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چکیده
امروزه جوامع در تالش برای دستیابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران ،بازگشت سریع آنها را به وضعیت پیش از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد .از این رو
در سالهای اخیر به تابآوری به جای آسیبپذیری تأ کید خاصی میشود .این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به شناسایی شاخصها
و عوامل مؤثر بر تابآوری اقتصادی و نهادی و ارزیابی میزان آنها در شهر تهران میپردازد .در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای ،شاخصها و عوامل مؤثر
بر تابآوری اقتصادی و نهادی شناسایی و تعریف عملیاتی شدند ،سپس با استفاده از پرسشنامهای در قالب فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،وزن نهایی شاخصها بهوسیلهی
کارشناسان داخلی و خارجی تعیین شد .در مرحلهی بعد با استفاده از دو پرسشنامهی خانوار و میدانی ،اطالعات مورد نیاز از خانوارها و محلههای نمونه جمعآوری شد ،سپس
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی و روش  ،PROMETHEEمحلههای مورد مطالعه رتبهبندی شدند .نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخصهای مورد مطالعه،
شاخص میزان خسارت با وزن  0/383و شاخص ظرفیت جبران خسارت با وزن  0/281از بعد اقتصادی ،دارای بیشترین اهمیت و شاخص عملکرد نهادی با وزن  0/127و
شاخص توانایی بازگشت با وزن  0/104از نظر اهمیت در شرایط متوسط و شاخصهای بستر نهادی و روابط نهادی از بعد نهادی با اوزان  0/056و  0/049دارای اهمیت کمتری
هستند .همچنین با توجه به روش  ،PROMETHEEاولویتبندی نهایی محلههای مورد مطالعه نشان داد که محلههای قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعهمرغی از نظر
شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند.

واژههای کلیدی :تابآوری اقتصادی ،تابآوری نهادی ،سوانح طبیعی ،محلههای شهری ،تهران.
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technique

27

شـ ـ ـم ـ ــاره س ــوم
بهار و تابستان

1392

دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه
علمیوپژوهشی

Case study: Tehran districts
Mohammad Reza Rezaei* 1

Nowadays, communities are more focused on rapid recovery and returning to pre-crisis status in the event of a crisis. Therefore special emphasis is being put on the notion of resilience instead of vulnerability. In this applied research, descriptive-analytical methods were used to identify the indicators affecting economic and institutional
resiliency and to evaluate these indicators in the city of Tehran. After defining the indicators through library-based studies, their weights were calculated using a questionnaire answered by domestic and foreign specialists and AHP method. In the next stage a field study was carried out to gather the required information from the sample
households and neighborhoods and finally AHP and PROMETHE methods were used to rank the resilience of the sample neighborhoods. Results indicate that economic
)indicators of ‘Loss rate’ (0.383) and ‘Compensation capacity’ (0.281) have the highest weights while ‘Institutional efficiency’ (0.127) and ‘Ability to recover’ (0.104
are of medium importance and ‘Institutional context’ (0.056) and ‘Institutional relations’ (0.049) are the least significant indicators. Furthermore, based on PROMETHE
method, Gheitarieh, Satarkhan, Narmak and Ghale Morghi were ranked as the first four districts in terms of economic and institutional resilience.
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ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
برابر سوانح طبیعی ...

سوانح طبیعی به عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعهی
پایدار جوامع انسانی به شمار م ـیرود .شناخت شیوههای نیل به
پــایــداری ،به وسیلهی الگوهای مختلف کاهش آسیبپذیری در
برنامهریزی و مدیریت سوانح وارد شده است و جایگاهی مناسب در
سیاستگذاریهای ملی هر کشور یافته است تا شرایط مطلوبی را برای
کاهش کارآمد و مؤثرتر خطرات در سطوح مختلف مدیریت سوانح
ایجاد نماید [ .]1دادههای جهانی نشاندهندهی این واقعیت است
که طی دو دههی اخیر ،سوانح طبیعی با تکرار زیادی نسبت به گذشته
به وقوع پیوسته است و اثرات مخرب زیادی به همراه داشته است .به
همین دلیل شناسایی مراحل ارائهی پاسخ و واکنش به آنها اهمیت
زیادی دارد؛ همچنین توجه به تقویت و ارتقای آن در سطوح مختلف
ضــروری اســت .بنابراین بــرای ایــن کــار به استراتژیهای مدیریت
سوانح طبیعی کارآمد نیاز است تا جوامع بتوانند در جهت کاهش
آسیبپذیری در سطوح محلی (حتی منطقهای و ملی) در رابطه با
کاهش مخاطرات طبیعی حرکت کنند [.]2
در این میان تبیین رابطهی تابآوری 1در برابر سوانح طبیعی (زلزله)،
در واقــع نحوهی تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی،
نهادی ،سیاسی و اجرایی جوامع در افزایش تابآوری و شناخت ابعاد
تــابآوری در اجتماع اســت .همچنین باید توجه داشــت که تبیین
رابطهی تابآوری در برابر سوانح طبیعی (زلزله) و کاهش اثرات آن،
با توجه به نتایجی که در بر خواهد داشت و تأ کیدی که این تحلیل
بر بعد تابآوری دارد از اهمیت باالیی برخوردار است .در واقع هدف
از این رویکرد ،کاهش آسیبپذیری جوامع و تقویت تواناییهای
مــردم بــرای مقابله با خطرات ناشی از وقــوع سوانح طبیعی است.
تابآوری به مسائل مرتبط با جوامع ،سیستمهایی که این جوامع
را حمایت مینمایند و عملکردهای مختلف آن در محیطهای
فیزیکی ،اقتصادی و طبیعی میپردازد .شهرت این کلمه به عنوان
یک چارچوب ،به مفهومی برمیگردد که به راحتی میتواند با تمامی
مراحل و بخشهای سوانح و مدیریت بحران ارتباط پیدا کند [.]1
در سالهای اخیر نهادها و آژانـسهــای فعال در زمینهی کاهش
سوانح بیشتر فعالیتهای خود را بر دستیابی به جامعهی تابآور
در برابر سوانح متمرکز ساختهاند که در بین سوانح طبیعی ،مقابله
با زمینلرزه به دلیل خسارات وسیع و ناهنجاریهای گستردهی
اجتماعی ،از اولویت باالیی برخوردار است .شهر تــابآور ،شبکهای
پایدار از سیستمهای فیزیکی و اجتماعات انسانی است .سیستمهای
فیزیکی ،اج ــزای طبیعی و ســاخــتـهشــدهی شهر شــامــل جــادههــا،
ساختمانها ،زیرساختها ،تسهیالت ارتباطی ،تأسیسات تأمین
انرژی و همچنین مسیرهای آب ،خاک ،ویژگیهای جغرافیایی و
امثال آن هستند .در مجموع ،سیستمهای فیزیکی به مثابه کالبد
یک شهر (استخوانها ،شاهرگها ،ماهیچهها و  )...هستند که
در هنگام سوانح باید قادر به حفظ و ادامهی حیات و عملکرد خود
باشند [ .]3جوامع ،مؤلفههای اجتماعی و سازمانی شهر هستند.
آنها شامل اجتماعات انسانی رسمی و غیررسمی ،پایدار و غیررسمی،
پایدار و منفردند که در فضای شهری عمل میکنند؛ مانند سازمانها،
نهادها ،مــدارس ،همسایگان ،شرکتها و نظیر آنهــا .در مجموع

سیستمهای فیزیکی جوامع به عنوان ذهــن شهر عمل میکنند،
فعالیتهایش را هدایت میکنند ،نیازهایش را پاسخ میدهند و از
تجربیات آنها استفاده میکنند .به هنگام سانحه ،جوامع باید قادر
به نجات و عملکرد در شرایط بحرانی و ویژه باشند.
در دهههای اخیر خطرپذیری شهرهای بــزرگ ایــران ،بهویژه شهر
تهران ،در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه افزایش داشته است .بر این
اساس این پژوهش به بررسی رابطهی تابآوری اجتماعات شهری با
وضعیت خطرپذیری در برابر زلزله میپردازد ،شاخصها و عوامل مؤثر
بر تابآوری اقتصادی و نهادی را مورد شناسایی قرار میدهد ،میزان
تابآوری اقتصادی و نهادی را در محلههای مورد مطالعه میسنجد
و پیشنهاداتی برای تقلیل خطر بحران ارائه میدهد.

مبانینظری
تابآوری

تــابآوری در فرهنگ لغات ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر،
شناوری ،کشسانی و همچنین خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه شده
است [ .]4در اینکه کلمهی تابآوری مربوط به کدام حوزهی علمی
ن را مربوط به حوزهی بومشناسی و
است بحث وجود دارد .برخی آ 
ن را متعلق به فیزیک میدانند [ .]5عدهای هم معتقدند
برخی دیگر آ 
که واژهی تــابآوری از قوانین روانشناسی و روانپزشکی گرفته شده
است و مربوط به گارمزی ،وارنر و اسمیت است [ .]6تاکنون تعاریف
متعدد و متنوعی از تــابآوری بیان شده اســت ،اما به دلیل کاربرد
گستردهی آن در علوم مختلف ،هنوز تعریف جامعی از تابآوری ارائه
نشده است .جدول  1برخی از تعاریف تــابآوری و جدول  2تعاریف
تابآوری را در علوم مختلف نشان میدهد.
جدول  : 1تعاریف تابآوری در منابع مختلف []12

تــابآوری به این معناست که جامعه قادر به تحمل
Mileti,
سوانح طبیعی شدید است بدون آنکه دچار خسارات
1999
عمده ،آسیبها ،توقف در تولید و یا کاهش کیفیت
[]7
زندگی شود و بدون دریافت کمک زیاد از بیرون جامعه.
 Adger,قــدرت گــروههــا و جــوامــع بــرای انطباق بــا فشارهای
 2000خارجی و تخریبهایی است که در نتیجهی تغییرات
[]8
اجتماعی ،سیاسی و ...به وجود میآید.
 Pellig,توانایی یک عامل اجتماعی برای مقابله یا انطباق با
 2003تنشهای مخاطرهآمیز.
[]9

&  Patonتابآوری وسیلهی اندازهگیری چگونگی عملکرد افراد
 Johnstonو جوامع در سازش با واقعیتی تغییریافته و بهرهگیری از
 ,2006امکانات جدید است.
[]10

 Pendal etفرد ،جامعه ،اکوسیستم ،یا شهری که در مقابل خطر
 al. 2007و فشار تــابآوری دارد ،به سرعت به شرایط متعادل
[ ]11بازگشته و یا اینکه به آسانی شرایط خود را به گونهای
جدید تغییر میدهد.

جدول :2تعاریف و مفاهیم تابآوری در رشتههای علمی مختلف []13
تعاریف

علوم
ا کولوژی

سنجش توانایی سیستم برای جذب تغییرات .سرعت بازگشت
یک سیستم به حالت اولیه .ظرفیت یک سیستم برای جذب
آشفتگی و سازماندهی مجدد .توانایی یک سیستم برای تحمل
فشار .مقدار آشفتگی که یک سیستم میتواند جذب کند و هنوز
در همان وضعیت باقی بماند.

ا کولوژی اجتماعی

یادگیری برای زندگی با وجود تغییرات و عدم قطعیت .تنوع
پ ــرورش باعث افــزایــش قابلیت یادگیری از ســوانــح میشود.
ترکیب انواع گوناگون دانش به منظور یادگیری .ایجاد فرصت
برای خود سازماندهی.

اجتماعی

توانایی گروهها یا جوامع بــرای انطباق با تنشهای خارجی و
آشفتگیها .توانایی واحدهای اجتماعی در تقلیل مخاطرات،
انــجــام فعالیتهای بازیابی جهت کاهش از هــم گسیختگی
اجتماعی .توانایی برای بهرهگیری از فرصتها.

اقتصاد

واکنش و ســازگــاری ذاتــی افــراد و جوامع در برابر مخاطرات به
طوری که آنها را قادر به کاهش خسارات زیانهای بالقوه ناشی
از مخاطرات سازد.

روان شناسی

تــوانــایــی فــرد بــرای دور شــدن و عقبنشینی کــردن در مقابل
مصائب و حوادث .ظرفیت سازگاری موفق .عملکرد مثبت در پی
شوکهای طوالنیمدت و شدید.

علوم پایه

توانایی ذخیرهی انرژی فشار و به طور ارتجاعی زیر یک بار که
بدون شکست یا تغییر شکل خم میشود .سرعتی که با آن یک
سیستم صرفنظر از نوسان مورد نیاز بعد از جابهجایی به حالت
تعادل برمیگردد.

تابآوری اقتصادی

تابآوری نهادی

ت ــابآوری نــهــادی بــه عــنــوان ظرفیت جــوامــع بــرای کاهش خطر و
ایجاد پیوندهای سازمانی در درون جامعه تعریف میشود؛ به نوعی
که ویژگیهای مرتبط با تقلیل خطر ،برنامهریزی و تجربهی سوانح
قبلی را در بر میگیرد [ .]16در این بعد ویژگیهای فیزیکی سازمانها
از جمله تعداد نهادهای محلی ،دسترسی به اطالعات ،نیروها و افراد
آمــوزشدیــده و داوطــلــب ،پایبندی به دستورالعملهای مدیریت
بحران ،به هنگام بودن قوانین و مقررات ،قوانین و مقررات بازدارنده و
تشویقی به ویژه در امر ساخت و ساز مساکن ،تعامل نهادهای محلی با
مردم و نهادهای دولتی ،رضایت از عملکرد نهادها ،مسئولیتپذیری
نهادها و نحوهی مدیریت یا پاسخگویی به سوانح نظیر ساختار
سازمانی ،ارزیابی میشود [.]17

روش تحقیق و ابزارها

مقالهی حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش بررسی ،توصیفی
 تحلیلی است .در این پژوهش با توجه به مسئله و هدف تحقیق،واحد تحلیل ،خانوار در محله انتخاب شد .از این رو ،جامعهی آماری
این پژوهش همهی خانوار ساکن در محلههای شهر تهران بیش از
دو میلیون است [ .]18حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران
معادل  369خانوار برآورد شد ،سپس با طبقهبندی محلههای شهر
تهران بر حسب پایگاه اجتماعی  -اقتصادی به  4طبقه (باال ،متوسط
باال ،متوسط پایین ،پایین) ،از هر طبقه یک محله با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .در مرحلهی بعد با توجه به سهم
هر طبقه از محلهها از کل خانوارهای شهر ،خانوارهای نمونه به روش
سیستماتیک به نسبت از محلههای نمونه انتخاب شدند .جدول 3
تعداد نمونه را به تفکیک محله و تصویر  1موقعیت محلههای مورد
مطالعه در شهر تهران را نشان میدهد.
جدول :3حجم خانوارهای نمونه از محلههای چهارگانه

محله

تعداد پرسشنامه

منطقه ناحیه
1

7

( 11قیطریه)

32

2

2

( 10ستارخان)

86

8

2

( 11نارمک)

124

17

3

( 8قلعهمرغی)

127

جمع کل

369

در ایــن پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای ،اطالعات
مورد نیاز در زمینهی تابآوری ،جمعآوری و شاخصهای تابآوری
اقتصادی و نهادی شناسایی و تعریف عملیاتی شدند .سپس با
استفاده از روش پیمایشی و سه پرسشنامه (پرسشنامهی خانوار
برای جمعآوری اطالعات خانوارهای محلههای نمونه ،پرسشنامهی
میدانی برای تکمیل اطالعات محلهها و پرسشنامهی خبرگان برای
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ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
برابر سوانح طبیعی ...

ت ــابآوری در اقتصاد ،به عنوان واکنش و ســازگــاری ذاتــی افــراد و
جوامع در برابر مخاطرات است؛ به طوری که آنها را قادر به کاهش
خسارات و زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد .به دلیل به هم
پیوستگی وسیع در سطح اقتصاد کالن ،تابآوری اقتصادی نه تنها
به ظرفیتهای شغلی افراد بلکه به ظرفیت همهی نهادها وابسته
است [.]14
همچنین تابآوری اقتصادی به عنوان توانایی جامعه برای سازگاری
اجتماعی و اقتصادی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد تعریف
میشود .این تابآوری دارای دو مؤلفه است :ظرفیت جامعه برای
بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از حادثه و دوم ظرفیت جوامع
برای کاهش در معرض خطر قرار گرفتن حوادث و مخاطرات آینده
است چه در واکنش به وقوع سانحه که جامعه تجربه کرده است و
چه در پیشبینی وقوع حادثهای که هنوز تجربه نکرده است [.]15
بنابراین ت ــابآوری اقتصادی به شــدت و میزان خسارت وارده،
ظرفیت یا توانایی جبران خسارات و توانایی برگشت به شرایط شغلی
و درآمدی مناسب ،میزان سرمایهی خانوار و درآمدهای قابل تبدیل
به سرمایه و اشتغال ،وضعیت مسکن ،میزان دسترسی به خدمات
مالی ،بیمه ،کمکهزینهها و توانایی احیای دوبارهی فعالیتهای
اقتصادی خانوارها بعد از یک سانحه ،ارزیابی میشود .این بعد از

تــابآوری ،پایداری اقتصادی بهویژه پایداری معیشت را در سطح
جامعه افزایش یا کاهش میدهد.

تصویر  :1نقشهی پایگاه اجتماعی  -اقتصادی شهر تهران و موقعیت محلههای مورد مطالعه در آن
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تعیین وزن و اهمیت شاخصهای تــابآوری اجتماعی با استفاده
از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی) اطالعات مــورد نیاز از محلههای
مورد مطالعه جمعآوری شد .همچنین روایــی پرسشنامهی خانوار
با استفاده از پیشآزمون و پایایی آن با استفاده از آزمــون کرونباخ
در محیط نــرمافــزاری  SPSSمعادل  0/835تعیین شد که گویای
هماهنگی و پایایی باالی دادههــا است؛ همچنین روایــی و پایایی
پرسشنامهی میدانی و خبرگان با استفاده از روش محتوایی و صوری
و بر اساس نظر متخصصین داخلی و خارجی تأیید گردید .در نهایت با
استفاده از روش سادهی وزین ( )SAWماتریس اولیهی دادهها تهیه
و با استفاده از روش  PROMETHEEمحلههای مورد مطالعه از نظر
شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی رتبهبندی شدند.

روش PROMETHEE

2

ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
برابر سوانح طبیعی ...

روش  PROMETHEEدر ده ـهی  1980میالدی به وسیلهی دو
پروفسور بلژیکی به نام ژان پیر برنر 3و برتراند مارسکال 4برای انجام
رتبهبندی ارائه شده است .در این روش که به روش ساختاریافتهی
رتبهبندی ترجیحی ب ــرای غــنـیســازی ارزیــاب ـیهــا مــعــروف اســت،
رتبهبندی گزینهها با مقایسهی زوجی آنها در هر شاخص ،انجام
میشود .روش  PROMETHEEشش معیار تعمیمیافته را برای
تعریف تابع برتری در اختیار تصمیمگیرنده قرار میدهد .جدول 4
توابع تعمیمیافته را نشان میدهد.
مثالی از تابع ( Vنــوع پنجم) با پارامترهای  q =0/2و  q =0/5در
تصویر  2آمده است .اگر میزان تفاوت کمتر از  )q(0/2باشد ،هیچ
برتری وجود ندارد .از سوی دیگر اگر این تفاوت بزرگتر از )p(0/5
باشد ،آنگاه گزینهای که امتیاز بیشتری دارد نسبت به گزینهی دیگر
دارای اولویت کامل « »1خواهد بود .اگر تفاوت گزینهها بین دو مقدار
 0/2و  0/5باشد ،آنگاه اولویت گزینهها همانند تابع خطی مرجح

خواهد بود .در اینجا میزان تسلط یک گزینه نسبت به گزینهی دیگر
به دست میآید [.]21

تصویر  :2مثالی از یک معیار تعمیمیافته

رتبهبندی پایانی یا اولویت دو گزینه با جمع کردن اولویت همهی
شاخصها به دست میآید که به آن مقدار کلی گفته میشود و با
رابطهی  1به دست میآید [.]22
رابطهی :1

k

k

j 1

j 1

) a, b   w j p j (a, b), ( wj  1

به گونهای که wj :برابر وزن شاخص  jام است.
اگر تعداد گزینهها (که با  nنشان داده میشود) بیشتر از دو تا باشد،
رتبهبندی پایانی به وسیلهی مجموع مقادیر مقایسهها زوجی به
دســت مـیآیــد .بــرای هر گزینهای کــه  a ∈ Aو با در نظر گرفتن
گزینههای دیگر  x ∈ Aمیتوان جریان رتبهبندی زیر را به دست
آورد (رابطهی .]23[)2
رابطهی :2

1
) ∑ π ( a, x
n − 1 x∈A

= )Φ + (a

(جریان رتبهبندی مثبت یا جریان خروجی)
ایــن جریان نشان میدهد که گزینهی  aبه چه ان ــدازه نسبت به

جدول( )4توابع تعمیم یافته روش  PROMETHEEمنبع.]20[ ،]19[ :
شکل
رابطه

نوع

نام

پارامتر

1

معیار
عادی

-

2

معیار
بخشی
( Uشکل)

q

3

معیار V
شکل
(معیار
خطی)

p

با تغییر امتیازها در فاصله صفر تا p
میزان اولویت به صورت خطی تغییر
میکند .اگر تفاوت بیشتر از  qباشد،
ً
گزینه مورد نظر کامال اولویت دارد.

4

معیار هم
سطح

q.p

اگر تفاوت امتیازهای دو گزینه کمتر
از  qباشد ،هیچ تفاوتی وجود ندارد.
در صورتی که تفاوت بین دو مقدار
 qو  pباشد ،یک برتری نسبی وجود
دارد .اگــر مــیــزان تــفــاوت بیش از p
باشد اولویت کامل وجود دارد.

5

معیار V
شکل با
ناحیه بی
تفاوتی

q.p

اگر تفاوت امتیازهای دو گزینه کمتر
از  qباشد ،هیچ تفاوتی وجود ندارد.
بــا تغییر امتیازها در فاصله  qتــا p
میزان اولویت به صورت خطی تغییر
پیدا میکند .اگر میزان تفاوت بیش
از  pباشد اولویت کامل وجود دارد.

6

معیار
گاوسی

Q

با تفاوت میان امتیازهای گزینه ها،
میزان اولویت بر طبق رابطه افزایش
پیدا میکند.

در صورتی که امتیازهای دو گزینه
ب ــراب ــر ب ــاش ــد ،ه ـیــچ تــفــاوتــی وج ــود
نخواهد داشت.
تــا زمــانــی کــه تــفــاوت امتیازهای دو
گزینه کمتر از  qباشد ،هیچ تفاوتی
وجود نخواهد داشت.

گزینههای دیگر اولــویــت دارد .بــزرگتــریــن )Φ + (a

بــه معنای

= )Φ − (a

این جریان نشان میدهد که سایر گزینهها تا چه میزان بر گزینهی
 aاولویت دارنــد .این جریان ،در حقیقت ،ضعف گزینهی  aاست.
کوچکترین )  Φ − (aنشاندهندهی بهترین گزینه است .گزینهها
را میتوان با جریان مثبت یا جریان منفی رتبهبندی کرد .اما این
دو رتبهبندی به طور معمول یکسان نیستند .رتبهبندی جزئی در I
 PROMETHEEبه ترتیب رابطهی  4است [.]21
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)(b

)(b

) (a

(b),

)(a

)(b

) (a

(b),

)(a

)(b

) (a

(b),

)(a

)(a

(b),

)(a

I

)(aP b
)(aII b
I

)(aR b
 : aP Ibگزینهی  aبر گزینهی  bبرتری دارد ،زیرا بیشترین توانمندی a
با کمترین کاستی آن همراه شده است.
 : aI Ibهر دو جریان رتبهبندی مثبت و برابر هستند.

ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
برابر سوانح طبیعی ...

1
) ∑ π ( x, a
n − 1 x∈A
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رابطهی :4

بهترین گزینه است (رابطهی .)3
(جریان رتبهبندی منفی یا جریان ورودی)
رابطهی :3

شرح

: aR Ibگزینهها مقایسه ناپذیرند ،زیرا توانمندی گزینهی  aبا کاستی
کم گزینهی دیگر همراه شده است .این امر به طور معمول وقتی اتفاق
میافتد که گزینهی  aدر مجموعه معیارهایی که گزینهی  bضعف
دارد ،قوی است و در مقابل ،گزینهی  bدر معیارهای دیگر نسبت به
گزینهی  aقویتر است .در این صورت گزینهها قابل مقایسه نیستند.
تصمیمگیرندگان همیشه خواهان رتبهبندی کامل هستند ،زیرا
تصمیمگیری ســادهتــر خــواهــد ب ــود .مــحــاســبـهی جــریــان خالص
رتبهبندی این امکان را فراهم میکند (رابطهی .]24[ )5
رابطهی :5

)Φ (a) = Φ + (a) − Φ − (a

ایــن جریان حاصل تــوازن میان جریانهای رتبهبندی مثبت و
منفی اســت .جــریــان خالص بــاالتــر نشاندهندهی گزینهی برتر
است .این نسخه از روش را  PROMETHEE IIمینامند .بنابراین
رتبهبندی کامل به وسیلهی  PROMETHEE IIاینگونه خواهد
بود (رابطهی .)6
رابطهی :6

)(a)  (b

اگر

)(a)  (b

اگر

)(aPII b
 II
)(aI b

یافتههایپژوهش
شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی

انتخاب شاخصها در مطالعات مربوط به تــابآوری باید بر اساس
توجه به دو مالک صورت گیرد .1 :توجیه بر مبنای ادبیات موجود
در مورد تناسب آن با تــابآوری؛  .2قابل دسترس بودن دادههــای
کیفی از منابع .شاخصها میتوانند به عنوان مجموعهای از شرایط
اولیه عمل کنند ،که کارآیی برنامهها ،سیاستها و مداخالتی که
به شکلی خاص بــرای بهبود ت ــابآوری سوانح طراحی شدهاند ،را
اندازهگیری کنند .در این پژوهش ابتدا تمامی شاخصهای تابآوری
در پژوهشهای خارجی استخراج گردید ،سپس شاخصها بر حسب
فراوانی و ابعاد ،طبقهبندی و در نهایت با توجه به مسئلهی مورد
مطالعه انتخاب شدند.

تعیین وزن شاخصها با استفاده از مدل ()AHP

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی بــرای استخراج مقیاسهای نسبی از
ی زوجی دادههای گسسته و پیوسته استفاده میشود .این
مقایس ه 
مقایسهها ممکن است برای اندازهگیریهای واقعی به کار رود یا این
که نشاندهندهی وزن نسبی ترجیحات باشد [ .]25در این پژوهش
برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخصهای تابآوری اقتصادی
و نهادی 32 ،پرسشنامه در قالب روش وزندهــی  1تا  9توماس ال
ساعتی به وسیلهی کارشناسان و متخصصین داخلی و خارجی
صاحبنظر در زمینهی ت ــابآوری جـمـعآوری شــد .سپس به دلیل

جدول  :5تعریف عملیاتی شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی [نگارنده]

متغیر
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بستر نهادی
تابآوری نهادی

بهار و تابستان

i1

بعد

شاخص

تعریف عملیاتی
وضعیت آ گاهی از وجود نهادهایی در ارتباط با مدیریت بحران ،وجود گروههای داوطلب در محله،
میزان پایبندی به دستورالعملهای قانونی در جهت پیشگیری از حــوادث ناشی از زلزله ،میزان
مشارکت در تصمیمگیری برای محله ،وجود مشوقهای (مالی یا فنی) برای آمادگی از طریق مشارکت
با شهرداری در مورد مقاومسازی و نوسازی مسکن ،مسئولیتپذیری نهادها.

i3

عملکرد نهادی

میزان رضایت ساکنین محله از وضعیت عملکردی نهادهای مؤثر در کاهش خطر زلزله.

e1

میزان خسارت

میزان خسارت احتمالی و وارده به خانوارها در اثر وقوع زلزله ،میزان آسیبپذیری اموال و داراییهای
آنها در تهران (مغازه ،مسکن و ،)...نسبت اموال (ساختمان و زمین) خارج از شهر تهران از نظر ارزش،
میزان آسیبپذیری منبع تأمین شغل و «محکم ،ایمن و ثابت» کردن وسایل درون منزل خود ،جهت
کاهش خسارات مالی در مقابل زلزله.

i2

ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
برابر سوانح طبیعی ...

e2

e3

تابآوری اقتصادی

روابط نهادی

وضعیت روابط ساکنین محله با نهادهای محلی مثل شورا و شهرداری ،همکاری نهادها در تسهیل
قوانین ،دادن اعتبارات ،وام و ...برای ساخت و ساز مسکن مقاوم ،آموزشهای الزم برای واکنش
مناسب و سریع از طرف نهادها و میزان جوابگویی نهادهای خدماتی در صورت وقوع.

ظرفیت یا توانایی جبران خسارات وارده به اموال از طریق میزان پسانداز ،استفاده از اعتبارات مالی
ظرفیت یا توانایی جبران
بانکها یا نهادهای دیگر برای نوسازی و مقاومسازی مسکن و میزان حمایتهای مالی نهادهای
خسارات
دولتی و محلی.
توانایی برگشت به
شرایط مناسب

میزان توانایی خانوارها برای برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب بعد از زلزله با توجه به میزان
کسب حمایتهای مالی از اقوام یا خویشانی که خارج از تهران هستند ،پیشبینی زمان به دست آوردن
شغل جدید در صورت از دست دادن شغل اول و میزان مهارتهای شغلی و تخصصی افراد.

تفاوت در مقایسهها زوجی صورت گرفته به وسیلهی کارشناسان ،از
روش  Copelandبرای ادغام مقایسهها صورت گرفت .سپس وزن
نسبی و بعد وزن مطلق شاخصهای مــورد مطالعه محاسبه شد
(تصویر .)3

تصویر  :3وزن نهایی شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی

نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخصهای مــورد مطالعه،
شاخص میزان خسارت با وزن  0/383و شاخص ظرفیت جبران
خسارت با وزن  0/281از بعد اقتصادی ،دارای بیشترین اهمیت،
شاخص عملکرد نهادی از بعد نهادی با وزن  0/127و شاخص
توانایی بازگشت از بعد اقتصادی با وزن  0/104در شرایط متوسط از
نظر اهمیت و شاخصهای بستر نهادی و روابط نهادی از بعد نهادی
با اوزان  0/056و  0/049به ترتیب دارای کمترین اهمیت در بین
شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی هستند.

بحث
یافتههای تابآوری اقتصادی

ج ــدول  :6میانگین ابـعــاد و مؤلفههای بعد اقـتـصــادی تـ ــابآوری در
خانوارهای محلههای چهارگانه

میزان ظرفیت توانایی
محل سکونت
خسارت جبران بازگشت

تابآوری
اقتصادی

قیطریه
(منطقهی )1

64/42 71/98

59/72

66/50

ستارخان
(منطقهی )2

59/52

52/19

42/46

52/60

نارمک
(منطقهی )8

28/71 43/58

29/88

34/84

قلعهمرغی
(منطقهی )17

31/31

24/79

26/42

27/92

کل خانوارها

39/62 42/53 51/60

45/47
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ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
برابر سوانح طبیعی ...

همانطوری که در مبانی نظری نیز اشاره شد تــابآوری به معنای
بازگشت یک جامعه به حالت قبل از حادثه است؛ همچنین تابآوری
دارای چهار بعد اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی و نهادی است که دو
بعد اقتصادی و نهادی آن به عنوان معیارهایی که میتوانند در
راستای حفظ و تقویت تابآوری در سطح جامعه مورد استفاده قرار
گیرند موضوع کار این پژوهش بوده است.
تــابآوری در بعد اقتصاد بیشتر به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی
افــراد و جوامع در برابر سوانح مختلف ،به طوری که آنها را قادر
به کاهش خسارات ناشی از مخاطرات ســازد ،تعریف میشود .در
پژوهش حاضر شاخصهایی جهت شناسایی میزان ت ــابآوری
خانوارها و تعیین وضعیت هر کدام از محلههای شهر تهران انتخاب
و مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایجی که در این زمینه به
دست آمد مشخص شد که از میان شاخصهای مورد مطالعه در
بعد اقتصادی ،شاخص میزان خسارت و ظرفیت جبران با وزنهای
 0/383و  ،0/281دارای بیشترین اهمیت و شاخص توانایی
بازگشت با وزن  0/104از نظر اهمیت در شرایط متوسط قرار گرفتند.
یکی از شاخصهای مهم تــابآوری اقتصادی در زمینهی ارزیابی
میزان تابآوری خانوارهای ساکن در محلههای شهر تهران ،میزان
و شدت خساراتی است که به اموال و داراییهای افراد و خانوارهای
ساکن در جامعه وارد میشود؛ به همین دلیل در این شاخص میزان
خسارت احتمالی و وارده به خانوارها در اثــر وقــوع زلزله با میزان

آسیبپذیری امــوال و دارایـیهــای آنهــا در تهران (مغازه ،مسکن
و ،)...نسبت اموال (ساختمان و زمین) خارج از شهر تهران از نظر
ارزش و میزان آسیبپذیری منبع تأمین شغل آنها در مقابل زلزله
مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به آن میتوان گفت که محلهی
قیطریه در منطقهی یک با  71/98درصد بیشترین میزان تابآوری
و محلهی قلعهمرغی در منطقهی  17با  31/31درصــد کمترین
میزان تابآوری را به دست آوردهاند .همچنین از نظر ظرفیت جبران
خسارت پیش آمــده در بین خانوارها ،وضعیت ظرفیت یا توانایی
جبران خسارات وارده به اموال از طریق میزان پسانداز ،استفاده از
اعتبارات مالی بانکها یا نهادهای دیگر برای نوسازی و مقاومسازی
مسکن در بین خانوارهای ساکن در محلههای نمونه ارزیابی شد که
با توجه به نتایج آن میتوان گفت که محلههای قیطریه و ستارخان
بیشترین و محلههای قلعهمرغی و نارمک کمترین میزان تابآوری
را داشتهاند .یکی دیگر از شاخصهای تأثیرگذار تــابآوری در بعد
اقتصادی ،توانایی بازگشت خانوارها و جامعهی سانحهزده به شرایط
شغلی و مالی مناسب برای ادامهی زندگی و حیات در جامعه است؛
به همین دلیل وضعیت توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی
مناسب خانوارها پس از زلزله با توجه به میزان کسب حمایتهای
مالی از اقــوام یا خویشانی که خــارج از تهران هستند ،پیشبینی
زمــان به دســت آوردن شغل جدید در صــورت از دســت دادن شغل
اول و همچنین میزان مهارتهای شغلی و تخصصی افــراد در بین
خانوارهای محلههای نمونه ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که محلههای قیطریه و ستارخان بیشترین تــابآوری و
خانوارهای محلههای نارمک و قلعهمرغی کمترین ت ــابآوری را
داشتهاند (جدول  6و تصویر .)4

ستارخان به ترتیب بیشترین و محلههای نارمک و قلعهمرغی به
ترتیب کمترین میزان تابآوری را داشتهاند.
جدول  :7میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد نهادی تاب آوری درخانوارهای
محلههای چهارگانه

محل سکونت

تصویر  :4پرا کندگی میزان تابآوری اقتصادی با توجه به میانگین کل
به تفکیک محلهها

یافتههای تابآوری نهادی
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در بعد نهادی نیز تابآوری به وسیلهی ظرفیت جوامع برای کاهش
خطر و ایجاد پیوندهای سازمانی در یک جامعه ارزیابی میشود.
متغیرهایی چون بستر و زیرساخت نهادها ،روابط نهادی و عملکرد
نهادها در ایــن بعد جهت ارزیــابــی ت ــابآوری در سطح محلههای
شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج مطالعات صورت گرفته
نشان داد که از میان این شاخصها در سطح محلههای شهر تهران
شاخص عملکرد نهادی با وزن  0/127در شرایط متوسط از نظر
اهمیت و شاخصهای بستر و روابط نهادی با وزنهــای  0/056و
 0/049به ترتیب دارای کمترین اهمیت هستند.
یکی از شاخصهایی که در بعد نهادی تــابآوری در سطح محلهها
به عنوان شاخص تأثیرگذار مورد مطالعه قرار گرفت ،بستر و زیرساخت
نهادی است که به اصل و اساس نهادها در سطح جامعه مبنی بر وجود
و یا عدم وجود آنها میپردازد .با توجه به آن میتوان گفت که در
ً
مجموع به لحاظ مؤلفههای بعد نهادی تقریبا تمام محلهها به نوعی
شبیه هم هستند؛ به طوری که در میزان تابآوری نهادی در محلههای
ً
مختلف تقریبا شرایط یکسانی وجود دارد که این امر به سیاستها و
برنامههای نهادهای مختلف و متولیان امر مدیریت سوانح در جامعه بر
ً
میگردد و از این حیث که همهی محلهها در شهر تهران قرار دارند طبعا
باید وضع به همین صورت باشد .در این رابطه محلههای ستارخان
و قیطریه بیشترین میزان تابآوری و محلههای نارمک و قلعهمرغی
کمترین تابآوری را داشتهاند (جدول  7و تصویر .)5
شاخص وضعیت روابط نهادها با توجه به میزان ارتباط با نهادهای
محلی مثل شورا و شهرداری ،همکاری نهادها در تسهیل قوانین،
دادن اعــتــبــارات ،وام و  ...ب ــرای ســاخــت و ســاز مسکن مــقــاوم،
آمــوزشهــای الزم بــرای واکنش مناسب و سریع از طــرف نهادها و
میزان جوابگویی نهادهای خدماتی در صورت وقوع زلزله است که
از این لحاظ با توجه به مناطق مختلف میتوان گفت که محلههای
ســتــارخــان و قیطریه بــه ترتیب بیشترین و محلههای نــارمــک و
قلعهمرغی به ترتیب کمترین میزان تابآوری را داشتهاند.
شاخص دیگر برای تعیین میزان تــابآوری در بعد نهادی ،میزان
رضایت از عملکرد نهادهای مختلف در کاهش خطر زلزله و میزان
رضایت مردم از آنها است که در این رابطه محلههای قیطریه و

بستر
نهادی

عملکرد
نهادی

روابط
نهادی

تابآوری
نهادی

قیطریه
(منطقهی )1

45/18 52/62 54/34

51/08

ستارخان
(منطقهی )2

52/61

48/52 55/82

52/35

نارمک
(منطقهی )8

41/38

42/61 46/72

43/35

قلعهمرغی
(منطقهی )17

47/21

کل خانوارها

39/27 42/13

43/30

43/90 49/32 48/89

47/52

تصویر  :5پرا کندگی میزان تابآوری نهادی با توجه به میانگین کل به
تفکیک محلهها

صهــای تـ ـ ــابآوری از طــریــق روش
رتـبـ هبـنــدی شــاخ ـ 
PROMETHEE
تشکیل ماتریس اولیهی دادهها

پس از تعیین میزان اولــویــت و اهمیت ابعاد و شاخصهای مورد
مطالعه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،مقادیر مربوط
ی هر محله ،با
به شاخصهای اقتصادی و نهادی برای خانوارها 
استفاده از روابط شمارهی  7به دست آمد.
رابطهی :7

3

)I = ∑ (eiwi
i =1

3

; ) E = ∑ (ei wi
i =1

(که در این روابط =I :میزان تابآوری نهادی =E ،میزان تابآوری
اقتصادی  =wi ،وزن شاخصها که از طریق پرسشنامهی خبرگان
و تکنیک  AHPبه دست آمده = ii ،شاخصهای تابآوری نهادی
و  = eiشاخصهای تــابآوری اقتصادی اســت) .میزان تــابآوری
اقتصادی و نهادی محلههای مورد مطالعه سنجیده شد.

جدول  :9میزان تفاوت هر محله با سایر محلهها

تشکیل ماتریس تصمیمگیری

به منظور تشکیل ماتریس تصمیمگیری ،شاخصها در ستونها
و گزینهها در سطرهای ماتریس قــرار میگیرند .سطر اول ماتریس
تصمیمگیری به شاخصها ،سطر دوم به وزن شاخصها (با استفاده
از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی به دست آمده است) ،سطر سوم به نوع
شاخصها (نشاندهندهی حداکثری یا حداقلی شدن شاخصها
است) و سطر چهارم به نوع معیار تعمیمیافته که میتواند یکی از
شش معیار موجود باشد ،اختصاص دارد .در سایر سطرهای ماتریس
محلههای مورد مطالعه (گزینهها) نوشته میشود .جدول  8ماتریس
تصمیمگیری را نشان میدهد.
جدول  :8ماتریس تصمیمگیری [ بر اساس یافتههای پژوهش]

میزان خسارت

ظرفیت جبران

توانایی بازگشت

بستر نهادی

روابط نهادی

وزن

عملکرد نهادی

شاخص

0/127 0/049 0/056 0/104 0/281 0/383

نوع شاخص Min

Max

Max

Max

Max

Max

معیار
تعمیمیافته

3

3

3

3

3

3

ستارخان

44

52

42

56

49

52

نارمک

59

29

30

47

43

41

قیطریه

31

64

60

53

45

54

قلعهمرغی

72

25

26

43

39

47

محاسبهی میزان تفاوت هر گزینه با سایر گزینهها

12  0
 0.12
100  0

P3 (1,2) 

میزان تفاوت
گزینهی A1
با سایر گزینهها
میزان تفاوت
گزینهی
 A2با سایر
گزینهها
میزان تفاوت
گزینه A3
با سایر گزینهها
میزان تفاوت
گزینهی A4
با سایر گزینهها

نارمک

15

23

12

9

6

11

قیطریه

0

0

0

3

4

0

قلعهمرغی

28

27

16

13

10

5

ستارخان

0

0

0

0

0

0

قیطریه

0

0

0

0

0

0

قلعهمرغی

13

4

4

4

4

0

ستارخان

13

12

18

0

0

2

نارمک

28

35

30

6

2

13

قلعهمرغی

41

39

34

10

6

7

ستارخان

0

0

0

0

0

0

نارمک

0

0

0

0

0

6

قیطریه

0

0

0

0

0

0

جدول  :10میزان برتری هر گزینه با گزینههای دیگر
شاخص میزان ظرفیت توانایی بستر روابط عملکرد
خسارت جبران بازگشت نهادی نهادی نهادی
محله
نارمک

میزان تفاوت
محلهی ستارخان قیطریه
با سایر محلهها
قلعهمرغی

0/11 0/06 0/09 0/12 0/23 0/15
0

میزان تفاوت محله
قیطریه با سایر
محلهها
میزان تفاوت محله
قلعهمرغی با سایر
محلهها

ستارخان

0

0/05 0/10 0/13 0/16 0/27 0/28

ستارخان

میزان تفاوت محله
نارمک با سایر قیطریه
محلهها
قلعه مرغی

0

0/04 0/03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/03 0/03 0/04 0/04 0/13
0

0/18 0/12 0/13

0

0
0/02

نارمک

0/13 0/02 0/6 0/30 0/35 0/28

قلعه مرغی

0/07 0/06 0/10 0/34 0/39 0/41

ستارخان

0

0

0

0

0

0

نارمک

0

0

0

0

0

0/06

قیطریه

0

0

0

0

0

0
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محاسبهی) π (a, b

پس از محاسبهی تمام  Pjها نوبت به محاسبهی مجموع موزون
برتری گزینهی  aنسبت به  bمیرسد که با )  π (a, bنشان داده
میشود و بر اساس رابطهی ) π (a, b ) = ∑ w p (a, b), (∑ w = 1صورت
میگیرد .در این رابطه  w jوزن شاخص  jام است .به عنوان مثال
مقدار) π (1,2برابر است با رابطهی :8
k

j

j =1

k

j

j

j =1

* 1,2 0.15 * 0.383 0.23 * 0.281 0.12 * 0.104 0.09
0.056 0.06 * 0.049 0.11* 0.127 0.15651

پس از محاسبهی همهی مقادیر ) π (1,2مجموع  ، πبرای همهی

ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در
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در این مرحله بر اساس رابطهی ) d j (a, b)  f j (a)  f j (bمیزان
تفاوت هر یک از گزینهها ،در هر یک از شاخصها نسبت به یکدیگر
سنجیده میشود f j (a) .برابر نمرهی گزینهی  aدر شاخص  jام و
) f j (bبرابر نمرهی گزینهی  bدر شاخص  jاست .در اینجا با توجه
به اینکه جوابها در محدودهی صفر الی  100قرار دارند ،بنابراین
 dمیتواند حداکثر برابر  100و حداقل برابر صفر باشد .البته باید
توجه داشت که  dبرای شاخصهای  Maxزمانی معنادار خواهد
بود که ) f j (a) > f j (bباشد .این رابطه برای شاخصهای Min
برعکس است.
محاسبهی )Pj(a, b
این مقدار از قــرار دادن  d iدر تابع برتری مربوط به هر شاخص به
دست میآید .مقدار  Pدر بازه  100-0خواهد بود .برای مثال مقدار P
محلهی ستارخان و نارمک در شاخص سوم ) P3 (1,2برابر است با

شاخص میزان ظرفیت توانایی بستر روابط عملکرد
خسارت جبران بازگشت نهادی نهادی نهادی
محله

جدول  :11میزان مجموع موزون برتری گزینهها
π (4,1) = 0

π (3,1) = 0.10477

π (2,1) = 0

π (1,2) = 0.15651

π (4,2) = 0.00762

π (3,2) = 0.25764

π (2,3) = 0

π (1,3) = 0.00364

π (4,3) = 0

π (3,4) = 0.31885

π (2,4) = 0.06939

π (1,4) = 0.21828

∑ π (4, x ) = 0.00762

∑ π (3, x ) = 0.68126

∑ π (2, x ) = 0.06939

∑ π (1, x ) = 0.37843

∑ π (x,4) = 0.60652

∑ π (x,3) = 0.00364

∑ π (x,2) = 0.42177

∑ π (x,1) = 0.10477

گزینهها از طریق رابطهی  9به دست میآید.
رابطهی :9

)∑ π (1, x ) = π (1,2) + π (1,3) + π (1,4
)∑ π (x,1) = π (2,1) + π (3,1) + π (4,1

محاسبه  Φ +و Φ −
جریان اولویتبندی مثبت  Φ +نشان میدهد که هر گزینه نسبت
به سایر گزینهها به چه میزان اولویت دارد .جریان اولویتبندی منفی
 Φ −نیز نشان میدهد که دیگر گزینهها به چه اندازه در یک گزینهی
خــاص برتری دارن ــد .بنابراین بزرگترین) Φ + (aو کوچکترین
−
) Φ (aبهترین گزینهها هستند .به منظور محاسبهی مقدار Φ −
و  Φ +از رابطهی  10استفاده میشود.

1 
  ( x, a ) 
n  1  xA


رابطهی :10


1 
  ( a, x ) 
n  1  xA
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−

جدول  :12مقادیر محاسبه شده  Φو Φ
+

Φ+

Φ−

ستارخان

0/126143

0/034923

نارمک

0/02313

0/14059

قیطریه

0/227087

0/001213

قلعهمرغی

0/00254

0/202173

محله
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محاسبهی  Φو اولویتبندی نهایی

بــه منظور اولــویـتبــنــدی نهایی محلههای م ــورد مطالعه از نظر
شاخصهای تــابآوری باید جریان خالص اولویتبندی بیرونی را
براساس رابطهی )  Φ (a ) = Φ + (a ) − Φ − (aمحاسبه کرد،

که نشاندهندهی میزان قــدرت هر گزینه نسبت به سایر گزینهها
است .در این حالت هر چه میزان  Φباالتر باشد ،نشاندهندهی
وضعیت مناسبتر آن محله از نظر شاخصهای ت ــابآوری مورد
مطالعه است .جدول  13نتایج حاصل از محاسبهی جریان خالص
اولویتبندی بیرونی محلهها را نشان میدهد.
جدول  :13اولویتبندی نهایی محلههای مورد مطالعه

محله

اولویتبندی نهایی

رتبه

قیطریه

0/225873

1

ستارخان

0/09122

2

نارمک

-0/11746

3

قلعهمرغی

-0/19963

4

نتایج تحقیق نشان داد که از نظر شاخصهای تــابآوری نهادی
و اقتصادی ،محلهی قیطریه با مـیــزان  Φ =0/225و محلهی
قلعهمرغی با  Φ =0/199به ترتیب در رتبههای اول و آخر و محلهی
ستارخان و نارمک با مقدار  Φ =0/091و  Φ =0/117به ترتیب در
رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

نتیجهگیری

امــروزه «تحلیل و افزایش ت ــابآوری نسبت به سوانح طبیعی» به
ی که در حال حاضر
حوزهای مهم و گسترد ه تبدیل شده است به طور 
از حرکت همزمان و متقابل توسعهی پایدار و مدیریت سوانح به سمت
افزایش تــابآوری بحث میشود .بر این اســاس ،تحلیل و افزایش
تــابآوری سیستمهای انسانی و محیطی در برابر سوانح طبیعی در
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از تابآوری در بین گروهها یا نواحی خاص صورت گیرد ،تا در نتیجه
آسیبپذیری به صورت فراگیر کاهش یابد.
«جامعهی تابآور در برابر سوانح» یک ایدهآل است؛ هیچ جامعهای
هرگز نمیتواند به طور کامل از مخاطرات طبیعی و انسانی ایمن باشد.
میتوان گفت جامعهی تابآور در برابر سوانح ،جامعهای است که
بیشترین امنیت را دارد و میتوان دانش طراحی و ساخت را برای
کاهش آسیبپذیری در زمینهی مخاطرات طبیعی به وسیلهی
معیارهای کاهش خطر سوانح به کار گرفت که در واقع مجموعهای
از اقدامات یا فرآیندهایی است که در رسیدن به تابآوری در سطح
جامعه مهم است .مروری بر تحقیقات و پژوهشهای موجود ،حاکی
از ایــن اســت که پژوهش در زمینهی ت ــابآوری نسبت به سوانح
ش چندانی
طبیعی در مراحل نوباوگی خود قرار دارد؛ به عالوه پژوه 
از تابآوری در بستر و زمینهی شهری و در پیوند با اجتماعات محلی
صورت نگرفته است .نوباوگی پژوهش تــابآوری در دنیا ،در ایران
نیز خود را نشان داده است؛ به طوری که پژوهشها و طر حهای
ً
انجامشده نیز عمدتا یا بر روی ابعاد فیزیکی ،کالبدی و فنی است یا
بر روی عواقب و تأثیرات مختلف حاصل از وقوع سوانح و مدیریت
عامرانهی آن است.
این پژوهش با هدف ارزیابی میزان تــابآوری اقتصادی و نهادی
خانوارهای ساکن در محلههای شهر تهران جهت شناسایی میزان
ظرفیت و توانایی بازگشت آنها در مواجهه با سانحهی احتمالی زلزله
انجام شد .با توجه به نتایج و یافتههایی که به دست آمد مشخص
گردید که محلههای مورد مطالعه در موقعیتهای متفاوتی قرار دارند.
میتوان گفت که از لحاظ بعد اقتصادی در نهایت رونــدی نزولی
در میزان تــابآوری به ترتیب از محلههای قیطریه و ستارخان به
نارمک و قلعهمرغی مشاهده میشود .تحلیل توصیفی دادههای بعد
اقتصادی تابآوری نشان داد که میانگین «میزان تابآوری» برای
کل خانوارهای نمونه  45/47است که این مقدار برای خانوارهای
محلههای مناطق قیطریه و ستارخان بیشتر از میانگین کل و برای
خانوارهای محلههای نارمک و قلعهمرغی ،پایینتر از میانگین کل
است .همچنین در زمینهی بعد نهادی هم روندی نزولی در میزان
ت ــابآوری از بعد نهادی به ترتیب از محلههای  2و  1به  8و 17
مشاهده میشود .تحلیل توصیفی دادههــای بعد نهادی تابآوری
نشان داد که میانگین «میزان تابآوری» برای کل خانوارهای نمونه
 45/52است .که این مقدار برای خانوارهای محلههای مناطق  1و
 2بیشتر از میانگین کل و به ترتیب برابر با  51/08و  52/35و برای
خانوارهای محلههای مناطق  8و  ،17پایینتر از میانگین کل و به
ترتیب برابر با  43/35و  43/30است.
همچنین رتبهبندی محلههای ســتــارخــان ،نــارمــک ،قیطریه و
قلعهمرغی با استفاده از روش  PROMETHEEنیز نشان داد که
محلهی قیطریه با میزان  Φ =0/225و محلهی قلعهمرغی با میزان
 Φ =0/199به ترتیب در رتبههای اول و آخر و محلهی ستارخان
و نارمک با مقدار  Φ =0/091و  Φ =0/117به ترتیب در رتبههای
دوم و سوم از نظر شاخصهای تــابآوری نهادی و اقتصادی قرار
دارند که این امر گویای شرایط نامناسب محلهی قلعهمرغی و نارمک
از نظر تابآوری اقتصادی و نهادی است.

با توجه به اهمیت روزافزون و ضروری مسئلهی تابآوری جوامع در
جهت مقابله با سوانح و کاهش خسارات ناشی از آن ،در این پژوهش
به منظور افزایش تــابآوری محلههای شهری به ویژه محلههای
مورد مطالعه پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشود:
•گسترش و تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی همهجانبه
و هماهنگ برای شناخت و کاهش خطرات ناشی از
سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه با اولویت خطر زلزله و
ساماندهی و حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی.
•افزایش هماهنگی و ملزم ساختن سازمانهای مسئول در
امر مدیریت بحران.
•پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در جامعه و
افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید.
•ایجاد مدیریت و سازماندهی الزم برای آمادگی ،مقابله و
اقدام مؤثر جهت کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی
و ایجاد فرماندهی واحد بحران تا پایان دورهی بحران.
•مشخص کردن نقش و مسئولیتهای مدیران شهری بر
اساس برنامههای جامع مدیریت سوانح طبیعی.
•استفاده از دانش ،نوآوری و آموزش برای ایجاد فرهنگ
امنیت و تابآوری در جامعه.
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