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چکیده

برنامهریزی و مدیریت سوانح و حوادث طبیعی که سبب تحمیل خسارتهای جانی ،مالی و محیطی به فضاها و ساکنان مناطق شهری میشود،
باید بهمنزلهی یک راهبرد اساسی در همهی مراحل برنامهریزی و برنامههای توسعهی شهری مد نظر قرار گرفته شود .توجه به این امر ،بهویژه برای
بافتهای فرسوده ،بهمنزلهی زیرسیستمهایی از سیستم شهری ،که دچار بیسازمانی ،بیتعادلی و بیقوارگی بوده و انجام عملیات خدماترسانی و امداد
و نجات را در هنگام بروز بحرانها با مشکل مواجه میسازد ،حائز اهمیت فراوانتری است .بر این اساس در این پژوهش به برنامهریزی مدیریت بحران
در بافت فرسودهی منطقهی چهار شهر مشهد با استفاده از روش  SWOTو  QSPMپرداخته شده است .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی
است .در این پژوهش ابتدا نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی چهار شهر مشهد شناسایی گردید.
سپس با استفاده از مدل  SWOTراهبردهایی متناسب با وضعیت درونی و بیرونی بافت ارائه گردید .در مرحلهی بعد ضمن تعیین وضعیت محدودهی
مورد مطالعه با استفاده از ماتریس داخلی ـ خارجی ،راهبردهای وضعیت جاری محدودهی مورد مطالعه با استفاده از مدل  QSPMمورد اولویتبندی
قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که وضعیت موجود مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی چهار شهر مشهد در حالت انطباقی قرار
دارد .ازاینرو برای مدیریت بحران در این بافت باید ضمن توجه به نقاط ضعف درون بافت ،در بهرهگیری از فرصتهای بیرونی با هدف رفع نقاط ضعف
سعی کرد .بدینمنظور استفاده از سیاستهای تنظیم مجدد زمین ،گسترش عدالت اجتماعی و تسریع در روند نوسازی و بهسازی بهویژه مقاومسازی
ساختمانها میتواند مدیریت صحیح و منطقی بحران در این بافت را به همراه داشته باشد.
واژههای کلیدی :بافت فرسوده ،مدیریت بحران ،روش  ،SWOTروش  ،QSPMشهر مشهد
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مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

hile natural disasters and crisis cause damages and casualties on urban areas and residents, planning and management
of natural disaster should be considered as a major approach in all stages of redevelopment plans of urban areas.
The role of this issue becomes more critical when the old and heritage areas with disordered planning are considered. This
disorderliness could completely interrupt the procedure rescue and relief services during emergency condition. This study
aims to present emergency management planning for the fourth district of Mashhad by QSPM and SWOT techniques. This
study is an applied research which tries to identify strength, opportunity, weakness and threats for emergency management
for old urbanization of fourth district of Mashhad. Then, by using SWOT approach the new policies are introduced. In
– the next step, QSPM was employed to rank the policies while current situation of study area was evaluated by internal
external matrix. The results showed that the current situation of crisis management in the context of the research area is in
the reflection mode. Hence, the following approaches should be considered as redeveloping the land-use policies, promote
social justice and expedite the process of modernization and improvement of retrofitting buildings, especially in the context
of a crisis management.
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مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

در سالهای اخیر سوانح و حــوادث طبیعی در جهان ساالنه
حــدود  50تــا  100میلیارد دالر و در برخی از ســالهــا بیش از 450
میلیارد دالر برای بشر هزینه و به طور متوسط حدود  250000نفر
تلفات داشته است .البته از این تعداد تلفات ،حدود  95درصد آن
در کشورهای جهان سوم ،جایی که بیش از  4/2میلیارد نفر زندگی
میکنند ،رخ داده است [.]1
ایران نیز یکی از کشورهای جهان سوم و همچنین یکی از 10
کشور آسیبپذیر جهان در برابر بالیای طبیعی بهویژه زلزله است و
به علت قرارگیری در امتداد کمربند لرزهخیزی آلپ ـ هیمالیا همواره
با احتمال وقوع بحرانهای طبیعی همراه بوده است .بهطوریکه
از  40نوع بالیای طبیعی ثبت شده در جهان 31 ،نوع آن در ایران
به وقوع پیوسته است [ .]2ایران بهمنزلهی یک کشور زلزلهخیز
 69درصد از مساحت آن روی گسلهای فعال یا حواشی آنها قرار
دارد [ ]3و  35درصد مساحت آن با خطر جدی زمینلرزه مواجه
است [ .]4تراکم انسانی و ساختمانی ،احداث بناهای نامقاوم و
فرسوده شدن بسیاری از ساختمانها موجب آسیبپذیری بیش
از حد نواحی شهری ایــران ،بهویژه شهرهای بــزرگ آن ،در برابر
سوانح و حوادث طبیعی شده است .بهطوریکه طی  90سال اخیر
 120000نفر در کشور جان خود را از دست دادهانــد و در این بین
بیشترین تلفات انسانی ( 76درصد) ناشی از زلزله بوده است [.]5
ازای ـنرو برنامهریزی بــرای بحرانهای طبیعی که سبب تخریب
سکونتگاههای انــســانــی ،گسسته شــدن رون ــد زنــدگــی و تحمیل
خــســارتهــای اقــتــصــادی ،اجتماعی و محیطی [ ]6در مناطق
شهری میشود ،باید بهمنزلهی یک راهبرد اصلی و اساسی ،در
همهی مراحل برنامهریزی شهری و برنامههای توسعهی شهری
مد نظر قرار گرفته شود [ ،]7زیرا ضمانت دستیابی به توسعهی
پایدار و کاهش آسیبپذیریهای شهری در درجهی اول بر وجود
برنامهریزی و آمادگی در پاسخگویی به حوادث و بالیای طبیعی در
گسترهی کالبدی شهر استوار است [.]8
از جمله تحقیقاتی که تاکنون در زمینهی مدیریت بحران
انجام شده میتوان به مــوارد زیر اشــاره کــرد :کــردوانــی ،قنبری و
اطلسی ( )1390به برنامهریزی مدیریت بحران حــوزهی شهری
فــســا ،ب ــرای کــاهــش خــســارات نــاشــی از زلــزلــه پــرداخــتـهانــد .نتایج
تحقیقات آنها به تعیین مسیرهای مناسب برای توسعهی آتی
شهر فسا با حداقل احتمال بروز خسارتهای ناشی از بحران زلزله
منجر شــده اســت [ .]9در تحقیق دیــگــری شمس و همکارانش
( )1390به بررسی مدیریت بحران زلزله در بافتهای فرسودهی
محلهی فیضآباد شهر کرمان پرداختهاند .نتایج تحقیقات آنها
ضمن تهیهی نقشهی آسیبپذیری محلهی مذکور نشان داد که
 70/61درصد محلهی فیضآباد آسیبپذیر است [ .]10همچنین
زیویار ( )1389به مدیریت بحران در بافتهای فرسودهی شهری
با تأ کید بر تأسیسات زیر شهری پرداخته است .نتایج تحقیقات
وی ضمن تشریح تأثیر زلــزلــه بــر تأسیسات زیربنایی بــه ارائ ـهی
راهــکــارهــایــی بــرای مــقــاومســازی تأسیسات زیربنایی بـهویــژه در
بافتهای فرسوده منجر گردید [.]11

یکی از تهدیدات جــدی بسیاری از شهرهای ایــران ،بهویژه
کــانشـهــرهــای آن (بــه علت بــافــت فـشــرده و جمعیت زی ــاد) ،در
هنگام زلزله فرسودگی بخشهای اعظمی از بافتهای درونــی
آنها است [ .]12بافتهای فرسوده بهمنزلهی زیر سیستمهایی
ً
از سیستم شهری [ ،]13عمدتا بخشهایی از شهر هستند که از
چرخهی تکاملی حیات آن جدا شدهاند و به شکل کانون مشکالت
و نارساییها [ ،]14مانعی جدی در مقابل تحوالت مثبت و مؤثر
نظامهای شهری هستند [ .]15لذا این بافتها در هنگام وقوع
بــحــرانهــای طبیعی ،بـهویــژه زلــزلــه ،بــه دالیـلــی همچون رعایت
نکردن معیارهای فنی و مهندسی در ساخت بنا ،شبکهی ارتباطی
ناکارآمد ،نبود تأسیسات و تجهیزات شهری و فرسودگی بیشتر در
معرض آسیبپذیری و خطر قرار میگیرند [ .]16ازاینرو توجه به
مسئلهی مدیریت بحران در بافتهای فرسودهی شهری دارای
ضــرورت و اهمیت فــراوانــی اســت .برخالف بسیاری از تحقیقات
ً
گذشته ،که صرفا به بررسی خصوصیات کالبدی بافتهای فرسوده
از نگاه مدیریت بحران پرداختهاند ،در این پژوهش سعی شده
است مسئلهی بافتهای فرسوده با ترکیبی از نگاه مدیریت بحران
و برنامهریزی استراتژیک (راهبردی) مورد بررسی قرار گیرد ،تا از
این طریق بتوان مدیریتی منطقی و بهینه در هنگام بحران در
بافتهای فرسوده داشت.
ض ــرورت توجه بــه مدیریت بـحــران در بــافـتهــای فــرســوده،
بهویژه برای شهر مشهد ،از یک سو به دلیل وجود بارگاه ملکوتی
امام رضا (ع) و بهتبع آن پذیرایی از میلیونها زائر داخلی و خارجی
در سال و از سوی دیگر به دلیل وجود  2300هکتار بافت فرسوده در
این شهر و در عین حال فاصلهی حدود  20کیلومتری این شهر با
ً
یک گسل  100کیلومتری در شرق و جنوب شرقی و فاصلهی تقریبا 2
کیلومتری با یک گسل در حدود  90کیلومتر در جنوب و جنوب غربی
[ ]4و عبور گسل کواترنری شمال مشهد با روند خطی (که ادامهی
گسل توس بوده) از شمال غرب ـ جنوب غرب این شهر حائز اهمیت
فراوان 
ی است [ .]17بنابراین از آنجایی که یکی از پیشنیازهای
توسعهی پایدار و همهجانبهی بافتهای فرسودهی شهر مشهد،
تبیین برنامههای پیشگیری و کاهش خسارات در سوانح طبیعی
بهویژه زلزله است و همچنین الزم ـهی یک برنامهریزی صحیح
بــرای بافتهای فــرســودهی شهری در هنگام بحران ،شناسایی
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران و
ارائهی راهبردهایی متناسب با شرایط موجود این بافتها در قالب
برنامهای مدون و جامع با توجه به شرایط درونی و بیرونی آنها
است ،بر این اساس در این پژوهش به شناسایی نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران و ارائـهی راهبردهای
متناسب با وضع موجود بافت فرسودهی منطقهی چهار شهر مشهد
که دارای بیشترین میزان بافت فرسوده در بین تمامی مناطق شهر
مشهد است (حدود  30درصد از  2300هکتار بافتهای فرسودهی
شهر مشهد) پرداخته شده است .تصویر  1نشاندهندهی نقشهی
پــرا کــنــدگــی گــسـلهــا در سـطــح ک ـشــور ،اســتــان خــراســان رض ــوی و
شهرستان مشهد است و تصویر  2نحوهی توزیع فضایی بافتهای
فرسوده را در سطح شهر مشهد ،بر حسب منطقه ،نشان میدهد.

تصویر  :1نقشهی گسلهای ایران ،استان خراسان رضوی و شهرستان
مشهد

روش تحقیق

پــژوهــش حــاضــر بــه لــحــاظ هــدف از نــوع کــاربــردی اســت که
با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شــده اســت .در این
پژوهش ابتدا از طریق بررسیهای کتابخانهای و بهرهگیری از
نظر کارشناسان و متخصصان در امر بافتهای فرسوده و مدیریت
بحران ،عوامل درونــی (نقاط قوت و ضعف) و بیرونی (فرصت و
تهدید) پیش روی مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی
چهار شهر مشهد شناسایی شدند .سپس برای کسب دیدی جامع و
مبتنی بر واقعیت ،با استفاده از روش دلفی عوامل درونی و بیرونی
مؤثر بر بافت مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند .در مرحلهی بعد
برای تعیین وزن هر یک از عوامل با طراحی پرسشنامه از کارشناسان
و متخصصان ،با تأ کید بر کارشناسانی که هم در زمینهی بافت
فــرســوده (ب ـهویــژه بــافــت فــرســودهی منطقهی م ــورد مطالعه) و
هم مدیریت بحران تخصص داشتند ،در قالب  86پرسشنامه
نظرخواهی شد .سپس دادههــای جمعآوری شده بر اســاس مدل
 SWOTتجزیه و تحلیل و راهبردهایی متناسب با عوامل درونی و
بیرونی بافت منطقهی مورد مطالعه ارائه گردید .در مرحلهی بعد
وضعیت جاری بافت فرسودهی مورد مطالعه با استفاده از ماتریس
 IEترسیم و راهبردهای وضعیت موجود بافت با مدل  1 QSPMاز
2
طریق نظرخواهی از کارشناسان مرحلهی قبل و تعیین میزان TAS
اولویتبندی شدند .تصویر  3الگوی سازمانی مدیریت راهبردی را
نشان میدهد .بر اساس الگوی مدیریت راهبردی سازمان ابتدا

باید اهداف خود را بر مبنای ارزشها ،آرمانها و مأموریتها ترسیم
نماید ،سپس با شناسایی عوامل داخلی و خارجی و ترسیم ماتریس
 EFEو  IEFباید به ارائهی راهکارهایی بهینه بپردازد ،در مرحلهی
بعد با اولویتبندی راهکارهای بهینه ،زمینهی اجرای راهکارها را
برحسب اولویت فراهم ســازد ،سپس به کنترل (پایش) و ارزیابی
وضعیت بپردازد .البته سازمان با پایش و ارزیابی وضعیت میتواند
متناسب با تغییر شرایط در گذر زمان ،در عوامل داخلی و خارجی
بازنگری نماید ،همچنین پس از پایش و ارزیابی وضعیت سازمان
میتواند نسبت به اهداف متصور تغییراتی ایجاد نماید.

مبانی نظری
برنامهریزیراهبردی
مدیریت راهبردی ،برنامهای هماهنگ ،جامع و پیوسته است
که استعداد ممتاز سازمان را با محیط پیوند داده و هدف آن ،تحقق
خواستههای سازمان از طریق اعمال مدیریت صحیح بر سازمان
است [ .]20فرایند مدیریت راهبردی در برگیرندهی سه مرحلهی
اصلی است:
تدوین راهبردها ،اجرای راهبردها و ارزیابی راهبردها .مقصود
از تدوین استراتژی (راهبرد) تعیین مأموریت سازمان ،عواملی که
در محیط خارجی یک سازمان را تهدید ،یا فرصتهایی را به وجود
میآورند ،نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،هدفهای بلندمدت،
در نظر گرفتن راهبردهای گوناگون و انتخاب راهبردهای خاص

SWOT

تصویر  :3الگوی مدیریت راهبردی []19
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QSPM

تصویر  :2پرا کندگی فضایی بافتهای فرسودهی شهر مشهد []18

تصویر  :4تعامل بخشهای سهگانهی مدیریت راهبردی []21
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ب ــرای ادام ـ ـهی فعالیت اس ــت .مـ ــواردی کــه در زمــیــنـهی تدوین
راهبردها مطرح میشوند ،عبارتاند از :تعیین نوع فعالیتی که
سازمان میخواهد به آن بپردازد ،فعالیتهایی را که میخواهد
متوقف ســازد ،شیوهی تخصیص منابع ،تصمیمگیری دربــارهی
گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتها [ .]19تصویر  4ارتباط
و تعامل بین بخشهای سهگانهی مدیریت راهــبــردی را نشان
میدهد .مدیریت راهــبــردی حلقهی رابــط بین سه بخش اصلی
اجرای راهبرد ،تدوین و ارزیابی آن است.
منشأمفهومبحران
بحران از ریشهی واژهی  Crisisاز کلمهی یونانی  Krineinبه
معنی نقطهی عطف بهویژه در مورد بیماری است ،همچنین به
معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی ـ اقتصادی است .در
عین حال ،بحران به نقطهی حساسی تلقی میشود ،که در نهایت
ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد .مانند
مرگ و زندگی ،تعادل یا ناپایداری [ .]22بحرانها از لحاظ ماهیت،
بزرگی و شدت متفاوتاند ،اما تمامی آنها عواقبی به بار میآورند
3
که میتواند توانایی کارکردی سازمان یا نظام را مختل سازد .روبرتز
تصریح میکند که به راستی تعریف بحران امر ســادهای نیست،
زیرا این مفهوم ،به سبب ماهیت بهرهوری فرا گیر آن ،دارای خأل
معنایی ،تکنیکی ،عملیاتی و مورد اجماع است [.]23
مدیریتبحران
در رابطه با مدیریت بحران تعاریف متعددی ارائه شده است.
مدیریت بحران دانشى کاربردى است که طى آن با مشاهدهی
سیستماتیک (روشمند) بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها ،میتوان
پیشگیریهای الزم را انــجــام داد و در صــورت بــروز بــحــران ،در
خصوص کاهش اثرها ،امدادرسانی سریع و بهبود و بازسازى اوضاع
اقدام نمود [ .]24مدیریت بحران در واقع پیشگیری ،برنامهریزی،
تست و ارزیابی برای کاهش و به حداقل رساندن عواقب ناشی از
بحران است و به عبارت دیگر به حداقل رساندن خطر با استفاده
از ابــزارهــای مدیریت ایمنی و سیستمهای امنیتی اســت [.]25
استیوفینک در تعریفی ،مدیریت بــحــران را بــرنــامـهریــزی بــرای
اتفاقات اجتنابپذیر میداند [ .]26مدیریت بحران به مجموعه
اقدامهایی اطالق میشود که قبل از وقوع ،در حین وقوع و بعد از
وقوع سانحه ،برای کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آن انجام
میگیرد [ .]27به طور کلی کاهش آثار سوء بحران ،آمادگی و بهبود
اوضــاع پس از وقــوع بحران از مهمترین وظایف مدیریت بحران
است [.]28

بافتشهری
بافت شهری عبارت است از دانهبندی و درهمتنیدگی فضاها
و عناصر شهری که به تبع ویژگیهای محیط طبیعی ،بهویژه
توپوگرافی و اقلیم در محدودهی شهر یعنی بلوکها و محلههای
شهری به طور فشرده یا گسسته و با نظم خاصی جایگزین شدهاند
[ .]29به عبارت دیگر بافت هر شهر نحوهی شکلگیری و مراحل
رشد و توسعهی شهر را در طول تاریخ نشان میدهد .یکی از عوامل
اصلی و بسیار مهم شکلگیری شهر در گذشته عوامل طبیعی بوده
اســت .سه عامل توپوگرافی زمین ،آب و هوا و منابع آب ،عوامل
اساسی و مهم طبیعت هستند که در بافت قدیمی شهرهای ایران
تأثیر عمیقی به جا گذاشتهاند [ .]30بافتهای شهری بهمنزلهی
کمیتی پویا و در حــال تغییر هـمــواره از ســه عنصر مرتبط بــه هم
تشکیل میشوند.
الــف .طراحی شبکههای ارتباطی که آرایــش شبکهی خیابانها
و گذرها و الگوی تفکیک زمین و بناها را مشخص میسازد
و تحت تأثیر شیوهی زندگی ،معیشت و فرهنگ شهروندان
است.
ب .الگوهای کــاربــردی که کاربریهای زمین و فضاها را نشان
میدهد.
ج .طــراحــی فضاها یــا ساختارهای کالبدی بــر روی زمین کــه در
مجموع ،بافت شهری را تشکیل میدهد [.]31
4
بافت فرسوده
بخشهایی از بافت شهر که از لحاظ کالبدی دارای کیفیت
نامناسب فیزیکی است و در معرض آسیبها قرار دارند .این بافتها
به لحاظ کالبدی و معماری و مورفولوژیک واجد هیچگونه ارزش
کارکردی نیستند [ .]32ابعاد گوناگون فرسودگی عبارتاند از.1 :
فرسودگی کالبدی ـ سازهای؛  .2فرسودگی کارکردی؛  .3فرسودگی
در تصویر ذهنی (فرسودگی بـصــری)؛  .4فرسودگی «قانونی» و
«رسمی»؛  .5فرسودگی مکانی؛  .6فرسودگی مالی؛  .7فرسودگی
نسبی یا اقتصادی [ .]33ایــن بافتها را از طریق سه شاخص
میتوان تشخیص داد .1 :ریزدانگی :بلوکهای شهری که بیش
از  50در صد قطعات آنها مساحتی زیر  200متر داشته باشند؛ .2
نفوذناپذیری :بلوکهای شهری که بیش از  50در صد معابر آنها
عرض کمتر از  6متر داشته باشند؛  .3ناپایداری :بلوکهای شهری
که بیش از  50درصد بنای آنها فاقد سیستم سازهی ایمنی باشند
[.]32
انواع بافت فرسوده

به طور کلی در یک تقسیمبندی ،میتوان انــواع بافتهای
فرسودهی شهری را به صورت زیر طبقهبندی کرد:
1 .1بافتهای شهری دارای میراث تاریخی و فرهنگی :بافتهای
فرسودهای که علیرغم وجود فرسودگی در گسترهی آنها،
بناها ،مجموعه فضاها ،تأسیسات و تجهیزات شهری با
ارزشی در آنها وجود دارد.
2 .2بافتهای فرسودهی روستا -شهری :این مورد ،بافتهای
روستایی که به مرور زمان در داخل محدودهی خدماتی شهر
قــرار گرفتهاند را شامل میشود .عملکرد زراعــی ،باغداری،

دامداری قبلی ساکنان این بافتها از یک سو و سلسله مراتب
دسترسی مورد نیاز شهری امروز از سوی دیگر این بافتها را در
بین بافتهای معمولی شهری ،برجسته نموده است.
3 .3بــافـتهــای حــاشــیـهای :ایــن بافتها در داخــل مــحــدودهی
خدماتی شهرها (بافتهای زورآبــادی) و یا خارج از حریم و
ً
حــوزهی نفوذ شهرهای بزرگ قرار دارنــد و ا کثرا در نتیجهی
مهاجرتهای روستا ـ شهری و حاشیهنشینی شکل میگیرند.
گفتنی است بافتهای فرسودهی منطقهی مورد مطالعه از
این نوع است [.]34
ویژگیهای بافتهای فرسوده

به عبارت دیگر ،مدل  SWOTیکی از ابزارهای استراتژیک
تطابق نقاط قــوت و ضعف عوامل درون سیستمی با فرصتها
و تــهــدیــدات بـ ــرون سـیـسـتـمــی اسـ ــت .م ــدل  SWOTتحلیلی
سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب راهبردی که
بهترین تطابق بین آنها را ایجاد مینماید ،ارائه میدهد .از دیدگاه
این مدل ،یک راهبرد مناسب قوتها و فرصتها را به حداکثر و
ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند .برای این منظور،
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها در چارچوب کلی WT،
 ST، WO، SOپیوند داده میشوند و گزینههای راهبرد از بین
آنها انتخاب میشود [ .]41آلبرت هامفری از بنیانگذاران روش
 SWOTبیان مـیدارد که اگر چه مجموعه متغیرهای موجود در
ماتریس  SWOTیعنی قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ،متغیرهای
جدیدی نیستند ،امــا نکتهی جدید همانا توانایی ایــن روش در
هماهنگ نمودن و یافتن ارتباط نظاممند میان متغیرهای مورد
مطالعه است [.]42
مراحل روش SWOT
بــرای ساخت ماتریس عوامل درونــی (نقاط قوت و ضعف) و
عوامل بیرونی (نقاط فرصت و تهدید) باید به شرح زیر اقدام نمود:
5
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی() IFE
در این مرحله ابتدا اصلیترین و مهمترین نقاط قوت و ضعف
پیش روی مــدیــریــت ب ـحــران در بــافــت م ــورد مطالعه کــه توسط
پرسشنامه و مصاحبه از کارشناسان و متخصصان در زمینهی
بافت فرسوده و مدیریت بحران اخذ گردیده ،فهرست شده و برای
تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عــوامــل ،با توجه به نظر
کارشناسان به هر یک از معیارها از صفر تا یک ارزش و ضریب خاصی
داده شده؛ به طوری که مجموع این ضرایب برابر یک شود [.]43
سپس بــرای مشخص کــردن میزان اثربخشی راهبردهای کنونی
و نشان دادن وا کنش نسبت به عوامل ،به روش زیر نمراتی داده
شده است .1 :نمرهی  1بیانگر ضعف اساسی؛  .2نمرهی  2بیانگر
ضعف عادی؛  .3نمرهی  3بیانگر قوت عادی؛  .4نمرهی  4بیانگر
قوت بسیار باال .سپس برای تعیین امتیاز وزنی هر عامل ،ضریب هر
عامل در نمرهی آن ضرب میشود .در نهایت بهمنظور تعیین امتیاز
نهایی عوامل داخلی ،مجموع امتیازهای وزنی محاسبه میشود
(نمرهی نهایی نباید بیشتر از  4و کمتر از  1باشد) [.]44
6
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
در این مرحله نیز مهمترین فرصتها و تهدیدها پیش روی
مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی مورد مطالعه فهرست
مـیشــود و بــرای تشخیص مـیــزان تــأثـیــرگــذاری هــر یــک از عوامل
با توجه به نظر کارشناسان ،به هر یک از معیارها از صفر تا یک
ضریبی داده میشود؛ بهطوریکه مجموع این ضرایب برابر یک
شــود .سپس بــرای مشخص کــردن میزان اثر بخشی راهبردهای
کنونی به هر یک از آنها از  1تا  4نمرهای داده میشود .در نهایت
برای محاسبهی امتیاز وزنی هر عامل ،ضریب هر عامل در نمرهی

55

شمـاره دهم
پاییز و زمستان

1395

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضاهای شهری
است که موجب بیسازمانی ،بیتعادلی ،بیتناسبی و بیقوارگی
شهر میشود [ .]35فرسودگی در بافت و عناصر درونــی آن یا به
سبب قدمت و یا به علت فقدان برنامهی توسعه و نبود نظارت
کافی بر بافت به وجود میآید [ .]36با این حال بافتهای فرسوده
دارای ویژگیهایی هستند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره
شده است.
1 .1عمر بنا :بیش از  80درصد از ساختمانها در اینگونه بافتها
دارای قدمتی بیش از  50ســال هستند و یا ا گــر در  50سال
اخیر ساخته شدهاند ،فاقد استانداردهای فنیاند .بنای این
ً
بافتها عمدتا قدرت مقاومت در مقابل زلزلههایی با شدت
متوسط را ندارند.
ً
2 .2دانهبندی :بناهای مسکونی واقع در اینگونه بافتها عمدتا
ریزدانه هستند و مساحت عرصهی آنها به طور متوسط کمتر
از  200متر مربع است.
ً
3 .3نوع مصالح :در اینگونه بافتها عمدتا از مصالح کـمدوام
نظیر خشت ،خشت و آجر و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت
افقی و عمودی و سیستم سازهای ،استفاده میشود.
ً
4 .4وضعیت دســتــرســی :ایــن بافتها عمدتا بــدون طــرح قبلی
ساخته شده و عرض معابر در آنهــا کمتر از  6متر با ضریب
نفوذپذیری اندک است.
5 .5وضعیت خدمات و زیرساختها :این نوع بافتها به لحاظ
بــرخــورداری از خــدمــات ،زیرساختها و فضاهای بــاز دچــار
کمبودهایی جدی هستند [.]37
روش SWOT
روش یا ماتریس  SWOTابزاری برای شناخت عوامل مؤثر بر
وضعیت درونی (قوتها و ضعفها) و بیرونی (تهدیدها و فرصتها)
یک سازمان است که بهمنظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد
مناسب برای هدایت و پایش آن استفاده میشود [ .]38در واقع،
این روش بهترین راهبرد را برای مدیریت سازمانها ارائه میدهد
[ .]39به طور اجمالی میتوان گفت که این روش ابــزاری برای
تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق موارد زیر
صورت میگیرد:
•بازشناسی و طبقهبندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛
•بازشناسی و طبقهبندی فرصتها و تهدیدهای موجود در
محیط خارج سیستم؛

•تکمیل ماتریس  SWOTو تدوین راهبردهای گوناگون برای
هدایت سیستم در آینده [.]40

آن ضرب میشود .سپس با محاسبهی مجموع امتیازهای وزنی،
نمرهی نهایی عوامل خارجی تعیین میگردد [.]44
7
ماتریس داخلی -خارجی ()IE
در ایــن مرحله بــر حسب نــمــرات نهایی حــاصــل از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،وضعیت مدیریت بحران در بافت
فرسودهی منطقهی مورد مطالعه ،از میان موقعیتهای چهارگانه
(تــهــاجــمــی ،اقــتــضــایــی ،انطباقی و تــدافــعــی) مشخص مـیشــود.
بدین منظور امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل داخلی و امتیاز وزنی
کل ماتریس عوامل خارجی محاسبه و در جدول ماتریس داخلی ـ
خارجی ( )IEترسیم میگردد [.]45
تدوینراهبرد
ماتریس  SWOTامکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت
(تدافعی ،انطباقی ،اقتضایی و تهاجمی) را از طریق ترکیب ماتریس
عوامل داخلی و خارجی فراهم میآورد .البته در جریان عمل برخی
از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طــور همزمان و
هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند [ .]46بر حسب وضعیت
سیستم چهار دسته راهبرد را که از نظر درجهی کنشگری متفاوت
هستند ،به شرح زیر میتوان تدوین نمود:
راهبرد تدافعی (حداقل -حداقل)

هدف کلی این راهبرد ،که میتوان آن را «راهبرد بقا» نیز نامید،
کاهش ضعفهای سیستم بهمنظور کاستن و خنثیسازی تهدیدها
است و حالت آن تدافعی است.
راهبرد انطباقی (حداقل  -حداکثر)

56

شمـاره دهم
پاییز و زمستان

1395

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

این راهبرد تالش دارد تا با کاستن از ضعفها بتواند حدا کثر
استفاده را از فرصتهای موجود ببرد .یک سازمان ممکن است
در محیط خارجی خــود متوجه وجــود فرصتهایی شــود ،ولــی به
واسطهی ضعفهای سازمانی خود قــادر به بهرهبرداری از آنها
نباشد .در چنین شرایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میتواند امکان
استفاده از فرصت را فراهم آورد [.]47
راهبرد اقتضایی (حداکثر  -حداقل)

مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

این راهبرد بر پایهی بهره گرفتن از قوتهای سیستم برای
مقابله با تهدیدها تدوین میگردد و هدف آن به حدا کثر رساندن
نقاط قــوت و بــه حــداقــل رســانــدن تهدیدها اســت .بــا وجــود ایــن،
تجارب گذشته نشان داده است که کاربرد نابجای قدرت میتواند
نتایج نامطلوبی به بار آورد ،و هیچ سازمانی نباید به طور نسنجیده
و غیراصولی از قدرت خود برای رفع تهدیدها استفاده کند.
راهبرد تهاجمی (حداکثر  -حداکثر)

تمام سیستمها خــواهــان وضعیتی هستند کــه قــادر باشند،
همزمان قوت و فرصتهای خود را به حدا کثر برسانند .بر خالف
راهبرد تدافعی که یک راه حل وا کنشی است ،راهبرد تهاجمی یک
راه حل کنشگر است؛ در چنین وضعیتی تالش میشود تا با استفاده
از نقاط قوت از فرصتهای خارجی حدا کثر بهرهبرداری صورت
گیرد [.]44
ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس ()QSPM
ماتریس کمی برنامهریزی استراتژیک ،روشی تحلیلی است که
با آن جذابیت نسبی استراتژیها مشخص میشود .از طریق این

روش میتوان به صورت عینی راهبردهای گوناگون که در زمرهی
بهترین راهـبــردهــا هستند را مشخص نـمــود .بدین منظور ابتدا
عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و خارجی (فرصتها و تهدیدها)
فهرست میشود و وزن هر عامل (با توجه به جداول  IFEو )EFE
در مقابل عامل مربوط به آن قرار داده میشود .سپس راهبردهای
مربوط (راهبردهای وضعیت موجود بافت) بــرای اولویتبندی
در ردی ــف ب ــاالی ماتریس  QSPMق ــرار گرفته و بــا تــوجــه بــه نظر
کارشناسان و متخصصان در زمینهی مدیریت بـحــران و بافت
فرسوده ،بر اساس میزان تأثیر و جذابیت هر عامل ،نمرهای بین  1تا
 4به هر راهبرد داده میشود که به آن نمرهی جذابیت ( 8)ASگفته
میشود .سپس با ضرب وزن هر عامل در نمرهی جذابیتش ،میزان
جذابیت هر راهبرد ( )TASبه دست میآید .در نهایت با محاسبهی
مجموع میزان جذابیت هر راهبرد ،جذابیت کل برای هر راهبرد
به دست آمده و با مرتبسازی آنها از بیشترین به کمترین مقدار
میتوان به اولویت راهبردها پی برد [.]47

یافتههای تحقیق
تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
نتایج حاصل از بررسی ماتریس داخلی (جــدول  )1نشان داد
که گرایش به استفاده از مصالح بادوام در برخی از ساختوسازهای
جدید با وزن  0/08و امتیاز وزنی  0/32در بین نقاط قوت بیشترین
اهمیت را داراست و وجود فضاهای باز در داخل محدودهی بافت
فرسوده با وزن  0/02و  0/06امتیاز وزنی و تأمین بخشی از مسکن
زایران توسط ساکنان بافت که بر روی وضعیت اقتصادی ساکنان
بافت تأثیر دارد ،با وزن  0/03و امتیاز وزنی  0/09به ترتیب کمترین
وزن و امتیاز وزنی را در بین نقاط قوت دارا هستند .همچنین در بین
نقاط ضعف تنگ و کوچک بودن معابر اصلی در محدودهی بافت
و ترا کم جمعیتی باال در داخل بافت فرسودهی منطقه با وزن 0/07
و امتیاز وزنی  0/07ضعف اصلی محدودهی مورد مطالعه است و
تداخل گروههای قومی و مهاجر با هم و بروز تضادهای اجتماعی
فرهنگی با وزن  0/02و امتیاز وزنی  0/04کمترین اهمیت را دربین نقاط ضعف محدودهی مورد مطالعه دارد .در مجموع امتیاز
وزنی نقاط قوت برابر با  1/7و امتیاز وزنی نقاط ضعف برابر با 0/64
و امتیاز کلی ماتریس عوامل داخلی برابر با  2/34است که گویای
شرایط نامناسب (پایینتر از حد متوسط) محدودهی مورد مطالعه
از نظر وضعیت مدیریت بحران است.
10
تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
نتایج حاصل از بررسی عوامل خارجی (جــدول  )2نشان داد
که گردشگر پذیر بــودن شهر مشهد به دلیل وجــود بارگاه معنوی
امام رضا (ع) و تأ کید بر نوسازی بافتهای فرسوده در برنامهی
پنجم توسعهی اقتصادی کشور با وزن  0/09و امتیاز وزنی 0/36
مهمترین نقاط فرصت پیش روی بافت فرسودهی محدودهی
مورد مطالعه و وجود زمینههای فــراوان مشارکت فردی و گروهی
در هنگام بحران با وزن  0/06و امتیاز وزنی  0/18کمترین اهمیت
را بین نقاط فرصت دارد .همچنین در بین نقاط تهدید وجود گسل
فعال در شهر مشهد و ریسک باالی زلزله با وزن  0/10و امتیاز وزنی
9

جدول  :1نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (قوتها و ضعفها)
ردیف

نقاط قوت

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

وجود ایستگاه آتشنشانی در محدودهی بافت فرسودهی منطقه
وجود کالنتری در محدودهی بافت فرسودهی منطقه
وجود شهرداری ناحیهی سه ،منطقهی چهار در محدودهی بافت فرسوده

تأمین بخشی از مسکن زایران توسط سا کنان بافت که بر روی وضعیت اقتصادی سا کنان بافت تأثیر دارد
قرارگیری در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در صورت عدم آسیبپذیری در هنگام بحران
وجود فضاهای باز در داخل محدودهی بافت فرسوده
وجود طرحهای نوسازی و بهسازی برای محدوده
مجموع

0/05
0/05
0/04
0/08
0/07
0/03
0/07
0/02
0/05
0/46

4
3
3
4
4
3
4
3
4

0/20
0/15
0/12
0/32
0/28
0/09
0/28
0/06
0/20
1/7

ردیف

نقاط ضعف

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

طوالنی شدن روند طرحهای نوسازی و بهسازی بافت فرسودهی منطقه
نبود پایانههای عمومی در سطح منطقه و داخل بافت فرسوده
تنگ و کوچک بودن معابر اصلی در محدودهی بافت
فرسوده بودن زیرساختهای شهری از جمله آب ،برق ،تلفن
پایین بودن میزان امنیت و احساس امنیت در محدودهی بافت
فقدان برخی از مرا کز امدادی و خدماتی نظیر بیمارستان در محدودهی بافت فرسوده
ترا کم جمعیتی باال در بافت فرسودهی منطقه
وجود ساختمانهای فرسوده و با مصالح کمدوام در داخل بافت

0/05
0/04
0/07
0/06
0/04
0/06
/07
0/06
0/03
0/02
0/04
0/54

2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

0/10
0/04
0/07
0/06
0/04
0/06
0/07
0/06
0/06
0/04
0/04
0/64

گرایش به استفاده از مصالح بادوام در برخی از ساختوسازهای جدید
متصل بودن بافت فرسودهی منطقه به شبکههای ارتباطی درجهی یک

کمبود بیش از حد بوستان و فضای سبز در محدودهی بافت فرسوده برای اسکان موقت در زمان بحران
تداخل گروههای قومی و مهاجر با هم و بروز تضادهای اجتماعی ـ فرهنگی
کمتوجهی و در بعضی موارد بیتوجهی مالکان به استحکام بنا به دلیل ضعف اقتصادی
مجموع
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جدول  :2نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)
1
2
3

گردشگر پذیر بودن شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه معنوی امام رضا (ع)
امکان احداث پایانه به دلیل وجود فضاهای باز با متراژ باال و غیرفعال در محدوده
وجود زمینههای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایه
امکان مشارکت مالکان در ساماندهی و نوسازی بافت از طریق اعطای تسهیالت مالی و
اعتباری
وجود زمینههای فراوان مشارکت فردی و گروهی در هنگام بحران
وجود واحد مدیریت بحران در شهرداری مشهد
وجود زمینهی مناسب برای تحقق مدیریت واحد شهری
تأ کید بر نوسازی بافتهای فرسوده در برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی کشور
مجموع

0/09
0/07
0/07

4
3
3

0/36
0/21
0/21

0/08

4

0/32

0/06
0/08
0/07
0/09
0/61

3
4
3
4

0/18
0/32
0/21
0/36

ردیف

نقاط تهدید

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

1
2
3
4

فرسوده شدن هر چه بیشتر بافت در صورت عدم رسیدگی و نظارت بر بافت
وجود گسل فعال در شهر مشهد و ریسک باالی زلزله
تعدد نهادهای تصمیمگیری و انجام اقدامات موازی و غیرکارشناسی
کمتوجهی مسئوالن و متصدیان مدیریت شهری شهر مشهد به بافتهای فرسوده

0/09
0/10
0/05
0/07

1
1
1
1

وجود بافتهای فرسودهی پرا کندهی دیگر در سطح شهر مشهد

0/08

2

0/09
0/10
0/05
0/07
0/16

4
5
6
7
8

5

مجموع

0/39

2/17

0/47
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ردیف

نقاط فرصت

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی
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 0/10مهمترین تهدید پیش روی بافت فرسودهی محدودهی مورد
مطالعه و تعدد نهادهای تصمیمگیری و انجام اقدامات موازی و
غیر کارشناسی با وزن و امتیاز وزنی  0/05کم اهمیتترین را در بین
نقاط تهدید دارا است .در مجموع امتیاز وزنی نقاط فرصت برابر با
 2/17و امتیاز وزنی نقاط تهدید برابر با  0/47و امتیاز کلی ماتریس
عوامل خارجی برابر با  2/64است ،که این مقدار گویایآن است که
محدودهی مورد مطالعه از نظر شرایط خارجی باالتر از حد متوسط
قرار دارد.
11
تشکیل ماتریس داخلی  -خارجی ()IE
بنا بر نتایج حاصل از جــدول  1و  2نمرهی کلی امتیاز وزنی
به دست آمده برای ماتریس عوامل داخلی ( ،)IFEبرابر با 2/34
و نمرهی کلی امتیاز وزنی ماتریس عوامل خارجی ( )EFEبرابر با
 2/64است .با تعیین مقادیر عوامل داخلی و خارجی مستخرج از
ماتریس  IFEو  EFEبر روی ماتریس داخلی و خارجی ( )IEمیتوان
به موقعیت محدودهی مورد مطالعه به لحاظ راهبردی پی برد.
همانطور که تصویر  5نشان میدهد ،موقعیت مدیریت بحران
در بافت فرسودهی منطقهی چهار شهر در حالت انطباقی است.
ضعفهای فراوان در درون بافت و وجود فرصتهای مناسب در
خارج از محدودهی بافت مورد مطالعه از دالیل قرارگیری وضعیت
مدیریت بحران در موقعیت انطباقی یا محافظهکارانه است .از این
رو بــرای مدیریت بحران در این بافت باید ضمن توجه به نقاط
ضعف درون بافت ،در بهرهگیری از فرصتهای بیرونی و رفع نقاط
ضعف فرا روی مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی مورد
مطالعه سعی کرد.
تدوین راهبرد مدیریت بحران در بافت مورد مطالعه
در ماتریس  SWOTبا ترکیب و تلفیق عوامل داخلی و خارجی
با یکدیگر امکان تشکیل چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت (تدافعی،
انطباقی ،اقتضایی و تهاجمی) فراهم میشود .البته در جریان عمل
برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طور همزمان
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تصویر  :5موقعیت مدیریت بحران بافت مورد مطالعه

و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند .در این مرحله راهبردها
از ترکیب یک یا چند عامل از نقاط قوت و یا ضعف با یک یا چند
عامل از نقاط فرصت و تهدید ایجاد میشوند .به عبارت دیگر
راهبرد تهاجمی از ترکیب نقاط قوت و فرصت ،راهبرد اقتضایی از
ترکیب نقاط قوت و تهدید ،راهبرد انطباقی از ترکیب نقاط ضعف
و فرصت و راهبرد تدافعی از ترکیب نقاط ضعف و تهدید ایجاد
میشود .جدول  3نشاندهندهی آن است که هر راهبرد از ترکیب
کدامیک از قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها ایجاد شده است
و جدول  4نیز ماتریس راهبردهای چهارگانهی مدیریت بحران در
بافت فرسودهی منطقهی مورد مطالعه را نشان میدهد.
ارزیابی راهبردها با استفاده از ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی
()QSPM

نتایج حاصل از اولویتبندی راهـبــردهــای ارائ ــه شــده بــرای
مــدیــریــت ب ـحــران در بــافــت ف ــرس ــودهی منطقهی م ــورد مطالعه
(جدول  )5نشان داد که راهبردهای تنظیم مجدد زمین ،گسترش
عدالت اجتماعی ،تسریع در رونــد نوسازی و بهسازی بافتهای

جدول  :3عناصر سازندهی راهبردها
راهبرد و عناصر سازندهی آن

استراتژی

O3+O4+O5+S4+S6= SO1

راهبرد

تهاجمی ()SO

O2+O3+O4+S3+S5+S8= SO2
O1+O6+O7+O8+S1+S2+S3+S7= SO3
O4+O5+S3+S4 = SO4

مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

T3+T4+T5+S1+S2+S5 = ST1

راهبرد اقتضایی

()ST

راهبرد انطباقی

()WO

راهبرد تدافعی

()WT

T1+T2+S4+S5 = ST2
T1+T2+S4+S5+S6+S7+S8+S9 = ST3
O7+O6+W4+W6+W9+W11= WO1
O3+O5+O2+W2+W6= WO2
O4+O5+W5= WO3
O3+O8+W1+W3+W4+W8= WO4
O1+O5+O4+W5+W7+W10= WO5
O2+O3+O4+W5+W7+W10= WO6
T1+T2+W1+W2+W3+W4+W6+W8= WT1
T3+T4+T5+W6+W6+W9+W11= WT2
T1+T2+W3 +W4+W6+W7= WT3
O2+O3+O4+O8+W2+W3+W4+W6+W8= WT4

شمـاره دهم
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دوفصلنامه
علمی و پژوهشی
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ضعف()W
 -w1طوالنی شدن روند طرحهای نوسازی و بهسازی بافت فرسودهی منطقه
 -w2نبود پایانههای عمومی در سطح منطقه و داخل بافت فرسوده
 -w3تنگ و کوچک بودن معابر اصلی در محدودهی بافت
 -w4فرسوده بودن زیرساختهای شهری از جمله آب ،برق ،تلفن
 -w5پایین بودن میزان امنیت و احساس امنیت در محدودهی بافت
 -w6فقدان برخی از مراکز امدادی و خدماتی نظیر بیمارستان در داخل محدودهی بافت فرسوده
 -w7تراکم جمعیتی باال در داخل بافت فرسودهی منطقه
 -w8وجود ساختمانهای فرسوده و با مصالح کم دوام در داخل بافت
 -w9کمبود بیش از حد بوستان و فضای سبز در محدودهی بافت فرسوده برای اسکان موقت در زمان بحران
 -w10تداخل گروههای قومی و مهاجر با هم و بروز تضادهای اجتماعی  -فرهنگی
 -w11کمتوجهی و در بعضی موارد بیتوجهی مالکان به استحکام بنا به علت ضعف اقتصادی

راهبرد انطباقی ()WO
 -WO1طراحی و استقرار نظامهای پشتیبانی با رویکرد آمادگی در برابر بحران بهویژه عناصر کالبدی مؤثر
در مقابله با بحرانها
 -WO2گسترش عدالت اجتماعی
 - WO3برنامهریزی برای هدایت مشارکتهای مردمی در هنگام بحران
 - WO4تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودهی منطقه بهویژه مقاومسازی ساختمانها
 -WO5تنظیم مجدد زمین
 - WO6هویتسازی و تأ کید بر سرمایههای اجتماعی مشترک

راهبرد تهاجمی ()SO
 - SO1برنامهریزی برای هدایت مشارکتهای مردمی در هنگام بحران
 - SO2تنظیم مجدد زمین
 - SO3تدوین طرح جامع مدیریت بحران
 - SO4آموزش و فرهنگسازی

فرصت ()o
 -o1گردشگر پذیر بودن شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه معنوی امام رضا (ع)
 -o2امکان احداث پایانه به دلیل وجود فضاهای باز با متراژ باال و غیرفعال در محدوده
 -o3وجود زمینههای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایه
 -o4امکان مشارکت مالکان در ساماندهی و نوسازی بافت از طریق اعطای تسهیالت مالی و اعتباری
 -o5وجود زمینههای فراوان مشارکت فردی و گروهی توسط شهروندان خارج از بافت در هنگام بحران
 -o6واحد مدیریت بحران در شهرداری مشهد
 -o7وجود زمینهی مناسب برای تحقق مدیریت واحد شهری
 -o8تأ کید بر نوسازی بافتهای فرسوده در برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی کشور

جدول  :4ماتریس راهبردهای مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی چهار شهر مشهد

قوت ()S
 -s1وجود ایستگاه آتشنشانی در محدودهی بافت فرسودهی منطقه
ت فرسودهی منطقه
 -s2وجود کالنتری در محدودهی باف 
 -s3وجود شهرداری ناحیهی سه ،منطقهی چهار در محدودهی بافت فرسوده
 -s4گرایش به استفاده از مصالح با دوام در برخی از ساختوسازهای جدید
 -s5متصل بودن بافت فرسودهی منطقه به شبکههای ارتباطی درجه یک
 -s6تأمین بخشی از مسکن زایران توسط ساکنان بافت که بر روی وضعیت اقتصادی ساکنان بافت تأثیر دارد
 -s7قرارگیری در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در صورت عدم آسیبپذیری در هنگام بحران
 -s8وجود فضاهای باز در داخل محدودهی بافت فرسوده
 -s9وجود طرحهای نوسازی و بهسازی برای محدوده

عوامل بيروني

تحليلSWOT

عوامل داخلي

راهبرد تدافعی ()WT
 - WT1تنظیم مجدد زمین
 - WT2طراحی و استقرار نظامهای پشتیبانی با رویکرد
آمادگی در برابر بحران بهویژه عناصر کالبدی مؤثر در مقابله
با بحرانها
 - WT3بسترسازی برای ایجاد زیرساختهای ارتباطی و
مخابراتی مقاوم در برابر سوانح طبیعی
 - WT4بهرهگیری از اصول طراحی کالبدی در جهت ارتقای
امنیت

راهبرد اقتضایی()ST
 - ST1برقراری ترتیبات مؤثر ساختاری برای ایجاد هماهنگی
در تصمیمات و فعالیتها در هنگام بحرانها
 - ST2آموزش و فرهنگسازی
 - ST3تنظیم مجدد زمین

تهدید ()T
 -t1فرسوده شدن هر چه بیشتر بافت در صورت عدم رسیدگی
و نظارت بر بافت
 -t2وجود گسل فعال در شهر مشهد و ریسک باالی زلزله
 -t3تعدد نهادهای تصمیمگیری و انجام اقدامات موازی و
غیرکارشناسی
 -t4کمتوجهی مسئوالن و متصدیان مدیریت شهری شهر
مشهد به بافتهای فرسوده
 -t5وجود بافتهای فرسودهی پراکندهی دیگر در سطح
شهر مشهد

مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

جدول  :5ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ()QSPM
راهبرد اول
عوامل داخلی و خارجی

وزن

وجود ایستگاه آتشنشانی در محدودهی بافت فرسودهی منطقه

)(WO1

TAS

AS

راهبرد سوم

راهبرد دوم
)(WO2

TAS

AS

)(WO3

TAS

AS

راهبرد چهارم
)(WO4

TAS

AS

راهبرد پنجم
)(WO5

TAS

AS

راهبرد ششم
()WO6

TAS

AS

قوت

0/05

4

0/20

1

0/05

1

0/05

1

0/05

1

0/05

1

0/05

وجود کالنتری در محدودهی بافت فرسودهی منطقه

0/05

3

0/15

1

0/05

3

0/15

1

0/05

1

0/05

1

0/05

وجود شهرداری ناحیه سه ،منطقهی چهار در داخل محدودهی بافت
فرسوده

0/04

2

0/08

4

0/16

2

0/08

2

0/08

4

0/16

2

0/08

گرایش به استفاده از مصالح با دوام در برخی از ساختوسازهای جدید

0/08

4

0/32

4

0/32

2

0/16

3

0/24

4

0/32

2

0/16

متصل بودن بافت فرسودهی منطقه به شبکههای ارتباطی درجه یک

0/07

3

0/21

3

0/21

1

0/07

2

0/14

3

0/21

1

0/07

تأمین بخشی از مسکن زائرین توسط سا کنان بافت که بر روی وضعیت
اقتصادی سا کنان بافت تأثیر دارد

0/03

2

0/06

2

0/06

3

0/09

1

0/03

4

0/12

3

0/09

قرارگیری در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در صورت عدم آسیبپذیری
در هنگام بحران

0/07

3

0/21

1

0/21

2

0/14

1

0/07

3

0/21

1

0/07

وجود فضاهای باز در داخل محدودهی بافت فرسوده

0/02

4

0/08

2

0/04

3

0/06

1

0/02

3

0/06

1

0/02

وجود طرحهای نوسازی و بهسازی برای محدوده

0/05

3

0/15

4

0/20

2

0/10

2

0/10

2

0/10

1

0/05

ضعف
طوالنی شدن روند طرحهای نوسازی و بهسازی بافت فرسودهی منطقه

0/05

1

0/05

1

0/05

2

0/10

2

0/10

4

0/20

2

0/10

نبود پایانههای عمومی در سطح منطقه و داخل بافت فرسوده

0/04

2

0/08

2

0/08

2

0/08

1

0/04

3

0/12

1

0/04

0/07

1

0/07

2

0/14

3

0/21

2

0/14

4

0/28

1

0/07

تنگ و کوچک بودن معابر اصلی در محدودهی بافت

فرسوده بودن زیرساختهای شهری از جمله آب ،برق ،تلفن

0/06

1

0/06

3

0/18

4

0/24

3

0/18

3

0/18

1

0/06

پایین بودن میزان امنیت و احساس امنیت در محدودهی بافت

0/04

2

0/08

1

0/04

4

0/16

4

0/16

3

0/12

4

0/16

فقدان برخی از مرا کز امدادی و خدماتی نظیر بیمارستان در داخل
محدودهی بافت فرسوده

0/06

1

0/06

3

0/18

2

0/12

1

0/06

2

0/12

1

0/06

ترا کم جمعیتی باال در داخل بافت فرسودهی منطقه

0/07

2

0/14

1

0/07

4

0/28

3

0/21

2

0/14

3

0/21

وجود ساختمانهای فرسوده و با مصالح کم دوام در داخل بافت

0/06

1

0/06

4

0/24

2

0/12

3

0/18

3

0/18

1

0/06

0/03

2

0/06

2

0/06

2

0/06

2

0/06

3

0/09

1

0/03

0/02

2

0/04

2

0/04

4

0/08

4

0/08

1

0/02

4

0/08

0/04

1

0/04

2

0/08

2

0/08

3

0/12

2

0/08

1

0/04

کمبود بیش از حد بوستان و فضای سبز در محدودهی بافت فرسوده برای
اسکان موقت در زمان بحران
تداخل گروههای قومی و مهاجر با هم و بروز تضادهای اجتماعی
– فرهنگی
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ضعف اقتصادی

فرصت

پاییز و زمستان

گردشگر پذیر بودن شهر مشهد به علت وجود بارگاه معنوی امام رضا (ع)

0/09

3

0/27

2

0/18

4

0/32

3

0/27

4

0/36

3

0/27

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

امکان احداث پایانه به علت وجود فضاهای باز با متراژ باال و غیرفعال
در محدوده

0/07

4

0/28

2

0/14

2

0/14

2

0/14

2

0/14

1

0/07

وجود زمینههای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایه

0/07

2

0/14

3

0/21

3

0/21

4

0/28

3

0/21

2

0/14

امکان مشارکت مالکان در ساماندهی و نوسازی بافت از طریق اعطای
تسهیالت مالی و اعتباری

0/08

3

0/32

4

0/32

1

0/08

4

0/32

4

0/32

2

0/16

وجود زمینهای فراوان مشارکت فردی و گروهی در هنگام بحران

0/06

3

0/18

2

0/12

2

0/12

4

0/24

1

0/06

4

0/24

وجود واحد مدیریت بحران در شهرداری مشهد

0/08

4

0/32

2

0/16

3

0/24

3

0/24

2

0/16

1

0/08

وجود زمینهی مناسب برای تحقق مدیریت واحد شهری

0/07

3

0/21

4

0/28

2

0/14

2

0/14

4

0/28

1

0/07

تأ کید بر نوسازی بافتهای فرسوده در برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی
کشور

0/09

3

0/27

4

0/36

1

0/09

1

0/09

2

0/18

1

0/09

1395

مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

تهدید
فرسوده شدن هر چه بیشتر بافت در صورت عدم رسیدگی و نظارت بر
بافت

0/09

2

0/18

3

0/27

3

0/27

3

0/27

4

0/36

2

0/18

وجود گسل فعال در شهر مشهد و ریسک باالی زلزله

0/10

3

0/30

4

0/40

2

0/20

4

0/40

4

0/40

2

0/20

تعدد نهادهای تصمیمگیری و انجام اقدامات موازی و غیر کارشناسی

0/05

1

0/05

1

0/05

2

0/10

2

0/10

2

0/10

2

0/10

کمتوجهی مسئوالن و متصدیان مدیریت شهری شهر مشهد به بافتهای
فرسوده

0/07

1

0/07

1

0/07

3

0/21

2

0/14

1

0/07

3

0/21

وجود بافتهای فرسودهی پرا کندهی دیگر در سطح شهر مشهد

0/08

2

0/16

2

0/16

1

0/08

3

0/24

3

0/24

4

0/32

جمع کل
اولویت

4/87
4

5/04
2

4/67
5

4/98
3

5/69
1

3/68
6

جدول  :6اولویتبندی راهبردهای وضعیت منتخب و راهکارهای عملیاتی برای هر راهبرد
اولویت

راهبرد

1

تنظیم مجدد زمین

2

گسترش عدالت اجتماعی

3

4

تسریع در روند نوسازی و
بهسازی بافت فرسودهی
منطقه بهویژه مقاومسازی
ساختمانها
طراحی و استقرار نظامهای
پشتیبانی با رویکرد آمادگی
در برابر بحران بهویژه عناصر
کالبدی مؤثر در مقابله با
بحرانها

5

برنامهریزی برای هدایت
مشارکتهای مردمی در
هنگام بحران

6

هویتسازی و تأ کید بر
سرمایههای اجتماعی مشترک

راهکار عملیاتی

تعیین اولویتها و راهبردهای اجرایی برای بازسازی بافت
تصویب مصوبات در مراجع قانونی
نقشهبرداری و یا بهروزرسانی نقشههای موجود از بافت
تعیین ضریب مشارکتی برای هر قطعه زمین
تقسیم و تخصیص مجدد زمین
ثبت و توزیع مجدد زمین در بین سا کنان بافت
اعتال و ارتقای شاخصهای توسعهی انسانی
بازتوزیع فضایی جمعیت ،سرمایه ،زیرساختها و خدمات
ظرفیتسازی برای تأمین مسکن مناسب ،با کیفیت و ایمن برای خانوارهای سا کن بافت به ویژه اقشار
ناتوان بافت
ایجاد یک بازار کار و سرمایهی منسجم و نظامیافته برای ارتقای سطح اقتصادی سا کنان بافت
ارائهی امکانات مالی و تشویقی برای بازسازی و بهسازی به سا کنان بافت
حمایت مؤثر از سرمایهگذاری بخش خصوصی برای بازسازی و بهسازی بافت
توسعه و آمادهسازی منابع انسانی ،مالی ،سختافزاری و نرمافزاری برای مقابله با بحران
مکانیابی فضاهای مناسب برای استقرار کاربریهای مورد نیاز در هنگام وقوع بحران
برنامهریزی برای تأمین سریع تجهیزات و امکانات اولیه در هنگام وقوع بحران
ساماندهی و آموزش گروهها و افراد عالقهمند به همکاری برای تسریع در روند خدماترسانی قبل از
وقوع بحران
ایجاد کارگروهی برای هدایت مشارکتهای مردمی
برنامهریزی برای جلوگیری از سوء استفادههای برخی از افراد در هنگام بحران
تأ کید بر مؤلفههای فرهنگی و مذهبی بهمنزلهی اهرمی مؤثر در هویتبخشی و وحدتبخشی
باز زندهسازی بخشهای از دست رفتهی سرمایهی اجتماعی در بین سا کنان بافت
توجه به مسائل روانشناختی و بهرهگیری از رویکردهای رفتاری متناسب با فرهنگ سا کنان بافتهای
فرسوده برای هویتبخشی
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ً
بافتهای فرسوده ،عمدتا بخشهایی از شهر هستند که از
چرخهی تکاملی حیات آن جدا گشته و به شکل کانون مشکالت
و نارساییها درآمدهاند .و از آنجا که نیروهای متحولساز درون
این بافتها قدرت و سرعت الزم برای همگام کردن خود با سایر
بخشهای شهر را دارا نبودهاند ،لذا حرکتی واپسگرا در پیش گرفته
و روز بـهروز از گردونهی توسعهی پویای شهر دور شدهاند[.]43
این نوع بافتها به دلیل خصوصیات متمایز اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی ،حقوقی و محیطی خــود ،برنامههای خاص و دقیقی را

1395

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

مديريت بحران در بافتهای فرسودهی شهری با استفاده از
روش SWOTو QSPM

فــرســودهی منطقه ،بهویژه مقاومسازی ساختمانها ،طراحی و
استقرار نظامهای پشتیبانی با رویــکــرد آمــادگــی در برابر بحران،
بهویژه عناصر کالبدی مؤثر در مقابله با بحرانها ،برنامهریزی
برای هدایت مشارکتهای مردمی در هنگام بحران و هویتسازی
و تأ کید بر سرمایههای اجتماعی مشترک به ترتیب دارای بیشترین
تا کمترین اولــویــت هستند .جــدول  6اولویتبندی راهبردهای
وضعیت انطباقی بر اساس مدل  QSPMو راهکارهای عملیاتی را
برای هر راهبرد نشان میدهد.

برای آمادگی در برابر بحرانهای طبیعی همچون زلزله میطلبند.
برنامهریزی بــرای مدیریت بحرانهای طبیعی در ایــن بافتها
باید بهگونهای انجام شود تا عالوه بر مدیریت صحیح و منطقی
بحران و در پی آن افزایش میزان موفقیت و تحققپذیری مدیریت
بحران ،کاهش خسارتها و صدمات جانی و مالی را برای ساکنان
ایــن بافتها به همراه داشته باشد .ضــرورت توجه به مدیریت
بحران در شهر مشهد ،بهویژه بافتهای فرسودهی این شهر ،به
دلیل فاصلهی حــدود  20کیلومتری شهر مشهد با یک گسل 100
ً
کیلومتری در شرق و جنوب شرقی و فاصلهی تقریبا  2کیلومتری با
یک گسل در حدود  90کیلومتر در جنوب و جنوب غربی [ ]4و عبور
گسل کواترنری شمال مشهد با روند خطی (که ادامهی گسل توس
بوده) از شمال غرب  -جنوب غرب این شهر حائز اهمیت فراوانی
است [ .]17ازاینرو شناسایی ،بررسی و ارزیابی وضعیت مدیریت
بحران در بافتهای فرسودهی شهر مشهد و ارائهی راهبردهایی
متناسب با شرایط موجود این بافت در قالب برنامهای مــدون و
جامع با توجه به شرایط درونی و بیرونی این بافتها میتواند نقش
بسزایی در مدیریت بحرانهای طبیعی در این نوع بافتها داشته

پاییز و زمستان

باشد .بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران در بافت فرسودهی
منطقهی چهار شهر مشهد و ارائ ـهی راهبردهایی متناسب برای
این بافت با استفاده از روش  SWOTپرداخته شد .سپس با تعیین
وضعیت موجود بافت فرسودهی منطقهی مورد مطالعه با استفاده
از ماتریس داخلی  -خارجی ( )IEراهبردهای ارائه شده در وضعیت
موجود با استفاده از روش  QSPMمورد اولویتبندی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که وضعیت موجود مدیریت
بحران در بافت فرسودهی منطقهی مورد مطالعه در حالت انطباقی
است .به طور کلی با توجه به وضعیت کنونی بافت فرسودهی مورد
مطالعه برای مدیریت بحران در این بافت باید ضمن توجه به نقاط
ضعف درون بافت ،در بهرهگیری از فرصتهای بیرونی و رفع نقاط
ضعف فرا روی مدیریت بحران در بافت فرسودهی منطقهی مورد
مطالعه سعی کــرد .بدین منظور استفاده از سیاستهای تنظیم
مجدد زمین ،گسترش عدالت اجتماعی و تسریع در روند نوسازی
و بهسازی ،بهویژه مقاومسازی ساختمانها ،میتواند ضمن آنکه
در مدیریت صحیح بحران در این بافت نقش بسزایی داشته باشد،
خسارات وارده به این بافت و ساکنان آن را در هنگام بحران تا حد
زیادی کاهش دهد.

پینوشت
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گسترش گردشگری در ناحیهی ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی

 .SWOTفصلنامهی مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شمارهی
.1
.39مرادی مسیحی ،واراز ( .)1381برنامهریزی استراتژیک در کالنشهرها.
انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری ،چاپ اول ،تهران.
 .40گلکار ،کورش ( .)1384مناسبسازی تکنیک تحلیلی سوآت ( )SWOTبرای
کاربرد در طراحی شهری .مجلهی صفه ،سال پانزدهم ،شمارهی 41.
 .41هریسون ،جفری؛ کارون ،سنت جان ( .)1382مدیریت استراتژیک.
ترجمهی بهروز قاسمی ،تهران ،انتشارات هیأت ،چاپ اول.

