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چکیده
افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمانهای مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن ویژگی
 هدف اصلی پژوهش حاضر واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران.مهم یک شهر تابآور است که الزمه آن آمادگی و آموزش همهجانبه است
تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی- این پژوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی. شهر زابل) است:در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی
 در این پژوهش ابتدا با توجه به جایگاه.است و همچنین روش جمعآوری دادهها و اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی است
 مدیریتی، ساختاری- کالبدی، فرهنگی- اجتماعی، بعد (اقتصادی5 سازمانهای مدیریت بحران همچنین بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین
و زیستمحیطی) بهعنوان ابعاد تابآوری شهری در مقابل مخاطرات تعریف شد و سپس متناظر با هر یک از ابعاد شاخصهایی در نظر گرفته شده
 نتایج ضریب همبستگی. به تحلیل آنها پرداخته شده استFuzzy VIKOR  و مدلSPSS، Expert Choice و سپس با استفاده از نرمافزارهای
 درصد۹۹ پیرسون نشان داد که بین تمامی گویههای تابآوری و سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل رابطه مثبت و معنیداری در سطح اطمینان
 بعد اجتماعی و فرهنگی با وزن بهدست آمده،) نشان دادExpert Choice(  یافتههای حاصل از تعیین وزن ابعاد با استفاده نرمافزار.وجود دارد
 شهرداری بیشترین تأثیر را در افزایش تابآوری، در نهایت نتایج مدل وایکور فازی نشان داد. باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است۰/۳۴۵
.شهر زابل در بین سازمانهای مدیریت بحران به خود اختصاص داده است
 شهر زابل، مدل تصمیمگیری چند معیاره، تابآوری شهری، سازمانهای مدیریت بحران:واژگان کلیدی
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Analysis of the position of crisis management
organizationsinincreasingurbanresilience
(Case study: Zabol city)

Mohammad pudineh1,Gholam Reza Miri *2, Mahmoud Reza Anvari3
Abstract
ncreasing knowledge and skills against risks by crisis management organizations and improving the ability to
develop mitigation strategies is an important feature of a resilient city that requires comprehensive preparation
and training. The main purpose of this study is to Analysis of the position of crisis management organizations in
increasing urban resilience (Case study: Zabol city). This research is based on descriptive-analytical research
method and applied purpose and also the method of collecting data and information using library and field studies. In this study, according to the position of crisis management organizations as well as previous studies and
researches, (5) dimensions (economic, socio-cultural, physical-structural, managerial, environmental) were
defined as dimensions of urban resilience against risks and then corresponding to each dimension, indicators
have been considered, Then they are analyzed using SPSS software, Expert Choice and Fuzzy VIKOR MultiCriteria Decision Making Model. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive
and significant relationship between all resilience items and crisis management organizations in Zabol city at
99% confidence level. Findings from determining the weight of dimensions using software (Expert Choice)
showed that the socio-cultural dimension with a weight of 0.345, has the highest rank. Finally, the results of the
Fuzzy VIKOR model showed that the municipality has the greatest impact on increasing the resilience of Zabol
city among crisis management organizations.
Keywords: Crisis Management Organizations, Urban Resilience, Multi-Criteria Decision Making Model,
Zabol City
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جــهــان در حــال تبدیل شــدن بــه مــکــانهــای شــهــری اســت و
پیشبینی میشود در ســال  ۲۰۲۵بیش از  ۵۵درصــد مــردم دنیا
در شهرها زندگی کنند [ .]1شهرها دارای الگوهای اکولوژیکی و
اجتماعی -اقتصادی متفاوتی هستند [ ]2که بسیار آسیبپذیر
هستند و وقتی هر یک از زیر سیستمها بــرای سازگاری با شرایط
جــدیــد نــابــود یــا خ ــراب مـیشــونــد [ ]3موقعیتی پیش م ـیآیــد که
مـیتــوانــد بــه بحرانی مهلک یــا حتی نــابــودی (شــهــر) منجر شود
[ .]4به این ترتیب آنها با شمار فزایندهای از مسائلی که مسبب
خطرپذیری بالیا هستند ،روبــرو هستند .عواملی مانند بالهای
طبیعی ،تغییرات اقلیمی ،بیثباتیهای سیاسی ،بحرانهای مالی،
امنیت غذایی و حمالت تروریستی نقش مهمی را در تهدید کردن
شهرها بازی میکنند [ .]5در دهههای گذشته جهان شاهد بالیایی
طبیعی پیشبینی نشدهای بوده است [ .]6بالیای اتفاقافتاده در
سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت
فزایندهای آسیبپذیرتر شده و ریسکها هم افزایش یافتهاند .با
این حال کاهش ریسک و آسیبپذیری اغلب تا بعد از وقوع سوانح
نادیده انگاشته میشوند [ .]7با گذشت زمــان بهمنظور کاهش
انواع خسارتهای ناشی از وقوع سوانح نظریههایی درباره مدیریت
بحران مطرح شد .مدیریت بحران به معنای رفع یا کاهش تأثیرات
و تبعات مخاطرات طبیعی و مصنوع است [ .]8دانــش مدیریت
بحران شهری به مجموعه فعالیتهایی اطالق میشود که قبل،
بعد و هنگام وقوع بحران برای کاهش اثرات این حوادث و کاهش
آسیبپذیری انجام شود و این موضوع ارتباط خاصی با مباحث
برنامهریزی شهری ،مدیریت شهری و جغرافیا دارد [ .]9در این
میان بازسازی ،بازگرداندن شرایط پیش از بروز سانحه و همچنین
بهبود بخشی به آن سعی در جبران خسارات مذکور داشته؛ عالوه
بر آن درسآمــوزی از گذشته و برنامهریزیهای مناسب با هدف
تقلیل آسیبپذیری و حفظ عملکرد حیاتی جوامع شهری را بهسوی
تابآوری در برابر سوانح سوق میدهند .در شرایطی که ریسک و
عدم قطعیتها در حال رشد هستند ،تــابآوری بهعنوان مفهوم
مواجهه با اختالالت ،غافلگیریهای و تغییرات معرفی میشود
[]10؛ از اینرو اصلیترین راهکار که سازمانهای بینالمللی آن را در
زمره اهداف خود قرار دادهاند ،ایجاد تابآوری جوامع است [.]11
 2نوع استراتژی برای مواجهه با سوانح وجود دارد که عبارتند از
استراتژیهای پیشبینی و استراتژیهای تابآوری که اولی برای
روبــرو شدن با مشکالت و معضالت شناختهشده به کار م ـیرود و
دومی برای مقابله با مشکالت ناشناخته [ .]12تبیین تــابآوری
در برابر تهدیدات در واقع شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرفیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،سیاسی ،اجرایی و جوامع شهری
در افــزایــش تـ ــابآوری و شناسایی ابــعــاد مختلف تـ ــابآوری در
شهرهاست .در این میان نوع نگرش به مقوله تــابآوری و نحوه
تحلیل آن از طرفی در چگونگی شناخت تابآوری وضع موجود و
علل آن نقش کلیدی دارد و از سوی دیگر سیاستها و اقدامات
تقلیل خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اساسی قرار میدهد.
از اینروست که تبیین رابطه تابآوری در برابر تهدیدات و کاهش

اثرات آن با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و تأ کیدی که
این تحلیل بر بعد تابآوری دارد ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
در واقع هدف از این رویکرد کاهش آسیبپذیری شهرها و تقویت
تواناییهای شهروندان برای مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات
نظیر وق ــوع ســوانــح طبیعی اســت [ .]13ب ـهطــور کلی ت ــابآوری
بهعنوان ترکیبی از ایدههای رایج نظامی شامل اکوسیستم پایدار،
زیرساخت مهندسی ،روانشناسی ،علوم رفتاری و کاهش خطرات
بالیای مختلف است [.]14
کشور ایران بهعنوان یکی از  10کشور آسیبپذیر در برابر بالیای
طبیعی در جهان طبق بــرآوردهــای سازمان ملل بر پایه آمارهای
رسمی ساالنه حــدود یک میلیارد دالر در اثــر سوانح طبیعی دچار
خسارت مالی میشود و بهطور متوسط حــدود  1.5میلیون نفر در
معرض خسارتها و آسیبهای ناشی از مخاطرات طبیعی قرار
میگیرند .یکی از مناطقی که در ایران همواره با بالیا و بحرانهای
انسانی و طبیعی ر وب ـهرو بــوده ،منطقه سیستان در شمال استان
سیستان و بلوچستان است .منطقه سیستان عالوه بر خشکسالی
که در سال  ۱۳۳۰رخ داده ،بارها شاهد دورههای کمآبی بوده و از
جمله سالهای عمده دوره  ۱۳۶۷تا  ۱۳۶۴و دوره  ۱۳۷۷تا ۱۳۸۴
است که خشکسالی شدیدی منطقه را فرا گرفت؛ بهطوری که افراد
مسن محلی آن را در  100سال اخیر بیسابقه دانستهاند و به گواهی
تاریخ در  ۶۰۰سال اخیر بینظیر بوده است .این دوره با سیالب سال
 ۱۳۸۴خاتمه یافت [ .]15وقوع خشکسالی در منطقه سیستان از
سال  ۱۳۷۸شرایط مساعدی را برای شکلگیری طوفانهای گرد
و خــاک مهیا کــرده اســت .چنانکه پس از خشک شــدن دریاچه
هامون فراوانی طوفانهای گرد و خاک افزایش چشمگیری داشته؛
بهطوری که زابل با بیش از  ۱۷۵روز توأم با گردوغبار از کانونهای
اصــلــی زیستمحیطی در کـشــور بــه شــمــار مـیآیــد و از ایــن نظر با
کانونهای اصلی جنوبغربی آسیا (جنوب خلیج فــارس ،جنوب
عراق و شرق عربستان) قابل مقایسه است [ .]16خشکسالی یکی
از عوامل اصلی در جابهجایی (مهاجرت) و تخلیه آبادیها به شمار
میآید .بهعنوان نمونه در سال  ١٣٤٥بالغ بر  68هزار و  382نفر از
سیستان مهاجرت کردهاند که از این میزان  ٧٩درصد راهی گرگان،
گنبد و مابقی راهی شهرهای مشهد ،تهران ،کرمان و سایر نقاط
ایران شدهاند .در خشکسالی سال  ١٣٤٩سیستان حدود  60هزار
نفر دیگر مجبور به ترک سیستان و مهاجرت به سایر شهرستانها و
ً
عمدتا گرگان و گنبد شدند .همچنین تخمین زده میشود که حدود
 150هزار نفر از ساکنان شهر زاهدان از مهاجران سیستانی هستند
[.]17
بنابراین با توجه بحرانها موجود (طوفانهای شن و ماسه،
سیل و )..نقش سازمانهای مرتبط با مدیریت بحران بسیار مورد
توجه است .اما تجربه نشان داده که سازمانهای مربوط در زمان
ً
وقوع مخاطرات آمادگی الزم را نداشته و اکثرا این مخاطرات طبیعی
بهنوعی بحران تبدیل شده؛ تا جایی که بیشتر شهروندان از این
نوع بالیا ضرر جانی و مالی میبینند .بنابراین ضرورت برنامهریزی
بــلــنــدمــدت در چــهــارچــوب اف ــزای ــش تـ ـ ــابآوری در زمـیـنـههــای
(اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی -ساختاری ،مدیریتی و

زیستمحیطی) در سازمانهای مدیرت بحران الزم است .با توجه
به ایــن تعاریف در ایــن پژوهش به بررسی جایگاه سازمانهای
مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهر زابل پرداخته شده است.
بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسشهای
ذیل هستیم:
1.1ســازمــانهــای مدیریت بحران شهر زابــل به چه میزان در
افزایش تابآوری در برابر مخاطرات مؤثر هستند؟
2.2کدامیک از سازمانهای مدیریت بحران بیشترین تأثیر را در
افزایش تابآوری در برابر مخاطرات در شهر زابل داشتهاند؟

مبانی نظری پژوهش
تابآوری و تابآوری شهری
واژه ت ــابآوری از واژه التین « »Resilioبه معنای «بهطور
ناگهانی عقبنشینی کردن استخراج شده است؛ ا گر چه درباره ریشه
این کلمه هنوز اختالف نظر وجود دارد .برخی میگویند :بومشناسی
[ ]18و بعضی دیگر بر فیزیک نظر دارند« .در زمینه بومشناسی این
کلمه در پی انتشار اثر اصلی هالوئینگ به نام تابآوری و پایداری
سامانههای اکولوژیکی در سال  ۱۹۷۳رواج پیدا کرد» [ .]19بههر
حال مطالعات مبانی نظری بیان میکنند که مطالعه تابآوری از
شیوههای روانشناسی و روان پزشکی سالهای دهه  ۱۹۴۰استنتاج
شد که قسمت عمده آن توسط نورمن گرامزی ،امی ورنــر و راث
اسمیت توسعه یافت [.]11
در دهه گذشته بسیاری از پژوهشها به بررسی چالشهای
تعریف و قالببندی ت ــابآوری شهری پرداختهاند .در ادبیات
دانــشــگــاهــی بـهتــازگــی تأ کید شــده کــه چگونه تـ ــابآوری شهری
از پ ــای ــداری شــهــری مــتــفــاوت اسـ ــت؛ در حــالــی کــه بــرنــامـههــای
ً
سیاستگذاری شهری از این اصطالحات تقریبا به جای یکدیگر
استفاده میکنند.]13[.
مــدیــریــت خــطــر بــایــا فــرص ـتهــای ف ــراوان ــی را ب ــرای افــزایــش
ت ــابآوری شهرها فــراهــم میکند .ایــن فرصتها بــا هماهنگی و
اقداماتی اســت که بین بخشهای مختلف اجــرایــی ،عملیاتی و

عناصر مدیریت بحران وجود دارد .اصول و قواعد این اقدامات در
چهارچوب سند هیوگو ( )2005-2015با توافق و پذیرش  ۱۶۸کشور
به دقت ارائه شده است .راهبردهای جامع مدیریت خطر بالیا بر 5
پایه استوار است:
شناسایی ،ارزیابی و کنترل خطر.
کاهش خطر از طریق اقدامات پیشگیرانه و تمرکز امور کاهش
خطر در قالب  4رویکرد؛
• رویکرد موقعیتی :رویکردهای موقعیتی بر دوری از خطر به
واسط ه موضع و مکان سکونتگاه و برنامهریزی کاربری
اراضی تأ کید دارد.
•رویکرد ساختاری :به افزایش مقاومت ساختمانها و بناها در
برابر خطرات از طریق بهبود و بهروزآوری مقررات و کدهای
ساختمانی اشاره دارد.
•رویکرد عملیاتی :مبتنی بر برنامهریزی اضطراری و اقتضایی
از جمله انجام تمهیدات تخلی ه اضطراری است.
•رویکرد مالی :شامل تأمین مالی برای اقدامات کاهش خطر
مانند تأمین مالی اضطراری ،بودجه ،اعتبار امداد و نجات و
خدمات مالی برای عموم مردم است [.]20
بیمه و تأمین مالی خطر بالیا
آمادگی پاسخ و مقابله پس از بروز بحران ،ترمیم و بازسازی با
هدف کاهش خطر بالیای آتی [.]20
در س ــاله ــای اخ ـیــر مــطــالـعــه درب ـ ــاره مــفــاهـیــم ت ـ ــابآوری در
مقیاسهای شهری و منطقهای توجه ویــژهای را به خــود جلب
کرده؛ هرچند سطح و تعداد این مطالعات در مقیاس شهری بیش
از مطالعات انجامشده در مقیاسهای باالتر اســت .از ای ـنرو خأل
این دسته از مطالعات در حوزه مطالعات منطقهای نمایان است.
بـهویــژه در کشور ایــران با وجــود برخی مطالعات در زمینه متون
نظری در مقیاس شهری هنوز مطالعه عمیق و جامعی بر روی
مفهوم تــابآوری در بعد منطقهای صورت نپذیرفته است [.]21
دستهبندی شاخصهای سنجش تابآوری شهری در جدول ()1
نمایان است.
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جدول ( :)1شاخصهای سنجش تابآوری شهری
ابعاد

اقتصادی
کالبدی
زیستمحیطی
مدیریتی و نهادی

ظرفیت سازگاری یا انطباق ،شاخص ارتباط یا اتصال( بخشهای مختلف سیستم اجتماعی ) ،آسیبپذیری ،سالمت خانوار و
جمعیت ،خدمات فرهنگ ،کاهش خشونت و ناامنی و جرم و جنایت شهری ،ظرفیت یادگیری و آ گاهی ،تنوع طبقات اجتماعی،
خالقیت و نوآوری ،کاردانی و توانایی منابع انسانی ،سرعت پاسخگویی بهموقع ،سرمایه اجتماعی
معیشت و زیستپذیری ،استراتژیها و سیاستهای اقتصاد شهری ،شاخص ارتباط یا اتصال(بخشهای مختلف سیستم
اقتصادی) ،ثروت ،اشتغال و تنوع اقتصادی
دسترسی به شریانها ،فضاهای باز ،چینش ساختمانها ،مکانگزینی تأسیسات خطرنا ک ،ظرفیت پناهگاهها ،ظرفیت
زیرساختهای درمانی و امدادی ،تعداد ابنیه و فضاهای عمومی ،ارتفاع ساختمانها ،ترا کم ساختمانی ،الگوی و طراحی صحیح
معابر ،کاربری زمین ،مصالح ،مقاومت ابنیه ،چینش ساختمانها ،انسجام محالت ،مقاومسازی سایتهای تاریخی
پایداری محیط زیستی ،توجه به پایداری محیط زیستی ،تأ کید و توجه به منابع آب ،فضاهای سبز
مهارتها و ساختارهای نهادی ،سیاستهای تصمیمسازی و تصمیمگیری ،مدیریت یکپارچه ،تنوع سطوح سازمانی و ارتباطات
میان سازمانی /شاخص ارتباط یا اتصال( بخشهای مختلف سیستم سازمانی و نهادها) ،ظرفیت سازگاری یا انطباق ،سرعت
پاسخگویی بهموقع

منبع.]34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24، 23 ،22 ،5[ :

واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری
شهری/محمد پودینه

اجتماعی و
فرهنگی

شاخص

تابآوری سازمانی
انعطافپذیری سازمانی بهعنوان یک نیاز واقعی سازمانها را
قادر می سازد تا با شرایط بحرانی امروز و محیط فاجعهبار آن مقابله
کنند .انعطافپذیری سازمانی بهعنوان توانایی سازمان برای بقا در
بازارهای رقابتی و بهطور بالقوه حتی در زمان بحران رونق زیادی
گرفته است[ .]35بیشتر پژوهشها انعطافپذیری سازمانی را در
تنظیم ظرفیتها یا تواناییها تعریف میکنند .برخی از تعاریف
شامل توانایی تنظیم و حفظ عملکردهای مطلوب در شرایط چالش
برانگیز یا پرفشار است[ .]38 ،37 ،36ظرفیت پویایی ،سازگاری
و تطبیقپذیری سازمانی که با گذشت زمان رشد و توسعه مییابد؛
توانایی بازگشت سریع از وقایع مخرب یا مشکالت و توانایی بهبودی
بعد از ح ــوادث مــخــرب را افــزایــش مـ ـیده ــد[ .]39ســازمــانهــای
تابآور انعطاف پذیر و بسیار قابل اعتماد هستند[ .]40تابآوری

سازمانها را قادر میسازد تا چالشهای مخرب را مدیریت کنند.
هنگام ترکیب این تعاریف و سایر تعاریف مشابه به نظر میرسد
تابآوری از دیدگاه سازمانی بر  3جنبه «انعطافپذیری ،نگهداری
و سازگاری» تأ کید میکنند[.]41
سایر جنبههای مهم تــابآوری سازمانی شامل نتایج بدون
نگرانی آشکار در مــورد بهبود ،انعطافپذیری یا آمــادگــی بحران
مانند عملکرد تابآور بهعنوان پایه مشخص مزیت رقابتی پایدار
اسـ ــت[ .]42ایــن مفهوم توسط استولتز ( )2004گسترش یافته
کــه اظــهــار مـ ـیدارد :ت ــابآوری سازمانی کلید توسعه یــک برنامه
استراتژیک پایدار است که نتایج آن از نتایج رقبای سازمان بهتر
است[.]41

پیشینه پژوهش

جدول ( :)2پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی
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واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری
شهری/محمد پودینه

نویسندگان

سال

عنوان

نتایج

آزمون و نزیمی
[]43

1398

نقش تابآوری سازمانی در مدیریت
بحران

که تابآوری جایگاه ویژهای بهخصوص در حوزه روانشناسی تحولی و سالمت روان را به خود
اختصاص داده است .تابآوری چگونگی رویارویی با استرس یا آسیب است .نظریه تابآوری
بر جنبههای قوی مقابله با آسیبهای ساخته شده و توانایی فرد برای کنار آمدن با خطر و
مشکالت است.

بدیع و رحیمی
[]44

1397

بررسی و سنجش تابآوری شبکه
ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت
بحران (نمونه موردی منطقه ۲
تهران)

که بدنه خیابانهایی که دارای ترا کمهای جمعیتی باال دسترسی محدود به مرا کز امداد و نجات
شهری و فاصله زیاد مرا کز مسکونی به فضاهای باز شهریست ،باعث شده محلههای غربی
منطقه  2شهرداری تهران تابآوری کمتر نسبت به زلزله خواهد داشت .با حرکت از سمت غرب
منطقه به طرف شرق به میزان تابآوری بدنه خیابانها افزوده میشود .همچنین بدنه بزرگراهها
(چمران ،شیخ فضلاله و یادگار) و خیابانهای با عرض بیشتر و ترا کم جمعیتی کمتر دارای
تابآوری باال و عدم دسترسی مطلوب و خیابانهای مرکز منطقه به مرا کز امداد و نجات شهری،
درجه محصوریت باال و ترا کمهای جمعیتی باال دارای کمترین تابآوری هستند.

محمودزاده
و هریسچیان
[]45

1397

سنجش و اولویت بندی شاخص
های تابآوری با روش ترکیبی
معادالت ساختاری و تحلیل چند
متغیره فازی (مطالعه موردی :منطقه
یک کالنشهر تبریز)

نتایج تحقیق حا کی از آن است که همه قسمتهای منطقه یک کالنشهر تبریز دارای تابآوری
یکسان نیست؛ بهطوری که محالت شمالی به لحاظ برخورداری از مؤلفههای مذکور در
سطح پایین ،محالت میانی در سطح متوسط و محالت جنوبی و جنوب شرقی در سطح باالتر
تابآوری قرار دارند .از سوی دیگر ،در بین شاخص های تابآوری به ترتیب درجه اهمیت
میتوان گفت که شاخص اقتصادی با مقدار  2.46درصد ،شاخص اجتماعی با  1.3درصد،
ً
شاخص محیط زیستی با  7.19درصد و نهایتا شاخص کالبدی با مقدار  4درصد در تبیین
تابآوری کل منطقه مطالعاتی نقش داشتهاند که نشانگر مهم بودن بعد اقتصادی نسبت به
سایر ابعاد تابآوری است.

اصالنی و
امینی حسینی
[]46

1397

شاخصها ،چارچوبها و مدلهای
تابآوری در برابر زلزله

تابآوری در ذات خود دارای بعد اجتماعی است .در واقع در برابر سانحه مفهومی زنده و پویا
است و بیشتر کنش جمعی و همکاری برای مقابله با بحران اجتماعی است .به بیان دیگر،
جامعه را باید تابآور کرد تا بتواند کالبد را استحکام بخشد .به نظر میرسد با توجه به ارتباطات
و همپیوندی ابعاد ملموس و ناملموس تابآوری پژوهشگران باید در این حوزه رویکردی
جامعنگر و همهشمول داشته باشند.

عبدالهی و
همکاران []47

1395

تابآوری نهادی و کالبدی -محیطی
اجتماعات شهری در جهت کاهش
بحرانهای طبیعی ،زلزله (مطالعه
موردی :شهر کرمان)

که بین تابآوری شهروندان و مؤلفههای نهادی و کالبدی-محیطی در برابر بحرانهای طبیعی
بهویژه زلزله رابطه معناداری وجود دارد و در پایان بر اساس تکنیکهای رتبهبندی یادشده،
بهترتیب مناطق منطقه  ،۱منطقه  ،۳منطقه  ۲و منطقه  ۴از لحاظ تابآوری رتبهبندی شدهاند.

معرب و
همکاران []48

1395

ساخت مدل مفهومی تابآوری
کاربری اراضی شهری در برابر بالیا با
رویکرد توسعه پایدار

ابعاد و معیارهای تابآوری کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار شناخته و تعیین شود
و مدل مفهومی آن ترسیم شد تا بتوان در راستای کاهش آسیبپذیر ،تقویت تابآوری شهرها و
ساماندهی آنها گامهای مؤثری برداشت.

برهمن و
همکاران []49

1395

نقش مدیریت آسیبپذیری کلیدی
در تابآوری مشترکان شرکت آب و
فاضالب در زمان بحران زلزله

تحلیل نتایج ،تأثیر و اهمیت عامل اصلی مدیریت آسیبپذیری کلیدی بر تابآوری مشترکان
شرکت آب و فاضالب تأیید کرد.

عزیز پور و
همکاران []50

1390

اولویت بندی عوامل مؤثر در
مدیریت بحران شهری در برابر
بالیای طبیعی (مطالعه موردی
سازمانهای مرتبط با بحران شهر
اصفهان)

نتیجه حاصل از بررسی انجام شده ،نشان می دهد که اولین عامل وجود نظام ذخیره سازی برای
مدیریت پشتیبانی امداد و نجات است که شامل  7متغیر است .همچنین همبستگی هماهنگی
بین سازمانهای درگیر در بحران بر اساس آزمون کروسکال والیس (آزمون)  ،Hنیز نشان میدهد
( sigسطح معناداری) در همه متغیرها کمتر از  0.05و از آنجا که این رقم کوچکتر از آلفای مورد
نظر ( )0.05است ،بنابراین فرض  H0رد و کافی نبودن ساختار تشکیالت مناسب برای هدایت
عملیات امداد و نجات در سازمانهای بررسی شده (فرضیه پژوهش) تایید میشود.

ادامه جدول ( :)2پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی
نویسندگان

سال

عنوان

نتایج

روگاتکا و
همکاران
[]51

2020

تابآوری شهری در برنامهریزی
فضایی شهرهای لهستانی-
درست است یا غلط؟ دیدگاه
تحولآفرین

یافتهها نشان می دهد که برنامهریزی فضایی در لهستان از چارچوب قانونی مناسبی برای اجرای
تابآوری شهری برخوردار است ،اما دستیابی به کاربرد کامل مفهوم مورد سطح اجرایی ،نیاز به
برنامهریزی دارد.

چلیری و
باراویکوا
[]13

2020

درک معانی و اصول تابآوری
شهری در سراسر اروپا

در این پژوهش دیدگاههای دانشگاهیان و پزشکان در مورد مفهوم سازیهای تابآوری شهری بررسی
شده است .که پاسخدهندگان بیشتر مهندسی ،استحکام و ایمنی را مورد توجه قرار دادهاند .همچنین
در این پژوهش بهطور انتقادی عدم انطباق مفهومی و شکافهای موجود برای برطرف کردن در
تحقیقات و عملکرد آینده مورد بحث قرار گرفته است.

هانک و
همکاران
[]52

2020

جریان اصلی انعطافپذیری در
سیاستگذاری شهری؟ مورد
مطالعه کریستچرچ و روتردام

توسعه استراتژی تابآوری در جهت رسیدگی به چالشهای شناساییشده تغییرات رسمی (بهعنوان
مثال در قانون رویه و سیاستگذاری ملی) الزم دارد.

استوان
[]53

2016

بررسی ظرفیت سنجی تابآوری

تصمیمگیران محلی در برخی از شاخصها تابآوری نقش مؤثری داشتهاند که در ادامه بیان داشته،
محدودیت اصلی در استفاده از این تصمیمگیران و دیگر روشهای مشارکتی بهدستآوردن یک سطح
نماینده تعامل مشارکتی ،محدود کردن اعتبار نتایج و موفقیت استراتژیهای بعدی است.

فرانتزسکا کی
[]54

2016

بررسی تابآوری شهری:
مفهومی برای یکپارچگی
شهرهای آینده

ارتقای تابآوری شهرها از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روانشناختی و محیطی موجب
افزایش یکپارچگی شهرهای آینده در مقابله با انواع بالیا میشود.

شرق به جنوب شرق مـیورزد .حداکثر وزش این باد در تیرماه به
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر زابل بهعنوان یکی از شهرهای راهبردی مرزی شرق ایران
 100کیلومتر در ساعت هم میرسد که در مسیر باعث جابهجایی
در عرض جغرافیایی  30درجه و  7دقیقه تا  31درجه و  29دقیقه
ریـگهــای روان میشود و طوفانهای شــن ،تپه ماهور و ماسه
شمالی و طول جغرافیایی  59درجه و  25دقیقه تا  61درجه و 59
بادیها را شکل میدهد .زابل با دارا بودن آب و هوای گرم و خشک
دقیقه شرقی واقــع شده است(شکل  .)1ارتفاع این شهر 498.2
همواره در معرض مخاطراتی از قبیل خشکسالی ،طوفان و سیل
متر از سطح دریا بوده و در جلگهای گسترده و هموار واقع شده که
قرار دارد .خشک شدن دریاچههای سهگانه هامون و بادهای 120
اطراف آن را اراضی مسطح فرا گرفته است .آب و هوای زابل از نوع
روزه سیستان که از روی این دریاچهها میگذرند ،منجر به فرسایش
بیابانی ،گرم و خشک هست بهطوری که خشکسالی و طوفان از
سطح دریاچه و حمل رسوبات آن بهسوی شهرستان زابل میشود.
پدیدههای غالب منطقه است .خشکسالی طی سالهای 1377
خشکسالیهای اخیر منجر به افزایش سرعت بیابانزایی مسلح
گرم و خشک همواره در معرض مخاطراتی از قبیل خشکسالی ،طوفان و سیل قرار دارد .خشک شدن دریاچههای سهگانه هامون و
م زده و مشکالت عدیده
تا  1388تعادل اقلیمی منطقه را بر ه 
کردن بادهای ماسهای از جمله بادهای  120روزه سیستان و وقوع
.]55آن بهسوی
رسوبات
حمل
و
دریاچه
سطح
فرسایش
به
منجر
گذرند،
می
ها
دریاچه
این
روی
شدهکه از
سیستان
بادهای 1۰۰
سیل در پی بارش رگباری کوتاهمدت شده است[
است .جریان باد در سیستان
روزه موجب
اقتصادی را
اجتماعی و
افزایش سرعت بیابانزایی مسلح کردن بادهای ماسهای از جمله بادهای
به
منجر
اخیر
های
سالی
خشک
شود.
می
زابل
شهرستان
در کلیه فصول برقرار بوده و بادهای  120روزه در سیستان حاصل
شمالمدت شده است[.]55
جهت کوتاه
بارش ازرگباری
فصلپی
سیل در
بودهوقوع
سیستان و
 1۰۰روزه
تابستان
که در
پرفشار غربی
تودههای

روش تحقیق

این پژوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است که روش جمعآوری دادهها و اطالعات با
استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی است .جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل  ۰بخش است که بخش اول جامعه
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استان
مورد
منطقه
موقعیت
(:)1( :)1
شکلشکل
کشوروواستان
مطالعهدردرکشور
مطالعه
مورد
منطقه
موقعیت
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روش تحقیق

میشود .همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آماره آلفای
کرونباخ استفاده شده که  ۰/۸۷برای پرسشنامه اقتصادی۰/۷۵ ،
بــرای پرسشنامه کالبدی و ساختاری ۰/۸۲ ،بــرای پرسشنامه
مدیریتی ۰/۷۶ ،برای پرسشنامه اجتماعی -فرهنگی و ۰/۷۷
بــرای پرسشنامه زیستمحیطی بـهدســت آمــده و نشاندهنده
پایایی قابل قبولی است.
مؤلفههای این تحقیق با توجه به پژوهشهای انجامشده در
این زمینه و شرایط منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و در ادامه هم
مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل 2است.

ایــن پــژوهــش بــر اس ــاس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و
بــر حسب هــدف کــاربــردی اســت کــه روش جــم ـعآوری دادههـ ــا و
اطــاعــات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی است.
جامعه آمــاری در پژوهش حاضر شامل  2بخش است که بخش
اول جامعه متخصصان ،نخبگان و کارشناسان ســازمــانهــای
مرتبط با مدیریت بحران شامل (اساتید دانشگاه در گروههای
برنامهریزی شهری و شهرسازی ،مدیران شهری ،فرمانداری و
استانداری ،شهرداری(آتشنشانی) و  )...که بر اساس نمونهگیری
هدفمند تعداد  ۲۰نفر بهعنوان جامعه نمونه در این بخش تعیین
بحث و نتایج
شــد .در بخش دوم هــم جامعه آم ــاری شــامــل کلیه سرپرستان
در این بخش پژوهش ضریب تعیین و درصد هر یک از ابعاد
خانوارهای ساکن در شهر زابــل( 35هزار و  283خانوار) است که
تابآوری بررسی شده است .بر اساس اطالعات جدول( )3میتوان
بر اساس نمونهگیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 384
بیان داشت که میزان تأثیر سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل
سرپرست خــانــوار بـهعــنــوان جامعه نمونه در ایــن بخش تعیین
در ت ــابآوری شهر زابــل در مقابل مخاطرات در برخی از گویهها
شد .بــرای محاسبه میزان تأثیرات سازمانهای مدیریت بحران
مرتبههای متوسط به باال درصد بیشتری را و این درصدها مقدار
در افــزایــش ت ــابآوری شهر زابــل در مقابل مخاطرات از نــرمافــرار
زیادی از کل درصدها را به خود اختصاص دادهانــد؛ همچنین در
(SPSSآزمونهای همبستگی اسپیرمن و ضریب تعیین) استفاده
شد .سپس بهمنظور اولویتبندی ابعاد تابآوری از نرمافزا ر �Ex
جدول( )3ضریب تغییر هم محاسبه و بر اساس آن به گویهها رتبه
 pert Choiceو جهت رتبهبندی سازمانهای مدیریت بحران از
داده شده که رتبه یک به بعد ساختاری-کالبدی و رتبههای  2و
مدل  Fuzzy VIKORاستفاده شده است.
 3به ابعاد اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی داده شده و در پایان
از آنــجــایــی کــه پــرس ـشنــامــه گــفــتـهشــده بــر پــایــه گــویـههــای
رتبههای آخر هم به ابعاد زیستمحیطی و مدیریت داده شده و
مدل
ادامه هم
قو ویدر
ترتیبشد
انتخاب
منطقهـنمورد
نظران واین زمینه و
انجامبشده در
پژوهش
در توجه به
تحقیق با
مؤلفهها
هایصاح
ـدگــاه
تحقیق و دیـ
شدهی ج ـاینـدول()1
شناسایی
ترین
ضعیف
ترین و
مطالعه به
مقیاسها
شرایطکند ،ایـ
بیان می
:
است
زیر
شکل
شرح
به
پژوهش
مفهومی
کارشناسان فراهم شده ،بنابراین روایی صوری پرسشنامه تأیید
مقیاسها در سنجش تابآوری شهر زابل هستند .همچنین نمره
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شکل ( :)2مدل مفهومی پژوهش ،منبع.]22 ،22 ،22 ،25 ،22 ،23 ،22 ،25، 22 ،22[ :

شکل ( :)2مدل مفهومی پژوهش ،منبع.]48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،40 ،29 ،25، 24 ،22[ :

بحث و نتایج

در این بخش پژوهش ضریب تعیین و درصد هر یک از ابعاد تابآوری بررسی شده است .بر اساس اطالعات جدول( )۵میتوان بیان
داشت که میزان تأثیر سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل در تابآوری شهر زابل در مقابل مخاطرات در برخی از گویهها

ابعاد بیشترین نمره (باالی  )4را دارا بوده و کمترین نمره به بعد
زیستمحیطی داده شد.

هر یک از گویهها محاسبه شد که بهترتیب نمره تابآوری تمامی

جدول ( :)3ضریب تعیین و درصد سطوح تابآوری
تعداد

ردیف

ابعاد تابآوری

1
2
3
4
5

اجتماعی-فرهنگی
اقتصادی
ساختاری-کالبدی
زیستمحیطی
مدیریتی

انحراف معیار ضریب تغییرات

گویه

2/401
1/765
2/401
2/988
4/765

8
6
15
4
8

رتبه

1
2
3
5
4

0/092
0/104
0/108
0/186
0/145

شهر زابل

درصد سطوح تابآوری
بسیار پایین

پایین

تا حدودی

3/34
0/5
2/28
1/75
2/45

18/04
2/47
5/23
3/42
3/46

37/28
15/7
2/11
19/6
14/45

خیلی زیاد

زیاد

نمره تابآوری

4/57
4/42
4/44
4/21
4/31

24/12 23/52
43/15 38/25
54/25 36/11
33/6 41/67
37/13 43/52

جدول ( :)4همبستگی بین سازمانهای مدیریت بحران و گویههای تابآوری در شهر زابل
گویههای
تابآوری

متغیر
وابسته

متغیر
وابسته

متغیر
وابسته

r

p
0/001

سرمایه فرهنگی

0/612

0/000

تنوع اقتصادی و
ساختار شغلی

0/633

0/000

مصالح و مقاومت
ابنیه

برابری قومی و
جنسی

0/622

0/000

دسترسی به
شریانها

0/641

0/000

چینش ساختمانها

0/602

ترا کم جمعیتی

0/634

0/000

فضاهای باز

0/611

0/000

انسجام محالت

0/712

0/000

0/633

0/000

چینش ساختمانها

0/645

0/000

مقاومسازی
سایتهای تاریخی

0/663

0/000

0/587

0/001

مکانگزینی
تأسیسات خطرنا ک

0/663

0/000

پایداری محیط
زیستی

0/598

0/001

0/612

0/000

ظرفیت پناهگاهها

0/609

0/000

توجه به پایداری
محیط زیستی

0/541

0/001

مشارکت
عمومی

0/732

0/000

ظرفیت
زیرساختهای
درمانی و امدادی

0/721

0/000

تأ کید و توجه به
منابع آب

0/554

0/001

درآمد متوسط

0/554

0/001

تعداد ابنیه و
فضاهای عمومی

0/663

0/000

فضاهای سبز

0/511

0/001

نرخ مالکیت

0/663

0/000

ارتفاع ساختمانها

0/663

0/000

مقاومسازی
سایتهای تاریخی

0/633

0/000

نرخ اشتغال و
میزان درآمد

0/532

0/001

ترا کم ساختمانی

0/712

0/000

پایداری محیط
زیستی

0/521

0/001

مهاجرت
امنیت اجتماعی
و فرهنگی

کاربری زمین

0/553

0/001

0/611

0/000
0/000

سازمانهای مدیریت بحران

ساختار سنی

سازمانهای مدیریت بحران

حس تعلق

0/767

0/000

سرمایهگذاری و
تجارت

0/621

0/000

سازمانهای مدیریت بحران

مشارکت
عمومی

0/566

0/001

امنیت اقتصادی

0/554

0/001

الگوی و طراحی
صحیح معابر

0/542

پیرسون

r

p

گویههای تابآوری

r

p

گویههای تابآوری

نوع
آزمون

r

p

توجه به پایداری محیط زیستی

0/552

0/001

گویههای تابآوری

متغیر وابسته

تأ کید و توجه به منابع آب

0/622

0/000

فضاهای سبز

0/512

0/001

سرمایه مذهبی(تعداد مساجد)

0/533

0/001

تعامل نهادهای محلی با مردم و رضایت مردم از آنها

0/611

0/000

0/609

0/000

آموزش و آمادگی جوامع برای مدیریت بحران

0/552

0/001

تعداد کمیتهها و نهادهای محلی
درسآموزی از تجربه های قبلی بحران و سوانح

0/608

0/000

منابع و توزیع

0/551

0/001

سازمانهای مدیریت بحران

تنوع سیستم مدیریت بحران

0/611

0/000

عدم وابستگی و خوداتکایی سیستم مدیریت بحران

0/578

0/001

نوع آزمون

همبستگی پیرسون
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در مطالعه همبستگی بین گویههای تابآوری و سازمانهای
گام اول :تعیین وزن معیارها
مدیریت بحران شهر زابل بررسی مقادیر ضریب همبستگی پیرسون
در این بخش هریک از سازمانهای شهری ر اساس ابعاد مورد
نــشــان داد کــه بین تمامی گــویـههــای تـ ــابآوری و ســازمــانهــای
مطالعه ارزیابی میشوند و چون این نتایج به صــورت داده خام
مدیریت بــحــران شهر زابــل رابــطــه مثبت و مــعــنـیداری در سطح
وجود دارد ،توسط کارشناسان از یک تا  10ارزیابی شدند.
اطمینان  ۹۹درصد وجود دارد .ماتریس همبستگی بین گویههای
گام دوم :وزندهی فازی به ابعاد
مستقل با متغیر سازمان مدیریت بحران در شهر زابل در (جدول )4
در ایــن مرحله میتوان با متغیرهای زبانی وزن هر بعد را با
Expert Choice
استفاده از نرمافزار
آمده است.
کالبدیکرد که
محاسبه
نتایجوبهفرهنگی
اجتماعی
ساختاری-
مدیریتی
زیستمحیطی
اقتصادی
ابعاد
شرح نمودار زیر است(شکل .)3
ارزی ــاب ــی ابــعــاد ت ـ ــابآوری و اولــویـتبــنــدی
در ادامـ ــه هــم بــه
سازمان
ابعاد با
استفاده از
بحران در
سازمانهای
فرآیند)۰/5
روش،۰/75
استفاده از (،1
)۰/75
وزن،1 ،1
تعیین (
حاصل5از)۰/
های،۰/75 ،
وایکور )۰/5 ،۰/75یافته (1
مدل (،1
)۰/75
زابل۰5با،۰/5 ،۰/
شهر (
انتظامی
مدیریتنظامی و
سازمانهای
Expert
Choice
(
افزار
م
نر
مراتبی
سلسله
تحلیل
دهد،
ی
م
نشان
)
مطرح
مراحل
از
یک
هر
شرح
به
نتایج
که
شود
ی
م
پرداخته
فازی
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5( )۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/5 ،۰/75 ،1
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5( )۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
آمده ۰/۳۴۵)۰و(،1ابعاد
شده است.
بعد)۰/5
،۰/75
ت /75
دس ،1
فرهنگی)۰با وزن به(،1
اجتماعی،1و/5 ،۰/75
(
بعد)۰
(/5 ،۰/75 ،1
()۰/5 ،۰/75 ،1
اقتصادی،۰با)۰/5
 ،۰/۲۷بعد (/۰5 ،۰
آمده)۰/۰5
ت۰و۰و
وزن بهدس (
کالبدی،۰با)۰/5
ساختاری و (/۰5 ،۰
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/5 ،۰/۰5 ،۰
اداره آب
ابعاد
سازمان

شهرداری اقتصادی

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5( )۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
جدول ( :)5نتایج سازمانها و ابعاد
()۰/5 ،۰/۰5 ،۰
()۰/5 ،۰/۰5 ،۰
()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

ساختاری-کالبدی
ت
فرهنگی)۰/5 ،۰
)۰/5 ،۰/75اجتماعی و(/75 ،1
( ،1
مدیریتی ()۰/5 ،۰/75 ،1
محیطی)۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
(
زیس)۰
(/5 ،۰/75 ،1

)۰/75 ،۰/5)0/5
،۰/۰5
(( ،1
)۰/75 ،۰/5 ،۰)0/75
/۰5( ،1 ،1()۰/5 ،۰/75 ،)0/5
1( ،0/75)۰،1(/5 ،۰/75 ،1()0/5 ،0/75
()۰/75،1(،۰/5 ،۰/۰5()0/75 ،0/5 ،0/25
،0/75

سازمانهای
)۰/5 ،۰)0/75
/75 ،1،0/5
(( ،0/25
)۰/5 ،۰/75
(،1(،0/5 ،0/25
)۰/5 ،۰/75 ،)0/5
1( ،0/75)۰،1(/5 ،۰/75 ،)0/75
(1( ،0/5)۰،0/25
(/5 ،۰/75 ،1( )0/75 ،0/5 ،0/25
)0/75
نظامی و انتظامی
)0/5و)۰/۰5
۰(،0/75 ،1()۰/5 ،۰/۰5 )0/75و۰
۰)0/5و۰و،۰( ،1 ،1( )۰/۰5
(( ،0/75 ،1
(۰( )0/5 ،0/75)۰،1و۰و)۰/۰5
(۰و۰و/۰5
اداره برق
()0/5 ،0/75 ،1
()0/5 ،0/25 ،0

)0/5،۰،0/25
)۰/5 ،۰/۰5
(0و0و( ،0( )۰/5 ،۰/۰5 ،)0/25
(۰
)۰/5 ،۰/۰5 ،)0/5
۰( ،0/25)۰،0(/5 ،۰/۰5 ،)0/75
(۰( ،0/5)۰،0/25
(/5 ،۰/۰5 ،۰

مسکن)0/5 ،0/25
بنیاد (،0

)0/5،۰،0/25
)۰/5 ،۰/۰5
(( ،0
)۰/75 ،۰/5 ،)0/5
۰/۰5،0/25
( )۰،0(/75 ،۰/5 ،۰/)0/5
۰5( ،0/25
()۰/،0
75 ،۰/5 ،۰/۰5)0/5
( ،0/25
()۰/5،0(،۰/75 ،1

)0/5و)۰/۰5
۰(،0/25 ،0( )۰/5 ،۰/۰5)0/5و۰
۰)0/5و۰و،۰( ،0/25 ،0()۰/۰5
( ،0/25)۰،0(/5 ،۰/۰5 ،)0/75
(۰( ،0/5 )،0/25
(۰( )0/75 ،0/5 ،0/25و۰و۰/۰5

اداره آب

شهرداری

()0/5 ،0/75 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/75 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/75 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

(0و0و)0/25

(0و0و)0/25

(0و0و)0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0
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(0و0و)0/25

احمر )0/5 ،0/75
هالل (،1

بنیاد مسکن

()۰/5 ،۰/75 ،1

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5
()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

(0و0و)0/25

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()0/5 ،0/25 ،0

(0و0و)۰/5 ،۰/۰5)0/25
(،۰
)۰/75 ،۰/5 ،)0/5
۰/۰5،0/25
( )۰،0(/75 ،۰/5 ،۰/۰5
(
)۰/5 ،۰/۰5 ،۰()0/5 ،0/25
()۰/75،0(،۰/5 ،۰/۰5
(0و0و)0/25

)۰/75 ،۰/5)0/5
،۰/۰5
( ،0( )۰/75 ،)0/75
(1 ،1( ،0/5 ،0/25
)۰/75 ،1)0/75
(،1( ،0/5)۰،0/25
/75 ،۰/5 ،۰/)0/75
(۰5( ،0/5)،0/25
(۰/75 ،1 ،1
،0/25

)۰/5 ،۰/۰5
(( ،0
)۰/75 ،۰/5 ،)0/5
۰/۰5،0/25
( )۰،0(/75 ،۰/5 )0/75
(،۰/۰5(،0/5 ،0/25
)۰/5 ،۰/۰5 ،)0/75
۰( ،0/5
)۰/75
(،۰/5 ،۰/۰5()0/75 ،0/5 ،0/25
)0/5،۰،0/25
(،0/25

،0/25
)۰/75 ،۰/5)0/5
،۰/۰5
( ،0( )۰/75 ،1 )0/5
،1( ،0/25 ،0()۰/75 ،1 ،1)0/5
( ،0/25)۰،0(/5 ،۰/۰5 ،)0/75
(۰( ،0/5)،0/25
(۰/75 ،1 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

شبکه بهداشت

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()0/75 ،0/5 ،0/25

شبکه بهداشت

اداره برق

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()0/5 ،0/75 ،1

()0/5 ،0/75 ،1

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()0/5 ،0/75 ،1

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

)۰/۰5)0/75
)0/75و۰(،0/5 ،0/25()۰/۰5و۰و
(۰( ،0/5 ،0/25و۰
)۰/5 ،۰/۰5)0/75
(،۰( ،0/5 ،0/25
)۰/5 ،۰/۰5 ،)0/75
(۰( ،0/5)۰،0/25
(/5 ،۰/۰5 ،۰( )0/75 ،0/5 ،0/25
فرمانداری

)0/75
)۰/5 ،۰)0/75
/۰5 ،۰،0/5
(( ،0/25
)۰/5 ،۰/۰5
(،۰(،0/5 ،0/25
)۰/5 ،۰/۰5)0/75
(،۰( ،0/5 ،0/25
)۰/5 ،۰/۰5 ،)0/75
(۰( ،0/5)۰،0/25
(/5 ،۰/۰5 ،۰( )0/75 ،0/5 ،0/25

)0/5و)۰/۰5
)0/75و۰(،0/25 ،0( )۰/۰5و۰
(۰( ،0/5 ،0/25و۰
)۰/5 ،۰/۰5)0/75
(،۰( ،0/5 ،0/25
)۰/5 ،۰/۰5 ،۰()0/5 ،0/25
()۰/75،0(،۰/5 ،۰/۰5()0/75 ،0/5 ،0/25
()0/75 ،0/5 ،0/25
()0/75 ،1 ،1
()0/75 ،1 ،1
()0/75 ،0/5 ،0/25
()0/75 ،1 ،1

اداره راه و شهرسازی
هاللاحمر

()0/75 ،0/5 ،0/25

واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری
شهری/محمد پودینه

فرمانداری

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،1 ،1

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،1 ،1

()0/75 ،1 ،1

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

(0و0و)0/25

(0و0و)0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

)0/75
،0/5
ابعاد
(،0/25به
گام دوم :وزندهی فازی
()0/5 ،0/25 ،0

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰
()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()0/5 ،0/25 ،0

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()۰/5 ،۰/۰5 ،۰

()۰/75 ،۰/5 ،۰/۰5

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

(0و0و)0/25

(0و0و)0/25

()0/5 ،0/25 ،0

()0/5 ،0/25 ،0

()0/75 ،0/5 ،0/25

()0/75 ،0/5 ،0/25

شرح نمودار
)0/5ه کرد که نتایج به
محاسب
مرحلهو میتوان با متغیرهای زبانی وزن هر بعد را با استفاده از نرمافزار Expert Choice
در ایناداره راه
()0/5 ،0/25 ،0
(،0/25 ،0
()0/5 ،0/25 ،0
()0/5 ،0/25 ،0
()0/5 ،0/25 ،0
شهرسازی
()0/75 ،0/5 ،0/25
()0/75 ،0/5 ،0/25
()0/5 ،0/25 ،0
()0/75 ،0/5 ،0/25
زیر است(شکل )0/75 ،0/5 ،0/25( .)۵

شکل ( :)2وزن نهایی ابعاد تابآوری
شکل ( :)3وزن نهایی ابعاد تابآوری

وزن بهدستآمده  ،۰/۲بعد مدیریتی با وزن بهدستآمده ،۰/۱۱
بعد زیستمحیطی با وزن بهدستآمده  ۰/۰۷۵و بهترتیب باالترین
و پایینترین ابعاد تابآوری را به خود اختصاص دادهاند.
گام سوم :محاسبه مقادیر جمع فازی برای هر سازمان
در این مرحله نیاز است تا اعداد فازی برای هر سازمان با هم
جمع شود و بهطور جدا گانه متوسط پاسخدهندگان برای هر بعد
محاسبه شد( .جدول .)6
گام چهارم :دیفازی کردن ماتریس تصمیمگیری و وزن فازی هر
بعد برای تبدیل به اعداد قطعی
در این مرحله با یکپارچهسازی نظر پاسخگویان به پرسشها
در هر سازمان برای هر یک از نماگرها در هر سازمان یک عدد فازی
بهدست آمد که حاصل میانگین نظرهای نمونهها بود .سپس الزم
است از طریق فازیزدایی یا دیفازی کردن اعداد فازی بهدستآمده
در طی محاسبات از حالت فازی خارج و به اعداد حقیقی تبدیل
شوند.
گام پنجم :محاسبه ماتریس وزنی برای وزندار کردن است که
مقادیر ماتریس نرمال هر یک از گزینهها در وزن ابعاد (که پیشتر از
روشهای دیگر بهدست آمده بود) ضرب میشود.

گام ششم :تعیین مقادیر باالترین و پایین ترین ارزش ماتریس
نرمال وزنی
بزرگترین و کوچکترین عدد هر ستون تعیین میشود.
در این مرحله باالترین و پایینترین ارزش توابع ابعاد از ماتریس
تصمیمگیری استخراج شد.
در اینجا منظور از بزرگترین عدد یعنی عددی که بیشترین
ارزش مثبت را داراست و کوچکترین یعنی بیشترین ارزش منفی.
پس ا گر ابعاد ما از نوع منفی باشد ،بزرگترین عدد برعکس
میشود؛ یعنی کمترین مقدار میشود و کوچکترین بیشترین مقدار
میشود و بالعکس.
گام هفتم :محاسبه مقدار  Qو رتبهبندی نهایی سازمانها
در این مرحله شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی هر گزینه
اســت ،محاسبه شــد .مقدار  Qبیانگر رتبه نهایی هر ســازمــان از
مجموع ابعاد مورد مطالعه است .در اینجا  Vوزن استراتژی اکثریت
معیارها یا حدا کثر مطلوبیت گروهی است .مقدار  Sمیزان فاصله
از راه حل ایــدهآل مثبت گزینه iام را نشان میدهد .به عبارتی
مقدار  Rنشاندهنده فاصله از راه حل ایدهآل منفی برای گزینه iام
است .زمانی که  Vبزرگتر از  0/5است ،شاخص  Qحداکثر توافق
را دارد .زمانی که  Vکوچکتر از  0/5است ،نشاندهنده حداکثر
نگرش منفی است .همچنین بر اساس مقادیر  Qمیتوان گزینهها

جدول ( :)6محاسبه مقادیر جمع فازی برای هر سازمان
ابعاد سازمان

زیستمحیطی

اقتصادی

مدیریتی

ساختاری-کالبدی

اجتماعی و فرهنگی

سازمانهای نظامی و
انتظامی
اداره آب
شهرداری
ادراه برق
بنیاد مسکن
شبکه بهداشت

()0/33 ،0/082 ،0

(0و)0/49 ،0/24 ،

()0/49 ،0/49 ،0/99

()0/49 ،0/49 ،0/66

()0/49 ،0/49 ،0/24( )0/49 ،0/49 ،0/24

()0/66 ،0/49 ،0/41

()0/49 ،0/41 ،0/49

()0/66 ،0/49 ،0/41

()0/66 ،0/49 ،0/41

()0/58 ،0/42 ،0/16

هاللاحمر

()0/58 ،0/68 ،0/90

()0/49 ،0/49 ،0/24

(،0/82 ،0/74
)0/66

(،0/82 ،0/74
)0/66

()0/58 ،0/42 ،0/16

فرمانداری
اداره راه و شهرسازی

()0/49 ،0/49 ،0/24

()0/49 ،0/49 ،0

()0/49 ،0/49 ،0

()0/33 ،0/092 ،0

()0/49 ،0/082 ،0

()0/49 ،0/41 ،0/24

()0/49 ،0/41 ،0/24

()0/49 ،0/24 ،0

()0/58 ،0/41 ،0/16

()0/58 ،0/41 ،0/16

()0/50 ،0/42 ،0/75

()0/66 ،0/75 ،0/58

()0/50 ،0/066 ،99

()0/58 ،0/75 ،0/90

(،0/58 ،0/75
)0/58

()0/49 ،0/24 ،0/24

()0/41 ،0/16 ،0/58

()49 ،0/24 ،0

()0/49 ،0/0،10

()49 ،0/24 ،0

()0/49 ،0/49 ،0/90

()0/49 ،0/49 ،0/90

()0/49 ،0/66 ،0/99

()0/49 ،0/49 ،0/90

()0/8 ،0/58 ،0/75

()0/33 ،0/082 ،0

()49 ،0/24 ،0

()49 ،0/24 ،0
()49 ،0/24 ،0
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جدول ( :)7دیفازی کردن ماتریس تصمیمگیری و وزندهی هر بعد برای تبدیل به اعداد قطعی

سازمانهای نظامی و انتظامی
اداره آب
شهرداری
اداره برق
بنیاد مسکن
شبکه بهداشت
هاللاحمر
فرمانداری
اداره راه و شهرسازی

0/386
0/490
0/460
0/383
0/490
0/470
0/470
0/246
0/440

0/333
0/303
0/460
0/570
0/386
0/303
0/246
0/493
0/440

0/348
0/576
0/553
0/603
0/246
0/470
0/410
0/493
0/570

0/493
0/620
0/460
0/576
0/246
0/470
0/410
0/521
0/523

0/383
0/576
0/553
0/576
0/576
0/523
0/523
0/631
0/523

واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری
شهری/محمد پودینه

ابعاد
سازمان

اقتصادی

زیستمحیطی

مدیریتی

ساختاری-کالبدی

اجتماعی و فرهنگی

را رتبهبندی کرد .گزینههایی که مقدار  Qدر آنها بیشتر باشد ،در
اولویت باالتری قرار میگیرند و مقادیر  Qکوچکتر به معنای قرار
گرفتن در رتبه پایینتر است.
جدول ( :)8مقادیر  Qبهدستآمده سازمانهای شهری
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سازمان

Q

اولویت

سازمانهای نظامی و انتظامی
اداره آب
شهرداری
ادراه برق
بنیاد مسکن
شبکه بهداشت
هاللاحمر
فرمانداری
اداره راه و شهرسازی

0/615
0/256
1
0/356
0/556
0/674
0/623
0/710
0/543

5
1
9
2
3
7
6
8
4

نــتــایــج نــهــایــی م ــدل وای ــک ــور فـ ــازی نــشــان داد ک ــه در بین
ســازمــانهــای مطر حشده ،شــهــرداری بیشترین میزان تأثیر را در
تابآوری شهری زابل به خود اختصاص داده است .سازمانهای
اداره بــرق و اداره آب هــم کمترین مــیــزان تأثیر را در ت ــابآوری
شهری زابــل در مقابل مخاطرات به خــود اختصاص دادهان ــد .بر
اساس نتایج بهدستآمده ،سازمانهای مدیریت بحران بیشترین
میزان تأثیر را در تــابآوری اجتماعی داشتهاند .همیشه در زمان
بحران زمانی که از تــابآوری اجتماعی صحبتی به میان میآید،
از ت ــابآوری اجتماعی در مقابل بحرانها از ظرفیت و توانایی
خاصی در شهروندان ،شبکههای اجتماعی ،خانوارها و محالت
صحبت میشود که همه اینها حاصل توانمندسازی جوامع محلی
در مقابل بحرانهاست .سازمانهای مدیریت بحران با تأ کید بر
تابآوری اجتماعی به تحقیق پایداری اجتماعی در برابر سوانح از
یکسو بر شکلگیری ،حفظ گروههای اجتماعی و جوامع محلی و
از سوی دیگر بر ارتقای سرمایه اجتماعی ،ارتقای حس دلبستگی
به مکان و حس جامعه محلی ،افزایش مشارکت ساکنان در مراحل
مختلف بحران و شکلگیری پیوندهای اجتماعی دست مییابند.

نتیجهگیری
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری
شهری/محمد پودینه

این پژوهش با هدف کلی بررسی جایگاه سازمانهای مدیریت
بحران در افزایش تابآوری شهری زابل صورت پذیرفته است.
نتایج کلی نشان داد که بین تمامی گویههای ت ــابآوری و
سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل رابطه مثبت و معنیداری
در سطح اطمینان  ۹۹درصد وجود دارد .این نتایج اذعان دارد که
سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل در برنامههای خود ابعاد و
شاخصهای تابآوری در برابر مخاطرات را مورد توجه دارند.
نتایج ایــن قسمت از پــژوهــش حاضر بــا نتایج پژوهشهای
روگاتکا و همکاران ( )2020که نشان داد ،برنامهریزی فضایی در
لهستان از چارچوب قانونی مناسبی برای اجرای تابآوری شهری
بــرخــوردار اســت ،اما دستیابی به کاربرد کامل مفهوم مــورد سطح
اجرایی نیاز به برنامهریزی دارد و عبدالهی و همکاران ()1395

که نشان دادند که بین تابآوری شهروندان و مؤلفههای نهادی
و کالبدی-محیطی در برابر بحرانهای طبیعی بهویژه زلزله رابطه
معناداری وجود دارد .در نهایت هم عزیزپور و همکارن ( )1390که
نشان داد هماهنگی بین سازمانهای درگیر در بحران و ساختار
تشکیالت آنها برای هدایت عملیات امداد و نجات در سازمانهای
کافی و مورد توجه است هم راستاست.
همچنین از دیــدگــاه متخصصان از میان ابعاد ت ــابآوری در
سازمانهای مدیریت بحران شهر زابل بعد اجتماعی و فرهنگی با
وزن بهدستآمده ( )0.345در اولویت نخست و شهرداری در بین
سازمانهای درگیر در مبحث مدیریت بحران بیشترین میزان تأثیر
را در افزایش تابآوری شهری زابل به خود اختصاص داده است.
نتایج ایــن بخش از پژوهش با نتایج تحقیق محمودزاده و
هریسچیان( )1397ناهمسوست؛ زیــرا آنها نشان دادنــد ،در بین
ابعاد تــابآوری بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد تــابآوری در
اولویت است.
سایر نتایج نشان از این موضوع دارد که سازمانها ،ادارات و
نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در شهر زابل در شرایط متفاوتی
بر اساس افزایش تابآوری شهری قرار دارند.
در نهایت باید افزود :در شرایط خاص جغرافیایی شهر زابل و
اجتنابناپذیر بودن وقوع مخاطرات و بحران ،همچنین ضرورت
کاستن از نتایج زیــان بــار بـحــران و افــزایــش ت ــابآوری در مقابل
مــخــاطــرات الزم اســت بــه اصــول راه ـبــردی زیــر بــرای اطمینان از
مدیریت درست بحران توجه شود:
•نوشتن یــک برنامه هماهنگی پاسخ بــه بــایــای طبیعی و
افزایش تابآوری در سطح سازمانهای مدیریت بحران شهر
زابل و تجدیدنظر در آن هر چند سال یک بار الزم است که
باید در آن شرح وظایف و مسئولیتهای تمامی سازمانها و
نهادهای پاسخگو در بالیای طبیعی با ذکر جزئیاتی از جمله
شناسایی نقاط ارتــبــاط هــر کــدام از ســازمــانهــا و چگونگی
همکاری با یکدیگر مشخص شود.
•افــزایــش هماهنگی مــیــان ســازمــانهــای مـسـئــول و تهیه
برنامههای مرتبط با هدف ارتقای بستر و روابط نهادی.
•تهیه طر حها و برنامههایی با هدف افزایش سطح آ گاهیهای
مردم در زمینه بحران و مراحل گوناگون مدیریت بحران.
•ارائه برنامه زمانبندی شده در جهت توسعه زیرساختهای
مــدیــریــت ب ـحــران در شـهــر زابـ ــل کــه در آن ه ـمــزمــان باید
فرهنگسازی و آماده کردن برای مقابله با بحران مردم از
طریق رسانههای گروهی و اجتماعی مورد توجه باشد.
•بــرگــزاری دورههـ ــای آمــوزشــی متعدد نظیر ام ــداد و نجات،
کـمـکهــای اول ـیــه ،تهیه و تــوزیــع بــروشــورهــای آمــوزشــی،
تمرینهای اضطراری مدیریت بحران ،تشکیل گروههای
مدیریت بحران شهری و ایجاد کمیته بحران با گروههای
مردمی در شهر زابل.
•پیشنهاد میشود ،جهت ارتقای سطح مدیریت اطالعات
م ــدی ــران در س ــازم ــانه ــای مــرتــبــط بــا مــدیــریــت ب ـحــران از
تکنیکهایی نظیر جمعآوری اطالعات ،ارزیابی مخاطرات
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