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 و همکاران( امامقلینژادعلی...)یعیکاهش مخاطرات طب یراهکارها

 مقدمه
و همکاران،  ییاست )رضا ایو منطقه یشهر یزیربرنامهدر  یاز اهداف اصل یکی یعیدر برابر مخاطرات طب یمنیموضوع ا

بحران  تیریدر خصوص مد ییهاهینظراز وقوع سوانح،  یناش یهاخسارتکاهش انواع  منظوربهزمان،  باگذشت(. 609، 1394

و همکاران،  ی)معروف باشدیو مصنوع م یعیو تبعات مخاطرات طب راتیکاهش تأث ایرفع  یبحران به معنا تیری. مددیمطرح گرد

با  ییارویرو یو تدارکات الزم برا داتیو فراهم کردن تمه یآمادگ جادیعبارت است از ا درواقعبحران  تیری(. مد1: 1396

 عیو بازگرداندن سر یط اضطراریبحران در درجه اول رفع شرا تیریآن. هدف مد یبیبه حداقل رساندن آثار تخر ایبحران و 

ضابطه و  یمختلف و برقرار یهابیآساثر حوادث و  ییو شناسا ینیبشیپ یالزم است برا نیاست؛ بنابرا یبه حالت عاد

 تیری(. مد6: 1396 ه،یو راض ی)اقدام دیبه عمل آ یااثرات تالش گسترده نیحداقل نمودن ا ای یسازیخنث یبرا ییجوچاره

 لیوتحلهیتجزاست که با مشاهده،  یو عموم یدولت ییاجرا یهاو دستگاه یو اقدامات مقامات دولت یزیربرنامه ندیبحران فرا

در  ای دینما یریشگیها پاز بحران کندیمموجود تالش  یجامع و هماهنگ با استفاده از ابزارها کپارچه،ی صورتبهها، بحران

 تیبه وضع دنیو بهبود اوضاع تا رس عیسر یامدادرسانمقابله  زمال یآمادگ جادیدر جهت کاهش آثار، ا هاآنصورت وقوع 

که  شودیاطالق م ییهاتیبحران به مجموعه فعال تیریدانش مد ن،ی(. همچن1: 1396 ،ینیتالش کنند )حس یو بازساز یعاد

 :Hill & Jones, 1995)ردیانجام گ یریپذبیآسحوادث و کاهش  نیقبل، بعد و هنگام وقوع بحران، جهت کاهش اثرات ا

و  یزیربرنامه نیب یهماهنگ جادیاست، که هدف آن ا یزیرو برنامه یتیریمد مسائلاز  یبیبحران ترک تیریمد نی( بنابرا43

و  هاسازمان. ردیمطلوب صورت گ یوهاشی به هابرنامه نیا یو اجرا نیکه تدو یاگونهبه است، هابرنامه و هاکنترل طرح

وجود مراکز  ن،ی. بنابراکنندیم فایا یاکنندهنییتعکشور نقش  کیدر کنترل و مهار بحران  ان،مرتبط با بحر یادار التیتشک

 دیآیبه شمار م یبحران یهاتیکشور در برخورد با وضع کیاز عوامل ضعف  ستم،یس کیدر  یرگیمیمتعدد قدرت و تصم

(Montoya and Lorena, 2006: 360.) 

دست حوادث متحمل خسارات  نیوقوع ا موجببهقبل  یدههدر چند  ا،یدن زیخحادثه یاز کشورها یکیبه عنوان  رانیا کشور

کاهش  یبنا بر گزارش جهان ،یعیمخاطرات طب گاهنظر(. از 1: 1388شده است )پوراحمد و همکاران،  یعی( وسیو مال ی)جان

 لیبه دلامر  نیقرار دارد. ا 10از  8در کالس )سطح( خطر  رانیا یاسالم ی، جمهورISDR( منتشره توسط 2009) ایخطر بال

جامعه است که منجر به  یسازها ریغو  ایسازه یباال یرپذیبیو آس رانیا کیتوپوگراف اتیو خصوص ییایجغراف تیموقع

 ل،یزلزله، س یعیطب اتمخاطر انی. از مشودیم یعیمتعاقب مخاطرات طب یسوء سالمت یامدهایپ ریو سا بشمارمرگ و صدمات 

از مخاطرات  یاست. مرگ ناش بانیگربهدستها هستند که کشور با آن یدر صدر مخاطرات هاطوفانو  نیرانش زم ،یخشکسال

 ی(. مطابق گزارش جهان8: 1390)اردالن و همکاران،  شودیزده م نیهزار نفر تخم 4تا  3متوسط ساالنه حدود  طوربه یعیطب

 نیشتریب ،یبوتیو ج انیکامبوج، گو ،یباتیبارابادو، کر گوا،یآنت ،یشامل ماالو توسعهدرحالبعد از شش کشور  رانیحوادث، ا

تا  1371 یهاگزارش در طول سال نیدر حوادث را در سطح جهان داشته است. بر اساس ا دهیدبیآسو  یآمار کشته، زخم

 یهای(. با بررس140: 1376 ،ی)آهنچ انددهیدبیآس یعیطب یایکشور در اثر حوادث و بال تیاز کل جمع 28/9/0، 1380
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ستاد  رخانهیوجود دارد )دب رانیحادثه در ا 31در جهان امکان وقوع  شدهشناخته یعیحادثه طب 40از مجموع  آمدهعملبه

 (.1384، رمترقبهیغو سوانح  یعیدر حوادث طب تیریو مد یریشگیپ

که در طول چند دهه  باشدیمو زلزله( در کشور  لیبخصوص )س یعیطب یایبال ٔ  نهیدرزممستعد  یاز شهرها یکیقوچان  شهر

ه. ش،  1355سال  رانگریو لیمثال عالوه بر س یرا به بار آورده است. برا یفراوان یو جان یمال یهاخسارتگذشته متأسفانه 

 نیاز آن است. همچن یناش یهاخسارتو  البیشهر مختص به س نیا راتدرصد از مخاط 50حدود  البیهرساله در بحث س

شده  دادهرخ یعیمخاطرات طب یاست. در تمام دادهرخدر قوچان  یمخرب یهامتناوب زلزله طوربهدر طول چند سده گذشته و 

 یدر روستاها ژهیوبه چانو کمبود امکانات در قو یبرنامهیب ینوع دادهرخ ریکه در طول چند سال اخ یهاالبیس خصوصبه

 زاتیو ارتقاء امکانات و تجه یریکارگبهکاهش اثرات،  ایو حذف  یریشگیاقدامات پ رونیازا ،شودیم دهید وضوحبه یرامونیپ

 یدر هنگام رخدادها دگانید بیآس یو اضطرار یاساس یازهاین نیو تأم ینیبشیپو مقابله با حوادث،  یموجود جهت آمادگ

و افزودن بر آن، حفظ سالمت،  هاآنبه  افتهیسازمانو از قبل  یفور یخدمات جستجو، نجات و امدادرسان یارائهو  یعیطب

. ردیقرار گ یمتول یهاکار سازمان یبرنامهدر  دیاست که با ریانکارناپذ یضرورت یبه حالت عاد طیو بازگرداندن شرا یمنیا

شهر قوچان  یرامونیدر مناطق پ یعیکاهش مخاطرات طب یاز راهکارها هدبحران در استفا تیریمرتبط با مد یهاسازماناما در 

اهداف  یدر راستا لذا وجود دارد. یکپارچگیو عدم  یسردرگم ینوع بلندمدت برنامه خاصو نبود  هاسازمانتکثر  لیبه دل

 : شودیم انیب لیذ صورتبهشد  قرارگرفتهو کنکاش  یبررس موردکه  یسؤاالتپژوهش، 

 ؟ اندکدمقوچان  یراشهریدر مناطق پ یعیکاهش مخاطرات طب یراهکارها -

 تیاز اولو کیکداممؤثر در کاهش مخاطرات  یبحران در استفاده از راهکارها تیریمرتبط با مد یهاسازمان انیم از -

 برخوردار هستند؟ 

همراه هستند که از  یمتعارف زندگ یهاانگارهو درهم شکستن  یعاد یهاتیفعالدر  عیوس یاختالل جادیبا ا یعیطب یهابحران

 یهاپاسخکنترل نکردن،  ،یو مکان یزمان تیو محدود یبودن، فشردگ ی. ناگهانشودیمو نظم منجر  یبردن تعادل عملکرد نیب

تنش و اضطراب و آثار  شیاندک و مخدوش در ارتباط با آن، افزا یهادادهاطالعات و  اد،یز ینامنظم با فواصل زمان

اساس  نی(. بر همOstrowska and Mazur, 2015: 1056) هاستبحران نیا یژگیو نیترمهمبودن،  یو استهالک مدتیطوالن

معمول  ازحدشیبار یبس یو امکانات هاتیظرف یریکارگبهمنابع،  جیبس ازمندین ،یاضطرار تیکردن آن برخالف وضع برطرف

نکردن  تیریدر صورت مد هابحرانو مبهم بودن  یریناپذینیبشیپ تیماه لی(. امروزه به دلDavies et al, 2018: 473است )

 تیری(. مدHetu et al., 2018: 16خواهد بود ) دیشد اریبس یرساختیو ز یطیمح ،یاجتماع ،ی، آثار مخرب اقتصادهاآندر 

در صورت بروز آن در خصوص  اینموده و  یریشگیپ هابحرانآن بتوان از بروز  لهیوسبهکه  است یعلم کاربرد کیبحران 

 ی(. بررس3: 1384 ،یو بهبود اوضاع اقدام نمود )زبردست و محمد عیسر یامدادرسانالزم جهت  یکاهش اثرات آن، آمادگ

عدم  کهییازآنجااست.  یاتیالزم و ح حاضردر عصر  یدیعلم کل کیدر شهرها به عنوان  تیریبحران و بحران مد تیریمد

و  یبنیدری)ح دیآیم حساببه یتیریو بحران مد تیریسوء مد یمقابله با بحران نوع یبرا حیصح وهیداشتن راهکار و ش

 (.1: 1398 ،یخدامراد
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 و همکاران( امامقلینژادعلی...)یعیکاهش مخاطرات طب یراهکارها

 تیری(. مد24: 1387 ،یو دراب یی)تقوا شودیمبحران و پس از بحران  نیاز بحران، ح شیبحران شامل سه مرحله پ تیریمد

است  یابزار افتنی یدر جستجو هاآن لیوتحلهیتجزها و بحران کیستماتیمشاهده س لهیوسبهاست که  یکاربرد یبحران علم

الزم  یدر صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگ اینمود و  یریشگی، پهابحرانبتوان از بروز  هاآن لهیوسبهکه 

بحران  تیریمد یریگشکل دهی(. ا2: 1394 ،یعیو محمد شف یعیمحمد شفاوضاع اقدام نمود ) یو بهبود عیسر یامدادرسان

داشت، مطرح شد و  وجودو کوبا  کایآمر نیب یموشک یریکه احتمال وقوع درگ یدرزمانبار توسط رابرت مک فامار و  نیاول

اقدام در  نیاول باوجودآنکه رانیعمالٌ به کار گرفته شد. در ا یبحران به مفهوم امروز تیریمد 1970از اواخر دهه  بیترت نیبد

شد  لیتشک رمترقبهیو غ یعیبحران در حوادث طب تیریو مد یریشگیستاد پ 1383اما رسماً از سال  دیآغاز گرد 1348سال 

 تیریمد رایاست، ز انیمتصدجامعه از مسئوالن و  یو اعضا نفعانیذ ازی، درخواست و نهابحرانمطلوب  تیری)همان منبع(. مد

 :Tokakisa et al., 2019خواهد بود ) اثرگذارجامعه  یو اجتماع یاقتصاد ستمیس یداریو پا ندهیبر آ میمستق صورتبهبحران 

36 ) 

 ازیآن ن یهاشهیر لیوتحلهیتجزوقوع و  یندهایخطرزا، فرآ یهادهیپداست که به شناخت  یادهیچیپبحران، موضوع  تیریمد

 (.Traore et al., 2018: 6دارد )

مختلف هستند. آنچه مسلم است  هایخط مقدم در هنگام بروز بحران یمنزلهبه یبحران در مناطق شهر تیریستاد مد گاهیپا

دارند. که به علم و دانش  دهیدآموزشمتخصص و  یانسان یرویمبرم به ن ازیبحران ن تیریستاد مد گاهیپا رمترقبهیدر حوادث غ

بحران در هنگام  تیریستاد مد یگاهایارشد پا رانیخدمات باشد. واکنش مد یئهارا گویخود پاسخ یو مهارت و تجربه

-میاست. تصم یاتیمهم و ح اریبس آمدهشیپو تحول  رتغیی با هاآن عیو واکنش سر رمترقبهغی حوادث و هابرخورد با بحران

 نیهنگام بروز ا دگاندیو حادثه روحانو عبور و مرور مج وانتقالنقل یو رهبر تیمنابع و هدا صیمرتبط با تخص هاییرگی

ستاد  یگاهایعملکرد پا یارتقا یموفق برا هایآموزش یطراح نیافراد دارد. بنابرا نیا یسالمت یبر رو میمستق ریتأثحوادث، 

 انکارکن کهیطوربهو درک باشد.  فهمقابلکارکنان  یهمه یبرا دیبا رمترقبهیاست. برنامه حوادث غ یبحران ضرور تیریمد

الزم است که  نی(. همچن44، 1395ماسوله و همکاران:  یانجام دهند)عسکر دیرا با یکارچهبدانند در زمان وقوع حوادث 

به اجرا درآورند و کارکنان  یساختگ هایتیرا در موقع یشینما ناتیتمر یکسریمرتب حداقل دو بار در سال،  طوربهکارکنان 

پس از رخداد  هیاول قیدر دقا نظمییبروز ب هرحالبه. ندیشرکت نما ناتیتمر نیدر ا فمختل هایدر نوبت دیواحدها با یهمه

 Berrino)زمان است نیآن است به حداقل رساندن ا درصدد حیصح یهر برنامه آنچهاست.  ریناپذاجتنابحادثه  کی

Annamaria et al, 2011, 288 .) 

اشاره خواهد  هاآنبه  لیکه در ذ کنندیم تیتبع یمتفاوت هایبحران از مدل رتیبا مد ریدرگ هایامروزه در سازمان نیبنیدرا

 شد.

جدا از نوع بحران، شامل  ،یاثربخش بحران سازمان تیریکه مد کنندیاظهار م هاآن:  ترافیو م یریبحران ت تیریمدل مد -1

 :کنندیم طی هامشخص است که بحران یمرحله پنجاداره کردن 

 عالئم یریردگ ای ییشناسا -
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 یریشگیو پ یآمادگ -

  یرانیمهار و -

 بهبود -

 یریادگی -

و  ردپذییم انیبه پا بهبود یاز مرحله یریادگی ندیو سپس با فرا شودیعالئم بحران شروع م یریردگ ای ییمدل با شناسا نیا

ول جزء مراحل قبل از بحران ا ی. دو مرحلهابدییادامه م طورنیهمچرخه  نیو ا گرددیاول برم یبه مرحله یریادگی جیسپس نتا

 یریشگیپ ،ییناساشبه  یادیمراحل کمک ز نیدر طول ا یتیفعال ای. هر تالش شودیفعال بحران را شامل م شیپ تیریاست و مد

مراحل بعد از بحران  یمنزلهبه. در مقابل آن، مراحل سوم و چهارم کندیم هیبالقوه در مراحل اول هایاز بحران یریجلوگ ایو 

 شیپا ایمقاومت و  یاست برا یمنفعل هستند که تالش ای یکنشوا هایتیفعال ردبگی صورت هاآن یدر ط یتیهستند که هر فعال

 تیفعال بحران اهم شیپ تیریمد ایسهیمقا صورتبهآن.   یاحتمال هاییرانیحداقل کردن و ایو  ظاهرشدهبحران  کیبر  دیشد

ناخواسته و  یحرانب هایتیبا موقع ییارویرو برای هااز جنبه یاریسازمان را در بس رایهر سازمان دارد. ز یبرا ایژهیو

 نیچن کی شیدایپ ی. براددهیمساعد در زمان وقوع بحران قرار م تیموقع کیآماده خواهد کرد و آن را در  انتظاررقابلیغ

 :ردیصورت گ یاصل تیسه فعال دیبا یتیریمد

 مدون بحران یبرنامه کی جادیا -

 بحران تیریمد میت لیتشک -

 (.41، 1395ماسوله و همکاران،  عسکری)هامواجهه با بحران یمنظم کارکنان برا هایآموزش -

-شیو پ ی: واکنشنگردیاز دو روش به بحران م یانبحر هایتیدر موقع یطورکلبهفعال:  شیدر مقابل مدل پ یمدل واکنش -2

-ینش نشان دهند و هم مو با وقوع بحران نسبت به آن واک رندیبگ دهیرا ناد هشداردهندهعالئم  توانندمی هم هافعال. سازمان

از بحران مشخص  یناش یامدهایآن از قبل آماده سازند. در حالت اول پ تیریو مد بحرانبا  ییارویرو یتوانند خود را برا

به دفع بحران منجر شود. در  اندتویبلکه م سازد،یاداره بحران فراهم م یرا برا هاییفرصت تنهانهدر حالت دوم  یشود. ولینم

 رندگانگیمیتصم فعال شیپدر مدل  یول شودیم تهگرف عیبعد از وقا ای نیمربوط به بحران در ح ماتیتصم یمدل واکنش

 (.42)همان منبع، کنندیم ینبیشیمواجهه با آن را پ هایبرنامه زیمختلف بحران و ن هایشکل

 یعیطب یابالی اثر در فقط هامطرح شد، بحران 2006مدل که در سال  نی: طبق ا1جانسون یبحران اسکات. د تیریمدل مد -3

برهم خوردن تعادل  ای تیریاز سوء مد یناش یجادشدهیا طیشرا یبلکه گاه ستندیخارج ن طیاز مح شدهلیتحم طیشرا ای

و  انیب ینیبشیپرقابلیغ طیشرا یمنظور بحران تحت عنوان کل نهمی به. شوندیبحران در سازمان م جادیسبب ا ،یسازماندرون

 است.  شدهمیتقس دودستهبه 

                                                           
1 - Johnson 
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-نکات است: برنامه نیدارد، توجه به ا تیبحران آنچه اهم تیریمدل، در مد نی: بنا به ا 1بحران بروس هاگمن تیریمدل مد -4

کامل از بحران، داشتن  یابیبحران الزم است که ارز تیریمد یبرا یزیربرنامه. در شیو پا نگیتوریمان ،یمال نیتأم ،یزیر

انتشار  یهاطرحفرهنگ مقابله با بحران،  یارتقا ،یبحران طیدر شرا تیریمد میانتصاب ت ها،تمسئولی و هانقش فیبرنامه، تعر

 ط،یمداوم شرا یاطالعات شامل بررس آوریجمع طیشرا نیگردد. در ا ینبیشیو عمل پ یتست، بررس ،یعمل هایو آموزش

 طیشرا یو بررس فیتوص ،ییساشنا ،یابیگروه است و منظور از ارز یاعضا ریبا سا یو همکار طیشرا یتمرکز رو

 (.Bateman and Snell, 2004: 87است)

را در  یمال نیتأمو  یزیربرنامهمدل ابتدا  نیا رایز رودیم شیبحران بروس هاگمن پ تیریمدل مد یپژوهش در راستا نیا 

 .رسدیداخل به انجام مو به صورت عدم ت یران اصولحب تیریمد مراحلسرلوحه کار خود قرار داده و همه 

 یو داخل یخارج یهاپژوهشمقاالت و  یعیکاهش مخاطرات طب یبحران در استفاده از راهکارها تیریارتباط با مد در

 اشاره نمود:  ریز یهاپژوهشبه  توانیم انیم نیاست که در ا شدهانجام

 لیبحران س تیریمد کیلجست یسازمدل یداده برا یسازآمادهو  یبه بررس ی(، در پژوهش2014)  2و همکاران ستانوایبل

. فنه را و دهدیمارائه  لیو حل مسائل مربوط به س کیلجست یسازمدل یبرا یخوب یابزارها قیتحق نیا جی. نتااندپرداخته

نشان داد که اگر بحران تحت کنترل نباشد  جی. نتااندپرداختهبحران  تیریدر مد یرهبر یبه بررس ی( در پژوهش2015) 3کبیسو

مستبدانه به انجام  یاز رهبر ریی، تغومرجهرج شیافزا لیخواهد شد. به دل جادیا یبحران رهینشود، زنج تیریمد یدرستبه ایو 

(، در 2017)  4چن و همکاران اواست. خشده قرارگرفتهو مشاهده  یموردبررس یمشارکت تیریمد تیو ذهن یکار گروه

صورت بود:  نیپژوهش به ا نیا جی. نتااندپرداخته یمیاقل راتییتحت تغ دیحوادث شد سکیر تیریمد یبه بررس یپژوهش

به  ی(، در پژوهش2020) 5لروبیو تا نایها. کاترمقابله با آن یاهوراه ییآب و هوا راتییتغ یجهت آشکارساز ویسنار جادیا

 جی. نتااندپرداخته یجامعه گردشگر یآورتاببحران و  تیریمد ریتأث: در رابطه با یسوزآتش درخطرمناطق  رد یزندگ لیتحل

تا  دهدیمامکان را  نیا رندگانیگمیتصمبه  ،یآورتاببحران از منظر  تیریکه پاسخ جامعه به مد کندیماستدالل  قیتحق نیا

 یبه بررس ی(، در پژوهش1390و همکاران ) زپوریدرک شود. عز لکام طوربهمرتبط را  یجامعه و صنعت گردشگر راتیتأث

مرتبط با بحران شهر اصفهان  یهاسازماندر  یعیطب یایدر برابر بال یبحران شهر تیریعوامل مؤثر در مد یبندتیاولو

 شدهیبررس یهاانامداد و نجات در سازم اتیعمل تیهدا یمناسب برا التینبودن ساختار تشک ینشان از کاف جی. نتااندپرداخته

بحران در مراکز و  تیریمد اتیعمل ییساختار اجرا یبه طراح ی(، در پژوهش1394) یدوستیلو و عل. خدابندهباشدیم

مراکز  یبندسطحبحران،  تیریساختار مد یطراح ٔ  نهیدرزمحاکم  ینشان داد اصول کل هاافتهی. اندپرداختهمختلف  یهاسازمان

. دانشور و دیآیمبه دست  ایمنتخب دن یهامدلاز  ،ییساختار اجرا یطراح یو ابزارها ییجراساختار ا یطراح یمختلف برا

بحران در  تیریمد ردکیدر برابر زلزله با رو یشهر یزیربرنامه یسازکپارچهیو  یبه بررس ی(، در پژوهش1396همکاران )

                                                           
1 - Bruce Hagman 
3- Blistanova et al 
1- Fenera, and Cevikb 
2- Xiao-Chen et al 
3- Cartiera andTaylorb 
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از  یبحران ناش تیریبا مد یزیربرنامه ندیمشهد عدم ارتباط مناسب فرا شهرکالننشان داد  جی. نتااندپرداختهمشهد  شهرهاکالن

-کارآمدشده است.  یرا ناش یعدم هماهنگ یو چارچوب قانون یریپذبیآسفقدان اطالعات  اس،یبا مق یهانبود نقشه و برنامه

نشان  جیتااند. نشهر تهران پرداخته 12بحران زلزله در منطقه  تیریمد تیبه سنجش وضع ی(، در پژوهش1396) ییو سنا شهیب

پس از  تیریو مد هیاول طیبحران در شرا تیریبحران، مد نیح تیریقبل از بحران، مد تیریشامل مد هاشاخص یداد تمام

 تیدر وضع باشدیم شدهمطرحبحران که شامل مجموع چهار شاخص  تیریمد جهیدرنتقرار دارند و  ینامناسب تیبحران در وضع

 است.  ینامناسب

و بعد بحران در )شهرها و مناطق  نیدر ح ریدرگ یهاسازمانبحران و  تیریمد تیمطالعات صورت گرفته به اهم جینتا یبررس

 یراشهریمناطق پ یطیمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد تیو اهم تیراستا با توجه به وسعت، جمع نی( اشاره دارد. در ایرامونیپ

-یژگیو و یجهان یمطابق استانداردها زاتیبا امکانات و تجه سهیآن است، در مقا جهخطرات بالقوه و بالفعل که متو نیو همچن

آن و  یزاتیتجه یهاتیمحدودمرتبط با بحران و  یهاسازمانو دامنه انواع خطر، کمبود مشخص امکانات  یتیآستانه جمع یها

است که به  یمنظور ضرور نی. بداستبحران، کامالً ملموس و مشهود  تیریبلندمدت در رابطه با مد یهایزیروجود برنامه

در مناطق  یعیکاهش مخاطرات طب یبحران در استفاده از راهکارها تیریمرتبط با مد یهاسازمان یبندتیاولوو  لیتحل

 پرداخته شود.  یراشهریپ

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم .1شکل
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 یشناسروش
اطالعات به دو  یاست. گردآور یشیمایآن پ یبوده و روش بررس یکاربرد قاتیتحق ازجملهپژوهش حاضر به لحاظ هدف 

 یفیک قیتحق یحاکم بر فضا کردی)مصاحبه و پرسشنامه( صورت گرفته است. رو یدانیو مطالعات م یاکتابخانهروش مطالعات 

، مدل LISREL یافزارهانرمبا استفاده از  یروش دلف قیاز طر رشناساناخذ نظرات کا ،ینظر یاز مبان یریگبهرهو با  یو کم

FUZZY VIKOR یهاسازمان بندیتیاز اهداف، اولو یکی نکهیپژوهش با توجه به ا نیاست. در ا شدهپرداختهآن  لیبه تحل 

استفاده شده  یفاز کوریو مدلاز   باشد،یم یعیمؤثر در کاهش مخاطرات طب یبحران در استفاده از راهکارها تیریمرتبط با مد

 کیتکن نی. اباشدیم نهیگز نیاست که هدف آن انتخاب بهتر ارهیچند مع یرگیمیتصم هایاز روش یفاز کوریاست. روش و

به  جیباعث دقت در نتا یفاز طیدر رابطه است استفاده از مح یفاز طیو مح  fuzzyاست منتها با اعداد  کوریهمانند روش و

 اریمع یپژوهش بر اساس تعداد یهانهیگز یبندرتبهروش هدف  نی.در اشودیم مسئله یهاتیو عدم قطع بهاماتعلت غلبه بر ا

سازمان )سازمان  11بحران، در  تیرینفر از کارشناسان و متخصصان  شاغل در بخش مد 20پژوهش،  نیا در .باشدیم

گاز، شبکه بهداشت  یاداره برق، شرکت مل ،یمخابرات، اداره آب و فاضالب، فرماندار رمجموعه،یز هایو سازمان ینشانآتش

و راه و  ینفت هایپخش فرآورده ی، شرکت ملاحمرهالل، یانتظام یروین رمجموعه،یو عوامل ز هامارستانیو درمان، ب

 قرار گرفتند.مورد پرسش و مصاحبه  ی(، به عنوان جامعه آماریشهرساز

سازه و  5متخصصان در  دیاز د یعیمؤثر در کاهش مخاطرات طب یپژوهش ابتدا با استفاده از روش مصاحبه راهکارها نیا در

 بندیبه رتبه قیتحق یهاسازهبا استفاده از  تیدرنهاشده و  یسنج تیاهم زرلیل افزارنرمشده و با استفاده از  بندیمیتقس ریمتغ 12

 است. شدهپرداختهقوچان  یراشهریدر مناطق پ بحران تیریدر مد لیدخ یهاسازمان

 

 پژوهش یهاهیها و گوشاخص .1جدول

 های آشکار(ها )متغیرنشانگر سازه تحقیق

 ونقلحملشبکه  عوامل زیرساختی و نهادی

 های الزمبهبود زیرساخت

 در دسترس بودن نوآوری و فناوری

 هایی آموزشی برای مردمها و کارگاهبرگزاری کالس عوامل آموزشی و اطالعاتی

 دسترسی به اطالعات

 تخصیص بودجه برای آسیب دیدگان عوامل حمایتی و مالی

 اعطای اعتبارات وام

 توجه به دانش بومی و تجارب محلی عوامل دانش و آگاهی

 دانش و آگاهی در برابر مخاطرات طبیعی

 یآگاهشیپایجاد سیستم پایش و 

 های محلیتقویت مشارکت عوامل اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 شبکه اجتماعی

 1395و همکاران،  ی، ضراب1395ماسوله و همکاران  ی، عسکر1396منبع: رزاقی بورخانی و همکاران، 
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 شدهواقع یمتر 1350در ارتفاع  یعرض شمال 37 06و  یطول شرق  58  30قوچان در مرکز شهرستان قوچان در مختصات  شهر

شمال  یلومتریک 149در  یمرکز بخش مرکز عنوانبههکتار بوده و عالوه بر مرکز شهرستان  1200است. مساحت شهر حدود 

و در همان  شدهلیتبدشهرستان  تیبه مرکز 1316است. شهر قوچان در سال  افتهیاستقرارغرب مشهد )مرکز استان خراسان(، 

شهرستان  تی. جمعدیگرد سیو تأس جادیدر آن ا یو فرماندار یو مرکز شهرستان بخشدار یمرکز بخش مرکز عنوانبهسال 

 72295و  یشهردر نقاط  102198تعداد  نیکه از ا باشدیمنفر  174495( 1395نفوس مسکن ) یسرشمار نیقوچان مطابق آخر

 آباد،ینکوخ، عل ،یشرق آبادفتحتا )روس 8پژوهش  نی(. در ا1395ساکن هستند )طرح جامع شهر قوچان،  ییدر نقاط روستا

. در طول اندقرارگرفته یموردبررسدارند  یو اقتصاد ییفضا یوستگیسراب، گوجه، شهر کهنه و مزرج(، که با شهر قوچان پ

داشته  ریروستاها هم تأث نیبر ا میمستق صورتبه دادهرخکه در سطح شهر  لیس ازجمله یعیبمخاطره ط هرگونه ریاخ یهادهه

 است.

 
 در شهرستان و استان خراسان رضوی موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه .2شکل

 

 های تحقیقیافته

 یفیتوص هایافتهی

شده  یدر پژوهش حاضر سع د،نماییم ییکمک بسزا جینتا رینمونه در درک و تفس یعموم هاییژگیشناخت و کهییازآنجا

نفر کارشناسان و  20 نیآن است که از ب انگریب آمدهدستبه جینتا رونیازاپرداخته شود.  جینتا نیا یاست که ابتدا به بررس

بودند.  یمدرک دکتر یدرصد دار 35و  سانسیلفوقو  سانسیل التیتحص یرادا دهندگاندرصد از پاسخ 65متخصصان، 

نفر  14پرسش،  موردنفر کارشناس  20 نیا نبی از.  اندسال قرار داشته 45-30 سنی محدوده در شوندگاندرصد مصاحبه 8/42

 دادند. لینفر را زنان تشک 6و 
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 و همکاران( امامقلینژادعلی...)یعیکاهش مخاطرات طب یراهکارها

 یلیتحل یهاافتهی

 زرلیمتخصصان با استفاده از نرم افزار ل دیاز د یعیمؤثر در کاهش مخاطرات طب یراهکارها

 انیمتصدو  رانیمد اریرا در اخت ی، فرصتشدهاستخراجقسمت از پژوهش، که با استفاده از مصاحبه  نیدر ا شدهارائه یراهکارها

قسمت شامل  نیا ییاجرا یبحران فراهم آورند. ارائه راهکارها تیریو تداوم مد دنیرس یالزم برا طیتا شرا ،دهدیمقرار 

( که یو مال یتیعوامل حما ،یعوامل دانش و آگاه ،یو اطالعات یعوامل آموزش ،یو نهاد یرساختیعوامل ز ،ی)عوامل اجتماع

 یآت یهاو در برنامه یبعد ماتیدر تصم تواندیمبحران،  تیریمد یهااستیباس همگام ،اندشدهلیتشک ریاز چند متغ هرکدام

 ،یاجتماع ،یو نهاد یرساختیبا پنج بعد )ز یعیطب خاطراتکاهش م یمؤثر باشند.  ابتدا راهکارها یرامونیپ یشهر قوچان و نواح

 یهادادهتا چه حد  میآنکه نشان ده یشد. برا یدییتأ یعامل لی( وارد تحلیو اطالعات یآموزش ،یدانش و آگاه ،یو مال یتیحما

 یموردبررسمدل  برازش یارهایالزم است، مع زیو توافق دارد قبل از هر چ یسازگار مورداستفاده یتجرب یهادادهمدل با  کی

از برازش  حاکی ها¬گونه که مشخص است شاخصاست. آن شدهداده( نشان 2برازش مدل در جدول ) ییارهای. معردیقرار گ

 .است هاهدمدل  با دا یمناسب و کاف

 

 های کاهش مخاطرات طبیعیگیری راهکارهای برازندگی مدل اندازهشاخص .2جدول

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف

1 RMSEA برازش 06/0 باشد. 08/0تر از اگر کوچک 

2 GFI برازش 94/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

3 CFI برازش 91/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

4 AGFI برازش 93/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

5 NFI برازش 97/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

6 IFI برازش 93/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

7 NNFI برازش 94/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

8 RFI برازش 91/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

ارزیابی می 96/1تر از بزرگ tیعنی قدر مطلق مقادیر  tهای برآورد شده )اعتبار یا روایی( از طریق آماره داری آماری پارامترمعنی

شود که ( مشخص می3گیری هستند. بر اساس جدول )برای اندازه شدهاستفادهها( )شاخص های آشکاراین آماره اعتبار متغیر شود.

ها از دقت الزم برای باشند. بنابراین نشانگرمی داردرصد معنی 99هستند و در سطح  60/2بیشتر از  tها دارای مقدار تمام نشانگر

دهد مرتبه دوم برخوردار است. به دیگر سخن، نتایج حاصله نشان میها در تحلیل عامی گیری سازه و صفت مکنون راهکاراندازه

گیری میباشد و بخش مهمی از این عامل را اندازهگیری این مفهوم هر یک دارای اهمیت میهای انتخابی محقق برای اندازهنشانگر

ساختار عاملی و زیربنای نظری این بخش های این پژوهش با دهد دادههای برازندگی جداول نشان میکه مشخصه طورهمان کنند.

های تحقیق های نظری مربوط با عامل راهکارپرسشنامه با سازه سؤاالتاز تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن 

و یا ترکیبی سازه نیز اند، و روایی سازه گیری کردهاندازه یخوببههای پنهان را پرسشنامه، متغیر سؤاالتها یا همان باشد. نشانگرمی

 .گردید دیتائ
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 هاراهکار یدییتأگیری یا تحلیل عاملی های برازش و روایی و پایایی در بخش اندازههای عاملی استاندارد و معیاربار .3جدول

بار  های آشکار(ها )متغیرنشانگر سازه تحقیق

 یعامل

خطای 

 استاندارد

آماره 

t 

R2 AVE CR 

عوامل زیرساختی و 

 نهادی

 910/0 721/0 37/0 45/6 36/0 83/0 ونقلحملشبکه 

 62/0 31/15 35/0 78/0 های الزمبهبود زیرساخت

 97/0 65/12 02/0 99/0 در دسترس بودن نوآوری و فناوری

عوامل آموزشی و 

 اطالعاتی

هایی آموزشی ها و کارگاهبرگزاری کالس

 برای مردم

097/0 03/0 43/16 96/0 534/0 874/0 

 62/0 54/17 37/0 76/0 دسترسی به اطالعات

 789/0 543/0 58/0 03/15 42/0 73/0 تخصیص بودجه برای آسیب دیدگان عوامل حمایتی و مالی

 66/0 31/21 28/0 83/0 اعطای اعتبارات وام

 921/0 732/0 62/0 87/18 25/0 78/0 توجه به دانش بومی و تجارب محلی عوامل دانش و آگاهی

 93/0 54/34 04/0 93/0 دانش و آگاهی در برابر مخاطرات طبیعی

 95/0 43/31 05/0 94/0 یآگاهشیپایجاد سیستم پایش و 

 910/0 743/0 36/0 44/23 54/0 56/0 های محلیتقویت مشارکت عوامل اجتماعی

 15/0 16/6 84/0 34/0 سرمایه اجتماعی

 18/0 56/7 78/0 38/0 شبکه اجتماعی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
 

 

 
 طبیعی مخاطرات کاهش راهکارهای دوم مرتبه عاملی تحلیل یافته برازش مدل t مقادیر .3 شکل

 1399تحقیق،  هاییافته منبع: 
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 و همکاران( امامقلینژادعلی...)یعیکاهش مخاطرات طب یراهکارها

از مدل ویکور های مؤثر در کاهش مخاطرات طبیعی با استفاده های مرتبط با مدیریت بحران در استفاده از راهکارسازمان بندیاولویت
 فازی

شود که با بروز هر حادثه، همگان به دنبال مقصر واژگان سبب می یریکارگبهنبود شرح وظایف دقیق و روشن ناشی از سوء 

مدتی تیتر جراید  دستنیازارود و مواردی ، همیشه انگشت اتهام به سمت سازمان مدیریت بحران نشانه میتیدرنهابگردند، 

و  شدهسپردهبا فروکش کردن مطالبات اجتماعی موضوع به دست فراموشی  آرامآرامپس از مدتی شود و و مطبوعات می

دیگر جنجال عظیمی به راه افتد و دوباره همان قضیه تکرار  یامنطقهای جدید در شود تا ناگهان در حادثهمشمول مرور زمان می

. داردیبازماساسی و بنیادین  حلراهو یافتن  یگذارهدفز مدیران ارشد را ا خصوصبهشود. این سناریوی تکراری همگان و 

مندی وجود مخاطرات محیطی، مدیریت منسجم و نظام ٔ  نهیدرزمبروز حوادث متعدد در شهرستان قوچان، نشان داد که  درواقع

 ازجملههایی بین سازمان شدهنیتدوهای بندی راهکارندارد. لذا در این قسمت از پژوهش الزم دانسته شد، به بررسی و رتبه

های نظامی و انتظامی، سازمان ، نیرورمجموعهیزها و عوامل ، شبکه بهداشت و درمان، بیمارستاناحمرهالل)فرمانداری، 

، شرکت برق، شرکت آب و زهای نفتی، شرکت ملی گا، شرکت ملی پخش فرآوردهیرمجموعههای زو سازمان ینشانآتش

 اه و شهرسازی، دادستان( با استفاده از مدل ویکور فازی پرداخته شود.ر و فاضالب، شرکت مخابرات

 قبالً  ازآنجاکهمتخصصین محاسبه کرد.  ازنظرهای زبانی وزن هر بعد با استفاده توان با متغیرها میجهت وزن دهی فازی به معیار

است در این قسمت لزومی به وزن  شدهپرداختهمتخصصین به وزن دهی ابعاد  ازنظربا استفاده  ANPفازی و  AHPبا استفاده از 

باشد. در ادامه نیز جهت محاسبه مقادیر جمع فازی برای هر سازمان، نیاز است تا اعداد فازی های زبانی نمیدهی ابعاد با متغیر

 (.4)جدول برای هر شاخص محاسبه شود دهندگانپاسخجداگانه متوسط  طوربهجمع شود و  باهمبرای هر سازمان 

 

 محاسبه مقادیر جمع فازی برای هر سازمان .4جدول 

عوامل زیرساختی و 

 نهادی

عوامل آموزشی و 

 اطالعاتی

 شاخص عوامل دانش و آگاهی عوامل حمایتی و مالی عوامل اجتماعی

 سازمان

(75/0 ،58/0 ،

58/0 ) 

(90/0 ،75/0 ،

58/0 ) 

و  ینشانآتشسازمان  ( 50/0، 42/0، 75/0) ( 66/0، 75/0، 58/0) ( 50/0، 066/0، 99)

 های زیرمجموعهسازمان

(0 ،24/0 ،49 ) (41/0 ،24/0 ،

49/0 ) 

 مخابرات ( 49، 24/0، 0) ( 14/0، 0، 49/0) ( 57/0، 41/0، 16/0

 فاضالبآب و اداره  ( 49/0، 24/0، 24/0) ( 41/0، 16/0، 58/0) ( 49، 24/0، 0) ( 49/0، 0،10/0) ( 49، 24/0، 0)

(75/0 ،58/0 ،8/0 ) (90/0 ،49/0 ،

49/0 ) 

 فرمانداری ( 49/0، 49/0، 90/0) ( 49/0، 49/0، 90/0) ( 49/0، 66/0، 99/0)

 برقاداره  ( 33/0، 082/0، 0) ( 49/0، 24/0و، 0) ( 33/0، 082/0، 0) ( 49، 24/0، 0) ( 49، 24/0، 0)

(0 ،24/0 ،49 ) (24/0 ،49/0 ،

49/0 ) 

 شرکت ملی گاز ( 49/0، 49/0، 99/0) ( 49/0، 49/0، 66/0) ( 49/0، 49/0، 24/0)

(16/0 ،42/0 ،

58/0 ) 

(41/0 ،49/0 ،

66/0 ) 

 

شبکه بهداشت و درمان،  ( 66/0، 49/0، 41/0) ( 49/0، 41/0، 49/0) ( 66/0، 49/0، 41/0)

ها و عوامل بیمارستان

 یرمجموعهز
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(16/0 ،42/0 ،

58/0 ) 

(74/0 ،82/0 ،

66/0 ) 

 نیروی انتظامی ( 58/0، 68/0، 90/0) ( 49/0، 49/0، 24/0) ( 66/0، 82/0، 74/0)

 احمرهالل ( 49/0، 49/0، 24/0) ( 49/0، 49/0، 0) ( 49/0، 49/0، 0) ( 33/0، 092/0، 0) ( 49/0، 082/0، 0)

(75/0 ،58/0 ،

58/0 ) 

(16/0 ،41/0 ،

58/0 ) 

 

شرکت ملی پخش  ( 58/0، 68/0، 90/0) ( 49/0، 49/0، 24/0) ( 50/0، 066/0، 99)

 های نفتیفرآورده

(16/0 ،41/0 ،

58/0 ) 

(16/0 ،41/0 ،

58/0 ) 

 راه و شهرسازی ( 49/0، 41/0، 24/0) ( 49/0، 41/0، 24/0) ( 49/0، 24/0، 0)

 1399های تحقیق، منبع: یافته

ها در هر سازمان یک ها در هر سازمان شهری برای هر یک از نماگرپرسش سازی نظر پاسخگویان بهبا یکپارچه بیترتنیابه

ها بود. سپس الزم است از طریق فازی زدایی یا دیفازی کردن، اعداد های نمونهعدد فازی به دست آمد که حاصل میانگین نظر

 (.5دول )جج و به اعداد حقیقی تبدیل شونددر طی محاسبات از حالت فازی خار آمدهدستبهفازی 

 

 گیری و وزن دهی هر بعد برای تبدیل به اعداد قطعیدیفازی کردن ماتریس تصمیم .5جدول

عوامل 

 زیرساختی

 و نهادی

 عوامل آموزشی

 و اطالعاتی

 عوامل حمایتی عوامل اجتماعی

 و مالی

 عوامل دانش

 و آگاهی

 شاخص

 سازمان

 های زیرمجموعهو سازمان ینشانآتشسازمان  386/0 333/0 348/0 493/0 383/0

 مخابرات 576/0 0.493 444/0 383/0 576/0

 آب و فاضالباداره  490/0 303/0 576/0 620/0 576/0

 فرمانداری 460/0 460/0 553/0 460/0 553/0

 برقاداره  383/0 570/0 603/0 576/0 576/0

 شرکت ملی گاز 490/0 386/0 246/0 246/0 576/0

 یرمجموعهها و عوامل زشبکه بهداشت و درمان، بیمارستان 470/0 303/0 470/0 470/0 523/0

 نیروی انتظامی 470/0 246/0 410/0 410/0 523/0

 هالل احمر 246/0 493/0 493/0 521/0 631/0

 های نفتیشرکت ملی پخش فرآورده 440/0 440/0 570/0 523/0 523/0

 راه و شهرسازی 432/0 231/0 123/0 221/0 321/0

 1399های تحقیق، یافته منبع:

های دیگر از روش قبالًها بر وزن ابعاد )که کردن، مقادیر ماتریس نرمال هر یک از گزینه داروزندر ادامه نیز، جهت 

 (.6گردد. جدول )بود( ضرب می آمدهدستبه
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 و همکاران( امامقلینژادعلی...)یعیکاهش مخاطرات طب یراهکارها

 محاسبه ماتریس وزنی .6جدول

 عوامل زیرساختی

 و نهادی 

 عوامل آموزشی

 و اطالعاتی 

 عوامل حمایتی اجتماعی عوامل

 و مالی 

 عوامل دانش

 و آگاهی 

 شاخص

 سازمان

 های زیرمجموعهو سازمان ینشانآتشسازمان  054/0 072/0 056/0 041/0 094/0

 مخابرات 081/0 089/0 071/0 031/0 142/0

 آب و فاضالباداره  069/0 066/0 093/0 052/0 142/0

 فرمانداری 065/0 100/0 089/0 038/0 136/0

 برقاداره  054/0 124/0 097/0 048/0 142/0

 شرکت ملی گاز 069/0 084/0 039/0 020/0 142/0

 یرمجموعهها و عوامل زشبکه بهداشت و درمان، بیمارستان 066/0 066/0 076/0 039/0 121/0

 نیروی انتظامی 066/0 053/0 066/0 034/0 121/0

 احمرهالل 034/0 107/0 079/0 043/0 155/0

 های نفتیشرکت ملی پخش فرآورده 062/0 096/0 090/0 043/0 121/0

 راه و شهرسازی 034/0 021/0 074/0 078/0 09/0

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 هر گزینه است محاسبه شد.  (Q) ، شاخص ویکور که همان امتیاز نهاییتیدرنها

 های مرتبط سازمان آمدهدستبه Q قادیرم. 7جدول

 رتبه Q هاسازمان

 4 678/0 های زیرمجموعهو سازمان ینشانآتشسازمان 

 10 078/0 مخابرات اداره

 9 256/0 شرکت آب و فاضالب

 1 1 فرمانداری

 8 356/0 برق اداره

 7 578/0 شرکت ملی گاز

 3 682/0 یرمجموعهها و عوامل زشبکه بهداشت و درمان، بیمارستان

 5 612/0 انتظامینیروی 

 2 700/0 احمرهالل

 6 589/0 های نفتیشرکت ملی پخش فرآورده

 12 056/0 راه و شهرسازی

 1399های تحقیق، منبع: یافته

های مؤثر در های مرتبط با مدیریت بحران در استفاده از راهکارشود، بین سازمانمشاهده می(، 7جدول )که در  طورهمان

، شبکه بهداشت و درمان، 700/0 آمدهدستبه Qبا  احمرهالل، 1 آمدهدستبه Qکاهش مخاطرات طبیعی، فرمانداری با 

، سازمان 678/0 آمدهدستبه  Q های نظامی و انتظامی با، نیرو682/0 آمدهدستبه Qبا  رمجموعهیز عواملها و بیمارستان

 آمدهدستبه Qهای نفتی با ، سازمان ملی پخش فرآورده612/0 آمدهدستبه Qبا  جموعهرمیزهای و سازمان ینشانآتش

 آمدهدستبه Qآب و فاضالب با  اداره، 356/0 آمدهدستبه Qبرق با  اداره، 578/0 آمدهدستبه Qملی گاز با  شرکت، 589/0



 
 
 

47 

 

 4 یاپی، پ۱۳۹۹ پاییز و زمستان، ومددوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

ترین باالترین و پایین، 056/0 آمدهدستبه Qراه و شهرسازی با  تیدرنهاو  078/0 آمدهدستبه Qمخابرات با  اداره، 356/0

ز بر نتایج این بخش از تحقق صحه میدانی نی یهایبررسکرد که البته باید به این نکته اشاره  اند.ها را به خود اختصاص دادهرتبه

 گذارد.می

را به همراه دارد، در زمان وقوع  یطیمحستیزهای زیادی در ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی و مخاطرات طبیعی چالش

قرار دارد. اما  ایو منطقه ریزی استراتژیک شهریطراحی و برنامه درگرو هاآن ریتأثمخاطرات طبیعی، مقاومت و کارایی و 

در عملکرد مدیران شهری قرار دارد.  سؤالولین پاسخ به این عملکرد چه کسانی است. ا الشعاعتحتنظم دادن به این عناصر 

خدمات در زمان وقوع حادثه و  موقعبهبخش اول عملکرد مدیران در کاهش مخاطرات طبیعی، ارائه درست و  گریدعبارتبه

 ازجملهایی ههای حساس، وابسته به عملکرد سازمانها و سایر کاربرینشانیرسان نظیر آتشهای خدماتسالمت ارگان

های آن مرتبط است. البته شاید این راهکار رمجموعهیزهای و عوامل ، شبکه بهداشت و درمان، بیمارستاناحمرهاللفرمانداری، 

برای دستیابی به آن و ضمانت  یگذارقانونو  تأملهای مرتبط قرار نگیرد اما در حوزه اجرایی سازمان مستقیماً شدهمطرح

 های ناشی از مخاطرات طبیعی باشد.بسیار مهمی در کاهش آسیب ریتأثتواند می ایشهری و منطقهریزی اجرایی فرایند برنامه
 

 گیرینتیجه

 تواندیممناسب  یاجتماع یدر کنار بسترها هارساختیزقوچان به امکانات و  یراشهریپ یروستاها نیساکن یسطح برخوردار

 تیریرا با مد یتوسعه اقتصاد نهیباشد و زم یعیدر برابر مخاطرات طب نیساکن یریپذبیآس یسطح باال کنندهجبران یتا حدود

الزم در کاهش  یراهکارها و سازوکارها یریکارگبهبا  نی. بنابرادینما راهمف یعیکاهش مخاطرات طب یبحران و سازوکارها

که با  یبحران در خود نهفته دارد. راهکارها تیریبه مد یابیجهت دست یهالیپتانسقوچان  یراشهریمناطق پ ،یعیمخاطرات طب

 انیمتصدو  رانیمد اریرا در اخت یبحران استخراج شد، فرصت تیریمد یهاسازماننفر از متخصصان  20استفاده از مصاحبه از 

قسمت شامل  نیا ییاجرا یبحران فراهم آورند. ارائه راهکارها تیریو تداوم مد دنیرس یالزم برا طیتا شرا ،دهدیمقرار 

( یو مال یتیعوامل حما ،یعوامل دانش و آگاه ،یو اطالعات یعوامل آموزش ،یو نهاد یرساختیعوامل ز ،ی)عوامل اجتماع

 یدارا کیمفهوم هر  نیا یرگی¬اندازه یمحقق برا یانتخاب ینشانگرها دهدیمنشان  زرلیل افزارنرمحاصله از  جی. نتاباشدیم

 .کنندیم یریگاندازهعامل را  نیاز ا یو بخش مهم باشدیم تیاهم

در زمان بحران، الزم دانسته  یسازمان نیب یکپارچگیو عدم  تیریاز عدم مد یحل مشکالت ناش یقسمت از پژوهش برا نیا در

 یراهکارها درواقعپرداخته شود.  شدهنیتدو یبر اساس راهکارها یعیمرتبط با مخاطرات طب یهاسازمان یبندرتبهشده به 

 رمجموعه،یو عوامل ز هامارستانیب، شبکه بهداشت و درمان، احمرهالل ،یدار)فرمان ازجمله ییهاسازمان نیب شدهنیتدو

 یشرکت مل ،ینفت یهافرآوردهپخش  یشرکت مل رمجموعه،یز یهاسازمانو  ینشانآتشسازمان  ،یو انتظام ینظام یروهاین

شده است. جهت  قرارگرفته یموردبررس( یگاز، شرکت برق، شرکت آب و فاضالب، شرکت مخابرات و راه و شهرساز

از مدل  یعیمؤثر در کاهش مخاطرات طب یبحران در استفاده از راهکارها تیریمرتبط با مد یهاسازمان یبندرتبه یبررس

 Qبا  ی، فرماندارموردنظر یعیمرتبط با کاهش مخاطرات طب یهاسازمان نینشان داد، در ب زین جیاستفاده شد، نتا یفاز کوریو
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ها را به خود اختصاص رتبه نیترنییپاو  نی(، باالتر0.056) آمدهدستبه Qبا  یراه و شهرساز تیدرنها(، و 1) آمدهدستبه

 .اندداده

 یدوستی(، خدابنده لو و عل1394(، دانشور و همکاران )2015) کبی)فنهرا و سو یهاپژوهش جیحاضر با نتا قیتحق جینتا

 است:  ریبه شرح ز گرددیم شنهادیکه پ ییراهکارها تیدرنهادارد.  ی(، همخوان1394)

 انیبحران به عنوان نهاد واسطه م تیریمد ٔ  نهیدرزمروستا  یمانند شوراها یردولتیغ هاینهاد تیتقو یسطح سازمان در 

 یموردبررس یسطح در روستاها نیدر ا یجد صورتبه دیاست که با هاییاستیس گریاز د ریدرگ هایمردم و نهاد

 شود.  یریگیپ

 مؤثرتر ایوهشی به هامانور یبرگزار شودیم شنهادیدر سطح منطقه پ شدهمطرح هایسازمان یجهت هماهنگ نیهمچن 

 اجرا شود. تریبه شکل اصول گر،یکدی هاییو شناخت توانمند یسازمان نیب یهماهنگ نیجهت تمر

 جادیدر جهت ا ،شودیم شنهادیلذا پ باشدیماطالعات  شیمطرح افزا یاز راهکارها یکینشان داد،  جیکه در نتا همانطور 

 ،یهمچون صوت یارتباط نینو یبه کمک ابزارها داریو حفظ ارتباط مؤثر، کارآمد و پا یبالقوه جهت برقرار ییتوانا

 شتریب موردتوجهخواهد کرد  تیمنابع را تقو نهیبه تیریو مد یاتیمؤثر صحنه عمل یو فرمانده تیکه هدا تایو د یریتصو

 .ردیقرار گ

 مؤثر در کاهش مخاطرات  یرتبه را در ارتباط با استفاده از راهکارها نیترنییپا(، که یمانند )راه و شهرساز یهاسازمان در

الزم است اعمال کنترل و  نیکمتر وجود ندارد، بنابرا قی، اعمال کنترل و نظارت دقانددادهبه خود اختصاص  یعیطب

منابع  لیو تکم یروزرسانبه ٔ  نهیدرزم ژهیوبه، هاسازماندر  شتریب یدگآما جادیجهت ا رانهیو سختگ یدورها یهانظارت

 .ردیصورت گ یو بانک اطالعات

 

 تشکر و قدردانی

امامقلی با همکاری نویسندگان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نژادعلی حاضر برگرفته از رساله دکتری آقای کوروش پژوهش

 مشهد است.
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سکونتگاه یزیرنشریه مطالعات برنامه بر مرحله پس از بحران. دیتأکبا  یت بحران شهریریمد .1387. مژگان. ی. مسعود. دارابییتقوا -
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 .نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی. مدیریت و روانشناسی. تهران یالمللنیب

، مختلف یهاسازمان و مراکز در بحران مدیریت عملیات اجرایی ساختار طراحی(، 1394علیدوستی، علی، ) لو، آزاده، خدابنده -

 .82-58؛ صص 1، شماره5بحران، سال  مدیریت و پیشگیری دانش فصلنامه

ریزی شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت سازی برنامهیکپارچه. 1396نیا. محمدهادی. نیا. عاطفه؛ مهدیدانشور. خرم. مهدی -

 ریزی و مدیریت شهری. مشهد.المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامهاولین کنفرانس بینبحران در کالنشهرها مشهد. 

ن درآمدی بر الیحه تشکل سازمان مدیریت بحرا. 1384. رمترقبهیغدبیرخانه ستاد پیشگیری و مدیریت در حوادث طبیعی و سوانح  -

 . تهران.کشور رمترقبهیدر حوادث طبیعی و سوانح غ

 مخاطرات کاهش راهکارهای. 1396. سیدیوسف. حجازی. سیدحمید. موحدمحمدی. احمد. رضوان فر. فاطمه. بورخانی رزاقی -

 شماره. 4 دوره. محیطی مخاطرات فضایی تحلیل نشریه. مازندران استان مرکبات باغات پایدار توسعه در ریسک مدیریت و طبیعی

 .52-35 صص. 3

 یشهر یهااجتماع یکالبد یآورزان تابیم یابیسنجش و ارز. 1394. یدمصطفینی. سی. حسیان. مجتبیعیرف .. محمدرضاییرضا -

 .609-623. صص 4. شماره 47دوره . یانسان یایجغراف یهاپژوهش. فصلنامه شهر تهران یها: محلهیدر برابر زلزله مطالعه مورد

و روش ارزیابی  GIS)در شرایط وقوع زلزله( با استفاده از یامدادرسانمراکز  یابیمکان. 1384زبردست. اسفندیار. محمدی. عسل.  -

 .5-16. صص 21نشریه هنرهای زیبا. شماره  .AHPچندمنظوره 

 حساس هایکاربری بر تأکید با هاکاربری بحران مدیریت راهکار. 1395. حسین. خواه حسینی. جمال. محمدی. اصغر. ضرابی -
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