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چالزی
گرفتن اصول پدافند غیرعامل جزء ضروری ترین  کالن شهرهای امروزی با در نظر  برنامه ریزی مدیریت بحران در حوزه ی  مدیریت شهری 
ارائه ی  کاهش دهد. هدف این تحقیق  را  ع بحران ها و بالهای طبیعی  از وقو که می تواند خسارات ناشی  برنامه ریزی شهرهاست  نیازهای 
کمك به مدیران و برنامه ریزان در پیشگیری و واپایش  کالن شهر رشت با رویكرد پدافند غیرعامل برای  راهبردهای مناسب در مدیریت بحران 
بحران هاست. بنابراین، راهبردهای مناسب در حوزه ی  مدیریت شهری کالن شهر رشت با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مرتبط 
ع پژوهش،  گاه به موضو با مدیریت بحران با توجه به آسیب پذیر بودن رشت تعریف شد. سپس با طراحی پرسش نامه و نظرخواهی از 10 خبره آ
که نبود  MCDM تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد  SWOT و راهبردها برای برنامه ریزی با روش های  میزان اهمیت هر یك از عوامل 
ح جامع ایمن سازی  هماهنگی برنامه و تمهیدات ستادهای مدیریت بحران مهم ترین عامل در مدیریت بحران محسوب می شود و راهبرد طر

کارامد باشد.  شهر در مقابل بحران ها برای برنامه ریزی در حوزه ی مدیریت شهری می تواند بسیار 
.SWOT, MCDM ،کللزب: برنامه ریزی مدیریت بحران، مدیریت شهری، پدافند غیر عامل انژیمهشبم

Crisis management planning in urban 
management with a passive defense approach 
and using SWOT or MCDM techniques
 (The case of study:Rasht Metropolis)
Mahmoud Modiri Shahryar Nosrati Hamed Karimi Shirazi*

Abstract
Urban management of today’s metropolises depended on the crisis management planning. It is the most 

essential needs of urban planning in accordance with the principles of passive defense. It helps reduce dam-
ages due to crisis and natural disasters. The aim of this research is to offer suitable strategies in crisis manage-
ment of Rasht Metropolis with a passive defense approach to help managers and planners prevent from crises. 
Therefore, suitable strategies of urban management of Rash Metropolis were defined by identifying the weak-
nesses، strengths، opportunities and threats in relation to the vulnerability of crisis management. Designing a 
questionnaire and surveying 10 experts aware of the subject of the research. The importance of any SWOT fac-
tors and strategies was then determined to plan to use MCDM techniques. The results of the research showed 
that lack of coordination and provision of crisis management headquarters are the most important factors of 
crisis management and the comprehensive plan of protecting the city against a crisis for urban management 
planning can be very effective. 
Keywords:Crisis Management Planning، Urban Management، Passive Defense، SWOT، MCDM. 
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مقدمه
جمعیتی  کم  ترا و  هسته  بزرگ ترین  عنوان  به  رشت  کالن شهر 
سرمایه گذاری،  انسانی،  نیروی  میزان  بیشترین  گیالن،  استان 
به  و  است  داده  جای  خود  در  را  زیرساختی  و  اقتصادی  ح های  طر
کاربری ها به خصوص  علت تمرکز بیش از حد، جانمایی غیر اصولی 
کاربری های خطرآفرین نظیر ایستگاه های سوخت فسیلی، فرودگاه 
و  ابنیه  )تناسب  دسترسی  اســتــانــداردهــای  نــکــردن  رعــایــت  و...، 
پل های  و  ــذر  روگ پل های  از  )اعــم  متعدد  پل های  وجــود  معابر(، 
رودخانه ها،  حریم  نکردن  رعایت  رودخانه ای(،  پل های  و  زیرگذر 
جوی  نــزوالت  غالب،  بادهای  نظیر  اقلیمی  عناصر  به  ناچیز  توجه 
متوازن  دسترسی  فواصل  نکردن  رعایت  حتی  سازها،  و  ساخت  در 
بیمارستان ها،  نظیر  نجات  و  امــداد  کز  مرا کنش  پرا در  استاندارد  و 
آسیب های  و  تهدیدات  معرض  در  را  شهر  ایــن  و...  آتش نشانی 
فراوانی قرار داده]1[که می تواند در مواقع بحران، زندگی شهروندان 
کند. بنابراین، اتخاد تدبیر مناسب در  را با مشکالت جدی مواجه 
پدافند  و ضوابط  رعایت اصول  با  ح های مدیریت شهری  قالب طر

غیر عامل، ضروری است. 
می تواند  راهبردهایی  چــه  ــت:  اس ایــن  تحقیق  اصلی  ــؤال  س  
کالن شهر رشت با رویکرد پدافند  برای برنامه ریزی مدیریت بحران 
آشنایی  مقاله حاضر ضمن  در  این،  بر  بنا  باشند؟  ح  غیر عامل مطر
سنایورهای  بررسی  با  تحقیق  چــارچــوب  در  نظر  مــورد  مفاهیم  با 
با تعیین  با توجه به محدوده های آسیب پذیر شهر رشت  بحران و 
 SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و با استفاده از روش
بهبود  و  کیفی  ارتقای  هدف  با  رشت  شهری  مدیریت  حــوزه ی   در 
سامانه ی شهری و برنامه های توسعه ی شهری، راهبردهایی ارائه 

می شود. این تحقیق سه هدف دارد: 
مدیریت . 1 تهدید  و  فــرصــت  ضــعــف،  قـــوت،  عــوامــل  شناخت 

کالن شهر رشت و تدوین  بحران در حوزه ی مدیریت شهری 
راهبردها؛ 

در . 2 شــده  شناسایی  عوامل  از  یك  هر  اهمیت  میزان  تعیین 
انتخاب راهبردها؛ 

انتخاب مناسب ترین راهبرد در برنامه ریزی مدیریت بحران . 3
کالن شهر رشت.  در حوزه ی مدیریت شهری 

بحران، مدیریت بحران و مدیریت شهری
سازمان  اعــضــای  توسط  نظام یافته  تــالش  بــحــران  مدیریت 
ج از سازمان برای پیشگیری از بحران ها یا  همراه با ذی نفعان خار
از متفکران  گروهی  ع است]2[.  اثربخش آن در زمان وقو مدیریت 
حکایت  بحران،  که  باورند  ایــن  بر  اجتماعی  علوم  دانشمندان  و 
خود  فعلی  شکلی  به  حیات  ادامـــه ی  ــرای  ب سیستم ها  ناتوانی  از 
یا محیطی نشان  بروز هر بحران در هر فضا  دارنــد. به هر صورت، 
کارکردها و  که ساختار و سامانه های موجود در بخشی از  از آن دارد 
کارامدی شده اند و برای تداوم حیات خویش نیاز  ساختار ها دچار نا
گروه بحران های  کلی، بحران ها در دو  به بازنگری دارند. به صورت 
گر  ا می شوند]3[.  طبقه بندی  انسانی  منشأ  با  بحران ها  و  طبیعی 
گر به سرعت  بحران به آرامی اتفاق بیفتد آن را بحران تدریجی و ا

گهانی می نامند]4[. مدیریت بحران عبارت  خ دهد آن را بحران نا ر
الزم  تدارکات  و  تمهدیدات  کــردن  فراهم  و  آمادگی  ایجاد  از  است 
برای رویارویی با بحران یا به حداقل رساندن آثار تخریبی آن]5[. 
با  مدیریت بحران تالش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه 
ج از سازمان برای پیشگیری از بحران ها یا مدیریت  ذی نفعان خار
فرایندی  بحران  مدیریت  اســت]6[.  ع  وقــو زمــان  در  آن  اثربخش 
آن  ــرات  اث رساندن  حداقل  به  یا  بحران  از  پیشگیری  بــرای  اســت 
را  وضعیت ها  بدترین  باید  فرایند  این  انجام  بــرای  ع.  وقــو هنگام 
برنامه ریزی و سپس روش هایی را برای اداره و حل آن جست وجو 

کرد]7[. 
خسارات،  کاهش  شامل  اصلی  رکن   4 دارای  بحران  مدیریت 
ــت. مهم ترین  اسـ عـــادی ســـازی  و  بـــازســـازی  و  کــنــش  وا آمـــادگـــی، 
بحران  با  مقابله  برای  آمادگی  و  پیش بینی  بحران  مدیریت  اصل 
بیشتری  اهمیت  بحران  از  قبل  مراحل  به  که  انـــدازه  هر  و  اســت 
بحران  از  پس  و  حین  مرحله ی  به  مربوط  هزینه های  شــود،  داده 
تمرکز  علت  به  شهر ها  محلی،  سطح  در  یافت]8[.  خواهد  کاهش 
ع  وقــو صـــورت  در  اقــتــصــادی  اجتماعی ــ  فعالیت های  و  جمعیت 
را شاهد  باالیی  آسیب پذیری بسیار  انسانی،  یا  بحران های طبیعی 
خود  دانــش  اســاس  بر  می تواند  شهری  مدیریت  بود]3[.  خواهند 
گسترده تر  مانع  دارد،  خــود  شهر  مــورد  در  که  اطالعاتی  همچنین 
بحران ها  تــا  دارد  سعی  شــهــری  مــدیــریــت  شـــود.  بــحــران هــا  ــدن  ش
ــورد شـــود شاید  ــرخ گـــر هــوشــمــنــدانــه بــا مــســائــل ب کــه ا کــاهــش یــابــد 
به  شهری  بحران  مدیریت  دانــش  نیاید]9[.  پیش  بحرانی  اصــال 
که در طول و بعد از بحران  مجموعه ای از فعالیت ها اطالق می شود 
با  ارتباط  در  که  شود  آسیب پذیری هایی  و  حوادث  کاهش  موجب 
این  در  است.  جغرافیا  و  شهری  مدیریت  برنامه ریزی،  موضوعات 
نقش  بحران  به  مربوط  سازمان های  و  اداری  سازمان های  راستا، 
کشور دارند]10[. شالوده  تعیین کننده در واپایش و مدیریت بحران 
در  فعال  نقشی  شــدن  عــهــده دار  از  اســت  عــبــارت  شهری  مدیریت 
توسعه، مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف 

توسعه شهری ]11[.

پدافند غیر عامل در مدیریت بحران
است  غیر مسلحانه ای  اقدام های  مجموعه  غیر عامل  پدافند 
کــاهــش آســیــب پــذیــری، تــداوم  کــه مــوجــب افــزایــش بــازدارنــدگــی، 
مدیریت  تسهیل  و  ملی  پــایــداری  ارتــقــای  ضـــروری،  فعالیت های 
کاهش  13[و  می شود]12،  ملی  امنیت  ایجاد  نهایت،  در  و  بحران 
تجهیزات،  تأسیسات،  ساختمان ها،  انسانی،  نیروی  آسیب پذیری 
طبیعی  عامل  با  بحران هایی  برابر  در  کشور  شریان های  و  اسناد 
)خشکسالی، زلزله و رانش و لغزش و طوفان و...( و عامل انسانی 
به  دارد]14[.  در پی  را  و...(  داخلی، تحریم  )جنگ، شورش های 
عبارتی در پدافند غیر عامل، سرمایه گذاری روی توانمندی عاملیت 
بــه کــارگــیــری تمهیدات و  اســـــت]15[.  انــســانــی  مــقــولــه ی  و  انــســان 
کارایی  مالحظات پدافند غیر عامل، عالوه بر کاهش شدید هزینه ها، 
ح ها، اهداف و پروژه ها را در زمان بحران بسیار افزایش  دفاعی طر
بحران  ع  وقو از  قبل  غیرعامل  پدافند  ح های  طر داد]16[.  خواهد 
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تمامی  بــرای  طراحی  و  می شوند  تدوین  و  تهیه  آرامــش  زمــان  در  و 
اولیه  تعاریف  در  شاید  می گیرند.  بر  در  را  بحران  مدیریت  گام های 
سیاسی  حوزه های  به  انسان  توجه  گاه  ناخودآ غیر عامل،  پدافند  از 
و پدافند نظامی متمرکز شود تا وقایع و بحران های ناشی از عملکرد 
که تدابیر پدافند غیرعامل  نیروهای طبیعی؛ اما حقیقت این است 
کــاهــش خــســارات نــاشــی از  در ســکــونــت گــاه هــا مــی تــوانــد عـــالوه بــر 
کاهش خطرپذیری در برابر خطرات  تهدیدات انسان ساخت، برای 
اقــدامــات  زیرساختی،  واقــع،  در  شـــود]17[.  واقــع  مفید  نیز  طبیعی 
تسهیل کننده  حــوزه ی  در  غیر عامل  پدافند  ساختاری  و  مدیریتی 
مدیریت بحران است. مدیریت بحران فرایندی شامل فعالیت های 
و  واپایش،  و  ویژگی  تعیین  آمــاده ســازی،  و  پیشگیری  پیش بینی، 
بحران،  مدیریت  جامع  الگوی  در  گام  اولین  است]18[.  بازسازی 
ع غافلگیرانه بحران، خود به  که قبل از وقو مرحله پیش بینی است 
کز و مؤسسات پژوهشی و  استقبال آن می رود. این میان، نقش مرا
تحقیقاتی حائز اهمیت بسیار است]19[. فصول مشترك دو رویکرد 
مدیریت بحران و رویکرد پدافند غیرعامل را می توان در قالب تصویر 

کرد.  1 بیان 
آماده سازی  پیشگیری،  تمهیدات  رعایت  و  وقایع  پیشگیری 
ع  نو هر  مقابل  در  انسان ساخت  و  انسانی  عوامل  کــردن  مصون  و 
تعداد  که  کنونی  شرایط  در  اســت.  تدبیر  نشان دهنده ی  بحرانی، 
روز در  روز به  و  یافته  افزایش  ع بحران ها و آسیب ها به شدت  و نو
پدافند  ع  موضو خصوص  در  مداقه  ضــرورت  اســت،  دگرگونی  حال 

کاری بس هوشمندانه است]21[.  غیرعامل، 

آســیب پذیر  کــز   مرا بــرای  بحــران   ســناریوهای 
شــهر رشــت

خ داده، تهدیداتی اعم از طبیعی  با برسی سوابق بحران های ر
شوند،  رشــت  شهر  گریبانگیر  آینده  در  اســت  ممکن  که  انسانی  و 

می توانند به این قرار باشند: 

- زلزله؛ 
- برف؛ 
- سیل؛ 

- آتش سوزی؛ 
- جنگ؛ 

- اغتشاشات شهری]1[. 

محدوده های آسیب پذیر شهر رشت
سناریوهای  گرفتن  نظر  در  بــا  مــوجــود  نقشه های  بــررســی  بــا 
تهدید و جنس تهدیدات و خطرپذیری نقاط مختلف شهر رشت و 
محدوده های  اولویت،  و  اهمیت  اثرگذاری،  شدت  تخریب،  شعاع 
آسیب پذیر از تهدیدات که قابلیت انتشار بحران و آسیب از این نقاط 

ح است:  به نقاط دیگر شهر وجود دارد، بدین شر
کم انسانی 1. محدوده های ترا

می کنیم  حرکت  جنوب  سمت  به  شهر  شمال  سمت  از  چه  هر 
عبارتی،  به  یا  می یابد  افزایش  شهری  قطعات  در  کنان  سا تعداد 
بنابراین،   .)2 )تصویر  مــی رود  بــاال  شهری  قطعات  انسانی  کم  ترا
شهر  جنوبی  نــواحــی  شهر،  کــل  گــیــردر  فــرا اتفاقات  ــروز  ب صــورت  در 

آسیب پذیر تر خواهند بود]1[.
کم بافتی 2. محدوده ترا

را  و قدیمی شهر  بافت فرسوده، سنتی  که  بافت مرکزی رشت 
غ در بطن خود جا داده،  با معابر تنگ و باریك و خیابان هایی شلو
مسکونی  بافت  را  آن  پیرامون  و  دارد  قــرار  شهر  میانی  بخش  در 
باال  کم  ترا با  مسکونی  نقاط  و  است  کرده  احاطه  متوسط  کم  ترا با 
می کند.  خودنمایی  متوسط  کم  ترا میان  در  کله هایی  به صورت 
کم پایین تقریبًا حوالی حاشیه  ی شهر استقرار  با ترا نقاط مسکونی 
گسترش تاریخی شهر را نیز نشان می دهد.  که به نوعی  یافته است 
با  بافت های جدید پیرامون بافت قدیمی شهر به وجود آمده اند و 
انشعاب از مرکز شهر، مدل ستاره ای ناموزون به الگوی شهر رشت 

 

 واکنش آمادگی پیشگیری بازسازی

 اصول مدیریت بحران

استحکامات 
 ضروری

ایجاد 
 پناهگاه

مکانیابی 
 تجهیزات

دسترسی 
 ها

مقاوم 
 سازی

سامانه 
 هشدار

آموزش و 
فرهنگ 

 پدافند غیرعاملاصول 

تصویر 1: فصول مشترك مدیریت بحران و پدافند غیرعامل]20[
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بخشیده است )تصویر 3(. از آنجا که هر چه از اطراف به سمت مرکز 
نسبت  همین  به  و  می شود  افــزوده  ساختمان ها  کم  ترا بر  می رویم 
آسیب پذیری افزایش می یابد و از طرفی، معابر اصلی همگی به مرکز 
گونه حادثه ی احتمالی سبب بسته شدن معابر  ختم می شوند، هر 

خواهد شد]1[. 
گسل 3. محدوده ی همجوار 

ع  نو از  آن شرقی ـ غربی است،  برای  که  در رشت  گسل موجود 
راستالغز و تثبیت شده است، و نرمال و ضربه ای نیست. همان طور 
گسل به صورت تقریبی از وسط  که در تصویر 4 دیده می شود، این 
که شهر را به دو قسمت شمالی  و  شهر رشت عبور می کند به ترتیبی 
بر  گسل، عالوه  این  جنوبی تقسیم می کند. در موازات و مجاورت 

بافت فرسوده و سنتی، دو پل روگذر مهم قرار دارند]1[.
4. محدوده ی حاشیه ی رودخانه

که از سمت جنوب شرقی به  شهر رشت دو رودخانه اصلی دارد 
از طرفی، قسمت های زیادی  سمت شمال غربی شهر در جریانند. 
است  قدیمی  و  غیر رسمی  خانه های  اشغال  در  رودخانه ها  حریم  از 
و  زیست محیطی  مخاطرات  ایــن،  بر  بنا  نشده؛  آزاد ســـازی  هنوز  و 
مخاطرات طبیعی نظیر سیالب و طغیان رودخانه ها وجود دارد]1[. 

5. جایگاه های سوخت رسانی
انسانی،  کم  ترا رفتن  باال  و  شهری  جمعیت  افزایش  با  امــروزه 
کز خطر آفرین  فعالیت، ابنیه و... در شهرهای بزرگ، شاهدیم که مرا
شهر  در  تمهیدات  این  اما  می شوند،  هدایت  شهر  ج  خــار سمت  به 
گاز و  رشت مشاهده نمی شود )تصویر 5(. تقریبًا تمام جایگاه های 

تعدادی پمپ بنزین در چند سال اخیر در شهر رشت احداث شده اند 
بمب های  عنوان  به  غیر عامل،  پدافند  اصــول  با  مغایرت  در  که 
و  هوایی  حمالت  هنگام  و  می شوند  شهرمحسوب  قلب  در  بالقوه 

آتش سوزی ها بسیار خطر ناك و بحران آفرین خواهند بود]1[.
6. محدوده ی پیرامون پل ها

از غیر همسطح و پل های رودخانه ای  پل های مواصالتی اعم 
اهمیت راهبردی در شریان های اصلی دارند؛ زیرا عالوه بر اهمیت 
خود  کارکردی  ناحیه ی  و  حوزه   کل  در  بحران  مواقع  در  نقطه ای، 
اثرگذار خواهند بود. این پل ها ممکن است که در معرض تهدید های 
متفاوتی )بمب گذاری، بمب باران های هوایی، فرسودگی، نشست 
زمین، سقوط انسان و اتومبیل و...( قرار داشته باشند )تصویر6(. 
وجــود  دســت  ایــن  از  پــل  عرشه   22 مجموعًا  رشــت  شهر  سطح  در 
که 6 عرشه ی آن غیر همسطح و 16 عرشه ی آن رودخانه ای  دارد 

هستند]1[. 
شهری  ســاخــت هــای  زیــر  و  تأسیسات  پــیــرامــون  مــحــدوده    .7

گاز و...( )برق، آب، 
گسترده  شهر  مرکز  خارجی  حلقه های  در  بیشتر  تأسیسات  این 
ــاال قــرار  ــدوده ی خــطــرپــذیــری ب ــح ــن نــقــاط در م کــثــر ای شــده انــد و ا

گرفته اند )تصویر 7(]1[.
کز رسانه ای و سیاسی 8. مرا

و  فــرمــانــداری  اســتــانــداری،  نظیر  ــه ای  ــان رس و  سیاسی  کــز  مــرا
اهمیتند.  قابل  داخلی  تهدیدات  نظر  از  بیشتر  دولتی  سازمان های 
یا  شهری  اغتشاشات  ع  وقــو زمــان  در  که  اســت  ممکن  کز  مرا ایــن 

كم انسانی تصویر 3: بافت شهر رشتتصویر2:محدوده های ترا

گاز و بنزین در محدوده ی خطرپذیری تصویر 5: جایگاه های  گسل شهر رشت با محدوده ی خطر پذیری تصویر4: همپوشانی 
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دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

شمـاره هفتـم 

سایر  نظر  از  امــا  گیرند،  قــرار  توجهات  کانون  در  ملی  ناآرامی های 
تهدیدات خارجی و طبیعی در شرایط یکسانی نسبت به سایر فضاها 

و محدوده ها قرار می گیرند )تصویر 9(]1[. 

 روش تحقیق
راهبردهای  که  است  این  حاضر  تحقیق  اصلی  و  علمی  هدف 
مناسبی را در راستای برنامه ریزی مدیریت بحران شهری با استفاده 
از مدل SWOT شناسایی و با رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره 
کاربردی  کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف،  )MCDM( انتخاب 
ع تحلیلی ـ توصیفی و حل مسئله  از نو گردآوری داده ها  و به لحاظ 
ابتدا  اســت؛  چندمعیاره  تصمیم گیری  و  ریاضی  مدل سازی  ع  نو از 
راهبرد  تعیین  برای   SWOT عوامل  تحقیق  ادبیات  بر  مــروری  با 
نرمالیزه ی  روش  بــا  آنها  غربالگری  طریق  از  سپس  و  شناسایی 
راهبرد ها  آنــهــا،  ترکیب  بــا  و  انتخاب  عامل   12 فـــازی،  و  اعــشــاری 
گرفت  شکل  پژوهش  شبکه ای  الگوی  و   )1 )جــدول  شدند  تعریف 

)تصویر 10(.
 SWOT که راهبرد ها با ارتباط درونی و بیرونی عوامل از آنجا 
شناسایی می شوند، با استفاده از روش DEMATEL میزان روابط 
و تأثیر عوامل SWOT مشخص و با ترکیب جدید ANP بر اساس 
وزن   ،]23  ،22 می شود]  نامیده   )DANP( که   DEMATEL
راهبرد ها   VIKOR روش  با  نهایت  در  و  تعیین  عوامل  از  یك  هر 
فوق  روش  گــام هــای  کــه  اســت  ذکــر  شــایــان  می شوند.  رتبه بندی 

 MCDM ترکیبی  روش  این  فرایند  و  آمــده  کامل  به طور  منبع  در 
آماری  جامعه  است.  شده  داده  نشان   11 تصویر  در  خالصه  به طور 
کالن شهر رشت است.  این پژوهش بخش مدیریت بحران شهری 
که در حل مسائل MCDM نمونه ی آماری جامعه خبرگان  از آنجا 
کالن شهر  مسئوالن  از  نفر   5 و  دانشگاهی  خبرگان  از  نفر   5  ، است 
کامل داشتند، به عنوان نمونه  گاهی  ع پژوهش آ که به موضو رشت 
کتابخانه ای،  به روش  انتخاب شدند. جمع آوری اطالعات  آماری 
ــا  ــردآوری داده هـ ــ گـ ــزار  ــ جـــمـــع آوری داده هــــا بــه روش مــیــدانــی و اب
پرسش نامه است. روایی محتوایی پرسش نامه با خبرگان بررسی 

و روایی الگو از طریق غربالگری تأیید شد. 

بحث و نتایج
 SWOT عوامل  درونــی  روابــط  ارزیابی  بــرای  خبرگان  نظرات 
عوامل  میان  تأثیر  مقایسات  طریق  از   DEMETEL حل  بــرای  و 
 ،)2( کم  تأثیر   ،)3( زیــاد  تأثیر   ،)4( زیــاد  خیلی  تأثیر  با  به ترتیب 
کم )1( و بدون تأثیر مشخص شد]22[. سپس نظرات  تأثیر بسیار 
روابط  ماتریس  و  یکپارچه سازی  میانه  روش  با  خبره   10 از  یك  هر 
مستقیم)A( برای عوامل و زیرعوامل تشکیل شد )جدول 2 و 3(. 
T محاسبه  کلی  X و روابط  ماتریس نرمال شده ی روابط مستقیم 

که به دلیل محدودیت تعداد صفحات در اینجا ذکر نشد.  شد 
در ادامه تأثیرات و روابط میان عوامل اصلی SWOT بر اساس 

نقشه شبکه روابط مقایسه شد )تصویر 12(. 
 DANP روش ،SWOT پس از تعیین ساختار رابطه از عوامل
گرفته شد.  کار  SWOT به  برای به دست آوردن وزن مؤثر عوامل 
که ماتریس T نرمالیزه و سوپر ماتریس غیر وزنی تشکیل  گونه  بدین 
ماتریس  سوپر   ،SWOT اصلی  عوامل  تأثیر  میزان  به  توجه  با  و 

موزون W مطابق جدول شماره 4 تشکیل شد. 
کلی  وزن  و  همگرا   7 توان  در  موزون  ماتریس  سوپر  پایان،  در 
که نتایج درجدول  همه عوامل SWOT و اولویت آنها مشخص شد 
5 آمده است. بر اساس نتایج در جدول 5، عامل ناهماهنگی برنامه 
به   0/624 وزن  با   )W1( بحران  مدیریت  ستادهای  تمهیدات  و 
 9 سپس  شــد.  تعیین  راهبرد  انتخاب  در  عامل  مهم ترین  عنوان 
که برای برنامه ریزی مدیریت بحران کالن شهر رشت تعریف  راهبرد 
برای  شدند.  رتبه بندی   VIKOR روش  از  استفاده  با  بودند  شده 
میزان  که  شد  خواسته  خبرگان  از  راهبرد ها  رتبه بندی  و  ارزیــابــی 

 تصویر 8. همپوشانی الیه ی خطر پذیری با  الیه ی تأسیسات و 
تجهیزات شهری

كز سیاسی و اداریتصویر 6: محدوده  پیرامون پل ها و  الیه ی ریسك تصویر 9: موقعیت مرا
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 SWOTسطح اول: عوامل 

2S 1S 1T 2T 3T 4T 5T 6T 1W 2W 1O 2O 

2ST WO
 

2WO 1WT 2WT 3WT 

 تهدید فرصت ضعف قوت

 انتخاب استراتژی

1SO 2SO 1ST 

 سطح دوم: زیر عوامل

 سطح سوم: راهبردها

 تصویر 10: الگو با ساختار شبكه ای پژوهش

SWOT جدول 1: ماتریس

 (S) نقاط قوت
 برگزاری آموزش های اولیه آشنایس با مبانی

 پدافند غیرعامل در تعدادی از ادارات و مدارس
(S1)

 (S2) انجام چند مانور زلزله در مدارس

(W) نقاط ضعف
 عدم هماهنگی در برنامه ها و تمهیدات

(W1) ستادهای مدیریت بحران
كن امداد و نجات و  مكانیابی سنتی اما

(W2) بیمارستان ها

(O) فرصت ها
 وجود نیروی انسانی متخصص در امور 

 (O1) برنامه ریزی و مدیریت شهری
 پتانسیل و توان علمی و فنی شركت های

(O2) ...مهندسین مشاور شهرسازی و

SO راهبرد
(SO1) طرح جامع ایمن سازی شهر 

(SO2) راهبرد محله محوری

WO راهبرد
 گسترش و مدیریت سامانه های پایش محیطی 

(WO1) 
كالبدی شهر بر اساس  ساماندهی فنی فضایی ـ 

(WO1) اصول پدافند غیرعامل

(T) تهدیدها
كم نامتوازن جمعیت در فضای شهری (T1) ترا

(T2) مهاجرت از روستا به شهر
(T3) وجود بافت سنتی و شبكه راه های باریك

 و پمپ بنزین در داخل شهر و در CNG تمركز
(T4) مجاورت شریان های اصلی

گسل از وسط شهر (T5) عبور 
(T6) عدم واپایش حریم رودخانه های شهری

ST راهبرد
(ST1) چند هسته ای سازی نقشه شهر

(ST2) مدیریت رواناب های و فاضالب ها

WT راهبرد
(WT1) تعریف حریم حفاظتی 

(WT2) توسعه پایدار و متوازن شهری
 آمایش سیستماتیك بر اساس اصول پدافند

(WT3) غیرعامل

MCDM تصویر 11: فرایند حل الگو

 

  SWOTعوامل پرسش نامه 

DEMATEL 

 NRMو  Tحل 
 

lim
K→∞

 𝑊𝑊𝛼𝛼 𝐾𝐾 

 و وزن DANPحل 

VIKOR 

   استراتژی هارتبه بندی 
 

T 

  مدلآیا 
 است؟ مناسب 

 خیر بلی

 روایی و غربالگری
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بهار و تابستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

شمـاره هفتـم 
اهمیت هر یك از عوامل SWOT را در انتخاب راهبرد با واژه های 
خیلی  و   ،)3( ضعیف   ،)5( متوسط   ،)7( خوب   ،)9( خوب  خیلی 
کارشناسان  کنند]22[. سپس نظرات متمایز  ضعیف )1( مشخص 
استفاده  با  ادامه،  ماتریس تصمیم گیری تشکیل شد. در  و  تجمیع 
عوامل  از  مطلوب  سطح  از  راهبرد ها  فاصله ی   ،VIKOR روش  از 
SWOT برای هر یك از راهبرد های مدیریت بحران طبق جدول 5 
به دست آمد. به عنوان مثال، بیشترین فاصله گزینه ی اول )راهبرد 
و  اســت  راهبرد  ایــن  ضعف  نوعی  به  که  اســت   W2 عامل  از   )SO1

گرفتن وزن  کمترین فاصله رو با توجه به وجود صفرها و با در نظر 
استراتژی است.  این  این عامل قوت  که  W1 دارد  از عامل  عوامل 
 ،S، R گزینه ها را بر اساس مقادیر جدول شماره ی 6 نیز رتبه بندی 

و Q و ضریب ویکور)V= 0/555( ارائه می کند. 
 گزینه ای به عنوان گزینه برتر شناخته می شود که از نظر هر سه 

مقادیر Q، R و S رتبه ی اول و باید دو شرط برای آن برقرار باشد: 
شرط اول: مزیت قابل قبول

 
با برقراری  که شرط اول برقرار نیست، حال شرط دوم  از آنجا 

رابطه ی زیر بررسی می شود: 
 

ح جامع ایمن سازی  شرط دوم برقرار شد. بنابراین، راهبرد طر
شهر در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی )SO1( رتبه اول و راهبرد 
گسترش و مدیریت سامانه های پایش محیطی WO2(( رتبه دوم 

کالن شهر رشت انتخاب شد.  برای برنامه ریزی مدیریت بحران در 

نتیجه گیری
مناسب  راه کارهای  و  راهبرد  ارائــه ی  به منظور  تحقیق  این  در 
کالن شهر رشت،  برای مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل در 
بحران  مدیریت  روی  پیش  تهدید  و  فرصت  ضعف،  قــوت،  نقاط 
راهبردهایی  گرفت.  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد   SWOT روش  با 
برای برنامه ریزی مدیریت بحران شناسایی شد. برای حل انتخاب 
بــه دلــیــل وجـــود روابـــط بین  MCDM و  از روش هـــای  راهــبــردهــا 
 VIKOR و   ANP )DANP( و   DEMATEL ترکیب  از  عوامل 
عامل   ،DEMATEL تحقیق  یافته های  براساس  شد.  استفاده 
راهبرد  انتخاب  در  عامل  )W(تأثیرپذیرترین  ضعف  و   )T( تهدید 
بزرگ ترین مسئله مدیریت  باید همواره   T و   W به  که توجه  است 
بحران باشد. همچنین نقاط قوت )S( و فرصت )O( در مدیریت 
که موجب برنامه ریزی بهتر برای  بحران تأثیرگذارترین عامل است 
فائق آمدن بر تهدیدات و ضعف هاست. همچنین بر اساس نتایج 

SWOT بین عوامل اصلی )A( تصویر 12: نقشه ی شبكه روابطجدول 2: ماتریس روابط مستقیم

SWOT بین زیرعوامل )A( جدول 3: ماتریس روابط مستقیم

TOWS
2/50/53/50S
3/50/500/5W
3/503/52/5O

01/52/50/5T
 

S1 S2 W1 W2 O1 O2 T1 T2 T3 T4 T5 T6

S1 0 2/5 2/5 1 0/5 0/5 2 0/5 3/5 2/5 0/5 0
S2 2/5 0 2/5 1 2/5 1 3/5 0/5 2/5 2/5 0/5 0/5
W1 0/5 1 0 1/5 1 1 3/5 0/5 2/5 1/5 1/5 0/5
W2 1 1 4 0 2/5 3/5 4 0/5 0/5 5 .1 0 0
O1 1/5 2 2/5 1/5 0 0/5 3/5 0/5 2/5 3/5 0/5 0
O2 1 1 2/5 1 2/5 2/5 3/5 0/5 2/5 3/5 0/5 0/5
T1 3/5 2/5 2/5 3/5 1/5 1 0 0/5 3/5 0/5 0/5 0/5
T2 1 1 2/5 1/5 1 2 3/5 0 1 3/5 2/5 1/5
T3 3/5 3/5 3/5 3/5 2/5 2/5 3 0/5 0 3/5 3/5 4
T4 4 1 3/5 0/5 0/5 1/5 3/5 0/5 1 0 0/5 0/5
T5 1 3/5 3/5 0/5 0/5 0/5 3 0/5 1 3/5 0 1/5
T6 3/5 2/5 3/5 0/5 0/5 0/5 3/5 0 1 3/5 3/5 0
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تمهیدات ستادهای مدیریت  و  برنامه  ناهماهنگی  DANP عامل 
بحران )W1( مهم ترین ضعف در مدیریت بحران محسوب می شود 
و برای انتخاب راهبرد در اولویت قرار دارد. بنابراین، از دیدگاه نگرش 
توجه  مــورد  بحران  باید  مدیریت  هماهنگی  کــار  و  ســاز  نظام مند، 
ح هماهنگی دارای مختصات شوند. تشریح وظایف  باشد و در طر
یا عهده دار  مؤثر  نهادهای  و  از سازمان ها  در هر یك  و مسئولیت ها 
و  سازمان ها  بین بخشی  ارتباطات  بحران،  مدیریت  در  مسئولیت 
کار مدیریت بحران،  ارگان های مؤثر و عهده دار مسئولیت در ساز و 
کار هماهنگی  سلسله مراتب مدیریت بحران همچنین ارزیابی ساز و 
که می تواند  مدیریت بحران در وضع موجود از جمله مواردی است 
موجب تسهیل در فرایند مدیریت بحران شود. پس، باید مدیریت 
و  گرفت  جدی  را  بحران  مدیریت  با  هماهنگ  و  همکار  توسعه ی 
هماهنگی های برون سازمانی به منظور پیشبرد برنامه های مصوب 
البته  کرد.  ایجاد  را  بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  ح های  طر
در این میان شناسایی، هماهنگی و نظارت بر برنامه های آموزش 
در  کارکنان  و  میانی  ارشد، مدیران  گاهی مدیران  آ ارتقای سطح  و 
زمینه ی مفاهیم اصلی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می تواند 

موجب تسهیل در روند اجرای برنامه شود. 
که به راهبرد  نتایج رتبه بندی راهبرد ها با VIKOR نشان داد 
و  طبیعی  مخاطرات  مقابل  )SO1(در  شهر  ایمن سازی  جامع  ح  طر
توجه  رشت  کالنشهر  بحران  مدیریت  برنامه ریزی  در  باید  انسانی 
ویژه ای شود تا بتوان بر اساس اصول پدافند غیرعامل با پیشگیری 
یا شناسایی احتمالی بحران ها، شدت خسارت های به وجود آمده 
جامع  طرحی  می تواند  راهبرد  این  داد.  کاهش  بحران  مواقع  در  را 
کلیه ی عوامل  در برگیرنده ی تمامی ابعاد مسئله پژوهش با لحاظ 
زمینه ساز بحران های طبیعی و انسانی برای پیشگیری، آماده سازی 
تأمین  بــرای  مختلف  امــور  متخصصان  از  بهره گیری  بــا  پایش  و 
امنیت شهری با رعایت اصول پدافند غیرعامل باشد. البته ضعف 
نجات  و  امــداد  کز  مرا سنتی  مکان یابی  عامل  لحاظ  از  راهبرد  این 
طول  در  که  اســت  آن  از  ناشی  ایــن  و  اســت   )W2( بیمارستان ها  و 

کز امداد و نجات و بیمارستان ها به صورت سنتی  گسترش شهر، مرا
که در حال حاضر نمی توان مکان آنها را  مکان یابی و ایجاد شده اند 
تغییر داد، اما با برنامه ریزی درست می توان این ضعف را پوشاند. 
از  نشان  و  است   )W1( عامل  از  راهبرد  این  قوت  نقطه  همچنین 
و  برنامه ها  SO1 می توان هماهنگی  راهبرد  انتخاب  با  که  دارد  آن 
کرد. پس، می توان  تمهیدات ستادهای مدیریت بحران را تسهیل 
با تخصیص بودجه های الزم، بررسی و شناسایی سایر منابع مالی 
عمرانی  اعتبارات  بر  نظارت  و  مدیریت  استانی(،  و  ملی  )اعتبارات 
و  افــراد  تحقیقات  از  حاصل  نتایج  از  بهره گیری  با  و  شهرسازی،  و 
ح های  طر تجمیع  و  ماهر  انسانی  نیروهای  و  ذی صــالح  مؤسسات 
کاربردی تصویب شده در زمینه ی مدیریت شهری با رعایت موازین 
انتخاب شده  الگو سازی صحیح، برای تسهیل در اجرای راهبرد  و 

کالن شهر رشت برداشت.  گامی مؤثر به سوی مدیریت بحران 

جدول 4 :سوپر ماتریس موزون

S1 S2 W1 W2 O1 O2 T1 T2 T3 T4 T5 T6

S1 0/025 0/049 0/274 0/142 0/061 0/061 0/103 0/021 0/113 0/096 0/035 0/021
S2 0/051 0/023 0/272 0/143 0/073 0/048 0/126 0/02 0/091 0/092 0/033 0/027
W1 0/059 0/065 0/107 0/124 0/072 0/073 0/163 0/025 0/115 0/094 0/067 0/036
W2 0/065 0/059 0/181 0/05 0/064 0/081 0/212 0/031 0/089 0/114 0/032 0/023
O1 0/089 0/09 0/224 0/136 0/037 0/05 0/12 0/019 0/086 0/103 0/03 0/017
O2 0/095 0/083 0/236 0/124 0/043 0/044 0/117 0/018 0/083 0/101 0/03 0/025
T1 0/073 0/059 0/213 0/196 0/107 0/093 0/055 0/016 0/088 0/049 0/028 0/023
T2 0/069 0/062 0/26 0/149 0/083 0/117 0/078 0/007 0/039 0/067 0/041 0/027
T3 0/068 0/064 0/24 0/169 0/099 0/101 0/07 0/011 0/031 0/062 0/043 0/042
T4 0/088 0/043 0/3 0/109 0/079 0/121 0/104 0/016 0/055 0/036 0/026 0/021
T5 0/052 0/08 0/303 0/106 0/101 0/099 0/081 0/013 0/044 0/075 0/016 0/03
T6 0/073 0/059 0/301 0/108 0/101 0/1 0/079 0/007 0/042 0/068 0/052 0/011
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دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

شمـاره هفتـم 

عوامل وزن نسبی وزن نهایی 
DANP

)rkj( فاصله از سطح ایده آل
SO1 SO2 WO1 WO2 ST1 ST2 WT1 WT2 WT3

S 0/129
S1 0/523 0/067 0/32 0 0/32 0/424 0/424 0/424 0/252 0 0/424
S2 0/477 0/061 0 0/033 0/285 0/285 0/033 0/285 0/285 0/033 0/033
W 0/341
W1 0/624 0/213 0 0/424 0/173 0/173 0/173 0/173 0/424 0 0/173
W2 0/376 0/128 0/547 0 0 0/419 0/419 0/419 0/419 0/419 0/419
O 0/154
O1 0/486 0/075 0/306 0/419 0/306 0/592 0/592 0/592 0/168 0/592 0
O2 0/514 0/079 0 0/419 0/135 0 0 0 0 0 0
T 0/376
T1 0/327 0/123 0 0/23 0/23 0/23 0/23 0/23 0/23 0/23 0
T2 0/053 0/02 0 0/173 0 0/424 0/424 0/424 0 0/173 0
T3 0/223 0/084 0 0/173 0/173 0/592 0/424 0/424 0 0/173 0/285
T4 0/221 0/083 0/285 0 0/138 0/419 0/419 0/419 0 0/419 0/113
T5 0/105 0/039 0 0/424 0 0/173 0/424 0/173 0/553 0/592 0
T6 0/072 0/027 0/173 0/173 0 0/424 0/424 0/424 0/424 0/424 0

جدول 5: وزن و اولویت عوامل SWOT و فاصله راهبردها از سطح مطلوب

گزینه ها جدول 6 :مقادیر S، R و Q به ترتیب صعودی و رتبه بندی 

SRQرتبه
1SO10/143WT20/065SO10/036
2WT30/154WO10/069WO10/041
3WO10/164SO10/07WT30/043
4WT20/22WT30/072WT20/052
5SO20/224WO20/075ST10/105
6WT10/253ST10/075ST20/107
7ST10/3ST20/075WO20/113
8ST20/306SO20/105SO20/136
9WO20/32WT10/108WT10/036
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