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چکیده
هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بحران و نیز میزان هماهنگی موجود در  51سازمان و دستگاه اجرایی مرتبط با مدیریت بحران در شهر ابهر است  .به همین خاطر
با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی  1عامل اصلی و  33عامل فرعی شناسایی شده و سپس به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی( )AHPاین عوامل رتبه بندی شدند.در نهایت عوامل
موثر بر مدیریت بحران بصورت زیر رتبه بندی شدند :عامل نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی با وزن نسبی  0/115در رتبه اول اهمیت قرار دارد .عامل ساختار تشکیالت
مناسب عملیاتی با وزن نسبی  0/111در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .همچنین عامل وجود نیروی انسانی متخصص با وزن نسبی  0/595در رتبه سوم قرار دارد .همچنین عامل وجود
تجهیزات تخصصی با وزن نسبی  0/579در رتبه چهارم و در نهایت عامل نظام اطالع رسانی با وزن نسبی  0/511در رتبه اخر قرار دارد.
کلمات کلیدی :مدیریت بحران ,ابهر ,دستگاه های اجرایی ,تحلیل سلسله مراتبی

 -1مقدمه
سوانح طبیعی یکی از مشکالت اساسی در بیشتر شهرهای جهان به حساب می آید .بحران  ،رویداد یا واقعه ای ناگهانی است که با آسیب های جانی و مادی
گسترده همراه بوده و نیازمند انجام اقدامات فوری است .این قبیل حوادث طبیعی که منجر به بروز بحرانی در جامعه می شوند حداقل به طور بالقوه و اغلب
خطرناک ،ویرانگر و کشنده هستند] .[5
ب ه عنوان مثال یکی از مهمترین سوانح طبیعی  ،زمین لرزه است که بیشترین آسیب پذیری ساختمانی و تلفات انسانی را به بار می آورد .طی هر دهه در سراسر
جهان حدود  100زلزله با شدت زیاد رخ می دهد .از آنجا که جمعیت جهان روندی رو به رشد دارد مناطق خالی از سکنه به سرعت به کاربری های مسکونی
تبدیل شده و در نتیجه دامنه پدیده خطرات ناشی از زلزله را بر حسب احتمال افزایش داده است][1

ک نکاش بشر در مواجهه و مقابله با حوادث و بالیای طبیعی به دانشی انجامید که از شناسایی عوارض بحران آغاز شده و به علم «مدیریت بحران» منتج می شود.آن
یک علم کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آن ها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحرانها
پیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات ،امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام کرد .در دهه های اخیر در مورد بحران ،چگونگی
شکل گیری و مدیریت آن مطالعات و تحقیقات بسیاری با دیدگاهها و شیوه های مختلف انجام گرفته است با این وجود در میان افرادی که با مدیریت بحران
سوانح طبیعی سروکار دارند ،عموما نظریه جامع و فراگیری که در رابطه با اولویت ها و اصوال مدیریت این گونه سوانح باشد وجود ندارد و هر کس بنا به تجربه
شخصی و از دیدگاه فردی مشخص با موضوع برخورد کرده و در رابطه با آن فرضیاتی را به کار میگیرد].[3
دهه های اخیر بخش بزرگی از مطالعات و تحقیقات در زمینه بحران و مدیریت آن به بررسی بحرانهای سازمانی اختصاص یافته است .محققینی
همچون رابرت ،1ویک ، 1پراو ،6کالیر ،7پیرسون ،8شیرواستاوا ،9پاچانت ،50میتروف ،55لگادک ،51اسلیتر 53از جمله افرادی هستند که به پژوهش در این زمینه
پرداخته اند].[1
هدف این مقاله ابتدا شناسایی و سپس رتبه بندی عوامل موثر در مدیریت بحران شهری شهرستان ابهر می باشد که در این پژوهش از تکنیک تحلیل
سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است .مالحظه شده که حدود هر  51سال یکبار ،ایران شاهد زلزله ای با تلفات بسیار بوده است ،اقدمات
انجام شده بعد از زلزله اساساً تهیه یا اصالح آیین نامه های طراحی و بعضاً ساخت و ساز با الگوگیری از سایر کشورها به ویژه آمریکا ،کانادا و اروپا بوده
است ،و به هر دلیل اقدامات انجام شده بعد از یک زلزله برای زلزله بعدی آنچنان کارساز نبوده است به طوری که بعد از گذشت حدود  11سال از زلزله
بوئین زهرا ،فاجعه مشابهی درگیالن و زنجان در سال  5369و بم و در آذربایجان روی می دهد] .[1در همین راستا  ،سازمانها و تشکیالت اداری مرتبط با بحران
 ،در کنترل و مهار بحران یک کشور نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند] .[6تجارب موجود و حوادث طبیعی سالیان اخیر در ایران نشان دهنده این است پس از
وقوع سوانح بویژه زلزله مدیریت شهری از اثربخشی الزم در مدیریت بحران برخوردار نیست .به نظر می رسد ،نبود هماهنگ در بین سازمانها و دستگاههای
اجرایی شهرها و مناطق آسیب پذیر از بالیای طبیعی یکی از مهمترین عوامل موثر در این مورد می باشد.
با توجه به اهمیت مساله  ،چنانچه مدیریت علمی و عملیاتی مناسب در برخورد با حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی موجود نباشد خسارت های
انسانی ناشی از بالیا چندین برابر خواهد بود] .[7بنابراین با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی درباره میزان هماهنگی و آمادگی دستگاههای اجرایی در شهر ابهر
انجام نشده لذا ضروری است تا با انجام چنین پژوهشی شناخت الزم درباره آمادگی دستگاههای اجرایی در شهر ابهر کسب شود.
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واژه بحران یا  Crisisبیش از  1قرن پیش مطرح شد .عبارت امروزی مدیریت بحران برای اولین بار توسط مک فامارو -با توجه به امکان درگیری موشکی
آمریکا و کوبا -عنوان گردید .و با موضوع مدیریت بحران در بالیای طبیعی اولین بار در سال  5989در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط دکتر
فرانس پریس مطرح شد .در ایران در تاریخ  5318/3/57قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل به تصویب مجلس رسید و بعد در سال  5386قانون مدیریت
بحران کشور به تصویب مجلس رسید که به صورت سازمان شکل گرفت].[8
مدیریت بحران ترکیبی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی شهری است که هدف آن ایجاد هماهنگی بین برنامه ریزی و کنترل طرح ها و برنامه های
شهری است  ،به گونه ای که تدوین و اجرای این برنامه ها به شیوه ای مطلوب صورت گیرد] .[9وقتی بحث مدیریت بحران شهری به میان می آید منظور این
است که تمامی ارگانها و سازمانهایی که در سازماندهی و زیست شهری موثر هستند باید تح ت تاثیر یک مدیریت واحد باشندتا بتوانند به گونه ای متوازن و به
دور از ناهماهنگی و دوباره کاریها شهر را اداره کنندو محیطی آرام و قابل زیست برای شهروندان ایجاد کنند].[50
 -1-3مفاهیم نظری

مفهوم بالیای طبیعی :هر اتفاق غیرمترقبه ناگهانی که موجبات تضعیف و از بین رفتن توانمنذی های اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی مانند خسارت جانی و مالی ،
تخریب تاسیسات زیربنایی و کاهش زمینه های اشتغال در جامعه را فراهم آورد به عنوان بالیای طبیعی معرفی می شود .از مصادیق بارز این موضوع می توان
زلزله،سیل ،خشکسالی،آفات طبیعی،آتشفشان و آتش سوزی جنگل ها و پدیده های جوی را نام برد].[1
 -1-4بحران

بحران در واقع حالتی است کامالً غیر منتظره و غافلگیر کننده که در آن فرصت برای تصمیمگیری بسیار کم است ] .[1در چنین شرایطی دیگر نمیتوان از
روشهای معمول برای نشان دادن عکس العمل استفاده کرد .در این حالت مدیریت پیش از هر چیزی به تجربه ،مهارت ،سرعت ،هوشمندی ،خالقیت و موقع
سنجی نیاز دارد و با توجه به اطالعات موجود باید هر چه سریعتر موضوع ارزیابی و نسبت به آن اقدام شود].[1
بحران در واقع وضعیتی است که در اثر رخدادها وعوامل طبیعی و غیرطبیعی (انسان) به طور ناگهانی پدید آمده و یا ظاهر میشود .همچنین سختی و
خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری تعریف بحران بعلت اینکه تا کنون در خصوص آن
توافقی میان صاحبنظران پدید نیامده است کار سادهای نیست ،واژه بحران در واقع معادل  Crisisدر زبان انگلیسی است که از پزشکی وارد علوم اجتماعی و
اقتصادی شده است].[1
در پزشکی وضعیت بحران بر حالتی گفته میشود که ارگانیزم دچار بینظمی شده و به خطر افتاده است .در زمینه مسائل اجتماعی بحران حالتی است
که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی میشود .با عنایت به مطالب فوقالذکر ،بحران در واقع شرایط عادی است که در آن مشکالت ناگهانی
و پیشبینی نشدهای پدیدمیآید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها وقوانین مرسوم دیگر کارساز نیست].[1

 -1-5مدیریت بحران

مدیریت بحران فرآیند برنامهریزی و عملکرد میباشد .که با مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیلة آن
بتوان از بروز بحرانها پیشگیری نموده و یا درصورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات ،آمادگی الزم ،امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع سازمان اقدام نمود.
هراندازه میزان ارتباطات بین ارگانهای مقابله کننده با بحران بیشتر باشد مدیریت بحران از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 -1-6اثرات عمومی بحران

اثرات عمومی کلیه بحرانها بصورت زیر طبقهبندی میشود:
5ـ فوت 1ـ مصدومیت 3ـ خسارت و ازدست دادن دارایی 1ـ خسارت و نابودی مواد محصوالت غذایی 1ـ قطع جریان تولید 6ـ قطع روند عادی زندگی (
مهدی یاراحمدی خراسانی)

 -2روش تحقیق

از نظر روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی کاربردی است که با استفاده از روشهای ریاضی تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک تجزیه و
تحلیل سلسله مراتب گروهی 51میزان آمادگی سازمانهای اجرایی را  1عامل اصلی را با بهره گیری از مقایسات زوجی مورد بررسی قرار می دهد.
از آنجایی که ویژگیهای جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی می نماید ،لذا تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است
که در آن محقق بدون دستکاری جامعه آن را به صورت هدف قرار داده و به تجزیه و تحلیل عوامل پرداخته است.

-2-1جامعه آماری پژوهش

به منظور بررسی میزان هماهنگی بین دستگاههای اجرایی شهر ابهر  51دستگاه اجرایی مشخص و انتخاب شد .این دستگاههای اجرایی عبارت بودند از:
 -5سازمان مسکن شهرستان ابهر-1شهرداری ابهر  -3فرمانداری ابهر -1نیروی انتظامی شهر ابهر -1 ،سازمان بسیج مردمی ابهر -6مرکز آتش نشانی شهر
ابهر-7 ،مرکز هالل احمر ابهر -8 ،اداره جهادروستایی ابهر -9 ،اداره آب منطقهای ابهر -50 ،اداره تعاون و رفاه ابهر -55 ،سازمان حفاظت محیط زیست
ابهر -51 ،سازمان تاکسیرانی ابهر و حومه -53 ،اداره بهداشت و درمان ابهر -51 ،معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ابهر -51 ،اداره آموزش و
پرورش ابهر .برای انجام پژوهش در هر یک از این ادارات و دستگاههای اجرایی به  1نفر از کارشناسان مراجعه شد و پرسشنامه های پژوهش به آنها ارائه گردید.

 -2-2عوامل موثر بر مدیریت بحران

)-Group Analytical Hierarchy Process (GAHP

51

با مروری بر تحقیقات پیشین  33عامل موثر و مهم در مدیریت بحران شناسایی شد ].[55
فهرست این عوامل در جدول  5نشان داده شده است ،این عوامل با تحلیل عامل اکتشافی در  1عامل خالصه شد .برای انجام تحلیل عامل اکتشافی
پرسشنامه ای حاوی  33سوال که در برگیرنده این عوامل بود به کارشناسان و خبرگان ادارات و سازمانهای اجرای ارائه شد و میزان اهمیت هر یک از این عوامل
در مدیریت بحران مورد سوال قرار گرفت و پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی این  33عامل بر روی  1عامل مکنون بار شدند .این  1عامل عبارتند از:
 -5وجود نطام اطالع رسانی
 -1تجهیزات تخصصی
 -3وجود ساختار تشکیالت مناسب عملیاتی
 -1وجود نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی امداد انبارهای ذخیره سازی
 -1وجود نیروی انسانی متخصص
جدول  : 1عوامل مهم موثر بر مدیریت بحران ( برگرفته از عزیز پور و دیگران)1331،
ذخیره سازی لوازم

نیروی انسانی آموزش دیده

اسکان

آموزش های تخصصی و تکمیلی ذخیره سازی پوشاک
ذخیره سازی لوازم

آموزش تربیت مربی

پزشکی،
ذخیره سازی لوازم

تمرینات آموزشی

بهداشتی

استفاده از رسانه ها برای تقویت

ذخیره سازی وسایل

آمادگی

گرمازا

انبارهای ذخیره سازی

تجهیزات پشتیبانی

ذخیره سازی لوازم زیستی

تجهیزات سبک عملیات

تجهیزات نیمه سنگین

اطالع از انبار سایر سازمان ها

استقرار کشیک برای اطالع رسانی

تجهیزات آموزشی

تشکیل ستاد اطالع رسانی

وجود مرکز اطالع رسانی

اعتبارات برنامه های امداد

وجود برنامه مدون

پشتیبانی از برنامه ها
خرید تجهیزات و ماشین آالت
اعتبارات برنامه آموزش مرتبط با
آمادگی
وجود کمیته بحران

تقسیم کار و دسته بندی
فعالیتهای افراد
فعالیت مستمر ستاد اطالع رسانی

شناخت اماکن مناسب برای اسکان
اضطراری
مرکز اطالع رسانی برای تخلیه فوری
استقرار نظام هماهنگ با سایردستگاههای
مرتبط

زیر ساخت های ارتباطی
گزارش دهی سریع

 -2-3ابزار جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری

دو پرسشنامه برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران استفاده شد پرسشنامه اول حاوی  33سئوال که با طیف لیکرت اندازه گیری میشدند و
از خیلی کم تا خیلی زیاد مدرج شده بود .پرسشنامه دوم که پرسشنامه مقایسه زوجی بود و حاوی  555سوال برای مقایسه زوجی بود که  50سوال برای مقایسه
زوجی عوامل اصلی و  18سئوال برای مقایسه زیر مجموعه نظام اطالع رسانی  36 ،سوال برای مقایسه زیر مجموعه تشکیالت مناسب عملیاتی 50 ،سوال برای
مقایسه زوجی زیر مجموعه تجهیزات تخصصی  50سوال مطرح شد.
همچنین برای مقایسه عوامل زیر مجموعه نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی  15سوال و برای مقایسه  1عامل زیر مجموعه نیروی انسانی متخصص
 6سوال مقایسه زوجی مطرح شد.

این پرسشنامه ها به دو نفر از متخصصان  51اداره و دستگاه اجرایی ارائه شد و در مجموع  30پرسشنامه مقایسه زوجی جمع اوری و قضاوتهای انجام
گرفته بصورت داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 -2-4روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق داد های جمع آوری شده به دو صورت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  .الف -انجام تحلیل عامل اکتشافی به منظور مشخص کردن عاملهای
مکنون ب -با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی  »AHPبه عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای رتبه بندی عوامل اصلی و فرعی
موثر بر مدیریت بحران استفاده شده است .این تکنیک یکی از کارآمدترین روش در تحلیل سلسله مراتبی است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در
سال  5980مطرح شد .این تکنیک ب ر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد].[51
هدف از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ایجاد یا تشکیل سلسله مراتب برای ،یک مسئله طی مدارج طبقه بندی شده از بزرگ به کوچک یا از عمومی به مطالب
خاص است .برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی باید در گام نخست ،درخت سلسله مراتبی مسئله را ترسیم کرد که دارای هدف  ،معیار ها و زیر معیاره می
باشد .
در گام بعدی باید جداول مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها تهیه شده و در اختیار افراد پاسخگو قرار گیرد .در گام سوم جداول تکمیل شده توسط
افراد بایستی از لحاظ نرخ ناسازگاری 51بررسی گردد و جداولی که دارای نرخ ناسازگاری بیش از  0/5هستند به افراد برگشت داده شود تا در قضاوت خود
تجدید نظر کنند.
در نهایت نظرات افراد با یکدیگر تلفیق شده و به یک رتبه بندی نهایی از معیارها دست پیدا می کنیم .برای رتبه بندی معیارها و تعیین اولویت آنها در این
تحقیق از نرمافزار  expert choice11و برای تحلیل عامل اکتشافی از بسته نرم افزاری  spssاستفاده شده است.

 -3یافته های پژوهش

مقدمتاً نتایج مربوط به تحلیل عامل اکتشافی تشریح می شود و در ادامه نتایج مربوط به تحلیل سلسه مراتبی برای رتبه بندی عوامل اصلی و فرعی نشان داده
خواهد شد .همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود  33عامل موثر بر روی  1عامل مکنون بار شدهاند.
بار ویژه هر یک از این  1عامل بیشتر از  5میباشد .شاخص آزمون کایزر برابر با  0/879است و نیز آزمون کرویت بارتلت نیز نشان دهنده صحت تحلیل
عاملی می باشد.

جدول  :2کل واریانس توضیح داده شده برای عوامل موثر بر مدیریت بحران
درصد انباشتی

درصد واریانس

بارهای عاملی

عاملهای فرعی

عاملهای اصلی

- inconsistency

51

63/01

63/01

70/01

6/98

71/31

1/35

77/7

3/31

80/78

3/08
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0/836

تشکیل ستاد اطالع رسانی

0/777

فعالیت مستمر ستاد اطالع رسانی

0/769

زیر ساخت های ارتباطی

0/731

گزارش دهی سریع

0/731

استقرار کشیک برای اطالع رسانی

0/687

وجود مرکز اطالع رسانی

0/671

مرکز اطالع رسانی برای تخلیه فوری

0/671

استفاده از رسانه ها برای تقویت آمادگی

0/611

استقرار نظام هماهنگ با سایردستگاههای مرتبط

0/150

شناخت اماکن مناسب برای اسکان اضطراری

0/803

تقسیم کار و دسته بندی فعالیتهای افراد

0/736

وجود برنامه مدون

0/639

اطالع از انبار سایر سازمان ها

0/613

اعتبارات برنامه آموزش مرتبط با آمادگی

0/610

وجود کمیته بحران

0/195

اعتبارات برنامه های امداد

نطام اطالع رسانی

ساختار تشکیالت مناسب
عملیاتی

0/167

پشتیبانی از برنامه ها

0/166

خرید تجهیزات و ماشین آالت

0/119

تجهیزات آموزشی

0/781

تجهیزات نیمه سنگین

0/711

تجهیزات سبک عملیات

0/716

تجهیزات پشتیبانی

0/677

ذخیره سازی لوازم اسکان

0/631

ذخیره سازی پوشاک

0/198

ذخیره سازی لوازم پزشکی،

0/167

ذخیره سازی لوازم بهداشتی

0/167

ذخیره سازی وسایل گرمازا

0/119

انبارهای ذخیره سازی

0/811

ذخیره سازی لوازم زیستی

0/801

نیروی انسانی آموزش دیده

0/781

آموزش های تخصصی و تکمیلی

وجود نیروی انسانی

0/671

آموزش تربیت مربی

متخصص

0/713

تمرینات آموزشی

تجهیزات تخصصی

نظام ذخیره سازی برای
مدیریت پشتیبانی

همانگونه که در جدول  3مالحظه میشود  ،رتبه بندی عوامل اصلی بصورت زیر است ،عامل نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی با وزن نسبی  0/115در
رتبه اول اهمیت قرار دارد .عامل ساختار تشکیالت مناسب عملیاتی با وزن نسبی  0/111در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .همچنین عامل وجود نیروی انسانی
متخصص با وزن نسبی  0/595در رتبه سوم قرار دارد.
همچنین عامل وجود تجهیزات تخصصی با وزن نسبی  0/579در رتبه چهارم و در نهایت عامل نظام اطالع رسانی با وزن نسبی  0/511در رتبه اخر
قرار دارد .میزان نرخ ناسازگاری بین عوامل برابر با  0/005یعنی اینکه پاسخگویان در قضاوتهایشان سازگار عمل کرده اند میزان مجاز نرخ ناسازگاری  0/5است.
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به منظور نتیجه گیری نهایی نرم افزار یک ماتریس تلفیقی که امتیازات همه معیارها و عوامل در آن قرار داشت ایجاد کرد و رتبه بندی نهایی  33عامل فرعی به
همراه وزن هر یک از آنها به صورت تفکیک شده در جدول  3مشاهده می شود 50 .عامل مهم که از نظر پاسخگویان ( خبرگان) مهمترین تاثیر را بر مدیریت
بحران دارد ،به شرح زیر است:
از نظر خبرگان مهمترین عامل تمرینات آموزشی با وزن نسبی  0/013در رتبه اول اهمیت قرار دارد بنابراین برگزاری مانورها و تمرینات قبل از وقوع
بحرانهای مختلف می تواند آمادگی نسبی در مردم و مسئولین مدیریت بحران در جهت مقابله با زلزله یا بحرانهای مشابه فراهم آورد.
عامل ذخیره سازی لوازم اسکان با وزن نسبی 0/011در رتبه دوم ق رار دارد .اهمیت این عامل در مواقع بحرانی به منظور اسکان سریع و موقت آسیب
دیدگان بوضوح روشن است .عامل خرید تجهیزات و ماشین آالت با وزن نسبی  0/011در رتبه سوم قرار دارد .این تجهیزات در کمک رسانی به آسیب دیدگان
بسیار مهم است .همچنین عامل عامل آموزش های تخصصی و تکمیلی با وزن نسبی  0/019در رتبه چهارم قرار دارد.
همانگونه که مالحظه میشود عامل نیروی انسانی آموزش دیده با وزن نسبی  0/018در رتبه پنجم قرار دارد .عامل ذخیره سازی لوازم پزشکی ،با وزن
نسبی  0/011در رتبه ششم قرار دارد .عامل تجهیزات نیمه سنگین با وزن نسبی  0/011در رتبه هفتم قرار دارد.
عامل آموزش تربیت مربی با وزن نسبی  0/015در رتبه هشتم قرار دارد .عامل تجهیزات سبک عملیات با وزن نسبی  0/039در رتبه نهم قرار دارد.
عامل ذخیره سازی لوازم بهداشتی با وزن نسبی  0/038در رتبه دهم قرار دارد .همچنین  13عامل فرعی دیگر همراه با وزنهای نسبی آنها در جدول 3نشان داده
شده است.

جدول :3رتبه بندی عوامل و زیر معیارها با وزن هر یک از آنها
رتبه نهایی عوامل

وزن نهایی عوامل

وزن عوامل فرعی در زیر

فرعی

فرعی

گروه

11

0/016

0/571

تشکیل ستاد اطالع رسانی

56

0/031

0/150

فعالیت مستمر ستاد اطالع رسانی

53

0/037

0/139

زیر ساخت های ارتباطی

18

0/051

0/50

گزارش دهی سریع

عوامل فرعی

وزن عامل
اصلی

0/511

عوامل اصلی

نطام اطالع رسانی

33

0/003

0/011

استقرار کشیک برای اطالع رسانی

19

0/051

0/079

وجود مرکز اطالع رسانی

31

0/007

0/011

مرکز اطالع رسانی برای تخلیه فوری

11

0/010

0/533

استفاده از رسانه ها برای تقویت آمادگی

51

0/038

0/568

استقرار نظام هماهنگ با سایردستگاههای مرتبط

57

0/035

0/539

شناخت اماکن مناسب برای اسکان اضطراری

30

0/055

0/019

تقسیم کار و دسته بندی فعالیتهای افراد

58

0/030

0/531

وجود برنامه مدون

35

0/009

0/015

اطالع از انبار سایر سازمان ها

13

0/013

0/501

اعتبارات برنامه آموزش مرتبط با آمادگی

15

0/018

0/511

وجود کمیته بحران

17

0/056

0/075

اعتبارات برنامه های امداد

55

0/038

0/569

پشتیبانی از برنامه ها

3

0/011

0/195

خرید تجهیزات و ماشین آالت

10

0/018

0/511

تجهیزات آموزشی

7

0/011

0/116

تجهیزات نیمه سنگین

9

0/039

0/156

تجهیزات سبک عملیات

16

0/057

0/093

تجهیزات پشتیبانی

1

0/011

0/106

ذخیره سازی لوازم اسکان

51

0/031

0/517

ذخیره سازی پوشاک

6

0/011

0/578

ذخیره سازی لوازم پزشکی،

50

0/038

0/513

ذخیره سازی لوازم بهداشتی

51

0/031

0/536

ذخیره سازی وسایل گرمازا

11

0/015

0/081

انبارهای ذخیره سازی

59

0/019

0/556

ذخیره سازی لوازم زیستی

1

0/018

0/115

نیروی انسانی آموزش دیده

1

0/019

0/111

آموزش های تخصصی و تکمیلی

8

0/015

0/151

آموزش تربیت مربی

5

0/013

0/180

تمرینات آموزشی

0/111

ساختار تشکیالت
مناسب عملیاتی

0/579

تجهیزات تخصصی

نظام ذخیره سازی
0/115

برای مدیریت
پشتیبانی

0/595

وجود نیروی انسانی
متخصص

 -4نتیجه گیری

مباحث مطروحه نشان می دهد که در دوره های زمانی مختلفی بحرانهای طبیعی مختلفی نظیر سیل یا زلزله خسارات و مصایب زیادی برای ساکنان شهرها و
روستاها به بار میآورد .مدیریت بحران عملی است کاربردی و با استفاده از تجزیه و تحلیل بحران های گذشته و با کمک علم و فن آوری در جستجوی یافتن
راه حل یا ابزاری که بوسیله آن -5 :بتوان از وقوع بحران پیشگیری کرد  -1یا ابزار مقابله با آن را آماده کرد .شهر ابهر در منطقه ای قرار دارد که مستعد بروز

برخی بالیای طبیعی نظیر سیل و زلزله است .بنابراین به منظور تدارک اقدامات پیشگیرانه و نیز انجام اقدامات امداد رسانی مناسب به آسیب دیدگان باید شناخت
درستی از عوامل موثر مهم بر مدیریت بحران داشته و اهمیت آنها را مشخص کرد .این پژوهش در همین راستا انجام شد  .بدین صورت که ابتدا با استفاده از
منابع و متون علمی عوامل مختلف موثر بر مدی ریت بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی این عوامل دسته بندی شدند .در ادامه 1
عامل اصلی و مهم شناسایی شد که  33عامل فرعی را پوشش می دادند .سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اهمیت این عوامل مشخص شد.
مطابق بررسی ها و تحلیل های انجام شده ،عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهر ابهر از نظر اولویت بندی در  1عامل اصلی زیر تقسیم می شوند،
عامل نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی با وزن نسبی  0/115در رتبه اول اهمیت قرار دارد .عامل ساختار تشکیالت مناسب عملیاتی با وزن نسبی 0/111
در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .همچنین عامل وجود نیروی انسانی متخصص با وزن نسبی  0/595در رتبه سوم قرار دارد .همچنین عامل وجود تجهیزات تخصصی
با وزن نسبی  0/579در رتبه چهارم و در نهایت عامل نظام اطالع رسانی با وزن نسبی  0/511در رتبه آخر اهمیت قرار دارد.
همچنین به نظر خبرگان مهمترین عامل فرعی از زیر مجموعه های عوامل اصلی و از بین  33عامل شناسایی شده ،تمرینات آموزشی با وزن نسبی 0/013
در رتبه اول اهمیت قرار دارد ،بنابراین برگزاری مانورها و تمرینات قبل از وقوع بحرانهای مختلف میتواند آمادگی نسبی در مردم و مسئولین مدیریت بحران در
جهت مقابله با زلزله یا بحرانهای مشابه فراهم آورد .عامل ذخیره سازی لوازم اسکان با وزن نسبی 0/011در رتبه دوم قرار دارد .اهمیت این عامل در مواقع بحرانی
به منظور اسکان سریع و موقت آسیب دیدگان بوضوح روشن است .عامل خرید تجهیزات و ماشین آالت با وزن نسبی  0/011در رتبه سوم قرار دارد .این
تجهیزات در کمک رسانی به آسیب دیدگان بسیار مهم است .همچنین عامل آموزش های تخصصی و تکمیلی با وزن نسبی  0/019در رتبه چهارم قرار دارد.
همانگونه که مالحظه میشود عامل نیروی انسانی آموزش دیده با وزن نسبی  0/018در رتبه پنجم قرار دارد .عامل ذخیره سازی لوازم پزشکی ،که
نشان دهندة نیازهای اساسی و روزانه ساکنین به خدمات مختلف است  ،با وزن نسبی  0/011در رتبه ششم قرار دارد .عامل تجهیزات نیمه سنگین با وزن نسبی
 0/011در رتبه هفتم قرار دارد .عامل آموزش تربیت مربی با وزن نسبی  0/015در رتبه هشتم قرار دارد .عامل تجهیزات سبک عملیات با وزن نسبی  0/039در
رتبه نهم قرار دارد .عامل ذخیره سازی لوازم بهداشتی با وزن نسبی  0/038در رتبه دهم قرار دارد .پیشنهاد می شود که هر یک از این عوامل طی یک برنامة
توسعه ،ساماندهی شوند.
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