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 برگ اصالت و مالکیت اثر  

هایِ ناشااای از ان ام این پژوهم  متعله به تماامی حقو  مادی و معنوی مرتتت بر نتای،  ابتکارات  اتتراعات و نوآوری

قل مطلب از این اثر  با رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقه اردبیلی  نام باشد. نمی دانشگاه محقه اردبیلی

 استاد راهنما و دانش و بلامانع است.

دانشکده برنامه ریزی شهری گرایم  جغرافیاآموتته کارشناسی ارشد رشته دانم ساید مسعود حامدسیدبیگلوجانب این

نامه از پایان50/50/9911که در تاریخ 2019332179 دانشا ویی  شاماره بهعلوم انساانی دانشاگاه محقه اردبیلی 

شهر  :)مطالعه موردیقدیمیهای مکان یابی فضاهای چند منظوره مدیریت بحران در بافت »تحصیلی تود تحت عنوان: 

 شوم که:ام  متعهد میدفاع نموده« اردبیل(

ها و عنوان هرگونه فعالیت پژوهشای در ساایر دانشگاهرك تحصایلی یا بهگونه مدنامه را قتلاً برای دریافت هیچ( این پایان9

 ام.مؤسسات آموزشی و پژوهشی داتل و تارج از کشور ارائه ننموده

 گیرم.تحصیلی تود را بر عهده می نامه( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایان2

 باشد.می جانبشده توسط ایننامه  حاصل پژوهم ان ام( این پایان9

ام  مطابه ضوابط و مقرّرات مربوطه و با رعایت ( در مواردی که از دساتاوردهای علمی و پژوهشای دیگران اساتهاده نموده4

 ام.داری علمی  نام منتع مورداستهاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع ذکر نمودهاصل امانت

نامه برداری اعم از نشر کتاب  ثتت اتتراع و ... از این پایانهاده یا هرگونه بهره( چنانچه بعد از فراغت از تحصایل  قصد است0

 معاونت پژوهشی و فنّاوری دانشگاه محقه اردبیلی  م وزهای لازم را اتذ نمایم. را داشته باشم  از حوزه

ها و انواع م لات  نام رها  گردهماییها  ساامیناها  کنهرانسنامه در همایممسااتخرج از این پایان مقاله ( در صااورت ارائه6

 دانشگاه محقه اردبیلی را در کنار نام نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( ذکر نمایم.

  طرح ( چنانچه در هر مقطع زمانی  تلاف موارد فو  ثابت شاااود  عواقب ناشااای از آن )ازجمله ابطا  مدرك تحصااایلی0

جانب مطابه ضااوابط و مقرّرات دانم با اینپذیرم و دانشااگاه محقه اردبیلی را م از میمی شااکایت توسااط دانشااگاه و ...( را

 مربوطه رفتار نماید.
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 :های قدیمی)مطالعه موردیمکان یابی فضاهای چند منظوره مدیریت بحران در بافت  نام پدیدآور: عنوان و
                                            / سید مسعود حامدسیدبیگلو شهر اردبیل(

 
 دکتر حسین نظم فر  : استادان راهنما

 عشقیدکتر علی استادان مشاور:   
 50/50/9911       دفاع: تاریخ
    117صهحات: تعداد

 نامه:شماره پایان

 چکیده:

 هدف: 

ریزی پیم از وقوع بحران از مسائل رود  لذا برنامهشمار میکه کشور ایران از کشورهای بلاتیز دنیا بهبا توجه به این

هری  سازمان پیشگیری از حوادث و سایر نهادها های متولی چون مدیریت شمهمی است که باید در برنامه کار سازمان

ه گیری گستردهایی که هریک به نحوی در اداره و مدیریت شهرها اثرگذارند  قرار گیرد. مدیریت بحران با بهرهو سازمان

با آن  محورها و مقابله هوشمندانه و برنامهسازی اقدامات و کاهم تسارات ناشی از بحراناز کلیه عوامل مؤثر در بهینه

های پشتیتانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت های اتیر احداث پایگاهپدید آمده است. در سا 

ها  مطالعه  بررسی و انتخاب مکان بحران در کشور قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجیه قتل از احداث این پایگاه

یافتن مکان مناسب جهت احداث  نیز  هدف از ان ام این پژوهم هاست.نوع کاربری جغرافیایی مناسب برای استقرار این

رگان ای با تتمصاحته. بدین منظور های فرسوده شهراردبیل استهای مدیریت بحران در بافتفضاهای چند منظوره پایگاه

 Expertو  نرم افزار  AHPیک ها ان ام شد و ت زیه و تحلیل اطلاعات با استهاده از روش و تکنبرای تعیین شاتص

Choice حوزه جغرافیای شهری متخصص در  92ترین استاندارد متادرت گردید. برای این منظور به انتخاب مناسب

  انتخاب گردید.

 شناسی پژوهم:روش

یابی و کاربری اراضاای به بحو و بررساای در نو بر اسااام مکاتحلیلی با هدف کاربردی اساات  -روش پژوهم توصاایهی

در  ای ان ام گرفت.ها به روش اسنادی و مصاحتهرتتاط با مدیریت بحران پرداتته شاده اسات. همچنین گردآوری دادها

به تعیین اهمیت  AHPیابی پرداتته شد  سپس با مد  این پژوهم ابتدا به شناسایی عوامل و معیارهای موثر در مکان

و برای این منظور از  دهی هریک از معیارها پرداتته شااادزنباه و expert choiceافزار نرم باا و ارزش هر معیاار و

 GISافزار . همچنین با توجه به نیاز پژوهم از نرمنهر متخصاص در حوزه جغرافیای شاهری استهاده گردید 92نظرات 

 بهره گرفته شده است.

 : هایافته
های قدیمی شهر اردبیل ابتدا به تیابی فضاهای چندمنظوره مدیریت بحران در بافهای مکانبرای رسیدن به شاتص

یابی فضاهای چندمنظوره مدیریت بحران مصاحته گردید؛ و در صورت پرسشنامه باز پاسخ از متخصصان در مورد مکان

 سپس.عامل شناسایی گردید 25عامل شناسایی گردید؛ عواملی که تکراری بود؛ حذف گردید و در نهایت  10نهایت 

 وسیله متخصصان ارزیابیهها دوباره پرسشنامه بید و برای بررسی تاثیر هر کدام از عاملای طراحی گردرسشنامهمد  پ



صورت نگرفته و همچنین مکان مدیریت بحران در شهر اردبیل مناستی جهت یابی نتای، نشان داد که مکان .ان ام شد

 ت گرفت.یابی برای محل های مناسب جهت احداث پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران صور

  گیری:نتی ه

های سازگار و های ارتتاطی  دوری از کاربرییابی فضااهای چندمنظوره شاهر اردبیل به دلیل عدم دسترسی به راهمکان

 یابی نشده است.صورت درست مکانبه های ناسازگار و همچنین تراکم جمیعتنزدیکی به کاربری

 یابی  روش سلسله مراتتی  مکانفضاهای چندمنظوره  مدیریت بحرانهای کلیدی: واژه
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 مقدمه -9-9

متعددی روبرو شده است که در اشکا  و انواع مختلهی از بلایای  هایبحرانطی دو دهه گذشته  بشریت با 

  شلیک گسترده در مدارم  سرریز مهاجرت و حملات هارانه تروریسم  شیوع ویروموطتیعی  اقدامات شر

الت ها استرم زا و حین گونه مسائل آن است که اینگونه وضعیتدلیل بحران ا ؛ کهسایتری به وجود آمده است

که یک سیستم پیچیده )جامعه  اقتصاد  تانواده یا یک سازمان بین ای لحظه .ناتوشایندی برای عموم دارند

توان از می را در شرایط لغزنده و تطرناك قرار دهد  زمانی است کهها آن المللی( با رویدادی روبرو شود که

لذا برای محافظت از بهزیستی جامعه  از اهمیت  .(969 :2590  1ندی و همکارانبوبحران صحتت کرد )یک 

 .به بهترین وجه ممکن اداره شوندها آن زیادی برتوردار است که

 ثتاتبیبحران به عنوان شرایط اضطراری به تصویر کشیده شده است که یک سیستم پیچیده را مختل و 

 این بیماری بدون هیچگونه .گذاردمی بر یک فرد  یک گروه  یک سازمان یا جامعه تأثیر کند و در عین حا می

 برای افراد مسئو  .کندمی کند و احسام عدم اطمینان و ترم را در بین افراد متتلا ای ادمی بروزای ملاحظه

 یعد در مورد آن آگاهی اولیه بحران را بشناسند و به جامعه و ذینهعان مستهابسیار مهم است که سیگنا 

ی هایریگتصمیمهنگامی که یک بحران تشخیص داده شود  بازیگران باید به سرعت عمل کنند و سریع  .دهند

 .(4 :2555  2دشوار را اتخاذ کنند )میتروف و همکاران

یا  و در صورت بروز بحران  به ویژه بدون هشدار  تأثیرات منهی بر جامعه  محیط  ساتتارهای سیاسی  اقتصاد

در مواقع بحران  شهروندان به این امید که تهدیدها را برطرف کنند یا حداقل تأثیرات تود  .امنیت ملی دارد

 را به حداقل برسانند  به رهتران تود )روسای جمهور  شهرداران  سیاستمداران  مدیران منتخب و غیره( نگاه

این ما را به مههوم  .مهم لازم است گیریتصمیمان  ( برای مقابله با بحر9 :2550  3کنند )بوین و همکارانمی

 اگر بازیگران مسئو  به .تواند موضوع زندگی و مرگ باشدمی که در بعضی موارد دهدمی مدیریت بحران سو 

پاسخ ضعیهی نشان دهند  تأثیر بحران ها آن وقتی .توبی به بحران پاسخ دهند  تسارت محدود تواهد بود

ا شود که یک سازمان یمی وم مدیریت بحران معمولاً در ادبیات به عنوان فرایندی تعریفمهه .یابدمی افزایم

کند که به یک سازمان  ایالتی  ذینهعان یا می شوند و تهدیدمی دولت با یک رویداد مزاحم و ناگهانی مواجه

یابی ه مکانلذا در این پژوهم ب .(964- 969صص  2590کند )بوندی و همکاران  می مردم آسیب وارد

استهاده از نتای، این پژوهم   شود تا بافضاهای چندمنظوره مدیریت بحران در شهر اردبیل پرداتته می

 .اتخاذ گرددهای مناسب گیریراهکارهای بهتری جهت تصمیم

                                         
1-  Bundy & et al 
2-  Mitroff & et al 
3-  Boin & et al 



 بیان مسئله -9-2

 لاتیزبهای جمله کشور شناتتی اززمینواسطه موقعیت جغرافیایی شرایط اقلیمی و وضعیت به کشور ایران

د وار کشور را بهسیل و سایر بلایای طتیعی تسارات و تلهات  وسیلهبهساله  همه .شودمیجهان محسوب 

 وسازساتتحیاتی  تأسیساتها و سوی دیگر کیهیت نامطلوب طراحی ساتت و کنتر  ساتتمان از .کندمی

سوانح طتیعی  بارزیانیم اثرات و فرسوده شهری در افزا نامطلوب ساتتارهایدر مناطه تطر سازو وجود 

نیز عامل مضاعهی در تشدید تلهات و  مسؤولینمردم و  آگاهیو  آمادگیعدم  همچنین .باشندمی تأثیرگذار

 ای اد و تقویت ساتتارهای مدیریت بحران در سطوح ملی  توشتختانه .شوندمیصدمات سوانح محسوب 

 (95:9910حسینی و همکاران ) قرار گرفته است توجهمورد  اتیراًو محلی  استانی

 اگرچه تطر .دهد تطر زلزله استقرار می تأثیرقدیمی و فرسوده را تحت  هایاز جمله عوامل طتیعی که بافت

نماد  عنوانبهتاریخی و قدیمی شهرها  هایدهد اما بافتمیزلزله تمامی نقاط شهر را در معرض تهدید قرار 

ار دارد ری قرراث فرهنگی به دلایل گوناگون از این حیو در وضعیت بدتمی عنوانبهشهر و نیز  و اصالتهویت 

 ارزش و اهمیت فراوان علیرغم .باشندمیناشی از بروز زلزله  آسیبشهر در معرض  هایو بیم از سایر قسمت

ها آن و موجودیت باشندمیدر معرض انواع تطرات  متأسهانه بخشندمیاعتتار و منزلتی که به شهر ها آن

 ا درر نظمیبیقطعات زمین موجتات  نامنظمدر بافت فرسوده اشکا   .شوندوسط عوامل گوناگون تهدید میت

 .(952:9909پذیری بیشتری را به دنتا  دارد )بحرینی  آسیب ساتتمان ای اد کرده و هایفرم

 ماهدی 90ااه اضطراری ستاد مدیریت بحران شاهر تهاران در مورت ایجلسهپس از وقاوع زلزلاه بام در 

پشاتیتانی مادیریت بحاران در ساطح شاهر تهران را مطرح و  هایپایگاهطاارح اولیااه ای اااد  9912

 هاپایگاهمناساب بارای احداث  هایزمینجهت شناسایی  9912ایان طارح در اساهند سا   .تصویب کارد

عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران  گاناه شهر تهران ابلاغ شد )روابط  22در سطح نواحی باه منااطه 

ها علاوه بر کاربرد پیشگیری و کاهم تسارات بعد از وقوع بحران به دلیل اینکه بیشتر این پایگاه .(1 :9910

برای افزایم  ایچندمنظورهگیرند  فضاهای و اجتماعی قرار می ورزشی  آموزشی فرهنگی  هایکاربریمورد 

 .توانند باشندجامعه می در دانم  نشاط سطح فرهنگ 

 ریزی پیم از وقوع بحران ازرود  لذا برنامهشمار میکه کشور ایران از کشورهای بلاتیز دنیا بهبا توجه به این

های متولی چون مدیریت شهری  سازمان پیشگیری از حوادث مسائل مهمی است که باید در برنامه کار سازمان

ریک به نحوی در اداره و مدیریت شهرها اثرگذارند  قرار گیرد. مدیریت هایی که هو سایر نهادها و سازمان

ها و سازی اقدامات و کاهم تسارات ناشی از بحرانگیری گسترده از کلیه عوامل مؤثر در بهینهبحران با بهره

ت نی مدیریهای پشتیتاهای اتیر احداث پایگاهمحور با آن پدید آمده است. در سا مقابله هوشمندانه و برنامه

بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در کشور قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجیه 



ها  مطالعه  بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع قتل از احداث این پایگاه

 آستارا  گسل هیر  گسل سرعین  گسل دویل هایگسلشهر اردبیل به دلیل نزدیکی به  رواز این هاست.کاربری

های شدید روبرو ای نه چندان دور ممکن است با زلزلهو گسل نئور در معرض زمین لرزه قرار دارد و در آینده

های اساسی مدیریت بحران از ضرورت چندمنظورهیابی بهینه فضاهای ریزی و مکانشود. از این رو برنامه

مدیریت بحران  چندمنظورهیابی مناسب فضاهای سام پژوهم حاضر با هدف مکانشود. بر این امحسوب می

 در شهر اردبیل ان ام شده است.

 ضرورت و اهمیت تحقیه -9-9

ها افتاین ب .باشدمییکی از معضلات بسیار مهم  در غالب کشورهای در حا  توسعه  و قدیمی های فرسودهبافت

ارهای فنی و مهندسی در ساتت بنا  مصالح نامناسب به کار رفته در بنا به دلایلی از قتیل عدم رعایت معی

ای هو ت هیزات شهری مناسب  بیشتر از سایر انواع بافت تأسیساتارتتاطی ناکارآمد و عدم وجود  یشتکه  هاآن

 ادرسانیدامبرای کاهم اثرات سوانح و افزایم قدرت  .باشندمی پذیرآسیبزلزله   ویژهبهشهری در مقابل سوانح 

ها آن و نوسازی سازیمقاومکنتر   بهسازی   فرسوده و جلوگیری از ای اد بحران  باید مدیریت  هایبافتدر 

نامقاوم و انسانی و ساتتمانی  احداث بناهای کم تراهمچنین  .طته برنامه مدون در دستور کار قرار گیرد

شهرهای  ویژهبهنواحی شهری ایااران   حدازبیمپذیری موجب آسیب هاساتتمانفرسوده شدن بسیاری از 

از سویی به دلیل شرایط اقلیمی و برتورداری شهر  .بازرگ آن  در برابر سوانح و حوادث طتیعی شده است

تنک و همچنین برتورداری از آثار تاریخی  این شهر هر ساله با تعداد زیادی از گردشگران  وهوایآباردبیل از 

کند که همه موارد مذکور از اهمیت ران اوضاع را برای مدیریت بحران سخت میمواجه است که در شرایط بح

 .باشدهای اجرای این پژوهم میو ضرورت

 اهداف تحقیه -9-4

 هدف کلی -9-4-9

های پایگاه چندمنظورهاحداث فضاهای  مکان مناسب جهت شناسایی و یافتن هدف کلی در این پژوهم 

 .باشدمی شهر اردبیله های فرسودبافت مدیریت بحران در

 اهداف فرعی -1-4-2

 شهر اردبیلو قدیمی  های فرسودههای مناسب جهت امدادرسانی در بافتشناسایی راه -9

 اردبیل شهر فرسوده و های قدیمییابی صحیح مراکز امداد و ن ات در بافتمکان -2



و قدیمی در های فرسوده بحران در بافتهای مدیریت ها برای احداث پایگاهمکان ترینمناسبتعیین  -9

 شهر اردبیل

 های مدیریت بحران برای شهر اردبیلهای مناسب در پایگاهشناسایی کاربری -4

 های تحقیهسؤا  -9-5

 سؤا  اصلی -9-5-9

 شهر اردبیلهای فرسوده مدیریت بحران در بافت هایپایگاه چندمنظورهمکان مناسب جهت احداث فضاهای 

 هایی است؟شامل چه شاتص ک است و

 های فرعیسؤا  -9-5-2

 های مناستی جهت امدادرسانی وجود دارد؟اردبیل راه شهر قدیمی و های فرسودهآیا در بافت -9

یابی  ات در مناطه صحیحی مکاناردبیل مراکز امداد و ن شهر فرسوده و های قدیمیآیا در بافت -2

 اند؟شده

و قدیمی در شهر های فرسوده های مدیریت بحران در بافترای احداث پایگاهها بمکان ترینمناسب -9

 ؟باشدمی کدام مناطهاردبیل 

 ؟باشندمیهای دیگری مناسب چه کاربری شهر اردبیلهای مدیریت بحران برای در پایگاه -4

 متانی نظری -9-6

ران حیات شهری در داتل محدوده های متهاوت  طی دوشناسیای هم پیوند است که با ریختگستره :بافت

تواند از بناها  این گستره می .(9911شهر یا حاشیه آن  در تداوم و پیوند با شهر  شکل گرفته باشد )زیویار  

تشکیل شود و انواع آن بدین شرح ها آن ها  فضاها  تأسیسات و ت هیزات شهری یا ترکیتی ازها  م موعهراه

 ایهای حاشیههای شهری )فاقد میراث شهری( و بافتاث شهری )تاریخی(  بافتهای دارای میربافت :باشدمی

 .(9910آبادی  های غیررسمی( )کو )سکونتگاه

عاد   سازمانی  عدم ترسودگی است که باعو بیففضای شهری  ترین مسائل مربوط به یکی از مهم :فرسودگی

مراد از فرسودگی  ناکارآمدی و کاهم  .(9919 شود )دویران و همکاران قوارگی آن میعدم تناسب و بی

یران  گها  به معضلی برای تصمیماین بافت .های شهری استکارایی یک بافت  نستت به کارآمدی سایر بافت

های نههته فرهنگی و مدنی کشور  در ها ارزشدر این بافت .اندمدیران و مردم شهرهای تاریخی تتدیل شده

؛ (9911برای انطتا  با نیازهای زندگی جدید قرار گرفته است )لطهی و همکاران   تنگنای عدم قابلیت بافت



بافت شهری که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن   :توان گهت بافت فرسوده عتارت است ازبنابراین می

  اقتصادی و محیطیزیستهای کالتدی  عملکردی  انسان را )از جنته زیستمحیطهای کیهی کاهم ارزش

های سکونتی  نوسازی در بافت  متوقف شده و میل به مهاجرت آورد و با کاهم ارزشاجتماعی( به وجود می

 .(9919زاده و ملکی  یابد )ابراهیمعت ساکن افزایم میدر جما

های فرسوده را اعلام های شناسایی بافت  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  شاتص9910در سا  

سی هایی مورد برربر این اسام  بافت .ریزدانگی  ناپایداری و نهوذناپذیری :از اندعتارتها تصنمود که این شا

 .(9911گیرند که هر سه شاتص زیر را دارا باشند )فرشیدی  و تصویب قرار می

 .درصد ابنیه آن ناپایدار و فرسوده باشند 05هایی که بیم از بلوك -9

 .متر باشند 6عابر آن  کمتر از درصد م 05هایی که بیم از بلوك -2

 .(9911نژاد  سعدی متر مربع باشد )ادیتی 255درصد ابنیه آن  کمتر از  05هایی که بیم از بلوك -9

توان به عدم دسترسی به درون بافت  فقدان تأسیسات زیربنایی مناسب  های بافت فرسوده میاز ویژگی

کمتود امکانات گذران اوقات فراغت  فقر و محرومیت  مشکلات زیست محیطی و بالا بودن ح م آلودگی  

  دواممکپذیری در برابر زلزله  سرانه کم تدمات  جمیعت زیاد )تراکم بالای جمیعت(  تراکم ساتتمانی آسیب

 .(9912شاهی  ناامنی و معضلات اجتماعی اشاره کرد )جهان

 قلمرو پژوهم -9-7

های مدیریت بحران در بافت چندمنظورهفضاهای  یابیمکانموضوع این پژوهم با عنوان  :قلمرو موضوعی

 .ریزی شهری قرار داردقدیمی در زمینه برنامه

 .باشدمکان ان ام این پژوهم شهر اردبیل می :قلمرو مکانی

 .قرار دارد 9911-9911زمان ان ام پژوهم طی سا  تحصیلی  :قلمرو زمانی

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-9

هدف اصلی این فصل توضیحات مهصلی  .نظری این تحقیه در این فصل مورد بررسی قرار تواهد گرفت متانی

ین ا .در مورد چگونگی عملکرد مدیریت بحران و شناسایی متغیرهای اصلی مورد نیاز برای کارایی آن است

م اوه بر این  بخعل .در بخم او   مههوم بحران توضیح داده تواهد شد .فصل به پن، بخم تقسیم شده است

 فصل دوم

 متانی نظری و پیشینه تحقیه
 



 در مرحله بعد  ارتتاطات بحرانی و هماهنگی بحران و الزامات .دهدمی دوم مدیریت بحران و مراحل آن را ارائه

سران ام  مد  نظری حاصل از این فصل مورد بحو قرار  .ی سه و چهار بررسی تواهد شدهادر بخمها آن

 .تواهد گرفت

 چارچوب نظری -2-2

 بحران چیست؟ -2-2-1

ی رسمی دولت  اسناد سیاسی و ها  گزارشهاروزنامه  را که در مقالات "بحران"توانیم کلمه می امروزه

 رسواییاز جمله؛ ها این اصطلاح برای بسیاری از پدیده .شود  پیدا کنیممی های معروف استهادهسخنرانی

-روموی ؛پیماان شدید؛ سقوط هواها؛ طوفاعتراضات شهری؛ حملات تروریستی؛ سونامی .رودسیاسی به کار می

 بیم از جمله مواردی که باعو بحران شده وسوزی؛ رکود اقتصادی؛ آتم  گیر؛ انه ارهای شیمیاییهای همه

بسیاری از این بحرانها )به عنوان مثا  یازده سپتامتر   .اندازدسلامتی انسان را به تطر میزمان دیگری از هر 

در کشورهای پیشرفته اقتصادی و   آنهولانزای مرغی و غیره( سونامی ژاپنهای مادرید و لندن  بمب گذاری

کند و جامعه را در معرض عواقب بحرانی تویم قرار دموکراتیک رخ داده و کشورها را با بحران روبرو می

 .(90-94 :2594  4)درنان و همکاران دهدمی

یک بحران  .ظاهراً منظم یک سیستم است به طور واضح  یک واقعه بحرانی حاکی از هرج و مرج در تکامل

 یک بحران زیست .از اتتلا  است که قتل از آن و پس از آن با ثتات همراه بوده استای شخصی نشانگر دوره

 یک بحران اقتصادی .استها آن محیطی مستلزم به تطر انداتتن وجود یک جمعیت یا گونه با تغییر محیط

شود که نهادها می بحران دولت سیاسی به شرایطی مربوط .اشاره داردبه کاهم دوره گسترده رشد و توسعه 

 .(2 :2550)بویین و همکاران   و نختگان سیاسی در معرض تطر جایگزینی گروه دیگری از بازیگران باشند

به آن دانند که سیاست گذاران باید در مواقع عدم اطمینان فوراً می اکثر مردم این گذارها را تهدید فوری

دهند تهدید  فوریت و عدم اطمینان است )بوین و می بنابراین  سه مؤلهه اصلی که بحران را تشکیل؛ دازندبپر

ی عمیه و هاکه نقض ارزش آسیب  تخریب یا مرگ ناشی از یک فاجعه طتیعی  تهدید .(2 :2550همکاران  

تواند می   یک حادثه سادهی عمومیهادر سازمان .کندمی درك حاد یک بحران را القا و ایمنی مردم است

ی اصلی مردم مانند هاو بازیگران تارجی در حالی شکل گیرد که ارزش هابحرانی ای اد کند که توسط رسانه

ران زمان است که وقتی افه زمانی رهت  احسام فوریت مستلزم پدیده فشرده سازی .بلایای طتیعی را نقض کند

میزان بالای عدم اطمینان در یک بحران  .شودمی یابد  ظاهرمی در طو  بحران به طور قابل توجهی کاهم

                                         
4-  Drennan et al 



گیرد و در عین حا  تحت تأثیر عوامل دیگری مانند واکنم اولیه می عواقب احتمالی و ماهیت تهدید را در بر

 .(4-9 :2550گیرد )بوین و همکاران  می و اضطراری به اوضاع قرار

محققان  در نتی ه  .ادی یا فرهنگی و طتیعی یا انسانی باشدتواند محلی یا بین المللی  اقتصمی یک بحران

ا ت تا با استهاده از سه عنصر مهم یک بحران که در بالا ذکر شد  نوع شناسی را توسعه دهنداند سعی کرده

ن )بویی کنندمی ی مختلهی را ای ادهاچالمها آن در مدیریت این مواردچیست و چگونه ها آن بدانند تهاوت

 .گذارد  تهکیک کردمی توان از آنچه تأثیرمی با نگاهی به عنصر تهدید بحران  ابتدا .(0 :2596ران  و همکا

تواند به عملکرد یک نهاد یا سازمان دولتی می تواند سلامتی و ایمنی مردم را به تطر اندازد  امامی یک بحران

توان بر اسام محل حمله می عنصر تهدید را تمایز دوم برای .کندمی را تهدیدها آن مربوط باشد که مشروعیت

تواند چندین حوزه جغرافیایی یا می تواند محلی یا در سطح ملی باشد  یا این امرمی یک بحران .قرار داد

و دومی برای مدیریت و کنتر  بسیار مشکل تر از  ی فرامرزی را به تطر بیندازدهاسیاست جهم در بحران

هنگام بررسی یک بحران در مورد میزان درك فوری  .گذارندمی ی متعارف احترامیی است که به مرزهاهابحران

توان در مورد تعداد افرادی که موافه هستند که یک مشکل به می شود می از اضطراری که به یک تهدید داده

وان تمی .توان با سطح عدم قطعیت تشخیص دادمی سران ام  بحران را شد وحل سریع نیاز دارد  تمایز قائل 

)مانند توفانهای  ی سابههابحران .تهاوت بین رویدادهای منظم و رویدادهای منحصر به فرد را ای اد کرد

شود زیرا قابل پیم بینی است می ی محلی به راحتی ادارههایا تظاهرات( توسط دولت ها  زمین لرزهمتوسط 

د دارد در حالی که وقایع منحصر به فرد به دلیل کوتاه وجوها آن ی عملیاتی استاندارد برای مقابله باهاو رویه

 .(1 :2596)بوین و همکاران   .بودن زمان  درجه بالایی از عدم اطمینان را به همراه دارد

شود وجود دارد  مکتب عینی و یک موضوع ذهنی می دو مکتب فکری در مورد آنچه یک بحران را شامل

رشته سیاست و تحقیقات علوم سیاسی  مکتب عینی  با مثتت گرایی اولین  .(90 :2594و همکاران   درنان)

توافه کافی در  .توان کمیت و اندازه گیری کردمی ی اجتماعی راهاکند پدیدهمی شود که فرضمی مشخص

تهدید شدید  عدم اطمینان  :شودمی ادبیات در مورد سه شرط وجود دارد که برای یک بحران ضروری تلقی

رشته دوم  مکتب ذهنی  ضمن تأکید بر چگونگی  .(90 :2594و همکاران   درنانوری به اقدام )زیاد و نیاز ف

یک واقعه واحد توسط افراد  سازمانها و  .درك و ساتتن جهان پیرامون تود  بر تأویل و تأسیس تأکید دارد

توانند بحران را می بازیگران .(90 :2594و همکاران   درنانتواند متهاوت ت ربه شود )می حتی ملل مختلف

 دیگران کهدر حالی  .(1 :2556  5)بننینک و رسودیهارجو فرصتی برای اصلاح بخم سیاست تلقی کنند

 توانند همان بحران را به عنوان تهدیدی برای موقعیت یا امنیت تود ت ربه کنند  در حالی که دیگرانمی

درنان و )که مستقیماً تحت تأثیر آن قرار نگیرند  شرایطیتوانند بحران را با بی تهاوتی درمان کنند در می

                                         
5- Bannink & Resodihardjo 



هر دو مکتب فکری مهم هستند  در حالی که برای اولی دشوار است که مخالف بودن  .(90 :2594همکاران  

بسیاری از تهدیدات مخالف باشد  برای دومی مخالهت با این که بازیگران مختلف درك متهاوتی از تهدیدات 

ی اهکه شامل ارزش واقع گرایانه انتقادیبنام   مکتب فکری سوم به وجود آمد  بنابراین؛ دارند سخت است

ز اای م موعه" :شودمی از دیدگاه واقع گرایانه  یک بحران به شرح زیر تعریف .اصلی دو رشته قتلی است

رو هستند اما روزمره با تهدیدات روب یشرایطی که افراد  نهادها یا جوامع در آن با فراتر از هن ارهای عملکرد

این تعریف  .(91 :2594)درنان و همکاران  " .بود مطابه ادراکات فردی نخواهداهمیت و تأثیر این شرایط 

 هاهای عادی مشکل ناپذیر قابل لمس و تعداد قابل توجهی برداشت از این موقعیتبینشی از تنم بین وضعیت

 .شودیم شناسایی دقیه تر این موارد از بحران استهاده برای  به همین دلیل  این تعریف از بحران .کندمی ای اد

 مدیریت بحران -2-2-2

توان تحت نامهای مختلهی مانند مدیریت بحران  مدیریت حوادث یا مدیریت می روشهای مقابله با تهدیدها را

شرایط  هدر صورت عدم مدیریت صحیح  هم .ابتدا باید بین این سه اصطلاح تمایز قائل شویم .اضطراری یافت

بنابراین  اگر یک بحران به یک وضعیت غیرقابل کنتر  ؛ اضطراری توانایی تشدید و تتدیل به بحران را دارند

دهد )الداش و می فاجعه رخ نتاشد ی ناشی از این اتتلا  قابل کنتر  هامن ر شود  در حالی که آسیب

ن به تهدید در مراحل اولیه و مدیریت تمرکز از آن ا که مدیریت اضطراری بر پایان داد .(1 :2596  6همکاران

  مدیریت بحران با تهدیدی باشدمیحوادث در مقابله با تهدیداتی که از کنتر  تارج شده است  متمرکز 

اردی مو .نشده استمرتهع واکنم اضطراری فراتر رفته و هنوز هم و ی یک نهاد هاکند که از تواناییمی برتورد

ه واکنم اضطراری فراتر رفته و ب شروعگیرد تهدیداتی است که از اولین می هاده قرارمورد است تهدیدکه برای 

ها نآ برای این سه روش  صرف نظر از طو  عمر آنها  پایداری و اثربخشی شتکه اصلیشود. میبحران تتدیل 

  7وچو و گارایو)کاپ متکی است ارتتاط    هماهنگی و همکاری  بین سازمانی  درون سازمانی  :به چهار عنصر

2592: 990). 

شود )بویین و همکاران  می مدیریت بحران م موعه کل اقدامات ان ام شده برای کاهم اثرات بحران را شامل

روش استاندارد مطالعه بحران با تقسیم آن به مراحل مختلف در یک چرته مدیریت بحران  .(19 :2599

پیشگیری )ارزیابی تهدید  تحلیل  :شامل .باشدمیده شده نشان دا 9-2که در شکل  چهار مرحلهو شامل   است

پاسخ )ارتتاطات  کار اضطراری  به   ریزی احتمالی  آموزش (سازی )برنامهآماده  ریسک  راهتردهای کاهم(

این چرته تصویری  .(99 :2594 و همکاران  درنانکارگیری منابع( و بازیابی )تهویض  بازسازی  یادگیری( )

 مدیریت بحران در عمل نیست  اما باید آن را به عنوان تقریب سیاست گذاری درك کرد که اجازهآینه از کل 

                                         
6- Al-Dahash & et al 
7-  Kapucu & Garayev 



هایی این مراحل نشانگر کلی انواع مختلف فعالیت .دهد تا درباره این فعالیت پیچیده روشن و آگاهی یابدمی

یی در هاچنین طتقه بندیافتد و معمولاً مطالعات پس از بحران از می ی مختلف اتها هااست که در دوره

دهد می از تهکیک شیءای   راحت بوده و جلوهاست کنند زیرا به راحتی قابل فهممی ی تود استهادههاگزارش

 .(92 :2594)درنان و همکاران  

 

 سیکل مدیریت بحران -9-2شکل 

 (99 :2194)درنان و همکاران   :منتع

ه   معمولاً  این امر بباشدی مدیران بخم و دولت هامسئولیت ترینیکی از اصلی هاحتی اگر برتورد با بحران

علاوه بر این  حتی مطالعات مدیریت دولتی در مورد مدیریت بحران  .شودعنوان یک اولویت اصلی تلقی نمی

اغلب اوقات غیرقابل پیم بینی هستند   هابحران .(110 :2596  8نیز پراکنده است )کریستینسن و همکاران

موارد  سازی برایریزی و آمادهبرنامه" .شوندمی اسخ سریع دارند و معمولًا باعو بحو و انتقاد گستردهنیاز به پ

همزمان با برتورد با انتظارات شهروندان در  هاغیر منتظره و ناشناتته  مقابله با ابهام و پاسخگویی به فوریت

 "کندمی مومی بوروکراسی طراحییی را برای مدیریت عهامواجهه با عدم اطمینان زیاد  محدودیت

از آن ا که رهتران یک مسئولیت اساسی برای محافظت از جامعه  .(115 :2596  کریستینسن و همکاران)

بنابراین  توضیح وظایف رهتری ؛ بداننددر برابر اثرات بحران دارند  باید تود را نگران تمام مراحل بحران 

 پن، وظیهه مهم .ک بحران را به حداقل برساند  دنتا  تواهد شدتواند پیامدهای یمی استراتژیک بحران که
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  یگیرتصمیمو هماهنگی  معنای  گیریتصمیم  گیریتصمیمرهتری بحران استراتژیک عتارتند از حس 

  .(90 :2596)بویین و همکاران   حسابداری و یادگیری

ا  ظهور را به موقع تشخیص دهند تا دهندگان بحران باید بحران در ححسام بودن به این معناست که پاسخ

کند  زیرا می معمولاً  بحران رهتران را غافلگیر .تری تغییر دهندبتوانند توسعه حوادث را در جهت مطلوب

برانگیز ی متهم  متهم و متضاد که چیز غیرعادی در حا  آشکار است  چالمهاتشخیص دادن از شاتص

افتد تا فرد بتواند می مد  رهتران باید درك کنند که چه اتهاقیهنگامی که یک بحران به وجود آ .باشدمی

یی هاو روش هاباید سیستمها آن کنندمی در حالی که بحران را مشخص .اقدامات واکنم مؤثری را ان ام دهد

 .(91-29 :2596)بوین و همکاران   را برای کمک به ارزیابی تهدید و سطح فوریت ای اد کنند

 هاترهتران و دول هابرانگیزترین وظایف است زیرا بحراناهنگی پاسخ بحران یکی از چالمگیری و همتصمیم

 مدیران بحران .ا اعزام ارتمان مثا  استهاده از نیروی کشنده بکند  به عنومی را با مواردی غیرقانونی مواجه

ات های شخصی  تطرات  معاملباید ضمن در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی  اتلاقی  سازمانی  گاه و بیگاه پیامد

در طی آن شرایط بحران اتتلاف بین تقاضا و تأمین منابع  که های سخت را ان ام دهندو فرصتها  تمام

دهد  در حالی که اوضاع همچنان بی ثتات و نامشخص است و دوره مورد نیاز برای می عمومی را افزایم

اثربخشی پاسخ به  .(96 :2596)بویین و همکاران   بدیامی مشاوره  تهکر و دستیابی به پذیرش بسیار کاهم

ات اجرای این تصمیم .تصمیمات همچنین باید به صورت عملی اجرا شود .گیری استاز تصمیم ترسختبحران 

هماهنگی برای  .شودمی در اتتیار یک شتکه پراکنده است که از طریه هماهنگی عمودی و افقی حاصل

ایی ی قضهاصلاحیت .شانی بی رویه و اتتلافات بین بازیگران ضروری استجلوگیری از سوءاستهاده  همپو

اسخ ی یک تیم پهالازم است مورد توجه قرار گیرد زیرا سازمانای اتتلاف ناپذیر و منافع مختلف ملی یا منطقه

 یک پدیده توب ناسازگاری بین .ی مختلف یا احزاب سیاسی باشندهادهنده ممکن است تحت کنتر  ائتلاف

های پاسخگویی به حوادث گسترده در مقیام که در آن است که در تیم "سازمانینترد "بازیگران متهاوت  

های متهاوتی برای پاسخ به فاجعه رویکردها و روشاند ها م تور شدههای مردم نهاد و سازمانها  سازماندولت

مصرف انرژی گرانتها در نزاع و مانور ها آن از اقدامات .شودمی من ر به همسویی با مشکل که د نکن هارائرا 

رود که افرادی که در دستور کار فزون بر این  انتظار میا .(90 :2596)بویین و همکاران   باشدمی غیر عملی

 یافتد  دلیل عدم وقوع آن و اینکه چه اقداماتمی توضیحات رسمی درباره آنچه اتها ها هستند از طریه رسانه

در فرایند معناسازی  رهتران  .د را اعلام نمایندعدم اطمینان را کاهم ده ان صورت بگیرد و به باید در پاسخ

پس از آنکه شرایط را درك کردند  به یک ارزیابی  و دهند ارجاع را باید دیگران را به تعریف تود از بحران

ها نآ ناکام باشند  تصمیماتدر مههوم دلالت ها آن اگر .دهندگیری سیاسی را ان ام تصمیم  موقعیتی رسیدند



هنگامی که سایر  .شودمی برای مدیریت اوضاع کاستهها آن یهاو از تلاش شودشود و درك نمیرعایت نمی

 .تگیری رهتران فعلی نیز بسیار محدود اسبازیگران در کنتر  فرآیند معناسازی موفه هستند  توانایی تصمیم

قدام مهم اما شکننده است که برای رسیدن از وضعیت بحران به بررسی و نمایم عمومی از یک بحران یک ا

مسئولیت متاحو مربوط به مسئولیت متعله به رهترانی است که باید اثتات  .حالت عادی باید ان ام شود

ای فراینده .را مقصر افزایم و یا وقوع یک بحران دانستها آن غیرقابل انکاری را ارائه دهند تا از این رو نتوان

توانند بدون هیچ مشکلی وتیم تر شوند و به بازیهای سرزنم متمرکز بر شناسایی می ولیت ناشی از بحرانمسئ

و م ازات م رمان تتدیل شوند و از این رو به جای تاتمه دادن به آن  تتدیل و گسترش یک بحران را تغییر 

  .(950-952 :2596)بویین و همکاران  دهند 

ی اضطراری  تعدیل سیاست  اصلاح اداری و هاوبی برای دروم بالقوه برای برنامهتوان منتع تمی هر بحران را

ی ارزشمندی برای تمیز کردن و تازه کردن دارند هافرصت هابحران .ی آینده دانستهاآماده سازی برای بحران

کنند. می فمنسوخ یا ناکافی را کش  سهت و سخت  کهنهی زنگ زده  هاکه سیستم ها هستنداین بحرانزیرا 

 آنها  یا حداقل برای تنظیمات قابل توجه و نوآوری در داتل تحو این قرار گرفتن در معرض امتناع از تغییر و 

اصلاحات پس از یک بحران به راحتی قابل بیان است اما عملی نیست زیرا ممکن است بسیاری از  .استها آن

اینها ممکن است در دروم رای، وجود داشته باشد  .موانع نهادی و شناتتی برای یادگیری وجود داشته باشد

ین )بویشود می ی واقعی برای بازیگران آینده تتدیلهااز قیامای شود و به ریشهمی که وارد تاطرات جمعی

 .(921-926 :2596و همکاران  

 ارتتاطات بحرانی -2-2-9

یابد می ت هماهنگی به شدت کاهمپیوندند  بدون ارتتاط موثر  ظرفیمی به هم هاارتتاطات و هماهنگی

کند  برای می بخم مهمی که ارتتاطات برای پاسخ به مدیریت بحران مؤثر بازی .(915 :2550  9کامهورت)

ارتتاطات بحرانی بین سازمانی و  .(909 :2550  10زمان زیادی در ادبیات اذعان شده است )هیل و همکاران

پیامهای رد و بد  شده بین بازیگران   .ت منهی یک بحران استدرون سازمانی با هدف جلوگیری و کاهم اثرا

 .کند تا ضمن ای اد درك واقع بینانه از تطر  به یک تهدید یا اثر آسیب زا عمل کندمی گیرنده را تحریک

 ی روشنی ارائههای بحرانی در مورد وضعیت فعلی بحران و اقداماتی که باید ان ام شود  دستورالعملهاپیام

  .(049 :2550  11)اسپنس و همکاران ددهنمی

                                         
9- Comfort 
10- Hale & et al 
11- Spence et al 



ارتتاطات مستلزم استهاده و سهم اطلاعاتی است که با جمع آوری  مقایسه  ت زیه و تحلیل و به زودی پس از 

هنگامی که وضعیت فعلی یک جامعه و  .شودمی انتشار آن فوراً و به صورت دستی  به یک روش کارآمد ان ام

حوه صحیح در مورد ن گیریتصمیمرار شود  به بازیگران پاسخ دهنده امکان عملکرد مؤسسات همکار ارتتاط برق

 .(295 :2556  12)کاپوچو .دهدمی عملکرد همزمان با سایر نهادهای شتکه برای دستیابی به اهداف اولیه را

در  .کندمی نقص ارتتاطات  به عنوان جریان اطلاعات ناسازگار  هماهنگی و ارتتاطات بین سازمانی را متوقف

کند در حالی که ح م اطلاعاتی می طو  بحران  استرم و فشار زمان بازیگران را در جست وی اطلاعات مختل

افزایم اطلاعات به دلیل  .یابدمی ی جاری جریان یابد به طور چشمگیری افزایمهاکه باید از طریه کانا 

 .ریع و دقیه از وقایع رخ داده استاهمیت اطلاعات س ؛ وپیچیدگی بحران .تعداد رویدادهای همزمان است

دها  نتی ه این فراین .رودمی یابد  تعداد کانالهای ارتتاطی استاندارد پایینمی وقتی جریان اطلاعات افزایم

تواند من ر به عدم موفقیت سیستم ارتتاطی یا تأتیر یا از می تنگناهای کانا  و اضافه بار اطلاعات است که

 .(909 :2550 ر رسیدن به اعضای مورد نظر شود )هیل و همکاران بین رفتن اطلاعات مهم د

برای اینکه ارتتاط در یک محیط بحران فعا  مؤثر باقی بماند  جریان اطلاعات از طریه مرزهای سازمانی باید 

هعان و ذین هااطلاعات هنگامی که به صورت سریع  دقیه  مستقیم و صادقانه بین سازمان .بسیار مؤثر باشد

 :2552  13)هورسلی و باکر شوندمی شوند  به طور مؤثر مدیریتمی ی جمعی توزیعهااز جمله رسانه مهم

اطلاعات از طریه چهار مرحله مشاهده  تهسیر  انتخاب و انتشار در یک مارپیچ ارتتاطی پاسخ به بحران  .(421

پیشرفت وقایع بحرانی است  در مرحله او   مشاهده  مستلزم جمع آوری اطلاعات در مورد  .کنندمی حرکت

 .در حالی که تکرارهای بعدی این مرحله با هدف درك بهتر تأثیر پاسخهای پیشین در پیم گرفته شده است

در مرحله دوم  تهسیر شامل ارزیابی اطلاعات از مرحله او  در شرایط بحران جاری برای تعیین ارتتاط و صحت 

یم گیرندگان بحران  تصویری کلی را که از مرحله قتل به وجود   تصمهاگیریتصمیمدر مرحله سوم   .آن است

ی اجرای را هاکنند و گزینهمی ی مختلف اقدام بحوهاکنند  در مورد گزینهمی آمده است  ت زیه و تحلیل

سران ام  در مرحله انتشار  پس از یک عمل یا یک سری اقدامات که از مرحله انتخاب به  .کنندمی انتخاب

این مرحله همچنین انتقا   .شوندمی مطلع هاگیریتصمیمافراد مربوط به  و ه اند  آماده اجرا هستندوجود آمد

 .(929-925 :2550 و همکاران  هیلشود )می اطلاعات با عموم را شامل

                                         
12- Kapucu 
13- Horsley & Baker 



 بحران در الزامات لازم برای برقراری ارتتاط موثر -2-2-4

 .عی است که مدیریت بحران را در نظر نمی گیردارتتاطات بحران داتلی در بخم دولتی و تصوصی موضو

دیدگاه ارتتاطات داتلی یک:" :به شرح زیر استتعریهی برای سطح ترد ارتتاطات درون سازمانی با بحران 

بحران بر نیاز به اطلاعات  ارتتاطات و ای اد حس بین مدیران و کارمندان در مرحله حاد یک بحران و همچنین 

 .ارتتاطات در آمادگی  پیم بینی و یادگیری در برابر بحران در یک سازمان دو:".است بر نقم ذاتی آن متمرکز

از آن ا که این مطالعه بر سطح بالاتری از ارتتاطات با بحران متمرکز شده  .(9 :2594  14)هاید و سیمونسون"

 همچنین بر نقمو  در مرحله حاد بحران .بین سازمانی  تطتیه تعریف قتلی مورد نظر استدر روابط است  

ن تعریف ای " .ذاتی ارتتاطات در آمادگی  پیم بینی و یادگیری در برابر بحران در یک شتکه پاسخ به بحران

 .کندیم کند و الزامات تاص ارتتاطات بین سازمانی را دنتا می سطح و نوع دقیه ارتتاط مورد تحقیه را روشن

راتیک یک سیستم بوروک در.ر اثربخشی و کنتر  اوضاع داردنوع اداره یک شتکه پاسخ به بحران تأثیر زیادی د

 این پیچیدگی .اطلاعات پیچیده است هاعملکرد توبی دارد  اما معمولًا در بحرانکه  وقتی اطلاعات ساده است

ی سلسله هاسیستم .(999 :2555  15شود )براون و میلرمی من ر به ای اد نقص در یک ساتتار بوروکراتیک

شوند در رویدادهای استثنایی که انعطاف پذیری و می ی دولتی یافتهالا به پایین که در سازمانمراتتی از با

 تلاقیت اجتاری است به درستی عمل نمی کنند  بنابراین موانع نهادی را برای ارتتاطات بین سازمانی ای اد

یی که هادرگیری از جمله برتی از موانع درون سازمانی است .(16 :2595  16و همکارانکنند )الوینوم می

ی غیر منطقی مانند رقابت سیاسی  رقابت درونی وزارتخانه  منافع شخصی و حسادت ای اد هابر اسام نگرانی

ی داتلی مانع همکاری  ارتتاطات  هماهنگی و استهاده بهینه از منابع در داتل و هااین درگیری .شده است

ی سلسله مراتب از بالا هاهنگامی که در سیستم .(911 :2552  17انتیر)درابک و مک شودها میبین سازمان

رایط با این وجود در ش .کنندمی ی رسمی ای ادهاشوند و شتکهمی جمع به پایین  افراد با دانم و شغل یکسان

 :2559  18)کندرا و واپتندرف توانند مانع اشتراك اطلاعات شوندمی بحرانی  همین ساتتارها و مرزهای عادی

به طور کلی  یک سیستم افقی تر نستت به یک سیستم سلسله مراتتی برای یک شتکه پاسخ به بحران  .(999

 .است تر ارجح

کند و می ی متعهد را به هم وصلهاسازماناند روابط کاری که قتل از اعتصاب یک رویداد بحران ای اد شده

  بازیگران باید قتل از بحران مشارکتهای بینبه همین دلیل   .یابدمی در عین حا  موانع بین بخشی نیز کاهم

                                         
14- Heide & Simonsson 
15- Brown & Miller 
16- Alvinius & at al 
17- Drabek & McEntire 
18- Kendra & Wachtendorf 
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abstract 

Research aim:  

Given that iran country iran is one of the most prosperous countries in the world, 

Therefore, planning before the crisis is it important issue that should to be placed in the 

work plan of the responsible organizations like Urban management, accident prevention 

organization and other institutions and organizations that each have some way of 

influencing the management of cities, to be placed.  

Crisis management by making extensive use of all effective factors in optimizing actions 

and reducing the damage caused by crises  

and there is an intelligent and program-oriented confrontation with it. 

in recent years The recent establishment of crisis management support bases has been on 

the agenda of the Crisis Prevention and Management Organization in the country. One of 

the justifiable cases before the construction of these bases, study and select the appropriate 

geographical location for the establishment of these types of uses. The purpose of this 

research is also Finding a suitable place for the construction of multi-purpose spaces of 

crisis management bases in the dilapidated areas of Ardabil, For this purpose, an interview 

was conducted with experts to determine the indicators And data analysis using AHP 

method and technique to determine the importance and value of each criterion And Expert 

Choice software selected the most appropriate standard For this purpose, the opinions of 12 

experts in the field of urban geography were used 

 

research method: 

The research method is descriptive-analytical with an applied purpose and Based on land 

location and land use, crisis management has been discussed. Data were also collected 

through documentary and interview methods. 

In this study, first, the effective factors and criteria in location were identified, Then, with 

the AHP model, the importance and value of each criterion was determined and with the 

Expert choice software, each criterion was weighted. For this purpose, the opinions of 12 

experts in the field of urban geography were used, Also, according to the research needs, 

GIS software has been used. 

findings: 

To achieve the indicators of location of multi-purpose spaces of crisis management in the 

old contexts of Ardabil, First, experts were interviewed in the form of open-ended 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questionnaires about the location of multi-purpose spaces in crisis management; Finally, 95 

factors were identified; Factors that were repetitive; Deleted, Finally, 20 factors were 

identified. Then a questionnaire model was designed to evaluate the effect of each factor, 

the questionnaire was again performed by evaluation experts. The results showed that there 

was no suitable location for crisis management in Ardabil, Also, locations were found for 

suitable locations for the construction of multi-purpose crisis management bases. 

Conclusion: 

Location of multipurpose spaces in Ardabil due to lack of access to communication routes 

Avoid compatible uses, and proximity to incompatible uses, Also, the population density 

has not been located correctly. 

Key words: Multipurpose spaces, crisis management, location, hierarchical method 
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