یج کار ،پیشداوریهای ساانا هاا
بت بع يکدي ر ،رقابت بینساانا ی بعنناعر نحعری شا داد قش ساانا راعد در ناديريت
بحرا و هاي ا تا یر وجعد برری ار تفا

و گرايشا

سیاسای برنایشامارد (جادی-95 :1902،

.)91
دو اشد واشش نع قد است در صعرتی کع ساانا ها ب عاهند نديريت بحرا کارآندتاری داشا ع
باشند ،نیباي ت بعصعر

هماهنگ عماو ماعده و در وظاايف يکادي ر تادارو ايجااد نمايناد

(واشش .)20:1901،شذا ضروری است کع ساانا ها در تما ساعح و بعشک ی صحیح آنعاش ببیناد
و تعا ايی رعد را برای ناديريت ا اعا ساعا ح افا،ايش دهناد .همچناین سااانا هاای ناذکعر و
یرویا ا ی آ ها بايد در تمرينونا عرها با ساير ساانا ها شرکت کنند تاا تاعا همااهن ی باین
آ ها اف،ايش يابد .اين ع تمرينها ساح همکاری بینساانا ی را ارتقا ب شیده و باعا

رعاهاد

شد ساانا های ن عدد دریو در نديريت بحرا با آشانايی قب ای کاع هن اا تمارينهاا باعدسات
رعد را به ر و کانوتر ارائع مايند .فرنا دهی يکرارچع ،ارتباطا

آوردها د ردنا
و اش راک اطتعا

ناع ر ،ناديريت

و نديريتر جانثِ ننابث در نعنای داش ن تصاعير صاحیح و باعروا اا نناابث اا

دي ر وجعه حیاتی هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی نیباشند (هما .)12-15:
با یرال 1در بررسی واکنش بع طعفا کاترينا کع در صبح اه  55او
رسید و باع

 5552اا دريا باع رشاکی

ر اراتی در حدود 555نی یارد دالر شد ،بع فقدا هماهن ی در بین واکانشگارا و

داليو نرتبن بع آ پردار ع است .او نیگعيد ي

ن ائ ک یادی ،عاد آگااهی و اطات در نیاا

واکنشگرا  ،دررصعص فعاشیتهايی است کاع در نکاا هاای دي ار درحاال ا جاا باعد .اوشاین
واکنشگرا حعا اضارار ،اا نکا ساير کارکنا درنناقع آگااه بعد اد و مایتعا ا ند باعطاعر
ن قید با آ ها صحبت کنند .ارتباط بینسااانا هاا یا ،شاا داد کاع دارای نشاکت

عمادهای

نیباشد .کارکنا ساانا نديريت اضاراری شهری ،اياش ی و فدرال قادر بعد د بعطاعر ن ا قید باا
78
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ايادی اا داوط با تتش نیکرد د کع اا سی د ن ابراتی نعجعد اس زاده کنند ،اين سی ا د ،بایش

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

يکدي ر ارتباط برقرار کنند و اين بع ع ت تزاو
تعسن ساانا های ن

در فرکا سها و اسااگاری تجهی،ا

ف نعرد اس زاده قرار نیگرفت بعد .عتوهبر ايان ،باع ع ات اينکاع تعاداد

اا حد نشغعل و غیرقابو اس زاده بعد .قاث ارتباطا  ،فقدا ي سار ار فرنا دهی حاد اع نناساب،
فقدا ي فرايند برای ي

واکنش يکرارچاع ،غیرشازاا باعد قاشهاا و ن ائعشیتهاای نراکا،

.)808
پعرح ینی و همکارا ی ،در پهوهشی با عنعا «ارايابی کارکرد هماهن ی ساانا های ن ائعل
در نديريت بتيای طبیعی» بعاين نعضع پردار عا د .ياف عهای بدست آناده اا ايان تحقیاق شاا
نیدهد کع درحال حاضر نعا ث هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا هایطبیعی را نایباي ات
در حعاههای عد اع،ا تید های ارايابی هماهناگ و پذيرف اع باعد
نناسب بینساانا ی ،هدساح بعد ننابث ،بعد با ا

عد ارتباطا

اايج اراياابی بارای هماع،

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

فرنا دهی اا دي ر نعا ث نعجعد برسر راه تحقق هماهن ی بینساانا ی بعد د (با یراال-858 :5551،

اطتعااتیِ نناابث ،عاد تعیاین

س ن عی بتيایِطبیعی ،وجعد فرنا دها ن قو و ن عدد ،ا قال نصدونا بع شکو س یقعای ،عد
بر انعري،ی صحیح برای فرآيند درنا  ،عد هماهن ی بین تیدهای ج جع و جا  ،کمبعد نناابث،
س یقعای بعد و اهماهن ی در اسکا آسیبديدگا  ،عد هماهن ی بین ن عشیا انعرن عفیا  ،ارائع
آنار ن ناقض نصدونا و فع شدگا  ،فقدا هماهن ی در برقراری اننیت ،و عد کن ارل جاادهای
ج جع کرد (پعرح ینی.)155 :1955،
دري

نااشع نعردی درا

ا  ،دررصعص هماهن ی بینساانا ی در واکنش بعيا

حاد اع

طبیعی کع با بهرهگیری اا روش نصاحبع با افراد درگیر در نديريت اين حاد اع و همچناین بررسای
اسناد و ندارک نربعطع ا جا گرفت ،اسمیت و داول 1بعاين یجع رسید د کع يکی اا نعا ث اصا ی
برسر راه هماهن ی بینساانا ی درحین واکنش ،فقدا آگاهی وضعی ی هرتصمیدگیر ده اا ساار ار
ک ی نديريت جاری در صحن بحرا نیباشد .اين نا ث در انا ايجاد هماهن ی بینساانا هايی کع
با فاص ع اا هد ن قر گرديده بعد د بیش ر نشهعد بعد .براساس اين پهوهش ،يکیاا نعا اث ک یادی
نع ر در تحقق هماهن ی بینساانا ی ،ضعف در ايجاد ارتباطا ر نع ر بین ساانا های نذکعر باعد.
اا جم ع دي ر نعا ث نع ر در ايجاد همااهن ی باینسااانا ی ،فقادا يا نادل ذهنای نشا رک در
بینساانا ها

بت بع ک یت نديريتبحرا بعد .در کو اا ار اين نحققا  ،ريشع نعا ث همااهن ی
78
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بااینساااانا ی در سااار ار تعانااو ساااانا هااا در سی اا د نااديريت بحاارا و همچنااین حااع
تصمیدگیریهای فردی و تیمی کع درحین بحرا گرف ع نیشعد هز ع است (اسمیت و داول:5555،
.)1129-1111
پعرحیدری و وشدبی ی ی ،نع قد د کع در انا وقع بحارا  ،بررای نعا اث ايجااد همااهن ی

بینرش عای دا ش راهبردی ،شماره  52تاب ا 1951

بینساانا ی را با نشکو نعاجع نی کند .ناهیت راعد بحارا يکایاا ايان دالياو اسات .در اناا
بحرا  ،نراهاای قاا ع ی درهاد شک ا ع شاده ،وظاايف غیرنعماعل رعد ماايی کارده و ساار ار
ساانا های پاس

ع دچار تغییر نیشعد .عتوه براين ،در اين شراين افراد و سااانا هاايی ب ایج

نیشع د کع نعمعال در فعريتهای رواا ع نشارکت میکنند .باتعجع باع ايان تغییارا  ،روشاهای
نعمعل هماهن ی را میتعا بع نعقعیتهای فاجععبار تعمید داد .پعرحیدری درادانع نعا ث دي ری
را برنیشمارد کع عبارتند اا اطتعا

اکافی ،اکانو ،ادرست يا ب یار اياادب عاد ارتبااط ناابین

اوشین واکنشگرا و کارکنا س اد بحرا  ،اا باین رفا ن تجهیا،ا

ارتبااطی ،نعا اث اباا ی نااباین

اندادگرا و آسیبديدگا  ،کن رل بیش اا حد يا ن بدا ع واکنشگرا  .ايشا ضمن اذعا باعاينکاع
راباع تن اتن ی بین ارتباطا
را بع بحرا يا تجهی،ا

و هماهن ی وجعد دارد نع قد است کع میتعا هر نشاکو ارتبااطی
بت داد .برری اا نشکت ر ارتباطی ،نشکت

تجهی،ا  .گروهی اا افراد در درج اول اطتعا
تا یر آ بر عم یا

افراد است و اع نشاکوِ

را بع ساانا های رعد نایدهناد و تاعجهی باع

پاسخ دار د و یااهای حین بحرا ساير ساانا ها را نعرد تعجع چندا ی قارار

میدهند .فردی نمکن است اطتعاتی داش ع باشد کع ساانا ی دي ر کانت بعآ یاانند اسات ،اناا
بع او اطت رسا ی میشعد .در جريا پاسخ بع بحرا  ،نعماعال تاعافقی در ناعرد اينکاع چاعک ای
ن ئعل جمثآوری و پ ش اطتعا

باشد وجعد ادارد .اطتعاا

ايااد ،ارا تل در شابکعهاای

ارتباطی و شنعد پیا های دي را  ،رو د ارتباطگیری را دچار نشکو رعاهد کرد .رقابت بینساانا ی
ی ،نمکن است برقراری ارتباط را با نا ث روبرو مايد (پعرحیدری.)295:1951،
ن ا ااير 1در ساال  5550باعننااعر شناساائی نعا اث همااهن ی باینسااانا ی در ناديريت
بحرا هایطبیعی پهوهشی دررصعص واکنش بع گردبااد فاعر ورث را کاع در  50ناارس ساال
 5555در نناق فعر ورث ت ،اس رخ داد و  2کش ع و  80ارمی را با رعد بعهمراه داشت ا جا
داد .براساس اين پهوهش ،نعا ث هماهن ی بینساانا ی در اين بحرا شانو نعاردی ایر نشکت
اطتعاتی(اطتعا

اکافی و يا بیش اا حد ،اطتعا

ادرست و يا اق

) ،فقدا ارتبااط نناساب
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بین صحن بحرا با نرک ،عم یا های اضاراری ،ررابای تجهیا،ا

ارتباطی(نا ناد ت رياب آ ا ن

فرس ند ت عي،يع و سی دهای راديعيی و اا کار اف اد ت زنهای همراه) و نعا اث ارتبااط کتنای
در پهوهشی دي ر پیت بعنناعر شناسائی نعا ث هماهن ی بینسااانا ی در شاراين بحارا هاای
طبیعی ،سیو گتس رشر( احیعای در جنع

غربی ا

ا ا ) را ناعرد بررسای قارار داد .اا جم اع

سار ار هماهن ی روشن ،عد هماهن ی نیا دف ار هعاشناسای و سااانا نحایناي ات ،فقادا
ارتباطا

و بع اش راکگذاری اطتعا

ک یدی نیا ساانا ها ،فقدا نعافقت انع کم

ساانا ها ،عد شزافیت در نعرد قشها و ن ئعشیتهای ساانا های ن

ن قابو نیا

اف ،فقادا رهباری در

ساحی ن ناسب با ساح حاد ع و فقدا س ادهای فرنا دهی نناسب بعده است(پیت.)18:5550 ،
عباس هاد و عناب ا ی ی ،در پهوهشی باعنعا «بررسی ععانو نع ربر هماهن ی بینساانا های

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

نعا ث هماهن ی بینساانا ی کع پیت در واکنش بع اين بحرا نشااهده ماعده اسات ،فقادا يا

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

بعد د(ن ا اير.)921-911:5550،

اجرائی درگیر در نديريت بحرا هاای طبیعای در اسا ا رراساا جناعبی» فقادا نراکا ،ارتبااطی
نناسب ،فقدا رو دی اا نند و وجعد وقزع در انعر با تغییرا

ناديري ی ،عاد حضاعر باعنعقاث

ساانا ها هن ا بحرا  ،عاد اسا زاده بهیناع اا نناابث و اتاتا آ هاا و وجاعد ناعاایکااری در
ساانا ها را اا جم ع نعا ث هماهن ی بین دس اههای اجرايی اس ا برنیشمارد(عباس اهاد:1951،
.)5
 -2-9تج،يع و تح یو و ترکیب ياف عهای کیزی :پس اا نقاي ع ،تز یر و ترکیب ياف عهای اس را
شده اا ن ع ک ب و نقاال

نن ب ،نعا ث تحقق هماهن ی بینساانا ی ،ععانوِ اص ی (ن غیرهاای

نیا ی) نع ر بر هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی و ن غیرهای ن قو (تا یرگاذار
بر ععانو اص ی) در دو فضای روابن رسمی و غیررسمی بینساانا ی احصا گرديد.
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ععانو اص ی(ن غیرهای نیا ی)

صاحب ار

فرنا دهی

نديريت

نديريت

يکرارچع

ارتباطا

اطتعا
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جدی

*

دراب
ن
ا اير
با یرال
پعرحیدر
ی
پیت

نديريت
ننابث

*

قا ع

بر انع
ري،ی

آنعاش

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

آقاجا ی
*

*

*

ارايابیو

ععانو

اار

نحیای

*

*

*

*

*

*

*

*

ععانو

*

*
*

*

*

ساانا ی

*

*

*
*

*
*

نا عر

*

*

داول

تمرينو

غیررسمی(ن غیرهای ن قو)

*
*

چن
واشش

فضای روابن رسمی(ن غیرهای ن قو)

*

اسمیت&

فضای روابن

ععانو فردی
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جدول شماره  :6ععانو نع ر بر هماهن ی بینساانا ی در نديريت راهبردی بحرا های طبیعی

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 -1-9کن رل کیزیت :با بهرهگیری اا روش دشزی و ضمن ا جا نصاحبعهاايی عمیاق باا جمعای اا
نا عین و ربرگا ع می و اجرائی حعاه نديريت راهبردی بحرا های طبیعی کاع در صاحنعهاای
ن عدد بحرا ی حاضر بعده و نعا ث و چاششهای هماهن ی بینساانا ی را اا ،دي
نعا ث احصا شده اا تج،يع و تح یو و ترکیب ياف عهاای کیزای نااشعاا
ارا

شمس معدها د،

ک اب ا اعای و همچناین

ساير ربرگا ی کع نعرد نصاحبع واقث شد د بع آ ها عرضع گرديد .ربرگا ضمن تائید ک یع

نعا ث احصا شده ،ععانو اص ی(ن غیرهای نیاا ی) ناع ر بار همااهن ی باینسااانا ی در ناديريت
بحرا های طبیعی و همچنین ن غیرهای ن قو(تا یرگذار بار ععاناو اصا ی) در دو فضاای روابان
رسمی و غیررسمی بینساانا ی ،بر روی برری اا نعا اث تاکیاد بیشا ری معد اد و بادين ترتیاب
ياف ع های تحقیق اا ار کیزیت نعرد کن رل واقث شد د .در ذيو نعارد ناروحع تعسان ربرگاا در
تائید نعارد احصا شده اا نااشعا
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ک اب ا عای ارائع نیگردد.

س اا ی 1ضمن تائید نعارد احصا شده بر ععانو و نعا ث ذيو تاکید بیش ری معد:

ارائع ندل

 -وجعد ويهگیهای ش صی و ش صی ی ان ناساب باا ويهگایهاای ناعرد ا ااار اا ناديرا

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

 غ بع روابن غیررسمی بینساانا ی بر روابن رسمی و ضاباعنند.بحرا ( ایر بر انعپذيری ،تبعیتپذيری ،ضعف در حعاه تصمیدگیری و .)...
 فقدا و يا ضعف در حعا قا ع و غ بع روابن غیررسمی بینساانا ی بر روابن رسمی. فقدا و يا ضعف در حعا آنعاش. ضعف در حعا تبادل اطتعا . -فقدا با

اطتعاتی جانث و فقدا ابا نش رک بینساانا ی.

دف ری 5ضمن تائید نعارد احصا شده ،اهد نعا ث هماهن ی بینساانا ی را بدين شرح ذکر معد:

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

 -فقدا و يا ضعف در حعاه ضما ت اجرائی قعا ین ،دس عراشعموها و بر انعها.

 ضعف در ارتباط نديرا و ن ئعال در ساح ن ی ،اس ا ی و شهرس ا ی. -تعداد کد ج ا

حعادث غیرن رقبع جهت هماهن ی.

 -عد تقید برری اا ن ئعشین نع ر جهت شرکت در ج اا

همااهن ی و اعا،ا افاراد فاقاد

ار یار و صتحیت بجای رعد.
 ضعف در ساانا دهی وتق ید فعاشیتها. فقدا قعا ین و يا ضعف در اجرای آ ها. -ضعف در حعاه نديريت ننابث و جابعجايی انکا ا

و ننابث اا ي

ساانا بع ساانا دي ر.

 عد شزافیت در شرح وظايف ساانا ها و بع تَبَث آ تدارو و دوبارهکاریهای عم کردی. در دس رس بعد تصمید گیر دگا نح ی در شراين وقع بحرا . -فقدا تمهیدا  ،اقدانا

و بر انعري،یهای ندو در دورا آنادگی.

 اجرای اصحیح تمرين و نا عرهای چندساانا ع و پنها نا د قاط قع -فقدا ي

و ضعف.

ابا نش رک در بین ساانا ها.

 فقدا آگاهیهای وضعی ی. ضعف در دا ش ت صصی واکنشگرا و باالر - 1رئیس سابق انداد و جا

نديرا تصمیدگیر ده و تصمیدساا.

هتل احمر اس ا کرنا و ندرس دا ش اه.

 5رئیس سابق ساانا انداد و جا

هتل احمر کشعر.
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 تمايو برری ساانا ها جهت ک ب وجاهت ساانا ی بع واساع حضعر در نیدا نقاب ع. جابجايی اود هن ا نديرا در حعاه نديريت بحرا . ت ريب و رار اا سرويس شد سی دهای ن ابراتی و ارتباطی. -ترافی

سن ین ارتباطا
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 -بروا شايعا

ن ابراتی غیرضروری و يا غیرنع ر تعسن داوط با .

ن ر .

 عم کرد ضعیف رسا عها در ارائع اربار صحیح.احمد ب 1ضمن تائید نعارد احصا شده ،بر نعا ث ذيو تاکید بیش ری معد:
 ضعف قعا ین. -فقدا ي

سی د فرنا دهی ن مرک ،و واحد.

 تز یر بع رای قعا ین نعجعد تعسن برری اا ساانا ها. -عد رعايت تعاا در ت صی

و بعدجع نديريت بحرا در بین ساانا ها.

اع بارا

ر روی 5ی ،ضمن تائید نعارد احصا شده بع شرح و تعضیح نعارد ذيو پردارت:
 غ بع روابن غیررسمی بینساانا ی بر روابن رسمی. ضعف در حعاه قا ع و ضما ت اجرای آ . -عد ارايابی و اار

بر عم کرد ساانا ها و کیزیت عم کرد آ ها.

 بیاع مادی بینساانا ی اشی اا پیشداوریهای نب نی بر عم کرد بد ساانا ها در گذش ع. بیاع قادی برری اا نديرا بع اصعل ع می نديريت بحرا . -عد تمايو و همکاری ساانا هادر ايجاد با

اطتعاتی جانث.

 فقدا تجربع همکاری بینساانا ی و کار تیمی. عد تقید برری اا ساانا ها بع وحد -فقدا ي

فرنا دهی و ا جیره فرنا دهی.

نرک ،فرنا دهی واحد و نجه.،

 فقدا بر انعري،ی نناسب. -عد اع قاد برری اا ساانا ها بع پیشبینی و پیش یری و آنادگی.
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 - 1رئیس نرک ،نديريت بحرا و پدافند غیرعانو شرکت آبزای اس ا تهرا
 - 5ن ئعل نديريت بحرا شهرداری تهرا  -نناقع 5

ارائع ندل

 رش سن ی برری اا نديرا بع نقعشع نديريت بحرا . عد اع قاد حقیقی برری اا نديرا بع آنعاش و تا یر آ بر نديريت بهینع بحرا . فقدا کارگاههای ت صصی آنعاشی. عد اع قاد برری اا نديرا بع کار جمعی و ررد جمعی. اجرای نا عرها در قاشب مايش و رفث تک یف. -فقدا ارايابی و اار

بر عم کرد ساانا ها.

 فقدا کا الهای نش رک ارتباطی-ن ابراتی در بین ساانا ها. -فقدا ي

ابا نش رک بین ساانا ی.

ع مداری 1نعا ث ذيو را در هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی برشمرد:

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

 -ار تا در بینشها و رشهای نديرا در رصعص نعضععا

بحرا اا.

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

 -بکارگیری روشهای غ ن آنعاش و ارائع آنعاشهای غیرکاربردی و مايشی.

 فقدا بر انعري،ی ندو (اص یترين و نع رترين عانو). عد شزافیت در شرح وظايف ساانا ها. وجعد اه غیرحاکمی ی بع نديريت بحرا (تغییرا -عد پاس

عيی ساانا ها در ااای اقدانا

نديري ی و عم کردی با تغییر دوشتها).

رعد.

 رش غ ن بت بع نقعشع نديريت بحرا و تعريف آ در حد نديريت نقاب ع. فقدا اع ماد بینساانا ی. -فقدا تق یدِ کار نب نی بر بح

و ارهای ع می.

 فقدا و يا ضعف اه بر انعنحعر در بین نديرا بحرا . فقدا و يا ضعف دا ش ت صصی در حعاه نديريت بحرا در بین نديرا و ن عشیا . ضعف ش صی و ش صی ی برری نديرا همچع ضعف در تعا تصمیدگیری. رش اصحیح برری اا نديرا بع نديريت بحرا . سیاستادگی(در نعنای غربی آ ). -فقدا شار

و ضما ت اجرای نناسب جهت اار

 - 1رئیس سابق اورژا س کشعر

بر عم کرد ساانا ها.
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ضعف در اجرای آنعاشهای نهارتی اا باالترين ساح راهبردی تا ن ئعشین اجرائی. غ بع روابن غیررسمی بینساانا ی بر روابن رسمی. غ بع فرهنگ قهرنا پروری بر فرهنگر کار تیمی. -فقدا و يا ضعف در حعاه تمرينونا عر و اجرای تمرينها در حد ي
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 فقدا و يا ضعف در ايجاد با -فقدا ي

اطتعاتی (با

کار مايشی.

بر انعها).

ابا نش رک ارتباطی بین ساانا ها در شراين بحرا .

جمثبندی و دس عبندی ععانو و نعا ث هماهن ی بینساانا ی در نديريت راهبردی بحرا های
طبیعی درقاشب جدول ذيو بع تائید و اجما ار ب ا نعرد نصاحبع قرار گرفت.
جدول شماره :2جمع بندی نظر خبرگان درخصوص موانع هماهنگی بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحرانهای طبیعی
ععانو اص ی(ن غیرهای نیا ی)

صاحب ار

فضای روابن

فضای روابن رسمی(ن غیرهای ن قو)
نديريت

فرنا دهی

نديريت

نديريت

يکرارچع

ارتباطا

اطتعا

ننابث

ع مداری

**

**

**

**

**

اسکندری

**

**

**

**

*

**

دف ری

**

**

**

**

**

**

**

احمد ب

**

*

*

**

**

*

*

*

س اا ی

**

**

**

**

**

**

**

*

**

ر روی

**

*

**

**

**

**

**

*

**

قا ع

بر انع

ارايابیو

ععانو

ععانو

ععانو

نا عر

اار

نحیای

فردی

ساانا ی

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

*

*

*

**

**

*

**

**

*

*

*

**

*

**

*

**

**

**

ري،ی

آنعاش

تمرينو

غیررسمی(ن غیرهای ن قو)

* تائید ععانو و نعا ث احصا شده اا روش اسنادی.
** تاکید بر اهمیت نا ث احصا شده اا روش اسنادی.
 دس ع بندی ياف عها در قاشب ععانو اص ی(ن غیرهای نیا ی) تا یرگذار بر هماهن ی بینساانا ی و ن غیرهای ن قو نع ر بر ععانو اص یدر دو فضای روابن رسمی و غیررسمی نعرد تائید هم ی ربرگا ِ نعرد نصاحبع واقث شد.

روششناسی تحقیق

ع تحقیق حاضر براساس هدا ،تعساععای کااربردی و بار اسااس ناهیات دادههاا ،کیزای و
براساس روشهای جمثآوری داده ها و اطتعاا  ،اسانادی اسات .روش ا جاا تحقیاق ،تح ی ای
تعصیزی بعده و دادههای کیزی اا روش پهوهش کیزایِ فراترکیاب ،جماثآوری شاده اسات .روش
فراترکیب ايرنجمععع روش فرانااشعع است .روش فرانااشعع بع نناعر بررسای ،ترکیاب و تح یاو
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پهوهشهای گذش ع نعرد اس زاده قرار نایگیارد .ايان روش باع تج،ياع و تح یاو عمیاق کارهاای
پهوهشی ا جا شده در ي

حعاه راص نی پردااد و با تعجع بع یاانندی تحقیق ،بر چهاار حاعاه

ارائع ندل

فراروش ،فرا اری ،فراتح یو و فراترکیاب دالشات دارد .فراتح یاو باع عناعا نشاهعرترين حاعاه
فرانااشعع ،بع طعر ويهه بر نااشعا

کمی پیشین تمرک ،دارد(سهرابی و همکاارا  .)1955،پاهوهش

پهوهش تشکیو نی شعد .اين روش بر نااشعا

کیزی کع ش،ونا ادبیا

تمرک ،دارد و بع جای ارائع رتصع جانعی اا ياف ع ها ،يا

وسیعی را شانو مای شاعد

ترکیاب تز ایری اا ياف اع هاا را ايجااد

کع شرح آ در بنیا های اری تحقیق ارائع گرديد را برای فراترکیب طارح ماعدها اد .بنیاا هاای
شش گا اا اين روش و ياف عهای تحقیق در ذيو بع عناعا گاا هزا د

اری تحقیق در چارچع

اين روش ارائع گرديده است.
یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها

در اين تحقیاق باا اسا زاده اا روش فراترکیاب ،در وه ا اول ععاناو و نعا اث تا یرگاذار بار

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

نیکند( یرونند و همکارا  .)101 :1951،باروس و سا دوسکی( )5552ي

روشی هزت نرح اعای

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

حاصو اا روش فراترکیب ،اا نااشعا

کیزی نن اب و براسااس ارتبااط آ نااشعاا

باا سائعال

هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی احصا گرديد .در ادانع و براساس ار و تائید
ب ا  ،اين ععانو و نعا ث ايجاد هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی ريشعياابی،
دس ع بندی و اا ار نی،ا و ع تا یرگذاری بر همااهن ی باینسااانا ی در ناديريت بحارا هاای
طبیعی ساحبندی و هاي ا ايج آ بع ندل اری تحقیاق ننا ج گردياد .ياف اعهاای تحقیاق شاا
نیدهد کع هماهن ی بینساانا ی در نديريت راهبردی بحرا هاای طبیعای اا چهاار عاناو اصا یِ
«فرنا دهی يکرارچع»« ،نديريت ارتباطا »« ،نديريت اطتعا » و «نديريت ننابث» تا یر نایپاذيرد.
اين چهار عانو(بع عنعا ن غیرهای نیا ی) رعد اا ن غیرهای ن قوِ قا ع  ،بر انعريا،ی ،آناعاش،
تمرينونا عر ،ارايابیو اار

در حعا شبک روابن رسمی بینساانا ی تا یر نیگیرد .همچناین در

حعا شبک روابن غیررسمی بینساانا ی ،ععانو فاردی ،ععاناو سااانا ی و ععاناو نحیاای بار
عانوهای اص ی تا یر نیگذار د.
الف -عواملاصلی تاثیرگذار برهماهنگی بینسازمانی در مدیریت بحرانهای طبیعی(متغیرهایمیانی):
اشف -1/ععانو نع ر برهماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی در حعا فرنا دهی:
 -1فقدا سانا عهای اس ا دارد ایر سانا ع فرنا دهی سعا ح.
 -5فقدا نرک ،عم یا

اضاراری نجه ،و س اد فرنا دهی ن مرک.،

 -9وجعد فرنا دها ن قو و ن عدد و ار تا ديدگاههای آ ها.
 -8کن رل بیش اا حد يا ن بدا ع واکنشگرا .
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اشف -5/ععانو نع ر برهماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی در حعا
نديريتارتباطا :
 -1فقدا و يا ضعیف ارتباط نناسب بین صحن بحرا اده با نرک ،عم یا

اضاراری.

 -5ضعف در ارتباط نديرا و ن ئعال در ساعح ن ی ،اس ا ی و شهرس ا ی.
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 -9فقدا هدساای بین فنآوریهای ارتباطی ساانا ها(شبکعها ،دس اهها و فرکا سها).
 -8فقدا ي

ابا ِ نش رک و واژگا ِ اس ا دارد در برقراری ارتباطا

بینساانا ی.

 -2فقدا کا الهای نش رک ارتباطی-ن ابراتی در بین ساانا ها.
 -1ت ريب و رار اا سرويس شد سی دهای ن ابراتی و ارتباطی.
 -2کاهش شديد تعا بهرهوری سی دهای ن ابراتی بع ع ت اس زاده ش صی و گ رده
داوط با .
 -8بروا شايعا

ن ر

و عم کرد ضعیف رسا عها در ارائع اربار صحیح.

اشف -9/ععانو نع ر برهماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی در حعا
نديريتاطتعا :
 -1فقدا و يا ضعف در ايجاد با

اطتعاتی جانث (با

 -5ضعف در جمثآوری اربار و اطتعا

در حین بحرا .

 -9ضعف در ساانا دهی اربار و اطتعا

در حین بحرا .

 -8ضعف در ت زیق اربار و اطتعا

بر انع ها).

در حین بحرا .

 -2ضعف در ا شار اربار و اطتعا .
 -1بی اطتعی ساانا ها اا بر انعها و راهبردهای يکدي ر.
 -2ابها در رصعص ن ئعل و ن عشی اص ی جمثآوری و تعايث اطتعا .
 -0فقدا ي

تصعير عم یاتی نش رک ،اشی اا ضعف در اطت رسا ی ن مر اا وضعیت.

 -5ضعف در تعايث آگاهیهای فرا وضعی ی(آگاهیها ،تعا ايیها و ننابث ساير ساانا ها).
 -15درک اصحیح سی دهای پش یبا ی اطتعا
 -11درک اصحیح ساانا ها اا اطتعا

اا اطتعا

نعرد یاا ساانا های ن

درياف ی.

 -15ابها در ع دررعاست ساانا ها ،اا ساانا های نعین و پش یبا یکننده.
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 -19ا شار اربار و اطتعا

غیرنع ق و تايید شده اا طريق رسا عها.

ف.

 -18گ ی

ارائع ندل

ی و ايجاد فاص ع در جريا اطت رسا ی.

 -1فقدا و يا ضعف در هدايت ن مرک ،و نناسب ننابث.
 -5فقدا ي

را ی ساانا های ارائع کنند ننابث و انکا ا

اا بع هدر داد آ ها تعسن ساانا های دي ر.

 -8نحدوديت در قو و ا قال ننابث و ترابری.
 -2ابها و عد آگاهی هر ساانا اا ننابث در دس رس ساير ساانا ها.
 -1ضعف در حعاه نديريت و تبادل ننابث ا ا ی.
 -2ضعف در حعا تبادل تجهی،ا

و وسايو اندادی.

 -0ضعف ساانا ها در اوشعيتبندی یاانندیهای رعد و ساير ساانا ها.

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

-9

با

اطتعا

جانث اا ننابث نعجعد و در دس رس ساانا ها.

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

اشف -8/ععانو نع ر برهماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی در حعا نديريتننابث:

شکو  -1ندل تا یرگذاری ععانو اص ی بر هماهن ی بین ساانا ی در نديريت
راهبردی بحرا های طبیعی
ب -متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر عوامل اصلی:
ب -6/متغیرهای مستقل در حوزة شبکة روابط رسمی بینسازمانی:
 -1/1/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو قا ع :
 -1فقدا قعا ین و يا وجعد قعا ین اکارآند.
 -5ضعف در حعاه ضما ت اجرائی قعا ین ،دس عراشعموها و بر انعها.
 -9غ بع روابن غیررسمی بینساانا ی بر روابن رسمی .بدشیو فقدا و يا ضعف در اجرای قعا ین.
-8

اه غیرحاکمی ی بع نديريت بحرا و بع تبث آ تغییر در نديريت و عم کرد با تغییر دوشتها.
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 -2عد شزافیت در نعرد قشها و ن ئعشیتها وحدود وظايف ساانا های واکنشگر.
 -1فقدا ي

سااوکار شزاا و ابت در ا ا

 -2عد رعايت تعاا در ت صی

اع بارا

نديرا .

و بعدجع نديريت بحرا در بین ساانا ها.

 -0عد شزافیت در شرح وظايف ساانا ها و فقدا تق ید کار نب نی بر بح

و ارهای ع می.
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 -5انکا تز یر بع رای قعا ین نعجعد تعسن برری اا ساانا ها.
 -15عد پاسخگعيی ساانا ها در ااای اقدانا

رعد.

 -5/1/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو بر انعري،ی:
 -1ضعف در بر انعري،ی جانث و نش رک بینساانا ها و گروههای اندادی پیش اابحرا .
 -5ضعف در بر انعري،ی جانث و نش رک بینساانا ها و گروههای اندادی حین بحرا .
 -9ضعف در بر انعري،ی جانث و نش رک بین ساانا ها و گروههای اندادی پس اا بحرا .
 -8تعداد کد ج ا

حعادث غیر ن رقبع جهت هماهن ی.

 -9/1/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو آنعاش:
 -1فقدا  ،ضعف و يا عد اس مرار در بهرهگیری اا آنعاشهای نهارتی چندساانا ع(جهت
ن عشیا نديريت بحرا اا باالترين ساح راهبردی تا ن ئعشین و ععانو اجرائی).
 -5فقدا سناريعهای نناسب آنعاشی-نهارتی چندساانا ع.
 -9بهرهگیری اا روشهای غ ن و اکارآند آنعاشی در آنعاشهای نديريت بحرا (فقدا
کارگاههای ت صصی-آنعاشی).
 -8ارائع آنعاشهای مايشی.
-2

رش غ ن بت بع نقعشع نديريت بحرا و تعريف آ در حد نديريت نقاب ع( اه
غیرع می بع نديريت بحرا ) .

 -1فقدا و يا ضعف دا ش ت صصی در حعاه نديريت بحرا در بین نديرا و ن عشیا .
 -2فقدا و يا ضعف اه بر انعنحعر در بین نديرا بحرا .
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 -8/1/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو تمرين و نا عر:
 -1فقدا  ،ضعف و يا عد اس مرار در بهرهگیری اا تمرين و نا عرهای نهارتی چندساانا ع.
پنها نا د قاط قع

و ضعف بر انعهای عم یاتی.

 -2/1/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو ارايابی و اار :

 -1عد اع،ا تیدهای ارايابیِ نش رک.
 -1تزرقِ ار در حعا ارايابی بحرا و ر ارا
 -5/2/1/ععانو و نعا ث اشی اا ارايابی و اار
 -1فقدا و يا ضعف در ارايابی و اار
 -5فقدا شار

ايجاد شده.
بر عم کرد ساانا ها:

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

 -1/2/1/ععانو و نعا ث اشی اا ارايابی بحرا :

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

 -5اجرای مايشی و اصحیح تمرين و نا عرهای نش رک چند ساانا ع(رفث تک یف) و بع تَبَث آ

بر عم کرد ساانا ها.

نناسب جهت ارايابی و اار

بر عم کرد ساانا ها و بع تبث آ اار

غیررسمی و بدور اا هرگع ع ضما ت اجرا.
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ب -7/متغیرهای مستقل در حوزة شبکة روابط غیررسمی بینسازمانی:
 -1/5/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو «ععانو نحیای»:
 -1فضای آشع اده ،هیجا ی و پراس رس نحین بحرا .
 -5در هد شک ع شد نراهای قا ع ی.

بینرش عای دا ش راهبردی ،شماره  52تاب ا 1951

 -9در دس رس بعد تصمید گیر دگا ِ نح ی در شراين وقع بحرا .
 -8بروا شايعا

ن ر .

 -5/5/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو «ععانو فردی»:
 -1فقدا تجرب کافی برری اا نديرا بعاسا عد حضعر در بحرا های دهعهای اریر.
 -5ضعف دا ش ت صصی و يا بیاع قادی عم ی برری اا نديرا بع اصعل ع می نديريت بحرا
( اه سن ی بع نديريت بحرا ).
 -9عد آگاهی برری اا نديرا و فرنا دها بع تزاو
 -8اعمال ارهای ش صی و ارائع ارا

نديريت در شراين بحرا ی وشراينعادی.

غیرکارشناسا ع.

 -2بی اع قادی برری اا نديرا بع آنعاش و تا یر آ بر نديريت بهینع بحرا .
 -1بی اع قادی و عد تمايو برری اا نديرا و فرنا دها بع کار جمعی و رردر جمعی.
 -2فقدا و يا ضعف اه بر انع نحعر در بین برری اا نديرا و فرنا دها بحرا .
 -0بی اع قادی برری اا نديرا و فرنا دها در ايجاد تعانت

و همکاریهای بینساانا ی.

 -5فقدا و يا ضعف در ويهگیهای ش صی و ش صی ی نعرد یاا جهت نديريت
بحرا (بر انعپذيری ،تبعیتپذيری ،تصمیدگیری و.)...
 -15پیشداوریهای ش صی.
 -11فقدا تعهد کافی.
 -15اقدانا

و تصمیدگیریهای هیجا ی و ن ا ر اا فضای بحرا اده.

 -19ارسال اطتعا

بع ساانا های رعد و بیتعجهی بع یاا ساير ساانا ها بع اطتعا

 -18عد تقید برری اا ن ئعشین نع ر جهت شرکت در ج ا
 -9/5/ععانو و نعا ث اشی اا ن غیر ن قو «ععانو ساانا ی»:
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نذکعر.

هماهن ی در انا پیش اا بحرا .

-1
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رش غ ن بت بع نقعشع نديريت بحرا و تعريف آ در حد نديريت نقاب ع( اه
غیرع می بع نديريت بحرا ).

 -5تزاو

 -9تمايو ساانا های تانین کننده اع بار جهت حزظ هعيت ن قو بع نناعر ا با

قش ساانا

رعد در نعفقیتها.
 -2تزاو

در ساح ا زا و يا وجعد تضاد ننافث ساانا ها اا ايجاد هماهن ی بینساانا ی.

 -1تزاو

ناهعی حیا کاری و شغ ی ساانا ها.

 -2فقدا پروتکوها و بر انعهای کم
 -0تماي،ا

ن قابو.

فرهن ی.

 -5وجعد تعارضا

بینساانا ی.

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

 -8رقابت ساانا ها بر سر ک ب جاي اه رهبريت اقدا نش رک.

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

در رش ساانا ها بت بع فشار انا ی و فعريت اقدا .

 -15غ بع فرهنگ قهرنا پروری بر فرهنگر کار تیمی.
 -11فقدا تجرب همکاری بینساانا ی و کار تیمی.
 -15فقدا ي

تصعير عم یاتی نش رک در بین ساانا ها اشی اا تزاو

و تزرق در آگاهیهای

وضعی ی آ ها.
 -19فقدا ي

ندل ذهنی نش رک در بین ساانا ها ،بت بع ک یت نديريت بحرا .

 -18فقدا درک صحیح اا قش و ن ئعشیت ساانا رعد و دي ر ساانا ها در نديريت بحرا .
 -12بیاع مادی بینساانا ی اشی اا پیشداوریهای نب نی بر عم کرد ساير ساانا ها در
بحرا های قب ی.
 -11عد تقید برری اا ساانا ها بع وحد

فرنا دهی و ا جیره فرنا دهی.

 -12عد پاس

عئی ساانا ها در ااای عم کرد رعد.

 -10فقدا بح

و ارهای ع می در بین ساانا ها با حعاههای کاری نشابع.

 -15تز یر بع رای قعا ین نعجعد تعسن برری اا ساانا ها.
 -55عد تمايو ساانا ها در بع اش راکگذاری اطتعا
با

رعد با ساير ساانا ها(و همچنین ايجاد

اطتعاتی جانث).

 -51وجعد گرايشهای اهم ع سیاسی در بین نديرا ارشد ساانا ها.
 -55عد آنادگی ساانا ها در ات اذ تصمیما

حیاتی و در عین حال فعري ی.
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 -59تمايو برری اا ساانا ها جهت ک ب وجاهت ساانا ی بع واساع حضعر در نیدا نقاب ع.
 -58غ بع روابن غیررسمی بینساانا ی بر روابن رسمی و ضاباعنند.
 -52عد تقید برری اا ساانا ها بع وحد
 -62سیاستادگی در

فرنا دهی و ا جیر فرنا دهی.

تصمیدگیریها(سیاستادگی در نعنای غربی آ

).
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نتیجهگیری

پهوهش حاضر با بهرهگیری اا روش فراترکیب هزت نرح عای باروس و سا دوسکی کع روشی
راهبردی بحرا های طبیعی را احصا معده و بع نناعر اع بارسنجی و کن رل کیزیت ياف عها ،اا
نصاحبعهای عمیق با تعدادی اا

ب ا و صاحب ارا اين حعاه کع در انینع ع می و اجرائی در

ارا

تکمی ی آ ها ،کمیت و کیزیت ياف عهای ک اب آ های را با دقت ار نعرد بررسی قرار داده

است .براساس ياف عهای حاصو اا پهوهش 152 ،عانو و نا ث تا یرگذار بر هماهن ی بینساانا ی
در نديريت راهبردی بحرا های طبیعی احصا گرديد کع براساس ار ربرگا  98 ،نعرد اا اين
ععانو و نعا ث ج،و ععانو اص ی(ن غیر نیا ی) تا یرگذار بر اين ع اا هماهن ی تش ی
شد د کع در چهار دس

داده

«فرنا دهی يکرارچع»« ،نديريت ارتباطا »« ،نديريت اطتعا » و

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

نديريت کت بحرا های حادث شده قب ی حضعر فعال داش عا د بهره گرف ع است و ضمن ک ب

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

برای تح یو نااشعا

کیزی نیباشد ،ععانو و نعا ث تا یرگذار بر هماهن ی بینساانا ی در نديريت

«نديريت ننابث» دس عبندی شد د 21 .عانو و نا ث ی ،بع عنعا ن غیرهای ن قو تحقیق در دو
فضای شبک روابن رسمی و غیررسمی بین ساانا ی شناسائی و دس عبندی شد د کع اا طريق تا یر
بر ععانو اص ی(ن غیرهای نیا ی) ،هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحرا های طبیعی را نعرد
تا یر قرار نیدهند .فضای روابن رسمی بینساانا ی نش مو بر حعاههای قا ع  ،بر انعري،ی،
آنعاش ،تمرينونا عر ،ارايابیو اار

و فضای روابن غیررسمی بینساانا ی نش مو بر ععانوِ

نحیای ،ععانوِ فردی و ععانوِ ساانا ی نیباشد .ايج حاصو اا تحقیق در قاشب ندل اری ذيو
(شکو )9-طراحی و بع تائید هايی ربرگا رسیده است.
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شکو  -9ندل اری هماهن ی بینساانا ی در نديريت راهبردی
پیشنهادها:

بحرا های طبیعی

 -1ارتقا ساح قعا ین ،اس ا داردها و دس عراشعموهای نعجعد و وضث قعا ینی واضح ،روشن و
دارای ضااما ت اجرائاای قااعی در حااعاههااای سااانا دهی ،بر انااعرياا،ی بااینساااانا ی ،آنااعاش
بینساانا ی ،تمرينونا عر بینساانا ی ،ارايابی عم کرد ساانا ها و همچنین وضاث اسا ا داردهای
ن ی جهت گ،ينش نديرا بحرا .
 -5ارتقا ساح بر انعري،یها و طرحري،یهای بینساانا ی ،پیش و حاین بحارا باع هماراه تهیاع
بر انعهای اق ضائی و طرحهای ن عدد اجرائی جهت اجرا در شراين ن
 -9اجرای آنعاشهای چندساانا ع بع نناعر ارتقا ساح شنارت ،نهار

ف بحرا ی.
و هماهنگساای.

 -8اجرای ن مر تمرين و نا عرهای چند ساانا ع و نیدا ی و بدور اا هرگع ع اقدا مايشی.
 -2ارتقا ساح ارايابی و اار
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بر عم کرد ساانا های حاضر در صحنع نديريت بحرا .

 -1تتش در جهت ارتقا ساحِ رش ،ادراک ،دا ش و آگاهی نديرا و همچناین بهارهگیاری اا

ارائع ندل

فی رهای گ،ينش اس ا دارد نديرا بحرا .
 -2تتش در جهت ارتقا هر چع بیش ر روابن بینِ فردی در ساح نديرا بحرا .
حاکمی ی ،بع گع عای کع تغییر دوشتها نعجب تغییرا
نديريت بحرا

گ رده ن ائعشین و ناديرا ارشاد حاعاه

ردد.

 -15ايجاد تعا ايی باشقعه جهت برقراری و حزظ ارتباط نع ر ،کارآند و پايدار باع کما

اب،ارهاای

عين ارتباطی بع نناعر تبادل پیانهای صعتی ،تصعيری و دي ا کع هدايت و فرنا دهی ناع ر صاحنع
عم یاتی و نديريت بهینع ننابث را تقعيت رعاهد کرد.
 -11بهره گیری اا اصاتحا

و ابا عم یاتی نش رک تعسن عناصر دریو در نديريت بحرا .

 -15ايجاد سانا ع اطت رسا ی عمعنی جهت اعت هشدارهای عمعنی پیش و حین بحرا .
 -19ارتقا ساح نديريت اطتعا
ن اطرا
باالر

با بهرهگیری اا تکنی هايی ایر جمثآوری اطتعا  ،ارايابی

نح مو ،شناسايی و ارايابی قع ها ،ضعفها ،تهديدها ،فرصا ها ،نیا،ا نناابث ن

نعجعد و در دس رس ساانا های ن

بحرا هایطبیعی با روش فراترکیب

 -5ارتقا ساح فرنا دهی و رهبری بحرا با بهرهگیری اا تکنی

فرنا دهی يکرارچع.

اری هماهن ی بینساانا ی در نديريتراهبردیِ

 -0تغییر سی د حاکد بر نديريت بحرا های طبیعی کشعر اا رويکرد و قاشب حکاعن ی باع قاشاب

ف و ...و ا قال اين اطتعا

اف

بع گروههاای تصامیدگیر اده

اعضا حاضر در فرنا دهی يکرارچع.

 -18ارتقا ساح نديريت ننابث با بهرهگیری اا روشهايی ایر تبادل تجهیا،ا  ،وساايو انادادی،
ننابث ا ا ی و اس زاده اا نعافق نانعها و قراردادهای همکاری دوجا باع و تشاکیو با ا

اطتعاا

ننابث.
ج -پیشنهاد به سایر محققین:
 -1ندل اری هماهن ی بینساانا ی در نديريت راهبردی بحرا های طبیعی ارائع شده در اين
پهوهش را دررصعص وضعیت هماهن ی بینساانا ی در نديريت بحارا هاای طبیعای جمهاعری
استنی ايرا نعرد بررسی ع می قرار دهند.
 -5ع تا یرا

ن قابو ععاناو و نعا اث همااهن ی باینسااانا ی در فضاای روابان رسامی و

غیررسمی بینساانا ی بر يکدي ر را نعرد نااشعع قرار دهند.
د -ویژگیهای نوآورانه مقاله:
 -1اياان تحقیااق ضاامن احصااا نعا ااث هماااهن ی بااینساااانا ی در نااديريت راهبااردی
بحرا های طبیعای در سااحی وسایث ،نایتعا اد گاانی نثبات در جهات تقعيات بنیا اسا دالشی
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و نددرسا نديرا تصامیدگیار و تصامیدسااا در حاعا ناديريتراهباردی بحارا هاایطبیعای
کشعر باشد.
 -5در اين تحقیق چارچع

اری نناسبی برای نحققا بعدی در حعا هماهن ی بینسااانا ی در

نديريتراهبردی بحرا هایطبیعی فراهد آنده است.
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