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Abstract 

Natural Disasters have brought numerous casualties, damages, and financial losses throughout 

the years in Iran. In this paper, the importance of public participation of institutions and people 

in disasters management is discussed. Afterward, ten types of key measures to increase the 

success of public participation as well as three criteria related to speed, quality, and 

effectiveness, all three of which are positive criteria, were considered. To carry out the decision-

making process, the methods were ranked using a multi-criteria decision-making method to 

select the best method in the last step. For this purpose, the Shannon entropy method was used 

to weight the criteria and the Topsis method was used to rank the measures. Outcomes of ten 

types of key measures illustrate that support for trustworthy sovereignty and commitment in the 

first place, the need to define common goals and interests in the second place, determination of 

unity between institutions and people in the third place, determining effective leadership of the 

government in the fourth place, finding common approaches to achieving the goal in fifth place, 

ensuring transparent and effective communication in the sixth place, clarification of roles and 

responsibilities in the seventh place, investment in the accurate performance of processes in the 

eighth place, increasing government staff time to facilitate and support processes in the ninth 

place, and managing and monitoring problems in partnerships are ranked in the tenth place. 
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 مقاله :  نینحوه ارجاع به ا
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 202 -222 صص 0011، پاییز  و نهم یس ۀسال دهم، شمار ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

 بندی اقدامات کلیدی جهت افزایش مشارکت عمومی در مدیریت سوانح طبیعی در ایراناولویت
 

 )رانیا–هانشگا, ترران، ترران  ،یزن هایهانشکد, سیپره ،زیستط یط هانشکد, استاه - 0گراحمد نوحه

 )رانیا –هانشگا, ترران، ترران  ،زیستط یط تی یبرناطهتشته  یهلتر - ینینائ یعلو یعل

 )رانیا –هانشگا, ترران، ترران  ،یدتولوژیاتشد تشته الوه یلاتشناس -نوه,  یعباس طهرر,
 

 02/3/0011: تصویب تاریخ         8/2/0011تاریخ بازنگری:         02/0/0011: دریافت تاریخ

 

 چکیده

سوانط  بیعی از گذشته تا لنون هت لشوت ایران، تلفا  جانی و خس اتا  ط الی زراوان ی تا ب ه ب ات  وته, 

, س وانط پرهاخت ه ش دهت این طقاله به ل وم اهمیت طشاتلت عموطی نراهها و طرهم هت طدیریت این  است)

ه, نوع از اقداطا  للیدی هت جرت از ایش طوزقیت هت طش اتلت عم وطی و همین ین س ه  توازاین .است

, هت نظ ر گرزت ه ش دباشند، طعیات طرتبط با سرعت، لیفیت و اثربخشی له هر سه ج و طعیاتهای طثبت طی

بندی نموه, ها تا تتبهی چندطعیات,  نگیرگیری با استفاه, از توش تصمیمجرت انجام زر یند تصمیم) است

ت از توش  نتروپ ی ش انون ب رای ترین توش طوجوه انتخاب شوه) برای ای ن طنظ وتا هت طرحله  خر برینه

رای ه, نوع از این ب هایازته استفاه, شد) TOPSISها از توش بندی گ ینهها و جرت تتبهههی به طعیاتوزن

هت تتبه اول، ل  وم تعری ا اه دا  و  اعتماهقابلپشتیبانی حالمیت و تعرد  ههدطی، نشان اقداطا  للیدی

حالمی ت  ط ثثرطنازع طشترک هت تتبه هوم، تضمین ات اه بین نراهها و طرهم هت تتبه سوم، تضمین تهبری 

ا مین ان از اتتب ا  هت تا, تسیدن به اهدا  هت تتبه پ نجم،  پیدا لرهن تویکرههای طشترکهت تتبه چراتم، 

هت جر ت  یگذاتهیس رطاهت تتب ه هف تم،  هاها و طسئولیتسازی نقششفا هت تتبه ششم،  طثثرفا  و ش
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هت  ن دهایاز زر  یبانیو پش ت لیتس ر یزطان لاتلنان هولت برا شیاز اهت تتبه هشتم،  ندهایزر  قیهق یاجرا

 اند)گرزتهی هت تتبه ههم قرات و نظات  بر طشکلا  هت توابط طشاتلت تیریطدتتبه نرم و 

 TOPSIS.،گیریتصمیمسوانط  بیعی، طشاتلت عموطی،  طدیریت هت: هاهکلیدواژ

 مقدمه -0

 ایج اه ب رای ز راوان  بیعی ی ا طص نوعی تعری ا ل ره ل ه هاتای پتانس یل تخداههای عنوانبه توانتا طی سوانط

تعاطلا  خه را  ب ا  ،شرایط خاص هت )0(7109،لرنالوا (دهستن یزیستط یط زیر ساختاتی و یا ،های اجتماعی سیب

ایج اه عملکره عاهی جاطع ه ش وه ل ه طتض من هت ، یعنی اختلال ایجاه ب رانطمکن است طنجر به  های انسانیسیستم

هید, و از توان ایی س ازگاتی ب ا جاطع ه  س یب استط یهی ب تگ طاهی، اقتصاهی، یا زیستخساتا  تلفا  انسانی، 

ه ل اظ تاتیخی، تخداه سوانط  بیعی یکی از طوانع توس عه جواط ع طختل ا هت   ول ب )7(7102 تویگ،  هتوطیزراتر 

ه ای ناش ی هایی له از ب رانطیلاهی، تالتیک 0021اطا به هلیل جنگ جرانی هوم هت ههه ؛ تزته استتاتیخ به شمات طی

نی   ب ه ل ات ب ره, ش وند و ب ه ها تا حدی هت براب ر س وانط  بیع ی از این جنگ  طوخته شد، باعث شد تا این تالتیک

 ب  رانط دیریت  "اصهلاحا  للی طانند  ،هت حال حاضر )3(0077 الکساندت، های لاهش خهر تبدیل شوند استراتژی

، ل اهش  س یب ب ه زن دگی هت جر تیازته برای تعریا اقداطا  اس تانداته و س ازطان "لاهش تیسک بلایا  "یا و  "

توان د طی اق داطا ای ن  )(7100،  سازطان طدیریت اض هرات اس ترالیا گیرندات طیقر طوتهاستفاه,زیست طالکیت و ط یط

تخصصی تش ته ط دیریت هت اهبیا   از لاهش تیسک سوانط  بیعی تعاتیا طختلفی  وتی جاطعه تا از ایش ههد)تاب

ل اهش  تاس تایهت ها اس تراتژیو  هاگس تره, ب ه طعن ی توس عه و ل اتبره سیاس ت  وتب هاط ا ، وج وه هاته ب ران

 عنوانب ه) بلای ای  بیع ی 0(0000 بلایکای و همک اتان،  تپذیری و خهرا  بلایای  بیعی هت سراسر جاطعه اس سیب

ش د, تی ی ه ا برناط هله بای د ب رای  ن بلندطد هات و طشکلا  تیشه عنوانبهشوند، بلکه حواهث یک توز, تلقی نمی

اط ا  ختل اشاطل انواع طختلفی از اقداطا  ط  وتللیبهریت تیسک لات طد ) طدی2(7100 واطسلر،  شوند، هید, طیباشد

نیازه ای  تز ع لنند له از شرایط خاص ط لی طهلع باش ند وطرتبط است) این تویکرههای یکپاتچه زطانی برتر لات طی

 )9(7117 نوتیس و همکاتان،  ط لی تا طوته هد  قرات ههند

ب وه,  2ه ایوگوچ اتچوب  ،تا ب ه اط روز هرا  ناشی از بلایای  بیعیبرناطه تدوین شد, جرت لاهش خ طثثرترین

 7112له توسط لشوتهای عضو سازطان طلل طت د هت لنفرانس جرانی ل اهش بلای ا هت لوب ه ژاپ ن هت ژانوی ه  است

                                                           
1 (Kornakova, 2016) 

2 (Twigg, 2015) 

3 (Alexander, 1988) 

4 (Blaikie et al., 1994) 

5 (Wamsler, 2014) 

6 (Norris et al., 2008) . 

7 Hyogo 
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لند له پ ن  اولوی ت تا طشخ  طی جانبههمههای حمایتی ) این چاتچوب تعداهی از زعالیتطوته طوازقت قرات گرزت

 )(7102 تویگ، ه گیرتا هت نظر طی طثثردام اصلی برای اق

ش د, هت نظ ر گرزت ه ی ک اولوی ت طل ی و ط ل ی  عنوانبه، له لاهش تیسک بلایا شوها مینان حاصل  )0

 است؛

 ؛هشدات زوههنگام هایتوسعه سیستمشناسایی، اتزیابی و نظات  بر خهرا  بلایای  بیعی و  )7

 ؛شوههت تمام سهوح استفاه,   وتیتاباز هانش، نو وتی و  طوزش برای ایجاه زرهنگ ایمنی و  )3

 ؛لاهش عواطل اساسی خهر )0

 )خهر هت تمام سهوح طثثر طاهگی بلایا برای والنش تقویت  )2

ط دنی هت س هوح طل ی و ط ل ی ط وته اس تفاه, ق رات  واط عه ا و جگستره, توس ط هولت  وتبهاین چاتچوب 

، ط وته تواز ق لش وتها ق رات 7102چاتچوب سندای نی  پیراطون لاهش تیس ک بلای ا هت س ال  نیهمین )استگرزته

 از: اندعبات گرزت، له این چاتچوب نی  هاتای چرات اولویت للی است له 

 ؛هتک خهر بلایا )0

 ؛تقویت لنترل تیسک بلایا )7

 ؛ وتیاز ایش تاب یبرا ایلاهش خهر بلا جرت هت یگذاتهیسرطا )3

 )و بازتوانی برتر طثثرتراز ایش  طاهگی برای والنش  )0

 رشیطوتهپ ذ لاهش تیس ک س وانط  بیع ی های طختلاله هت چاتچوب یبدیری است، هت همه طواته  نیهاطا 

هت نظ ر  ط ثثر  وتب ه، طرهم هستند له بای د طش اتلت  ن ان تا للی، ط وتیت اندلشوتهای طختلا جران قرات گرزته

  وتب ه ل اهش تیس ک س وانطتواند به ه ر جنب ه از هیچ گرو, یا سازطانی نمیهت نظر هاشت له  بایدهت واقع هاشت) 

لاتگیری  ی ا توان د ب ا ب ه، تنر ا طیه ای  بیع یپییی دگی ب  ران )0(7117 لاتر و همک اتان،  لاطل تسیدگی لند

ب ا طوته توج ه ق رات گی ره) اق داطا  ابتک اتی ل اهش تیس ک بای د  و طنابع طختلا ها، طرات هاای از هانشگستره,

طرهم و همینین نراههای طختلا هولتی و خصوصی صوت  پذیره تا بتوان به تصمیما  طنهقی و طبتنی ب ر  طشاتلت

تل اش ش د,  ت قی قهت ای ن  ()7109 لرون الوا،  هانش هت جرت لاهش خساتا  طالی و تلفا  جانی هست پیدا لره

برب وه س رعت، هت از ایش طشاتلت عموطی و با هت نظ ر هاش تن طعیاته ای  طثثرهای ا هت نظر گرزتن توشاست تا ب

 انجام شوه) گیریتصمیمطدیریت ب ران زر یند لیفیت و اثربخشی 

 

 

                                                           
1 (Cutter et al., 2008). 
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 هامواد و روش -2

 در کشور ایران های مربوط به رخداد سوانح طبیعی )سیل و زلزله( در سه دهه اخیربررسی داده -2-0

-ههه اخیر  سال چراتهای طربو  به خساتا  طالی ناشی از سیل و زل له هت ، با برتسی هاه,0طهابق با شکل 

طیلیاته هلات به لشوت ایران خسات  طالی واته  7/9(، طشخ  شد له هت اثر تخداه سیلاب، 0302-0392های 

 2/01این نتیجه حاصل شد له طی ان شد, است) با برتسی طی ان خساتا  طالی ناشی از پدید  طدن زل له نی  

های  پایگا, اینترنتی هاه, طیلیاته هلات خسات  طالی هت اثر تخداه این سان ه  بیعی به وجوه  طد, است

 )(7100سوانط  بیعی،  المللیبین

 

 
 0332-0332های خسارات مالی ناشی از سیل و زلزله در ایران در سال -0 شکل

 

 3سوانط سیل و زل له هت لشوت ایران،  ی سه ههه گذشته به ترتی ب ح دوه  ریتأث، جمعیت ت ت 7شکل طهابق با 

ههد له پدید, سیلاب جمعی ت بیش تری تا ت  ت اث ر ق رات طیلیون نفر بوه, است) این  طات نشان طی 7/0طیلیون نفر و 

 ههد)طی
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 0332-0332 یهاسیل و زلزله در ایران در سال ریتأثجمعیت تحت  -2 شکل

 

نف ر ب وه, اس ت،  3711، طی ان تلفا  جانی ناشی از سیل هت ایران،  ی سه ههه گذش ته، ح دوه 3شکل طهابق با 

- پایگ ا, اینترنت ی هاه, نفر بوه, است ه ات 20تلفا  جانی ناشی از تخداه زل له هت همین باز, زطانی حدوه  لههتحالی

 )(7100، سوانط  بیعی المللیبینهای 
 

 
 0332-0332های میزان تلفات جانی ناشی از سیل و زلزله در ایران در سال -3 شکل

 

ت ر از س یل ب وه,، طی ان خساتا  طالی و تلفا  جانی ناش ی از زل ل ه ب یشهای صوت  گرزته، با توجه به ت لیل

طوج وه، ای ن  ه ایاست) با ت لیل هاه,بوه, زل له  ریتأثبیشتر از جمعیت ت ت  جمعیت ت ت اثر سیلاب، لههتصوتتی

-نتیجه حاصل شد له زراوانی خساتا  طالی و تلفا  جانی ناشی از سیل و زل له هت ای ران، ع ده بال ایی تا نش ان ط ی

هت جر ت  ط ثثرههد) حال با توجه به زراوانی بالای خساتا  طالی و تلفا  جانی باید به هنب ال تاهکاته ای ج دی و 
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با توجه به برتسی خس اتا  ط الی و تلف ا  ج انی ناش ی از پیشگیری و لاهش اثرا  ناشی از این بلایای  بیعی بوه) 

تل اش ب رای  طر م اس ت،  نی هسیل و اهمیت طوضوع از ایش طی ان طشاتلت طرهم هت لاهش تیسک سوانط  بیعی، 

 است) طثثرحل طعضلا  و طشکلا  پیش توی این طشاتلت 

ه ا، ، تواناییگیریتص میم ه ای، توشهاای دئولوژی، ه ا، اتزشطمکن است اهدا  و ازراه طشاتلت لنند, نراهها

های طتف اوتی هتب ات, طش کلا  ها همینین طمکن است هی دگا,هاشته باشند)  ن تا خوه خاصها و طنابع طالی طرات 

طسائل باید از ابت دا ط وته شناس ایی و برتس ی  ، بنابراین حل این تضاهها وها هاشته باشندچگونگی حل  نو  پیش تو

ها انجام ش وه، زی را هت طراح ل بع دی چن ین ل اتی هت جرت تزع  ن طثثریقرات گرزته و اقداطا  للیدی و ابتکاتی 

نظ ر  ب ا هته ا بن دی  نبه ذلر این عواطل للیدی و تتب هشوه) هت اهاطه طی حلغیرقابلسخت و خوه تبدیل به ب رانی 

 پرهاخته شد, است)طدیریت ب ران بربوه سرعت، لیفیت و اثربخشی اتهای هاشتن طعی

 عوامل کلیدی موفقیت در مشارکت عمومی در مدیریت سوانح طبیعی -2-2

تعری ا  -0های  بیع ی عباتتن د از: عواطل طرم هت بالا برهن طی ان طوزقیت هت طشاتلت عموطی هت طدیریت ب ران

نش ان هاهن  -0 ؛نراهه ا و ط رهمتض مین ات  اه ب ین  -3 ؛حالمی ت طثثرتضمین تهبری  -7 ؛طشترک طنازعاهدا  و 

ا مین ان  -9 ؛برای تسریل و پش تیبانی از زر ین د هولت از ایش زطان لاتلنان -2 ؛اعتماهو تعرد قابل حالمیتپشتیبانی 

پی دا  -0 ؛زر ین د اج رای هقی قگذاتی هت س رطایه -7 ؛هاها و طسئولیتسازی نقششفا  -2 ؛طثثراز اتتبا  شفا  و 

توی گ،   هت توابط طش اتلتیطشکلا   و نظات  بر طدیریت -01 ؛هت تا, تسیدن به اهدا  لرهن تویکرههای طشترک

7102() 

ذلر شد, هت تاستای نیل به طوزقیت هت طش اتلت عم وطی هت ط دیریت بلای ای  بیع ی، هت  طثثربا توجه به عواطل 

برب وه برب وه س رعت، ها بر اساس س ه طعی ات بندی این توشگیری و سپس اولویتیماهاطه به اتائه طعرزی توش تصم

 طدیریت ب ران پرهاخته شد, است)اثربخشی از ایش و  تیفیل

 گیریتصمیمروش  -2-3

هت طشاتلت عموطی طرهم و نراهه ا هت ط دیریت س وانط  بیع ی،  طثثراقداطا   بندیاولویتهت این طهالعه جرت 

گ رهه) ب رای  دییتأها توسط خبرگان ی و پایایی  نهای طد نظر طشخ  شوه و توایطعیاتها و گ ینهبایست نخست طی

ق رات گرزت ه اس ت ل ه ب رای ای ن طنظ وت از  طوتهبرتسیگیری نرایی، توایی ط توایی  ن اثبا  توایی طاتریس تصمیم

ناط ه طرب و  ب ه سبه پای ایی پرس شنسبت توایی ط توا و شاخ  توایی ط توا استفاه, شد, است) همینین برای ط ا

 77نس خه  SPSSاز  ات ضریب  لفای لرونباخ استفاه, شد, و طقدات این ضریب هت ن رمتوش گیری از طاتریس تصمیم

گی ری بیشتر شد, است، بن ابراین ط اتریس تص میم 2/1طقدات ضریب  لفای لرونباخ از  لهاز نجاییط اسبه شد, است) 

گیری طربو ه ق رات گی ره) تواند طبنای ط اسبا  هت تویکره تصمیماین طاتریس توا و پایا طیباشد و تعیین شد, پایا طی
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هه ی جرت انتخاب برترین گ ینه ابتدا باید وزن طعیاتها تعیین شوه له برای این طنظوت هت ای ن پ ژوهش از توش وزن

است) همینین وضعیت هر گ ینه هت هر شاخ  توسط خبرگان تعی ین ش د, و طی انگین   نتروپی شانون استفاه, شد,

 TOPSISه ا از توش بن دی گ ین هگیری نرایی هت نظر گرزته شد, و جر ت تتب هطاتریس تصمیم عنوانبهنظرا   نان 

 است) است له هت اهاطه به شرح انجام طراحل پرهاخته شد, استفاه, شد,

 ها با استفاده از روش آنتروپی شانونتعیین وزن معیار -2-0

 D میتص ملند) هت این توش، ط اتریس ها تا تعیین طی، وزن طعیاتگیریتصمیمطاتریس  یهاهاه, نتروپی، بر اساس 

هه د) نشان ط ی j اتیطعتا نسبت به  i نهیگ وضعیت  شوه له هت  نهت نظر گرزته طی xij یاج اطعیات با  nو گ ینه  mبا 

( 0شوند) برای ه ر ش اخ  طق دات  نتروپ ی ب ا طعاهل ه  تبدیل طی pijبه شد, و  سازینرطال D سیطاترسپس اج ای 

 )0(7107 چانشنگ و همکاتان،  گرههتعیین طی

 0)   𝐸𝑗 = −𝑅 ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

  R ید)( به هست طی7طقدات ثابت است و با استفاه, از تابهه   کی  

 7) 𝑅 =
1

𝑙𝑛𝑚
 

 گرهه)( ط اسبه طی3برای هر طعیات با استفاه, از تابهه   ijd سپس هتجه  ان رازی

 3) 𝑑𝑗 = |1 − 𝐸𝑗| 
 )7(7117زو،    ید( به هست طی0ام با توش  نتروپی با استفاه, از تابهه   j وزن طعیات  

(0) 
𝜷𝒋 =

𝒅𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

 

 هاگزینه بندیرتبه -2-2

 گیریطاتریس تصمیم( ایجاه 0طرحله 

نش ان هاه,  ijxبا  jنسبت به طعیات  iاست و وضعیت گ ینه  تشکیل شد, اتیطع n و نهیگ  m گیری ازطاتریس تصمیم

 است)( n m ijx× سیطاترشوه و بنابراین یک طی

 

 

 

                                                           
1 (Chuansheng et al, 2012). 

2 (FU, 2008) 
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 طقیاسگیری بی( ایجاه طاتریس تصمیم7طرحله 

طقی اس ل ره) ه ا تا ب ی، باید  نسهیطقاقابلهای هستیابی به هاه,های طتفاوتی هاتند، جرت طعیاتها وزن لهاز نجایی

 )0(7102ازلان و همکاتان،   شوهاستفاه, طی 2طقیاس سازی از تابهه جرت بی
 2) 𝑛𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

j=1,2,…,n;i=1,2,,…,m 
 طقیاس طوزون( ط اسبه طاتریس بی3طرحله 

 )7(7103چوان و لوپرز،    یدطی به هست 9طقیاس شد, طوزون از تابهه طقیاس سازی، طاتریس بیپس از بی

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗 ∗ 𝑛𝑖𝑗                                                                            )9  

ijn :,طقیاسهای بیهاه 

jw وزن طعیات :j ام 

  ل: ل و ضد اید,های اید,( تعیین جواب0طرحله 

 )3(7102ونگ و همکاتان،   شوهاستفاه, طی 7و  2 ل از توابط  ل و ضد اید,های اید,تعیین جواببرای 
  

𝐴+ = (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽1) , (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽2)      ) 2            

𝐴− = (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽1) , (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽2)        ) 7            

های طنف ی لمت رین طق دات های طثبت بیشترین طقدات و برای شاخ برای شاخ   ل، جوابی است لهجواب اید,

ه ای طنف ی های طثبت لمترین طقدات و برای شاخ  ل، جوابی است له برای شاخ تا هاشته باشد) جواب ضد اید,

 )0(7110یاهاو و لوطات،   هاشته باشدبیشترین طقدات تا 

  ل ل و ضد اید,اید, ( ط اسبه زاصله هر گ ینه از جواب2طرحله 

j=1,2,…,n;i=1,2,,…,m 

𝑆𝑖
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 −𝑣𝑗

−)2                                                                      01)  

j=1,2,…,n;i=1,2,,…,m 

                                                           
1 (Ozcan et al, 2017) 

2 (Zschuan & Kuppers, 2013) 

3 (Wang et al, 2017( 

4 (Yadav & Kumar, 2009). 

 0)    

𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

−𝑣𝑗
+)2 
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 هابندی گ ینه( تتبه9طرحله 

بیش تر باش د، گ ین ه هت تتب ه بال اتری  iCشوند) هرچه طقدات ها با هم طقایسه طی iCها طقاهیر بندی گ ینهجرت تتبه

 )0(7100یو،   گیرهقرات طی

 00) 
𝐶𝑖 =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
+ + 𝑆𝑖

− 

i=1,2,,…,m 

 

 بحث و نتایج -3

ه ای ط دیریت از خبرگان شاطل طتخصصان تشته نفر 07 نیب گیریناطه تصمیمپرسش ،توایی و پایایی دییتأپس از 

تا وضعیت ه ر گ ین ه نس بت توزیع شد ، زیستط یطو  شناسیجاطعهتی ی شرری، سوانط  بیعی، شررسازی، برناطه

 ط د،  به هس تگیری  وتهن طیانگین نظرا  خبرگان، طاتریس نرایی تصمیم به هستبه هر طعیات تا تعیین لنند) پس از 

 ط د,، وزن طعیاته ا ب ا توش  نتروپ ی  به هس تگیری س تصمیمنشان هاه, شد, است) به لمک طاتری 0له هت جدول 

وس یله توش ه ا ب ه وتهن وزن طعیاته ا، گ ین ه ب ه هس ت) پ س از اس ت  ط د, 7 طد له هت جدول  به هستشانون 

TOPSIS گی ری نرط ال ش وه) ط اتریس نرط ال ش د, هت بندی گرهید) برای این طنظوت ابتدا بایستی طاتریس تصمیمتتبه

 )شد, استنشان هاه,  3جدول 
 

 (0011های پژوهش، )یافته گیریماتریس تصمیم -0 جدول

 معیار                                                                          ردیف

بهبود سرعت 

در مدیریت 

 بحران

افزایش کیفیت 

در مدیریت 

 بحران

افزایش 

اثربخشی 

 مدیریت بحران

 2 2/0 7 طشترک طنازعتعریا اهدا  و 

 9 2 9 حالمیت طثثرتضمین تهبری 

 2/9 0 7 نراهها و طرهمتضمین ات اه بین 

 2/9 2/9 2/7 اعتماهو تعرد قابل حالمیتنشان هاهن پشتیبانی 

 2/9 2/2 2/9 هابرای تسریل و پشتیبانی از زر یند هولت از ایش زطان لاتلنان

 2/0 0 2 طثثرا مینان از اتتبا  شفا  و 

 2/7 7 2/3 هاها و طسئولیتسازی نقششفا 

 7 2/2 2/9 هازر یند اجرای هقیق جرت گذاتی هتسرطایه

 9 2/7 2/7 هت تا, تسیدن به اهدا  پیدا لرهن تویکرههای طشترک

 7 2/2 9 هت توابط طشاتلتیطشکلا   و نظات  بر طدیریت

 

                                                           
1 (Yue, 2011). 
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 (0011های پژوهش، )یافته مقادیر آنتروپی، درجه انحراف و وزن معیارها -2 جدول

 آنتروپی درجه انحراف وزن معیار معیار

 09/1 10/1 91/1 ب ران تیریبربوه سرعت هت طد

 07/1 17/1 70/1 از ایش لیفیت هت طدیریت ب ران

 007/1 117/1 00/1 ب ران تیریطد یاثربخش شیاز ا

 

 (0011های پژوهش، )یافته گیریمقیاس شده ماتریس تصمیمبی -3 جدول
                ردیف

 معیار    

بهبود سرعت در مدیریت 

 بحران

افزایش کیفیت در 

 مدیریت بحران

افزایش اثربخشی 

 مدیریت بحران

 70/1 72/1 07/1 طشترک طنازعتعریا اهدا  و 

 77/1 30/1 39/1 حالمیت طثثرتضمین تهبری 

 3/1 77/1 07/1 نراهها و طرهمتضمین ات اه بین 

 30/1 39/1 20/1 اعتماهو تعرد قابل حالمیتنشان هاهن پشتیبانی 

 30/1 3/1 30/1 هابرای تسریل و پشتیبانی از زر یند هولت از ایش زطان لاتلنان

 70/1 77/1 3/1 طثثرا مینان از اتتبا  شفا  و 

 0/1 00/1 70/1 هاها و طسئولیتسازی نقششفا 

 37/1 00/1 30/1 هازر یند اجرای هقیق جرت گذاتی هتسرطایه

 77/1 00/1 02/1 هت تا, تسیدن به اهدا  پیدا لرهن تویکرههای طشترک

 32/1 3/1 39/1 هت توابط طشاتلتیطشکلا   و نظات  بر طدیریت

 

 ب ه هس ت 0طقیاس طوزون طهابق با جدول طقیاس شد, اعمال شد, و طاتریس بیسپس وزن طعیاتها هت طاتریس بی

  وته, شد, است)
 

 (0011های پژوهش، )یافته مقیاس موزونماتریس بی -0 جدول
 

 معیار                           ردیف
بهبود سرعت در 

 مدیریت بحران

افزایش کیفیت در مدیریت 

 بحران

افزایش اثربخشی 

 مدیریت بحران

 172/1 120/1 127/1 طشترک طنازعتعریا اهدا  و 

 3/1 000/1 709/1 حالمیت طثثرتضمین تهبری 

 133/1 1932/1 127/1 نراهها و طرهمتضمین ات اه بین 

 133/1 013/1 1312/1 اعتماهو تعرد قابل حالمیتنشان هاهن پشتیبانی 

 133/1 172/1 73/1 هابرای تسریل و پشتیبانی از زر یند هولت از ایش زطان لاتلنان

 177/1 193/1 07/1 طثثرا مینان از اتتبا  شفا  و 

 103/1 072/1 103/1 هاها و طسئولیتسازی نقششفا 

 10/1 07/1 730/1 هازر یند اجرای هقیق جرت گذاتی هتسرطایه
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 معیار                           ردیف
بهبود سرعت در 

 مدیریت بحران

افزایش کیفیت در مدیریت 

 بحران

افزایش اثربخشی 

 مدیریت بحران

 13/1 10/1 10/1 هت تا, تسیدن به اهدا  پیدا لرهن تویکرههای طشترک

 10/1 10/1 77/1 طشاتلتیهت توابط طشکلا   و نظات  بر طدیریت

 

  وته, شد, است) به هست 2 ل طهابق جدول  ل و ضد اید,های اید,برای هر طعیات، گ ینه
 

 (0011های پژوهش، آل هر معیار )یافتهآل و ضد ایدهمقدار ایده -2 جدول
 مقدار ضد ایده آل مقدار ایده آل معیار

 127/1 312/1 ب ران تیریبربوه سرعت هت طد

 10/1 072/1 از ایش لیفیت هت طدیریت ب ران

 173/1 103/1 ب ران تیریطد یاثربخش شیاز ا

 

 ط د, ل ه  به هستها برای هر گ ینه بندی گ ینهبندی و تتبه ل، شاخ  تتبه ل، ضد اید,هت طرحله بعد زاصله اید,

اق داطا  بن دی انج ام ش د, ب رای ه, ن وع از با توجه به تتبه، 9با جدول  طهابق شد, است) نشان هاه, 9طهابق جدول 

نش ان هاهن پش تیبانی حالمی ت و عموطی هت طدیریت هت س وانط  بیع ی، طشاتلت  هت جرت از ایش طختلا للیدی

هت تتبه اول، ل وم تعریا اهدا  و طنازع طشترک هت تتبه هوم، تضمین ات  اه ب ین نراهه ا و ط رهم هت  اعتماهقابلتعرد 

هت تا, تس یدن ب ه اه دا  هت  پیدا لرهن تویکرههای طشترکحالمیت هت تتبه چراتم،  طثثربری تتبه سوم، تضمین ته

هت تتب ه هف تم،  هاه ا و طس ئولیتس ازی نقششفا هت تتب ه شش م،  ط ثثرا مین ان از اتتب ا  ش فا  و تتبه پنجم، 

از  یبانیو پش ت لیتس ر یزطان لاتلنان هولت ب را شیاز اهت تتبه هشتم،  ندهایزر  قیهق یهت جرت اجرا یگذاتهیسرطا

 )اندگرزتهی هت تتبه ههم قرات و نظات  بر طشکلا  هت توابط طشاتلت تیریطدهت تتبه نرم و  ندهایزر 
 

 (0011های پژوهش، آل )یافتهآل و ضد ایدهها با استفاده از فاصله ایدهبندی گزینهرتبه -3 جدول
 هابندی گزینهرتبه بندیشاخص رتبه آلفاصله ضد ایده آلفاصله ایده هاردیف

 7 07/1 13/1 70/1 ندهایزر  قیهق یهت جرت اجرا یگذاتهیسرطا

 0 90/1 09/1 10/1 حالمیت طثثرتضمین تهبری 

 0 01/1 13/1 70/1 ندهایاز زر  یبانیو پشت لیتسر یزطان لاتلنان هولت برا شیاز ا

 0 01/1 70/1 13/1 اعتماهو تعرد قابل حالمیتنشان هاهن پشتیبانی 

 3 92/1 02/1 17/1 نراهها و طرهم نیات اه ب نیتضم

 9 00/1 00/1 00/1 طثثرا مینان از اتتبا  شفا  و 

 2 32/1 01/1 07/1 هاها و طسئولیتسازی نقششفا 

 7 20/1 07/1 12/1 اهدا  و طنازع طشترک ایتعر

 01 17/1 17/1 73/1 یو نظات  بر طشکلا  هت توابط طشاتلت تیریطد
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 هابندی گزینهرتبه بندیشاخص رتبه آلفاصله ضد ایده آلفاصله ایده هاردیف

 2 90/1 02/1 01/1 هت تا, تسیدن به اهدا  پیدا لرهن تویکرههای طشترک
 

 یریگجهینت-0

با توجه به اهمیت طدیریت ص یط و هقیق سوانط  بیعی برای جلوگیری از ایجاه خساتا  ط الی و تلف ا  ج انی 

بالا بوهن طی ان خساتا  طالی و تلفا  ج انی هت لش وت ای ران، هت ای ن طقال ه ب ه ل  وم سنگین و همینین با توجه به 

طرهم هت طدیریت این سوانط پرهاخت ه ش د و س پس ب ا هت نظ ر گ رزتن ه, ن وع از  عموطی نراهها و اهمیت طشاتلت

لیفی ت و  و همین ین س ه طعی ات ط رتبط ب ا س رعت، هت جرت از ایش طوزقیت هت طشاتلت عموطی اقداطا  للیدی

هایی تریه گرهی د و س پس عملی ا  طرب و  ب ه زر ین د پرسشناطهباشند، اثربخشی له هر سه ج و طعیاتهای طثبت طی

حص ول هت جر ت  اق داطا  للی دیای ن انجام شد, برای ه, ن وع از  بندیتتبهبا توجه به گیری نی  انجام شد) تصمیم

طش اتلت عم وطی هت ط دیریت س وانط  بیع ی، نش ان هاهن پش تیبانی حالمی ت و تعر د  طوزقیت هت طسیر از  ایش

هت تتبه اول، ل وم تعریا اهدا  و طنازع طشترک هت تتبه هوم، تضمین ات  اه ب ین نراهه ا و ط رهم هت تتب ه  اعتماهقابل

یدن ب ه اه دا  هت تتب ه هت تا, تس پیدا لرهن تویکرههای طشترکحالمیت هت تتبه چراتم،  طثثرسوم، تضمین تهبری 

 یگذاتهیس رطاهت تتبه هف تم،  هاها و طسئولیتسازی نقششفا هت تتبه ششم،  طثثرا مینان از اتتبا  شفا  و پنجم، 

هت  ن دهایاز زر  یبانیو پش ت لیتس ر یزطان لاتلنان هول ت ب را شیاز اهت تتبه هشتم،  ندهایزر  قیهق یهت جرت اجرا

تس د جاطع ه ب ه نظ ر ط ی )ان دگرزتهی هت تتبه ههم ق رات بر طشکلا  هت توابط طشاتلتو نظات   تیریطدتتبه نرم و 

پشتیبانی و تضمین حالمی ت و همین ین تعری ا   وتللیبهله از  نان پرسش به عمل  طد, است،  ینفرها 07 طاتی 

اند و بر اس اس نظ ر ای ن ستهها هاناهدا  و طنازع طشترک نراهها و طرهم تا هاتای اولویت بالاتری نسبت به سایر گ ینه

طشکلا  لمتری پدید  طد, و نیاز چن دانی ب ه نظ ات   قهعاًهتست انجام پذیرند،  صوت بهلاتشناسان، اگر این طواته 

هت ت لیل نتای  ای ن طقال ه ط س وس اس ت، ل  وم   نیه ها نخواهد بوه)و طدیریت طشکلا  ناشی از تعاطل این گرو,

ط دخلان، ض من ایج اه نفع ان و ذیسیاسی و حالمیتی است له هت حقیقت، بایس تی ذیپرهاختن بیشتر به طتغیرهای 

ها و تضاههای طوجوه هت تاستای طن ازع خ وه گ ام برهاتن د و احساس اعتماه طتقابل نسبت به یکدیگر، به تزع شکا 

نن د) ب ه نظ ر باشد، حرل ت للاهش تلفا  جانی و خساتا  طالی طی تیهتنرابرای تسیدن به یک هد  طشترک له 

-نراه طتولی اط ر، تقوی ت ط دیریت و برناط ه عنوانبهتسد له یکی از وظایا اساسی سازطان طدیریت ب ران لشوت طی

باشد، له این اطر نیازطن د برتس ی طتغیره ای اثرگ ذات هت طراحل طختلا طدیریت سوانط  بیعی طی تی ی طشاتلتی هت

 ی، اجتماعی، زرهنگی و غیر,( است) زطینه طشاتلت همگانی هت سوانط  بیعی  اقتصاه
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