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چکیده
باليای طبيعی پديده ای است که بی توجهی به آن خسارات جبران ناپذيری را به دنبال خواهد داشت ..باقر
شهر به عنوان يکی از شهرهای مهم استان تهران به واسطه قرار گرفتن چندين گسل فعال ونيز رودخانه
های فصلی و دائمی در اطراف و درون آن ونيز وجود ارامستان بزرگ بهشت زهرا از آسيب پذيری بااليی در
برابر خطرات طبيعی و کالبدی برخوردار است ،وجود بافت متراکم شهری  ،گسل اصلی ری گرمسار ،رودخانه
های شمال تهران و نيز بافت فرسوده عواملی است که منجر به بررسی عوامل موثر مديريت بحران می باشد .
بنا به ماهيت روش تحقيق از نوع توصيفی تحليلی است .ابتدا يافته های تحقيق شامل معيارهای مورد
بررسی در مديريت بحران شامل وجود نظام ذخيره سازی ،تجهيزات تخصصی و تشکيالت مناسب
عملياتی،نيروی انسانی متخصص،نظام اطالع رسانی،اث بخشی عمليات و نظام اطالع رسانی برای
ساکنين،زيرساخت ها وتاسيسات ارتباطی .،که تمامی اين عوامل توسط کارشناسان شهرسازی ،برنامه ريزی
شهری توسط اطالعات پرسشنامه ای در سطح محدوده مورد مطالعه انجام گرفته است و تحليل عوامل و
متغير ها از روش تحليل چند عاملی ،واريانس ،رگرسيون و ازمون پيرسون صورت گرفته است در واقع
عوامل و ضرايب درمعيار ذخيره سازی و پشتيبانی برابر  1.62درصد ،تجهيزات تخصصی و وجود ساختار
مناسب تشکيالت عملياتی 116.6درصد،وجود نيروی انسانی متخصص11611درصد ،وجود نظام اطالع رسانی
 867درصد،اثر بخشی عمليات و نظام اطالع رسانی برای ساکنين .66درصدو درنهايت وجود زير ساخت و
تاسيسات ارتباطی  .63درصد که گويا ابعاد گوناگون مرتبط با مديريت باليا نيز نقش مهمی در کيفيت
امدادرسانی به آسيبديدگان دارد .از نظر شاخص های طبيعی و خطر زا برای منطقه با استفاده از مدل
هايی که ذکر گرديد ميتوان يکنواختی را در منطقه عنوان کرد و در شاخص کالبدی عامل بافت فرسوده با
وزن  16176و سپس عامل تراکم واحد های ساختمانی با وزن ، 1614عامل معابر شهری با وزن 1613و اخرين
عامل دراين شاخص که عامل اماکن خاص که هدف پااليشگاه نفت ميباشد با وزن  1617در مرکز و شرق
ودر نهايت کل شهر در وضعيت نامطلوب قرار دارد .لحاظ گرديده است.
کلمات کليدی :مديريت بحران،باليای طبيعی،بحران های محيطی ،باقرشهر
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مقدّمه
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست بهه رریبهان هنهت دو موضهوا ثهوادع طبیعهی اسهت ای
ثوادع وقتی در بنتر شهری روی می دهد با توجه به ماهیّت غیرمترقبه بودن غالب ثوادع طبیعی و لزوم اتخها سهری
و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیاتو مبانی نظری و ب یادیو دانشهی را تحهت ع هوان مهدیریت بحهران بهه وجهود آورد
است یکپارچگی مدیریت بحران کمک میک د تا ساماندهی مطلوب تری در امورات مربوط به مدیریت بحران داشته باشیم
(سرورو)5931
از ه گامی که اننان برای رزی ش زندری بهتر و انتخاب بهتری عوامل برای ارتقاء زندری خود اقدام کردو برنامهریهزی را
شروا کرد است اما باید خاطر نشان کرد که بشر هموار با شای تری واقعیتهای موجود زندری خود یع ی بحران های
محیطیو هموار با نوعی سهل انگاری برخورد نمود است و بر همی اساس خنهارت و آسهیبههای رهراوان اننهانی و
اقتصادی را نیز متحمل شد است (عسگری )21 1368،،

مدیریت بحران مقوله اى جدید در زمی ه مقابله با پیامدهاى ثوادع غیرمترقبه وبحران های ناشی آن هاست بروز بحران
در عصر اطالعات که سرعت انتقال و تبادل اطالعات به همرا تک ولوژی پیچید و در ثال تغییهر از ویگریههای بهارز آن
است آثار قابل توجهی بر سرنوشت ثکومتهاو جوام و سازمانها داشته و م جر به بروز آسیب ها و تهدیهدات رونهارونی
در ثوز های مختلف سازمانیو ملی و رراملی میشود( .صبوری )14، 1362،
ازجمله عوامل دیگری که در ک ترل و مهار بحران در یک کشور نقش تعیی ک د ایفا میک دو سازمان هاو تشکیالت اداری
و تأسینات سیاسی دولت است وجود مراکز متعدد قدرت و تصمیم ریری در یک سینتمو از عوامل ضعف یک کشور در
برخورد با وضعیتهای بحرانی به شمار میآید ای امر به دلیل نبود مهدیریت واثهدو رنهیختگی و عهدم همهاه گی بهی
سازمانیو موجب ضعف و نقص در مدیریت بحران و نارضایتی شهروندان می شود(experimental analysis 2252

),
په ه سرزمی ایران به لحاظ موقعیت جغراریایی ویگ (ساختار ژئومررولوژیکی و اقلیمی) در معرض انواا سهوانح طبیعهی
از قبیل زلزله و سیل وطوران و خشکنالی قرار دارد در اثر ادغام سوانح ناشی از عوامل خطر ارری طبیعی و اقتصهادی –
اجتماعیو رجای عظیمی بر ساختار اقتصاد ملی کشور ورارد می رردد از ابتدای قرن بینتم تا ثهال ثها ر  22زلزلهه بهه
بزرری  7در مقیاس ریشتر در سطح رنتر ایران به وقوا پیوسته استویع ی به طور متوسط هر  1سال یهک زلزلهه بنهیار
مخرب رخ داد است (کاشان جو )411364،،
مدیریت بحران مقوله اى جدید در زمی ه مقابله با پیامدهاى ثوادع غیرمترقبه وبحران های ناشی آن هاست بروز بحران
در عصر اطالعات که سرعت انتقال و تبادل اطالعات به همرا تک ولوژی پیچید و در ثال تغییهر از ویگریههای بهارز آن
است آثار قابل توجهی بر سرنوشت ثکومتهاو جوام و سازمانها داشته و م جر به بروز آسیب ها و تهدیهدات رونهارونی

در ثوز های مختلف سازمانیو ملی و رراملی میشود ()Darbak,.2252

با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن غالب ثوادع طبیعی و لزوم اتخا سری و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیاتو
مبانی نظری و ب یادیو دانشی را تحت ع وان مدیریت بحران به وجود آورد است ای دانش به مجموعه رعالیت هایی
اطالق می شود که قبلو بعد و ه گام وقوا بحران جهت کاهش اثرات ای ثوادع و کاهش آسیب پذیری انجام ریرد
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(عبدالهی  .)12، 5931،استان تهران به علت داشت بحران های محیطی یکی از پر خطر تری استان های کشور استو
دارای رنلهای اصلیو مشا  -رشمو رنل شمال تهرانو رنل نیاورانو رنل تلو پایی و رنل محمودیهو رنل شیان و
کوثرو رنل شمال ریو رنل ج وب ریو رنل کهریزكو رنل ررمنارو رنل پیشوا و رنل پارچی استو همچ ی
وجود ق ات های پراک د و ررو نشنتو رودخانه های رصلی و دائمی از معضالت ای استان میباشد در ای میان باقرشهر
در ج وبی تری نقطه کالنشهر تهران بیشتری آسیب های طبیعی را در بنتر جغراریایی خود دارد که درک ار شیو
نادرست شهرسازی منتعد بحران های شهری نیز است عدم مدیریت واثد بحران و در ک ار آن وابنتگی نظام اداری و
اجرایی ای شهر به نهادهای باال دستی مان د ررمانداری ری و بخشداری کهریزك ای عدم مدیریت را تقویت می ک د
چراکه از نظر سازمانی شهرداری باقرشهر که مدیر بحران ای شهر بشمار می آید مو ف است کلیه مکاتبات برون
سازمانی( مان د ادار آب شهرستان ادار برق ادار مخابرات و غیر ) را با ای دو ادار هماه گ ک د برای مثال با
وجود ای که شهرداری دارای داد های اطالعات مکانی از همه نقاط شهر است اما در مواق بحران برای اتصال دسترسی
ماهوار ای نیازم د هماه گی با نهادهای ررادستی مان د ررمانداری است ثال با توجه به وجود مخاطرات محیطی و
کالبدی که در شهر باقر شهر وجود دارد ای سوال مطرح می رردد که زیر ساخت های بحرانی و آمادری پیش از وقوا
برای نهادی یربط پگونه باید بررسی شود؟و ای ررضیه وجود دارد با وجود مخاطرات طبیعی و کالبدی شدید برای ای
شهر با بررسی عوامل بحرانی میتوان پیش ریری م اسب نمود
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
ریشة واژة  Crisisاز کلمة یونانی  Krineinبه مع ی نقطه عطف بخصوص در مورد بیماری استو همچ ی به مع ی
بروز زمان خطر در مورد منایل سیاسی – اقتصادی است در عی ثالو بحران به ع وان نقطة ثناس تلقی میشودو
که در نهایت ممک است ناشی از یک تحوّل م اسب یا نام اسب باشد مان د مرگ و زندریو تعادل یا ناپایداری
(توکلی و )285931،خطرهای طبیعی دارای ررای دی نام ظم وپویاست به ای دلیل پویاست که ای ثوادع بصورت
مجزااتفاق نمی ارت دوبه ای دلیل ررای دی نام ظم است که پیش بی ی زمان رر آن مشکل است (غالمی وهمکاران و
17و )5931بحران هاازلحاظ بزرری وشدت متفاوت انداماتمامی آنهاعواقبی به بارمی آورندتوانایی کارکردی سازمان
بانظام رامختل سازدیکی ازعوامل به وجودآورند بحران مخاطرات طبیعی می تواندباشد(ثنی زاد وهمکارانو5933
و) 73بحران های طبیعی پدید های پیچید ای هنت دکه برای مقابله باآن نهاردهای مختلف درریرمی ک دوآمادری
وسرعت عمل چ ی نهادهایی درکاهش خنارات رجای ضروری است (خلیلی وهمکارانو 5933و )2مدیریت بحران
در واق ررای د برنامه ریزی و اقدامات مقامات دولتی و دستگا های اجرایی دولتی و شهرداری و عمومی است که با
مشاهد و تجزیه و تحلیل بحران ها به صورت یکپارچه و جام و هماه گ با استفاد از ابزارهای موجود تالش میک د
از بحران ها پیشگیری نماید یا در صورت وقوا آنها در جهت کاهش آثار و ایجاد آمادری الزم و مقابله و امداد رسانی
سری و بهبود اوضاا تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی تالش ک د (ثنی ی خوا و  )125937،مدیریت بحران ها
یکی از چالش های شهری استو زیرا یک تعادل و هماه گی بی برنامه و رخدادها و پیشگیری وجود ندارد امروز
مدیریت بحران از جمله مواردی است که الزم است در ررای د برنامه ریزی شهری مورد توجه ویگ قرار ریرد با
تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 5917و ساختار متمرکز مدیریتی مدیریت بحران در کشور شکل رررته
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که خود می تواند نقطه عطفی در روند ساختاری مدیریت بحران در کشور محنوب شود با توجه به ای که نمود تمامی
بحرانها در سطوح مختلف به سطح محلی بازمی ررددو تبیی جایگا مدیریت شهری کشور در ررآی د مدیریت بحران
می باینت از م ظر ساختاری و قانونی مد نظر قرار ریرد(شرریو )215931،بحرانها از لحاظ ماهیّتو بزرری و شدت
متفاوت اندو اما تمامیآنها عوابقی به بار میآورند که میتواند توانایی کارکردی سازمان یا نظام را مختل سازد روبرتز5
تصریح میک د که " :به راستی تعریف بحرانو امر ساد ای نینت زیرا ای مفهوم از یک خالء مع اییو تک یکیو
عملیاتی و مورد اجماا به سبب ماهیّت بهر وری رراریر آنو رنج میبرد " ( ),Montoya2252از دید سینتماتیکو
یک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سینتم اصلی یا قنمتهایی از آن را که ما سینتم ررعی مینامیمو مختل
کرد و پایداری آن را به هم میزند به بیان دیگرو بحران وضعیتی است که تغییری نارهانی در یک یا چ د قنمت از
عوامل متغیر سینتم به وجود میآورد (کاویانی رادو )5931عالو بر ای و بحران ت ها مفهومینینت که از طریق آن
بتوان درکی از ثوادع بحرانی ثاصل کرد بلکه مفاهیم متعدد دیگری را نظیر :مدیریت ناسالمو عدم ثبات اقتصادی و
سیاسیو ضعفِ مدیریتو عدم تخصصو جمعیّت رزای د و عدم تخصیص عادالنه م اب و

و را به نحوی از انحاء به

ای پدید رجوا میده د( )Yodmani,2251مطالعات زیادی دزداخل وخارج ازکشوردرزمی ه عوامل موثر مدیریت
بحران شهری در برابر بالیای طبیعی صورت رررته است که ازآن جمله می توان به مواردزیراشار نمود:
ق واتی()5911در مقاله ای با ع وان" توام د سازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بالیای طبیعی" در ای
پگوهش با بررسی وض موجود شهرخرم آباد به ای نتیجه می رسد که پیچیدری های ساختارهای اجتماعی و کالبدی
در شهر های بزرگ نیازم د مدیریت بحران ثناب شد ای است که  GISاز آمادری پیش از بحران تا بازسازی بعد از
بحران باینتی به آن توجه کرد و با بکارریری تک ولوژیهای جدید نظیر و می تواند در ای زمی ه راهگشا باشد
ب ابرای در شهرهای بزرگ نظیر خرم آباد باید با برنامه ریزی درست و دقیق از درون خود ای جوام به مقابله با
بحران پرداخت اثمدی ( )5931در مقاله خود با ع وان" مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماه گی تیم ها "
با هدف ضرورت مدیریت و ش اسایی تیم های مقابله با بحران در شهر ها پرداخته که در نهایت م جر به تفکیک
پذیری  1تیم بحرانی و اراد تیم واک ش سری شد است ضرابی ( )5931در مقاله خود با ع وان" راهکار مدیریت
بحران کاربری ها با تأکید بر کاربریهای ثناس شهری شهر یاسوج" با هدف ارزیابی آسیب پذیری کاربریهای ثناس
شهر یاسوج ه گام وقوا مخهاطرات اسهت روش رردآوری اطالعات به صورت پیمایشی و نوا تحقیقو توصیفی ه
کاربردی و بر مشخصات کمی و کیفی کهاربریههای ثناس شهر یاسوج و مدل کارش اسانة دلفی مبت ی است در نتیجه
نهایی کهاهش خنهارت جهانی و مهالی زیهادیو ه گهام وقهوا مخاطرات و :نظارت بیشتر شهرداری بر سهاخت و
سهازهای مقهاوم و اسهتفاد از مصهالح مقهاوم در برابهر بحرانهای طبیعی در ناثیة  2وساماندهی رودخانة بشار برای
جلوریری از طغیان رودخانه در ناثیة  5وایجاد کانال هایی برای انتقال آب از درون شهر به خارج از شهر به ویگ در
منیر سه آبراهة اصلی شهر ارائه می رردد .اثمدی ( )5933و همکاران در مقاله ای با ع وان " س جش وضعیت و
تحلیل عوامل موثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائ ات" با هدف بهبود وضعیت
مدیریت بحران و کاهش آسیبپذیری با ثرکت به سمت مدیریت نوی بحرانهای طبیعی است روش پگوهش از نوا

Roberts
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کاربردی و مبت ی بر روش توصیفیتحلیلی و رویکرد پگوهشو کمیکیفی است بر ای اساسو نخنت پس از رردآوری
مطالب نظری به روش اس ادیو با تدوی شاخصها و متغیرهای مدیریت بحرانو با توزی  522پرسشنامة ساختارم د
در میان متخصصان دانشگاهیو انجم های مردمنهادو دهیاران و آراهان روستایی و مدیران اررانهای دولتی مرتبط با
ک ترل و مدیریت بحران که به روش هدرم د انتخاب شدندو وضعیت موجود مدیریت بحران شهرستان مبت ی بر میزان
آراهی و دانشو مهارت و وضعیت عملکرد آنها با آزمون  Tتکنمونهای س جید شد؛ در ادامه با مصاثبة
نیمهساختارم د بهصورت هدرم د با  21نفر از اعضای ای

رروههاو علل و عوامل مؤثر بر ای

وضعیت با انجام

کدرذاری باز ش اسایی و سپس با توزی در میان اعضای ررو های نامبرد ( 522نفر) به روش تحلیل عاملی تأیید
میشود همچ ی در پگوهش های خارجی ( )alexander,2223در پگوهشی ضم مد لنازی آسیب پذیری شهر
بارسلون با استفاد از مدل Risk_Uوبه کارریری مد لهای موجود در زمی ة تخمی

خناراتو ارزیابی خنارات

اننانی و اقتصادی شهر بارسلون را انجام داد اند و به ای نتیجه رسید اند مدیریت واثد بحران پیش ریری از صرف
هزی ه های س گی برای سازمان ها را دارند ( )uodmani,2251در مقاله ای با ع وانیک سینتم مدیریت بحران
شهری برای زیرساخت های بحرانی مشارکت شرکت های بیمه به م ظور تامی اقالم توسط شرکت های خارجی
آلمانی به م ظور موارد بحرانی شدید که کشور نیازم د به کمک مالی کشور های خارجی دارد مورد بررسی قرار داد اند
و با انتخاب معیار هاو راکتور های سرمایه رزاری خارجی تواننته اند به ای نتیجه برس د که ورود منتقیم شرکت
های آلمانی در موارد بحرانی کارامد و اقدامات بعد از زلزله را تنری می بخشد ( )vasilous,2251در مقاله ای با
ع وان" مدیریت بحران در مدیریت عمومی :مدل سه مرثله برای ثوادع ایم ی"با هدف بررسی عوامل مؤثر بر
مدیریت بحران و باانتخاب نمونه مورد پگوهش  577نفر از ارراد با تجربه درمدیریت بحران انتخاب کرد اندوشرکت
ک دران نمای دران دولت و سازمان های عمومی و نیروهای ام یتی منلح در یونان میباش د داد ها با استفاد از
پرسش امه های ساختاری در یک سری مصاثبه شخصی جم آوری شد نتایج نشان می دهد که توانایی رهبر و
اعضای تیم مدیریت بحران در تصمیم ریری درست داخلی و خارجیو ارتباطات و نوا بحرانها پیش بی ی ک د سه
مرثله از مدیریت بحران (پیش از بحران و بحران و پنت) هنت ددر مدیریت عمومی پیامدهای مدیریت شامل نیاز به
اجرای رره گی وتغییرات ساختاری و توسعه توانایی رهبر تیم مدیریت بحران در تصمیم ریری در شرایط روریت
شرایط و برای تبدیل کانال های ارتباطی رسمی داخلی و رویه ها و طراثی مجدد خارجی استراتگی ارتباطی به م ظور
مدیریت به طور موثر ثوادع ایم ی را به صورت پویا و غیرقابل پیش بی ی دارد واسیولیس توکاکیس  2253در مقاله
ای با ع وان " مدیریت بحران در ادارات دولتی :مدل سه رازی برای ثوادع ایم ی" با روش توصیفی تحلیلی به
بررسی مدیریت بحران در ادارات دولتی پرداخته سازمان دولتی زمانی در بحران است که ساختار سازمانی آن در
چالش جدی قرار بگیرد و هرچه تعداد ارراد تابعه که در معرض تهدید هنت دو بیشتر باشدو بحران عمیق تر خواهد
بود هرچ د بی بالیای طبیعی و بحران های اننان-ساخت تمایز زیادی وجود بحران می تواند طبق قابلیت پیش بی ی
و اثتمال ایجاد بحرانو مرسومو پیش بی ی نشد و مهارنشدنی و اساسی درنظر رررته شود بطورکلی بحران ها برای
سازمان ها و ی فعان اهمیت قابل توجهی دارند با ای ثالو در مقاالت یکپارچگی وجود ندارد و محققان به تمرکز بر
دیدرا های پراک د همرا با تالش های محدود درجهت ایجاد دانش یکپارچه و قابل تعمیم ادامه می ده د
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مواد و روش تحقیق:
نوا پگوهش کاربردی و روش پگوهش تحلیل رضایی است روش جم آوری داد ها به صورت ترکیبی از
میدانی 5و اس ادی 2است ای مقاله در پی تلفیق دو شاخة مدیریت بحران و برنامهریزی شهری میباشدو به رونهای که
نتایج کاربردی ثاصل از آن در باقر شهردست یابد الزمة انجام چ ی پگوهشی برخورداری از روشی است که قابلیت
همهجانبهنگری و تحلیل تفاوتهای مکانی را داشته باشدو که از روش تحلیل رضایی استفاد شد است
در مباثث نظری از روش تحقیق توصیفیو ه ی و اس ادی استفاد شد است بدی مع ی که با بررسی نوشتههای
صاثب ظران مختلف سعی شد است ارتباط م طقی مورد نظر ش اسایی و به تحلیل ارتباطات انجام شود روش تجزیه و
تحلیل اطالعات در قالب تحلیل آماری داد های به دست آمد در رابطه با محدود مورد مطالعه و دیدرا ساک ان با
نرم ارزار  SPSSانجام خواهد شد برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق در آمار توصیفی و آمار است باطی استفاد می
رردد در آمار توصیفی که معموال به توصیف داد ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های
پراک دری برای بیان داد های جم آوری شد استفاد می شود برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معموال از جداول
توزی رراوانی– بر اساس تعداد موارد م طبق و ننبیو درصد ستونی استفاد می شود در آمار است باطی برای آزمون
ررضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود تحلیل واریانس) (ANOVAاز ای آزمون به م ظور بررسی
اختالف میانگی چ د جامعه آماری و نیز برای نمونه جهت بررسی مع ی دار بودن تفاوت میانگی نمر نظرات پاسخ
ده دران و همچ ی

آزمون  tتک نمونه برای آزمون ررض پیرامون میانگی

یک جامعه استفاد میشود در بیشتر

پگوهش هایی که با مقیاس لیکرت انجام میشوندو جهت بررسی مربوط به آنها از ای آزمون استفاد میشود در
نهایت از طریق نرم ارزار  SPSSننخه  22استفاد رردید است
محدوده مورد مطالعه:
هنته اولیه باقرشهر قلعه ای بود در شمال کارخانه چرم که هماک ون اثری از آن بر جای نماند است موقعیت آن
براساس بارت موجود شهر مکانی است ما بی خیابان وثدت از شمالو خیابان پیروزی از ج وبو جاد تهران -قم از
غرب و خیابان شهید اصغر رشید پور از شرق ای قلعه محل سکونت بهائیان بود که از ابتدا در ای م طقه سکونت
داشت د و تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی نیز در ای م طقه به صورت پراک د زندری میکردند
باقر شهر ثدوداً در راصله  2کیلومتری در امتداد ج وب غربی تهران واق رردید است ای شهر در قنمت شمالی
دهنتان کهریزك از بخش کهریزك شهرستان ری قرار دارد ای محدود از طرف شمال به روستای خیرآبادو از طرف
غرب به بهشت زهراو از طرف شرق به پاالیشگا تهران و روستاهای قوچ ثصار و سلمیرو اسماعیل آباد و عظیم آباد و
از طرف ج وب به روستاهای ده وو قمصر و درسونآباد محدود می شود محدود باقرشهر معادل  122هکتار است
ازجمله منائل مهمو شرایط و وضعیت کمّی و کیفی رضای کالبدی باقرشهر است که ای عامل درک ار مشکل عدم
هماه گی سازمان های مرتبط با بحران در شهرو از جمله مهمتری

عواملی است که میزان آسیبپذیری شهررا

دربرابربالیای طبیعی شهری زیاد کرد است متغیرهای مورد مطالعهو ویگریهای کمّی و کیفی مناک باقرشهر (ازجمله
تعداد تراکمو ج س مصالح و ) از یک طرفو و میزان آمادری سازمانهای درریر با بحران ازطرف دیگر است موضوا
Survey
Documentary
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بارت های ررسود باقرشهر و نوا ساخت ای شهر از جمله مباثث اصلی در برنامه ریزی های مدیریت بحران و
مدیریت شهری است عالو بر تمام مواردی که به اختصار در خصوص باقرشهر ع وان شدو بارت های ررسود و
ب اهای غیر اصولی در ای شهر که به دلیل ساخته شدن ب اها با مصالح منتعمل و بدون مجوز ساخت هنت د اغلب
دارای شرایط ایم ی ساخت و ساز نینت د و ب ا به مشاهدات عی ی ثتی با بادهای ت دو برخی دیوارهای اب یه
رروریخت د! در چ ی وضعیتی بدیهی است با لرزش های کوچک رنل یا بادهای شدید ساختمانها و به طب آن
شهروندان دچار مشکل می شوند و در منایل طبیعی کوچک بحران های بزرگ شهری را تجربه می ک د که قطعا با
وضعیت شهرسازی ای شهر و تبعات و آسیب های اننانی همچون مرگ و میر و خنارت مالی باالیی را تجربه می
ک د بحران ها یک یا چ د عامل و ع صر ب یادی را هدف قرار می ده د ضرورتا می توان د درررونی های عمد ای در
سینتم شهری به وجود آورند شدت و ضعف ای درررونی ها بنتگی به عوامل تشدید ک د یاع اصر پ هانی بحران و
تک یک های موجود برای مدیریت و مهار بحران ها دارد (نگارند و)5933

نقشه شماره 0:تقسیمات سیاسی باقر شهر(منبع:طرح جامع باقرشهرو)5933
بحث و ارائه یافتهها:
در تحقیقات پیشی راها به کارریری مقررات و اقدامات پیشگیرانه مان د برنامهریزی نحوة استفاد از اراضی شهریو
موقعیت ایجاد ساختمانهاو طرح درست شبکه را ها و طول و عرض و زوایای آنهاو ثدود قطعهب دی زمی و ایجاد
رضاهای باز و سبز چ د عملکردی برای مواق عادی و بحرانیو نحو پراک دری تأسینات امداد و نجات در شهرهاو
ثفظ ثرایم طبیعی و ممانعت از ایجاد تأسینات عمومی و زیرب ایی و سکونترا ها در اراضی پنت و سیلریرو ثریم
رودخانهها و رنلها و باالخر طرح برنامههایی به م ظور مدیریت و نحوة برخورد با اتفاقات طبیعیو میتواند در ه گام
بروز ای اتفاقات به ع وان عاملی بازدارند و کاهشده د عمل نماید در بخش سیاست های اصل  22قانون اساسی به
خصوصی نمودن بخش های دولتی اهمیت ویگ ای داد شد است که در ای بی و سازمان های دخیل در امر پاسخ و
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برنامه ریزی مدیریت بحران شهری باید با توجه به ارزایش تجهیزات و امکانات و تجهیز سرمایه های جوام اننانی "
اننان ها " و آموزش و تمری و مانور و سیاستگذاری اقدام نمای د که ای مهم در زیر مجموعه ی نگا تیزبی انه و خالی
از هررونه دوسویه نگری و دخالت ا هار نظرهای شخصی در زمی ه های نامبرد توسط ارراد آرا و با تجربه صورت

پذیر است ثال با توجه به یارته های پیشی در ای پگوهش به بررسی ساختار اداری و رسیدری امور
مدیریت بحران که  3سازمان در ادارة امور بحران بالیای طبیعی شهرهای ایران دخالت دارند در جدول 5و سازمان
های بررسی شد در باقر شهر و نوا ارتباط آن با بحران بالیای طبیعی آمد است
در ای جدول نوا ارتباط آنها با بحران شامل :نوا سازمان(وابنته یا منتقل)و نوا رابطه با بحران(منتقیمو غیرمنتقیمو دائم یا
موقت)و زمان درریری با بحران(قبل از بحرانو ابتدای بحرانو ثی بحران یا پس از بحران)و مهمتری رعالیّت (سیاست رذاریو
برنامه ریزیو تحقیقو آموزشو امداد و نجاتو بهداشت ودرمانو بازسازیو امور مالی یا ک ترل) به تفکیک  3سازمان بررسی شد
آمد است
جدول شمار  :5سازمان های مرتبط با مدیریت بحران و نوا ارتباط آنها با بحران
5
نوا سازمان

2

9

2

1

1

7

1

3

وابنته
منتقل
منتقیم
غیر منتقیم

نوا رابطه با بحران
دائم
موقت
قبل از بحران
ابتدای بحران
زمان درریری با بحران
ثی بحران
پس از بحران
مهمتری رعالیت
سیاستگذاری

برنامه ریزی
عملیات و امداد

 -5کمیتههه بحههران اسههتانداری  -2سههتاد بحههران شهههرداریو  -9سههتاد ثههوادع غیههر مترقبههه اسههتانداری  -2نیههروی انتظههامیو -1
سازمان بنیجو  -1سهازمان آتهش نشهانیو -7مرکهز ههالل اثمهرو  -1سهازمان ثفا هت محهیط زینهت اسهتانو  -3ادار بهداشهت
و درمان استانو
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م ب ( :نگارند )
تحلیل کاوشی عامل
تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی روشهای آماری چ د متغیر که هدف اصلی آن خالصه کردن داد ها مهی
باشد ای روش به بررسی همبنتگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایهت آن هها را در قالهب عامهل
های کلی محدودی دسته ب دی و تبیی می ک د تحلیل عاملی روشی هم وابنته بود که در آن کلیه متغیرهها بهه طهور
همزمان مدنظر قرار می ریرندو به عبارت دیگر در ای تک یک که بهه دو نهوا  Qو  Rقابهل تقنهیم اسهتو هریهک از
متغیرها به ع وان یک متغیر وابنته لحاظ می شوند.
در ای پگوهش بر اساس  92متغیر مربوط به  3سازمان مرتبط با بحران در جهت تشخیص میزان مدیریت واثد بحران
با استفاد از تک یک تحلیل عاملی اقدام شد است از آنجا که میتوان رفت یک «متغیر منتقل» متغیری است کهه مهی
باینت وجودش از نمونه هایی (که ممک است در یک ماتریس همبنتگی وجهود داشهته باشهدو) اسهت باط رهردد لهذا
همی امرو دلیلی برای وجود تحلیل عاملی در بدست آوردن چ ی نتیجه معتبری می باشد نتایج اصلی به دسهت آمهد
از ای تحلیلو  1رام اصلی است که در زیر آمد اند:
-

ش اخت متغیرهاو

-

محاسبه یک ماتریس همبنتگی برای متغیرهاو

-

استخراج عامل های چرخش نیارته برای انتخاب مدل درخور اطالعات

-

چرخش عامل ها برای قابل تفنیر ساخت داد ها

-

تفنیر و نامگذاری عامل های چرخش یارته

از کل  1عامل استخراج شد ثدود  39درصد واریانس را در برداشته اند و اولی عامهل  23/9درصهد و 19/11
برای دومی عامل محاسبه شد است  1عامل استخراج شد اندو به خاطر ای که ای  1عامل مقدار ویگ آنها بیشهتر از
 5می باشد و ششمی عامل کمتر از  1درصد واریانس محاسبه شد است
نام رذاری عامل ها:
با توجه به میزان همبنتگی هر یک از شاخص هاو می توان اسامی یا ع اوی م اسبی را برای آنها انتخاب نمهود کهه بهه
ترتیب اولویت و اهمیت در زیر به آن پرداخته می شود
عامل اول :وجود نظام خیر سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد است مقدار ویگ ای عامل  51 /2می باشد کهه بهه
ت هایی 51/2درصد واریانس را محاسبه می ک د متغیرهایی که در عامل اول باررذاری شد اند به شرح زیر می باش د
جدول شمار  :2متغیرهای باررذاری شد در عامل اول
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عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

بار عاملی(کاهشی)

عامل  :1وجود نظام ذخیره سازی برای
مدیریت پشتیبانی امداد
0/789

انبارهای خیر سازی
خیر سازی لوازم زینتی

0/924

خیر سازی لوازم اسکان

0/699

خیر سازی پوشاك

0/887

خیر سازی لوازم پزشکیو

0/769

خیر سازی لوازم بهداشتی

0/778

خیر سازی وسایل ررمازا و سرمازا

0/699

م ب ( :پردازش داد های پرسش امه)
ای عامل را می توان عامل مدیریت پشتیبانی داننت متغیر های ای عامل خواستة کارش اسهان بهرای مهدیریت
پشتیبانی می باشد که نشان ده دة نیازهای اساسی و روزانه ساک ی به خدمات مختلف است
عامل دوم :مقدار ویگ دومی عامل  5/1می باشد که  55/71درصد واریانس را توضیح میدهد و محاسبه می نماید
در جدول زیر متغیرهای باررذاری شد در عامل  2را به همرا بار عاملی و ع اوی متغیرها درج رردید است

جدول شمار  :9Error! No text of specified style in document.متغیرهای باررذاری شد در
عامل دوم
عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

بار عاملی(کاهشی)

عامل  :2تجهیزات تخصصی و وجود ساختار
تشکیالت مناسب عملیاتی
تجهیزات پشتیبانی

0/721

تجهیزات سبک عملیات

0/712

تجهیزات نیمه س گی

0/799

وجود کمیته بحران

0/811

اطالا از انبار سایر سازمان ها

0/512

تشکیل ستاد اطالا رسانی

0/425

وجود برنامه مدون

0/699

تقنیم کار و دسته ب دی رعالیت های ارراد

0/898

رعالیت منتمر ستاد اطالا رسانی

0/512

م ب ( :پردازش داد های پرسش امه)
بعد از عامل مدیریت پشتیبانی با توجه به متغیرهایی کهه در عامهل دوم باررهذاری شهد انهد ایه عامهل را مهی تهوان
تجهیزات تخصصی داننت در واق اجرای مدیریت بحران شهری عالو براهداف مدیریتیو نیازم د توسهعه تجهیهزات
تخصصی و وجود ساختار تشکیالتی م اسب است
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عامل سوم :مقدار ویگ ای عامل  5/5می باشد که  52/52درصد واریانس را توضیح میدههد و تفنهیر مهینمایهد در
جدول زیر متغیرهای باررذاری شد در عامل  9را به همرا بار عاملی و ع اوی متغیرها مشاهد میشود
جدول شمار  :2متغیرهای باررذاری شد در عامل سوم
عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

بار عاملی(کاهشی)

عامل  :3وجود نیروی انسانی متخصص
آموزش های تخصصی و تکمیلی

0/836

آموزش تربیت مربی

0/912

تمری ات آموزشی

0/611

استفاد از رسانه ها برای تقویت آمادری

0/716

م ب ( :پردازش داد های پرسش امه)
هر پ ج متغیر باررذاری شد در عامل  9مربوط به نیروی اننانی می باش د پهس مهی تهوان عامهل  9را عامهل نیهروی
اننانی متخصص نامید در واق برای هر مدیریتی ما نیازم د نیروهای متخصص و آمهوزش دیهد هنهتیم کهه سهومی
عامل در مدیریت بحران می باشد
عامل چهارم :مقدار ویگ ای عامل  5/5می باشد که  1/3درصد واریانس را تفنیر میک هد در جهدول زیهر متغیرههای
باررذاری شد در عامل  2را به همرا بار عاملی و ع اوی متغیرها می توان دید
جدول شمار  :1متغیرهای باررذاری شد در عامل چهارم
عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

بار عاملی(کاهشی)

عامل  :4وجود نظام اطالع رسانی
زیر ساخت های ارتباطی
رزارش دهی سری

0/406
0/512

استقرار کشیک برای اطالا رسانی

0/598

وجود مرکز اطالا رسانی

0/421

م ب ( :پردازش داد های پرسش امه)
هر چهار متغیر باررذاری شد در عامل 2را مربوط به اطالا رسانی می باش د پس می توان عامل 2را عامل ره آوری
اطالعات نامید بعد از عامل نیروی اننانی متخصصو ر آوری اطالعات و نظام اطالا رسانی عامل مههمّ در مهدیریت
بحران است
عامل پ جم :در پ جمی عامل  1متغیر وجود دارد که مقدار ویگ ای عامهل  5مهی باشهد کهه قهادر اسهت  2/9درصهد
واریانس را توضیح دهد و تفنیر نماید مطابق جدول زیر متغیرهای باررذاری شد در ای عامل از انواا رونارون می
باش د
جدول شمار  :1متغیرهای باررذاری شد در عامل پ جم

92

بررسی عوامل موثر مدیریت بحران شهری در برابر بالیای طبیعی (نمونه مورد مطالعه شهر باقر شهر)

عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

بار عاملی(کاهشی)

عامل  :5اثربخشی عملیات و نظام اطالع
رسانی برای ساکنین
رعالیت منتمر ستاد اطالا رسانی

0/711

وجود زیر ساخت اطالا رسانی

0/531

رزارش دهی سری

0/410

استقرار اطالا رسان

0/326

وجود مرکز اطالا رسانی

0/788
0/419

ش اخت اماک
مرکز اطالا رسانی

0/754

استقرار نظام هماه گ با سایردستگا ها

0/812

م ب ( :پردازش داد های پرسش امه)
با توجه به ای که متغیرهای مربوط به ای عامل به اثربخشی عملیات و نظام اطالا رسانی برای سهاک ی ارتبهاط
دارند لذا ای عامل را می توان عامل اثر بخشی عملیات امداد و نجات نامید
عامل ششم :درششمی عامل 9متغیر وجود دارد که مقدار ویگ ای عامل  5می باشد و  2/55درصهد واریهانس
را توضیح دهد در جدول زیر متغیرهای باررذاری شد در عامل  1را به همرا بار عاملی شان و ع اوی متغیرهها مهی
توان دید
جدول شمار  :Error! No text of specified style in document.متغیرهای باررذاری شد در
عامل ششم
عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری

بار عاملی(کاهشی)

عامل :6وجود زیرساخت ها و تأسینات ارتباطی:

وجود زیر ساخت های ارتباطی

0/724

وجود کمیته رزارش دهی

0/597

وجود کمیته بحران

0/784

م ب ( :پردازش داد های پرسش امه)
سه متغیر باررذاری شد در عامل  1از نوا ساختاری و زیر ساختی می باش د و تحت ع وان عامل سهاختاری و
زیر ساختی نامگذاری شد اندو که دارای کمتری برازش در میان عوامل می باش د
جزییات عامل های استخراج شد و بار عاملیو درصد واریانس اسهتخراج شهد و درصهد تجمعهی واریهانس در
جدول زیر نمایش داد شد است
جدول شمار  :1تحلیل عاملی عوامل مؤثر در مدیریت بحران
عوامل موثربرمدیریت بحران شهری

عامل  :5وجودنظام خیر سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد

بارعاملی (کاهشی)

درصدواریانس

درصدتجمعی واریانس
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نیازهای خیر سازی

0/987

خیر سازی لوازم زینتی

0/725

خیر سازی لوازم اسکان

0/177

خیر سازی پوشاك

0/889

خیر سازی لوازم پزشکی

0/917

خیر سازی لوازم بهداشتی

0/998

خیر سازی لوازم ررمازاوسرمازا

0/177
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11/2

54/3

عامل:2تجهیزات تخصصی ووجودساختاروتشکیالت م اسب عملیاتی
تجهیزات پشتیبانی

0/921

تجهیزات سبک عملیاتی

0/912

تجهیزات نیمه س گی

0/977

وجودکمیته بحران

0/811

اطالا ازانبارسایرسازمانها

0/412

تشکیل ستاداطالا رسانی

0/524

وجودبرنامه مدون

0/177

تقنیم کارودسته ب دی رعالیت های ارراد

0/878

رعالیت منتمرستاداطالا رسانی

0/412

11/49

11/2

عامل :9وجودنیروی اننانی متخصص
آموزش های تخصصی وتکمیلی

0/831

آموزش تربیت مربی

0/712

تمری ات اموزشی

0/111

استفاد ازرسانه هابرای تقویت آموزشی

0/911

10/10

17/7

عامل:2وجودنظام اطالا رسانی
زیرساخت های ارتباطی

0/501

رزارش دهی سری

0/412

استقرارکشیک برای اطالا رسانی

0/478

وجودمرکزاطالا رسانی

0/521

عامل :1اثربخشی عملیات ونظام اطالا رسانی برای ساک ی
رعالیت منتمرستاداطالا رسانی

0/911

وجودزیرساخت های اطالا رسانی

0/431

رزارش دهی اطالا رسانی

0/510

استقراراطالا رسانی

0/321

وجودمراکزاطالا رسانی

0/988

ش اخت اماک

0/517

1/7

93/8
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مرکزاطالا رسانی

0/945

استقرارنظام هماه گ باسایردستگاها

0/812

عامل :1وجودزیرساخت هاوتاسینات ارتباطی
وجودزیرساخت های ارتباطی

0/925

وجودکمیته رزارش دهی

0/479

وجودکمیته بحران

0/985

39/3

5 /3

م ب ( :پردازش داد های پرسش نامه)
آزمون پیرسون:
ای آزمون دو متغیر کلی «وضعیت کمّی و کیفی مناک » و «آسیب پذیری در برابهر بالیهای طبیعهی» مهی باشهد بهرای
س جش متغیر «وضعیت کمّی و کیفی مناک » از متغیر ههای وضهعیت نهوا مقاومهت مصهالحو وضهعیت دسترسهی بهه
ساختمانو وضعیت دسترسی به طبقات ساختمانو وضعیت شاخص تراکم (جمعیّت و منک )و تحلیل روابط بی تعداد
طبقات واثد و وضعیت عرض معبر مجاور آنهاو وضعیت مناک از نظر داشت پروانه ساختمانیو نوا اسکلت اسهتفاد
شد است
از آنجا که مقیاس متغیرهای ای ررضیه(راصله ای -راصله ای) اسهتو لهذا جههت آزمهون ررضهیه از آزمهون همبنهتگی
پیرسون استفاد شد است با توجه به ای آزمونو ( sigسطح مع اداری 2/222 )5آمد با  31درصد اطمی ان میتوان ادعا
نمودکه ررض  H2رد و ررضیة پگوهش تأییدمی شود ضریب همبنتگی 2نیز  2/152مهی باشهد کهه همبنهتگی بهاالیی
بشمار می رود ب ابرای می توان نتیجه رررت که بی «وضعیت کمّی و کیفی منهاک » در ههر م طقهه شههری و «آسهیب
پذیری آن م طقه در برابر بالیای طبیعی» همبنتگی منتقیم وجود دارد جدول زیر نتایج ای آزمون را نشهان مهی دههد
شدت همبنتگی  2/152می باشد ای بدان مع ا است که وضعیت کمّی و کیفی مناک به ع هوان یهک متغیهر در آسهیب
پذیری آن ها در برابر بالیای طبیعی مؤثر است
جدول شمار  :3آزمون پیرسون جهت بررسی رابطة وضعیت کمّی و کیفهی منهاک و آسهیب پهذیری در برابهر بالیهای
طبیعی
نوا آزمون

تعداد

شدت همبنتگی

سطح مع اداری

آلفای مورد نظر

 ضریب همبنتگی پیرسون را محاسبه می ک یم عالو بر مقدار ضریب عددی به ع وان سطح مع ی داری ارائه  5spssزمانی که در نرم ارزار –می شود ررضیات ای آزمون بدی صورت است :ررضیه صفر عدم وجود رابطه –مقدار ضریب همبنتگی برابر صفر است -و ررضیه یک
وجود رابطه –مقدار ضریب هبنتگی مخالف صفر است -می باشد لذا در صورتی که ای عدد کوچکتر از  2/21باشد آزمون مع ی دار است
و ررضیه صفر رد می رردد یع ی وجود رابطه قابل تعمیم به جامعه می باشد و مقدار ضریب هبنتگی بطور مع ی داری مخالف صفر است
2

ضریب همبنتگیو یکی از معیارهای مورد استفاد در تعیی همبنتگی دو متغیر است ضریب همبنتگی شدت رابطه و همچ ی نوا رابطه
(منتقیم یا معکوس) را نشان می دهد ای ضریب بی  5تا  -5است و در عدم وجود رابطه بی دو متغیرو برابر صفر است
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پیرسون

2/152

522
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2/21

2/222

م ب  ( :پردازش داد های پرسش نامه)
ب :آزمون رررسیون:
برای تحلیل دو متغیر «وضعیت کمّی و کیفی مناک » در هر م طقه شهری و «آسیب پذیری در برابهر بالیهای طبیعهیو از
تحلیل رررسیون خطی ساد نیز استفاد شد است
با توجه به آزمون رررسیون ررضیهو ضریب تعیی ( )R Squareبی دو متغیر «وضعیت کمّی و کیفی مناک » در شههر و
«آسیب پذیری در برابر بالیای طبیعی»  71درصد است جدول زیر یع ی «وضعیت کمّی و کیفی مناک » ت ها  71درصهد
واریانس ایجاد شد در متغیر وابنته را تبیی می ک د و  22درصد باقیماند توسط سایر عوامل قابل پیش بی ی است
جدول شمار  :52ضریب همبنتگی و ضریب تعیی رررسیون
ضریب همبنتگی
a

ضریب تعیی
2/71

2/127

ضریب تعدیل شد

خطای معیار میانگی

2.122

71/9192

م ب  ( :پردازش داد های پرسش نامه)
جدول زیر تحلیل واریانس رررسیون با روش رام به رام 5مقبولیت مدل را از م ظر آماری بررسی می ک د (ای جهدول
خالصه آمار های مربوط به برازش مدل را نشان می دهد) و سطر رررسیون اطالعات راج به تغییر مدل را نشهان مهی
دهد ب ابرای ای جدول خطی بودن رابطة بی دو متغیر وضعیت کمّی و کیفی مناک » در شهر و «آسیب پذیری در برابر
بالیای طبیعی» را تأیید می ک دو زیرا سطح مع ی داری کمتر از  1درصد و معادل  2/225است
جدول شمار  :55تحلیل واریانس رررسیون()ANOVA
))ANOVA
رررسیون باقی ماند کل

مجموا مجذورات درجةآزادی میانگی مجذورات توزی ریشر )F( 2سطح مع ی داری
5712/129

5

2191/913

53/51

2/225

م ب  ( :پردازش داد های پرسش نامه)
جدول زیرو ضرایب رررسیون خطی را نشان می دهد رابطة مع ادار ای دو متغیر با سطح مع اداری  2/225تأیید میشهود
و ضریب استاندارد شدة (ضریب  )Betaآن نیز  2/123می باشد که نشان می دهد به ازای هر واثهد تغییهری در متغیهر
منتقلو  2/123در متغیر وابنته تغییر ایجاد می شود در واق رابطه باالیی بی دو متغیر وضعیت کمّی و کیفهی منهاک »
در شهر و «آسیب پذیری در برابر بالیای طبیعی» وجود دارد به طوری که هر رونه تغییر در متغیر منتقل وضعیت کمّهی
و کیفی مناک تأثیر زیادی در متغیهر وابنهته آسهیب پهذیری در برابهر بالیهای طبیعهی دارد و نشهان مهی دههد کهه دو

5

دهیم می انجام تازمانی و یک به یک را مدل به متغیرها در ای روش متغیرها را یک به یک وارد مدل می ک د ورودStepwise method

.شود متوقف می عملیات برسد؛ سپس درصد به 31متغیر داری مع ی که
مدل تحقیق رررسیونی مدل آیا که است آن ده د نشان  Fک یم مقدار بررسی را مدلها بودن دار مع ی توانیم می 2ANOVAدرجدول
را توضیح ده د وابنته متغیر تغییرات خوبی به قادر منتقل متغیرهای وآیا عبارتی به .خیر است یا م اسبی
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متغیر(وضعیت کمّی و کیفی مناک در هر م طقه شهری و آسیب پذیری در برابر بالیای طبیعهی) رابطهة بهاالیی بها ههم
دارند
جدول شمار  :52تحلیل رررسیون (وضعیت کمّی و کیفی مناک » در شهر و «آسیب پذیری در برابر بالیای طبیعی)
مدل رررسیون

ضریب استاندارد نشد

مقدار ثابتآسیب پذیری در
برابر بالیای طبیعی

ضریب استاندارد

B

خطای معیار

152/132

15/213

.222

2.225

Beta
2/127

ضریب مع اداری

t
1/132
9/152

2/225
2.225

م ب  ( :پردازش داد های پرسش نامه)
در واق با توجه به جدول زیر و ضرایب می توان معادله ب وینیم و برآوردهای الزم از دو متغیر را انجام بدهیم همچ ی
میزان ضریب بتا در ای جدول برای تحلیل هایی می باشد که دارای چ د متغیر میباشد در ای پهگوهش بهه دلیهل تهک
متغیر بودن پگوهش از ضریب tاستفاد می شود به دلیل بیشتر بودن ای ضریب( )9/152وضعیت ننهبتا م اسهبی ثهاکم
است
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
مبانی نظری و پیشی ه تحقیق بررسی شد و نشان ده د ی اهمیت و ضرورت بنیار باالی موضوا صدمات ناشی از عوامل
طبیعی در سطح جهان و به ویگ ایران است دیدرا هایی که در چ د سال اخیر مطرح شد استو دارای نوعی انعطاف
ننبت به مدیریت بحران در شهرها میباشد
در ای زمی هو رشد سری شهرنشی ی و روند لجام رنیخته رنترش شهرهای بزرگ در کشورهای رو به رشد نیزو امر بهبود
مدیریت و برنامهریزی شهری را ضرورت بخشید است در ای راستاو مدیران و برنامه ریزان شهری به دنبال انتخاب
مجموعه ای از سیاستهای م اسب و هماه گ در زمی ه های استراتگیک میباش د تا نه ت ها بتوان د به طور موثری م اب
موجود را در جهت پاسخگویی به نیازهای روزارزون شهرها هدایت ک دو بلکه ج به مخاطر آمیز بودن برخی ثوادع
محیطی را کاهش ده د

جدول شمار  :59تحلیل نهایی رررسیون (وضعیت کمّی و کیفی مناک » در شهر و «آسیب پذیری در برابر بالیای
طبیعی)
مدل رررسیون

ضریب استاندارد نشد

ضریب استاندارد

t

ضریب مع اداری
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B

خطای معیار

مقدار ثابتآسیب پذیری

152/132

15/213

در برابر بالیای طبیعی

.222

2.225

22

Beta
2/225

1/132
2/127

2.225

9/152

م ب  ( :پردازش داد های پرسش نامه)

خیر سازی

نیروی اننانی
سطح مع اداری

ساختار تشکیالت

اعتبارات

درجه آزادی

51
2/211
م ب ( :پردازش داد های پرسش نامه)

نقشه شمار  2:ارزش رزاری شد عوامل تاثیر رذار در مدیریت بحران باقرشهر

م ب :نگارند

نظام اطالا رسانی

تجهیزات

ضریب خی دو

51

اثربخش عملیات

جدول شمار  :52تعیی نهایی هماه گی بی سازمان های مرتبط با بحران براساس آزمون کروسکال -والیس
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در ای تحقیق بررسی عوامل ثیاتی درون سازمانی مدیریت بحران بی سازمان های درریر با توجه به عوامل درونی و
متغییر های عوامل بحرانی بصورت تحلیل عاملی بررسی رردید و سپس متغییر های آسیب پذیری بحرانی بررسی رردید
است به صورت کلی و برای هر عامل کالبدی و طبیعی درباقر شهر بصورت تحلیلی توسط ازمون پیرسون ف رررسیون و
ورایانس مورد بررسی قرار رررته است در واق

میتوان در تحلیل عاملی به ای نتیجه رسید که با هدف اثرات مدیریت

بحران با ارائه خروجی کاربردی میتوان پرهیز از عملکرد جزیر یی و تک محوری در شرایط پس از بحرانو کلید دستیابی به
مدیریت م نجم بحران است لزوم برنامهریزی و هماه گی میان بازیگران عرصه مدیریت بحران که هر یک دارای
نقشهای جدارانهیی هنت د در زمر رامهای نخنت مدیریت بحران قرار میریرد سازمان مدیریت بحران به ع وان
سیاسترذار و هماه گک د باید بر پایه یک برنامه ملی و هدرم دو اننجام و تعامل را میان دستگا های منوول برقرار
سازد.در واق عوامل و ضرایب درمعیار خیر سازی و پشتیبانی برابر  5162درصد وتجهیزات تخصصی و وجود ساختار
م اسب تشکیالت عملیاتی 55611درصدووجود نیروی اننانی متخصص 52652درصدووجود نظام اطالا رسانی 761
درصدواثر بخشی عملیات و نظام اطالا رسانی برای ساک ی  163درصدو درنهایت وجود زیر ساخت و تاسینات ارتباطی
 169درصد که رویا ابعاد رونارون مرتبط با مدیریت بالیا نیز نقش مهمی در کیفیت امدادرسانی به آسیبدیدران دارد
از نظر شاخص های طبیعی و خطر زا برای م طقه با استفاد از مدل هایی که کر رردید میتهوان یک هواختی را در م طقهه
ع وان کرد و در شاخص کالبدی عامل بارت ررسود با وزن  26211و سپس عامل تهراکم واثهد ههای سهاختمانی بها وزن
 2622وعامل معابر شهری با وزن 2629و اخری عامل درای شاخص که عامل اماک خاص که هدف پاالیشگا نفت میباشد
با وزن  2621در مرکز و شرق ودر نهایت کل شهر در وضعیت نامطلوب قرار دارد ولی از نظر شاخص های طبیعهی رهوق
العاد خطر زا میباشد برای بررسی صحت و درستی نتایج در جمه آوری دادههها دقهت الزم بکهار رررتهه شهد و آسهیب
پذیری م طقه در ارتباط با معیارهای مورد استفاد به طور مفصل در م طقه بررسی و تحلیل رردیهد بها بازدیهدهای متعهدد
میدانی از م طقه مورد مطالعه صورت رررت و از قنمت های متعدد شهر برای بررسی درستی دادههای جمه آوری شهد
بازدید به عمل آمد و نمونه های نیز جم آوری رردید که همه موارد م تههی بهه نقشهه ههای اجرایهی و مشهخص شهدن
موقعیت خطر در ای شهر است که در زمان وقوا بحران سینتم مدیریتی میتواند با استفاد از نقشه های واک ش مطلوب و
سری انجام نماید
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Investigating the effective factors of urban crisis management
against natural disasters (case study of Baqershahr city)
Abstract
Natural disasters are a phenomenon that neglecting them will lead to irreparable damage.
Baqershahr as one of the important cities of Tehran province due to the presence of several
active faults and seasonal and permanent rivers around and inside Venice. Behesht Zahra
large sanctuary has a high vulnerability to natural and physical hazards, the presence of
dense urban fabric, the main fault of Rey Garmsar; rivers north of Tehran and worn texture
are factors that lead to the study of effective factors in crisis management. Due to the nature
of the research method, it is descriptive-analytical. First, the research findings include the
criteria considered in crisis management, including the existence of storage system,
specialized equipment and appropriate operational organization, specialized manpower,
information system, operational effectiveness and information system for residents,
infrastructure and communication facilities. These factors have been done by urban
planning experts, urban planning by questionnaire information in the study area and the
analysis of factors and variables has been done by multi-factor analysis, variance, and
regression and Pearson test. In fact, factors and coefficients in storage criteria And support
equal to 1162 percent, specialized equipment and the existence of a suitable structure of
operational organization 11614 percent, the presence of specialized manpower 10610
percent, the existence of information system 968 percent, the effectiveness of operations and
information system for residents 167 percent and finally the existence of infrastructure and
facilities 1636 communication that various aspects related to disaster management also play
an important role in the quality of assistance to the injured. In terms of natural and
hazardous indicators for the region, using the mentioned models, it can be described as
uniformity in the region. Weigh t 0603 and the last factor in this index, which is the factor of
specific places that are the target of the oil refinery, with a weight of 0608 in the center and
east and finally the whole city is in an unfavorable situation.
Keywords: Crisis Management, Natural Disasters, Environmental Crises, Baqershahr
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