
 
 

 
 

  یری پذ بی بحران جهت کاهش آس  ت یرینقش عوامل موثر بر بهبود چرخه مد  یبررس

 :شهر قائمشهر(  ی) نمونه مورد ی عیشهروندان در برابر مخاطرات طب
 

  1، ایران سمنان ،ننادانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سم ،محمدرضا زندمقدم

 ، ایران سمنان ،ناندانشگاه آزاد اسالمی واحد سمدکتری  ، سارا بهوندی

 سمنان ، ایرانسمنان ،ناندانشگاه آزاد اسالمی واحد سمتری دانشجوی دک ، حمزه بهروزی

 
 1401/ 05/04 :تاريخ پذيرش                     1401/ 01/ 28تاريخ دريافت: 

 

   چکیده 
  ر مهندسی ساخت و ساز جهت کاهش آسیب پذيری شهرها در برابتوجه به ايمنی و مقاومت ساختمان و رعايت اصول 

عی و غیر طبیعی ( به تنهايی کافی نیست.بلکه الزم است مديريت بحران بعنوان يکی از حیاتی ترين  بحرانهای ) طبی

کند ، ضروری    می سطوح مديريت وارد امور شهری گردد. از آنجا که مديريت بحران با مولفه ها و چرخه خود معنا پیدا

در گام اول ارزيابی هدف اين پژوهش   شود.   است تا با شناسايی عوامل موثر بر چرخه مديريت بحران گامی برداشته

  پیش بینی و  تحلیل خطر پذيری، پیشگیری و کاهش اثرات مخرب، آمادگی،شاخص های  مولفه های مديريت بحران) 

( در شهر قائمشهر می باشد و سپس ارتباط اين مولفه ها با شاخص های  بازيابی  بهبود و  و  پاسخگويی  هشدار اولیه،

دی و روش تحقیق توصیفی  کاربرهدف  ماهیت تحقیق حاضر به لحاظ   . ش قرار خواهد گرفتآسیب پذيری مورد سنج 

تحلیلی توزيع    و  بر  مبتنی  پیمايشی  و   500و  بحران  مديريت  امر  خبره  کارشناسان   ( آماری  جامعه  بین  پرسشنامه 

باشد.  می  حوادث  و  سوانح  در  امدادرسان  بازيابی  دستگاههای  ق  و  شهر  بحران  مديريت  چرخه  می  در  ائمشهر 

آ  نتايج  . باشد از  تحقیق  سوال  دو  تحلیل  و  تجزيه  برای  همبستگی    tمون  زاستنباطی  ضريب  و  ای  نمونه  تک 

Spearmans    . نشان می دهد که محدوده  بر اساس يافته های موجود از مطالعات به عمل آمده  بهره گرفته شده است

بحران) مديريت  های  مولفه  نظر  از  مطالعه  پذمورد  خطر  مخرب   x=09/2  يریتحلیل  اثرات  کاهش  و  پیشگیری   ،  

94/1=x  آمادگی  ،40/2=x   و بینی  اولیه   ،پیش  و   و  x=74/2  ،پاسخگويی  x=37/2  هشدار  (    x=2/ 66  بازيابی  بهبود 

  کاهش آسیب پذيری   و  مولفه های مديريت بحران  بین   همچنین يک رابطه معنا دار کمتر از میانگین مورد انتظار است.  

   دارد.  وجود
 

 مخاطره ، چرخه، بحران تیریمد ی، اساس ی راهبردهاکلیدی:  واژگان

 
 dr.zandmoghadam@gmail.com             مسئول:       سندهينو .  1
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 مقدمه

برای محافظت از زیر بناهای حیاتی و سرمایه های کلیدی کشورها بخش مهمی از تقسیمات  امروزه استراتژی های ملی،
ه از آسیب های  (.کشورهای توسعه یافته و در حال توسع1Moteff، 2004،سیستم های مدیریت بحران را در بر می گیرد)

اجتماعی و انسانی را برای این کشورها بهمراه داشته   ناشی از بحران ها در امان نبوده ،در نتیجه ،خسارت های اقتصادی،
است .شواهد نشان می دهند ،بحرانها ذاتا اثرات تخریبی خود را بهمراه دارند و آن چه که اثرات آنرا کاهش یا افزایش می 

است   مدیریتی  نحوه  استدهد  حاکم  منطقه  آن  بر  کنترل   که  باعث  مدیران  نادرست  یا  درست  تصمیمات  که  .چرا 
بسیاری از کشورهای  (.2Mitroff،    2011،)افزایش/کاهش(خسارت به منطقه و شهروندان و حتی ساختار شهر می شود )

یت بحران ،گامهای مؤثری  ژاپن و نروژ در جهت طراحی سیستمی کار آمد و پویا برای مدیر توسعه یافته همچون آمریکا،
برداشته و توانسته اند خسارات ناشی از بحران را به حداقل برسانند ،اما این تدابیر در کشورهای در حال توسعه مد نظر  

،سوانح و حوادث    ( 1389نمی گیرد و مدیریت بحران آنها به یک مدیریت واکنشی محدود شده اند. )حاجی بیگی    قرار
از طریق  متعدد ،ساالنه سبب خسا  ایجاد شده  مالی در کشورمان می شود.ابعاد تخریب  و  قابل توجه جانی  بسیار  رتهای 

سوانح طبیعی چنان وسیع است که مناطق بسیار گسترده ای از کشور می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.از طرفی ،سوانح و  
افی نداده و ضایعات ،خسارات و تخریب  بحرانها اغلب ناگهانی می باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت ک

ایران از نظر احتمال وقوع حوادث ،یکی از آسیب پذیرترین   های شدید محیطی را به دنبال می آورند.گستره جغرافیایی 
بخش های کره زمین  است و همه ساله وقوع حوادث موجب خسارت های جانی و مالی فراوان می شود و گستره های  

تلخی از بروز این گونه مخاطرات داشته اند و به نظر می رسد انجام برنامه ریزی خاص جهت    بهشهری نیز همواره تجر
مصون سازی هر چه بیشتر فضاهای شهری ضرورت دارد.همانطوری که ذکر شد کشورهای در حال توسعه نیز به سمت 

لزوم طراحی سیستم اند.بنابراین  آمد در جهت مدیریت  طراحی سیستم در جهت مدیریت بحران مؤثر پیش رفته  کار  ی 
 (  1385 بحران های قابل وقوع در ایران احساس می شود.)بیرودین،

تجربه کشورهای توسعه یافته که دارای سیستم های منسجم و پویا مدیریت بحران می باشند نشان می دهد که اینگونه 
لی بر یکدیگر که وظایف آنها بصورت  سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که نقش و تاثیر مدیریت بحران محلی و م

مورد   باشند  می  موارد مکمل هم  بیشتر  در  یکدیگر که  بر  آنها  تاثیرات   و  داده  قرار  نظر  مد  را  است  تعریف شده  مجزا 
اقدامات مؤثری در جهت طراحی    Chen Yong 3،  2010بررسی قرار می دهد) .البته شایان ذکر است،در سطح ملی   )

جام شده است،اما آنچه که الزم است،طراحی سیستم مدیریت بحران منطقه ای و تعریف ارتباط  سیستم مدیریت بحران ان
 (. 1385آن با سیستم مدیریت بحران ملی می باشد)بیرودین 

با توجه به موارد فوق ، با شناخت ضرورت طراحی سیستم مدیریت بحران در کشور در سطح ملی و منطقه پژوهش حاضر  
ناسب جهت  بهبود چرخه مدیریت بحران می پردازد تا در جهت طراحی مدل مدیریت بحران موثر  به تعیین راهبردهای م

اثرات مخرب بالیا ی طبیعی و غیر طبیعی   با مدیریت بحران کشور اقدام نموده تا گامی در جهت کاهش  ارتباط آن  و 
 برداشته باشد.

 به شرح ذیل می باشد. تحقیق حاضردلیل عمده و اساسی انتخاب 
  مخاطراتادثه خیز بودن شهر و آسیب پذیری مردم پس از وقوع  ح-
می توان به میزان بسیار    مخاطراتبا افزایش دانش و آگاهی مردم و همچنین ایجاد بستر عملیاتی مناسب قبل از وقوع  -

 زیادی از آسیب ناشی از آن کاسته شود.

 
1Moteff  ،2004  
2 Mitroff   ، 2011 

3 Chen Yong   ،2010 
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 59  ...                    یر يپذ بیبحران جهت کاهش آس تيرينقش عوامل موثر بر بهبود چرخه مد یبررسان/ و همکار زندمقدم

 به مخاطراتیی مناسب ارگانها و نهادهای امر مدیریت بحران برای پاسخگوعدم آمادگی -
 

 سوال زیر برای پژوهش حاضر مطرح شده است که در ادامه به آن می پردازیم   2بر این اساس 
 آیا وضعیت فعلی مدیریت بحران پاسخگوی به موقع نیازهای موجود می باشد؟ سوال اول: 

 مورد مطالعه یکسان است ؟  : آیا ترتیب اولویت معیارهای چرخه مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری منطقه2سوال 

 مبانی نظری

 همچنین و کشسانی و شناوری تغییر؛ سریع، بهبود یا  بازیابی توانایی لغات، فرهنگ در  ( Resilienceواژه ) تاب آوری
 واژه این مفهوم انتقال برای را  الزم  گویایی و  رسایی واژهها، این البته که است شده ترجمه وارتجاعی فنری  خاصیت 

(  1389است.)رضایی ، مناسبتری و بهتر اصطالح واژه، این فارسی  معادل بعنوان تابآوری دلیل،ترجمه همین هب .ندارند

 در تعریفی  (. 1palekiene et al 2015,.)باشد  به معنای بازگشت به گذشته می  resilioالتین   تاب آوری در واژه ریشه
رایج  مشکالت حل در میتوانند اجتماعی شبکه و رهاهنجا  اعتماد، که است سهمی به  مربوط اجتماعی سرمایه دیگر،
بحران ،رویداد یا واقعه ای ناگهانی است که اما در تعریف  می توان گفت   (.1396و همکاران،    رانیپ)  باشند. داشته جامعه

مات فوری  آسیب های  انسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز این گونه آسیب ها را همراه داشته و نیازمند انجام اقدا
( در این راستا مدیریت بحران سوانح و نحوه دستیابی به یک سیستم منسجم ،همواره مد نظر مدیران   1385است )آزموده،

( .ضایعات ناشی از هر نوع مخاطره) نویسنده از کلمه بالیا استفاه  1381و مسئولین کشورها قرار داشته است)ناطق الهه ،
ما در صدد اعتالی دانش خود برای پی بردن به علل این  مخاطرات،پیش بینی و  نموده است( به حدی است که بشر دائ

آن  تبع  به  و  سازهای شهری  و  و ساخت  یابد  می  افزایش  انسانی  که جمعیت  مرور  به  است،اما  بوده  آن  برابر  در  دفاع 
یافت  ،در  پیشرفت  نسبت  به  احتمالی  میزان خسارت  و  کنند  می  پیدا  توسعه  نیز  های شهری  و محدوده  دفاع  راههای  ن 

 در  .شود می  تعریف ط محی با  انسان رابطه  فرایند  اثر بر مخاطرات (.  1377ات بیشتر می شود )سالدین ،  مقابله با مخاطر
 اساس  این (. بر2:1393است )علیخانی ، طبیعت رایج و معمولی  جزو رفتار نامیم می که خطر هایی پدیده صورت این غیر

 می قرار تهدید  مورد را  او زندگی افتاده، اتفاق بشر سکونت  که در محدوده هستند  طبیعی پدیدهای  طبیعی، مخاطرات
 (. 1395 و زارع،  آزاده( گردند بالیای  وقوع باعث است  ممکن و  دهند

انتزاع  کی دارد و    یعیوس  دامنه   یریخطرپذ   ر یآن غ  یریگاز موارد اندازه  یدشوار و در برخ  آن   فیاست که تعر  یمفهوم 
دارد  ،یریماً خطرپذعمو  .ممکن است دنبال خود  به  را  معنا  اواقع  ن یبنابرا(    تیو عدم قطع  ندهیآ)  :دو  به    یه  که مربوط 

آن    یمنف  ریتاث،  یری افراد از خطر پذ  یتلق  .شودینم  یتلق  یریخطرپذ  میباش  هدر مورد وقوع آن شک نداشت  اینباشد و   ندهیآ
معرف    یریخطرپذ  ی ریتعب  چیبه هر حال بدون ه  .در جوامع استآن    یو صدمات جان  یمال  نهیو هز  تهایفعال  یبر زمانبند

تفکر    ایو بهبود و    عهبر فرصتها توس  یا  چهیتواند در  یم  ی ریکه خطر پذ  یدر صورت  . گردد  یم  یبر جوامع تلق  یاثر منف
بر   یمنف ایاست که اگر محقق شود اثر مثبت  یطیشرا ای یقطع ریغ یا دهیپد یریخطر پذ گریبه عبارت د .باشد زین دیجد

 ) 2mbpkP 2004.) گذارد یم تیریاهداف مد
 
 
 
 

 
1 palekiene et al,2015 

2 Pmbok ,2004 

 مخاطرات * آسیب پذیری

 = خطر پذیری  —————————

 آمادگی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 19

http://jvfc.ir/article-1-139-en.html


 1401(، بهار 9فصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره سوم، شماره اول، پیاپی )                                                            60

  ن یا  انگریرابطه نما  ن یا  ،یبر آمادگ  میضربدر مخاطرات تقس  یریپذ  بیزان آسیبرابر است با م  یریرابطه خطرپذ  ن یدر ا 
که مستق  ،یریخطرپذ  زان یم  ،است  آس  میرابطه  معکوس   یریپذ  بیبا  رابطه  و  مخاطرات  م  ،و  )    .دارد  یآمادگ  زانیبا 

1994 1Raftery  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1388: جايگاه تحلیل ريسک در فرايند مديريت ريسک و اجزای آن ، منبع : عسگری ،  1شکل 

 

 از ناشی آوری تاب وضعیت مبین و مخاطره آمیز عرصه های در زیستن از ناشی پذیری خطر منطقی پیامد پذیری آسیب
 پذیری آسیب فرم که در است وجهی چند فرایندی پذیری آسیب .است آن پذیری ترمیم توان و خطر پذیرش  ظرفیت

 (  2005، وینشیر و همکاران 2003، اسمیت 1391)شرفی کیا ،  نماید. می بروز اجتماعی - اقتصادی و سیاسی محیطی،

اص به مباحث و به طور خ دریگیقرار م  کیاستراتژ تیریدر حوزه مد کلی  ،بطور یرشته علم کیبحران به منزله  تیریمد

ابعاد برخ  (19782Mitroff,.)  شود   یمرتبط م  کیکنترل استراتژ با    دیبا  شتریاست که ب  یاز بحران ها به حد  یشدت و 

با حوادث غ  ،استفاده از دانش ابتکار خود به مقابله  در برابر بحران و توان   نکهیا  یبرا  .بپردازد  رمترقبهیعقل و منطق و 

برنامه ر  یر یگ  میتصم داد  حیصح   یزیو  بحران   تیریمباحث مد  نیتراز مهم  سکیر  یابیارز  ای  سکیر  تیریمد  .انجام 

 یآنها م  یریپذ  بی احتمال وقوع و آس  یدو عامل اصل  یها را بر مبنابحران  سکیر  تی ریکند مد  یم   دایپ  تیاهم  .است

 ( 3AITES,/ITA 2004). استفاده شده است سکیر یابیارز کی کرد در اکثر مطالعات از روش کالس یدتوان دسته بن

 

 در مطالعات انجام گرفته یريپذ بیمؤثر در آس   یشاخص ها : 1جدول

 شاخص ها  حوزه تحقیق سال صاحبنظران 

 عوامل زمین شناختی ، مقاومت سازه ،شبکه ارتباطی ، نوع بافت،تراکم شهری آسیب پذیری کالبدی 1377 بحرینی

 آسیب پذیری کالبدی 1376 احمدی
تجهیزات و تاسیسات شهری ،دسترسی به مراکز درمانی ، دسترسی  تراکم و فشردگی ،کیفیت

 به مراکز امدادی

 آسیب پذیری کالبدی 1387 حبیبی و همکاران
قدمت ساختمان ، اسکلت ساختمان ، کیفیت بنا ،رابطه پر و خالی ، مساحت قطعات تفکیکی 

 ،فاصله از مراکز درمانی ، عرض معابر 

 ری کالبدیآسیب پذی 1389 شیعه و همکاران 
دسترسی به مراکز درمانی ،درجه محصوریت ، تراکم ساختمان ،تراکم جمعیت ، کیفیت ابنیه 

 ،کاربری زمین 

 
1 Raftery ,1994 

2 Mitroff,1988 

3 ITA/AITES,2004 
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پیشگاهی فرد و 
 همکاران

 آسیب پذیری کالبدی 1390
فاصله از مراکز خطر،فاصله از معابر درجه یک ،تراکم جمعیت ، کیفیت ابنیه ،دسترسی به فضا 

 های باز

 آسیب پذیری کالبدی 1395 اران عیسی لو و همک
 خطر پذیری کاربری اراضی ،کیفیت ابنیه ، تراکم جمعیتی ،دسترسی به 

 مراکز امدادی ، عمر ابنیه  

اسماعیلی و 
 همکاران

 آسیب پذیری شهری 1390
مراکز مدیریت بحران ) بیمارستانها،مراکز امداد رسان، فرمانداری،  ، شریانهای حیاتی

 نتظامی ،تجهیزات شهری، مراکزپشتیبان شهرداری(مراکز نظامی و ا 

 آسیب پذیری شهری 1394 شماعی و همکاران 
 شریانهای حیاتی )شبکه انتقال آب ، مخزن آب ، شبکه توزیع برق، شبکه انتقال گاز ،  
شبکه ارتباطی ( مراکز مدیریت بحران ) بیمارستانها ، مراکز امداد رسان ، فرمانداری ،  

 تظامی،تجهیزات شهری ،شهرداری(مراکز نظامی و ان

Trivedi and 

Singh 
 آسیب پذیری شهری 2017

 شریانهای حیاتی )شبکه انتقال آب ، مخزن آب ، شبکه توزیع برق، شبکه انتقال گاز ،  
 شبکه ارتباطی ( مراکز مدیریت بحران ) بیمارستانها ، مراکز امداد رسان ،  

 یزات شهری ،فرمانداری ، شهرداری (مراکز نظامی و انتظامی ، تجه 

 آسیب پذیری شهری 1391 عزیزی و همکاران 
ترکیب بافت شهری ،شبکه های دسترسی شهری ،قابلیت دسترسی به مراکز امدادرسان ،فضا 

 های امن ، حریم مراکز خطر آفرین،جمعیت در معرض خطر 

 آسیب پذیری شهری 1394 میمندی و همکاران 
مراکز  راکزمدیریت بحران ، تجهیزات شهری ، کاربری های حیاتی ، حساس و تهدید پذیر، م 

 پشتیبان

 آسیب پذیری شهری 1393 صیامی و همکاران
دسترسی به مراکز درمانی ،نسبت بین عرض خیابان و ارتفاع ساختمان ،تراکم ساختمانی ، 

تراکم جمعیتی ، کیفیت ابنیه ،دسترسی به ایستگاههای آتش نشانی ،مکانهای اسکان موقت ،  
 شبکه گاز رسانی  T.b.Sه سوخت، پست های برق و ایستگاههای حریم جایگا

 آسیب پذیری شهری 1396 شاهیوندی
مراکز نظامی و   تراکم جمعیت ، تراکم ساختمانی ،پراکندگی نهادها و ارگانها ، پراکندگی

انتظامی،فاصله از ساختمانهای قدیمی ، صنایع ،شبکه ارتباطی اصلی ، فضای سبز، مراکز  
 ، مراکز درمانی ، توپوگرافی ،مسیر رودخانه امدادرسان 

 آسیب پذیری شهری 1396 شکیبا منش 
تراکم جمعیت ، تراکم ساختمانی ،پراکندگی نهادها و ارگانها ، پراکندگیمراکز نظامی و  

انتظامی،فاصله از ساختمانهای قدیمی ، صنایع ،شبکه ارتباطی اصلی ، فضای سبز، مراکز  
 ی ، توپوگرافی ،مسیر رودخانه امدادرسان، مراکز درمان

ابراهیمیان و  
 همکاران

 آسیب پذیری شهری 1397
شدت انفجار ، فاصله از ایستگاه گاز، سطح زیر بنا ،ارتفاع ساختمان ، تعداد همسایگی ساختمان 

 ،تراکم ساختمان ، فاصله از تاسیسات برق ،عمر ابنیه 

Chen, Zhai et 

al 
 آسیب پذیری شهری 2018

ار ، فاصله از ایستگاه گاز، سطح زیر بنا ،ارتفاع ساختمان ، تعداد همسایگی ساختمان شدت انفج
 ،تراکم ساختمان ، فاصله از تاسیسات برق ،عمر ابنیه 

1401،نگارندگان با استفاده از منابع مختلف منبع :   

 پیشینه تحقیق 
یک نظام یکپارچه به این نتیجه دست یافتند که اغلب  نیاز به    –وهشی با عنوان مدیریت بحران و حادثه در ترکیه  ژدر پ

توسع در حال  احتماکشورهای  ها  بحران  با  مقابله  برای  برای  ه  قوانینی که  اغلب  نیز  و  نداشته  برنامه ریزی  خاصی  لی 
مدیریت بحران در این نوع کشور ها به تصویب رسیده حاصل تجربه بحرانهای گذشته در این کشورها است و  فاقد هر  

 (   Unlu1،12010)ونه  برنامه هر گونه برنامه ریزی مدون در این نوع مدیریت می باشند.گ
شهرداریها   بحران  مدیریت  توانایی  در  ها  ضعف  از  سوئد  محلی  مقامات  درك  چیست؟  )مشکل  عنوان  تحت  ای  مقاله 

ییها ی آنها در جهت (ضرورت بررسی ضعف های نهادهای دولتی عمل کننده در بحران به خصوص شهرداریها و توانا  
مدیریت موثر بحران را مورد بررسی قرار داده است. هدف این مقاله توصیه به مدیریت بحران بخصوص شهرداری ها در  
بحرانهای  وقوع  برای  مناسب  ریزی  برنامه  داشتن  و  بحران  وقوع  از  قبل  در  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  جهت 

همچون شهرداری ها و مدیریت بحران ها را ، عدم در نظر گرفتن برنامه  محتمله  می باشد . مشکالت سازمان هایی  

 
1 Unlu، 2010 
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ریزی مناسب آنها از نظر میزان توانایی خود معرفی می کند و نتیجه می گیرد که در بررسی های بعمل آمده نشا ن  از  
ا ، ناشی از چهار عامل آن دارد که عدم موفقیت ها و شکست های شهر داریها و یا سازمان های متولی مقابله با بحران ه

اگر  -3  از ابتدا در آنها ساختاری از مدیریت بحران وجود نداشته.-2  ساختار آنها دارای مشکل بوده. -1معرفی می نماید .
،بطور  اگر هم همه موارد وجود داشته حتما ساختار مربوطه-4 هم وجود داشته بطور مناسب مدیریت و حفظ نمی گردیده .

 ( 1Nilsson ، 2010)است. نا مناسب طراحی شده 
 قطع   انداختن  جریان  به  هدف  با  شهری(  آوری  تاب  برای  حکمرانی  عنوان)  تحت  پژوهشی  در  2015  2ویلکینسون  و  بیلین
 در  اجتماعی  ساختار  انحطاط  علل   به  تحلیلی  -توصیفی  روش   با  و  اجتماعی  ساختار  و  محیطی  زیست  وقایع  میان  ارتباط

  و   قوت  نقاط   که  گیرد  می  نتیجه  و  کند  می  بیان   را  محیطی   زیست  وقایع  و  اجتماعی  ارساخت  پیوند  و  پردازد  می  استرالیا
 پژوهش   برای  را  محیطیزیست  ساخت  شونده   دگرگون  بالقوه  فرایندهای  موارد  برخی  در   و  ها  پروژه  و  ها  سیاست  ضعف
  ایجاد   در  شهری  فولوژیمور  نقش  بررسی  به   دیگر   پژوهشی  در  2014  سال   در  3مارچ  و  لئون  .کنند  می  تشویق  آینده  های
 احتمالی   نواحی  مشخص  ایلرزهزمین  سناریوی  مبنای  بر  ابتدا  منظور  همین  به  پرداختند  سونامی  در برابر  سریع  آوری  تاب
  اصالحات   آثار  سازی  کمی  و  تعیین  برای  نهایت  در  و  کردند  شناسایی  را  تخلیه  مختلف  پهنه  9  و  تعیین  را  گرفتگی  سیل

 از  حاکی  پژوهش  این  نتایج  اند.کرده   محور  عامل  کامپیوتری  مدل  یک  تهیه  به  اقدام  آوری   تاب  افزایش  در  شده  مطرح
 . است پیشنهادی اصالحات از اثر در تخلیه سرعت افزایش و شوندگان تخلیه امنیت چشمگیر افزایش
 در  سخت  شرایط  با   مقابله  جهت  راهکاری  شهری  آوری  تاب  )عنوان  تحت  پژوهشی  در  2014درسال  4توریز   و  پیترنیت
  نرم   از  استفاده  با  تحلیل   و  تئوری  گراندد  روش   از  استفاده  با  موضوع  تحلیل  و  بررسی  به  کمی  روش   از  استفاده  با  بحرانها(

 نماید. می ارائه شهر در آوری تاب از استفاده با  ها بحران با  مقابله جهت مدلی نهایت در شدند.که ها افزار
آ )بهبود  عنوان  آمریکا تحت  در  فعالیت های  در تحقیقی   ، انجام شده   ) بحران  مدیریت  تامین  زنجیره  در  مادگی حادثه 

ضروری برای حمایت از برنامه ریزی موثر و مرتبط با بحرانهای مختلف را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که  
در مدیریت بحران ببار آورد. وجود اختالالت زنجیره ای ناشی از وقایع خارجی می تواند تاثیر قابل توجه مالی و عملیاتی  

در زنجیره تامین ،حیاتی است. هدف از این مقاله پیشنهاد یک فرایند تصمیم    مخاطراتبنابراین، بهبود آمادگی درمقابل  
گیری برای ایجاد یک شبکه کار آمد از امکانات ذخیره سازی در مکانهای امن است که می تواند به طور موثر از امکانات  

در تحقیق دیگری تحت عنوان )) بحران پشت بحران (( در دانشگاه  .  ( Helferich5،  2002)پشتیبانی کند.زنجیره تامین  
در تحقیق خود سعی داشته تا مدل مفهومی از مدیریت  بحران را ارائه نماید) البته بر   قینکارولینا آمریکا انجام شد  محقق

 ،2009 ، )ی مثل طوفان عظیم شکل گرفته در آن منطقه(.اساس تجربیات مدیران  شهری در مواجه با بحران های طبیع 

Ann Enander6  )  .  مقاله دیگری که توسط قنواتی و همکاران با عنوان ))توانمند سازی مدیریت بحران شهری در جهت
طبیعی )زلزله(نمونه موردی :شهر خرم آباد ((به رشته تحریر در آمده که بکارگیری اصول و ضوابط شهر    مخاطراتکاهش  

سازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر،کاربری اراضی شهری ،شبکه های ارتباطی و زیر 
ساختهای شهری را تا حد زیادی در کاهش اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی مؤثر دانسته .این مقاله اشاره می دارد 

اند که همواره بصورت بالقوه شرایط الزم را برای   ن مکانیابی شد هبه ،بستر طبیعی که اکثر شهرهای ایران  بر روی آ
 ( 1388قنواتی، )ابتال و وقوع حوادث مختلف دارا می باشند.

 
1 Nilsson  ،  2010 

2 Beilin &Wilkinson 

3 Lion &march 
4 Pitrenaite &Tories 

5 Helferich ،2002 

6 Ann Enander   ، 2009 
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 اصفهان  جلفای محله در اجتماعی آوری تاب و شهری طراحی عنوان به که به پژوهشی 1395 سال در  و همکاران پرتوی
  اصلی   معیارهای  شناسی  جهت  و  مرتبط  منابع مند  نظام  بازنگری  رویکرد   با  ایهکتابخان  و   اسنادی  روش   از   ابتدا  که  پرداخت

  بهره   با   سپس  و  نمودند  تدوین  را  اجتماعی  آوری  تاب  مفهومی  مدل  قیاسی  روش   با   و  شد   گرفته  بهره  اجتماعی  آوریتاب
  یک   هر  تفکیک  به  جتماعیا  آوری  تاب  بر  تاکید  با  شهری  طراحی  با   مرتبط  عوامل   استقرایی  محتوا  تحلیل   شیوه  از  گیری

  ،هویت   محیط  کیفی،  ارتقای  مانند   های  مولفه  به  توجه  که  دهدمی   نشان  بررسی  نتایج  شد.   استنتاج  مطالعاتی  هایگروه  از
  آوری   تاب  ارتقای  سبب  محله ها  طراحی  در  اجتماعی  تعامالت  و  دهنده  آموزش   فضاهای  شمولی،  همه  پذیری،  ،انعطاف
عن  کاظمی  شود.می  اجتماعی   اجتماعی   آوری  تاب  های  مولفه  ارزیابی  عنوان  تحت  پژوهشی  به  1396  سال  در  دلیبو 

  آوری   تاب  میزان  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  این  هاییافته  و  اندپرداخته  بحرانی  شرایط  در  روستایی  های  درسکونتگاه
 تاب   سطوح   میان  معناداری   هایتفاوت  و  بوده   پایین  بسیار  بررسی  مورد   ابعاد  در  شده  بررسی  روستاهای  فرهنگی  اجتماعی

 بررسی   ابعاد  میان  همبستگی  تحلیل  .همچنین  شودمی  مشاهده  شده  بررسی  روستاهای  بین  در  و  مختلف  ابعاد  در  آوری
 است.  ساکنان فردی و درونی هایانگیزه  و آگاهی دانش میزان با ساکنین آوری تاب میزان مستقیم همبستگی بیانگر شده

  برای  کرمان   شهری  آوری  تاب  های  مولفه  و  ابعاد   تحلیل  و   ارزیابی  عنوان  با   پژوهش  با  1396  الس  در  همکاران  و  مبارکی
  نشان   آن  آماری  آزمون که  اند.  گرفته بهره  پرسشنامه  تحلیل  بر  مبتنی  تحلیلی  توصیفی  پژوهش   روش   از  هدف  این  به  نیل
  که  طوری  به  باشد.  می  مطلوب  سطح  از  ترپایین   کارشناسان  نظر  از  ها  مولفه  و  ابعاد  همه  در  کرمان  آوری شهر  تا  دهدمی
 سال در جالل و دالوری  .است  داشته  کرمان   شهر  آوری  تاب  های  شاخص  بر  را  تاثیر  بیشترین  جامعه  کلی  آوری  تاب

 غیرعامل دفاع عنوان نقش با خود پژوهشی مقاله ی در بحران مدیریت در عامل غیر پدافند  ی کننده تعیین نقش 1388

پرداخته  حیاتی  شریانهای در استفاده و  آن بررسی کارگیری به روشهای  و بحران وقوع زمان در آن مهم نقش  و ایران در
بحرانهای  در غیرعامل پدافند  راهبردهای که  میدهد نشان آنها تحقیق نتایج .اند  .است مؤثر بسیار انسانی مدیریت 

 طبیعی خطرات انواع دربرخی  که تشابهاتی  به توجه با که رسیده اند نتیجه این به اند داده  انجام که تحقیقی  در محققان

 تمهیدات  مکان، در هر  بالقوه خطرات  ارزیابی با میتوان خطرپذیری کاهش جهت میشود، یافت ساز  انسان تهدیدات  و

 ناشی کاهش خسارات مانند گرفت؛ نظر در سوانح و  خطرات انواع خطرپذیری کاهش جهت را غیرعامل  پدافند ی  بهینه

یکسو انسان ساز تهدیدات مقابل در غیرعامل پدافند  تمهیدات  میان تعامل .بمب انفجار موج لرزش و لزلهز از  و از 
 با بدین ترتیب .شود منجر معماری پایداری به میتواند دیگر، سوی از زلزله مانند طبیعی خطرات دیگر با آن همپوشانی 

با   همراه مؤثر اقدامات به کارگیری با می توان  بحران مدیریت جامع برنامه های در غیرعامل پدافند اصول  از استفاده
 گستردگی و شدت از زیادی میزان به بحران، از قبل آمادگی مرحله ی در چندمنظوره و کم هزینه و کاربردی طرحهای

 (. 6 : 1385 هوشیار،  مسگری و  زرگر) کاست خطرات از ناشی تلفات خسارات و
 

 روش تحقیق 
 ، تحلیددل خطددر پددذیری )مدددیریت بحددران  های  شاخص  پذیری  تحقق  میزان  بررسی  تحقیق  این  در  مطالعه  مورد  موضوع

 مددی قائمشددهر شددهر در (آمادگی، پیش بینی و هشدار اولیه، پاسخگویی، بهبود وبازیابی، پیشگیری و کاهش اثرات مخرب
 بددرای  همچنددین  اسددت.  ایتوسددعه  -کدداربردی  مطالعه  هدف  نظر  از  و  توصیفی  روش   و  ماهیت  از نظر  حاضر  تحقیق  باشد.

 یددابی(   )زمیندده  پیمددایش  روش   از  میدددانی  بخددش  در  و  ای  کتابخانه  مطالعات  از  نظری  مبانی  بخش  در  اطالعات  گردآوری
 و  کارشناسددان  شامل  آماری  جامعه  موضوع  بودن  تخصصی  دلیل  . به  است  شده  استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  بر  مبتنی

 امددا  اسددت.  شده  تعیین  نفر  383  مورگان  جدول  اساس   بر  نمونه  حجم  باشد.  می  شهرقائم  شهر  ادارات  و  ها  سازمان  مدیران
 فقددره  450  سددرانجام  و  شددد  توزیع  پاسخ دهندگان  بین  پرسشنامه  500  تعداد  نمونه  شدن حجم  کوچک  از  جهت جلوگیری

 از توانندمی باشد رپژوهشگ برای دسترسی قابل یا باشد  شده  شناخته  چارچوب  فاقد  جامعه  که  صورتی  در  گردید.  آوریجمع
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 محتددوایی  روایددی  از  پددژوهش  ابددزار  اعتبددار  سنجش  جهت(  1389  نیا،  )حافظ  .نمود    استفاده  انتخابی  و  تصادفی  غیر  روش 
 بددا مددرتبط کارشناسددان و دانشددگاه اسدداتید از جمعی اختیار در اجرا از قبل پرسشنامه که صورت این به است. شده  استفاده
 سنجش ابزار پایایی تعیین برای گردید. توزیع آماری نمونه بین در اصالح مرحله چند از پس و گرفت. قرار تحقیق  موضوع

 از اسددتفاده با تحقیق فرضیات تحلیل حاصل شد. به 82.75 آماره این میانگین و است شده استفاده کرونباخ آلفای روش   از

 .میباشند  Excelو  spss  تحقیق کاربردی افزار نرم . پذیرفت انجام اسپیرمن همبستگی ضریب و ای نمونه تک tآزمون

: سنجش پايايی شاخص های تحقیق 2جدول   
دیف ر  ضریب آلفای کرونباخ  گویه شاخص  

8/0 4 کاربری زمین  1  

86/0 5 قدمت ساختمان 2  

77/0 3 شبکه معابر و دسترسی  3  

7/0 3 نوع مصالح و سازه  4  

77/0 3 مساحت قطعات تفکیکی  5  

84/0 3 تراکم جمعیتی 6  

8/0 4 تحلیل خطر پذیری 7  

84/0 4 پیشگیری و کاهش اثرات مخرب  8  

79/0 4 آمادگی  9  

86/0 4 پیش بینی و هشدار اولیه 10  

86/0 5 پاسخگویی 11  

77/0 4 بازیابیبهبود و  12  

 46 مجموع 

1401منبع : یافته های تحقیق،      
 

 

با م  فهوم مدیریت بحران ظرفیت شهرها و مناطق در مدیریت بحرانها می باشد،یکی از اصلی ترین موضوعات مرتبط 
آمادگی  –3    پیشگیری و کاهش اثرات مخرب-2تحلیل خطرپذیری  -1)  تجربیات نشان دهنده آن است که شش عامل: 

. هر بحران در مناطق مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است  (بازیابیبهبود و    -6پاسخگویی-5پیش بینی وهشدار–4

کدام از این عوامل را بصورت مجزا و هم  درارتباط با یکدیگر بررسی کرد.میزان و دینامیک بودن این ارتباطات ،کارآیی 
مدیریت بحران یک کشور رامشخص خواهد نمود.کشورهای در حال توسعه در عین ظرفیت های باالیی که دارند،هنوز  

آمدی سیستم مدیریت بحران در مناطق شهری با چالش هایی روبرو می جهت ارتقای این عوامل و به تبع آن ارتقای کار 
نشان می   2شماره    شکلباشند. محققین در این پژوهش سعی دارند تا با در نظر گرفتن عوامل ششگانه یاد شده که در  

 ایند. اقدام نمشهر قائمشهری درریپذ بیبحران و رابطه آن با کاهش آس تیریمد یمولفه ها لیتحلدهد ، در جهت 
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1401،محققینترجمه : ،  ، دانشگاه ويسکانسین1998چرخه مديريت بحران منبع: کانی ، : 2 شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1390: چارچوب نظری آسیب پذيری ، منبع : رضايی ،  3شکل 

 

 محدوده مورد مطالعه 
دقیقه شرقی از نصف النهار گرینددویچ واقددع شددده   53درجه و    52دقیقه عرض شمالی تا    28درجه و    36شهر قائمشهر در  

نفددر جمعیددت و 204953شمسددی ایددن شددهر دارای    1395است .بر پایه آخرین سر شددماری مرکددز آمددار ایددران در سددال  
کیلومتر مربع می باشد و از جنوب با شهرستان سوادکوه ، از شددمال بددا   458خانوار می باشد.مساحت این شهر62623تعداد

 تان جویبار ، از مشرق به شهرستان ساری و از مغرب با شهرستان بابل هم مرز است.شهرس
قائمشهر به دلیل قرارگیری در مسیر اصلی عبور و مرور بین شهرهای مازندران و همچنین موقعیت جغرافیایی خاص خود 

ر و سددیاهرود و همچنددین عدددم می باشد که به دلیل وجود دو رودخاندده تدداال   مازندران  یکی از شهرهای حادثه خیز استان
سیستم زهکشی مناسب شهری ، آبگرفتگی معابر و بروز سیل یکی از اصلی ترین مخاطرات آن بشمار مددی رود .از دیگددر 
مخاطرات اصلی تهدیدکننده همانند دیگر نقاط استان خطر وقوع زمین لرزه می باشد که با توجه به وجود بافت فرسوده و 

ین و مقررات ساخت و ساز در برخی از نقاط یکی از عوامل آسیب به شددهر و سدداکنان آن مددی همچنین عدم رعایت  قوان
 باشد.

                                                                       

بالیای طبیعی ) 

 زلزله ، سیل ، و... 

 آسیب پذیری 

 مقابله ضعیف  مواجهه

 پیامد 
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 1401، محدوده مورد مطالعه  منبع: نگارندگاننقشه    : 4 شکل

 

 ی تحقیق يافته ها
. از نظر متغیر  نفر مرد می باشند  245درصد معادل    54.4نفر زن و    205درصد معادل    6/45نفر پاسخگو،    450از تعداد  

سال قرار دارند . از لحاظ درجه علمی و تحصیالت به شرح زیر می باشد. فوق    40تا    30سن بیشترین افراد در گروه سنی  
 ترسیم شده است.  7 تا 5اشکال نفرکه در  93نفر ، فوق دیپلم : 165نفر، لیسانس :  192لیسانس و باالتر :

 
 
 
 
 
 

 : توصیف شرايط سنی پاسخگويان 6شکل            پاسخگويان                  : توصیف شرايط جنسی 5شکل 

 
 

 
 
 
 

 : توصیف شرايط تحصیلی پاسخگويان  7شکل                                         
 

برابددر  تحلیل مولفه های مدیریت بحران و رابطدده آن بددا کدداهش آسددیب پددذیری دردر این تحقیق  به دلیل آنکه هدف ، 
پیشگیری و کاهش اثرات مخرب  ،  تحلیل خطر پذیری ،بوده است ، از شاخص های  مخاطرات طبیعی  در شهر قائمشهر

که به موضوع تحقیق نزدیک تر می باشند استفاده شددده   آمادگی ، پیش بینی و هشدار اولیه، پاسخگویی  ، بهبود وبازیابی
گویه های مرتبط با هر شاخص بر اساس مرور مبانی نظری تعیین شده است .سواالت تحقیق ، به صورت سددوال اول و   و

 دوم دسته بندی شده است .که در ادامه به تفکیک به آزمون آنها پرداخته شد.

 آیا وضعیت فعلی مدیریت بحران پاسخگوی به موقع نیازهای موجود می باشد؟ سوال اول: 
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H0   :یت فعلی مدیریت بحران پاسخگوی به موقع نیازهای موجود نمی باشدوضع. 

  H1   :.وضعیت فعلی مدیریت بحران پاسخگوی به موقع نیازهای موجود می باشد 
 

 مولفه های مديريت بحران   : آماره های توصیفی 3جدول 

 خطای معیار  انحراف معیار  میانگین  تعداد  شاخص

 023/0 519/0 09/2 450 تحلیل خطر پذیری 

 021/0 475/0 94/1 450 پیشگیری و کاهش اثرات مخرب 

 033/0 718/0 40/2 450 آمادگی 

 038/0 815/0 37/2 450 پیش بینی و هشدار اولیه 

 027/0 587/0 74/2 450 پاسخگویی 

 032/0 681/0 66/2 450 بازیابیبهبود و 

1401منبع : یافته های تحقیق،      
 

 مولفه های مديريت بحرانتک نمونه ای ،  tن  خروجی آزمو:  4جدول 

 شاخص
 
t 

درجه 

 آزادی 

 سطح

معنا 

 داری 

اختالف  

 میانگین 

برای اختالف    %95فاصله اطمینان 

 میانگین 

 کران پایین  کران باال 

-044/39 تحلیل خطر پذیری   449 000/0  907/0-  862/0-  953/0-  

پیشگیری و کاهش اثرات  
 مخرب 

619/49-  449 000/0  550/1-  013/1-  097/1-  

-541/17 آمادگی   449 000/0  594/0-  527/0-  660/0-  

-310/16 پیش بینی و هشدار اولیه   449 000/0  626/0-  551/0-  702/0-  

-071/9 پاسخگویی   449 000/0  251/0-  197/0-  305/0-  

-319/10 بازیابیبهبود و   449 000/0  331/0-  268/0-  394/0-  

1401تحقیق،منبع : یافته های       

 تحلیل خطر پذيری 

رسان در هر زمان و مکان    بیو آس  انباریاست که به احتمال وقوع حادثه ز  یمفهوم آمار  کیخطر در واقع    ای  یریخطر پذ

 کیبه    یکروبیم  ای   یروسیاحتمال وجود دارد که در مواجهه با عوامل و  نیا  یهر فرد  یمثال برا  یشود برا  یاطالق م 

همه افراد و در    یشود و برا   یگفته م  یماربی  بهاست که به آن خطر ابتال    یکل  یاحتمال امر  نیا  .ودمبتال ش  ریواگ  یماریب

م  .همه زمانها و مکانها محتمل است را  اند  توانیخطر  نمود  ایحذف    داتیتمه  دنیشیبا  بول)  .کم   2002  ،1نیگاراتوا و 

ب(را ان  یکه ممکن است در جر  یمنف  یامدهایرخداد پ  خطر و احتمال  ایاز بال  یکاهش خطرات ناش  یالملل برا  نیهبرد 

نگرش    نیبا ا  .کرده است  یمعرف  .شود  جادیا  ستیز  ط یها و مح  ه یسرما  ، مردم  یبرا  یر یپذ  بیمخاطرات و آس  نیتعامل ب

  ار یبس .دهدیکه خطر در آن رخ م یاجتماع نهیتوجه به زم نیاست بنابرا یسامانه اجتماع  کیاز  ریناپذ ییجدا یخطر بخش

همچن  مهم و  ا  نیاست  به  الزا  نیتوجه  مردم  که  مشترک  ماًنکته  ا  یدرك  علل  و  خطر  ندارند  جادیاز  آن  .)  کننده 

2004,2ISDR  ) 

 
1 Garatova & bolin 

2 ISDR,2004 

H₀:µ≤3 

H₁:µ>3 
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 پیشگیری و کاهش اثر مخرب

تخف  یریشگیپ و  بحران  وقوع  از  ممانعت  از  است   ی ریشگپی  واقع  در  آن،  از  حاصل  مخرب  اثرات  کاهش  یا  ف یعبارت 

به منظور کاهش احتمال وقوع خطر و   ایخطر در مواجه با مخاطرات و    داریدف کاهش پااست که با ه  یمجموعه اقدامات

ناش م  یعوارض  انجام  آن  وقوع    ردی گ  یاز  از  بتوان  مد  یریجلوگبحران    کیاگر  واژه  از  استفاده    یریشگیپ   تیریکرد 

انواع بحران شد  یاریتوان مانع از بروز بس  یاز مواقع نم  یاریاما در بس  .شودیم اثر منف  یاما م  .از  مخرب    ای  یتوان از 

مثال ممانعت از   یبرا   .ردیگیمورد استفاده قرار م  (کاهش اثر  ا ی  فتخفی  )مدیریتحالت واژه    نیدر ا  .از آنها  کاست  یناش

سبز و   یبه فضا  یکاربر  لیتبد  :گسل قرار گرفته اند مانند  یکه بر رو   یاراض   یدر کاربر  رییها تغ  ریو ساز در مس  اختس

 ( 1998) کانی ،  .است یریشگیاز اقدامات پ یانمونه یازب نیزم

 آمادگی 

فعال  یآمادگ از مجموعه  است  اقدامات  هاتی عبارت  اطم  یو  به منظور کسب  و  بحران  از وقوع  مرحله قبل  در  از   نانیکه 

ظر گرفته شده  جز درن  9  ایدر بال  یآمادگ  یبرا  .ردیگ  یاز آن انجام م  یو موثر به بحران و تبعات ناش  حیصح  ییپاسخگو

  دیبحران با  تیریمد  .دیآیبحران به شمار م  تیریو اساس مد  هیپا  :وضع موجود اطالعات  لیتحل  -1:  است که عبارتند از  

اثرات و    ز یآن در برابر انواع مخاطرات و ن  یریپذ  بیآس  زان یجامعه تحت پوشش و م  ای کننده منطقه    دیاز مخاطرات تهد

 شودیانجام م یکه در مرحله آمادگ ییهاتی از انجام فعال یهدف اصل ی:زیربرنامه-2 .باشندبر آنها آگاه  یاحتمال یامدهایپ

برنامه تعهد نسبت به مفاد    یبا اجرا  یتا افراد بر طبق توافق قبل   شودیبرنامه موجب م  نیو تدو  یاست طراح  یزیربرنامه 

 شیپ  :یچارچوب سازمان  -3از خود نشان دهند    مناسبی  واکنش  بحران  صورت وقوعدر    ندآن و اختصاص منابع بدان بتوان

برگرفته از    دیچارچوب با  نیا  هیطرح اول  .هماهنگ است   یچارچوب سازمان  جادیا  ،بحران  ابردر بر  یبرنامه آمادگ  نیتدو  ازین

دولت  باشد  یو سنت   یساختار  اطالعات  یها نظام  -4.موجود کشور  آمادگ  :ثبت  برنامه  ثبت   یبرا  ینظام  یدارا  دیبا  یهر 

شود که   یطراح  یستمیباشد و س  رسمی  دیآهسته با  ر یبحران ها با س  ی برا  ژهیها به وداده  یآور جمع  روند  .اطالعات باشد

نما  شی پا  یها  ستمیسامانه هشدار و س منابع و تجه  تی در وضع  :یمنابع اساس  -5.دیرا روزآمد  ن  زاتیبحران  و    ازیمورد 

شده و مشخص باشند و   فیتعر  دیبرنامه با  نیا  شوندیم  نییه است تعشد  ینیبشیکه در برنامه پ  یانواع مخاطرات   یحت

  ا یبال  شتر یدر ب  :سامانه هشدار دهنده-6  .شده باشند  دهیدر مراحل مختلف چرخه بحران در آن د   رف همه وجوه و ابعاد مص

انسان ها  تواندیسامانه هشدار زودهنگام م  عیسر  ریبا س العاده به  فوق  تیضعبا اعالم و  .را نجات بخشد  یاری بس  یجان 

با انجام تخلنم  اهالوقوع آگ  بیقر  ررا از وجود خط  یار یتوان شمار بس  یدر معرض خطر م  تی جمع از   یاضطرار  هیود و 

ساز و کار اقدامات از  یبررس یمرحله برا نیدر ا :ییساز و کار پاسخگو -7 کاست. یبه طور قابل توجه ریمرگ و م زانیم

جزء  :  آموزش    -8.ردیگیصورت م  یبرنامه آمادگ  یو اثربخش  ییسنجش کارا  یبرا  یین ها شده و انجام آزمو  نییتع  شیپ

در دانش و نگرش افراد   رییشود که به تغ  یطراح   یابه گونه   دیها باآموزش   نیا  شودیم  یتلق  یمادگبرنامه آ  ریناپذ  ییجدا

شوند ا  .منجر  طر  نکهیضمن  آموزش   قی از  گرو  یعمل   یهاارائه  در  مهارت  کسب  اطماز  هدف  شود  نانیه    ن یا  .حاصل 
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پرسنل سازمان  به  تنها  ندارد  یهاآموزشها  اختصاص  با  ،مسئول  نظر گرفته    هیکل  یبرا  دیبلکه  در  در معرض خطر  افراد 

 ( 1994 ،1کنت ) .شود

 پیش بینی و هشدار 

 ی ولت و سازمانهاد   یشده برا  رفتهیپذ  ینقش ها  نیو مهم تر   نیتر  یاز اساس  یکیو هشدار زودهنگام    ینیبشیپ  تیریمد

در  . و انسان ساخت است ی عی از مخاطرات طب یناش دات یحفاظت از مردم در برابر تهد ،بحران تیریدر مد لیدخ ایمسئول 

اخ ب  انیشا  یها   شرفتیپ  ریقرن  علوم  عرصه  در  بشر  جو  ژهیو  هتوجه  افزا  یعلوم  ها  تیظرف  شیبه  هشدار    یسامانه 

به و مقابل وقا  ژهیزودهنگام  با بال  دهیانجام  ییهواآب و    عیدر  مقابل  ابزار مهم در  به عنوان  توانست  مورد    یجو   یایو 

گ قرار  اول  .ردیاستفاده  هشدار  انسان  هیسامانه  جان  فقط  منه  حفظ  را  سرما  کندیها  رفتن  دست  از  مانع  و   یمل  هیبلکه 

اتفاق    کیوقوع    یبرآورد آمار   ای  قیدق  ان یبارت است از بع  ISDR  فیبنا به تعر   .شوند  یتوسعه م  لهیانحراف منابع از وس

هشدار زودهنگام عبارت است از ارائه به موقع    ز ین  .رودیمتفاوت به کار م  یمختلف و معان  یهاواژه در رشته   ن یا  نده یدر آ

کاهش   یافراد در معرض خطر فرصت عکس العمل مناسب برا  یمسئول که برا  یاهسازمان  یاطالعات از سو  حیو صح

از اقدامات    یارهیهشدار زودهنگام شامل زنج  یهاسامانه  .کندیدر برابر آن را فراهم م  یآمادگ  ا یو  از خطر    یریشگیو پ

ترس  و  آن    میهمچون شناخت مخاطرات  پ  شیپا،نقشه  قر  ینیب  شیو  و  انتشار   ش پرداز  ،الوقوع  بیحوادث  و  اطالعات 

 ،گزارش سازمان ملل)هشدارها است    نیسخ به امردم و انجام اقدامات مناسب و به موقع در پا  یقابل فهم برا  یاخطارها 

2006  ) 
 

 پاسخگويی 

 یی در واقع مرحله پاسخگو  .گردد  یاز آغاز م  زیبه آن ن  ییپاسخگو،  شودیبحران آغاز م  کیکه    یاز هنگام  ییپاسخگو

  یا  وهیو ش  نوع.  شودی را شامل م  دهیچیمتنوع و پ  اریبس   یهاتیبحران است که فعال  تیریاز چرخه مد  یبخش قابل توجه

در    نیبنابرا  .دهدیم   یاست که رو  یمتاثر از نوع بحران  ادیز  یتا حد  شودیبه بحران به کار گرفته م  ییپاسخگو  یکه برا

بحران  نمانواع  پاسخگورم  یبرا  یهمگون  یاجزا  توانیها  گرفت  ییحله  نظر  مد  ن یبنابرا  ،در  از   یی پاسخگو  تیریمنظور 

و  با بحران    بلهبه منظور مواجهه و مقا  ایو بالفاصله پس از رخداد بال  حیندر مرحله  است که    یمداخالت   یمجموعه اقدامات

مال رساندن خسارات  جان  یبه حداقل  م  یو  زرم  نیا  .ردیگیانجام  از  است که    لیتشک  یمراحل متعدد  ریحله خود  شده 

نجات  )آنها    نیمهمتر و  اضطرار  ی،اضطرار  هیتخل  ،امداد،جستجو  موجود  یابی ارز  ،اطارتب  یبرقرار  ی،اسکان   ، وضع 

 . هستند ی(اساس  یازهاین نیتام ی،ازسنج ین

 بهبود و ارزيابی 

  افتهی  لیمتعدد تشک  زیر مراحلحله خود از  رم  نینام دارد ا  یابیباز  تیریمد  ،بحران  تیری حل چرخه مدامرحله از مر  نیآخر

 طیشرا  زگرداندنبه منظور با  ییپاسخگو  اتیکه پس از وقوع بحران و اتمام عمل  شودیبه مجموعه اقدامات گفته م   .است

است   یخود متشکل از مراحل مختلف  یابیباز  .ردیگیقبل از وقوع بحران انجام م   تیبه وضع  ده ید  بیو جامعه آس  یزندگ

 
1 Kont,1994 
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  1997  ،1ی کان  .)توسعه اشاره کرد  یهافرصت  یریو به کارگ  هیاول  تیبازگشت به وضع  ی، باساز  ی،به سامانده  توانیکه م

 رخدادماه اول پس از    12مرحله گذار که به    -1:  اند  را قائل شده  ریمرحله ز  3ی  ابیفاز باز  ی  منابع و مآخذ برا  یبعض   (. در

ماه پس از بحران اطالق   36تا    12  نیب  یکه به فاصله زمان  یدگرگون  لیمرحله تبد    -2  شودیماطالق      یبحران  یا    حادثه

تثب  -3  شودیم به    میو تحک  تیمرحله  از    120تا    36  ن یب  یفاصله زمانکه معمواًل    .شودیبحران گفته م  وقوع ماه پس 

از سو  یگرید  یبند میدر تقس(.  2007  2، سونیهار) سرخ و   بیصل  تیبشردوستانه مثل جمع  یسازمان ها  یکه معمواًل 

 ه یده است مرحله اولدر نظر گرفته ش رهنگامیو د هیو ثانو  ییابتدا ای هیدو مرحله اول یابی باز یبرا رودیهالل احمر به کار م

  ،   IFRC  )شودیم  یتلق  هیثانو  ای  رهنگامیدیا    یابیحله بازرو پس از آن م  شودینظر گرفته م  رروز پس از بحران د  45تا  

2005 ) 

: آيا ترتیب اولويت معیارهای چرخه مديريت بحران در کاهش آسیب پذذذيری منطقذذه مذذورد 2سوال  

 مطالعه يکسان است ؟
س استوار است که آیا ترتیب اولویت معیارهای چرخه مدیریت بحران در کدداهش آسددیب پددذیری دومین سوال بر این اسا

و مولفه های مربوط به هریک از آنهددا بددا   آسیب پذیریمنطقه مورد مطالعه یکسان است؟ در تحقیق حاضر شاخص های  
میددزان و چگددونگی ارتبدداط  تحقیددق حاضددر  2استفاده از مبانی نظری تهیه شده است. با توجه به هدف سوال در فرضددیه  

مسدداحت    نددوع مصددالح و سددازه،  ،  شبکه معابر و دسترسی  ،قدمت ساختمان  ،  کاربری زمین  )  آسیب پذیری  شاخص های
پیشددگیری و کدداهش  تحلیل خطر پددذیری ،) مدیریت بحران( و شاخص های چهار گانه تراکم جمعیتی  و  قطعات تفکیکی

( با استفاده از آزمون ناپارامتریددک اسددپیرمن بازیابی  لیه، پاسخگویی، بهبود واثرات مخرب، آمادگی، پیش بینی و هشدار او
 تجزیه و تحلیل گردید.

 
 آسیب پذيری آمار توصیفی شاخص های :  5جدول 

 واریانس انحراف  استاندارد  میانگین شاخص 

 017/0 390/0 06/2 کاربری زمین 

 019/0 442/0 01/2 قدمت ساختمان

 09/1 04/1 3 شبکه معابر و دسترسی 

 384/0 619/0 18/3 نوع مصالح و سازه 

 988/0 993/0 85/2 مساحت قطعات تفکیکی 

 604/0 777/0 27/3 تراکم جمعیتی 

1401منبع : یافته های تحقیق،  

H₀  رابطه معناداری وجود ندارد. آسیب پذیریو شاخص های  مدیریت بحران: بین شاخص های 

H₁   رابطه معناداری وجود دارد. آسیب پذیریو شاخص های   حرانمدیریت ب: بین شاخص های 
 
 

 ی و شاخص های آسیب پذيری :ريخطر پذ لیتحل رابطه بین 

 
1 Kani,1997 
2 Harisoon,2007 

H₁:ρ≠0 

H₀  : =ρ 0 
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به (    6مطابق جدول شماره  )با سطوح معنا داری  ضریب همبستگی بین تحلیل خطر پذیری و شاخص های آسیب پذیری  
(، شدداخص شددبکه معددابر و 60/0قدددمت سدداختمان )    (، شاخص33/0شاخص کاربری زمین)  ترتیب بدین شرح می باشد :

 (  -12/0تراکم جمعیتی)(،20/0(،مساحت قطعات)14/0(، شاخص نوع مصالح و سازه )12/0دسترسی ) 

 و شاخص های آسیب پذيری : و کاهش اثر مخرب  یریشگ یپرابطه بین 

مطددابق جدددول  )نددا داریح معوبا سط آسیب پذیریو شاخص های   پیشگیری و کاهش اثر مخربضریب همبستگی بین  
(، شاخص شبکه معابر و دسترسددی ) 27/0(، شاخص قدمت ساختمان ) 24/0شاخص کاربری زمین)به ترتیب در    (6شماره  

 می باشد .(  33/0(،تراکم جمعیتی)27/0(،مساحت قطعات)-11/0(، شاخص نوع مصالح و سازه )05/0

 ی و شاخص های آسیب پذيری:آمادگرابطه 

در   بیدد بدده ترت(    6مطابق جدول شماره  )  یبا سطوح معنا دار  یریپذ  بیآس  یو شاخص ها  آمادگی  نیب  یهمبستگ  بیضر
(، شدداخص نددوع 24/0)  ی(، شاخص شبکه معابر و دسترسدد 14/0(، شاخص قدمت ساختمان )  12/0)نیزم  یشاخص کاربر

 باشد . ی( م45/0)یتیجمع  اکم(،تر22/0(،مساحت قطعات)27/0مصالح و سازه )

 و شاخص های آسیب پذيری:  اولیه و هشدار ینیب شیپرابطه بین 

( به   6)مطابق جدول شماره    یبا سطوح معنا دار  یریپذ  بیآس  یو شاخص ها  پیش بینی و هشدار  نیب  یهمبستگ  بیضر
(، 16/0)    ی(، شدداخص شددبکه معددابر و دسترسدد 27/0(، شاخص قدمت سدداختمان )  24/0)نیزم  یدر شاخص کاربر  بیترت

 باشد . ی( م61/0)یتی(،تراکم جمع67/0(،مساحت قطعات)60/0ه )شاخص نوع مصالح و ساز

 يی و شاخص های آسیب پذيری: پاسخگورابطه بین 

 بیدد ( به ترت  6)مطابق جدول شماره    یبا سطوح معنا دار  یریپذ  بیآس  یو شاخص ها  پاسخگویی  نیب  یهمبستگ  بیضر
(، شاخص نوع 29/0)    یبکه معابر و دسترس(، شاخص ش33/0(، شاخص قدمت ساختمان )  27/0)نیزم  یدر شاخص کاربر
 باشد . ی( م44/0)یتی(،تراکم جمع16/0(،مساحت قطعات)46/0مصالح و سازه )

 رابطه بین  بهبود و بازيابی و شاخص های آسیب پذيری:

( به   6)مطابق جدول شماره    یبا سطوح معنا دار  یریپذ  بیآس  یو شاخص ها  بهبود و پاسخگویی  نیب  یهمبستگ  بیضر
(، 28/0)    ی(، شدداخص شددبکه معددابر و دسترسدد 14/0(، شاخص قدمت سدداختمان )  12/0)نیزم  یدر شاخص کاربر  بیترت

 باشد . ی( م26/0)یتی(،تراکم جمع08/0(،مساحت قطعات)60/0شاخص نوع مصالح و سازه )

  
 و شاخص های آسیب پذيری  بحرانماتريس همبستگی بین شاخص های مديريت :  6جدول 

 آزمون 
 

 شاخص های 
 شهر خالق 

آماره های  
 توصیفی شاخص 

 شاخص های توسعه پایدار شهری

کاربری  
 زمین 

قدمت 
 ساختمان 

شبکه معابر و 
 دسترسی

نوع مصالح  
 و سازه 

مساحت  
 قطعات 

تراکم  
 جمعیتی

S
p

ea
rm

a
n

s rh
o

 

 تحلیل خطر پذیری

 

ضریب 
 همبستگی

 -12/0 ٭٭  02/0 14/0 ٭٭  12/0 ٭٭  60/0 ٭٭  33/0 ٭٭ 

 005/0 51/0 001/0 005/0 001/0 000/0 اری سطح معناد

پیشگیری و کاهش  
 اثرات مخرب 

ضریب 
 همبستگی

 33/0 ٭٭  27/0 ٭٭  -11/0٭ 05/0 27/0 ٭٭  24/0 ٭٭ 

 000/0 000/0 01/0 24/0 000/0 01/0 سطح معناداری 

 آمادگی 

 

ضریب 
 همبستگی

 45/0 ٭٭  22/0 ٭٭  27/0 ٭٭  0/ 24 ٭٭  14/0 ٭٭  12/0 ٭٭ 

 000/0 000/0 000/0 01/0 001/0 005/0 داری سطح معنا 
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پیش بینی و هشدار  
 اولیه

ضریب 
 همبستگی

 61/0 ٭٭  67/0 ٭٭  60/0 ٭٭  16/0 ٭٭  27/0 ٭٭  24/0 ٭٭ 

 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 01/0 سطح معناداری 

 پاسخگویی

ضریب 
 همبستگی

 44/0 ٭٭  16/0 ٭٭  46/0 ٭٭  29/0 ٭٭  33/0 ٭٭  27/0 ٭٭ 

 000/0 005/0 000/0 000/0 000/0 000/0 معناداری سطح 

 بهبود و بازیابی

ضریب 
 همبستگی

 26/0 ٭٭  08/0٭ 60/0 ٭٭  28/0 ٭٭  14/0 ٭٭  12/0 ٭٭ 

 000/0 01/0 000/0 000/0 001/0 005/0 سطح معناداری 

 1401منبع : یافته های تحقیق،    

 *= P< 05 /0  

  **=P< 01 /0  
 عناداری هريک از شاخص ها : تعیین سطح م 7جدول شماره 

 
 سطح معنا داری 

 بسیارقوی قوی متوسط  ضعیف  بسیار ضعیف 
 1تا   80/0 79/0تا   60/0 59/0تا   40/0 39/0تا   20/0 19/0تا  01/0

 1399منبع : یافته های تحقیق،    

 نتیجه گیری  
شده مددی تددوان بدده  عیوزتنامه های از مطالعات به عمل آمده و جداول استخراج شده از پرسش  بر اساس یافته های موجود

 .دارد مدددیریت بحددران مولفدده هددایبا   میرابطه مستق کاهش آسیب پذیری یک شهربه    دنیرس  این نکته  اشاره کرد که
 یمحل سکونت خود است که در آن شهروندان مکاهش و جلوگیری از بروز آسیب به  ،مدیریت در بحران شهریهدف از  

پس از تجزیه و تحلیل های حاصددل شددده داشته باشند . یتعامل و همکار  یزندگ  یلوب برامکان مط  کی  جادیتوانند در ا
 زیرحاصل گردید: جینتادر مقاله حاضر 

که عنوان شد آیا وضعیت فعلی مدیریت بحران ، پاسخگوی به موقع نیازهای موجود می اول    در پاسخ به سوال -
پیشددگیری و   )تحلیددل خطددر پددذیری ،  مدددیریت بحددران  یانشان داد که شهر قائمشهر از لحاظ شاخص ه  قیتحقباشد؟  

 . نیست یمناسب تیوضع ایراد کاهش اثرات مخرب  ، آمادگی ، پیش بینی و هشدار اولیه، پاسخگویی  ، بهبود و بازیابی( 

چرخه  یارهایمع تیاولو بیترت ایآپس از تحلیل های  به عمل آمده در پاسخ به سوال  دوم  که بیان گردید که  -
 یکدده رابطدده آمددار  حاصددل شددد  جددهینت  نیا  است ؟   کسانیمنطقه مورد مطالعه    یریپذ  بیبحران در کاهش آس  تیریمد

مددورد  یشددهر تیریدر مددد مدیریت بحددران مولفه هایاگر    دیگر  مذکور وجود دارد به عبارت  یشاخص ها  نیب  یمعنادار
و   یریپددذ  ستیسرزنده با ز  ایمن و  یشهر  یریشکل گموجب      ردیقرار گ  یشهر  زانیبرنامه رمدیران و    توجه و سرلوحه  

  .بود   میباال خواه یزندگ  تیفیک

 پیشنهادات
 مورد محدوده در خصوص  مولفه های مدیریت بحران و رابطه آن با کاهش آسیب پذیریمطالعات انجام شده در با تبیین 

 .گام برداشتایمن شهر  یریشکل گ ریدر مس کیاستراتژ یتحت عنوان برنامه ها یشنهاداتیبه پ توانمی مطالعه

 تاب آوری جامعه در محدوده مورد مطالعه کیفی سازی زیرساخت های شهری به منظور افزایش -

 یزیربرنامددهبددرای جلددوگیری از  انیبا جامعدده نخبگددان و دانشددگاه  یشهر  تیریمد  یشیاندجلسات هم  لیتشک -
 متمرکز 

 در قائمشهر یشهر کپارچهی تیریاستفاده از راهبرد مد -
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 در محدوده مورد مطالعه ژهیبرتر به و  یهایو فناور یسطح زندگ نبی پیوند -

شددهرداران در شددهر قائمشددهر   تیریشهر قائمشهر از آنجا که طول عمر مددد  تیریدر مد  یتیریثبات مد  شیافزا -
   .ودنو داده ش یها دهیو ا تیشود تا به افراد فرصت بروز خالق دهیشیاند یریرابطه تداب نیا دراست الزم است  نییپا

 ی در حوزه مدیریت بحران و آسیب پذیریالملل نیو ب یمل  همایشهای یبرگزار -

در حددوزه   نینو  تیریمد  یها  وهیبا ش  ییآشنا  یبرا  یالملل  نیو ب  یدر سطح مل  گرید  هایشهر  تیریتعامل با مد -
 مدیریت بحران

  های ویژهاستعداد  دفتر نخبگان در شهر و جذب نخبگان و  ی،علم و فناور  یپارکها ،توسعه مراکز رشد -

موجددود در منطقدده مددورد   یهدداتیبر اساس قابل  یها و امکانات شهر  رساختیکالن در بخش ز  یگذارهیسرما  -
 مطالعه 

شهر و  یامر تعامل شورا نیتحقق ا یبرا ، قائمشهر یشهر تیریاستفاده از افراد مبتکر و خالق در سازمان مد  -
 .است برخوردار یادیز تیاز اهم یشهر تیریمد هشهرداران در بدن

 از تاریخچه مخاطرات گذشته به منظور آمادگی در حوادث آیندهعبرت آموزی  -

 اولویت بندی مخاطراتی که وقوع آن محتمل تر می باشد قبل از بروز مخاطرات می تواند به ایجاد آمادگی و       -

 پیشگیری منجر گردیده و میزان آسیب را به شکل چشم گیری پایین بیاورد. 

کی از مسائل اساسی در سوانح و حوادث ، مدیریت صحیح اجساد می باشد که ایددن امددر بددا وسددعت و شدددت ی -
مخاطرات اهمیت بیشتری می یابد. تجارب گذشته نشان داده که این مقوله در چرخه مدیریت بحران کمتددر مددورد توجدده 

 ه گردد. قرار گرفته است که پیشنهاد می گردد در مرحله پاسخگویی به آن بیشتر توج
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