فصلنامه علمی-پژوهشی

شهای نو در جغرافیای انسانی
نگر 

سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931

شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفهها ،معیارها ،زیرمعیارها و شاخصهای
نشهر تاب آور
تابآوری در سیستم مدیریت کال 
وحید نوروزی
دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

مجید عباسپور

1

استاد دانشكده مهندسي مكان كي  ،دانشگاه صنعتي شريف ،تهران ،ایران

آیدا احمدی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت8931/ 09 / 25 :

تاریخ پذیرش8931/ 12 / 20 :

چکیده

شهرها به عنوان پیچیدهترین ساخته دست بشر همواره با مخاطرات زیادی مواجه بودهاند .امروزه رشد و توسعه شهرنشینی موجب
پدید آمدن تسهیالت فراوانی شده که همراه خود عوامل بحرانزا را افزایش داده است .با توجه به موقعیت استراتژیک کالنشهر
بآوری میتواند
تهران و بروز روزافزون پدیدهها یی مانند وضعیت بحرانی آلودگی هوا ،زلزله ،تغ یی رات اقلیم و ...توجه به مسئله تا 
نقاط ضعف و بحرانی را شناسا یی  ،برنامهها و اقداماتی جهت افزایش تابآوری شهر را ارائه نماید .در این مطالعه پس از شناسا یی
بآوری شهری ،معیارها ،زیر معیارها و
ساختارهای شهری موجود در تهران و بررسی آن ،مؤلفههای مؤثر در وضعیت تا 
شاخصهای هر یک از آنها از طریق روش خرد جمعی خبرگان استخراج و اهمیت و ارجحيت مؤلفهها و زیر مؤلفههای شناسايي
مگیری چند معياره )MCDM( 2و
شده از طریق تحلیل کمی آنها در تابآوری ،مبتنی بر اصول و مفاهیم سامانههای تصمی 
تكنيك تحلیل سلسله مراتبی فازی )FAHP( 3از طریق تجزيه و تحليل و وزن دهی مشخص گردید.
واژگان کلیدی :تكن كي

مگیری
تحلیل سلسله مراتبی فازی  ،FAHPتکنیکهای سیستم پشتیبان تصمی 

 ،MCDSSمدیریت جامع کالنشهر تاب آور.

( -1نویسنده مسئول) abbpor@sharif.edu
2

Multiple-criteria decision-making
3 Fuzzy Analytical Hierarchy Process
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مقدمه
یباشد
جهان امروز ،جهانی است با بحرانهای گوناگون که نتیجه اعمال رابطه نادرست بشر با محیط پیرامونش م 
) .)Masnavi, 2013در شهرها پدیده بحران از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این مناطق دارای تراکم باالیی از
یباشند ،به طوری که بحران
انسانها و سازههای گوناگون بوده و همچنین دارای صنایع مهم و ویژهای برای کشور م 
در آنها میتواند به فاجعهای عظیم تبدیل شود ) .)Pourezzat et al, 2010در سالهای گذشته برای کاهش
بپذیری جوامع در برابر بحرانها ،مدیریت بحران وارد عرصه برنامهریزی شهری شد که تمرکزش به کاهش
آسی 
شبینی شدهاند؛ اما با مشاهده بحرانهای غیرقابل
بپذیری جوامع در برابر بحرانهایی است که شناسایی و پی 
آسی 
شبینی ،مبحث تا 
پی 
بآوری جوامع به کمک مدیریت بحران آمد ) .)Kontokosta and Malik, 2018از آنجایی که
بآوری به ظرفیت تحمل جوامع در مقابل کلیه بحرانها (پیشبینی و بالعکس) اشاره دارد لذا هنگامی از اهمیت
تا 
ویژهای برخوردار میشود که بدانیم گاهی یک بحران آثاری دارد که روند فعالیت آنها بسیار کند و غیرملموس بوده
و وقتی جامعه متوجه آن اثر م 
یشود که فرصتی برای بهبود وضعیت وجود ندارد و خود آثار به یک بحران دیگر
تبدیل شده است ( Cuterr and Finch, 2008).بیش از نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق شهري زندگی
تهای حکومتی خود پویا هستند این امر باعث شده
یکنند شهرها قوه محرکه رشد ملی هستند و در نظام و ظرفی 
م
نتر نمودن شهرها به یک چالش دراز مدت اما دست یافتنی تبدیل شود ( .)Dadashpou & Adeli, 2015واژه
است ایم 
بآوری در اوایل قرن  ، 17از واژهای التین به معنای دارای قوه ارتجاعی یا به حال خود برگشتن به
 resilienceیا تا 
زبان انگلیسی راه یافت .اولین بار کوفرهالین این مفهوم را به اکولوژی و محی 
طزیست معرفی نمود ).)Ahren, 2011
یرود
یدار برزو كرده و انتظـار م 
در طول قرون گذشته تغییرات زیستمحیطی حاصـل از شهرنشيني به گونهای معن 
تا دهههای آتي بهطور فزایندهای ادامـه داشـته باشد .شهرنشيني موجب انفصال ،جـدايي و تخريـب زیستگاههای
طبيعـي ،همگنـي (همـوژنيتي) تر يك ـب گونهای ،دگرگوني سیستمهای هيـدرولوژيكي ،تغ يي ـر جريان انرژي و چرخه
مواد در سالهای اخيـر شـده است (سلمانی و همکاران .)5931 ،تقویت اعتماد و مشروعیت ساختارهاي سیاسی و
تها و بهینهسازی منابع ،انطباق با استانداردهاي و شیوههای
تهایی براي تمرکززدایی از صالحی 
دولت محلی ،فرص 
نالمللی ،نجات جانها و اموال در بالیا یا موقعیتهای اضطراري ،همراه با کاهش چشمگیر در مرگومیر و صدمات
بی 
یهای و میراث فرهنگی جامعه با
جدي ،مشارکت فعال شهروندان و سکوي پرشی براي توسعه محلی ،حفاظت از دارای 
اختصاص کمتر منابع شهر به مقابله با بالیا و باز توانی ،تضمینی براي سرمایهگذارانی که دغدغه آنها خسارات کمتر
در حوادث است که به افزایش سرمایهگذاری خصوصی در خانهها ،ساختمانها و دیگر اموالی که مطابق با
استانداردهاي ایمنی ساخته شدهاند ،منجر خواهد شد از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت توجه به این امر را
ایجاد م 
یکند ).)Andersen and Cardona, 2013
رویکرد نظری
بنشینی کردن استخراج شده است Borsekova
کلمه تابآوری از لغت التین  Resilioبه معنای به طور ناگهانی عق 

بآوری به مقوله شهرسازی و مدیریت بحران به مثابه تولد فرهنگی جدید است.
) .)et al, 2018ورود مبحث تا 
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عباراتی چون جوامع تاب آور پایدار؛ معیشت تاب آور و ایجاد جوامع تاب آور به صورت معمول در مقاالت علمی
و برنامههای عملیاتی استفاده میشوند .این درحالی است که برخی از آن به عنوان الگوی جدیدی در تحوالت
بآوری به طور کلی چهار بعد
شهرسازی یاد میکنند) . (Mc entire et al, 2002بر اساس مطالعات در بررسی تا 
اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد .شکل شماره  5این ابعاد اصلی را نشان میدهد.

بآوری
شکل  -1ابعاد اصلی تا 
Source: Amani et al., 1986 and author

بآوری ساختاری
لی و همکاران ،)8102( 1به کمک اتصال نظریه فاجعه و موازنه توزیع احتمال ،نوعی ارزیابی از تا 
بآوری اجتماعی-
طزیستی توسعه دادهاند .نشان دادند که عوامل کلیدی در حفظ تا 
سامانههای اجتماعی-محی 
بآوری
طزیستی یکپارچه را شناسایی نمود که هشدارهای زودهنگام خطر ،تطبیقپذیری سامانههای شهری و تا 
محی 
یهایی برای مدیریت اجتماعی -محیطزیستی شهری را به ارمغان
یها را ممکن کرده و راهنمای 
آنها در برابر آشفتگ 
بآور و پاسخ به این پرسش که شهرها و جوامع آنها
یآورد .ناظمی ( ،)4931با هدف ایجاد فضاهای شهری تا 
م
برای رسیدن به یک حالت تابآور در آینده باید چه کنند و چگونه طراحی شوند ،با مطالعه گسترده منابع موجود و
یهای آن و ارتباط مبحث تا 
بآوری ،شهر تابآور و ویژگ 
نظریات ارائه شده در خصوص تعاریف تا 
بآوری با ابعاد
صهای دستیابی به
بآور و شاخ 
بآوری و ابعاد آن ،طراحی شهری تا 
طراحی شهری ،فهم دقیقی از مفهوم تا 
شها و مدلهای عمدتًاًا کمی به
فضاهای شهری تابآور در محله دردشت با بررسی معیارها و شاخصها با رو 
تها و ظرفیتهای محله راهکارهایی در جهت
ارزیابی میزان تاب-آوری محله پرداخته است .ایشان با توجه به قابلی 
ایجاد و افزایش میزان تاب-آوری در محله دردشت ارائه نموده است .یوسف زاده و همکاران ( ،)4931در مطالعهای
بآوری خدمات اکوسیستم شهری در شهر
طزیست شهری با استفاده از مفهوم تا 
تحت عنوان ارزیابی و مدیریت محی 
یزد نشان دادند اندازهگیری روند پایداری شهری با تمرکز بر توصیف وضعیت فعلی خدمات اکوسیستم شهری
م
یتواند به برنامه ریزان برای اتخاذ تصمیماتی جهت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات اکوسیستمی و در نتیجه بهبود
طزیست شهر کمک کند.
وضعیت محی 

Li

1
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یافتهها
در این روش اطالعات و آمار مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم با کلیات و موضوع تحقیق از طریق استخراج از کتب
تخصصی ذ 
یربط ،مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی چاپ شده در نشریات و مجلههای تخصصی ،رسالهها و
شهای مطالعاتی
پایاننامههای کارشناسی ارشد در زمینههای مختلف در داخل و خارج کشور ،نتایج حاصل از گزار 
و پژوهشی داخل و خارج بررسی ،کتب و نشریات مرتبط مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق حاضر قابل
بآوری در رابطه با مبانی نظری ،اصول و
تهای تخصصی مربوطه در خصوص تا 
دسترس در کتابخانهها و سای 
مبانی ،مقررات و ابزارهای قانونی مورد نیاز جهت ایجاد کالنشهر تاب آور ،نظرات و پیشنهادها ،بررسی قوانین،
تشکیالت و ساختارهای موجود مورد مطالعه قرار گرفت سپس نتایج حاصل از بررسی رو 
شهای بکار گرفته شده و
تهیه لیست مؤلفههای مؤثر در وضعیت تابآوری شهری ،معیارها ،زیر معیارها و شاخصهای هر یک از آنها در
تحقیقات و پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور صورت پذیرفت و با استفاده از
چک لیست مؤلفههای مؤثر در مدیریت کالنشهر تاب آور ،معیارها زیر معیارها و شاخصهای هر یک از آنها،
مستخرج از منابع مورد بررسی در زمینه عوامل مؤثر ،نیازهای قانونی ،ساختارهای موجود و مورد نیاز به تهیه و
تدوین پرسشنامههای غیرحضوری جهت نظر سنجی از متخصصین صاحب نظر (خبرگان) جهت راستی آزمایی در
زمینه مؤلفهها و معیارها زیر معیارها و شاخصهای هر یک از آنها ،مبتنی بر چک لیست مندرج در بند پیشین به
عنوان گویههای تحقیق پرداخته شد .تجهيزات و استانداردهای مورد استفاده در این پژوهش ،شامل تکنیکهای

سیستم پشتیبان تصمیمگیری )MCDSS( 1به منظور تع يي ن و مشخص نمودن اهمیت و ارجحيت مؤلفهها و زیر

بآوری ،مبتنی بر اصول و مفاهیم سامانههای تصمیمگیری
مؤلفههای شناسايي شده از طریق تحلیل کمی آنها در تا 
چند معياره )2 (MCDMو تكن كي

لهای گرافيكي و آزمونهای
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاز طریق تجزيه و تحلی 

یربط با استفاده از بسته نرمافزاری  Expert choiceجهت تجزیه و تحلیل دادهها بوده است .چک لیست
آماري ذ 
نهایی مؤلفهها ،معیارها ،زیر معیارها و شاخصهای مربوط به هر یک از آنها از طریق استخراج نتایج و یافتههای
تحقیقاتی و پژوهشی با استفاده از خروجی حاصل از مقاالت و پژوهشهای پیشین صورت گرفته و تنظیم پرسشنامه
شماره  1تحقیق ،بر اساس روش دلفی غیرحضوری جهت نظر سنجی از متخصصین صاحب نظر (خبرگان) ذیربط
و مجرب در بخ 
شهای اجرائی ،تحقیقاتی و آموزشی صورت گرفته است .به این ترتیب با استفاده از چک لیست
مؤلفهها و معیارها ،زیر معیارها و شاخصهای هر یک از آنها اقدام به نظرسنجی از خبرگان ،در قالب پرسشنامه
شماره ا تحقیق مبتنی بر روش دلفی ( )Delphi Methodجهت تکمیل آن با هدف غربالگری و جمعآوری دادههای
تحقیق شد .شایان ذکر است که حداقل تعداد پرسشنامه توزیع شده برابر با  11فقره با توجه به مندرجات پیشین بوده
عبندی
که بین  11نفر از خبرگان شناسائی شده (به عنوان جامعه آماری تحقیق) توزیع گردید .به نحوی که جم 
نظرات خبرگان در قالب پرسشنامه  1مبتنی بر روش دلفی (نظر خرد جمعی) و از طریق تجزیه و تحلیل فراوانی

1. Multi Criteria Decision Supporting System
2
. Multi Criteria Decision
)3. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP
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انجام شد .شایان ذکر است که ساختار پرسشنامه مبتنی بر پاسخ سه گزینهای شامل :نظر موافق ،نظر مخالف نظر
بآوری
ممتنع (در مورد هریک از مؤلفهها و معیارها زیر معیارها و شاخصهای هر یک از آنها ،مؤثر بر میزان تا 
شهری) بوده است .تهیه ،تدوین و توزیع پرسشنامه شماره  2تحقیق بر اساس خروجی حاصل از تجزیه و تحلیل
دادههای مستخرج از پرسشنامه  1صورت گرفته است .به طوری که ضمن توزیع پرسشنامه بین متخصصین صاحب
نظر (مشتمل بر  11نفر با توجه به تعیین کفایت دادههای مورد قبول بر اساس مندرجات پیشین) و با استفاده از
روش ساعتی در زمینه اعداد مقیاسی متناظر واژگان کالمی اقدام به نمره دهی و سپس تجزیه و تحلیل دادهها شد.
بدین ترتیب که نتایج آن در تعیین اوزان هر یک از مؤلفهها ،معیارها ،زیر معیارها و شاخصها مورد استفاده قرار
گرفت.
صهای مربوط به هر یک از آنها
جدول -1چک لیست مؤلفهها و معیارها ،زیر معیارها و شاخ 
مؤلفه

معیار

توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران

اقتصادی
توانایی اقتصادی در تحمل بحران

توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران

زیر معیار

شاخص

اشتغال

شاغلین

برابری درآمد

ضریب جینی

وابستگی شغلی به یک بخش

تنوع شغلی

مسکن

مالکیت مسکن

دسترسی به بهداشت

تعداد پزشک به ازای هر  0 00 1نفر

منابع مالی

میزان حمایت مالی (وام و )...از منابع خارجی

ایمنی شغلی

بیمه مشاغل

کارایی بازار اقتصاد خرد

بازار محصوالت

ثبات اقتصاد کالن

نرخ تورم

سرمایه آموزشی
توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران

اجتماعی

تعداد برگزاری دورههای آموزشی

سن

جمعیت جوان

پوشش سالمت

جمعیت دارای بیمه

دسترسی به وسایل نقلیه
توانایی اجتماعی در تحمل بحران
ظرفیت ارتباطات
توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران

جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی

وسایل نقلیه عمومی
وسایل نقلیه شخصی
جمعیت دارای تلفن
کانالهای ارتباطی در شبکههای اجتماعی

نیازهای ویژه

جمعیت دارای معلولیت جسمی

حس تعلق

سکونت باالی  01سال
شنشانی
بیمارستان و ایستگاه آت 

تهای زیر بنایی
زیرساخ 

حفاظت از زیرساختهای شبکه آب و برق و گاز و ...
مقاومسازی ساختمانها

ساختار و تشکیالت سازمانهای مسئول
طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
توانایی محی 

یکننده
منابع حمایت و پشتیبان 
سن مسکن

طزیستی
م حی 

بهای ناپایدار و مناطق
حوزه آبریز ،شی 

زیرساختی

ساحلی
هوشمندسازی

طزیستی زیرساختی در تحمل بحران
توانایی محی 

میزان تناسب با شرح خدمات با انجام وظایف کوتاه ،متوسط
و بلندمدت
استراتژی ،طرح و برنامه
واحدهای قدیم و جدید
مناطق حفاظتشده
سیستمهای هشداردهنده واکنش سریع

دسترسی

شریانهای اصلی در حوزههای سیلخیز

نیازهای سرپناه

تعداد هتل ،مسافرخانه و ...در هر کیلومترمربع

ظرفیت پزش یک

تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر  01هزار نفر

مدیریت پسماند

ابزار و ادوات مدیریت پسماند
شها و برنامههای اجرایی مدیریت پسماند
رو 
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اقدامات مدیریتی دوستدار محیطزیست
برنامه مدیریت جامع شرایط اضطراری
ارزیابی ریسک

کاهش مخاطرات

آموزش و مانور
سرانه تولید زباله
توانایی محیطزیستی زیرساختی در بازیابی سریع
پس از بحران

سرانه انتشار کربن

یها
آلودگ 

شاخص کیفیت آبوهوا
میزان مصرف منابع تجدید ناپذیر

انرژی

تعداد سازمانهای مردمنهاد ،شورایاریها و...

روابط نهادی
Source: Research Findings, 2019

تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش
محاسبه بردارهای وزن مؤلفههای مدیریت کالنشهر تاب آور
بردارهای وزن مؤلفهها
الف) مجموع سطرها)SSr( = )3/44 ،4/ 11 ،4/18( :

1
ب) اوزان نرمال شده مجموع سطرها ( = )0/ 21 ،0/ 24 ،0/ 29
SSri
1
لضرب  SSrدر
ج) حاص 
SSri

= Si

(S1 =)0/ 94 ،1/ 12 ،1/ 35 (× )0/ 21 ،0/ 24 ،0/ 29 ( =)0/ 19 ،0/ 27 ،0/93
( S2 =)2/ 21 ،2/ 65 ،3/70(× )0/ 21 ،0/ 24 ،0/ 29 ( =)0/ 46 ،0/ 64 ،0/ 89
( S3 =)0/ 31 ،0/ 34 ،0/93(× )0/ 21 ،0/ 24 ،0/ 29 ( =)0/ 06 ،0/ 08 ،0/ 11

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر:

𝑢 𝑙 + 2𝑚 +
4

=𝑤

جدول -2رتبهبندی مؤلفهها بر اساس وزن و رتبه
مؤلفه

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

رتبه

مؤلفه اقتصادی

0/ 283

0/ 275

2

مؤلفه محیطزیستی زیرساختی

0/ 660

0/246

1

مؤلفه اجتماعی

0/ 085

0/ 083

Source: Research Findings, 2019

 -2بردارهای وزن معیارهای مؤلفه اقتصادی
الف) (Sri = )2/ 91 ،3/ 50 ،4/81
ب) ( 1/SSri = )0/ 24 ،0/ 29 ،0/ 34
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 57 ،1/ 90 ،2/ 26 (× )0/ 24 ،0/ 29 ،0/ 34 ( =)0/ 38 ،0/ 54 ،0/ 78
( S2 =)0/ 46 ،0/ 54 ،0/ 65 (× )0/ 24 ،0/ 29 ،0/ 34 ( =)0/ 11 ،0/ 15 ،0/ 22
( S3 =)0/ 87 ،1/ 06 ،1/ 27 (× )0/ 24 ،0/ 29 ،0/ 34 ( =)0/ 21 ،0/ 30 ،0/ 43

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها.

3

شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفهها235 ...
جدول -3رتبهبندی معیارهای مؤلفه اقتصادی
وزن نرمال شده

رتبه

وزن نرمال نشده

معیارها

0/ 56

0/245

1

توانایی اقتصادی در تحمل از بحران

0/ 161

0/651

3

توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران

0/ 312

0/ 302

2

توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران

Source: Research Findings, 2019

طزیستی زیرساختی
-3بردارهای وزن معیارهای مؤلفه محی 
الف) ( SSri =)81/845 ، 19 / 203 ، 20 / 101
ب) (1/SSri = )0/050 ،0/250 ،0/450
× Si = Sri
ج) 1/SSri
( S1 =) 11 /5 ، 11 / 99 ، 12 /5( × )0/050 ،0/250 ،0/450( = )0/575 ،0/ 623 ،0/ 675
( S2 =)5/ 667 ،5/ 82 ،6/ 181 (× )0/050 ،0/250 ،0/450( =)0/ 283 ،0/ 303 ،0/ 334
(S3 =)1/ 381 ،1/ 393 ،1/ 42 (× )0/050 ،0/250 ،0/450( =)0/ 069 ،0/ 072 ،0/ 77 0

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
طزیستی زیرساختی
جدول  -4رتبهبندی معیارهای مؤلفه محی 
وزن نرمال نشده

معیارها
طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
توانایی محی 

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 73

0/ 48

1

طزیستی زیرساختی در تحمل از بحران
توانایی محی 

0/ 485

0/913

2

طزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران
توانایی محی 

0/ 305

/ 201

3

Source: Research Findings, 2019

 -4بردارهای وزن معیارهای مؤلفه اجتماعی
الف) ( SSri = )2/ 49 ،3/ 04 ،3/ 73
ب) ( 1/SSri =)0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 02 ،1/ 27 ،1/ 57 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 27 ،0/ 42 ،0/ 63
( S2 =)0/ 71 ،0/ 86 ،1/ 05 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 19 ،0/ 28 ،0/ 42
( S3 =)0/ 75 ،0/ 92 ،1/ 11 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 20 ،0/ 30 ،0/ 45

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول -5رتبهبندی معیارهای مؤلفه اجتماعی
وزن نرمال نشده

معیار

وزن نرمال شده

رتبه

توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران

0/ 435

0/ 417

1

توانایی اجتماعی در تحمل از بحران

0/ 295

0/ 283

3

توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران

0/ 312

0/ 300

2

Source: Research Findings, 2019

 -5بردارهای وزن زیر معیارهای معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران
الف) ( SSri =)3/ 37 ،4/ 37 ،5/ 66
ب) ( 1/SSri =)0/81 ،0/ 23 ،0/ 30
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× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 49 ،1/ 88 ،2/ 43 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 30 ( =)0/ 26 ،0/ 43 ،0/ 72
( S2 =)0/ 47 ،0/ 60 ،0/ 82 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 30 ( =)0/ 08 ،0/ 14 ،0/ 24
( S3 =)0/ 63 ،0/ 86 ،1/ 12 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 30 ( =)0/ 11 ،0/ 20 ،0/ 33
(S4 =)0/ 77 ،1/ 04 ،1/ 30 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 30 ( =)0/ 14 ،0/ 24 ،0/93

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول -5رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران
وزن نرمال نشده

زیر معیار

0/ 461

اشتغال
برابری درآمد

1

0/ 431

0/051

0/041

4

0/ 209

0/ 195

3

0/942

0/ 233

وابستگی شغلی به یک بخش
مسکن

وزن نرمال شده

رتبه

2

Source: Research Findings, 2019

 -6بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران
الف) ( SSri =)3/ 23 ،3/ 82 ،4/ 47
ب) ( 1/SSri =)0/ 22 ،0/ 26 ،0/ 31
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 51 ،1/ 77 ،2/ 09 (× )0/ 22 ،0/ 26 ،0/ 31 ( =)0/ 34 ،0/ 46 ،0/ 65
( S2 =)1/ 43 ،1/ 72 ،2/ 00 (× )0/ 22 ،0/ 26 ،0/ 31 ( =)0/ 32 ،0/ 45 ،0/ 62
( S3 =)0/ 29 ،0/ 33 ،0/ 38 (× )0/ 22 ،0/ 26 ،0/ 31 ( =)0/70 ،0/ 09 ،0/ 12

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول -6رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران
وزن نرمال نشده

زیر معیار
دسترسی به بهداشت
منابع مالی
ایمنی شغلی

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 478

0/ 466

1

0/954

0/844

2

0/ 089

0/ 086

3

Source: Research Findings, 2019

 -7بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران
الف) ( SSri =)1/ 80 ،2/70 ،2/ 38
ب) ( 1/SSri =)0/ 42 ،0/ 48 ،0/ 56
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 13 ،1/ 30 ،1/ 50 (× )0/ 42 ،0/ 48 ،0/ 56 ( =)0/ 48 ،0/ 63 ،0/ 83
( S2 =)0/ 67 ،0/ 77 ،0/ 88 (× )0/ 42 ،0/ 48 ،0/ 56 ( =)0/ 28 ،0/ 37 ،0/ 49

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.

شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفهها237 ...
جدول  -7رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران
زیر معیار

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

رتبه

کارایی بازار اقتصاد خرد

0/146

0/ 628

1

ثبات اقتصاد کالن

0/973

0/ 372

2

Source: Research Findings, 2019

طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
 -8بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف) ( SSri =)5/ 28 ،6/ 52 ،8/ 05
ب) ( 1/SSri =)0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 21 ،1/ 53 ،1/ 92 (× )0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19 ( =)0/ 15 ،0/ 23 ،0/ 36
( S2 =)0/ 92 ،1/ 12 ،1/93(× )0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19 ( =)0/ 11 ،0/ 17 ،0/ 26
( S3 =)1/ 22 ،1/ 52 ،1/ 84 (× )0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19 ( =)0/ 15 ،0/ 23 ،0/ 35
( S4 =)0/ 87 ،1/ 05 ،1/ 28 (× )0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19 ( =)0/ 11 ،0/ 16 ،0/ 24
( S5 =)0/ 66 ،0/ 83 ،1/ 03 (× )0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19 ( =)0/ 08 ،0/ 13 ،0/ 20
( S6 =)0/93 ،0/ 48 ،0/ 59 (× )0/ 12 ،0/ 15 ،0/ 19 ( =)0/ 05 ،0/70 ،0/ 11

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
جدول -8رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
زیر معیار

وزن نرمال نشده

تهای زیربنایی
زیرساخ 

0/642

0/ 235

1

ساختار و تشکیالت سازمانهای مسئول

0/081

0/ 173

3

منابع حمایتی و پشتیبانی کننده

0/242

0/ 231

2

سن مسکن

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 68 1

0/ 161

4

بهای ناپایدار و مناطق ساحلی
حوزه آبریز ،شی 

0/ 133

0/ 127

5

هوشمندسازی

0/ 076

0/ 073

6

Source: Research Findings, 2019

طزیستی زیرساختی در تحمل بحران
 -9بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف) ( SSri =)4/ 92 ،5/ 94 ،7/ 12
ب) ( 1/SSri =)0/ 14 ،0/ 17 ،0/ 20
× Si =Sri
ج) 1/SSri
(S1 =)1/ 87 ،2/ 26 ،2/96(× )0/ 14 ،0/ 17 ،0/ 20 ( =)0/ 26 ،0/ 38 ،0/55
( S2 =)1/ 14 ،1/ 38 ،1/ 66 (× )0/ 14 ،0/ 17 ،0/ 20 ( =)0/ 16 ،0/ 23 ،0/ 34
( S3 =)1/ 06 ،1/ 29 ،1/ 57 (× )0/ 14 ،0/ 17 ،0/ 20 ( =)0/ 15 ،0/ 22 ،0/ 32
(S4 =)0/ 36 ،0/ 43 ،0/ 52 (× )0/ 14 ،0/ 17 ،0/ 20 ( =)0/ 05 ،0/70 ،0/01
( S5 =)0/ 49 ،0/ 58 ،0/96(× )0/ 14 ،0/ 17 ،0/ 20 ( =)0/70 ،0/01 ،0/ 14

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
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جدول  -9رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی محیطزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
وزن نرمال شده

رتبه

وزن نرمال نشده

زیر معیار

0/ 393

0/973

1

نیازهای سرپناه

0/042

0/ 232

2

ظرفیت پزش یک

0/ 226

0/ 218

3

دسترسی

مدیریت پسماند

0/ 075

0/ 073

5

کاهش مخاطرات

0/ 101

0/ 093

4

Source: Research Findings, 2019

طزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران
 -01بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف) ( SSri =)2/ 50 ،3/10 ،3/ 71
ب) ( 1/SSri =)0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 08 ،1/ 32 ،1/ 63 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 29 ،0/44 ،0/ 65
( S2 =)0/ 72 ،0/ 89 ،1/ 08 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 19 ،0/ 30 ،0/ 43
( S3 =)0/07 ،0/ 80 ،1/ 00 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 19 ،0/ 27 ،0/ 40

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول -01رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی محیطزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران
وزن نرمال شده

رتبه

زیر معیار

وزن نرمال نشده

یها
آلودگ 

0/554

0/ 438

1

انرژی

0/ 305

0/ 294

2

روابط نهادی

0/ 279

0/ 269

3

Source: Research Findings, 2019

 - 11بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران
الف) ( SSri =)2/ 50 ،3/10 ،3/ 71
ب) ( 1/SSri =)0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 08 ،1/ 32 ،1/ 63 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 29 ،0/44 ،0/ 65
( S2 =)0/ 72 ،0/ 89 ،1/ 08 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 19 ،0/ 30 ،0/ 43
( S3 =)0/07 ،0/ 80 ،1/ 00 (× )0/ 27 ،0/ 33 ،0/ 40 ( =)0/ 19 ،0/ 27 ،0/ 40

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول -11رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران
وزن نرمال نشده

زیر معیار
سرمایه آموزشی
سن
پوشش سالمت

0/ 429

وزن نرمال شده
0/ 411

1

0/142

0/ 231

3

0/ 374

0/853

2

Source: Research Findings, 2019

 - 12بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران
الف) ( SSri =)1/96 ،2/10 ،2/ 40

رتبه

شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفهها239 ...
ب) ( 1/SSri =)0/ 42 ،0/ 50 ،0/ 59
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)0/ 94 ،1/ 12 ،1/ 33 (× )0/ 42 ،0/ 50 ،0/ 59 ( =)0/93 ،0/55 ،0/ 79
( S2 =)0/ 75 ،0/ 90 ،1/ 06 (× )0/ 42 ،0/ 50 ،0/ 59 ( =)0/ 31 ،0/ 45 ،0/ 63

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول - 12رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران
زیر معیار

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 573

0/ 655

1

وزن نرمال نشده
0/ 854

0/ 44

دسترسی به وسایل نقلیه عمومی
ظرفیت ارتباطات

2

Source: Research Findings, 2019

 - 13بردارهای وزن زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران
الف) (SSri =)1/ 78 ،2/ 08 ،2/44
ب) ( 1/SSri =)0/ 41 ،0/ 48 ،0/ 56
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)0/ 64 ،0/ 76 ،0/ 88 (× )0/ 41 ،0/ 48 ،0/ 56 ( =)0/ 26 ،0/ 36 ،0/ 50
( S2 =)1/ 13 ،1/ 32 ،1/ 56 (× )0/ 41 ،0/ 48 ،0/ 56 ( =)0/ 47 ،0/ 64 ،0/ 88

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
جدول - 13رتبهبندی زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران
وزن نرمال نشده

زیر معیار
نیازهای ویژه (معلولیت و ناتوانی جسمی)
حس تعلق

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 372

0/ 363

2

0/356

0/ 637

1

Source: Research Findings, 2019

 بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحرانالف) ( SSri =)3/ 53 ،4/ 43 ،5/ 54
ب) ( 1/SSri =)0/81 ،0/ 23 ،0/ 28
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 49 ،1/ 86 ،2/ 33 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 28 ( =)0/ 27 ،0/ 42 ،0/ 66
( S2 =)0/ 43 ،0/ 52 ،0/ 67 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 28 ( =)0/ 08 ،0/ 12 ،0/ 19
( S3 =)0/ 68 ،0/ 88 ،1/ 11 (× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 28 ( =)0/ 12 ،0/ 20 ،0/ 31
( S4 =)0/39 ،1/ 17 ،1/44(× )0/81 ،0/ 23 ،0/ 28 ( =)0/ 17 ،0/ 26 ،0/ 41

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران
جدول - 14رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال نشده

ش اخ ص
شاغلین

وزن نرمال شده

رتبه

0 / 344

0/ 421

1

0/ 126

0/ 021

4

تنوع شغلی

0/ 208

0/ 98 1

3

مالکیت مسکن

0/ 275

0/ 262

2

ضریب جینی

Source: Research Findings, 2019
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 - 15بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران
الف) ( SSri =)3/ 36 ،3/ 87 ،4/ 42
ب) ( 1/SSri =)0/ 23 ،0/ 26 ،0/ 30
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 58 ،1/ 83 ،2/01(× )0/ 23 ،0/ 26 ،0/ 30 ( =)0/ 36 ،0/ 47 ،0/ 63
( S2 =)1/ 50 ،1/ 72 ،1/69(× )0/ 23 ،0/ 26 ،0/ 30 ( =)0/ 34 ،0/44 ،0/ 58
( S3 =)0/ 28 ،0/ 32 ،0/ 36 (× )0/ 23 ،0/ 26 ،0/ 30 ( =)0/ 06 ،0/ 08 ،0/ 11

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران
جدول - 15رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال نشده

شاخص
تعداد پزشک به ازای هر  0 00 1نفر
میزان حمایت مالی (وام و )...از منابع خارجی
بیمه مشاغل

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 482

0/ 473

1

0/354

0/544

2

0/ 084

0/ 082

3

Source: Research Findings, 2019

 - 15بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران
الف) (SSri =)1/ 67 ،2/ 00 ،2/93
ب) ( 1/SSri =)0/ 42 ،0/ 50 ،0/ 60
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)0/ 86 ،1/ 05 ،1/ 23 (× )0/ 82 ،0/ 95 ،1/ 17 ( =)0/ 36 ،0/ 52 ،0/ 73
(S2 =)0/ 82 ،0/ 95 ،1/ 17 (× )0/ 82 ،0/ 95 ،1/ 17 ( =)0/ 34 ،0/ 48 ،0/07

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران
جدول  - 16رتبهبندی شاخ 
شاخص

وزن نرمال نشده

بازار محصوالت
نرخ تورم

وزن نرمال شده

رتبه

0/535

0/ 518

1

0/ 498

0/ 482

2

Source: Research Findings, 2019

طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
 - 17بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف) ( SSri =)6/ 77 ،8/ 76 ، 11 / 32
ب) ( 1/SSri =)0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 05 ،1/ 34 ،1/ 78 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 09 ،0/ 15 ،0/ 26
( S2 =)1/81 ،1/ 48 ،1/ 92 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/01 ،0/ 17 ،0/ 28
( S3 =)1/70 ،1/ 36 ،1/ 73 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 09 ،0/ 16 ،0/ 25
( S4 =)0/ 92 ،1/81 ،1/ 49 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 08 ،0/ 13 ،0/ 22
( S5 =)0/ 90 ،1/ 31 ،1/ 78 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 08 ،0/ 15 ،0/ 26

شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفهها142 ...
( S6 =)0/39 ،1/81 ،1/ 46 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 08 ،0/ 13 ،0/ 22
(S7 =)0/ 41 ،0/ 50 ،0/ 66 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 04 ،0/ 06 ،0/01
( S8 =)0/ 32 ،0/ 40 ،0/ 52 (× )0/ 09 ،0/ 11 ،0/ 15 ( =)0/ 03 ،0/ 05 ،0/ 08

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی محیطزیستی زیر ساختی در اجتناب از بحران
جدول - 17رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال شده

رتبه

شن ش ان ی
بیمارستان و ایستگاه آت 

0/ 165

0/ 551

3

وزن نرمال نشده

شاخص
تهای شبکه آب و برق و گاز و...
حفاظت از زیرساخ 

0/ 182

0/ 071

1

0/ 165

0/ 651

2

0/ 341

0/ 134

5

مقاومسازی ساختمانها
میزان تناسب شرح خدمات با انجام وظیفه کوتاه ،متوسط و بلند مدت
استراتژی ،طرح و برنامه

0/ 061

0/ 051

4

واحدهای قدیم و جدید

0/ 241

0/ 133

6

مناطق حفاظت شده
سیستمهای هشدار دهنده واکنش سریع

0/ 062

0/ 850

7

0/ 940

0/ 640

8

Source: Research Findings, 2019

طزیستی زیرساختی در تحمل بحران
 -81بردارهای وزن شاخصهای غیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف) ( SSri =)7/ 16 ،9/ 48 ، 61 / 12
ب) ( 1/SSri =)0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 05 ،1/ 42 ،1/ 92 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 08 ،0/ 15 ،0/ 27
( S2 =)1/ 08 ،1/ 40 ،1/ 82 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 09 ،0/ 15 ،0/ 25
( S3 =)1/ 00 ،1/ 32 ،1/ 71 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 08 ،0/ 14 ،0/ 24
( S4 =)0/ 67 ،0/ 89 ،1/81(× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 05 ،0/ 09 ،0/ 17
( S5 =)0/ 97 ،1/ 27 ،1/ 78 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 08 ،0/ 13 ،0/ 25
( S6 =)0/93 ،0/ 53 ،0/ 68 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 03 ،0/ 06 ،0/ 09
( S7 =)0/ 48 ،0/ 63 ،0/ 84 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 04 ،0/70 ،0/ 12
( S8 =)0/ 78 ،1/ 08 ،1/ 42 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 06 ،0/ 11 ،0/ 20
( S9 =)0/93 ،0/ 53 ،0/ 68 (× )0/ 08 ،0/ 11 ،0/ 14 ( =)0/ 03 ،0/ 06 ،0/ 09

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی محیطزیستی زیرساختی در تحمل بحران
جدول -81رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال نشده

شاخص
شریانهای اصلی در حوزههای سیلخیز

0/ 163

وزن نرمال شده

رتبه

0/ 051

1

هتلها ،مسافرخانه و ...در هر کیلومترمربع

0/ 951

0/ 741

2

تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر  01هزار نفر

0/ 941

0/ 38 1

3

ابزار و ادوات مدیریت پسماند

0/0 72

0/ 67 0

8

روشها و برنامههای اجرایی مدیریت پسماند

0/ 101

0/ 094

7

اقدامات مدیریتی دوستدار محیطزیست

0/ 950

0/ 550

9

برنامه مدیریت جامع شرایط اضطراری

0/ 841

0/ 137

4

ارزیابی ریسک

0/ 122

0/ 113

5

آموزش و مانور

0/ 109

0/ 101

6

Source: Research Findings, 2019

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 242فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

طزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران
 - 19بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف) (SSri =)4/ 24 ،5/ 35 ،6/81
ب) ( 1/SSri =)0/ 15 ،0/ 19 ،0/ 24
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 38 ،1/ 71 ،2/ 15 (× )0/ 15 ،0/ 19 ،0/ 24 ( =)0/ 20 ،0/ 32 ،0/ 51
( S2 =)0/ 86 ،1/70 ،1/ 35 (× )0/ 15 ،0/ 19 ،0/ 24 ( =)0/ 13 ،0/ 20 ،0/ 32
( S3 =)0/39 ،1/ 20 ،1/55(× )0/ 15 ،0/ 19 ،0/ 24 ( =)0/ 14 ،0/ 22 ،0/ 37
( S4 =)0/ 62 ،0/ 80 ،1/ 02 (× )0/ 15 ،0/ 19 ،0/ 24 ( =)0/ 09 ،0/ 15 ،0/ 24
( S5 =)0/ 45 ،0/ 57 ،0/ 71 (× )0/ 15 ،0/ 19 ،0/ 24 ( =)0/70 ،0/ 11 ،0/ 17

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی محیطزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران
جدول - 19رتبهبندی شاخ 
شاخص

وزن نرمال شده

وزن نرمال نشده

رتبه

سرانه تولید زباله

0/ 338

0/ 320

1

سرانه انتشار کربن

0/ 212

0/ 201

3

0/ 238

0/ 225

2

0/751

0/941

4

0/ 106

5

شاخص کیفیت آب و هوا
میزان مصرف منابع تجدید ناپذیر

0/ 111

تعداد سازمانهای مردم نهاد ،شورایاریها و...

Source: Research Findings, 2019

 - 20بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران
الف) ( SSri =)3/ 87 ،4/ 87 ،6/ 03
ب) ( 1/SSri =)0/ 17 ،0/ 21 ،0/ 26
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 09 ،1/ 46 ،1/ 78 (× )0/ 17 ،0/ 21 ،0/ 26 ( =)0/81 ،0/ 30 ،0/ 46
( S2 =)1/ 89 ،2/ 33 ،2/ 86 (× )0/ 17 ،0/ 21 ،0/ 26 ( =)0/ 31 ،0/ 48 ،0/ 74
( S3 =)0/ 45 ،0/ 53 ،0/ 68 (× )0/ 17 ،0/ 21 ،0/ 26 ( =)0/70 ،0/ 11 ،0/ 17
(S4 =)0/ 45 ،0/55 ،0/07(× )0/ 17 ،0/ 21 ،0/ 26 ( =)0/70 ،0/ 12 ،0/81

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران
جدول - 20رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال نشده

شاخص

وزن نرمال شده

رتبه

جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی

0/ 310

0/ 295

2

تعداد برگزاری دورههای آموزشی

0/ 502

0/ 479

1

جمعیت جوان

0/ 115

0/011

4

جمعیت دارای بیمه

0/ 122

0/ 116

3

Source: Research Findings, 2019

 - 21بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران
الف) ( SSri =)3/ 86 ،4/ 92 ،6/ 19

شناسایی و تعیین میزان مشارکت مؤلفهها342 ...
ب) ( 1/SSri =)0/ 16 ،0/ 20 ،0/ 26
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)1/ 78 ،2/ 27 ،2/ 77 (× )0/ 16 ،0/ 20 ،0/ 26 ( =)0/ 29 ،0/ 46 ،0/ 72
( S2 =)1/ 17 ،1/ 51 ،1/ 97 (× )0/ 16 ،0/ 20 ،0/ 26 ( =)0/ 19 ،0/ 31 ،0/ 51
( S3 =)0/ 59 ،0/ 76 ،0/69(× )0/ 16 ،0/ 20 ،0/ 26 ( =)0/01 ،0/ 15 ،0/ 25
( S4 =)0/ 32 ،0/ 38 ،0/ 49 (× )0/ 16 ،0/ 20 ،0/ 26 ( =)0/ 05 ،0/ 08 ،0/ 13

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران
جدول - 21رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال شده

رتبه

وزن نرمال نشده

شاخص
وسایل نقلیه عمومی

0/ 482

0/654

1

وسایل نقلیه شخصی

0/ 328

0/ 310

2

جمعیت دارای تلفن

0/ 163

0/551

3

کانالهای ارتباطی در شبکههای اجتماعی

0/ 084

0/ 079

4

Source: Research Findings, 2019

 - 22بردارهای وزن شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران
الف) ( SSri =)1/ 80 ،2/ 03 ،2/ 29
ب) ( 1/SSri =)0/44 ،0/ 49 ،0/ 56
× Si =Sri
ج) 1/SSri
( S1 =)0/ 74 ،0/ 83 ،0/ 94 (× )0/44 ،0/ 49 ،0/ 56 ( =)0/ 32 ،0/ 41 ،0/ 52
( S2 =)1/ 06 ،1/ 20 ،1/ 35 (× )0/44 ،0/ 49 ،0/ 56 ( =)0/ 46 ،0/ 59 ،0/ 75

د) درجه بزرگی مقادیر اوزان ()Siها نسبت به یکدیگر.
صهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران
جدول -22رتبهبندی شاخ 
وزن نرمال نشده

شاخص

وزن نرمال شده

رتبه

جمعیت دارای معلولیت جسمی

0/ 416

0/ 410

2

سکونت باالی  01سال

0/ 598

0/ 590

1

Source: Research Findings, 2019

نتیجهگیریو دستاورد علمی پژوهشی
لهای انجام شده مبین این است که با اجماع نظر متخصصین (خبرگان) بر اساس
یها و تجزیه و تحلی 
نتیجه بررس 
روش دلفی ،مؤلفه اصلی به ترتیب نقش و میزان سهم یا مشارکت در تأثیرگذاری به شرح زیر است:
الف – مؤلفه محی 
طزیستی زیرساختی با وزن  ،0/246رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  2/ 33برابر اهمیت مؤلفه
اقتصادی
ب -مؤلفه اقتصادی با وزن  ،0/ 275رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  3/ 31برابر اهمیت مؤلفه اجتماعی
طزیستی
ج -مؤلفه اجتماعی با وزن  ،0/ 083رتبه و اولویت  3و بااهمیت نسبی  7/ 73برابر کمتر از اهمیت مؤلفه محی 
زیرساختی.
الف -1-معیارهای مؤلفه محیطزیستی زیرساختی به ترتیب وزن و رتبه
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طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران با وزن  ،0/ 480رتبه و اولویت  1و بااهمیت نسبی
الف  -1-1توانایی محی 
 1/ 50برابر معیار توانایی محیطزیستی زیرساختی در تحمل بحران.
طزیستی زیرساختی در تحمل بحران با وزن  ،0/913رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی
الف -2-1-توانایی محی 
 1/ 59برابر معیار توانایی محیطزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران.
طزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران با وزن  ،0/ 201رتبه و اولویت  3و با
الف -3-1-توانایی محی 
اهمیت نسبی  2/93برابر کمتر از توانایی محی 
طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران.
طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران به ترتیب وزن و رتبه
الف -2-زیرمعیارهای معیار توانایی محی 
الف 1-2-زیر معیار زیرساختهای زیربنایی با وزن  ،0/ 235رتبه و اولویت  1با اهمیت نسبی  1/ 02برابر زیر معیار
منابع حمایت و پشتیبانی کننده.
الف -2-2-زیر معیار منابع حمایت و پشتیبانی کننده با وزن  ،0/ 231رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/ 33برابر
زیر معیار ساختار و تشکیالت سازمانی مسئول.
الف -3-2-زیر معیار ساختار و تشکیالت سازمانهای مسئول با وزن  ،0/ 173رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی
 1/70برابر زیر معیار سن مسکن.
الف  -4-2-زیر معیار سن مسکن با وزن  ،0/ 161رتبه و اولویت  4و با اهمیت نسبی  1/ 27برابر زیر معیار حوزه
بهای ناپایدار و مناطق ساحلی.
آبریز ،شی 
الف -5-2-زیر معیار حوزه آبریز ،شی 
بهای ناپایدار و مناطق ساحلی با وزن  ،0/ 127رتبه و اولویت  5و بااهمیت
نسبی  1/ 74برابر زیر معیار هوشمندسازی.
الف -6-2-زیر معیار هوشمندسازی با وزن  ،0/ 073رتبه و اولویت  6و بااهمیت نسبی  3/ 22برابر کمتر از زیر معیار
زیرساختهای زیربنایی
طزیستی زیرساختی در تحمل بحران به ترتیب وزن و رتبه
الف -3-زیر معیارهای معیار توانایی محی 
الف -1-3-زیر معیار دسترسی با وزن  ،0/973رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 63برابر اهمیت زیر معیار
نیازهای سرپناه.
الف -2-3-زیر معیار نیازهای سرپناه با وزن  ،0/ 232رتبه و اولویت  2و بااهمیت نسبی  1/ 06برابر اهمیت زیر معیار
ظرفیت پزش یک .
الف -3-3-زیر معیار ظرفیت پزش یک با وزن  ،0/ 218رتبه و اولویت  3و بااهمیت نسبی  2/ 34برابر اهمیت و زیر
معیار کاهش مخاطرات.
الف -4-3-زیر معیار کاهش مخاطرات با وزن  ،0/ 093رتبه و اولویت  4و بااهمیت نسبی  1/ 27برابر اهمیت زیر
معیار مدیریت پسماند.
الف -5-3-زیر معیار مدیریت پسماند با وزن  ،0/ 073رتبه و اولویت  5و بااهمیت نسبی  5/ 19برابر کمتر از اهمیت
زیر معیار دسترسی.
طزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران به ترتیب وزن و رتبه
الف -4-زیر معیارهای معیار توانایی محی 
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یها با وزن  ،0/ 438رتبه و اولویت  1و بااهمیت نسبی  1/ 49برابر زیر معیار انرژی.
الف -1-4-زیر معیار آلودگ 
الف -2-4-زیر معیار انرژی با وزن  ،0/ 294رتبه و اولویت  2و بااهمیت نسبی  1/ 09برابر زیر معیار روابط نهادی.
الف – 3-4-زیر معیار روابط نهادی با وزن  ،0/ 269رتبه و اولویت  3و بااهمیت نسبی  1/ 63برابر کمتر از زیر معیار
یها.
آلودگ 
الف  -5-شاخصهای زیر معیارهای مؤلفه محی 
طزیستی زیرساختی به ترتیب وزن و رتبه
الف -1-5-شاخصهای زیر معیارهای معیار توانایی محی 
طزیستی زیرساختی در اجتناب از بحران
الف -1-1-5-شاخص حفاظت از زیرساختهای شبکه آب ،برق ،گاز و ...با وزن  ،0/071رتبه و اولویت  1و با
اهمیت نسبی  1/ 09برابر اهمیت شاخص مقاومسازی ساختمانها.
الف -2-1-5-شاخص مقاومسازی ساختمانها با وزن  ،0/651رتبه و اولویت  2و بااهمیت نسبی  1/10برابر اهمیت
شاخص بیمارستان و ایستگاه آتشنشانی.
الف  -3-1-5شاخص بیمارستان و ایستگاه آتشنشانی با وزن  ،0/551رتبه و الوات  3و بااهمیت نسبی  1/ 03برابر
اهمیت شاخص استراتژی ،طرح و برنامه.
الف -4-1- 5-شاخص استراتژی ،طرح و برنامه با وزن  ،0/051رتبه اولویت  4و بااهمیت نسبی  1/ 12برابر اهمیت
شاخص میزان تناسب شرح خدمات با انجام وظایف کوتاه ،متوسط و بلندمدت.
الف -5-1-5-شاخص میزان تناسب شرح خدمات با انجام وظایف کوتاه ،متوسط و بلندمدت با وزن  ،0/ 134رتبه و
اولویت  5و بااهمیت نسبی  1/10برابر اهمیت شاخص واحدهای قدیم و جدید مسکن.
الف  - 6-1-5-شاخص واحدهای قدیم و جدید مسکن با وزن  ،0/ 133رتبه و اولویت  6بااهمیت نسبی  2/ 29برابر
اهمیت شاخص مناطق حفاظت شده.
الف -7-1-5-شاخص مناطق حفاظت شده با وزن  ،0/850رتبه و اولویت  7و با اهمیت نسبی  1/ 26برابر شاخص
سیستمهای هشداردهنده واکنش سریع.
الف -8-1-5-شاخص سیستمهای هشداردهنده واکنش سریع با وزن  ،0/640رتبه و اولویت  8و با اهمیت نسبی
 3/96برابر کمتر از حفاظت از زیرساختهای شبکه آب ،برق و گاز و...
الف -2-5-شاخصهای غیرمعیارهای معیار توانایی محی 
طزیستی زیرساختی در تحمل بحران بترتیب وزن و رتبه
الف -1-2-5-شاخص شریانهای اصلی در حوزههای سیلخیز با وزن  ،0/051رتبه و اولویت  1بااهمیت نسبی
 1/ 02برابر اهمیت شاخص تعداد هتلها ،مسافرخانه و ...در هر کیلومترمربع.
الف - 2-2-5-شاخص تعداد هتلها ،مسافرخانه و ...در هر کیلومترمربع با وزن  ،0/741رتبه و اولویت  2و بااهمیت
نسبی  1/ 06برابر اهمیت شاخص تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر  01هزار نفر.
الف -3-2-5-شاخص تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر  01هزار نفر با وزن  0/ 38 1و رتبه و اولویت  3و با
اهمیت نسبی  1/10برابر شاخص برنامه مدیریت جامع شرایط اضطراری.
الف -4-2-5-شاخص برنامه مدیریت جامع شرایط اضطراری با وزن  ،0/ 137رتبه و اولویت  4و بااهمیت نسبی
 1/ 21برابر اهمیت شاخص ارزیابی ریسک.
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الف -5-2-5-شاخص ارزیابی ریسک با وزن  ،0/ 113رتبه و اولویت  5و بااهمیت نسبی  1/ 12برابر اهمیت شاخص
آموزش و مانور.
الف  -6-2-5شاخص آموزش و مانور با وزن  ،0/ 101رتبه و اولویت  6و بااهمیت نسبی  1/70برابر اهمیت شاخص
روشها و برنامههای اجرایی مدیریت پسماند.
الف -7-2-5-شاخص رو 
شها و برنامههای اجرایی مدیریت پسماند با وزن  ،0/ 094رتبه و اولویت  7و بااهمیت
نسبی  1/ 40برابر اهمیت شاخص ابزار و ادوات مدیریت پسماند.
الف  -8-2-5-شاخص ابزار و ادوات مدیریت پسماند با وزن  ،0/ 67 0رتبه و اولویت  8و با اهمیت نسبی 1/ 22
طزیست.
برابر اهمیت شاخص اقدامات مدیریتی دوستدار محی 
الف -9-2-5-شاخص اقدامات مدیریتی دوستدار محیطزیست با وزن  ،0/550رتبه و اولویت  9و با اهمیت نسبی
لخیز.
 2/ 73برابر کمتر از اهمیت شاخص شریانهای اصلی در حوزههای سی 
الف -3-5-شاخصهای زیر معیار توانایی محی 
طزیستی زیرساختی در بازیابی سریع پس از بحران به ترتیب وزن و
رتبه
الف  -1-3-5شاخص سرانه تولید زباله با وزن  ،0/ 320رتبه و اولویت  1و بااهمیت نسبی  1/ 42برابر اهمیت
بوهوا.
شاخص کیفیت آ 
الف  -2-3-5شاخص کیفیت آ 
بوهوا با وزن  ،0/ 28رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/ 12برابر اهمیت شاخص
سرانه انتشار کربن.
الف -3-3-5-شاخص سرانه انتشار کربن با وزن  ،0/ 201رتبه و اولویت  3و بااهمیت نسبی  1/ 35برابر اهمیت
شاخص میزان مصرف منابع تجدید ناپذیر.
الف -4-3-5-شاخص میزان مصرف منابع تجدید ناپذیر با وزن  ،0/941رتبه و اولویت  4و با اهمیت نسبی 1/ 40
برابر اهمیت شاخص تعداد سازمانهای مردم نهاد ،شورایاریها و...
الف  -5-3-5شاخص تعداد سازمانهای مردمنهاد ،شورایاریها و ...با وزن  ،0/ 106رتبه و اولویت  5و با اهمیت
نسبی  3/ 02برابر کمتر از شاخص سرانه تولید زباله.
ب -1-معیارهای مؤلفه اقتصادی به ترتیب وزن و رتبه
ب -1-1-معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران با وزن  ،0/245رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 79برابر
اهمیت معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران.
ب  -2-1معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران با وزن  ،0 / 302رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی
 1/39برابر اهمیت معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران.
ب -3-1-معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران با وزن  ،0/651رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  3/ 47برابر
کمتر از اهمیت معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران.
ب -2-زیر معیارهای معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران به ترتیب وزن و رتبه
ب -1-2-زیر معیار اشتغال با وزن  ،0/ 431رتبه و اولویت  1با اهمیت نسبی  1/ 85برابر اهمیت زیر معیار مسکن.
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ب -2-2-زیر معیار مسکن با وزن  ،0/ 233رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/ 19برابر اهمیت زیر معیار وابستگی
شغلی به یک بخش.
ب -3-2-زیر معیار وابستگی شغلی به یک بخش با وزن  ،0/ 195رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  1/93برابر
اهمیت زیر معیار برابری درآمد.
ب  -4-2زیر معیار برابری درآمد با وزن  ،0/041رتبه و اولویت  4و با اهمیت نسبی  3/ 08برابر کمتر از اهمیت زیر
معیار اشتغال.
ب -3-زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران به ترتیب وزن و رتبه
ب -1-3-زیر معیار دسترسی به بهداشت با وزن  0/ 466و رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 04برابر زیر معیار
منابع مالی.
ب -2-3-زیر معیار منابع مالی با وزن  0/844و رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  5/ 21برابر اهمیت زیر معیار
ایمنی شغلی.
ب -3-3-زیر معیار ایمنی شغلی با وزن  0/ 086و رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  5/ 42برابر کمتر از زیر معیار
دسترسی به بهداشت.
ب -4-زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران
ب -1-4-زیر معیار کارایی بازار اقتصاد خرد با وزن  0/ 628و با رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/96برابر
بیشتر از زیر معیار ثبات اقتصاد کالن.
ب -2-4-زیر معیار ثبات اقتصاد کالن با وزن  0/ 372و با رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/96برابر کمتر از زیر
معیار کارایی بازار اقتصاد خرد.
ب  -5-شاخصهای زیر معیارهای مؤلفه اقتصادی بترتیب وزن و رتبه
ب -1-5-شاخصهای زیر معیارهای معیار توانایی اقتصادی در اجتناب از بحران
ب -1-1-5-شاخص شاغلین با وزن  0/ 421و با رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 61برابر اهمیت شاخص
مالکیت مسکن.
ب -2-1-5-شاخص مالکیت مسکن با وزن  0/ 262و با رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/ 32برابر شاخص
تنوع شغلی.
ب -3-1-5-شاخص تنوع شغلی با وزن  0/ 98 1و با رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  1/ 65برابر شاخص ضریب
جینی.
ب -4-1-5-شاخص ضریب جینی با وزن  0/021و با رتبه و اولویت  4و با اهمیت نسبی  3/ 51برابر کمتر از
شاخص شاغلین.
ب -2-5-شاخصهای زیر معیارهای معیار توانایی اقتصادی در تحمل بحران به ترتیب وزن و رتبه.
ب -1-2-5-شاخص تعداد پزشک به ازای هر  0 00 1نفر با وزن  0/ 473و با رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی
 1/ 06برابر شاخص میزان حمایت مالی (وام و )...از منابع خارجی.
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ب -2-2-5-شاخص میزان حمایت مالی (وام و )...از منابع خارجی با وزن  0/544و با رتبه و اولویت  2و با اهمیت
نسبی  5/ 43برابر شاخص بیمه مشاغل.
ب -3-2-5-شاخص بیمه مشاغل با وزن  0/ 082و با رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  5/ 77برابر کمتر از
شاخص تعداد پزشک به ازای هر  0 00 1نفر.
ب -3-5-شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اقتصادی در بازیابی سریع پس از بحران به ترتیب وزن و رتبه.
ب -1-3-5-شاخص بازار محصوالت با وزن  0/ 518و با رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/70برابر شاخص
نرخ تورم.
ب -2-3-5-شاخص نرخ تورم با وزن  0/ 482و با رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/70برابر کمتر از شاخص
بازار محصوالت.
ج -1-معیارهای مؤلفه اجتماعی به ترتیب وزن و رتبه
ج  -1-1معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران با وزن  ،0/ 417رتبه و اولویت  1و بااهمیت نسبی  1/93برابر
اهمیت معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران.
ج -2-1-معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران با وزن  ،0/ 300رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی
 1/ 06برابر اهمیت معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران.
ج -3-1-معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران با وزن  0/ 283و رتبه اولویت  3و با اهمیت نسبی  1/ 47برابر کمتر
از اهمیت معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران.

ج-2-زیر معیارهای معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران به ترتیب وزن و رتبه
ج-1-2-زیر معیار سرمایه آموزشی با وزن  0/ 411و رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 15برابر اهمیت زیر معیار
پوشش سالمت.

ج -2-2-زیر معیار پوشش سالمت با وزن  ،0/853رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/55برابر اهمیت زیر معیار
سن .
ج -3-2-زیر معیار سن با وزن  0/ 231و اولویت  3و با اهمیت نسبی  1/ 78برابر کمتر از اهمیت زیر معیار سرمایه
آموزشی.
ج -3-زیر معیارهای معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران به ترتیب وزن و رتبه
ج -1-3-زیر معیار دسترسی به وسایل نقلیه با وزن  ،0/655رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 26برابر اهمیت
زیر معیار ظرفیت ارتباطات.
ج -2-3-زیر معیار ظرفیت ارتباطات با وزن  ،0/044رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/ 26برابر کمتر از اهمیت
زیر معیار دسترسی به وسایل نقلیه.
ج -4-زیر معیارهای معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران به ترتیب وزن و رتبه.
ج -1-4-زیر معیار حس تعلق با وزن  0/ 637رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 75برابر زیر معیار نیازهای ویژه.
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ج -2-4-زیر معیار نیازهای ویژه با وزن  ،0/ 363رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  1/ 75برابر کمتر از اهمیت زیر
معیار حس تعلق.
ج -5-شاخصهای زیر معیارهای مؤلفه اجتماعی به ترتیب وزن و رتبه
ج -1-5-شاخصهای زیرمعیارهای معیار توانایی اجتماعی در اجتناب از بحران به ترتیب وزن و رتبه
ج -1-1-5-شاخص تعداد برگزاری دورههای آموزشی با وزن  ،0/ 478رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی 1/ 62
برابر اهمیت شاخص جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی.
ج -2-1-5-شاخص جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی با وزن  ،0/ 295رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی 2/ 56
برابر اهمیت شاخص جمعیت دارای بیمه.
ج -3-1-5-شاخص جمعیت دارای بیمه با وزن  ،0/ 115رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  1/ 03برابر اهمیت
شاخص جمعیت جوان.
ج -4-1-5-شاخص جمعیت جوان با وزن  ،0/ 112رتبه و اولویت  4و با اهمیت نسبی  4/ 27برابر کمتر از اهمیت
شاخص تعداد برگزاری دورههای آموزشی.
ج -6-شاخصهای زیر معیارهای معیار توانایی اجتماعی در تحمل بحران به ترتیب وزن و رتبه
ج -1-6-شاخص وسایل نقلیه عمومی با وزن  ،0/654رتبه و اولویت  1و با اهمیت نسبی  1/ 47برابر اهمیت
شاخص وسایل نقلیه شخصی.
ج -2-6-شاخص وسایل نقلیه شخصی با وزن  ،0/ 310رتبه و اولویت  2و با اهمیت نسبی  2برابر اهمیت شاخص
جمعیت دارای تلفن.
ج -3-6-شاخص جمعیت دارای تلفن با وزن  0/551رتبه و اولویت  3و با اهمیت نسبی  1/69برابر اهمیت شاخص
کانالهای ارتباطی در شبکههای اجتماعی.
ج -4-6-شاخص کانالهای ارتباطی در شبکههای اجتماعی با وزن  ،0/ 079رتبه و اولویت  4و بااهمیت نسبی 5/ 77
برابر کمتر از اهمیت شاخص وسایل نقلیه عمومی.
ج -7-شاخصهای زیر معیارهای معیار توانایی اجتماعی در بازیابی سریع پس از بحران به ترتیب وزن و رتبه.
ج -1-7-سکونت باالی  01سال با وزن  ،0/ 590رتبه و اولویت  1و بااهمیت نسبی  1/44برابر اهمیت شاخص
جمعیت دارای معلولیت جسمی.
ج -2-7-شاخص جمعیت دارای معلولیت جسمی با وزن  ،0/ 410رتبه و اولویت  2و بااهمیت نسبی  1/44برابر
کمتر از اهمیت شاخص سکونت باالی  01سال.
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