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چکیده
مدیریت بحران مجموعهای از چارهجوییها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام میشود و هدف آن کاهش روند
بحران ،کنترل و رفع بحران است .پدافند غیرعامل به ویژه در زیرگروه بحرانهای انسانی پدیدهای پویا و متحرک است .ازاینرو میتواند
در اولویت تالشهای علمی و پژوهشی قرار بگیرد .بنابراین نقش پدافند غیرعامل در این زمینه پررنگتر شده است .هدف اصلی این
پژوهش تحلیل نقش پدافند غیرعامل در مواقع بروز بحرانهای طبیعی در سطح کالنشهر تبریز است .این پژوهش از نظر هدف ،از نوع
کاربردی و از نظر روش ،توصیفی تحلیلی است .برای بررسی و تحلیل سؤاالت استنباطی چندگانه از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده
است .از نظر کارشناسان نتایج تحلیل عاملی عوامل سازمانی ،عوامل جغرافیایی و اقلیمی و همچنین عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
مربوط به برنامهریزی پدافند غیرعامل در کالنشهر تبریز بیانگر این است که مجموع همگی گویهها بار عاملی باالتر از  50درصد را نشان
می دهند و این بدین معنی است که ارتباط و همبستگی بین عوامل مورد بررسی (کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی) ،فضای عاملی را
بهطور کامل پوشش داده است .از نظر کارشناسان ،نتایج برنامهریزی پدافند غیر عامل در کالن شهر تبریز نشان داد که تحلیل عاملی عوامل
سازمانی با بار عاملی ،% 87/90تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی با بار عاملی ،% 64/75تحلیل عاملی عوامل اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی با بار عاملی  % 79/99و همچنین تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی با بار عاملی % 64/75فضای مفهومی متغیر را پوشش
میدهند؛ لذا نتیجهگیری میشود که متغیرهای مورد بررسی در ارتباط با برنامهریزی پدافند غیرعامل دارای اعتبار بوده ،ارتباط آنها را
مورد تائید قرار میدهند.
واژگان کلیدی :برنامهریزی پدافند غیرعامل ،بحران طبیعی ،مدیریت شهری ،تحلیل عاملی ،کالنشهر تبریز.
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مقدمه:
یکی از پدیدههای مهم و عمومی جهان امروز افزایش نقاط شهری و توسعهی شدید و روزافزون فیزیکی شهرهاست که
حاصل شدت روند شهرنشینی و استفاده از امکانات و تسهیالت زندگی در این محیطها است .شهرنشینی در واقع نمایانگر
آخرین مظاهر پیشرفت انسان در محیط تحت اشغال و دخالت او محسوب میشود (عسگری آزاد .)11 :1391 ،شکلگیری و
کالبد شهری تحت تأثیر عوامل متعددی صورت میگیرد که یکی از مهمترین آنها نقش مدیریت شهری است .مدیریت شهری
باعث ایجاد شهری با کارکردهای خاص و کالبد ساختار متناسب با نیازهای فرهنگ پدافند غیرعامل میشود (عسگریآزاد،
 .)13 :1391تحقیقات صورت گرفته در بخش مدیریت بحران شهری حاکی از این است که بحران شناسی بخش مهمی از
فرآیند مدیریت بحران و ایمنی شهری است .لذا شناخت هر چه دقیقتر بحران و ابعاد آن به کنترل بهینهی بحران و اجرای
راهبردهای امنیتی کمک شایانی مینماید .در بسیاری از برنامههای مدیریت بحران مراحل آمادگی و واکنش به صورت
یکپارچه در نظر گرفته میشوند ( .)Abbott and Roge, 2006: 12در یک شهر خوب ،ابعاد اصلی نظامهای دسترسی مطابق با
الگوهای پدافند غیرعامل و بحرانها باید زمان دفاع با استانداردها رعایت گردد .برنامهریزی و طراحی دقیق در سطح شهرها،
تعیین نقاط آسیبپذیر ،پهنهبندی مناطق مخاطرهآمیز در شهرها و تقویت سازمانهای دخیل در مدیریت بحران و امنیت
میتواند در پایداری شهرها در برابر ناامنی بسیار مؤثر باشد

(.)Recchia, 2005: 34

بر اساس نظریهی پیرسونوکالیر ،مدیریت بحران عبارت است از تالش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذینفعان
خارج از سازمان ،در جهت پیشگیری از بحرانها و یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع ( .)Mc Conkey, 1987: 8امنیت از
جمله عوامل بنیادین و اساسی است که فقدان آن باعث ایجاد بحران میشود .امروزه توسعهی امنیت در کالنشهرهای بزرگ
یکی از مهمترین وظایف دولتها به شمار میرود ( .)Coaffee, 2009: 44توجه به میزان توسعهیافتگی و ثروت کشورها در
مدیریت بحرانهای طبیعی بسیار مؤثر بوده ،نقش بسیار مهمی در تدوین راهبردهای امنیتی در کالنشهرها برای دستیابی به
توسعهی پایدار و تأمین ایمنی و امنیت در تمامی عرصههای شهری دارد (علمداری .)45 :1385 ،برنامهریزی مدیریت بحران
در حوزهی مدیریت شهری کالنشهرهای امروزی با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل جزء ضروریترین نیازهای
برنامهریزی شهرهاست که میتواند خسارات ناشی از وقوع بحرانها و بالهای طبیعی را کاهش دهد (مدیری و همکاران،
 .)5 :1394پدافند غیرعامل از مهمترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری است؛ ایمنی و امنیت از دیرباز
تاکنون در برنامهریزی و مدیریت سکونتگاههای شهری مورد توجه بوده است (اخباری و احمدی مقدم .)36 :1393 ،پدافند
غیرعامل ،به مجموعه اقداماتی اطالق میگردد که به کارگیری جنگافزار و تسلیحات نیاز ندارد و با اجرای آن میتوان از وارد
شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده ،یا
میزان خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد (جاللی و تاجور.)44 :1387 ،
زلزله از جمله عواملی است که میتواند به بروز بحران منجر شود .با توجه به قرارگیری کشور ایران در منطقهی
لرزهخیز دنیا و غیرقابل پیشبینی بودن مکان و زمان زلزله ،وجود طرح جامع مدیریت بحران برای کاهش خطرات و ضایعات
حاصل از بروز آن بسیار مهم و حیاتی است .یکی از مهمترین عواملی که در کاهش میزان خسارتها و تلفات انسانی در زمان
بروز بالیای طبیعی تأثیر فراوانی دارد ،وجود سیستم مدیریت بحران کارا است ( .)Adini, 1993کشور ایران به عنوان سرزمینی
شناخته میشود که همواره در معرض مخاطرات گوناگون طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد .عوامل متعددی از جمله موقعیت
خاص ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران ،وجود منابع زیرزمینی بیشمار و تشکیل حکومتی با رویکرد مردمساالری دینی
سبب شده که این کشور در سالهای متمادی در معرض تهدیدات و تعارضات گوناگون خارجی همسایه و غیرهمسایه قرار
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گیرد (هاشمی .)155 :1384 ،شهر تبریز با جمعیت انبوه و ساختارهای پیچیدهی شهری و در برخی مناطق فرسوده ،مرکز کلیه
ساختارهای سیاسی ،اداری ،اقتصادی و اجتماعی شمال غرب کشور است .در چنین شرایطی ،وقوع هر بحران طبیعی و یا
غیرطبیعی در این شهر ،خسارات جبرانناپذیری به جای خواهد گذاشت که بر فعالیتهای منطقه و حتی کل کشور اثرات
نامطلوبی خواهد گذاشت (متش بیرانوند .)74 :1395 ،توسعهی کالنشهر تبریز طی چند دههی اخیر و نیز خطرپذیری باالی
شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله خطر زلزله و سیل و نیز وقوع زلزلههای متعدد تاریخی در این شهر از جمله
زلزلهی  4/3ریشتری در سال  1386و نیز وقوع زلزلهی  2/6و  3/6ریشتری در منطقه ارسباران و همچنین وجود گسل شمالی
تبریز و فعالیت آن در طول زمان و خطرات تهدیدکنندهی ناشی از آن باعث گردید تا به مطالعهی وضع موجود آن از منظر
پدافند غیرعامل پرداخته شود .هدف کلی این تحقیق تحلیل نقش پدافند غیرعامل در ایمنی شهرها در مواقع بروز بحرانهای
طبیعی در سطح کالنشهر تبریز است که دو سؤال ذیل را شامل میشود:
 .1از نظر کارشناسان عوامل سازمانی تأثیرگذار بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز کداماند و چگونه اولویتبندی
میشوند؟
 .2از نظر کارشناسان عوامل تأثیرگذار محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،جغرافیایی و اقلیمی تأثیرگذار بر برنامهریزی
پدافند غیرعامل کداماند و چگونه اولویتبندی میشوند؟
پیشینهی پژوهش:
دالوری و جالل در سال 1388در مقالهی پژوهشی خود با عنوان «نقش تعیینکنندهی پدافند غیر عامل در مدیریت بحران
و روشهای به کارگیری آن» به نقش دفاع غیرعامل در ایران و نقش مهم آن در زمان وقوع بحران و روشهای آن جهت
بررسی و استفاده در شریانهای حیاتی پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که راهبردهای پدافند غیرعامل در مدیریت
بحرانهای انسانی بسیار مؤثر است .محققان در تحقیقی که انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به تشابهاتی که در
برخی انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسانساز یافت میشود ،جهت کاهش خطرپذیری میتوان با ارزیابی خطرات بالقوه در
هر مکان ،تمهیدات بهینهی پدافند غیرعامل را جهت کاهش خطرپذیری انواع خطرات و سوانح در نظر گرفت؛ مانند کاهش
خسارات ناشی از زلزله و لرزش موج انفجار بمب .تعامل میان تمهیدات پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات انسانساز از
یکسو و همپوشانی آن با دیگر خطرات طبیعی مانند زلزله از سوی دیگر ،میتواند به پایداری معماری منجر شود .بدین
ترتیب با استفاده از اصول پدافند غیرعامل در برنامههای جامع مدیریت بحران میتوان با بهکارگیری اقدامات مؤثر همراه با
طرحهای کاربردی و کمهزینه و چندمنظوره در مرحلهی آمادگی قبل از بحران ،به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات
و تلفات ناشی از خطرات کاست (زرگر و مسگری هوشیار .)6 :1385 ،ابوالحسنی ( )1389در مقالهی «زلزله و مدیریت بحران
شهری (مطالعه موردی :شهر بابل)» شناسایی روشهای کاهش آسیبپذیری از زلزله را با استفاده از فنون جغرافیا و
برنامهریزی شهری و رویکرد مدیریت شهری ،هدف پژوهش خود قرار داده و به بیان سیاستها و راهبردهای آن پرداخته
است.
محققان در پژوهش دیگری با این استدالل که مدل ادارهی شهر رابطهی نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد ،الگوی
مدیریتی شهر تهران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهاند (نظریان و رحیمی .)1391 ،فرجی و قرخلو ( )1389نیز در
پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری شهری و ارائهی راهکارهایی در طراحی شهری و معماری با رویکرد
پدافند غیرعامل پرداختهاند.
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اینام ( )1999در مطالعهی خود به بازیابی مسکن پس از زلزله در مکزیکوسیتی و لس انجلس و چگونگی برنامهریزی
نهادهای مقابله با بهبود بحران میپردازد .این مطالعه استدالل میکند که انجام موفقیت نهادهای برنامهریزی در طول بحران
عمدتاً به علل روزمره ،که معمو ًال نادیده گرفته میشد ،محدودیتهایی را در شرایط عادی به وجود

میآورد)2003( Rashed .

در پژوهشی با عنوان اندازهگیری آسیبپذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با ترکیب شاخصهای کالبدی و اقتصادی
اجتماعی و با استفاده از روش  AHPدر محیط  GISبه تحلیل آسیبپذیری شهر کالیفرنیا در برابر زلزله پرداخته است و روش
 AHPو فازی را به عنوان روشهای قابل اطمینان برای بررسی آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله پیشنهاد کرده است .بر
اساس تحقیقی که اصغری زمانی و همکاران ( )1391با عنوان «تأثیر بافت شهری در کاهش میزان آسیبپذیری ناشی از زلزله »
انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که روند رو به رشد و فزایندهی شهرنشینی و جمعیت شهری به عنوان پتانسیلی برای
خسارتهای زیاد به هنگام بروز بالیای طبیعی است (اصغریزمانی و همکاران Chui .)1391 ،و همکاران ( )2014در
پژوهشی با عنوان آمادگی کافی برای تشکیل جهتگیریها در حوزه مدیریت بحران زلزله در تایوان به بررسی تغییر
جهتگیریها در زمینه مدیریت بحران پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که  ACFیک ابزار مؤثر در تغییرات
جهتگیریها در تایوان در برابر بالیای طبیعی است.
مبانی نظری پژوهش:
بحران شناسی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را تشکیل میدهد .ازاینرو شناخت هر چه دقیقتر
بحران و ابعاد همه جانبهی آن به کنترل بحران و اجرای راهبردهای پدافند غیرعامل کمک شایانی مینماید

( Branscomb, 2006:

 .)6هنگام وقوع بحران ،ایجاد امینت در محیطهای بحرانزده بسیار مهم است (کارگر .)55 :1388 ،بنابراین هدف اصلی
مدیریت بحران ،دستیابی به راهحلی معقول برای برطرف کردن شرایط غیرعادی بهگونهای است که منافع و ارزشهای اساسی،
حفظ و تأمین گردند (تاجیک .)84 :1379 ،پدافند غیرعامل در زندگی بشر قدمتی چندین هزارساله دارد ،و به اشکال گوناگون
وجود داشته است (پریزادی .)5 :1391 ،پدافند غیرعامل مجموعهای از برنامهریزیها ،طرحها و اقدامات است که موجب
کاهش آسیبپذیری در مقابل تهدیدات دشمن میشود (زنگنه .)115 :1395 ،عامل مؤثر دیگر در پدافند غیرعامل مؤثر،
وضعیت معابر است که با توجه به مشکالت بافت قدیم وضعیت معابر اهمیت زیادی دارد .از نظر شهرسازی ،راهها و
شبکههای ارتباطی مهمترین و حساسترین فضای عمومی یک شهر را تشکیل میدهند؛ زیرا عالوه بر اینکه درصد زیادی از
اراضی شهری را به خود اختصاص میدهند ،عنصر شکلدهندهی شهر و محل اتصال فضاها و عناصر شهری هستند (رضویان،
 .)189 :1381با استفاده از اصول پدافند غیرعامل در برنامههای جامع مدیریت بحران میتوان با بهکارگیری اقدامات مؤثر
همراه با طرحهای کاربردی و کمهزینه و چندمنظوره در مرحلهی آمادگی قبل از بحران ،به میزان زیادی از شدت و گستردگی
خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست .با توجه به تشابهاتی که در برخی انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسانساز یافت
میشود ،جهت کاهش خطرپذیری میتوان با ارزیابی خطرات بالقوه در هر مکان ،تمهیدات بهینهی پدافند غیرعامل را جهت
کاهش خطرپذیری انواع خطرات و سوانح در نظر گرفت؛ مانند کاهش خسارات ناشی از زلزله و لرزش موج انفجار بمب
(زرگر و مسگری هوشیار .)10 :1385 ،با استفاده از اصول پدافند غیرعامل در برنامههای جامع مدیریت بحران میتوان با
بهکارگیری اقدامات مؤثر همراه با طرحهای کاربردی و کمهزینه و چندمنظوره در مرحلهی آمادگی قبل از بحران ،به میزان
زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست (اصغریان جدی .)1374 :12 ،در مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل تمامی سازمانها با همکاری همدیگر سعی مینمایند تا با تعیین اولویتها ،یکپارچهسازی سیاستهای
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ارتباطی ،هماهنگسازی اطالعات و تصمیمات ،سلسلهمراتب منظم و دقیقی از برنامهریزی و مدیریت را برای مقابله با بحران
و کاهش آثار منفی آن تدارک ببینند ( .)Movahedinia, 2006: 56از این رو مدیران شهری باید با داشتن دیدگاههای واقعبینانه
در سیستمهای مدیریتی نقش بسیار مهمی را در مدیریت جامع بحران ایفا نمایند ( .)Zhou, 2011: 19سطحبندی میزان بحران و
برنامههای مدیریتی صحیح میتواند راهکار و روش بسیار مناسبی برای مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل موفق باشد
(.)Khodaei et al, 2007: 6

روش تحقیق:
در این تحقیق روش پژوهش ،توصیفی ،نوع تحقیق ،کاربردی و طریقهی اجرای آن پیمایشی است .در جمعآوری
اطالعات از روش کتابخانهای و استفاده از مقاالت ،پایاننامهها و سایتهای اینترنتی و نیز روش میدانی و استفاده از پرسشنامه
بهره برده شده است .پرسشنامهی پژوهش مشتمل بر  125سؤال بود که در جداول  1آمده است .از نماد  S1تا  S25سؤاالت
عوامل سازمانی تأثیرگذار بر برنامهریزی پدافند غیرعامل (با عنوان قوتهای مؤلفهی مدیریت و راهبری ،تأمین مالی ،نظام
منابع انسانی ،نظارت و ارزشیابی و فناوریهای جدید ،مشاوره و راهنمایی ،تحقیق و پژوهش در پدافند غیرعامل و پدافند
عامل) ،از نماد  S26تا  61( S86سؤال) برای عوامل تأثیرگذار محیطی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل (ضعفهای مدیریت و
راهبری ،تأمین مالی ،نظام منابع انسانی ،نظارت و ارزشیابی و فناوریهای جدید ،مشاوره و راهنمایی ،تحقیق و پژوهش) ،از
نماد  S87تا  16( S102سؤال) برای مؤلفههای اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل و از نماد
 S103تا  13( S110سؤال) برای مؤلفههای محیط جغرافیایی و اقلیمی ،آموزش عالی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در نظر
گرفته شدند (جدول  .)1جامعهی هدف این سؤاالت بهطور خصوصی مدیران ،متصدیان و صاحبنظران در زمینهی پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران انتخاب شدند و به دلیل صبغهی تخصصی ،بیشتر سؤاالت به صورت مصاحبه پرسیده شدند .تعداد
افراد انتخاب شده برای پاسخگویی به این پرسشنامهها 118 ،نفر بر اساس جدول مورگان بود .برای تجزیهوتحلیل دادههای
پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در سطح آمار برای گروههای  tتوصیفی از فراوانی و درصد و در
سطح آمار استنباطی از ضریب پیرسون و آزمون مستقل و همچنین از آزمون تحلیل واریانس یکسویه استفاده شده است.
کلیهی دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
جدول  -1دادههای توصیفی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز
نماد

عوامل سازمانی تأثیرگذار مطرح شده در ابزار

نماد

عوامل سازمانی تأثیرگذار مطرح شده در ابزار

S1

آشنایی مدیران با پدافند غیرعامل با شیوههای نوین مدیریتی

S56

عدم تأمین بودجه آمورش ادارات به اقدامات پدافند غیرعامل

S2

مشارکت سازمانها در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها

S57

تخصیص اعتبارات دیرتر از موعد پدافند غیرعامل

S3

هماهنگی اعضای پدافند غیرعامل در برگزاری جلسات

S58

کمبود تجهیزات ،امکانات مهار و پیشگیری از بحران

S4

وجود فضای اعتماد و همدلی در بین مدیران سازمانهای عضو

S59

کمبود فضاهای استاندارد فضای فیزیکی جهت اسکان موقت حادثه دیدگان

S5

وجود کارشناسان متعهد در بدنه پدافند غیرعامل

60S

استاندارد نبودن فضاهای عمومی

S6

وجود نیروهایی با تحصیالت باال در مدیریت پدافند غیرعامل لیسانس و باالتر

61S

پایین بودن عمر فضاهای آموزشی به علت بارش زیاد و رطوبت

S7

ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در بین نیروهای داوطلب

62S

مستهلک بودن و عدم تعمیر به موقع تجهیزات

S8

فراهم بودن زمینه برای توسعه آموزشهای مهار بحرانهای محیطی

63S

عدم توانایی مدیریت حوادث غیرمترقبه (پدافند غیرعامل)در تأمین نیروی انسانی مجرب بهویژه
برای مناطق محروم

S9

فعال بودن شوراهای پدافند غیرعامل

S64

عدم بهکارگیری نیروهای بومی برای مناطق محروم

S10

نگرش مثبت جامعه به پدافند غیرعامل

S65

بیعالقگی و کم انگیزگی نهادهای محلی

S11

برگزاری دورههای آموزشی آمادگی و پیشگیری از بحران

S66

استفاده از نیروهایی با توان علمی کم

S12

مشارکت ندادن نهادهای اجتماعی در تدوین قوانین و مقررات

S67

ضعیف عمل کردن مدیریت پدافند غیرعامل در جذب و انتخاب افراد ماهر

S13

عالقه مردم به مشارکت برای دستیابی به توسعه پایدار در پدافند غیرعامل

S68

ناتوانی مدیریت پدافند غیرعامل در ایجاد نوآوری و خالقیت

تحلیلی بر نقش پدافند غیر عامل در کالن شهر تبریز....

74

S14

تهیه مستمر آمار و اطالعات در زمینه بحرانها

S69

فقدان پست سازمانی پدافند غیرعامل در سازمانهای دولتی

S15

وجود نیروهای انسانی متخصص برای مراکز مشاوره

S70

ناتوانی مدیریت پدافند غیرعامل در نگهداری افراد نخبه

S16

تأکید دین مبین اسالم بر امر پژوهش

S71

ناتوانی مدیریت پدافند غیرعامل در ایجاد نوآوری و خالقیت

S17

وجود محققان شایسته و توانمند در پدافند غیرعامل

S72

ضعف ارزشها و هنجارهای اخالقی در جامعه

S18

اهتمام دولت و سازمان مدیریت به افزایش سهم هزینههای تحقیقاتی

S73

استفاده اندک از نتایج ارزشیابیها در واگذاری پستها

S19

توجه جدی نظام به توسعهی تحقیقات و فناوری اطالعات و ارتباطات در سند چشمانداز

S74

ثبت گزارشات غیرواقع از عملکرد مناطق و پاسخگو نبودن

S75

مناسب نبودن چکلیستهای ارزشیابی از حوادث در بحرانها

S76

وجود نظارت به مفهوم مچگیری بهجای نظارت واقعی

S22

بکر بودن زمینه برای اجرای بسیاری از پژوهشها

S77

استفاده ابزاری از چکلیستهای ارزشیابی

S20
S21

بیستساله کشور
افزایش سالیانه تعداد فارغالتحصیالن دورههای پدافند غیرعامل
وجود تعداد قابلتوجهی فارغالتحصیل دورههای دکتری یا دانشجوی دکتری در مدیریت
حوادث غیرمترقبه (پدافند غیرعامل)

S23

ارائه نتایج پژوهشهای استان در همایشهای منطقهای و انتشار بروشورهای اطالعرسانی

S78

استفاده از روشهای سنتی در نظارت و ارزشیابی

S24

وجود زیرساختهای مناسب در نواحی شهری و روستایی

S79

ناتوانی معلمان در استفاده و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

S25

استحکام ساختمانهای جدیداالحداث

S80

بیتوجهی به مشاوره و راهنمایی در هنگام بحران

26S

مدیریت متمرکز پدافند غیرعامل ،یکسویه و از باال به پایین

S81

فقدان برنامه جامع ،کالن و سیاستگذاری متمرکز در زمینه تحقیقات

27S

فقدان جامعنگری و تفکر بخشی در تصمیمات

S82

عدم تجهیز کتابخانهها و مراکز تحقیقاتی

28S

عدم تفکیک مناسب شرح وظایف پدافند غیرعامل

S83

عدم بهرهمندی مناسب و بهینه از بودجههای پژوهشی منظور شده

29S

نابرابری فرصتهای آموزشی در پدافند غیرعامل

S84

عدم وجود درس تحقیق و پژوهش و پیشبینی این مهم در نظام تعلیم و تربیت و برنامه درسی
دانشآموزان

30S

ضعف مهارت نیروی انسانی در انجام خدمات محوله

S85

عدم حاکمیت تفکر توسعهای در بدنه پژوهش

S31

بهروز نبودن اطالعات مدیران بحران

S86

بیتفاوتی و عدم توجه به یافتههای پژوهشی در آموزشوپرورش

S32

عدم مکانیابی فضاهای عمومی جهت پیشبینی ارائه خدمات به مردم

S87

اشتغال تعداد زیادی از تحصیلکردگان در سازمانها و ادارات دولتی

S33

اخذ تصمیمات مصلحتی

S88

توزیع درآمد و ثروت ـ شهر و روستا

S34

فقدان سیستم مناسب تشویق و تنبیه

S89

حساس شدن خانوادهها به مسئله پدافند غیرعامل و خطر

S35

کاهش رغبت مردم در کسب مهارت مقابله و مهار بحران

S90

یکپارچگی مذهبی ـ عدم وجود اختالفات مذهبی

S36

عدم توجه به خوشههای مشارکت محلی در پدافند غیرعامل

S91

روابط صمیمی بین خانوادهها جهت کمک به همنوعان

S37

عدم وجود تشکیالت صنفی

S92

جهانیشدن

S38

نامناسب بودن شیوههای ارزیابی پدافند غیرعامل

S93

تولید فزاینده علم

S39

عدم نظارت و ارزیابی فراگیر بر عملکرد سازمانهای دولتی در پدافند غیرعامل

S94

گسترش سریع امکانات ارتباطی

S40

ارسال بخشنامههای دست و پاگیر

S95

تصمیمات و مصوبات تأثیرگذار سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر نهادها بر آموزشوپرورش

S41

ناآشنا بودن مدیران بحران با مسائل روانشناسی اجتماعی بحران

S96

تبلیغات و جهتگیریهای ناهماهنگ رسانهها گروهی (صداوسیما ،مطبوعات و) . . .

S42

کمبود نیروهای آموزشدیده بهویژه مناطق محروم

S97

S43

بیتوجهی به روابط انسانی در پدافند غیرعامل

S98

S44

تمرکز امور در دست مدیر و کاهش مشارکت در تصمیمات

S99

وجود امکانات زیربنایی آب ،برق ،گاز ،ارتباطات

S45

پایین بودن رضایت شغلی کارکنان خط مستقیم بحران

S100

بکر بودن زمینه برای اجرای بسیاری از پژوهشها ـ رشد و گسترش کمیت و کیفیت پژوهشها

S46

عادت نداشتن مدیران به انجام کارهای گروهی

S101

S47

پایین بودن روحیه مشارکتپذیری کارکنان

S102

S48

اعمال سبک مدیریت سنتی در پدافند غیرعامل و بیتوجهی به مدیریت کیفیت جامع

S103

شرایط نامناسب اقلیمی در ایران و کمبود آب در پدافند غیرعامل

S49

بها ندادن به نیروهای خالق

S104

استقرار مراکز جمعیتی کشور در نقاط حادثه خیری (زلزله ،سیل و )...

S50

موازی کاری برخی از کارشناسیها

S105

مشکل ارتباطی بسیاری از روستاهای کشور

وجود مؤسسات علمی خصوصی و نیمهخصوصی آموزشی مختلف (با اخذ مجوز از نهادهای
گوناگون
وجود تعهدات جهانی در راستای آموزش برای همه ـ باال بردن استانداردهای آموزشی

وجود زمینه های الزم برای توجه جدی به امر تحقیق و پژوهش ـ رشد و گسترش کمیت و کیفیت
پژوهشها
فراهم بودن زمینه ارتباط با پژوهشگران دانشگاهی و فراهم بودن زمینه گسترش اینترنت و سایر
فناوریها ـ رشد و گسترش کمیت و کیفیت پژوهشها

S51

نامناسب بودن فضاهای موجود در بحران

S106

غیر مقاوم بودن و آسیبپذیری مساکن روستایی و شهری

S52

برگزاری دورههای آموزشی آمادگی و پیشگیری از بحران

S107

ضعف زیرساختهای شهری و روستایی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه

S53

استفاده مدیران از سبکهای مدیریتی رابطه مدار و دستوری

S108

عدم توجه به پدافند غیرعامل در طرحهای جامع و هادی شهرها و روستاها

S54

مشارکت ندادن نهادهای اجتماعی در تدوین قوانین و مقررات

S109

دور بودن برخی از روستاها و کمجمعیت بودن آنها

S55

بیاطالعی پرسنل اداری و آموزشی از قوانین و مقررات

S110

توزیع نامناسب جمعیت در پهنه اراضی سرزمین
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قلمرو پژوهش:
شهر تبریز در ضلع غربی استان آذربایجان شرقی و در منتهیالیه شرق و جنوب شرق جلگهی تبریز و با وسعت تقریبی
 250کیلومترمربع ،در موقعیت  23و  46و  11و  46طول شرقی ،غربی و  9و 38و  1و  38عرض شمالی ،جنوبی با ارتفاع
متوسط  1340متر از سطح دریا در جلگهای به نام تبریز در فاصلهی  50کیلومتری شمال شرقی دریاچه ارومیه و نیز 50
کیلومتری دامنه شمالی کوهستان سهند در بخش میانی استان واقع شده است .شهر تبریز با جمعیتی بالغ بر  1/800/000نفر
پرجمعیتترین شهر شمال غرب کشور و پس از تهران ،مشهد و اصفهان رتبه چهارم جمعیتی کشور را داراست .شکل 1
موقعیت استان آذربایجان شرقی در ایران و کالنشهر تبریز در استان را نشان میدهد.

شکل -1موقعیت استان آذربایجان شرقی در ایران و کالنشهر تبریز را در استان( -منبع :ویکیپدیا)2018 ،

یافتههای تحقیق:
بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیهها و سؤالها :برای بررسی و تحلیل سؤاالت استنباطی چندگانه (جداول  5تا  ،)8از آزمون
تحلیل عاملی استفاده شد .عوامل سازمانی مربوط به برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز بیانگر این است که مجموع
همگی این گویهها ،بار عاملی باالتر از  50درصد است و این بدین معنی است که ارتباط و همبستگی بین عوامل مذکور فضای
عاملی را بهطور کامل پوشش میدهند .لذا نتیجهگیری میشود که متغیرهای مورد بررسی در ارتباط با برنامهریزی پدافند
غیرعامل دارای اعتبار بوده ،ارتباط آنها را مورد تأئید قرار میدهند.
تجزیهوتحلیل توصیفی دادههای پرسشنامه کارشناسان:
بر اساس شکل  2از مجموع  118نفر افراد مورد مطالعه 88 ،نفر ( 74/6درصد) مرد و  30نفر ( 25/4درصد) زن بودند که
از بین آنها 112 ،نفر ( 94/9درصد) متأهل و  6نفر ( 5/1درصد) مجرد؛ 14نفر (11/9درصد) بین  20تا  30سال و دارای
کمترین فراوانی و  44نفر ( 37/3درصد) در گروه سنی بین  41تا  50بودند که بیشترین فراوانی ترکیب گروه نمونه را تشکیل
دادند .همچنین  56نفر ( 47/5درصد) از رشتههای علوم پایه و دارای بیشترین فراوانی و  30نفر ( 25/4درصد) از رشتههای
علوم انسانی بودهاند که کمترین فراوانی ترکیب گروه نمونه را تشکیل دادند( .شکل شماره .)2
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شکل -2درصد متغیرهای مورد مطالعه در جامعهی انتخابی کارشناسان

در بررسی پاسخ سؤاالت در مورد عوامل تأثیرگذار محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،جغرافیایی و اقلیمی تأثیرگذار
بر برنامهریزی پدافند غیرعامل از نظر کارشناسان و اولویتبندی آنها و تحلیل عوامل مربوطه از آزمون تحلیل عاملی استفاده
شده است که خروجی آنها در جداول  2تا  5قابل مشاهده است.
جدول  -2برآورد درصد واریانس تبیین شده
Extraction Sums of Squared Loadings
Variance
Cumulative
Total
)(%
)(%
4/725
18/901
18/901

Initial Eigenvalues
Cumulative
)Variance (%
)(%
18/901
18/901

Total

Compone
nt

4/725

1

35/053

16/151

4/038

35/053

16/151

4/038

2

45/067

10/014

2/504

45/067

10/014

2/504

3

54/426

9/179

2/295

54/426

9/179

2/295

4

62/746

8/500

2/125

62/746

8/500

2/125

5

69/970

7/224

1/806

69/970

7/224

1/806

6

76/505

6/535

1/634

76/505

6/535

1/634

7

82/344

5/839

1/460

82/344

5/839

1/460

8

87/902

5/558

1/390

87/902

5/558

1/390

9
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 برآورد درصد واریانس تبیین شده-3جدول
Component

Initial Eigenvalues
Variance
Cumulative (%)
(%)
21/994
21/994

Total

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
Variance
Cumulative (%)
(%)
13/416
21/994
21/994

1

13/416

2

8/587

14/077

36/072

8/587

14/077

36/072

3

5/638

9/243

45/314

5/638

9/243

45/314

4

4/608

7/554

52/869

4/608

7/554

52/869

5

4/335

7/107

59/975

4/335

7/107

59/975

6

4/095

6/712

66/688

4/095

6/712

66/688

7

3/516

5/763

72/451

3/516

5/763

72/451

8

3/052

5/004

77/755

3/052

5/004

77/755

9

2/537

4/160

81/615

2/537

4/160

81/615

10

2/188

3/587

85/201

2/188

3/587

85/201

.1393 ، مطالعات نویسندگان:مأخذ

 برآورد درصد واریانس تبیین شده-4 جدول
Component

Initial Eigenvalues
Variance (%)
Cumulative (%)
27/311
27/311

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
Variance (%)
Cumulative (%)
4/370
27/311
27/311

1

Total
4/370

2

3/959

24/741

52/053

3/959

24/741

52/053

3

1/951

12/195

64/248

1/951

12/195

64/248

4

1/304

8/149

72/397

1/304

8/149

72/397

5

1/216

7/597

1/216

1/216

7/597

1/216

1393 ، مطالعات نویسندگان:مأخذ
 برآورد درصد واریانس تبیین شده-5جدول
Initial Eigenvalues
Variance
Cumulative (%)
(%)
64/757
64/757

Component

Total

1

5/181

2

0/892

11/150

75/906

3

0/757

9/458

85/364

4

0/481

6/010

91/374

5

0/337

4/214

95/588

6

0/238

2/2977

98/566

7

0/072

0/904

99/470

8

0/042

0/530

100/000

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
Variance
Cumulative (%)
(%)
5/181
64/757
64/757

.1393 ، مطالعات نویسندگان:مأخذ
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تجزیه تحلیلهای عاملی:
اطالعات حاصل از پرسشنامهها از طریق تحلیل عاملی مورد مقایسه و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
میزان ارتباط و همبستگی عوامل مختلف جغرافیایی و اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،محیطی و سازمانی مؤثر بر
برنامهریزی پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت .کلیهی نتایج ،بیانگر ارتباط مستقیم و با قاطعیت باال است .از نظر
کارشناسان و در پاسخ به سؤال عوامل سازمانی تأثیرگذار بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز  9عامل به صورت
جدول  ،6شناسایی و اولویتبندی گردید .تحلیل عاملی این گویهها بیانگر آن است که مجموع این گویهها بار عاملی% 87/90
بر روی این متغیر دارند و به عبارت بهتر این گویهها در مجموع  % 87/90فضای مفهومی متغیر را پوشش میدهند و با توجه
به اینکه این مقدار بار عاملی ،باالتر از  % 50است ،لذا متغیر مورد بررسی دارای اعتبار است.
 10عامل از نظر کارشناسان و در پاسخ به سؤال عوامل تأثیرگذار محیطی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز
بهصورت جدول  6شناسایی و اولویتبندی گردید .تحلیل عاملی عوامل محیطی مربوط به برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر
تبریز از نظر کارشناسان بیانگر آن است که مجموع این گویهها بار عاملی  % 85/201بر روی این متغیر دارند و به عبارت بهتر
این گویهها در مجموع  % 85/201فضای مفهومی متغیر را پوشش میدهند و با توجه به اینکه این مقدار بار عاملی ،باالتر از
 % 50است ،متغیر مورد بررسی دارای اعتبار است .از نظر کارشناسان و در پاسخ به این سؤال عوامل تأثیرگذار اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز 5 ،عامل بهصورت جدول  6شناسایی و اولویتبندی گردید.
تحلیل عاملی عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مربوط به برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز از نظر کارشناسان
بیانگر آن است که مجموع این گویهها ،بار عاملی  % 79/99بر روی این متغیر دارند و به عبارت بهتر این گویهها در مجموع
 % 79/99فضای مفهومی متغیر را پوشش میدهند و با توجه به اینکه این مقدار بار عاملی ،باالتر از  % 50است ،لذا متغیر مورد
بررسی دارای اعتبار است .جدول  ،6تحلیل عاملی  5عامل را برای این متغیر تشخیص داده ،چرخش یافتهها به شیوه
واریماکس ،گویههای مربوط به هر عامل و بار عاملی هر گویه از اولویت اول تا پنجم در ستونهای مربوطه نشان میدهد.
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جدول  -6عوامل سازمانی تأثیرگذار سازمانی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز
اولویت عامل

نام عامل

سهم عامل

1

فضای اعتماد و همدلی در بین اعضای سازمانهای عضو

18/901

2

وجود کارشناسان متعهد در بدنه پدافند غیرعامل

16/151

3

وجود نیروهای با تحصیالت باال در مدیریت پدافند غیرعامل

10/014

4

وجود نیروهای متخصص برای مراکز مشاوره

9/179

5

هماهنگی اعضای شورا در برگزاری جلسات و نشستها

8/500

6

برگزاری دورههای آموزشی آمادگی پیشگیری از بحران

7/224

7

ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در بین نیروهای داوطلب

6/535

8

فراهم بودن زمینه برای توسعه آموزشهای بحرانهای محیطی

5/839

9

نگرش مثبت جامعه به پدافند غیرعامل

5/558

عوامل تأثیرگذار محیطی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز
1

استقرار مراکز جمعیتی کشور در نقاط حادثهخیز

21/994

2

مشکل ارتباطی در مناطق شهری

14/077

3

توزیع نامناسب جمعیت در پهنه اراضی سرزمین

9/243

4

شرایط اقلیمی ایران و کمبود آب

7/554

5

نزدیکی به عوارض طبیعی مانند گسل

7/107

6

نزدیکی به مسیلها و نقاط آبخیز

6/712

7

نزدیکی به محلهای مستعد زمینلغزش

5/763

8

ریزدانگی قطعات زمینهای مسکونی

5/004

9

غیر مقاوم بودن و آسیبپذیری منازل مسکونی

4/160

10

تراکم باالی جمعیت

3/587

عوامل تأثیرگذار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز
1

وجود امکانات زیر بنایی مانند آب و برق و. . .

24/743

2

وجود مؤسسات علمی خصوصی و نیمهخصوصی

17/098

3

گسترش سریع امکانات ارتباطی

17/550

4

روابط صمیمی بین خانوادهها جهت کمک به همنوعان

12/460

5

توزیع درآمد و ثروت شهر و روستا

12/144

1

شرایط نامناسب اقلیمی و توزیع نامتوازن منابع و امکانات

64/757

از نظرکارشناسان ،از عوامل تأثیرگذار جغرافیایی و اقلیمی بر برنامهریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز فقط یک عامل
شناسایی گردید که بهتنهایی  % 64/75از واریانس را تبیین میکند .تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی مربوط به
برنامه ریزی پدافند غیرعامل در شهر تبریز از نظر کارشناسان بیانگر آن است که مجموع این گویهها بار عاملی  % 64/75بر
روی این متغیر دارند و به عبارت بهتر این گویهها در مجموع  % 64/75فضای مفهومی متغیر را پوشش میدهند و با توجه به
اینکه این مقدار بار عاملی ،باالتر از  % 50است ،لذا متغیر مورد بررسی دارای اعتبار است .همچنین تحلیل عاملی ،همه عوامل
برای این متغیرها و چرخش یافتهها به شیوهی واریماکس ،برای گویههای مربوط به هر عامل و بار عاملی هر گویه در جدول
 6قابل مشاهده است.
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نتیجهگیری:
رویکرد پدافند غیرعامل ،دیدگاه راهبردی جدیدی در پایهریزی امنیت کالنشهرها در جهت ساخت شهری سالم و ایمن
است .در حوزهی حوادث غیرطبیعی و انسانساز ،ضرورت دفاع برای هر کشوری بسیار جدی و مهم است .بنابراین جهت نیل
به اهداف پدافند غیرعامل در کشور و بسیج مردم ،نقش محل زندگی آنها یعنی شهرها بسیار حائز اهمیت است .شناسایی
استراتژیها و برنامههای توسعهی ایمنی و امنیت در شهرها باعث برنامهریزی ،طراحی و مدیریت کارآمد بحران و امنیت در
شهرها میشود و این امر میتواند عالوه بر پیشگیری از بحران ،اثرات بحران را نیز در صورت وقوع به حداقل برساند .نتایج
حاصل از این پژوهش بیان میکند که استقرار مراکز جمعیتی کشور در نقاط حادثهخیز ،وجود امکانات زیر بنایی مانند آب،
برق و  ، ...شرایط نامناسب اقلیمی و توزیع نامتوازن منابع و امکانات ،فضای اعتماد و همدلی در بین اعضای سازمانهای عضو
و همچنین وجود کارشناسان متعهد و نیروهایی با تحصیالت باال در زمینهی پدافند غیرعامل از عوامل تأثیرگذار بر برنامهریزی
پدافند غیرعامل در کالنشهر تبریز هستند .هرچه مؤلفههای پدافند غیرعامل در برنامهریزی شهری بیشتر مورد توجه قرار
گیرند ،به همان اندازه ایمنی محیطهای شهری در مقابله با حوادث طبیعی و زلزله بیشتر خواهد بود و آستانهی تحمل را در
محالت شهری باالتر خواهد برد .نتایج نشان داد که از نظر کارشناسان ،تحلیل عاملی عوامل سازمانی مربوط به برنامهریزی
پدافند غیرعامل در شهر تبریز با بار عاملی ،% 87/90تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی مربوط به برنامهریزی پدافند
غیرعامل در شهر تبریز با بار عاملی ،% 64/75تحلیل عاملی عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مربوط به برنامهریزی پدافند
غیرعامل در شهر تبریز با بار عاملی  % 79/99و همچنین تحلیل عاملی عوامل جغرافیایی و اقلیمی مربوط به برنامهریزی پدافند
غیرعامل در شهر تبریز با بار عاملی % 64/75فضای مفهومی متغیر را پوشش میدهند و با توجه به اینکه این مقدار بار عاملی،
باالتر از  % 50است ،لذا متغیرهای مورد بررسی دارای اعتبار بوده ،میتوان اینگونه استنباط کرد که برنامهریزی و طراحی دقیق
در سطح شهرها ،تعیین نقاط آسیبپذیر ،پهنهبندی مناطق مخاطرهآمیز در شهرها و تقویت سازمانهای دخیل در مدیریت
بحران و امنیت میتواند در پایداری شهرها در برابر ناامنی و بحران بسیار مؤثر باشد.
منابع و مآخذ:
 .1ابوالحسنی ،عبداهلل ()1389؛ پدافند غیرعامل ،معماری و طراحی شهری در ایران؛ قرارگاه هوایی خاتماالنبیاء ،تهران.
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