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Aims & Backgrounds The prominence of Resilient Cities theory, presented in the joint chapter of Urban 
Planning and Disaster Management Knowledge, is a future-oriented approach to comprehensively look 
at all elements of community survival alongside a set of critical and controlling factors, especially human 
factors. Along this path, mathematical modeling enables the relevance and impact of components as well 
as the monitoring of the resilience foresight process. The purpose of the present study is to evaluate the 
existing resilience, determine the main factors and their effectiveness in promoting resilience of Isfahan 
metropolitan area by modeling.
Methodology The general method of research is descriptive-analytical and in terms of purpose, it is 
infrastructural and applied. To determine the dimensions and indices of measurement, and to further 
evaluate the resilience, 50 experts were interviewed using Delphi method and then data were analyzed 
using SPSS software and R programming, and results were presented in the form of “Multivariate 
Regression Model. Which was applied for six dimensions of resilience and the whole city.
Findings Surveys show high and direct correlation between indicators of “social”, “cultural”, “physical-
spatial”, “natural environment”, “economic” and “institutional-legal” resilience, based on correlation 
analysis. Isfahan metropolitan resilience of 2.87, in the range of five levels, is almost average.
Conclusion The highest level of cultural resilience occurred at 3.08 and the lowest at 2.56 in the 
economic domain. Therefore, the first priority of planning resilience upgrades in terms of quantity is the 
“economic” domain and also the “institutional-legal” Dimension of 0.200 given the level of effectiveness 
in the “Resilience Upgrading Regression Model”, and the last priority in these two observation is ‘cultural 
dimension’ with respect to quantity and ‘natural environment’ with an impact factor of 0.147
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 چکیده

، که در فصل مشترک «آور شهرهای تاب»برجستگی نظریه  ها: اهداف و زمینه
ریزی شهری و مدیریت سوانح مطرح گردیده، در نگاه جامع به همه  دانش برنامه

عناصر بقاء جوامع در کنار مجموعه عوامل ُبروز و کنترل بحران، به ویژه عوامل 
مکان  یر، مدل سازی ریاضیانسانی، با رویکردی آینده نگارانه است. در این مس

آوری را  نگاری تاب ها و نیز مانیتورینگ روند آینده بررسی ارتباط و نحوه اثر مؤلفه
نماید. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری موجود، تعیین  پذیر می امکان

آوری کالنشهر  عوامل اصلی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در ارتقاء تاب
 .استدلسازی وسیله مه اصفهان ب
تحلیلی و از نظر هدف، زیربنایی و  -روش کلی پژوهش توصیفی :شناسی روش

های سنجش و در ادامه ارزیابی  کاربردی است. جهت تدقیق ابعاد و شاخص
نفر از خبرگان به روش دلفی استفاده و سپس  05آوری، از مصاحبه با  تاب
مدل »تحلیل و نتایج به شکل ، Rسی ینو و برنامه SPSSافزار  ها به کمک نرم داده

آوری و کل شهر ارائه  ، برای شش ُبعد تاب«رگریسونی چند متغیره پیش بین
 گردید. 
ابعـاد  و هـا شـاخص  بـین  مسـتقی  و بـاا  همبسـتگی  گویای ها بررسی: هایافته
و  «اقتصــادی»، «طبیعــی  محــی » «فضــایی -کالبــدی»، «فرهنگــی»، «اجتمــاعی»
ــادی» ــوقی -نه ــاب «حق ــا  آوری، ت ــل  براس ــتگی  تحلی ــیناســت  همبس   . همچن

 تقریبـا   سـطحی،  پـنج  لیکرات  درطیف ،78.2 مقدار  به  اصفهان کالنشهر  آوری تاب
 است. متوس 
و کمترین مقدار  .885آوری در ُبعد فرهنگی با  بیشترین میزان تاب گیری:نتیجه

رتیب اولویت نخست در حوزه اقتصادی رخ داده است. بدین ت 7802آن با اندازه 
و با توجه به سطح « اقتصادی»آوری از نظر مقدار، حوزه  ریزی ارتقاء تاب برنامه

« حقوقی -نهادی»، ُبعد «آوری مدل رگرسیونی پیش بین ارتقاء تاب»اثرگذاری در 
با « ُبعد فرهنگی»و آخرین اولویت در این دو نگرش به ترتیب  58755با وزن 

 است.  589.2با ضریب تأثیر « یعیمحی  طب»توجه به مقدار و 
سازی، رگرسیون چند متغیره،  آوری، مدیریت سوانح، آینده پژوهی، مدل تاب :ها یدواژهکل

 اصفهان
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 مقدمه
ها در اصل از بدو خلقت در معرض حوادث گوناگون قرار  انسان

داشته و بقای اقوام مختلف در طول تاریخ، عنصری وابسته به 

درایت و توانمندی آنها در رویارویی با سوانح بوده است، این مه  
آموزی این مردمان از رویدادها و حوادث  خود متأثر از میزان در 

یل است که اندیشمندان، . شاید درست به همین دلاستپیشین 
را چیزی جز دانش حاصل از مطالعه « مدیریت بحران»عل  

نگرش غالب  91.5دانند. از دهه  سیستماتیک فجایع گذشته نمی
« کاهش آسیب پذیری»که تا آن زمان مبتنی بر  در مدیریت سوانح

کاهش »کرد؛ تا جایی که از تمرکز صرف بر  بود، رفته رفته، تغییر
 در مقابل فجایع گرایش« آوری تاب»به افزایش « پذیری آسیب

به « پذیری واکنش»یافت. این رویکرد جدید، چرخش نگرش از 
 ,Turner] دنبال داشته است  را به« مشارکت»و « بازدارندگی»

 ملل سازمان آوری، طبق تعریف دفتر بر این اسا  تاب [2010
 حلیم جوامع سیست ، یک سوانح، توانایی خطر کاهش برای متحد
 رفع و جذب، پوشش مقاومت، برای معرض مخاطرات در جامعه یا
 و قبول قابل زمان طی آن وقوع از پس بازسازی و مخاطره یک آثار

 ساختارها احیاء و حفظ جمله از گوناگون طرق از کارآمد، به شکل
 .[UNISDR, 2015: 9]است وحیاتی  اساسی و کارکردهای
 5.آوری در یک دوره  زمینه تابهای انجام شده در  بررسی پژوهش

، گویای این «سایت علوم»، در .759تا  9128های  طی سال ساله
مربوط به  25از مطالعات دهه  %0واقعیت است، که تنها حدود 

 .759در سال  %75آوری است، در حالی که این رق  به بااتر از  تاب
در سال  رجب شاو .[Meerow et al, 2016: 38] رسیده است

های  آوری در حوادث آب و هوایی، شاخص برای سنجش تاب 7551
مطرح را در چهار ُبعد نهادی و سازمانی، کالبدی، اقتصادی و 

 شهر در 1های  ، برای دادهCDRIاجتماعی، تحت قالب معرفی مدل 
کشورهای آسیایی اندونزی، تایلند، سریالنکا، ویتنام، فیلیپین، هند 

تحلیل قرار داده است. او جهت امتیازدهی  و ژاپن مورد سنجش و
برای هر شاخص براسا  روش دلفی و استفاده از نظرات 

آوری  در نظر گرفته و در نهایت تاب .تا  9کارشناسان، عددی بین 
آوری  در هر بعد تاب« ها آینده متوازن شاخص»هر شهر را مبتنی بر 
 ,Ray] ری .[Shaw & IEDM Team, 2009] ارائه نموده است

 مخاطرات برابر در آور جامعه تاب پاسخ» بررسی در [3 :2017
 جوامع دریافت «( در نپال7590) محیطی، با تمرکز بر زلزله گورخا

 سوانح باه  مقابل در به مراتب بیشتری های ظرفیت به آور، تاب
در « رویارویی»ظرفیت  شامل سه یابند، که این قابلیت دست می

 جدید در مشکالت با در سازگاری« تطبیقی»ها؛  برسختی فوری غلبه
 در مهارت افزایی با« تحول» و گذشته آموزی از در  با آینده

 های برای بحران را اجتماعی های فردی و توانمندی که نهادهایی
 Alshehri] و همکارانش الشهری ارتقاء می دهند. آینده و حال

et al, 2015]  وین تد»در پژوهشی تحت عنوان  7590در سال
، با در «آوری جامعه بروش دلفی برای عربستان چارچوبی برای تاب

نظر گرفتن شش ُبعد اجتماعی؛ اقتصادی؛ فیزیکی و محیطی؛ 
معیار برای  .9تا  2حکومت؛ سالمت و رفاه و اطالعات و ارتباطات، 

های داخلی در  از جمله پژوهشنماید.  ارزیابی هر ُبعد پیشنهاد می
 شهری آوری تاب كننده تبیین های پیشران تحلیل» این خصوص،
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از تکنیک دلفی،  استفاده که محققان با است« مشهد كالنشهر در
اكتشافی، شش  عاملی تحلیل و AMOSمدل معادات ساختاری 

كالبدی، اجتماعی، اقتصادی،  های آوری شامل حوزه پیشران تاب
 طارتبا مدیریتی را که دارای -زیست محیطی، زیرساختی و نهادی

 ،هستند مشهد كالنشهر آوری تاب تبیین در معناداری ساختاری
 .[Abbasi et al, 2019: 110] اند مورد شناسایی قرار داده

، با تکمیل و 98.1در رساله دکتری خود در سال  رضاییهمچنین 
در سال  فرزاد بهتاشنامه خانوار در محالت منتخب تهران و  پرسش
های خوب  برای شهر تبریز با مصاحبه با خبرگان، از ارزیابی 9817
اما در عرصه  آوری در برابر زلزله، در داخل کشور هستند. تاب

آور با هدف حمایت  شهر تاب 955پروژه  المللی، اقدامات اجرایی بین
آورشدن در مقابل مشکالت و سوانح فیزیکی،  جهانی برای تاب
دی روبه افزایش قرن بیست  مطرح، اما محدود اجتماعی و اقتصا

های جاری شهرها  به سوانح طبیعی و تکنولوژیک نشده و تنش
نظیر بیکاری، سیست  حمل و نقل ناکارآمد، جرم و خشونت، 

 :Carpenter, 2002]گیرد.  کمبود آب و غذا را نیز در بر می

، بخش ها آوری در بین دولت دنبال ترویج تاب . این پروژه، به[769
ای برای تشکیل  و زمینه استها و شهروندان  خصوصی، سمن

آوری هیوگو جهت اجرا طی  کمپین جهانی و تصویب چارچوب تاب
 بحران کاهش المللی توس  استراتژی بین 7590تا  7550 های سال

 چارچوب»که پس از انقضای آن  متحد نیز بوده است، ملل سازمان
آوری، برای اقدام  رویکرد تابسوانح با  ریسک کاهش برای «سندای

، تحت حمایت سازمان ملل متحد 7585تا  7590در بازه زمانی 
 که استای  عهجام «آور شهرتاب» بر این اسا ، تصویب شده است.

 به داشته باشد، را خطر از وارده های ضربه و ها شوك توانایی تحمل

 و ناییتوا حال و درعین نگردد بحران به تبدیل خطر آن که ای گونه
 و بروز سانحه از پس و یا عادی، درحین حالت به برگشت ظرفیت
بحران را  از پس وسازگاری تغییر برای و فرصت امکان همچنین

 شهر این .[Davis & Izadkhah, 2006: 12] باشد دارا
 اجتماعی اقتصادی، تغییرات برابر در و کاهش داده را پذیری آسیب

 پایداری در تا دهد، نشان می خالقانه العملی عکس محیطی و
 :Ketabchi & Rasayipour, 2018] دهد افزایش را بلندمدت

نگرش به « آینده پژوهشی»که رویکردی آینده نگارانه دارد.  ،[3
آینده در سطوح مختلف به منظور درک بهتر تغییرات و تأثیرات 
متقابل بین انسان، جامعه و محی  پیرامونی )مطابق با رویکرد 

آوری بر فرد و اجتماع در مهار سوانح( است، تا  تابتمرکز 
تری در روند تحوات در طول زمان در جهت  هوشمندانه تصمیمات

 & Glemn] تر اتخاذ نماید شرای  مطلوب« آینده نگاری»

Gordon, 2009:24]. «ریزی  ، شالوده برنامه«تفکر استراتژیک
دهد. بر  می آور شهرها را تشکیل استراتژیک توسعه پایدار و تاب

 های خود مدلی مفهومی را این اسا  نگارنده قبال در پژوهش
مطابق این مدل ابتدا وضع  ارائه نموده است. 9 نمودار مطابق با

گیرد و در  مورد ارزیابی قرار می« بینی پیش»موجود شهر در فرآیند 
گام دوم با طی فرآیند آینده نگاری، اهداف مطلوب و به دور از 

گردد. با طی این دو حلقه، در اصل  می وری شهر تدوینآ اغراق تاب
 در ادامه فرآیند شهر شکل گرفته و« آوری تفکر استراتژیک تاب»
ها و ِخرد  شهر با تکیه بر خالقیت "آوری تاب استراتژیک  ریزی برنامه"

پذیرد. البته ارزیابی، بازبینی و اصالح بخشی  جمعی انجام می
 & Khayambashi] خواهد بودناپذیر از این مدل  جدایی

Zarabi, 2018: 46]. 
 

 
 [Khayambashi & Zarabi, 2018: 46]آوری  کرد تابپژوهی استراتژیک در مدیریت سوانح، با روی دیاگرام فرآیند آینده (9نمودار 

 
آوری، این پژوهش  عنوان وجه تمایزی با عمده تحقیقات تاب هب

عالوه بر بررسی وضع موجود شهر، بیشترین تمرکز را بر وجوه آینده 
آورتر، با استفاده تلفیقی از  نگارانه در دستیابی به شهری تاب

از بین « های اقتصاد سنجی مدل»و « دلفی»های پرکاربرد  روش
توسعه و تکمیل مدل  پژوهی داشته و های متداول آینده شیوه

و « پژوهی فرآیند آینده»دو بخش  ویژه دره ، ب9مفهومی نمودار 
بر این اسا  پرسش زیربنایی در را دنبال می نماید.  «پیش بینی»

های تأثیرگذار بر  لفهؤپژوهش حاضر این است که: عوامل و م
کید بر أ لرزه در کالنشهر اصفهان با ت ویژه زمینه سوانح ب خطرپذیری
ال با سئوط با این لذا در ارتبا و آوری کدامند؟ نگر تاب آینده  رویکرد

های میدانی، چهار فرضیه مطرح  ای و بررسی مطالعات کتابخانه
های خاص کشور ایران و  گردد: اوا با توجه به شرای  و ویژگی می

های  آوری در مدل های مطرح تاب شهر اصفهان، از بین مؤلفه
، «فرهنگی»، «اجتماعی»های  مختلف، شش دسته ویژگی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــ احسان خیام باشی 00

  1531زمستان ، 1، شماره 53دوره                            نامه تحقیقات جغرافیایی صلف

و « فضایی -کالبدی»، «قی و حاکمیتینهادی، حقو»، «اقتصادی»
آوری شهری کالنشهر اصفهان از  بر میزان تاب« محی  طبیعی»

تأثیر باایی برخوردار هستند. دوما با توجه به پیشینه تاریخی و 
در ارتقاء  عوامل های فرهنگی از تأثیرگذارترین تمدنی، مؤلفه

 . در مقابل )فرض سوم(،هستند آوری کالنشهر اصفهان تاب
آوری کالنشهر  پذیرترین حوزه تاب آوری اقتصادی آسیب تاب

عنوان چهارمین فرضیه، به نظر  هگردد. ب اصفهان محسوب می
در زمینه برخورداری از  کالنشهر اصفهان در مجموع رسد، می

های شهر تاب آور، در جایگاه متوسطی قرار  مطلوبیت در شاخص
 دارد.

ترین گام در عملیاتی نمودن پژوهش  مه « مدل ارزیابی»گزینش 
آوری  های مطرح جهانی، جهت تحلیل تاب ، با بررسی مدلاست

یا « آوری فاجعه زلزله شاخص تاب»کالنشهر اصفهان، الگوی ابداعی 
EDRIبا استناد به مدل ، CDRI  در سال  رجب شاو، که توس

در حوادث آب و هوایی ارائه شده و نیز  آوری در سنجش تاب 7551
(، توس  نگارندگان 7590المللی سندای ) چارچوب اجرایی بین

تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر نزدیکی این مدل 
به شرای  کشور ایران به دلیل آسیایی بودن، این مدل بر رویکرد 

 . استآینده نگارانه پژوهش منطبق 
لی و در بررسی تحلی آوری ، جزء چهار مدل برتر تابCDRIمدل 

، براسا  7 های جهاتی یک دهه اخیر نمودار تطبیقی مدل
اعتبار »، «گسترش مفاهی  نوین»، «روش سنجش»معیارهای 

 & Kazemi] نیز شناخته شده است« جامعیت»و « سنجی

Andalib, 2015: 5].  لذا درست به همین دایل این مدل با
سازی  فرآیندی تکمیلی از جمله افزایش ابعاد و تغییر و بومی

ها، متناسب با اهداف این پژوهش مورد استفاده قرار  شاخص
المللی و  ، پشتیبانی رویکردهای بین9گرفته است. در جدول 

 از الگوی این پژوهش بیان شده است. آوری های شاخص تاب مدل
 

 
 [Kazemi & Andalib, 2015: 5]صر آوری معا های تاب ارزشیابی تطبیقی مدل (7نمودار 

 
 های برتر و مطرح جهانی المللی و مدل های بین با چارچوب ،(EDRI) آوری مدل پژوهش های تاب مقایسه ابعاد و مؤلفه (9جدول 

 ردیف
های  ابعاد و مؤلفه
 EDRI الگوی انتخابی

 حوزه اقدام در هدف 

 (7590 -7585) سندای
 آور  گانه شهر تاب اصول ده
 (7550 -7590) هیوگو

 آوری های برتر تاب پشتیبانی در مدل
CDRI URF P.E.O.P.L.E.S CCaR 

 نهادهای اجتماعی اجتماعی ،1، اصل 2اصل  اجتماعی، سالمت، آموزش اجتماعی 9
 جمعیت شناسیو جمعیت 

 سرمایه اجتماعی
اجتماعی، 
 سالمت

 - - ،95، اصل 9اصل  فرهنگی، تربیتی فرهنگی 7
 سرمایه فرهنگی 
 شیوه زندگی

- 

 فضایی -کالبدی 8
 ساختاری، سالمت، 

 وریافن
، 2، اصل 0، اصل .اصل 

 1اصل 
 زیرساخت فیزیکی ها زیرساخت کالبدی

کالبدی، 
 سالمت

 - محیطی اکوسیست  طبیعی .اصل  محیطی زیست محی  طبیعی .

 نهادی 0
نهادی، حقوقی، سیاسی 

 وریا)مدیریت محلی(، فن
، 2، اصل 8اصل ، 9اصل 
 95، اصل 1، اصل 2اصل 

 سازمانی خدمات دولتی سازمان یافته دانش مؤسسات سازمانی

 سیست  اقتصاد شهری اقتصادی 95، اصل 7اصل  وریااقتصادی، فن اقتصادی 2
گی داقتصادی، شیوه زن
 توسعه اقتصادی

 اقتصادی

 
نگرشی  به شکل کلی، با آوری تاببه دلیل دشواری ارزیابی 
برای  آوری های تاب عنوان شاخص هتطبیقی، متغیرهای مستقل ب

شوند. در طی این فرآیند، دو  ارزیابی آن شناسایی و برگزیده می
ها براسا  ادبیات پژوهش" و "امکان  پذیری سنجه اصل "توجیه



 78ها و حوادث غیرمترقبه  آوری کالنشهر اصفهان در بحران بین تاب مدل پیشـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است های کیفی"، مبنای این جایگزینی  دسترسی به داده
[Rafieianet et al, 2011: 31].  ،در تعریف عملیاتی متغیرها
« سنجش قابل»و « پذیر مشاهده»اوا متغیرها و مشخصات آنها باید 
آوری اطالعات از  گیری در جمع باشند. دوما معیارهای اندازه

 :Hafez Nia, 2007] برخوردار باشند« ها امکان ارزیابی فرضیه»

47]. 

  های مطرح جهانی ها و مدل ه اه  چارچوببا مطالع این اسا ، بر
و در نظر گرفتن خصوصیات  7 جدول ذکر شده در بخش منابع
 ها متناسب با شش ُبعد مدل پیشنهادی کالنشهر اصفهان، شاخص

EDRI، سازی به روش دلفی در مصاحبه با  تدوین و پس از دقیق
کار ه ب آوری نخبگان، با تعریف عملیاتی متغیرها در ارزیابی تاب

 است. رفته
 

 ,Mileti, 1999; Adger, 2000; Godschalk]پشتوانه مطالعات جهانی  روش دلفی، با در آوری تاب سازی شده ها و متغیرهای عملیاتی بومی ابعاد، شاخص (7جدول 

2003; Rose, 2004; Vale LJ & Campanella TJ 2005; Folke, 2006; Maguire & Hagen, 2007; ADPC, 2007; Murphy BL 2007; Norris et al, 2008; 
Morrow 2008; Cutter et al, 2008 & 2010 & 2014; Renschler et al, 2010; Armas & Gavris, 2013; Rockefeller Foundation, 2014; Khazai et al, 

2015; Burton CG, 2015; Bank W (2015); Cimellaro, 2016; Rafieian et al, 2011; Farzad Behtashet et al, 2013; kazemi & Andalib, 2015] 
 ها و متغیرهای عملیاتی اه  سنجه شاخص ُبعد

 اجتماعی
 انسانی منابع و سرمایه

باور و بینش صحیح )نسبت به توانمندی مقابله،  و آگاهی، مهارت و اجتماعی، دانش و جمعیت و خانواده، سالمت جسمی، روانی ساختار
 مخاطره(، شناخت محی 

 ملی اجتماعی، اعتماد، وحدت پیوندهای و محلی، مشارکت همبستگی و مكان، انسجام به تعلق حس اجتماعی سرمایه

 فرهنگی

 سرمایه فرهنگی
 ناملمو 

محوری،  های فرهنگی، سرمایه دینداری، خانواده ای، مهارت زندگی )نظیر هویت، اوقات فراغت، پوشش، مصرف رسانه شامل ابعاد متنوع سبک
 ها، جایگاه فرهنگ، هنر(، جایگاه وقف اقلیت تعامل با

سرمایه فرهنگی 
 ملمو 

 (غیره ها، هنرها و صنایع دستی، اماکن زیارتی و تاریخی، موزه مساجد، آثاربسیج،  )مراکز فرهنگی، ودینی زیرساخت فرهنگی، تاریخی ظرفیت

 فضایی  -کالبدی
 )محی  مصنوع(

 ُبعد خانوار قدمت، استحکام و ابعاد مساکن، حاشیه نشینی، تراک  بافت فرسوده، درصد واحدهای حیاط دار، مالکیت، تراك  خانوار، مسكن کیفیت

 شهری های زیرساخت
و  آسفالت مناسب، عرض )ایمنی، دسترسی، شهری اصلی معابر کیفیت حیاتی، شاخص های شریان استحکام های حیاتی، ضریب نفوذ شریان

 ارتباطی های پل سازی (، مقاومغیره

 

 مورفولوژی 
 بافت( شهری و فرم )شكل،

آور، فضاهای بی دفاع، گستره بافت فرسوده، الگوی بافت و  فضاهای جمعی، توسعه شهری تاب ها، استحکام و ایمنی کاربری ناسازگاری
 (غیره  و )ارتفاع، نظ  فرم شهر

 

 شاخص دسترسی یا
 برخورداری

 و اجتماعی، بهداشتی حمایت موقت؛ فضاهای اسكان و پناه الكترونیكی؛ فضاهای وخدمات عمومی؛ اینترنت نقل و حمل امكانات
 امنیت )اورژانس، آتش نشانی و کالنتری( برقراری و نجات و امداد درمانی؛ فضاهای

 محی  طبیعی

تهدیدات، جغرافیا و 
 موقعیت مکانی

های خطر،  شناسی، تهدیدات آب و هوایی، شدت و تکرار مخاطرات، همجواری کانون ژئومورفولوژیک، ژئوفیزیک و زمینتهدیدات با منشأ 
 های زیست محیطی ها، آلودگی حری  گسل

 های زیست محیطی ظرفیت
های اقلیمی،  فیتهای زیست محیطی، دوام جریان آب رودخانه، ظر  تنوع زیستی، توانایی جذب شوک و سازگاری زیست بوم، حساسیت

 گیاهی(، کیفیت خاک کیفیت و کمیت ذخایر آبی، زیست توده )پوشش

 اقتصادی

 خانواده اقتصادی -ها، اشتغال، هزینه متوس  زندگی، پایگاهاجتماعی درآمد و توانایی اقتصادی خانواده تمكن
 های مالی و مهارتی صاحبان مشاغل، مقیا  کسب و کار شغلی، تواناییکوچک، تنوع  های بنگاه از ها و بانک شغلی های حمایت اتحادیه شغلی بازیابی

 اقتصادی رونق
 از خالق، حمایت و دستی صنایع صادرات و عرضه تولید، از مالیاتی، حمایت های معافیت و مالی تسهیالت مولد، های اقتصادی سیاست
گردشگری، تولیدات كشاورزی، بازار سرمایه، سالمت اقتصادی، ثبات ایرانی، رونق ساخت و ساز،  محصوات عرضه کوچک، تسهیل مشاغل

 اقتصادی، رشد اقتصادی

 دوراندیشی اقتصادی
بهادار و..(، برخورداری از حمایت مالی  اوراق سهام، انداز، )پس های ایمن دارایی از شعاع آسیب، سرمایه و امالک و مستقالت خارج

 آشنایان
 پرداخت(، تهدید اشتغال سقف و نفوذ ها )ضرب شهروندان، بیمه دارایی پذیری آسیب سوانح، شاخص در اموال عمومی پذیری آسیب پذیری آسیب

 سازمانی مالی های حمایت
 کاهش در گذاری سرمایه های اقتصادی آوری؛ مشوق تاب جهت وام تضمین کوچک و  های وام نقدی، های کمک ُخرد، مالی خدمات

مسكن؛  نوسازی و سازی مقاوم فنی  های چرخه مدیریت سوانح؛ مشوق ازم سازوکارهای و امکانات تجهیزات، مالی، خطرپذیری؛ ذخایر
 ها، کمیت و کیفیت خدمات قرض الحسنه شهرداری بودجه تحقق و مالی منابع

نهادی، حقوقی و 
 حاکمیتی

ظرفیت نهادهای خودجوش 
 مردمی

 ارتقاء در مردمی نهادهای اجتماعی؛ ظرفیت و فرهنگی  سرمایه فرهنگی؛ ارتقاء مردم نهاد  های کانون و  بسیج  های پایگاه ها، توزیع هیئت
های  مشکالت؛ ظرفیت سمن حل در مردمی های خیریه و مساجد امنای هیأت شورایاری محالت، آوری؛ جایگاه تاب و امنیت ایمنی و

 مرتب 
 مدیریت عملکرد خدمتی
 شهری

عدالت توزیعی امکانات و  مشارکتی؛ شهری  شهری؛ توسعه هماهنگ و  یکپارچه مدیریت تحقق ها؛ سازمان خدمات وکمیت کیفیت
 شهری مدیریت به خدمات شهری؛ اعتماد

 برنامه ریزی و آمادگی سوانح

ن خطر های هشدار سریع؛ ارتباط بین سازمانی اضطراری؛ سازماندهی غیر متمرکز؛ تمرین؛ ارزیابی میزا )سیست  ریزی اقدامات برنامه
 (CBOs)  محور های مردمی مکان و سازمان (NGOs) ها از نهادهای مردمی، سمن  پذیری؛ منابع اطالع رسانی؛ مستندسازی؛ حمایت

واکنش )مکان یابی، مقاومت و ایمنی  برداری و بهره شهروندی؛ قابلیت  ها؛ آموزش مدیریت سوانح(؛ قوانین، ضواب ، نظارت و برنامه
 اضطراری( عملیات و آمادگی مراکز های پشتیبان سوانح؛ کیفیت فضا، تجهیزات، سیست  های مدیریت ساختمان

 
 شناسی  روش

 تحلیلی و از نظر هدف، -روش کلی پژوهش حاضر توصیفی
های  این مطالعه با ترکیب روش زیربنایی و کاربردی است. در

که هر دو « سنجیتصادهای اق سازی مبتنی بر مدل مدل»و « دلفی»
پژوهی است، نسبت به تبیین و ارائه  های پرکاربرد آینده از روش

د. این ـاقدام گردی« انــکالنشهر اصفه آوری بین تاب مدل پیش»
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ها، از لحاظ مبنایی  بندی انواع مدل گروه مدل رگرسیونی، در
 «پیشگویی»و از منظر هدف « اکتشافی»، از نظر کاربردی «تجربی»

با مدیریت  نگاری آینده های تلفیقی شود. از لحاظ مدل محسوب می
، («7597) بدینگتون»سوانح نیز، در این مدل از الگوی کلی مدل 

 مدل کمیته کاهش سوانح طبیعی سازمان ملل متحد»همچنین 
کارگیری ابزار ه ب استفاده شده است.اما از نقطه نظر(« 7590)

ها، با توجه به مطالعات و  آوری و تحلیل داده مناسب در جمع
های انجام شده در خصوص منابع اطالعاتی قابل اعتماد و  بررسی

 های مطرح جهانی نیز باشد، از مدل در دستر  که مورد تأیید مدل
CDRI( الگو 7551، یا همان مدل شاو ،) گرفته شده است. یعنی از

شناسی و منابع اطالعاتی بیشتر بر مصاحبه و نظر  ُبعد روش
کارگیری روش دلفی و ه های تخصصی در بین ذینفعان، ب جیسن

 0شرای  تا  ترین عنوان ضعیف هب 9طیف لیکرت )پنج سطحی، از 
های ثانویه نظیر آمار و اطالعات  در شرای  عالی( و استفاده از داده

  رسمی تمرکز شده است.
و قابلیت استناد به نتایج حاصل  با هدف افزایش اعتبار پژوهش

جهت تثبیت و تأیید ابعاد و « روش دلفی»تدوین مدل، از جهت 
در کالنشهر  آوری سازی شده سنجش تاب های بومی شاخص

اصفهان در مرحله اول و در مرحله دوم سنجش وضع موجود بهره 
نفر از  05نامه اولیه روش دلفی، مورد مشورت  پرسش گرفته شد.

ی اصفهان های مدیریت شهر  دانشگاهی و سازمان خبرگان منتخب
شامل شهرداری، سازمان آب و فاضالب، مخابرات، برق و گاز، 
نیروی انتظامی، سازمان مدیریت بحران، معاونت درمان علوم 

و همفکری مدیران « گوله برفی»پزشکی و استانداری، که با روش 

قرار  و صاحب نظران شناخته شده هر دستگاه انتخاب شدند،
سازی و تثبیت  اول، نسبت به بومیگرفت. با دریافت نتایج در دور 

طراحی  اصفهان اقدام گردید. کالنشهر آوری معیارهای ارزیابی تاب
 آوری های بررسی وضعیت تاب نامه دور دوم، شامل پرسش پرسش

صورت پذیرفت. نتایج  ای گزینه ت پنجهر در قالب طیف لیکر ش
دریافتی تحلیل و به اطالع اعضای گروه رسید و بازخورد آخرین 

نامه دور سوم انجام و  ها در قالب پرسش بررسی و اصالح ارزیابی
با توجه به  بندی گردید. نتایج حاصل، بازخوانی و جمع

 0.های زمانی و میزان مشارکت فعال منتخبان،  محدودیت
نامه در دورهای دوم و سوم  پرسش 9.نامه در دور اول و  پرسش

 %7.خوب  که حاکی از نرخ بازگشت بسیار دریافت گردید،
 2در  نامه ثانویه و دور سوم مدل دلفی پرسش .ها است نامه پرسش
 آوری نتایج حاصل مبنای ارزیابی تاب و تدوین گویه، 9.2 ُبعد و با
گانه و  در ابعاد شش« آوری بین تاب مدل رگرسیونی پیش»و تدوین 

نامه خبرگان به روش  کل شهر اصفهان قرار گرفت. پایایی پرسش
 نشان از پایایی متغیرها در حد بسیار 5815با مقدار  «کرانباخآلفای »

استفاده « کامو»نامه از آزمون  در بررسی روایی پرسش .مطلوب است
با مقدار  آوری های تاب روایی نظرسنجی در شاخص گردید، که
در این پژوهش برای تجزیه و  گردد. ، به خوبی تأیید می58.87

ری و ریاضی با استفاده از های آما تحلیل اطالعات از روش
 های رگرسیونی از و برای تشکیل مدل SPSSو  Excelافزارهای  نرم

و برای تحلیل تطبیقی و گرافیکی از  Rبرنامه نویسی در محی  
بهره گرفته شده  (GIS) افزارهای سیست  اطالعات جغرافیایی نرم

 است.
 

  
   [ Isfahan Social Cultural Observatory, 2016: 30] اصفهان شهر مناطق حری  و ای محدوده سمت راست، تصویر ماهواره  (9شکل 

 گسل 28 و گذشته های سال طی شده ثبت های لرزه که کانون جانمایی شامل اصفهان، کیلومتری یکصد شعاع به ای محدوده شده پردازشی ا ماهواره سمت چپ، تصویر
 .[Safaei, 2005: 86] شده شناسایی فعال
 

Isfahan] نفر 9129725 جمعیت با ،1شکل  اصفهان کالنشهر

 
 Municipality, 2017: 56]، کشور کالنشهر سومین عنوان به 
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است. بدین لحاظ  شده واقع ایران قلب در مشهد، و تهران از پس
این شهر در جایگاه حسا  و مهمی در سلسله مراتب شهری ایران 

 :Taghvaei & Jozei Khamse Louie, 2018]قرار دارد 

 911شامل  شهری منطقه پانزده به اصفهان شهری .محدوده[29
 الحاق های آبادی آن از محله 70تعداد  که تقسی  می گردد، محله
 .[Isfahan Municipality, 2014: 12]است  شهر به شده

بارزترین تهدیدات و خطر پذیری در زمینه سوانح طبیعی در منطقه 
اصفهان با توجه به ارزیابی وضع موجود و بررسی سوابق تاریخی در 
درجه اول مربوط به حوادث آب و هوایی و در رتبه دوم زمین لرزه 

اطراف . البته با توجه به تمرکز صنایع و کارخانجات بزرگ در است
ها و تهدیدات ناشی از بروز حوادث احتمالی در  اصفهان آلودگی

این مراکز در کنار تهدیدات امنیتی و تروریستی نیز در این منطقه 
 حائز اهمیت است.

 
 ها یافته
های مرسوم و پرکاربرد در تحلیل چند متغیره، تکنیک  از روش

 است که در آن پارامترهای یک مدل«رگرسیون خطی چندگانه»
شود. در  خطی به کمک یک تابع هدف و مقدار متغیرها، برآورد می

 آوری این پژوهش، متغیر وابسته یا تابع، در برآورد وضعیت تاب
شهر اصفهان" و در ارزیابی هر ُبعد،  آوری کل شهر، "میزان تاب

در هر ُبعد،  آوری های تاب ُبعد" است. لذا شاخص آوری "میزان تاب

همان ُبعد و درست بر  آوری یفی" برای تاب"متغیر مستقل یا توص
عنوان متغیر توصیفی  ههر ُبعد"، ب آوری همین اسا ، "میزان تاب

ای ــان"، ایفــشهر اصفه آوری ابـبرای متغیر پاسخ یعنی "میزان ت
کارگیری روش رگرسیون چند متغیره در تحلیل ه نماید. ب نقش می

رگذاری هر یک از ابعاد آوری، در واقع مدل ارتباطی و میزان اث تاب
کالنشهر  آوری های مطرح در تاب ها و به نوعی سنجه و شاخص

کمک مدل حاصل، ضمن ه بایش می گذارد. اصفهان را به نم
، زمینه پیش بینی روند EDRIارزیابی وضع موجود در قالب الگوی 

ها و  رویدادهای آتی با تغییر متغیرهای توصیفی و هزینه فرصت
شهر را فراه   آوری ارآمدتر در جهت ارتقاء تابمنابع به شکلی ک

  نماید. می
های هـر مـدل، یکـی از فرضـیات  بودن باقیمانده بررسی فرض نرمال

زدن باید بررسی شود. در این جهـت  مه  مدل است، که قبل از مدل
اســتفاده « ویلــک -شــاپیرو»و « اســمیرنوف-كلموگــوروف»از آزمــون
 ایـن بـر صفر مبتنـی فرض ها، داده بودن نرمال بررسی هنگام گردید.
 تســت 5850خطــای  ســطح در را اســت، نرمــال هــا داده توزیــع كــه
 دسـت به 5850مساوی  تر یا بزرگ آزمون آماره اگر كنی . بنابراین می
 وجـود است، داده نرمال اینكه بر مبتنی صفر فرض رد بر دلیلی آید،

 گـردد؛ ، این نتیجه حاصل مـی8  جدول توجه با داشت. لذا نخواهد
کالنشهر اصفهان  برای شده انتخاب آوری تاب های و مؤلفه ابعاد كه

 .هستند نرمال
 

 آوری گانه تاب آنالیز واریانس و میزان همبستگی مدل در ابعاد شش ها، ارزیابی نرمالیته داده )5جدول 

 آوری ابعاد تاب
 آزمونآماره 
 اسمیرنوف-کلموگروف

 آماره آزمون
 ویلک -شاپیرو

سطح 
 معناداری

نتیجه 
 ها آزمون

 آوری همبستگی با تاب
     adjust پیرسون( ضریب همبستگی( 

 28165 28750 28723 نرمال 2221/2 265/2 022/2 ُبعد اجتماعی
 28106 28672 28610 نرمال 2221/2 275/2 022/2 ُبعد فرهنگی
 28102 28625 28673 نرمال 2221/2 526/2 022/2 فضایی -ُبعد کالبدی

 28120 28603 28622 نرمال 2221/2 217/2 022/2 ُبعد محی  طبیعی
 28110 28751 28777 نرمال 2221/2 211/2 022/2 ُبعد اقتصادی

 28303 28130 28165 نرمال 2221/2 105/2 271/2 حقوقی و حاکمیتی -ُبعد نهادی
 

براسا  جدول آنالیز واریانس تحلیل در هر یک از ابعاد، که نتایج 
آن در ستون سطح معناداری جدول فوق آورده شده، آزمون 

های مربوط به  شاخص  صفربودن همزمان ضرایب رگرسیونی یعنی
𝜶آوری، در سطح خطای آزمون  هر یک از ابعاد تاب رد       

های هر ُبعد در  شود و بنابراین حضور حداقل یکی از شاخص می
قابل دسترسی خواهد « مدل خطی رگرسیونی»مدل الزامی بوده و 

که از  R2یا « ضریب تعیین مدل» ،8بود. در بخش انتهایی جدول 
تر باشد،  نزدیک 9های برازندگی مدل است، هرچه به عدد  شاخص

آلی است. در کنار  ویای شرای  ایده، که نتایج گاستتر  مدل مطلوب
R2 آن

adjمدل دهد،که می ، یا ضریب تعیین اصالح شده، نشان 
را در هر ُبعد براسا   آوری تاب واریانس از درصد چند مذکور
ضریب »، Rکند. مقادیر  می بینی پیش های تعریف شده شاخص

مقادیر محاسبه شده،  که دهد را نشان می «همبستگی پیرسون

بین ابعاد مطرح با  مبستگی مستقی  و بسیار خوببیانگر ه
  است. آوری تاب

 در ابعاد« جدول ضرایب رگرسیونی»، که اصطالحا 2تا  .در جداول 
 (Beta)بتا  و (B) شوند، از مقادیر نامیده می آوری گانه تاب شش

بین در مدل خطی )شاخص( به ترتیب در  متغیر پیش ضرایب هر
)مقدار ثابت( و بدون عرض از مبدأ دو حالت با عرض از مبدأ 

گردد. شرط وجود هر یک از متغیرهای مستقل و  استخراج می
مقادیر سطح  همچنین مقدار ثابت در مدل نهایی، کمتربودن

، (0.05)آن از سطح خطای آزمون تعریف شده  (P) معناداری
ها رد  ، تا فرض امکان صفربودن آنها در حضور بقیه شاخصاست

 ،.دست آمده از جدول ضرایب رگرسیونی ه عات بشود. طبق اطال
در ُبعد اجتماعی مدل رگرسیونی با عرض از مبدأ نوشته شده 

 ((:9)رابطه ) ترین مدل خواهد بود مناسب
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                                      (:9) رابطه
منابع و سرمایه »بر این اسا  مطابق با جدول فوق، هر دو شاخص

 با مجموع متغیرهای خود، به« ایه اجتماعیسرم»و « انسانی
ه ب کنند. می بینی پیش را اجتماعی آوری تاب معناداری صورت

در مقدار  «استاندارد انحراف» یک واحد افزایش با طوری که
 در این ُبعد به میزان آوری تاب ،«منابع و سرمایه انسانی» شاخص
 مقدار نیز،« سرمایه اجتماعی» نمره در افزایش صورت در و      

رفت. لذا در این  خواهد بااتر استاندارد، انحرافی        آور تاب
است. « سرمایه اجتماعی»ُبعد اولویت اقدامات با حوزه شاخص 

شامل کالن شاخص  آوری در ُبعد فرهنگی،  مدل رگرسیونی تاب
زیرساخت »و « سبک زندگی»و دو زیرشاخص « سرمایه فرهنگی»

های ناملمو  و  شامل سرمایه« گیسبک زند. »است« فرهنگی
های ملمو  و فیزیکی  در برگیرنده سرمایه« زیرساخت فرهنگی»

  .استفرهنگی 
 

 ضرایب رگرسیونی مدل در ابعاد اجتماعی و فرهنگی (2جدول 

 ُبعد فرهنگی ُبعد اجتماعی ابعاد

 سرمایه فرهنگی مقدار ثابت (D1_2) سرمایه اجتماعی (D1_1)منابع و سرمایه انسانی  مقدار ثابت بین متغیرهای پیش
(D2_1) 

B 336/2  010/2  310/2  18213 621/2 
S.E 

«Std. Error» 013/2  102/2  112/2  027/2 266/2 

Beta - 523/2  622/2  - 106/2 
T 08701 08525 08622 28326 38121 

2812 202/2 (P) سطح معناداری  222 222 222 
 

، مدل .جدول  حاصل در جدول ضرایب رگرسیونی نتایج با توجه به
، کـه براسـا  اسـت ترین مدل با عرض از مبدأ نوشته شده، مناسب
 دست آمده است:ه (، ب7) آنالیز اطالعات موجود به صورت رابطه

                                                   (7)  رابطه

با توجه به » فضایی -کالبدی»آوری در ُبعد   بین تاب در مدل پیش
ضرایب رگرسیونی، فرض  0 ل( ، از جدوp) مقادیر سطح معناداری

 -های اول، دوم و سوم ُبعد کالبدی بودن ضرایب شاخصصفر
ی آزمون ها در سطح خطا فضایی در حضور بقیه شاخص

𝛼 شود. بنابراین برای پیداکردن مدل رگرسیونی  رد نمی      
ای ، که بر این  مناسب، از روش رگرسیون گام به گام استفاده کرده

 گردد: حاصل می (،8) ترین مدل به صورت رابطه اسا ، مناسب
                                                                                                 (:8) رابطه

 با ضریب تأثیر« کیفیت مسکن»های  بر این اسا  کالن شاخص
و ترکیب  58802با وزن « دسترسی یا برخورداری»و  58852

فضاهای حمایت »، «فضاهای پناه و اسکان موقت»های  زیرشاخص
امکانات امداد و نجات و برقراری »، «اجتماعی و بهداشتی و درمانی

دسترسی به »و « امکانات جابجایی و حمل و نقل»، «امنیت
، بیشترین نقش را در ترسی  مدل «اینترنت و خدمات الکترونیکی

نمایند و دو شاخص دیگر با  کالبدی ایفاء می  آوری بین تاب پیش
 .هستندتر و غیرخطی  دارای ارتباط ضعیف  آوری تاب
 

 فضایی و محی  طبیعی -ضرایب رگرسیونی مدل در ابعاد کالبدی )3جدول 

 ُبعد محی  طبیعی فضایی -ُبعد کالبدی ابعاد

 کیفیت مسکن مقدار ثابت بین متغیرهای پیش
 (D3_1) 

کیفیت 
های  زیرساخت
 شهری

(D3_2) 

شكل، فرم و 
 بافت شهری

(D3_3) 

 دسترسی
)یا شاخص 
 برخورداری(
(D3_4) 

 مقدار ثابت
جغرافیا  تهدیدات،

 مکانی موقعیت و
(D4_1) 

 زیست های ظرفیت
 محیطی
(D4_2) 

B 773/2  171/2 151/2  151/2  077/2  316/2 307/2 166/2 
S.E 

«Std. Error» 031/2  115/2 235/2  106/2  126/2  060/2 263/2 237/2 

Beta - 053/2 132/2  166/2  565/2  - 722/2 010/2 
T 58120 18370 18210 18233 08610 213/5 78676 08326 

222/2 (P) سطح معناداری  103/2  127/2  011/2  215/  221/2 222 222/2 
 

آوری در ُبعد محیطی،   مدل رگرسیونی تاب دو شاخص کالن
شناسی و اقلی ، جغرافیای  براسا  شرای  زیست محیطی، زمین
 گردد. روی داده ارزیابی میمنطقه، تهدیدات بالقوه و سوابق سوانح 

، بهترین شکل 0با توجه به خالصه اطالعات رگرسیونی در جدول 
 دست آمده است:ه (، ب.) صورت رابطهه این مدل با عرض از مبدأ ب

                                                                                                                       (:.) رابطه

ها، گویای اثر بیش از سه  ضرایب حاصل شده در مدل برای شاخص
نسبت به « مکانی موقعیت جغرافیا و تهدیدات،»برابری شاخص 

محیطی  آوری در تاب« محیطی زیست های ظرفیت»شاخص 
ها توجه به بهبود  ریزی که باید در برنامهکالنشهر اصفهان است، 

  متغیرهای آن مد نظر قرار گیرد.
مدل  دست آمده از جدول ضرایب رگرسیونیه طبق اطالعات ب
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، در خصوص مقادیر سطح 2جدول  آوری در ُبعد اقتصادی  تاب
های اول، دوم، پنج  و شش   معناداری، فرض صفربودن شاخص

αای آزمون ها در سطح خط درحضور بقیه شاخص رد       
ترین مدل، از رگرسیون گام به گام  برای پیداکردن مناسبشود.  نمی

ترین مدل به صورت  نمایی ، که بر طبق آن مناسب استفاده می
 (، خواهد بود:0) رابطه
  (0) رابطه
:                                    

 ضرایب رگرسیونی مدل در ُبعد اقتصادی )6جدول 

 B S.E Beta T بین متغیرهای پیش
سطح 
 معناداری

 222 381722 - 117/2 363/2 مقدار ثابت

 201/2 231/2 225/2 512/2 731/2 (D5_1) تمکن

 درآمد و شغلی بازیابی
(D5_2) 

231/2 126/2 152/2 133/2 533/2 

 550/2 237/2 276/2 58210 220/2 (D5_3) رونق اقتصادی

 )دور اندیشی( ظرفیت
(D5_4) 

161/2 210/2 023/2 08265 227/2 

 111/2 273/2 171/2 18230 123/2 (D5_5) پذیری آسیب

 های حمایت ظرفیت
 (D5_6) سازمانی

213/2 213/2 202/2 112/2 133/2 

 
اقتصادی شهر در مدل  آوری در این زمینه بیشترین تأثیر در تاب

 ظرفیت دور»خطی براسا  نظر خبرگان، حاصل از سه شاخص 
« آسیب پذیری»در شهر، در کنار میزان « رونق اقتصادی»، «اندیشی

، که در این بین با توجه به استهای شهروندان  اموال و دارایی
ها که  خانواده« ظرفیت )دور اندیشی(»نقش شاخص  ضرایب تأثیر،
مصون از آسیب  های دور از شهر و انداز و دارایی مبنی بر پس

ی، بیش از دو برابر سایر مؤلفه برآورد آور  آنهاست، در ارتقاء تاب
  شده است.
با سه شاخص  حقوقی،--آوری در ُبعد نهادی  رسیونی تابمدل رگ

های متناسب با موضوع  عمده که هر یک مرکب از زیرشاخص
در  آوری ، به ارزیابی وجوه مدیریتی، حقوقی و حاکمیتی تاباست

 پردازد. کالنشهر اصفهان می
 

 حقوقی و حاکمیتی -ضرایب رگرسیونی مدل در ُبعد نهادی (7جدول 

 B S.E Beta T بین متغیرهای پیش
  سطح معناداری

(P) 
 222 68536 - 123/2 302/2 مقدار ثابت

 انقالبی نهادها ظرفیت
 (D6_1) اسالمی و

127/2 20/2 053/2 58210 221/2 

 خدمتی عملکرد
 شهری مدیریت

(D6_2) 

521/2 213/2 235/2 58560 220/2 

 آمادگی و ریزی برنامه
(D6_3) 

007/2 213/2 526/2 616/0 211/2 

 
دست آمده از جدول ضرایب رگرسیونی ُبعد ه طبق اطالعات ب

، مدل با عرض از مبدأ نوشته شده 2جدول در  حقوقی -نهادی

ه (، ب2) ترین مدل خواهد بود، که این مدل به صورت رابطه مناسب
 آید: دست می
                   (:                       2) رابطه
                                         

عملکرد »نهادی را  آوری بر این اسا ، بیشترین نقش در ارتقاء تاب
و پس از آن اقدامات در  58859با ضریب تأثیر « مدیریت شهری

و در نهایت  58772نهادها با ضریب « ریزی و آمادگی برنامه»حوزه 
نظیر بسیج مردمی، « اسالمی و انقالبی نهادهای ظرفیت»تقویت 
، با ضریب تأثیر غیرههای هالل احمر، بنیادهای خیریه و  هسته
 ، بر عهده خواهند داشت.589.2

در هر یک از ابعاد، در آخرین گام  آوری پس از استخراج مدل تاب
براسا  « کلی کالنشهر اصفهان آوری بین تاب مدل پیش»باید 

های آماری تولید  ابعاد مطرح تدوین گردد. در این جهت از روش
 آوری دهی استفاده گردید. ارتباط تاب صورت وزنه ب« مولتی مدل»

با ابعاد آن متناسب با میزان همبستگی بین آنها خواهد بود. لذا از 
ها، این استدال قابل  لحاظ قواعد ریاضی در تشکیل مولتی مدل

توان  در آن را می آوری ه میزان اثرگذاری هر ُبعد تاب، کاستقبول 
 آوری صورت حاصلضرب نسبت ارتباطی بین ابعاد با تابه ب

(R2
adj)  در نظر گرفت تا امکان تشکیل  ( )در ضریب معین

مولتی مدل مربوطه فراه  گردد، لذا درحالت کلی مدل خواهی  
 داشت:
 (2) رابطه

         (   )                       
                                     

آل، مجموع ضرایب ابعاد در مولتی مدل برابر عدد  در شرای  ایده
 برابر صفر خواهد بود، لذا:   یک و مقدار ثابت

 (:.) رابطه
                                   
          
(                              
     )     
(     )    
        

در رابطه اولیه، مولتی مدل نهایی   در نتیجه با جاگذاری مقدار 
 گردد: صورت زیر حاصل میه ب آوری رگرسیونی ابعاد تاب

 (:1) رابطه
          (   )                          
                                          

مؤثرترین حوزه و  58755این مدل ارتباطی، ُبعد نهادی را با وزن 
عنوان کمترین زمینه اثر متغیرها  هرا ب 589.2محی  طبیعی با وزن 

 دهد. کالنشهر اصفهان نشان می آوری در تاب

 
 بحث
تبیین »، در رساله دکتری خود با عنوان [Rezaei, 2013] رضایی
، «منظور كاهش اثرات سوانح طبیعی اجتماعات شهری به آوری تاب
 جامعه عنوان به را خانوار از ساکنان چهار محله كالنشهر تهران 55.
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 میانگین، مقایسه آماری های روش از انتخاب و تحقیق نمونه
نموده، که این  چندگانه استفاده رگرسیون پیرسون و همبستگی
در  آوری تاب سطح و موجود آوری تاب دهد بین می نشان مطالعه
 رابطه محیطی، -كالبدی و نهادی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد

 %.0888تهران با  كالنشهر آوری تاب .اما دارد وجود معناداری
کمتر از حد متوس   در طیف لیکرات پنج سطحی( 7822)معادل 

های اقتصادی و نهادی به  آوری دارد، این مقدار درخصوص تاب قرار
 .889)معادل  2782د اجتماعی و در ُبع %2807.و  08.2.ترتیب 

 ,Rezaei et al] 0887محیطی -در طیف لیکرات( و ُبعد کالبدی

 ، در رساله دکتری خود، ابعادفرزاد بهتاش .است [616 :2016
 محی  اقتصادی، کالبدی،-زیرساختی، ساختاری مخاطرات، کاهش
 به استناد با را آوری مدیریتی تاب و فرهنگی -اجتماعی زیستی،
 از نفر چهل نظرسنجی از نامه و جهانی و با طراحی پرسش مطالعات
  .کالنشهر تبریز مورد ارزیابی قرار داده است خبرگان

 7878برابر  تبریز شهرنکال آوری تاب میانگین براسا  نتایج، میزان
 که این دارند خبرگان اعتقاد مجموع در دهد می نشان که است،
نیست، اما در آن ُبعد  وضعیت مطلوبی در آوری تاب لحاظ از شهر

به نسبت از شرای  بهتری  78.5فرهنگی با میانگین  -اجتماعی
. [Farzad Behtash et al, 2013: 41] برخودار است

های ه  ارز، اوا تأییدی بر  های فوق و سایر پژوهش پژوهش
های در نظر گرفته شده  اهمیت و انتخاب مناسب ابعاد و سنجه

کالنشهر اصفهان است و از سوی دیگر به در  آوری تاب برای تحلیل
نه چندان مطلوب اما نزدیک به متوس  عمده  آوری نوعی مؤید تاب

حوزه  آوری کالنشهرها در ایران و البته وضعیت برتری نسبی تاب
  فرهنگی و اجتماعی در این شهرها از جمله اصفهان است.

یونی رگرس مدل تحلیل از حاصل نتایج به در پژوهش حاضر، باتوجه
، ارائه شده .مختلف، که در جدول  ابعاد و برآوردهای آماری در

خبرگان  نظرات براسا  اصفهان کالنشهر آوری تاب متوس  است،
 نزدیک آوری تاب از نشان که گردد، برآورد می ..78با  برابر در مدل،

 دارد.  اصفهان کالنشهر متوس  به

جدول )خروجی با توجه به اطالعات درج شده در ستون چهارم 
 فرهنگی ُبعد به مربوط آوری تاب میزان بیشترین مدل رگرسیونی(،

میانگین  با آوری تاب مقدار ترین پایین و 8899متوس   مقدار با
 روی داده است.  اقتصادی درُبعد ،7800

 
 ریزی بندی اقدامات و برنامه گانه و کالن کالنشهر اصفهان با اولویت ششآوری در ابعاد  نگر تاب رگرسیونی آیندهخالصه مدل  (1جدول 

 آوری  مدل پیش بین رگرسیونی تاب ُبعد
 آوری مقدار تاب

ضریب 
 تأثیر ابعاد 

 ریزی بندی برنامه اولویت

متوس  
 آماری

 خروجی مدل
براسا  سطح 

 آوری تاب
براسا  ضریب 
 تأثیر ابعاد مدل

 8 7 58927 78.2 78.5                              اجتماعی
 . 2 .5890 8899 .885                    فرهنگی
 0 8 58909 78.2 78.2                              فضایی -کالبدی

 2 0 589.2 7812 7812                              محی  طبیعی
 7 9 58928 7800 7802                                        اقتصادی

 9 . 58755 .781 .781                                        حقوقی -نهادی
آوری کالنشهر  تاب

 اصفهان
          (   )                         

                         
78.2 78.. 9 - - 

 

در ستون سوم  آوری با مقادیر میانگین آماری تاب اگر این نتایج را
براسا   آوری ، که در عمل سطح موجود تاب8نمودار  جدول و

 دهد ( را نشان می7551برگرفته از مدل شاو ) EDRI مدل پیشنهادی
 -دیکالب»و « اقتصادی»مقایسه کنی ، حتی در ابعادی نظیر 

ها را پوشش  شده همه شاخص  که مدل رگرسیونی برازش« فضایی
محاسبه شده در دو روش بسیار نزدیک و  آوری دهد، مقدار تاب نمی

ست، که این موضوع خود به نوعی گویای ا در مواردی مساوی
با شرای  واقعی  آوری صحت، دقت و نزدیکی مدل پیش بین تاب

 آوری های ارتقاء تاب ندی برنامهب و قابلیت اعتماد به آن در اولویت
 بندی اولویت ،2 و مانیتورینگ پیشرفت کار است. درستون

 ارتقای جهت در بودجه تخصیص و ریزی برنامه جهت پیشنهادی
 در «موجود آوری تاب سطح» براسا  اصفهان کالنشهر آوری تاب
تر در اولویت بااتری  است و ابعاد ضعیف شده ارائه مختلف ابعاد
ریزی  بندی برنامه از منظر دیگر اولویت اند. اقدامات قرار گرفتهاز 

 آوری ضریب تأثیر ابعاد تاب»با توجه به  آوری اقدامات ارتقاء تاب

، در هفتمین ستون این جدول، بیان گردیده «در مدل رگرسیونی
است. بر این اسا  ابعادی که اثرگذاری آنها در ارتقای سطح 

وری با کاهش صرف  توجه به افزایش بهرهبیشتر است، با  آوری تاب
بیشتر، در اولویت  آوری زمان و هزینه و در مقابل دستیابی به تاب

 «حقوقی -نهادی»طبیعتا  اقدام در حوزه  اند. ریزی قرار گرفته برنامه
های مدیریت شهری است  )اولویت اول( که شامل عملکرد سازمان

گذاری  میتی و قانونهای مادی، حاک با توجه به جایگاه و ظرفیت
ها، از تأثیرگذاری بسزایی برخوردار است، در حالی که  این سازمان

بودن  در ُبعد محی  طبیعی )اولویت شش ( با توجه به ثابت
شناسی در کنار تأثیرپذیری از عوامل  بسیاری از خصوصیات زمین

 ای، اقدامات پرهزینه، دیربازده و ک  اثرتر خواهد بود. فرامنطقه
، به [Hatami Nejad et al, 2017] و همکارانش نژاد حاتمی

سازی  کمک تکنیک مدله ب آوری بررسی ابعاد مؤثر در تاب
نفر از خبرگان در  90، مبتنی بر نظرات (ISM) ساختاری تفسیری

 ریزی شهری و مدیران شهرداری اهواز پرداخته است. حوزه برنامه
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گانه  آوری موجود کالنشهر اصفهان در ابعاد شش نمودار عنکبوتی تاب (8نمودار 
 EDRIبراسا  مدل پیشنهادی 

 

را با توجه به صرفا  میزان تأثیرگذاری  آوری نتایج ابعاد مؤثر در تاب
کند، بر  بندی می و مطابق با شرای  شهر اهواز، در پنج سطح طبقه

دوم ابعاد  این اسا  بااترین سطح ُبعد اقتصادی، در سطح
ُبعد زیرساختی و  سوم سطح مدیریتی، - نهادی و محیطی -کالبدی

  در مرحله چهارم و پنج  به ترتیب ابعاد اجتماعی و زیست
محیطی جای گرفته است. این نتایج تا حد قابل قبولی با خروجی 

کالنشهر اصفهان براسا  ضریب تأثیر ابعاد مدل  آوری ارزیابی تاب
بندی  (، فارغ از تفاوت تقسی .هفت  جدول )ستون  رگرسیونی

ابعاد، تطابق دارد. در اینجا نیز به طریق مشابه در مجموع و البته 
بندی  آوری" و "وزن تأثیر ابعاد" در رتبه با تلفیق دو نگاه "سطح تاب

گردد، در سطح اول، ابعاد  ریزی اقدامات، پیشنهاد می برنامه
که همه در اولویت « اعیاجتم»و « اقتصادی»، «حقوقی -نهادی»

هر دو روش قرار دارند، در کانون توجهات و  اول تا چهارم
« فرهنگی»ریزی قرار گیرد. در سطح دوم، با توجه جایگاه ُبعد  برنامه

با کسب اولویت چهارم در ضریب تأثیر اقدامات در ارتقاء 
دهی قدرت  آوری، ارتباط تنگاتنگ آن با ُبعد اجتماعی در شکل تاب
های عمومی مردم در شرای   شور و جلب حمایت و مشارکتنرم ک

های گسترده  گیری از ظرفیت سخت و بحرانی در کنار امکان بهره
فرهنگی و تاریخی موجود کالنشهر اصفهان در این جهت، این ُبعد 

حله، با پس از این دو مر  ریزی قرار داده شود. در اولویت برنامه
 -کالبدی»اقدامات در حوزه  بر و کُندبودن عمده توجه به هزینه

های فرسوده، کمبود اعتبارات و  به دلیل گستردگی بافت« فضایی
شدت ه مالکیت شخصی اکثر بناها که حوزه دخالت و تغییرات را ب

در سطح « محی  طبیعی»نماید، این ُبعد به همراه ُبعد  محدود می
دی با بن گیرد که البته این اولویت سوم اولویت، مورد توجه قرار می

که بیشتر از همه بر کارکردهای مشارکتی  آوری زیر بنای تفکر تاب
های سنتی فیزیکی و کالبدی، نیز  و اجتماعی تأکید دارد، تا شیوه
ریزی و آغاز اقدامات باید با رصد  متناسب است. پس از برنامه

مدل »ها در شهر و بارگذاری مجدد نتایج در  وضعیت شاخص
در مقاطع زمانی مختلف متناسب با  ،«شهر آوری بین تاب پیش

ها، نسبت به بررسی روند تغییرات و در صورت لزوم  پیشرفت برنامه
نگاری  های آینده بازنگری و اصالحات احتمالی در روند برنامه

 اقدام نمود. آوری تاب

 گیری نتیجه
، که با اقتبا  از مدل رجب شاو در EDRIخروجی مدل ابداعی 

کار برده شده ه این پژوهش تعریف و بسوانح آب و هوایی، در 
کالنشهر اصفهان در ابعاد  آوری است، وضعیت موجود تاب

مدل رگرسیونی »دهد، در کنار این،  خوبی نشان میه گانه را ب شش
های  وزن تأثیر هر یک از ابعاد و شاخص« آوری بین تاب پیش

رتر ریزی را مؤث را روشن و برنامه آوری مربوطه در بهبود شرای  تاب
نماید. نتایج حاصل در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش یعنی  می
های مؤثر بر خطرپذیری سوانح در کالنشهر اصفهان با رویکرد  لفهؤم

ها و  آوری، اثر مستقی  شش ُبعد مطرح شده و شاخص تاب
ه آوری، ب متغیرهای عملیاتی آنها را در وضع موجود و ارتقاء تاب

دهد، که این موضوع  بی نشان میخوه ویژه با آزمون همبستگی ب
. اما برغ  کسب استدر عین حال مؤید فرض اول پژوهش نیز 

، بیشترین «فرهنگی»، در ُبعد .885یعنی  آوری بااترین میزان تاب
نهادی، »، مربوط به اقدامات 7855با ضریب  آوری تأثیر در حوزه تاب

بوده و لذا فرض دوم یعنی پیشتازبودن « حقوقی و حاکمیتی
در  .5890)با وزن  آوری نگاری ارتقاء تاب عوامل فرهنگی در آینده

نیز با کسب « اقتصادی»گردد. حوزه  تأیید نمی مدل رگرسیونی(،
در کالنشهر  آوری ترین ُبعد تاب ، ضعیف7802مقدار میانگین 

دهد و بدین لحاظ فرض سوم پژوهش قابل  اصفهان را نشان می
 آوری وضعیت متوس  تابدر نهایت فرض  تأیید خواهد بود.

 در الگوی 78.2کالنشهر اصفهان در حالت کلی، با کسب مقدار
EDRIگردد. ، در حد قابل قبولی تأیید می 

 
وسیله مراتب قدردانی خود را از  نویسندگان بدین قدردانی: و تشکر

 نمایند. مشارکت صادقانه خبرگان تی  دلفی پژوهش اعالم می
 سوی نویسندگان گزارش نشده است.موردی از : اخالقی تأییدیه
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منافع: تعارض
/ پژوهشگر اصلی باشی )نویسنده اول(، احسان خیام نویسندگان: سه 

سنده دوم(، پژوهشگر )نوی مسعود تقوایی ؛%(05) نگارنده بحث اصلی
سوم(، سنده حمیدرضا وارثی )نوی  ؛%(85) گر آماریتحلیل /کمکی

 %(75) شنا  / روشپژوهشگر کمکی
تحلیلی »این مقاله مستخرج از رساله دکتری، تحت عنوان  مالی: منابع

ریزی راهبردی مدیریت ریسک  منظور برنامه آور به های شهر تاب بر شاخص
 .است «ای، مطالعه موردی کالنشهر اصفهان لرزه
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