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چکیده
با جدی تر شدن موضوع تاب آوری شهری از سال 2005 میالدی )اجالس هیوگو(، پژوهش در زمینه توانمندسازی مدیریت 
که در آنها  گرفت. این مسئله در شهرهایی  شهرها برای عملکرد مطلوب تر در زمان بروز حادثه، به طور ویژه مورد توجه قرار 
که ساختار ستاد مدیریت بحران  کرده است. از آنجا  خطر زمین لرزه وجود دارد )مانند شهر قزوین( اهمیت دو چندانی پیدا 
که در سال های اخیر عملکرد ناموفقی در برخورد با زلزله داشته اند )مانند ورزقان،  در شهر قزوین مشابه شهرهایی است 
که ساختار این ستاد باید به چه  قصر شیرین و غیره(،  مسئله اصلی )با توجه به خطر بالقوه زلزله در شهر قزوین( این است 
صورت باشد تا بتواند عملکرد مطلوب تری نسبت به زمین لرزه داشته باشد. مقاله حاضر از نظر نوع روش توصیفی_تحلیلی 
که شهر قزوین به  ارزیابی قرار می دهد. الزم به توضیح است  که ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین را مورد  است 
گسل های فشاری، همواره در معرض خطر زمین لرزه با شدت بسیار باال قرار دارد. در بخش مبانی نظری  دلیل نزدیکی به 
گردیدند. سپس به تشریح ساختار  با مطالعه اسناد مختلف، متغیرها و شاخص های مطرح در تاب آوری نهادی شناسایی 
کشورهای موفق در برخورد با  ستاد مدیریت بحران شهر قزوین و الگوهای پیشنهادی در اسناد سازمان ملل متحد و سایر 
حوادث )همچون ژاپن و ایاالت متحده امریکا( پرداخته شد. در بخش تحلیل یافته ها، ابتدا با ارزیابی متغیرها و شاخص ها 
گردیدند. در این بخش از 30  به روش CVR )نسبت روایی محتوایی( موارد ضروری با توجه به شرایط شهر قزوین شناسایی 
که در مجموع ُنه متغیر و ُنه شاخص با توجه به شرایط قزوین برای دستیابی  کارشناس شهرسازی نظرسنجی به عمل آمد 

به تاب آوری نهادی برگزیده شدند. 

که قانون برای  که سئواالت این پرسشنامه براساس وظایفی است  گردید  سپس پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت تنظیم 
کارگروه های مختلف دسته بندی شده و در هر  کرده است. سئواالت به تفکیک  کارگروه های مختلف این ستاد مشخص 
سئوال متغیر و شاخص مورد هدف تعیین گردیده  است. پس از نظرسنجی از 110 کارشناس حوزه شهرسازی، داده ها با کمک 
نرم افزار spss تحلیل شدند. با استفاده از آزمون T.Student وضعیت موجود متغیرها در شاخص های مختلف برای این ستاد 
گرفت. برآیند نتایج نشان دهنده عدم توجه به متغیرهای ُنه گانه اثرگذار بود. همچنین  در شهر قزوین مورد سنجش قرار 
مقایسه ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین با الگوهای مطرح در دنیا، نشان دهنده آن بود که بر خالف الگوهای موفق 
که از چهار بخش اصلی تشکیل شده بودند، ساختار این ستاد در شهر قزوین تنها از دو بخش نیروهای عملیاتی و اداری 
که البته این دو بخش نیز نیازمند اصالح سازمانی می باشند. در نتیجه ستاد مورد نظر برای تحقق  تشکیل شده است، 
تاب آوری نهادی الزم است حول سه محور اقدام نماید. نخست، اصالح ساختار ستاد برای رفع نواقص موجود، دوم، تغییر 
نگرش در نحوه مدیریت امور از حکومت به حکمروایی و سوم، مجهز شدن به فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری 
در راستای آمادگی و پیشگیری. اقدامات الزم حول سه محور فوق باید به صورت همزمان پیگیری شود تا اثربخشی الزم را 

نشان دهد.

کلیدی: مدیریت بحران، تاب آوری نهادی، شهر قزوین، زلزله. گان  واژ
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روزهای بعد از زلزله( نیازمند بررسی دقیق است. 
جمعیت شهر قزوین براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
که در درگاه ملی آمار ارائه  شده، برابر با 402 هزار و 748  سال 1395 
نفر است. با این جمعیت شهر قزوین به لحاظ اندازه از نظر طرح 
کالبدی ملی مصوب  آمایش سرزمین مصوب سال 1364 و طرح 
سال 1375، در رده بزرگ میانی قرار دارد. اسناد و مطالعات علمی 
ک  گسل های فشاری خطرنا نشان می دهد این شهر به علت عبور 
از پهنه شمالی این شهر، در معرض خطر همیشگی زمین لرزه های 
بروز  انــدازه شهر قزوین، در صورت  به  با توجه  قرار دارد.  قدرتمند 
وارد  خسارت های  از  بیشتر  بسیار  شده  ایجاد  خسارت  لرزه  زمین 
از طرف دیگر، در قانون تشکیل  کوچک است.  شده به یک شهر 
کنونی، پنج سال  ستاد مدیریت بحران، بر بازنگری و اصالح قانون 
گذشت بیش از  که با وجود  گردیده  کید  پس از اجرایی شدن آن، تأ

یک دهه از زمان تصویب آن این امر اتفاق نیفتاده است.
بحران،  مدیریت  ستاد  تشکیل  قانون  شــد،  اشــاره  که  همانگونه 
کرده است.  برای شهرهای مختلف پیشنهاد  را  ساختار مشابهی 
با توجه به عدم موفقیت سایر ستادهای مدیریت بحران در سطح 
کشور، مسئله اصلی این است که ساختار ستاد مدیریت بحران شهر 
قزوین دارای چه نقاط ضعفی است و برای بهبود ساختار این ستاد 
و تحقق تاب آوری نهادی در آن، چه تغییراتی الزم است. به عبارت 
با  برای مقابله  قزوین  الگوی ستاد مدیریت بحران در شهر  دیگر، 
زمین لرزه چگونه می تواند باشد تا از ویژگی های تاب آوری نهادی 
گردد. با توجه  که در اسناد سازمان ملل متحد بیان شده، برخوردار 
مدیریت  ستاد  ساختار  اصــالح  و  بازنگری  بــرای  قانونی  الزامی  به 
قزوین  شهر  در  نهاد  این  ساختار  تحلیل  می رسد  نظر  به  بحران، 
می تواند در راستای اجرای قانون به ارتقای توانمندی این ستاد در 

آینده کمک نماید.

روش تحقیق. 2
کاربردی و به لحاظ اهداف  مقاله حاضر از نظر اهداف بیرونی از گونه 
گــردآوری اطالعات  گونه تحلیلی و توصیفی است. روش  از  درونی 
اسناد،  بررسی  کتابخانه ای،  مطالعات  براساس  نظری  مبانی  در 
ارگان های  و  گزارش های سازمان ها  و مطالعه  بازدیدهای میدانی 
قزوین،  استانداری  اطالعات  از  بخش  این  در  اســت.  ذی مدخل 
و  شهرسازی  عالی  شورای  قزوین،  سه گانه  مناطق  شهرداری های 
معماری، اداره راه و شهرسازی، سازمان شهرداری ها، دهیاری ها 
گردید. در بخش تجربیات جهانی، ضمن بررسی  و غیره استفاده 
تاب آوری نهادی در اسناد سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف، 
آنها پرداخته شد. در بخش نمونه مورد  به مقایسه تطبیقی بین 
مطالعه، از آنجا که ساختار سازمانی اداره کل مدیریت بحران قزوین 
نیاز به بررسی دارنــد، آخرین ساختار سازمانی  و شهرداری قزوین 
آنها )که به ترتیب مربوط به سال های 1397 و 1396 است( مورد 
متغیر  یک  قزوین  شهر  بحران  مدیریت  ستاد  گرفت.  قرار  مطالعه 
که از آنها  که تحت تأثیر متغیرهای مستقلی قرار دارد  وابسته است 
گرو وضعیت مطلوب متغیرهای  آن در  و موفقیت  تأثیر می پذیرد 
مستقل،  متغیرهای  وضــعــیــت  سنجش  بـــرای  اســـت.  مستقل 

مقدمه. 1
چین، ایران، روسیه، پرو و ترکیه به دلیل تعداد آمار باالی تلفات 
جایگاه  در  گذشته  ســال  شصت  طــی  طبیعی  حـــوادث  در  جانی 
 .  )Caymaz et al, 2013: 610( گرفته اند  قــرار  پنجم  تــا  نخست 
همچنین گزارش مرکز تحقیقات حوادث طبیعی وابسته به سازمان 
ملل متحد نشان می دهد، ایران به لحاظ مرگ ومیر ناشی از حوادث 
کشور نخست دنیا قرار دارد و با بیش از 26 هزار نفر  طبیعی جزو ده 
اختصاص  خود  به  را  هشتم  رتبه  بم،  زلزله  در  فقط  جانی  تلفات 
 Poverty & Death: Disaster Mortality 1996-2015,( داده است
که بتوانند در صورت  13 : 2016( . توانمندسازی شهرها به  نحوی 
کمترین هزینه به  روال عادی  بروز یک حادثه در حداقل زمان و با 
مــورد  توجه  امـــروزه  که  اســت  زمینه هایی  از  یکی  بــازگــردنــد،  خــود 
گرفته است. این مسئله به نحوه  کارشناسان حوزه شهرسازی قرار 
کم در این سکونتگاه ها مرتبط  توانمندسازی نظام های نهادی حا
می شود. در سال 2005 میالدی، بعد از اجالس هیوگو ُبعد نهادی در 
گردید و هدف آن ارائه راهکارهایی  موضوع تاب آوری شهری مطرح 
که بتواند پیش از حوادث، آمادگی الزم برای رویایی با سوانح  بود 
کارآیی الزم برای مدیریت شرایط اضطراری را ارائه دهد.  احتمالی و 
دو سند مهم سازمان ملل متحد )هیوگو و سندای( مهمترین رکن 
دستیابی به شهرهای تاب آور را وجود ُبعد نهادی تاب آور می داند. 
که دستیابی به ُبعد نهادی تاب آور در  کید شده  در این دو سند تأ
 )Sendai Framework, است  حــوادث  کاهش  مدیریت  تحقق  گرو 

 2015: 14 & How to make cities more resilient:2012:71(.
کشور ایران از دو جنبه دارای  موضوع مدیریت شهری تاب آور برای 
اهمیت است. نخست، بر طبق آیین نامه استاندارد 2800، تقریبًا 
به لحاظ آسیب پذیری 98 درصد از شهرهاي ایران در پهنه های با 
خطر نسبي بسیار باال، باال و نسبتًا باالي زلزله قرار دارند. دوم، نهاد 
مدیریت بحران در ایران ساختاری مشابه برای شهرهای مختلف 
تقریبًا یکسان پیروی  از یک ساختار  ارائــه نموده و تمامی شهرها 
می کنند و ارائه یک الگوی موفق برای یک شهر می تواند راهنمای 
خود  شرایط  حسب  بر  تا  باشد  ایــران  شهرهای  سایر  بــرای  خوبی 

ساختاری متناسب با حوادث آن شهر تبیین نمایند. 
ــاص در شهر قــزویــن،  مــدیــریــت شــهــری در ایـــران و بــه صـــورت خ
مسئولیت برخورد با حوادث را به ستادی با عنوان »ستاد مدیریت 
کلی  گــذار نموده است. ساختار این ستاد به دو بخش  بحران« وا
شامل  و  دارد  ســتــادی  جنبه  کــه  بخش  یــک  مــی گــردد.  تقسیم 
و  اداری( است  امور  انجام  )برای  کارشناسان  و  مسئوالن سیاسی 
کارگروه  تعدادی  که شامل  گروه های عملیاتی است  بخش دیگر، 
که مسئولیت اقدامات میدانی را بر عهده دارند. جایگاه این  است 
هر  نیست.  مشخص  شفاف  طور  به  ستاد  کلی  ساختار  در  بخش 
کارایی  خ نداده و  کنون زمین لرزه شدیدی در شهر قزوین ر چند تا
ستاد مدیریت بحران این شهر به صورت واقعی مورد ارزیابی قرار 
با توجه به تشابه ساختار این ستاد با ستاد مدیریت  نگرفته، اما 
که در اثر زلزله آسیب دیده اند )همانند ورزقان،  بحران در شهرهایی 
مقابله  برای  نهاد  این  توانمندی  سنجش  غیره(،  و  ذهاب  سرپل 
با زلزله در سه بازه زمانی ) قبل از زلزله، لحظات اولیه وقوع زلزله و 
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فرض d=0.1 و p=q=0.5 حجم نمونه 110 نفر به دست آمد. روایی 
کرونباخ  سئواالت پرسشنامه به روش CVR و پایای از روش آلفای 
ستاد  ضعف  نقاط  شناسایی  از  پس  نهایت،  در  گردید.  محاسبه 
مدیریت بحران شهر قزوین،  ساختار این ستاد با ساختار مدل های 
و  ســنــدای(  و  )هیوگو  متحد  ملل  ســازمــان  اسناد  در  پیشنهادی 
کشورهای پیشرو در این زمینه مقایسه می گردد، این تطبیق ضمن 
نمایان ساختن اجزایی که در ساختار فعلی این ستاد وجود ندارند، 
کمک می نماید تا ساختار پیشنهادی برای دستیابی به تاب آوری با 

توجه به شرایط شهر قزوین سازماندهی شود.

چارچوب نظری . 3
اما  مــی گــردد،  بــاز  میالدی  دهــه 1970  به  تـــاب آوری  سابقه  گرچه  ا
مشخص  به  به  طــور  شهری  ــاب آوری   تـ مؤلفه های  تقسیم بندی 
اجالس هیوگو2 )2005( در ژاپن مربوط می شود. در این سند برای 
نخستین بار تاب آوری  شهری به چهار مؤلفه اجتماعی، اقتصادی، 
 )The United Nation Office زیست محیطی و نهادی تقسیم گردید

 .for Disaster Risk Reduction:2012:18(

نمودار شماره1: ساختار کلی مدیریت شهری تاب آور؛

 The United Nation Office for Disaster Risk Reduction:2012:71:ماخذ

در سند منتشر شده برای این اجالس، ساختار کلی مدیریت شهری 
گرچه اجزای  تاب آور به  صورت نمودار شماره 1 معرفی شد. این الگو ا
که شامل  اصلی ساختار مدیریت شهری تاب آور را معرفی می کند 
کاهش خطر، بخش بررسی و پایش مداوم و حدود  بخش مدیریت 
اما به خاطر تفاوت نظام های مدیریت  قانونی و اختیارات است، 
شهری در سطح دنیا طراحی چارچوب سازمانی را منوط به شرایط 
 .) The United Nation Office for DisasterRiskمی داند شهر  هر 

Reduction, 2018:1-2(
کاهش خطر حــوادث"  سند "چــارچــوب اقــدامــات ســنــدای3 بــرای 
ژاپن  )در شهر سندای  کنفرانس جهانی سازمان ملل  در سومین 
که  شــده  کید  تأ سند  ایــن  در  رســیــد.  تصویب  بــه  ســال 2015(  در 
براساس تجربیات حاصل از اجالس هیوگو، "مدیریت کارآمد کاهش 
تــاب آوری شهری نموده و  کمک مؤثری به  خطرپذیری حــوادث" 
که در راستای چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد  کشورهایی 
در رابطه با تاب آوری شهری همکاری داشته اند، ظرفیت های خود 
را در "مدیریت حوادث" ارتقا داده اند. این سند با توجه به الگوهای 
تشکیل   اجــزای  مختلف،  کشورهای  در  شهری  مدیریت   متفاوت 

2 Hyogo
3 Sendai

شاخص هایی وجود دارند. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل باید 
گام نخست، پس از  به وسیله یک یا چند شاخص ارزیابی شوند. در 
استخراج متغیرها و شاخص های مطرح در زمینه تاب آوری نهادی 
از منابع مختلف، روایی آنها با توجه به شرایط شهر قزوین به روش 
نسبت روایی محتوایی1 )که اصطالحًا CVR نامیده می شود( مورد 
گردید  تنظیم  پرسشنامه ای  منظور  این  برای  گرفت.  قرار  ارزیابی 
را براساس طیف سه  تا هرآیتم  گردید  از متخصصان درخواست  و 
قسمتی" ضروری است"، "مفید است ولی ضرورتی ندارد"، "ضرورتی 
Hajizadeh & Asghari, 2011: 399-( نمایند  بررسی  نــدارد" 

400(. سپس پاسخ ها مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

Hajizadeh & Asghari, 2011: 399 :ماخذ - CVR رابطه شماره1: فرمول

گزینه "ضروری" است، پاسخ  که به    NE=تعداد متخصصانی است 
محاسبه  مقدار  گــر  اســت.ا متخصصان  کل  تعداد   N  و داده انـــد. 
شده از مقدار جدول شماره 1 بزرگتر باشد، اعتبار محتوایی آن آیتم 

پذیرفته می شود.

 CVR جدول شماره1: تصمیم گیری در مورد

حداقل مقدار رواییتعداد افرا متخصص

150.49

300.33

400.29

Hajizadeh & Asghari, 2011: 399 : ماخذ

که از نهادهای  کارشناسان حوزه شهرسازی هستند   جامعه آماری، 
استانداری  قزوین،  بحران  مدیریت  کل  اداره  همچون  مختلف 
قزوین، شهرداری قزوین، سازمان راه و شهرسازی قزوین و اساتید 
گروه شهرسازی دانشگاه های آزاد اسالمی و بین الملل امام خمینی 
انتخاب گردیده اند. از آنجا که در این روش حداقل تعداد متخصص 
نفر هستند، حجم  نیاز 40  کثر تعداد مورد  نفر و حدا نیاز 15  مورد 
کارشناسان به صورت تصادفی ساده  نمونه 30 نفر انتخاب شد و 

انتخاب گردیدند. 
گام دوم، برای سنجش وضعیت موجود در این ستاد، وظایف  در 
دارای  زلزله  حادثه  در  )که  مختلف  کارگروه های  حسب  بر  مصوب 
مسئولیت هستند( به صورت پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت 
تنظیم شد. در هر سئوال، متغیر و شاخص مورد هدف مشخص 
کمک نرم افزار SPSS25 ) نسخه شماره  گردید تا در زمان تحلیل با 
که در وضعیت مطلوب قرار ندارند به سهولت قابل  25( متغیرها 
محیط  در  متغیر  هــر  وضعیت  سنجش  ــرای  ب باشند.  شناسایی 
آماری،  جامعه  شد.  استفاده   T.Student آزمــون  از   SPSS نرم افزار 
کارشناسان امور شهری در نهادهای مختلف شهر قزوین هستند 
از طرف روابــط عمومی نهادهای  ارائــه شده  که براساس اطالعات 
مختلف، جمعیت جامعه آماری درمجموع حدود 150 نفر تخمین 
که با سطح اطمینان 95درصد برای تعیین حجم نمونه با  زده شد 

1 Content Validity Ratio
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شـــمـــاره ســی وشــش

که  داشتند  بیان  آنها  پرداختند.  ــوادث  حـ مدیریت   تحلیل  بــه 
از  یکی  آنها،  بین  در  و  سازمان ها  داخــل  در  کم،  اطالعات  جریان 
کافی  نا اطالعات  توزیع  است.  موفقیت  عدم  در  موارد  اصلی ترین 
یا غیرمستقیم  نادرست  نتیجه مستقیم خطای انسانی، سازگاری 
ــیـــری هـــای بــیــن ســـازمـــان هـــا و یا  ســیــســتــم هــای اطــالعــاتــی، درگـ
شبکه   رویکرد  یک  مزایای  مقاله  در این  است.  مالحظات سیاسی 
که  می گیرد  قرار  موردبحث  بازسازی  و  حــوادث  مدیریت  در  محور 
چندمنظوره  و  پیچیده  عملیات  در  اطالعات  تحلیل  به  وابسته 
بین سازمان های دخیل  روابــط  به طبقه بندی سطح  آنها   است. 
شامل  ترتیب  به  می تواند  روابــط  سطح  پرداخته  اند.  حــوادث  در 
تضاد، عدم تضاد، مشارکت و در نهایت همکاری نهادهای مختلف 
باشد )Von Lubitz, Beakley & Patricelli, 2008:1-17(. عالوه  بر 
طبقه بندی روند شکل گیری تاب آوری  نهادی از ابتدا تا نقطه  کمال 
خود، پژوهشگران دیگری به تحقیق در مورد متغیرهای تأثیرگذار 
نقش  بر   )2014( شالچی  و  داودپـــور  پرداخته اند.  موضوع  این  در 
 )Davoudpour کید می کنند مردم در تصمیم گیری آینده شهرها تأ
گذشته بر یک  )Shalchi, 2014: 29 &. همچنین در پژوهش های 
نهادی مؤثر هستند.  تــاب آوری  که در  کید شده  تأ سری متغیرها 
شماره2   جــدول  در  مــی تــوان  را  پژوهش ها  ایــن  محتوای  برآیند 

مشاهده نمود. 
تــاب آور در منابع مختلف، اصول و معیارهایی ذکر  در زمینه شهر 
در  ــاب آوری  تـ که  اســت  شهری  ویژگی های  کننده  بیان  که  شــده 
جدول  در  پژوهش ها  ایــن  محتوای  برآیند  دارد.  حــوادث  مقابل 

شماره3 آورده شده است.
که صاحب نظران با توجه به  بررسی منابع مختلف نشان می دهد 
دنیا،  سطح  در  حــوادث  برابر  در  مدیریت  شهری  نظام های  تنوع 
تنها به طبقه بندی قابلیت ها و روابط بین اجزای تشکیل  دهنده 
الگو  یک  ارائــه  و  کــرده انــد  بسنده  شاخص ها  و  متغیرها  تحلیل  یا 
و  اسناد  مطالعه  کنار  در  نیست.  امکان پذیر  کشورها  تمامی  برای 
کشورهای مختلف در پیاده سازی  مدل های ارائه  شده، تجربیات 
می تواند  ــود،  خ حـــوادث  مدیریت  ساختار  در  نــهــادی  ــــاب آوری  ت
نماید.  کمک  اجرایی تر  راهکارهای  ارائــه  و  موضوع  بهتر  درک  به 
با وجود داشتن حوادث متعدد طبیعی و  امریکا و ژاپن  کشور  دو 
انسانی، کمترین تلفات جانی و مالی را در سال های اخیر داشته اند. 
بنابراین در بخش تجربیات جهانی به بررسی ساختار نهادی این 
کشورها به دلیل  کشور پرداخته شده است. بررسی الگوی سایر  دو 
در  آنها  سازمانی  عملکرد  و  ساختار  اطالعات،  به  دسترسی  عدم 

سطوح مختلف )در پایگاه های معتبر عملی( امکان پذیر نبود.
آژانس مدیریت اضطراری فدرال3 یک آژانس از وزارت امنیت داخلی 
ایاالت  متحده است. هدف اصلی این سازمان، هماهنگی در پاسخ 
خ  داده و منابع محلی و ملی  که در ایاالت  متحده ر به حوادثی است 
خ می دهد، باید  که حادثه در آن ر را از بین می برد. فرماندار ایالتی 
وضعیت اضطراری را اعالم کرده و از رئیس جمهور درخواست رسمی 
این  به  و دولت فدرال  آژانس مدیریت اضطراری فدرال  که  نماید 

حادثه پاسخ دهند.

3 Federal Emergency Management Agency (FEMA)

دهنده ساختار تــاب آوری  نهادی را بیان نمی کند اما این ساختار 
وظایف  شماره 2  نــمــودار  در  مــی دانــد.  ــاری  ک حــوزه  سه  شامل  را 

تاب آوری نهادی براساس سند سندای قابل مالحظه است.

نمودار شماره2: وظایف تاب آوری نهادی، 
The United Nation Office for Disaster Risk Reduction, 2015: 14-15 :ماخذ

و  رهــبــری  را شــامــل  ــوادث  کــاهــش حـ ــر مدیریت  گ ا ترتیب  بــه ایــن  
تـــاب آوری  اقــدامــات  بدانیم،  پایش  و  نظارت  کنار  در  هماهنگی 
یا  تــاب آور  بنابراین مدیریت  شهری  قابل  دستیابی است.  نهادی 
گرو تقویت مدیریت  حوادث  از جنبه نهادی در  تــاب آوری  شهری 
کید نموده و آن را  کار مجدد بر جنبه نهادی تأ است. این چارچوب 
 )The United Nation Office for Disasterوظیفه دولت ها می داند

.Risk Reduction, 2015: 35-36(
ارائه یک مدل، پژوهش های  صاحب نظران مختلف نیز در زمینه 
با  مدلی   )2018( همکارانش  و  آدنیی1  داده انــد.  انجام  را  مختلفی 
عنوان "تکامل )بلوغ( قابلیت ها در دستیابی به تاب آوری" مطرح 
کرده اند. آنها در این مدل، تاب آوری یک سیستم را به  صورت یک 
کرده اند. تکامل یا بلوغ یک  موجود در حال بلوغ و تکامل تشبیه 
که این گونه تعریف می شود: یک فرآیند تا  سیستم، فرآیندی است 
چه اندازه به  صورت دقیق تعریف  شده، مدیریت  شده، اندازه گیری 
بلوغ  سطح  پنج  مــدل  ایــن  قابل اجراست.  و  شــده  کنترل   شــده، 
که از سطح 1  )تکامل( برای دستیابی به تــاب آوری مطرح می کند 
این شرح  به  بلوغ  تا سطح 5 است. خصوصیات سطوح مختلف 
است: سطح 1(اولیه_ در این سطح از فرآیند، سیستم تک کاره است 
اوقات هرج ومرج در آن وجود دارد. موفقیت سیستم به  گاهی  و 
از  سطح  ایــن  در  تکرارپذیر_   )2 دارد. سطح  بستگی  فــردی  تــالش 
و عملکرد  برنامه ریزی  ردیابی هزینه،  برای  پروژه  فرآیند، مدیریت 
فعالیت ها  ســطــح،  ایــن  شــــده_در  سطح 3(تــعــریــف   دارد.   وجـــود 
بر  استاندارد  شده و مستند  شده هستند و فرایندهای استاندارد 
کیفیت  روی تمام پروژه ها اعمال می شود. سطح 4( مدیریت  شده_ 
به  خوبی  آنها   می شود.  مستند  و  اندازه گیری  محصول،  و  فرآیند 
فرایندها  شــده_  بهینه سازی   )5 می شوند. سطح  کنترل  و  درک 
نوآورانه  مهارت های  و  کمی  بازخورد  از  استفاده  با  مــداوم  به  طور 
چارچوب  همه  در  شیوه ها  بهترین  و  مفاهیم  می یابند.  بهبود 
 )Adeniyi, Perera & Ginige, تعبیه  شده است قانونی و عملیاتی 

.2018:777-781(
"مدیریت  عنوان  با  مقاله ای  در   )2008( همکارانش  و  لوبیتز2  ون 
شــبــکــه_مــحــور"  عملیات  اهــمــیــت  و  عملکرد  ســاخــتــار،  بـــحـــران: 

1 Adeniyi
2 Von Lubitz
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شماره سی وشش

گرفته  شده  سازمانی این آژانس، بخشی به عنوان تاب آوری در نظر 
که شامل چهار زیرمجموعه اصلی است. هر یک از زیرمجموعه ها 
که برای هر یک وظایفی  کوچک تری تقسیم می شوند  نیز به اجزای 
کلی وظیفه  به  طــور  ــاب آوری  تـ اســت. بخش  گرفته  شــده  در نظر 

برنامه ریزی مستمر را بر عهده دارد. 

حمایت از تالش ها برای بهبود عملکرد در برابر حوادث، جزو اهداف 
ــس مدیریت  ــدرال اســت. امـــروزه آژان ــس مدیریت اضــطــراری ف آژان
اضطراری فدرال به عنوان یک سازمان مهم از وزارت امنیت داخلی 
فعالیت می کند. رئیس مدیریت اضطراری فدرال به  طور مستقیم 
گزارش می دهد )FEMA, 2018(. در ساختار  به وزیر امنیت داخلی 

جدول شماره2: متغیرهای مورد اشاره برای جنبه تاب آوری نهادی     

متغیرهای نهادیسالنویسندهمتغیرهای نهادیسالنویسنده

 Bodoque et al2016
بانک اطالعات- سیستم هشدار- پایگاه 

اضطراری- مردم
Tyler et al2016

بانک اطالعات- قوانین – سازمان های 
مردمی

Gimenez2016
مردم- سازمان های مردمی- پایگاه 

اضطراری- زیرساخت- سیستم هشدار- 
قوانین

 Batica &
Gourbesville

2016
قوانین- مردم- سیستم هشدار سریع- 

بانک اطالعات

Meerow et al2016
زیرساخت- سازمان های مردمی- شبکه 

هشدار
Hsien Ho  et al2016

بانک اطالعات- قوانین- مردم یا 
سازمان های مردمی

Spaans & BasWaterhout2016سازمان های مردم- قوانین
 Greeshma &

Kumar
2016

قوانین- زیرساخت- مردم- سیستم 
هشدار- سازمان های مردمی

 SheykhKazem Barzegari&
Ahmad Moazam

2014
قانون – سازمان های مردمی- سیستم 

هشدار سریع
 Vazifeshenas&

SHahin Baher
بانک اطالعات- پایگاه اضطراری2015

Akbari & Habibi Bababadi2015
سازمان های مردمی- بخش خصوصی- 

سیستم هشدار سریع- نهادهای فرامحلی
 Saraei &
Monaghi

2016
بانک اطالعات- پایگاه اضطراری- 

زیرساخت – سازمان های مردمی - قوانین

Nikkhah Farkhani& Taheri2015
بانک اطالعات- قوانین- مردم- سیستم 

هشدار سریع
Ramzani& et al2013

سازمان های مردمی-بخش خصوصی-
نهاد فرامحلی

جدول شماره3: معیارهای شهر تاب آور

اصول و معیارهاسالمحققاناصول و معیارهاسالمحققان

Rafieian et al2011
افزونگی –کارایی-خودگردانی - وابستگی 

متقابل- استحکام و توانایی
 Soheyli Pour

&Montazerolhojah
2011

کارکرد انعطاف پذیری - حفظ 
ظرفیت سازی و بازتوانی

 SheykhKazem
 Barzegari& Ahmad

Moazam
2014

قانونمندی - نظام مندی-یکپارچگی – 
آمادگی-مشارکتی - مسئولیت پذیری

Poursharifi& Ghalenoei2014
کمیت قدرتمند   جامع نگر - هدفمندی -حا

بازتابندگی-پاسخگویی ) در هر شرایطی(

Farzad Behtash et al2014
تغییر پذیری -پایداری

ظرفیت سازی
Alizadeh&Heydarian2015

مشارکتی – توانمندی-بازتابندگی - جامع 
بودن- یکپارچگی

FEMA, 2018 :ماخذ ، FEMA Leadership Organizational Structure :3نمودار شماره
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منتشر شده و ایجاد کمیته مشورتی در ساختار سازمانی ایجاد شده 
است. 

کمیته ای از مشاوران برای حمایت علمی و تخصصی از  همچنین 
وجود  تــاب آوری  و  استراتژیک  برنامه ریزی  اداره  و  مشورتی  کمیته 
یک  ساختار  این  در   . )100 Resilient cities, 2017,40-45(دارد
رابطه مستقیم بین مسئول ارشد تاب آوری )نماینده سازمان های 
استراتژیک  برنامه ریزی  اداره  دارد.  وجــود  شهردار  و  بین المللی( 
)زیر نظر مسئول ارشد تــاب آوری( به  نوبه خود به  طور مستقیم با 
تاب آوری  مشورتی  کمیته  قالب  در  شهرداری  اساسی  بخش های 
کشور ژاپن و امریکا به دست  ارتباط دارد.آنچه از برآیند مطالعه دو 
آمده را می توان در قالب جدول شماره 4 مشاهده نمود. جمع بندی 
داده ها در قالب یک جدول امکان درک و مقایسه اطالعات مربوط 

کشور را به نحو ساده تری فراهم می کند. به دو 

سعی  منسجم  ساختار  دلیل  به  ژاپــن  حــوادث  مدیریت  ساختار 
نموده است تا رویکردهای کلی اسناد هیوگو و سندای را در تاب آوری 
حوادث  خطرپذیری  کاهش  مدیریت  گرفتن  پیش  در  با  نهادی 
اشــاره  شده،  قبلی  بخش های  در  که  همان گونه  درآورد.  اجــرا  به 
هستند.  شهرداری ها  ژاپــن  کشور  در  حــوادث  به  کنش  وا مسئول 
کشور در راستای همکاری با  بنابراین برخی از شهرداری های این 
سازمان های مرتبط با سازمان ملل متحد در پروژه های شهر تاب آور 
شرکت نموده اند. از آن جمله می توان به شهر تویاما1 اشاره نمود. 
نمودار شماره 5 ساختار شهرداری شهر تویاما را نشان می دهد. در 
که موضوع تاب آوری به  صراحت در سطوح  این ساختار به دلیل آن 
باالتر مدیریت حوادث ژاپن وجود ندارد، تاب آوری نهادی از طریق 
کارگیری اسناد  همکاری شهرداری با سازمان های بین المللی و به 

1 Toyama

وارد می شود.  کمک  برای  حادثه می شوند، دولت در سطح ملی 
نکات قابل توجهی در سیستم مدیریت حوادث ژاپن وجود دارد. 
نخست، تمامی اقدامات از پیش تعریف شده هستند. دوم، تمامی 
گرفته اند  حوادث اعم از بالقوه یا بالفعل از پیش مورد بررسی قرار 
کنش و بازسازی  و اقدامات مورد نیاز آنها در سه مرحله آمادگی، وا
گردیده اند و شرح وظایف ارگان ها به طور مشخص تبیین  مشخص 
شده است. سوم، تمامی سطوح جامعه از دولت در سطح ملی تا 
که در قالب  گرفته شده اند  کنان محلی در این سیستم در نظر  سا
یک نظام چهار سطحی طبقه بندی شده و وظایف هر یک براساس 
گردیده است. در الگوی ژاپنی هیچ اولویتی  شرایط حادثه تعریف 
برای حوادث در نظر گرفته نشده و نظام مدیریت حوادث به صورت 
جامع در سطح ملی برای همگی آنها برنامه ریزی نموده است. در 
کشور ژاپن بخش مستقل یا یک زیر بخش در دل مدیریت حوادث 

.)Nazarov,2011:7-20 ( برای تاب آوری شهری دیده نشده است

البته در بخش عملیات میدانی، سازمان مدیریت اضطراری حوادث 
که در سن 18 تا 24 سالگی  فدرال دارای نیروهای داوطلبی است 
قرار دارند. این نیروها به عنوان نیروهای "اختصاصی، آموزش دیده 
و قابل اعتماد" توصیف شده اند و به صورت تمام وقت به مدت 10 
کار می کنند. این  کنش به حوادث و تالش های بازسازی  ماه در وا

.)ibid( نیروها در تیم های هشت تا 12 نفر فعالیت می نمایند
هر  و  شده  ایجاد  سطح  چهار  در  ژاپــن  حــوادث  مدیریت  سیستم 
با مدیریت حــوادث در  اجــرای همه مباحث مرتبط  شورا مسئول 
گــذار شده است. سیستمی  که به آن وا محدوده اختیاراتی است 
هر  در  کــارآمــد  مدیریت  تقویت  بــرای  جامع  ارتباطی  و  هماهنگ 
سطح در نظر گرفته شده است. در این نظام مدیریتی، شهرداری ها 
مــوارد  در  تنها  دارنــد و  عهده  بر  را  حــوادث  به  کنش  وا مسئولیت 
شدید، نواحی مربوطه )دولت در سطح ناحیه( از طریق اقدامات 
این  بر  عــالوه  می کنند.  حمایت  شهرداری ها  از  کلی،  و  هماهنگ 
به  رسیدگی  در  مشکل  دچــار  ناحیه  مسئوالن  حتی  که  هنگامی 

 Nazarov,2011: 11:نمودار شماره4: ساختار تشکیالتی سیستم مدیریت حوادث در ژاپن، ماخذ
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شماره سی وشش

100 Resilient cities, 2017,45 :نمودار شماره5: ساختار تاب آوری در شهرداری تویاما، ماخذ

بحران  مدیریت  البته   .)Tayeb Nia& Manochehri, 2015: 26(
که قبل از بروز بحران آغاز می گردد و تا پایان حادثه و  فرآیندی است 
 Bozar jomhori, Javani & Katebi,( حتی پس از آن ادامه می یابد

.)2015: 2
گرفته  ستاد مدیریت بحران برای هر استان یک تشکیالت در نظر 
که ریاست آن به عهده استاندار است. ساختار این تشکیالت برای 

استان قزوین به صورت نمودار شماره 6 است.
در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 چهار 
که شامل پیشگیری،  با حــوادث دیــده شده  بــرای مقابله  مرحله 
کید اصلی بر متغیر  کنش و بازسازی است. در این قانون تأ آمادگی، وا
گرچه سازمان های مردم نهاد و مردم  ا سازمان های دولتی است، 
آموزش  و  اطالع رسانی  مردم نهاد  های  تشکل  کارگروه  قالب  در  را 
همگانی مورد اشاره قرار داده است. در این قانون متغیرهای دیگر 
به طور شفاف مورد اشاره قرار نگرفته اند. ساختار مدیریت بحران 
نیز تعریف مشخص برای اجزا ندارد و نظام تشکیالتی و شرح وظایف 
 Islamic Consultative( نهاده اند  استان ها  عهده  بر  را  کارشناسان 
 Assembly Research Center Center Of The Islamic Republic

.)2008 ، Of Iran Center Of The Islamic Republic Of Iran
در ساختار نمایش داده شده برای قزوین، استاندار یا جانشین او به 
عنوان باالترین مقام در مدیریت بحران استان باید دو بخش اصلی 

گرچه در ژاپن مدیریت شهر)شهرداری( مسئول برخورد با حوادث  ا
کشور  دو  هر  در  مجموع  در  نیست،  اینگونه  امریکا  در  امــا  اســت 
داخلی  ساختار  در  کامل  انسجام  دارای  حوادث  کاهش  مدیریت 
کید  تأ برنامه ها  و  عملکردها  در  بازنگری  بــر  دائــمــًا  و  اســت  خــود 
می شود. از طرف دیگر، اسناد هیوگو و سندای و ساختار مدیریت 
اجرایی  برنامه ریزی،  بخش های  وجــود  بر  امریکا  و  ژاپــن  حــوادث 
کید  تأ )پایش( در ساختار یک مدیریت حــوادث موفق  بازنگری  و 

می نمایند.

3.1. ساختار ستاد مدیریت بحران در قزوین
از نظر موقعیت جغرافیایی شهر قزوین در بخشی از دامنه جنوبی 
البرز میانی است. گسل های متعدد با توان لرزه زایی باال در حوزه ای 
کیلومتر از مرکز شهر قزوین وجود دارند. با توجه به این  به شعاع 65 
تــاب آوری است، پس الزم است  ُبعد نهادی  که موضوع پژوهش، 
ساختار ستاد مدیریت بحران این شهر مورد شناسایی و تحلیل قرار 

گیرد.
کنترلی  مدیریت مخاطرات طبیعی در ایران یک ساختار دستوری، 
 Azmi, Mirzaei( که به سایر ظرفیت ها بی توجه است و متمرکز دارد 
کارشناسان، پیشگیری را به عنوان   .)& Darvishi et al , 2015: 23
بهترین راهکار مبارزه با بحران و اساس مدیریت بحران می دانند 

جدول شماره4: تحلیل وضعیت مدیریت حوادث در دو کشور امریکا و ژاپن

کشورردیف
جایگاه مدیریت حوادث در 

حوادث
جایگاه تاب آوری نهادیتحلیل وضعیت مدیریت حوادث

آمریکا1
یک سازمان مستقل از 

مدیریت شهر

• سازمان دهی دقیق ارگان های ذی مدخل	
• همکاری خوب سازمان ها و نهادهای مختلف	
• عدم اولویت بندی درست حوادث	
• ارزیابی مستمر عملکردها و برنامه ها	

در  )مــصــوب  ملی  ساختار  داخـــل  در 
قانون(

نهاد مسئول مدیریت شهرژاپن2

• سازمان دهی دقیق ارگان های ذی مدخل	
• مدیریت منسجم	
• شناسایی تمامی متغیرهای تأثیرگذار	
• جامعیت در آماده سازی همه عوامل مؤثر	
• شرح دقیق وظایف هر بخش	
• ارزیابی مستمر عملکردها و برنامه ها	

)غـــیـــر مــصــوب  در ســـاخـــتـــار مــحــلــی 
ســازمــان هــای  بــا  همکاری  بــه صــورت 

بین المللی(
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• کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت مدیر کل امنیتي 	
و انتظامي استانداری قزوین،

• با مسئولیت مدیر 	 نفتي  تأمین سوخت و مواد  کارگروه 
عامل شرکت پخش فرآورده های سوختی استان قزوین،

• بنیاد 	 کــل  مدیر  مسئولیت  بــا  مسکن  تأمین  ــروه  ــارگ ک
مسکن انقالب اسالمي استان قزوین،

• کل 	 مدیر  مسئولیت  با  اطالع رساني  و  آمــوزش  کارگروه 
صدا و سیما، مرکز استان قزوین،

• کارگروه امــداد و نجات و آمــوزش همگاني با مسئولیت 	
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قزوین و

• علوم 	 ریاست  مسئولیت  با  درمــان  و  بهداشت  کارگروه 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین.

که با ستاد مدیریت  کارگروه با یک اداره دولتی است  مسئولیت هر 
بحران آن شهر در ارتباط هستند و در جلسات شورای هماهنگی 
شرکت می نمایند. ستاد مدیریت بحران نقش تصمیم گیری در مورد 
کارگروه هایی  حوادث را به عهده دارد و بازوی اجرایی آن، همین 
کارگروه ها به  که در باال به آنها اشاره شد. در شرح وظایف این  است 
که باید مورد توجه  صراحت متغیرهای مورد هدف و شاخص هایی 

گیرند، تشریح نشده است. قرار 
که سازمان شهرداری ها و  از طرف دیگر، بر طبق ساختار جدیدی 
سال 1396  در  قزوین  شهر  جمله  از  شهرداری ها  برای  دهیاری ها 
ابالغ نموده )نمودار شماره 7(، جایگاهی برای موضوع تاب آوری و 
مقابله با بحران ها در تشکیالت شهرداری دیده نشده و شهردار را 
به عنوان مدیر بحران شهر نمی شناسد. البته ستاد مدیریت بحران 
خود،  ساختار  در  شد،  اشــاره  قبلی  بخش های  در  که  همان گونه 
شهردار را به  عنوان مسئول عملیات اجرایی در زمان بروز بحران در 

ساختار ستاد مدیریت بحران دیده است.

بر  مسئولیتش  که  بحران  مدیریت  ستاد  یکی  نمایند.  مدیریت  را 
عهده مدیرکل آن است و دیگری رئیس شورای هماهنگی مدیریت 
که مسئولیتش بر عهده فرماندار است. در واقع  بحران شهرستان 
می پردازد؛  سیاسی  و  فنی  جنبه  دو  به   ، بخشی  دو  ساختار  این 
کارشناسی فنی  که وظیفه  یکی زیرمجموعه مدیریت بحران است 
را بر عهده دارد )بازسازی، هماهنگی، پیشگیری،  کار  و تخصصی 
مطالعات و غیره( و دیگری زیرمجموعه مدیریت سیاسی با توجه 
)فرماندار، بخشدار،  استان  تعریف شده در  به تقسیمات سیاسی 

شهردار و دهیار(است.
البته این تفکیک به معنای دو مسیر مجزا نیست و تمامی مسئوالن 
بحران  قالب شــورای هماهنگی مدیریت  در  رده هــای مختلف  در 
که در سال معمواًل  استان قزوین )در زمان های پیش از بروز بحران 
جلسات  در  بحران  بــروز  زمــان  در  و  می نمایند  برگزار  جلسه  شش 
 General( هستند  ارتباط  در  یکدیگر  با  و  کــرده  شرکت  اضطراری( 
همچنین   .)2018  ،Office of Qazvin Crisis Management 
حوادث  با  مقابله  برای  کارگروه  کشور 14  بحران  مدیریت  سازمان 
کارگروه های ذیل  که از بین آنها برای شهر قزوین،  پیش بینی نموده 

در رابطه با زلزله دارای مسئولیت هستند:
• ــغــزش  الیـــه هـــاي زمــیــن، 	 ــروه مــخــاطــرات  زلـــزلـــه، ل ــارگـ کـ

کل  راه و  ابنیه، ساختمان  و شهرسازي با مسئولیت ریاست مدیر 
شهرسازی،
• کارگروه تشکل هاي مردم نهاد با مسئولیت مدیر کل امور 	

اجتماعي، فرهنگي و شوراهاي استانداری قزوین، 
• توزیع 	 و  تأمین  بــازتــوانــي،  و  ــازســازي  ب بیمه،  ــروه  ــارگ ک

مواد خطرناك  آتش نشاني،  ساختمان ها،  آواربــرداري   ماشین آالت، 
و انتقال و تدفین جان باختگان با مسئولیست معاون هماهنگی 

کل دفتر شهری و شوراهای استانداری قزوین(، امور عمرانی )مدیر 

 General Office of Qazvin Crisis Management, 2018 :نمودار شماره6: ساختار ستاد مدیریت بحران قزوین ، ماخذ
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Organization of Municipalities and Rural Affairs,2017:2 :نمودار شماره7: ساختار سازمانی شهرداری قزوین؛ مأخذ

کنش نشان دهد،الزم است تا حکومت های محلی دو موضوع را  وا
کاهش حوادث  کار خود قرار دهند؛ یکی، ایجاد مدیریت  در دستور 
و دوم، پایش مداوم این نهاد. برای دستیابی به مدیریت حوادث، 
در  باید  شاخص هایی  و  )متغیرها(  تأثیرگذار  عــوامــل  شناسایی 

گیرند.  زمان های پیش، هنگام و بعد از وقوع زلزله مورد توجه قرار 

بحث و یافته ها . 4
که در اسناد هیوگو و سندای اشاره شد، الگوی یکسانی  همانگونه 
برای ایجاد تاب آوری نهادی در سطح دنیا وجود ندارد، زیرا ساختار 
برای  اما  مدیریت شهری در مناطق مختلف دنیا متفاوت است. 
که بتواند به خوبی به حوادث  تحقق یک مدیریت شهری تاب آور 

نمودار شماره8: فرآیند دستیابی به تاب آوری نهاد مدیریت شهری در برابر حوادث

جدول شماره5: متغیرهای مؤثر در تحقق تاب آور نهادی شهری

متغیرردیفمتغیرردیف
بخش خصوصی6مردم عادی جامعه1
پایگاه های امدادی ) خدمات و تجهیزات(7سازمان های مردم نهاد2
زیرساخت های شهری8حکومت محلی3
سیستم هشدار و اطالع رسانی9نهادهای فرا محلی4
بانک اطالعات10قوانین و برنامه های الزم اجرا5

کید  که در مجموع همه آنها بر ده متغیر تأ گرفته اند  مورد اشاره قرار 
که در جدول شماره 5 آورده شده اند. داشته اند 

در جدول شماره 3 نیز مطالعه منابع مختلف در مورد شاخص های 
مطرح در زمینه تاب آوری نهادی نشان داد، 12 شاخص در مجموع 
مالحظه   6 شماره  جــدول  صــورت  به  می توان  که  هستند  مطرح 

نمود.
در پرسشنامه نخست که مربوط به شاخص هاست، از 30 متخصص 
گردید  شهرسازی در رابطه با ضرورت شاخص های انتخابی سئوال 

که در جدول شماره 7 برآیند نظرات آورده شده است.
که مربوط به متغیرهاست نیز از 30 متخصص  در پرسشنامه دوم 
برای موضوع  انتخابی  متغیرهای  با ضــرورت  رابطه  در  شهرسازی 
که در جدول شماره 8 برآیند نظرات  گردید  مورد پژوهش سئوال 

آورده شده است.

سازمانی مدیریت حوادث امریکا، بخشی با عنوان "تاب آوری" لحاظ 
شده و شرح وظایف مشخصی برای هر یک از زیرمجموعه های آن 
تمرکز  مخاطرات  برابر  در  مــداوم  برنامه ریزی  بر  که  گردیده  تعریف 
کمیته ای برای بررسی قوانین و برنامه ها وجود  دارند. در ژاپن نیز 
کارشناسان  و  مختلف  بخش های  مــدیــران  آن  اعضای  که  دارد 
هم  ملل  سازمان  اسناد  اســت.  تــاب آوری  اداره  عنوان  با  اداره ای 
برای  ایران  کید داشتند. در  تأ بهینه سازی مداوم  بر وجود بخش 
ولی  ــده،  ش نوشته  مفصلی  وظــایــف  شــرح  عملیاتی  کــارگــروه هــای 
متغیرهای تأثیرگذار به صراحت در آنها مورد اشاره قرار نگرفته اند و 
گام نخست الزم  نوعی ابهام در برنامه ریزی وجود دارد. بنابراین در 
است تا روایی شاخص ها و متغیرها به روش CVR ارزیابی شود تا 
کدام  کدام متغیرها در ایران تأثیرگذارند و همچنین  گردد  مشخص 
که در  همانگونه  نهادی مطرح هستند.  تــاب آوری  در  شاخص ها 
جدول شماره 2 مالحظه شد، متغیرهای متفاوتی در منابع مختلف 

ح در تاب آوری شهر   جدول شماره6: شاخص مطر

شاخصردیفشاخصردیفشاخصردیفشاخصردیف
جامع نگری10هدفمندی7مشارکتی4یکپارچگی1
انعطاف پذیری11پایداری 8قانونمندی5مسئولیت پذیری 2
خودگردانی12آموزش )آمادگی(9کارآیی 6بازتابندگی3
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شـــمـــاره ســی وشــش

جدول شمارهCVR :7 شاخص ها

CVR غیرضروری
مفید ولی غیر 

ضرورتی 
ضروری شاخص CVR غیرضروری

مفید ولی 
غیرضرورتی 

ضروری شاخص

0.8 1 2 27 پایداری 0.8 1 2 27 یکپارچگی
0.73 1 3 26 آمادگی )آموزش( 0.8 2 1 27 مسئولیت پذیری 
0.86 1 1 28 هدفمندی 0.73 2 2 26 بازتابندگی
0.26 5 6 19 جامع نگری 0.13 4 9 17 انعطاف پذیری
0.66 2 3 25 مشارکتی 0.6 2 4 24 قانونمندی
0.2 4 8 18 خودگردانی 0.86 1 1 28 کارآیی

که  آنجا  از  از وقوع حادثه است.  بازه زمانی بعد  به  سئوال مربوط 
تعداد سئواالت پرسشنامه زیاد و نیازمند فضای زیادی بود، برای 
کارگروه زلزله در بازه زمانی هنگام وقوع حادثه پس  نمونه سئواالت 
از ارزیابی روایی در جدول شماره 9 آورده شده است. همچنین در 
گزینه  این جدول فراوانی پاسخ به هر سئوال برای نمونه در زیر هر 

نمایش داده شده است.
گر  کرونباخ محاسبه شده است. ا در جدول شماره 10 ضریب آلفاي 
پایا بودن  از 0/7 باشد، نشان دهنده  بزرگتر  کرونباخ  آلفای  مقدار 

سئواالت مطرح شده است.
که از داده های جدول شماره 10 مشخص است، میزان  همان طور 
کرونباخ محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از 0/7  ضرایب آلفاي 

که از اعتبار باالي پرسشنامه  حکایت دارد.  است 
کنون با اطمینان از وجود پایایی نظرات جمع آوری شده، داده ها  ا
به صورت ذیل قابل جمع بندی است. ثبت نظرات 110 پرسشنامه 
نرم افزار  محیط  در   T-student آزمــون  روش  به  داده هـــا  تحلیل  و 
کارگروه در  گردید؛ زیرا ُنه  ارائه 27 جدول خروجی  SPSS منجر به 
کارگروه باید در سه بازه زمانی  موضوع دخالت داشتند و وضعیت هر 
که ارائه تمامی  قبل، هنگام و بعد از حادثه سنجیده می شد. از آنجا 
نیست،  امکان پذیر  لحاظ محدودیت فضا  به  تفکیک  به  جــداول 
کارگروه زلزله در لحظات اولیه حادثه برای نمونه در جدول  وضعیت 
شماره 12 آورده شده است. در آزمون T-student میانگین و سطح 
زیر 0.05 و  باید  گردید. سطح معناداری  بررسی  معناداری داده ها 
فاصله اطمینان در فاصله اعداد مثبت باشد تا متغیر در وضعیت 
سطح  وضعیت  به  مربوط   sig ستون  باشد.  داشته  قــرار  مطلوب 
معناداری و ستون های Upperو Lower مربوط به فاصله اطمینان 
قرار  تنها متغیرهایی در وضعیت مطلوب  هستند. در این جدول 

کم است. که شرایط فوق بر آنها حا دارند 
بروز  زمــان  در  قزوین  شهر  زلزله  کــارگــروه  )خــروجــی  فــوق  نمونه  در 
حادثه( متغیر بانک اطالعات در شاخص بازتابندگی، متغیر پایگاه 
کارایی و متغیر سیستم هشدار و اطالع رسانی  امدادی در شاخص 

در نظرسنجی از کارشناسان، تعدادی از شاخص ها به دلیل نزدیکی 
گردیدند، همانند شاخص جامع نگری  مفهوم آنها با یکدیگر حذف 
که همان مفهوم به صورت بهتر  )توجه به همه اجــزای سیستم( 
در شاخص یکپارچگی ) وجود انسجام در اجزای تشکیل دهنده 
انعطاف  یا شاخص  و  یافته( وجــود دارد  به صــورت نظام  سیستم 
که در شاخص پایداری  پذیری )توانایی تطبیق سیستم با شرایط( 
)توانایی سیستم در انجام عملیات در زمان های متفاوت( مستتر 
نیروهای  وسیله  به  وظایف  انجام  )توانایی  خودگردانی  یا  و  است 
پذیری  مسئولیت  شــاخــص هــای  در  مفهوم  هــمــان  کــه  محلی( 
)توانایی نیروهای محلی در انجام مسئولیت های سپرده شده به 
کارآیی )توانایی اثربخشی مؤثر در زمان های مختلف( وجود  آنها( و 
که  ایران آن قدر قوی نیست  دارد. متغیر بخش خصوصی نیز در 
کند. پس از ارزیابی  بتواند در موضوع تاب آوری نقش مؤثری بازی 
روایی متغیرها و شاخص ها، در مجموع ُنه شاخص و ُنه متغیر برای 

گردید.  تاب آوری این نهاد شناسایی 
که پیشتر اشاره شد، شرح وظایف ستاد مدیریت بحران  همانگونه 
بنابراین  تعریف شده است،  کارگروه های مختلف  قالب  قزوین در 
برای سنجش وضعیت موجود این ستاد، می توان این وظایف را به 
تفکیک کارگروه های مختلف براساس سه بازه زمانی )قبل، هنگام و 
کرد. از  بعد از حادثه( به صورت سئوال در قالب طیف لیکرت تنظیم 
که باید تمامی وظایف  که روایی این سئواالت امر مهمی است  آنجا 
کارشناسان  مصوب در قانون را در بر بگیرد، پیش از نظرسنجی از 
به روش نسبت روایی محتوایی، روایی سئواالت پرسشنامه ارزیابی 
کارشناسان حوزه شهرسازی  می شود. برای این منظور از 15 نفر از 
قسمتی"  سه  طیف  بــراســاس  را  ســئــواالت  تا  می شود  درخــواســت 
ضروری است"، "مفید است ولی ضرورتی ندارد"، "ضرورتی ندارد" 
که پیش  بررسی نمایند. پرسشنامه اولیه شامل 292 سئوال بود 
سئوال،  مجموع 276  از  گردید.  حذف  سئوال  تعداد 16   CVR از 
اســت، 87  حادثه  وقــوع  از  قبل  زمانی  بــازه  به  مربوط  سئوال   119
سئوال مربوط به باره زمانی لحظات اولیه وقوع حادثه است و 70 

جدول شمارهCVR :8 متغیرها

CVR غیرضروری
مفید ولی 

غیرضروری 
ضروری متغیر CVR غیرضروری

مفید ولی 
غیرضروری 

ضروری متغیر

0.26 2 9 19 بخش خصوصی 0.86 1 1 28 جامعه
0.73 1 3 26 حکومت فرامحلی 0.8 2 1 27 سازمان مردم نهاد
0.93 0 1 29 بانک اطالعات 0.66 2 3 25 قوانین
0.86 1 1 28 سیستم هشدار 0.73 3 1 26 پایگاه امدادی
0.86 1 1 28 حکومت محلی 0.6 2 4 24 زیرساخت
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شاخص هایی  چــه  در  متغیر  هــر  کــه  گــردیــده  مشخص  شــمــاره 12 
که از 27 جدول  وضعیت نامطلوب دارد. همچنین مشخص شده 
گرفته شده، متغیر در چند جدول در شاخص مورد نظر  خروجی 

وضعیت نامطلوب داشته است.

مشابه  ــد.  دارن قــرار  نامطلوب  وضعیت  در  بازتابندگی  شاخص  در 
برآیند  گردید.  تحلیل  دیگر  جدول  خروجی 26   ،11 شماره  جدول 
کارگروه در سه بازه زمانی نسبت به  27 جدول )خروجی تحلیل ُنه 
حادثه( در قالب جدول شماره 12 قابل مشاهده است. در جدول 

گزینه کارگروه زلزله در سه بازه زمانی قبل، هنگام و بعد از زلزله و فراوانی پاسخ ها به هر  جدول شماره9: سئواالت سنجش وضعیت 

متغیرشاخصمتغیربازه زمانی

فراوانی پاسخ ها

خیلی زیاد

زیاد

ط
متوس

کم

خیلی کم

هنگام 
حادثه

حکومت محلی

آمادگی
توانایی اعزام متخصصان فنی در مناطق آسیب دیده از زلزله به 

کارگروه زلزله تا چه میزان است؟ وسیله 
7802300

مشارکتی
تدوین  در  محلی  ارگــان هــای   با  زلزله  کارگروه  مشارکت  توانایی 
گزارشات و تحلیل وضعیت منطقه آسیب دیده در چه سطحی 

است؟
8494670

حکومت فرا 
محلی

مشارکتی
کنش به  میزان همکاری این کارگروه با حکومت فرا محلی برای وا

زلزله در لحظات اولیه وقوع آن در چه سطحی است؟
3445760

شفافیتقانون
به  زلزله  بــروز  هنگام  در  وظایف  شرح  و  ضوابط  اجــرای  توانایی 

کارگروه چقدر است؟ وسیله پرسنل 
3445760

مشارکتیمردم
بــرای جــمــع آوری  مــردم  بــا  زلــزلــه در همکاری  کــارگــروه  توانایی 
داده های میدانی بالفاصله بعد از وقوع حادثه در چه سطحی 

است؟
10782200

بازتابندگیبانک اطالعات
زمان  در  مختلف  سازمان های  متخصصان  با  اطالعات  تبادل 

رخداد زلزله چقدر است؟
6604310

زیر ساخت 
شهری

بازتابندگی
کارگروه در مستندسازی آسیب های وارد به زیرساخت  توانایی 
ها جهت درک علل و عوامل پیش از آواربرداری در چه سطحی 

است؟
3525230

کاراییپایگاه امدادی
برای  امــدادی  پایگاه های  وضعیت  ارزیابی  در  کارگروه  توانایی 

انجام اقدامات میدانی در چه سطحی است؟
12566180

سیستم هشدار 
و اطالع رسانی

بازتابندگی
توانایی انتقال پیام وقوع زلزله به ستاد مدیریت بحران پیش از 

رسیدن امواج زمین لرزه به شهر برای مقابله با آن چقدر است؟
0009101

کرونباخ جدول شماره10: جدول مقادیر آلفای 

آلفای کارونباختعداد سئواالتمرحله زمانی
1190/849پیش از زلزله

870/818لحظات اولیه زلزله
700/845پس از زلزله

کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/891مقدار آلفای 

کارگروه زلزله در لحظات اولیه )هنگام( وقوع زلزله ح در  جدول شماره11: نتایج آزمون T-STUDENT برای سنجش وضعیت شاخص های مطر

NMeanStd. DeviationSig. )2-tailed(LowerUpperمتغیرشاخصوضعیت
آمادگیمطلوب1103.850.5040.0000.760.95

حکومت محلی
مشارکتیمطلوب1103.530.7260.0000.390.66
حکومت فرامحلیمشارکتیمطلوب1103.400.6380.0000.280.52
ضوابط و قوانینشفافیتمطلوب1103.400.6380.0000.280.52
مردممشارکتیمطلوب1103.890.5310.0000.790.99
بانک اطالعاتبازتابندگی-----1103.110.7210.116-0.030.25
زیرساخت های شهریبازتابندگیمطلوب1103.500.6020.0000.390.61

پایگاه امدادیکارایی-----1103.080.6510.191-0.040.20

سیستم هشدار و اطالع رسانیبازتابندگی-----1101.080.2750.000-1.97-1.87
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ستاد مدیریت  بحران" با "چارت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها" 
که یکی شهردار را مدیر  بحران شهر و دیگری فاقد نقش در برخورد 
با حوادث می دانست، نقش مدیریت بحران شهر قزوین به معاونت 
به  است.  شده  سپرده  قزوین  استانداری  عمرانی  امور   هماهنگی 
کارگروه  در  مسئولیت  عــالوه  بر  عمرانی  امــور   معاونت  ترتیب،  این 
امداد و نجات به سبب جایگاه اداری بر تمامی ادارات دولتی تسلط 

قانونی دارد.
اما  ــدارد،  ن وجــود  نهاد  این  کنونی  ساختار  در  بهینه سازی  بخش 
کید اسناد هیوگو و سندای بوده است، بنابراین این بخش  مورد تأ
در الگوی پیشنهادی به زیرمجموعه اداره مدیریت بحران قزوین 
گردید تا عالوه بر ارزیابی دوره ای اجزای این ستاد، در زمینه  اضافه 

آینده پژوهی و مخاطرات پیش بینی نشده فعالیت نماید.
که شرح  کارشناس بود  بخش اداری در ساختار فعلی شامل شش 
به  توجه  با  الگوی پیشنهادی  در  اما  نداشتند،  وظایف مشخصی 
شاخص های به دست آمده از تحلیل یافته ها، این بخش به لحاظ 
امور  از  عبارتند  بخش  ایــن  کارشناسان  گردید.  اصــالح  ساختاری 
آموزشی)شاخص آمادگی(، امور مشارکت مدنی و سازمانی )شاخص 
برنامه ریزی  امـــور  شفافیت(،  )شــاخــص  حقوقی  مــشــارکــت(،امــور 
)شاخص هدفمندی(، امور اجرایی )شاخص های کارایی و مسئولیت 
پذیری(، امور ارتباطات )شاخص های یکپارچگی و بازتابندگی( و امور 
ایمنی )شاخص پایداری(. همچنین جایگاه بانک اطالعات تعیین 
کارگروه های مختلف به وسیله حوزه اداری در  گردید تا فعالیت های 
آن ثبت شود. جایگاه کارگروه های عملیاتی )که مسئولیت هر کدام از 
آنها با یک اداره دولتی بود( در ساختار فعلی این نهاد مشخص نبود 

که در الگوی پیشنهادی اصالح گردید.
ستاد  فعلی  ساختار  در  قزوین  شهردار  و  بخشدار  فرماندار،  نقش 
بــه عــنــوان مــشــاور در  الــگــوی پیشنهادی  کــه در  بــود  ابــهــام  دارای 
که  داد  نشان  تحلیل  یافته های  دارنــد.  مشارکت  تصمیم گیری ها 
این ستاد در متغیرهای مختلف دارای مشکالت عدیده ای است. 
که وضعیت نامطلوب هر متغیر را در  با توجه به جدول شماره 12 
برای  اقداماتی  اتخاذ  گذاشته،  نمایش  به  مربوطه  شاخص های 
بهبود وضعیت هر یک از آنها الزم است. در جدول شماره 13 موارد 

به تفکیک آورده شده است.

براساس جدول شماره 12 با وجود گذشت یک دهه از زمان تشکیل 
نهاد در متغیرهای مختلف همچنان  این  بحران،  ستاد مدیریت 
متغیرها،  تــنــوع  علت  بــه  البته  اســـت.  نامطلوب  شــرایــط  دارای 

مشکالت آنها با یکدیگر متفاوت است.

نتیجه گیری . 5
قزوین  شهر  بــحــران  مــدیــریــت  ســتــاد  ســاخــتــار  مقایسه  و  تحلیل 
)ساختار دو بخشی شامل بخش های ستادی و عملیاتی( با اسناد 
کشورها )ساختار  سازمان ملل متحد و مدل های موجود در دیگر 
و  مــشــاوران  عملیاتی،  ســتــادی،  بخش های  شامل  بخشی  چهار 
ستاد  ساختار  در  مستقلی  بخش  می دهد،  نشان  بهینه سازی( 
این شهر برای ارزیابی و بهینه سازی مداوم وجود ندارد. همچنین 
بحران  مدیریت  کل  اداره  زیرمجموعه  در  گانه  شش  کارشناسان 
قزوین براساس شاخص های مطرح در تاب آوری تعیین نشده اند 
و شرح وظایف مشخصی ندارند. مطابق نمودار شماره 6 جایگاه 
کارگروه های عملیاتی و نحوه رسیدگی مداوم به عملکرد آنها در این 
قانون مدیریت  قزوین در  نامشخص است. جایگاه شهردار  ستاد 
تشکیالت  چــارت  در  ایشان  ــرای  ب شــده  تعریف  جایگاه  با  بحران 
سازمان شهرداری قزوین تضاد دارد. اجزای مختلف این ستاد اعم 
دسترسی  یکپارچه  اطالعات  بانک  به  کارگروه ها  و  کارشناسان  از 
گانه ثبت  ندارند و اطالعات در دبیرخانه هر سازمان به صورت جدا
می گردد و بازیابی داده ها و اطالعات امری سخت و زمان َبر است. 
ستاد مدیریت بحران قزوین برای مقابله با زلزله، باید مجموعه ای 
در  را  شــرایــط  یکدیگر  کمک  بــا  تــا  نماید  مدیریت  را  کــارگــروه هــا  از 
کوتاه ترین زمان به حالت عادی برگردانند، بنابراین الزم است مدل 
که  شود  سازمان دهی  نحوی  به  شهر  این  بحران  مدیریت  ستاد 
اجزای اصلی یک نهاد تاب آور را داشته باشد و اقدامات الزم برای 
با توجه  ترتیب  بهبود وضعیت متغیرها در آن دیده شود. به این 
اسناد  در  کید  تأ مــورد  کلی  بخش های  شــده،  انجام  مطالعات  به 
کشورهای پیشرو در زمینه تاب آوری نهادی  سازمان ملل متحد و 
در  مدیر(  مشاوران  و  اجرایی  بهینه سازی،  ستادی،  بخش  )چهار 
با توجه به شرایط شهر  قزوین مورد توجه قرار  الگوی پیشنهادی 
"قانون  در  تناقض  وجود  به  توجه  با   پیشنهادی  درالگوی  گرفت. 

جدول  شماره12: تحلیل کلی وضعیت متغیرها

توضیحات )متغیر در چه شاخص هایی وضعیت نامطلوب دارد(متغیر

مشارکت ) 5 مورد ( – آمادگی ) 2 مورد (سازمان های مردم نهاد

یکپارچگی ) 11 مورد ( – بازتابندگی ) 10 مورد ( –کارایی ) 5 مورد (بانک اطالعات

کارایی ) 2 مورد (ضوابط و قوانین  شفافیت ) 15 مورد ( – 

یکپارچگی ) 2 مورد ( – بازتابندگی ) 8 مورد (سیستم هشدار و اطالع رسانی

کارایی ) 3 مورد (مردم مشارکت ) 9 مورد ( – آمادگی ) 3 مورد ( – 

کارایی ) 6 مورد (حکومت محلی آمادگی ) 11 مورد ( – 

کارایی ) 4 مورد ( – پایداری ) 3 مورد (پایگاه های امدادی )امکانات-تجهیزات( آمادگی ) 3 مورد ( – 

کارایی ) 1 مورد (زیرساخت های شهری

آمادگی ) 1 مورد ( – مشارکت ) 1 مورد (حکومت فرامحلی
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لزوم تغییر نگرش مسئوالنسازمان های مردم نهاد

ج جایگاه بانک اطالعات در ساختاربانک اطالعات در

مرجعی برای ارزیابی مداوم قوانین و برنامه هاضوابط و قوانین 

کمکسیستم هشدار و اطالع رسانی ایجاد یک سیستم هشدار سریع از وقوع زلزله و ایجاد یک سیستم درخواست مکانی 

فراهم آوردن آموزش و به کارگیری داوطلبانمردم

افزایش آموزش های عملیاتیحکومت محلی

ارائه خدمات براساس آمار دقیق تقاضاپایگاه های امدادی 

کردن خدمات براساس برنامه های از پیش طراحی  شدهزیرساخت های شهری هدفمند 

تدوین سلسله مراتب در ساختار ستادحکومت فرامحلی

ت 
یری

مد
از 

ذار 
ی گ

برا
ی 

اد
نه

ی 
آور

ب 
 تا

تار
اخ

س
ل 

حلی
ت

زله
ر زل

راب
در ب

ور 
ب آ

ی تا
هر

 ش
ت

یری
مد

به 
ن 

حرا
ب



82
1399 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شـــمـــاره ســی وشــش

Management of Natural Crises [In Persion].

	• FEMA (2018). FEMA Leadership Organizational 
Structure, Available from:https://www.fema.gov/
media-library/assets/documents/28183. Retrieved 
7 December 2018.

	• General Office of Qazvin Crisis Management 
(2018).  Structure of Qazvin Crisis Management. 
Qazvin: Qazvin Governorate. [In Persian].  

	• Gimenez, R. (2016). “A maturity model for the 
involvement of stakeholders in the city resilience 
building process”, Technological Forecasting & 
Social Change

	• Greeshma, p., Manoj Kumar, K. (2016). 
“Disaster Resilience in Vulnerable cities through 
Neighbourhood Development: A case of Chennai”, 
Procedia Technology, 24

	• Hajizade, E., Asghari, M. (2011). ’ Statistical 
methods and analysis by looking at research 
methods in biological and health sciences’, 
University Jihad, First Edition[ In Persion].

	• Hsien Ho, Ch., Chen, J. L., Yagi, N., Lu, H. J. 
(2016). Mitigating uncertainty and enhancing 
resilience to climate change in the fisheries sector 
in Taiwan: Policy implications for food security, 
Ocean & Coastal Management, 130: 355-372.

	• Islamic Consultative Assembly Research Center 
of the Islamic Republic Of IRAN (2008). Law on 
the formation of the country’s crisis management 
organization. Tehran.  Available from: https://
rc.majlis.ir/fa/law/print_version/134208.  
Accessed November 28, 2020. [In Persian]. 

	• Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). 
Defining urban resilience: A review. Landscape 
and Urban Planning, 147: 38-49.

	• Nazarov, E. (2011). Emergency Response 
Management in Japan. Asian Disaster Reduction 
Center. Ministry of Emergency Situations of the 
Republic of Azerbaijan. Available from: https://
www.adrc.asia/aboutus/vrdata/finalreport/2011A_
AZE_Emin_FRR.pdf.  Accessed November 28, 
2020.

	• Nikkhah Farkhani, Z., Taheri, A. (2015).” The 
role of urban management in the realization of a 
resilient city “, 7th National Conference on Urban 
Planning and Management [In Persion].

	• Organization of Municipalities and Rural 
Affairs (2017).  Organizational structure 

management’ The Second National Conference on 
New Horizons in Empowerment and Sustainable 
Development, 1-11[In Persion].

	• Alizade, H., Heydarian, A. (2015). Resilient 
Areas, an Integrated Approach to Urban Change 
“, International Conference on New Research 
Achievements in Civil Engineering, Architecture 
and Urban Planning [In Persion].

	• Azmi, A., Mirzaei, F., Darvishi, S. (2015). The 
place of indigenous knowledge in the management 
of natural hazards in rural areas “, Journal of 
Geography and Environmental Hazards, 13, 23-
29[In Persion].

	• Batica, J., Philippe, G. (2016). Resilience in Flood 
Risk Management - A New Communication 
Tool”, 12th International Conference on 
Hydroinformatics, HIC 

	• Bodoque, J.M., Amerigo, M., Herrero, A. D., 
Olcina, J. (2016). Improvement of resilience 
of urban areas by integrating social perception 
in flash-flood risk management, Journal of 
Hydrology, journal homepage: www.elsevier.com/
locate/jhydrol

	• Bozar jomhori, Kh., Javani, Kh., Katebi, M. 
(2015). ’ Optimal location of temporary housing 
hazards base in crisis management of rural areas’ 
Journal of Geography and Environmental Hazards, 
16, 1-19. [In Persion].

	• Caymaz, E., Akyon, F., Erenel, F. (2013). “A 
model proposal for efficient disaster management: 
the Turkish sample”, 9th International Strategic 
Management Conference, Available from: www.
sciencedirect.com.

	• Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters (2016). Poverty & Death: Disaster 
Mortality 1996-2015. UNDRR. Available 
f r o m :  h t t p s : / / w w w. p r e v e n t i o n w e b . n e t /
files/50589_creddisastermortalityallfinalpdf.pdf.  
Accessed November 28, 2020. 

	• Davoudpour, Z., Shalchi, F. (2015). Approaches of 
Gentrification Model to Gentrify and Rehabilitate 
Urban Old Context”, Space Ontology International 
Journal, 4 (15), 29-32.

	• Farzad Behtash, M., Keynezhad, M., Pirbabaei, M., 
Aghababei, M. (2015). ” Improving the resilience 
of Tabriz metropolis by implementing the model of 
disaster management and command system “, the 
5th International Conference on Comprehensive 

ت 
یری

مد
از 

ذار 
ی گ

برا
ی 

اد
نه

ی 
آور

ب 
 تا

تار
اخ

س
ل 

حلی
ت

زله
ر زل

راب
در ب

ور 
ب آ

ی تا
هر

 ش
ت

یری
مد

به 
ن 

حرا
ب



83
1399 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره سی وشش

Risk Reduction (2015). Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015_2030. 
UNDRR. Available from: https://www.undrr.
org/publication/sendai-framework-disaster-risk-
reduction-2015-2030. Accessed November 28, 
2020.  

	• The United Nation Office for Disaster Risk 
Reduction (2018). Summary of the Hyogo 
Framework for Action 2005-2015.  UNDRR. 
Available from:  www.unisdr.org/files/8720_
summaryHFP20052015.pdf. Accessed November 
28, 2020.

	• Tyler, S., Nugraha, W., Nguyen, H. k., Nguyen, 
N. V., Sari, A. D., Thinpanga, P., Tran, Th. Th., 
Verma, Sh. Sh. (2016). Indicators of urban climate 
resilience: A contextual approach, Environmental 
Science & Policy, 66:420-426.

	• Vazife shenas, R., SHahinBaher, I. (2015). ” 
Investigating the System, Principles and Criteria 
of Resilience of Spatial and Physical Structure of 
Cities “, ICOHACC [In Persion].

	• Von Lubitz, D., Beakley, J., Patricelli, F. 
(2008). “Disaster Management: The Structure, 
Function, and Significance of Network-Centric 
Operations,”Journal of Homeland Security and 
Emergency Management: Vol. 5: Iss. 1, Article 42.

of Qazvin Municipality. Qazvin:  Qazvin 
Municipality. [In Persian]. 

	• Porsharifi, J., Ghalenoe, M. (2014). ’ Urbanism 
has taken a positive approach in reducing the 
vulnerability of cities to natural and man-made 
‘National Conference on New Theories in 
Architecture and Urban Planning, Qazvin Islamic 
Azad University. [ In Persion].

	• Rafieian, M., Matof, Sh., Naghshizadian, S. (2011). 
Measures of resilient community components 
in the urban crisis management process, Sofeh 
Magazine, 55[In Persion].

	• Ramezani, N., Ebrahimi Dehkordi, A. (2013). 
Sustainable urban development requires improving 
community resilience, the first international 
conference and the fourth national conference on 
urban development, Sanandaj Azad University [In 
Persion].

	• Saraei, M., Monafi, S. (2016). ” Integrated Crisis 
Management with Emphasis on the Safety of Vital 
Arteries in Tehran “, Quarterly Journal of Crisis 
Prevention and Management, Volume 6, Number 
2[ In Persion].

	• Sheykh kazemBarzegari, M., Ahmadmoazam, 
A. (2015). ” Study of Urban Environmental 
Vulnerability Based on Resilient City Approach “, 
5th International Conference on Comprehensive 
Natural Disaster Management [In Persion].

	• Soheilipour, M., Montazerolhojah, M. (2011).” 
“A resilient city approach based on reducing the 
vulnerability of urban environments”, National 
Conference of Crisis Management [In Persion].

	• Spaans, M., Waterhout, B. (2016). Building up 
resilience in cities worldwide – Rotterdam as 
participant in the 100 Resilient Cities Programme, 
Cities, JCIT-01654.

	• Tayeb nia, S., Manouchehri, S. (2015). ” An 
Analysis of the Sustainability of Khav and 
Mirabad Villages in Marivan County “, Journal of 
Geography and Environmental Hazards, No. 16, 
pages 21-37 [In Persion].

	• The United  Nation Office for Disaster Risk 
Reduction (2012). How to Make Cities 
More Resilient. Geneva. UNDRR. Available 
from: http://www.unisdr.org/we/inform/
publications/26462. Accessed November 28, 
2020.

	• The United Nation Office for Disaster 

ت 
یری

مد
از 

ذار 
ی گ

برا
ی 

اد
نه

ی 
آور

ب 
 تا

تار
اخ

س
ل 

حلی
ت

زله
ر زل

راب
در ب

ور 
ب آ

ی تا
هر

 ش
ت

یری
مد

به 
ن 

حرا
ب



84
1399 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شـــمـــاره ســی وشــش

ت 
یری

مد
از 

ذار 
ی گ

برا
ی 

اد
نه

ی 
آور

ب 
 تا

تار
اخ

س
ل 

حلی
ت

زله
ر زل

راب
در ب

ور 
ب آ

ی تا
هر

 ش
ت

یری
مد

به 
ن 

حرا
ب


