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 چکیده  واژگان کلیدی

اند که از ها در در موقعیتهای جغرافیایی ساخته و بنا شدهامروزه اکثر مناطق شهری و سکونتگاه 

 .نظر خطرات طبیعی در معرض انواع تهدیدات و سوانح طبیعی و مصنوع توسط انسانها هستند

دیدگاهی  شده است بیشتردیدگاهی که تا امروز در مدیریت شهری سانحه به آن توجه می

آوری مفهومی است که اخیرا و در در این میان تاببوده است. کردن خطرات گرایانه و کممقابله

انگیزه و هدف از این مطالعه ، ارزیابی  . شودرویی با عدم قطعیتها و ناشناخته ها بکار برده میرویا

مدل دلفی در محله نعیم آباد یزد بدون در نظر گرفتن آوری محلات شهری امن در متاطق کویری با بهره گیری از های تابمولفه

نامه و پایانمقالات  از از بررسی تعداد زیادیآوری شهری ها و ابعاد مطرح در تابباشد. بنابراین، ابتدا مؤلفهتهدید مخاطره خاصی می

 یدارشهر و مدیران ارشد خبرگاننظرات  مدل دلفی، تدقیق گردید. سپس با استفاده ازو استخراج مرتبط های داخلی و خارجی 

ررسی و بنگارندگان مقاله ارایه شد و با  پایانیهای و نیز مطالعات مقایسه ای ، بعدها و مؤلفه، اساتید شهرسازی دانشگاهی یزد یزد

کویری در ابعاد و های تاب آوری محلات شهری امن در متاطق مولفهدقیق ارزیابی  و هها و مطالعپرسشنامه مورد تحلیل قرار دادن

 ،در مدل دلفی مؤلفه های مختلف مورد اعتبار سنجی و سنجش قرار گرفت. مطابق تحلیل و محاسبات آماری و مطالعات انجام شده

شاخصهایی همچون میزان مشارکت شهروندان ، تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی و پس اندازها و سرمایه خانوارها از عوامل موثر 

 .باشنداب آوری محلات شهری امن در متاطق کویری میبر مولفه های ت

تاب آوری شهری، طراحی 

شهری، امنیت، محله، 

 نعیم آباد، یزد
 

 گفتارپیش -1
شهر تجلی اندیشه، معماری، تراکم و انباشت سرمایه بوده و 

 پیوسته در معرض تهدیدات طبیعی و انسانی است

.سکونتگاههای شهری دارای پیچیدگیهایی است که 

هایی آورند که از زیر سامانههای شهری را به وجود میسامانه

نقل، جریان گردش انرژی، مواد  و ساختار شهری، حملمانند 

های اجتماعی و اقتصادی پیچیده تشکیل و مصالح و جنبه

شده است .وقوع بلایای طبیعی در برخی از موارد، 

های شهری و گاه کل سامانه شهری را با چالشهای زیرسامانه

 [11].سازداساسی روبرو می
پیشینیان ما  دهد کهباستانشناسی نشان می اتفاشتکا

بسیاری از خطراتی که امروزه وجود دارند را تجربه کرده اند و 

اند : قحطی و این خطرات در گذشته نیز وجود داشته

وحش خطرناک، خشونت  خانمانی، حیاتگرسنگی، بی

 دلفی مدل از گیری بهره با کویری مناطق در امن شهری محالت آوری تاب های مولفه ارزیابی

 (یزد نعیم آباد محله:  پژوهی مورد) 

 esteghlal.ahmad@gmail.com یزد ، صفاییه ، بلوار شهدای گمنام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، دانشکده معماری و شهرسازی  *
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ن همه، ایهای دیگر، بیماری، صدمات تصادفی و...؛ با اینانسان

گی اجازه دادند که افراد اقدامی را صورت ندادند و به ساد

قربانی این وقایع شوند. شواهد بیانگر آن است که آن ها برای 

کاهش خطرات تنها اقدامی که صورت دادند، زندگی در غارها 

 .[11] .بوده است

بعدها نمونه هایی از مدیریت بلایا در جهان مشاهده شده مانند 

کشتی حضرت نوح و مدیریت ریسک سیلاب در رودخانه نیل 

حوتپ سوم، احداث آتش نشانی در زمان ان آمندر زم

امپراتوری رم، تلاش گروهی دولت بریتانیا و هند در راستای 

مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی هند و سرانجام در 

؛ مجمع عمومی ایالات متحده دهه  1891یازدهم دسامبر 

 [4] المللی کاهش بلایای طبیعی اعلام کرد را دهه بین 1881

المللی برای کاهش ام برای ترویج مشارکت بیناین اقد

خسارات مالی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی، به 

 [11]در کشورهای درحال توسعه صورت گرفت  ژهیو

با توجه به خصوصیات احتمالی بلایای طبیعی، اتخاذ رویکردی 

که پاسخگوی شرایط حساس باشد، تاب آوری مکانی و تاب 

ان در فرآیند مدیریت بلایای طبیعی در شهرها آوری شهروند

؛ زیرا که بیشتر بر  آوری مفهومی کیفی استتاب.  است

دیدگاههای ذهنی شهروندان تأکید دارد؛ به عبارتی دیگر، 

بیشتر بر توانمندیها و ظرفیتهای شهر و شهروندان اشاره دارد 

بدیل ت)کند و وقتی این مفهوم کیفی ویژگی کمیت پیدا می

، بین جوامع مختلف قابل مقایسه (ای شودمتغیرهای فاصلهبه 

 [5] خواهد بود

حفاظت نمودن از خود فرد ، افراد خانواده و دوستان و داراییها 

به مقوله امنیت باز میگردد و وقتی این مفهوم با فضای شهری 

ادغام میشود به جرم در شهر ارتباط پیدا میکند . و این موضوع 

قربانی جرم بودن را نیز یدک میکشد .  از جهت دیگر مفهوم

از سویی دیگر باید میان ترس و خطر و یا حس امنیت و در 

 نسبت عکس العمل نشان دادن امان بودن تفاوت قائل شد .

شود که بسیاری از مردم از به ترس از قربانی شدن باعث می

. این خود در  کاهش دهند آن رایا میزان  کرده خطرات دوری

 عاملی موثر در عدم حضور پذیری خواهد بود فضای شهری

[21] 

 یامن در مقابل مفهوم فضا یشهر یفضا مفهومقرار گرفتن 

 .از دیگر مواردی است که باید آن را در نظر گرفتناامن  یشهر

پدیده ناامنی خود دارای دو سوی دیداری و روانی است . از 

ز جنبه دیداری و عینی تمامی مظاهار سرقت ، قتل ، تجاو

شود و از جنبه روانی کردن ، و خشونت و غیره را شامل می

دربرگیرنده قضاوت افراد در خصوص امنیت منطقه و فضای 

  [8]. شهری است 

 پیشینه پژوهش -2
مطالعه پژوهش های قبلی صورت گرفته در هر زمینه تحقیقی 

می تواند برای محقق جهت شناخت موضوع و تطبیق اهداف 

.در این بخش به طور خلاصه بخشی از مطالعه موثر واقع شود 

آثار داخلی و خارجی که روند تهیه و تکمیل این پژوهش نقش 

 :کنیمیاند اشاره مداشته

محمدرضا رضایی و همکاران در پژوهشی با عنوان تبیین و 

و شاخصها و چهارچوبهای آن در « تاب آوری»تحلیل مفهوم 

ملی و حوزه عسوانح طبیعی نسبت به اینکه تعریفی جدید در 

آوری ایجاد شده و رسمیت بخشیدن به تجربی رویکرد تاب

رویکرد تاب آوری به عنوان ساختاری قاعده مند و درهم که 

در آن همه عوامل در سطوح مختلف تابآوری هستند تاکید 

 [3] مینماید

همچنین ، محمدرضا فرزاد بهتاش و همکارانش در تحقیقی با 

د و مولفه های تاب آوری کلان شهر عنوان ارزیابی و تحلیل ابعا

تبریز به این نتیجه رسیدند که کلانشهر تبریز در میان ابعاد 

فرهنگی وضعیت  - گانه مورد بررسی، در بعد اجتماعی1

مناسب و بهتری را نسبت به سایر ابعاد در تحقق تاب آوری 

شهری دارد. به شواهد تاریخ قبل و بعد اسلام و به خصوص 

فرهنگی در -یشهدار بودن مباحث اجتماعی تاریخ معاصر، ر

شهر و میان شهروندان تبریزی و نیز تأثیرگذاری مردمان این 

شهر در ترسیم اکثر رویدادهای اجتماعی کشور ایران و 

همچنین وجود بسترها و زیرساختهای مناسب و متناسب 

فرهنگی در این شهر که ریشه در فرهنگ و جامعه بومی، 

تبریز دارد، خود نقش بسیار بسزایی در  اسلامی و ایرانی شهر

آوری شهر فرهنگی در تاب-کسب رتبه اول بُعد اجتماعی 

 [11] تبریز داشته است

پری شکری فیروزجاه در مقاله خود با عنوان تحلیل فضایی 

میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات طبیعی 

،  GIS ایبه نتایج دادههای تحقیق که با کمک نرم افزاره

SPSS و Excel  انجام شده است، نشان میدهد که در بین

گانه شهر بابل ،  12ابعاد مختلف تاب آوری شهری در مناطق 

و سپس اجتماعی ) با  (54/3ابعاد کالبدی ) با میانگین 
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وضعیت مناسب تری دارند ولی بطور کلی (  14/3میانگین 

آوری و  درصد مناطق مورد بررسی دارای عدم تاب 51حدود 

درصد از مناطق از لحاظ  25تاب آوری پایین می باشند و تنها

 [9] . شاخص ها کاملا تاب آور می باشند

سماعیل صالحی و گروهش بر اساس موضوع بررسی میزان ا

تاب آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه علیت به این نتیجه 

ل یرسیده اند که با توجه به اینکه مدل علیت در فرآیند تحل

خود نیاز به ابعاد و مؤلفه ها و متغیرها دارد؛ بنابراین 

های پژوهشگران تلاش کردند که با توجه به ابعاد و مؤلفه

آوری و همچنین ارتباط تنگاتنگ استخراج شده در مفهوم تاب

آن ها با یکدیگر، آن ها را در قالب مدل شبکه علیت طرح 

ط را نشان دهند؛ ریزی کرده تا بتوانند هرچه بهتر این ارتبا

آوری ابتدا شش بعد کاهش بنابراین برای مفهوم تاب

مخاطرات، زیرساخت، سازه ای، محیط زیستی، اجتماعی 

های مرتبط با فرهنگی، اقتصادی شناسایی و در ادامه، مؤلفه

 [11]اند هر یک از ابعاد شناسایی شده

کاتر و همکارانش در پژوهشی با عنوان طراحی معیارها و 

های تاب آوری در برابر بلایای طبیعی به این نتیجه شاخص

رسیدند که شاخص های برگزیده خود را در ابعاد تاب آوری 

اجتماعی، اقتصادی، نهادی زیرساختی و سرمایه جامعه 

 [19] .بیشترین تاثیر را در مواجهه با بلایای طبیعی دارند

   شهری تاب آوریمفهوم  -2
توسط هولینگ  1813سال مفهوم تاب آوری نخستین بار در 

در مقاله ای تحت عنوان تاب آوری و ثبات سیستمهای زیست 

ی سالیانه ی اکولوژی و سامانه شناسی محیطی که در نشریه

به چاپ رسید ارائه شد. هولینگ که از وی تحت عنوان پدر 

تئوری تاب آوری یاد می گردد تاب آوری را به عنوان درجه و 

د یک سیستم می تواند بدون تغییر مقیاسی از اینکه تا چه ح

به یک رژیم متفاوت آشفته شود تعریف کرد وی همچنان 

بنیان گذار پیمان تاب آوری است . وی مقاله ی خود تاب 

آوری در سیستم های اکولوژیکی را به صورت تداوم روابط 

درون یک سیستم و مقیاسی از توانایی این سیستم ها برای 

ابت و متحرک و پارامترها، در جذب تغییرات متغییرهای ث

حالی که همچنان پا برجا باقی می ماند تعیین می کند. مفهوم 

ارائه شده توسط هولینگ تاثیر ویژه بر اکولوژیکی در باب 

شهرها نیز صدق می کند به طوریکه اکثر محققینی که در 

زمینه ی تاب آوری در برابر بلایا به بررسی و مطالعه پرداخته 

ف یک جامعه تاب آور از مفاهیم بیان شده توسط اند در تعری

 هولینگ در باب تاب آوری های اکولوژیکی استفاده کرده اند

[21] 

 آور  خصوصیات یک جامعه تاب -0
طی دو دهه گذشته ، مفهوم تاب آوری شهری بطور فزاینده 

ای مورد توجه دانشگاهیان و سیاست گذاران قرار گرفته است 

برنامه ریزی و آماده سازی ، "ظرفیت . به طور کلی به عنوان 

 "آمیزتر با حوادث ناگوار جذب ، بازیابی و سازگاری موفقیت

تعریف می شود .ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی ، نهادی ، 

فیزیکی و زیست محیطی در دستیابی به این ظرفیت ها نقش 

آوری شهری را می توان با این دارد. توجه روزافزون به تاب

ضیح داد که شهرها به عنوان موتورهای رشد واقعیت تو

اقتصادی و قطب های اصلی جمعیت جهان ، نیاز به مقابله با 

طیف گسترده ای از خطرات طبیعی و انسانی دارند . طبق 

برخی تخمینها ، به طور متوسط ، خسارت اقتصادی سالانه 

میلیارد  311جهانی که مربوط به بلایا در شهرها است ، حدود 

شود این مقدار رشد دلار آمریکا( است  و پیش بینی میدلار )

بینی می شود تغییرات آب و بیشتری داشته باشد ، زیرا پیش

هوایی باعث افزایش فراوانی و شدت حوادث ناگوار. ادبیات 

آوری شهری بسیار گسترده و همچنان در حال مربوط به تاب

گسترش است. این موضوعات و مفاهیم مختلف مربوط به 

شود ، مانند برنامه ریزی و طراحی شهری را شامل می

حاکمیت ، کاهش خطر بلایا ، انطباق و کاهش تغییرات آب و 

هوا ، عدالت ، اقتصاد شهری ، مهم زیرساخت و راه حل های 

 [22] .مبتنی بر طبیعت

 سوانح تاب آوری های شاخص و ابعاد -0

 طبیعی

کمی در برای تاب آوری امروزه در سطح جهان تحقیقات  

 [15] آوری و تعیین آنها انجام میشودبمورد شاخصهای تا

ملاکها و معیارهایی که تا امروز بیانگر این شاخصهاست .

عبارتند از : ارتباطات و اطلاعات ، رهبری، کارایی جمعی، 

نگرشها، سرمایه جمعی، مشارکت اجتماعی، انسجام و حس 

 [4] اجتماعی، ، معیارها، اعتماد یا اعتبار

توانند در  یم یعیدر حوزه سوانح طب یتاب آور یها شاخص

 :ردیگ یقرار م ریاز چهار طبقه ز یکی

 خاص  یها تیفعال ایها  یکه ورود ییها شاخص

نشریه علمیشهر ایمن: دوره0 شماره 10: تابستان 1055 
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در  یگذار هیکنند؛ مانند سرما یم یریگرا اندازه

 .یعیسوانح طب یتاب آور

 یریگرا اندازه یورود یها تیکه فعال یها شاخص 

که در  تیاز جمع ییکنند؛ مثل بخش ها یم

 قرار دارند. یعیمعرض سوانح طب

 و صدمات  یاقتصاد یواقع یانهایمانند ز امدها،یپ

 .یاتیح یهارساختیبه ز

 [19]فقر رفع و توسعه – ییبر اهداف نها ریتاث 

 ،یتاب آور یبرا یشاخص ساز نهیدر زم 2119در سال  کاتر

شش بعد را  ه،یمطالعات خود را شروع کرد و در مطالعات اول

از ابعاد، مؤلفه ها و  کیکرد که بر اساس هر  ییشناسا

 را استخراج و مورد آزمون قرار داد ییرهایمتغ

 اساس بر جوامع آوری تاب های شاخص -1جدول 

 2119 سال  در همکارانش و کاتر مطالعات

 توصیف ابعاد

زیستتتتتتت 

 محیطی

ها و کاهش آن ، نرخ فرسایش وسعت تالاب

درصتتتد ستتتطوح غیر قابل نفوذ و تنوع –

 ساختار دفاع سواحل –زیستی 

جمعیتی ) ستتن، نستتل، طبقات جمعیتی،  اجتماعی

های اجتماعی جنس، نسل، شغل( ، شبکه

مقدار یکپارچگی جامعه محلی و کارکرد –

 هاسازمان

 درآمد اشتغال، ارزش زمین، نسل ثروتمند، اقتصادی

 ها و منابع مالی شهرداری

خدمات اضتتتطراری، -برنتامه کاهش خطر نهادی

پهنه بندی و ستتاخت و ستتاز استتتاندارد، 

برنامه های پاستتتخ اضتتتطراری، ارتباطات 

های بینتابینی، تتداوم و پتایتداری برنتامه

 عملیاتی

های مرتبط با مدیریت بحران، زیرستتتاخت زیرساختی

های انهشبکه حمل و نقل، سن و ذخیره خ

 های تجاریمسکونی و استقرار زیرساخت

صتتلاحیت و 

شتتایستگی 

 جوامع

خدمات مشتتتاوره ای،  -ادراک محلی خطر

کیفیت زندگی )سطح –بهداشتت و درمان 

 بالا(

 و او دیگری مطالعه در ( 2111 ) سال در همکاران و کاتر

 در را خود برگزیده هایشاخص مطالعه، این در همکارانش

 و زیرساختی نهادی اقتصادی، اجتماعی، آوری ابعاد تاب

  .دادند قرار مورد بررسی جامعه سرمایه
 

 مطالعات رز اساس بر جوامع آوری تاب های شاخص -2جدول 

 (2113)رز و کرازمن ،  2113سال  در وکرازمن

 ابعاد تعریف شاخصها

 جنستتیت، تحصتتیلات، ستتن،

 جمعیت، رشتتتد نرخ و توزیع

 باورهاو زبان، و نژاد و قومیت

 اجتمتتاعی، ثبتتات اعتقتتادات،

 هویت اجتماعی، خصتتوصتتیات

پتتذیری  آستتتیتتب اجتمتتاعی،

 خانواده، ستتتاختار (اجتماعی

 مسکن، خدمات، به دستترسی

ستتترمتایه  ،)نیتازهتای ختاص

 هنجارها، اعتماد، (اجتمتاعی

 و اجتماعی امنیت ،)ها شتتبکه

هماهنگی  و ارتبتاط فرهنگی،

مشتتتارکت  میزان ستتتازمانی،

 به علقت حس شتتتهرونتتدان،

 و آداب و ستتتتنتتن متتکتتان،

 آموزش، رستتتوم،متهتتاجترت،

 دانش، اجتماعی، مهتارتهتای

 حفظ به تمتتایتتل اطلتاعتات،

 خدمات معیتارهتای فرهنگی،

 سیاسی، مشغولیت ای، مشاوره

 زندگی، کیفیت دستتترستتی،

 درصتتتد خطر، محلی از درک

 ظرفیتتت ستتتتالتختوردگتتان،

 زبتتان متتهتتارت ارتتتبتتاطتتات،

 نقل، حملو وضعیت انگلیستی،

 روان، ستتتلامت های حمایت

 غذایی، امنیت ویژه، نیازهای

 خدمات عمومی، به دستترسی

 ستترمایه ستتیاستتی، مشتتارکت

 مذهبی، سازمانهای( اجتماعی

 مدنی،داوطلبان ستتتازمتانهای

 جمعیتتت .)طبیعی بتلتتایتتای

 ظرفیت تفاوت از

 جوامع، اجتمتتاعی

مثبتتت  واکنش در

 دادن، نشتتتتتان

 تغییرات با انطباق

 رفتتتتتار حتفتظ و

 بازیابی سازگارانه و

 ستتتوانح از یافتن

 آید.که می بدست

 از را آن متیتوان

 بتتهتتبتتود طتتریتتق

آگاهی  ارتبتتاطات،

 ازختتطر،آمتتادگی،

 اجرای و توستتتعه

 طرحهای مدیریت

 وبیمتته ستتتوانتتح

 به کمتتک جهتت

 بتتازیتتابی، فرآینتتد

 .داد ارتقا

 اجتماعی
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اجتماعی  هتای گرایش بومی،

 خانوادگی،فرایندهای ستتاختار

 و نژادی نتتابرابری جتتامتعتته،

 برنامه زنان، مشتتارکت قومی،

 خطر،واحدهای کتاهش هتای

 قبلی تجربه ستتیار، مستتکونی

 ازتجارب، پذیری درس فاجعه،

 وابستتتتگی،آموزش، نستتتبتتت

ستتتبتتک  تطبیقی، ظترفتیتتت

 ختانه های ظرفیتت زنتدگی،

 خالی

 ثبتتات و پتتایتتداری امنیتتت،

 و پویایی رشد، نرخ اقتصتادی؛

اشتغال  وضعیت اقتصادی؛ تنوع

 وابستتتتگی درآمتتد؛ میزان و

 خاص، بخش یک به اشتتتغال

ستتلامت  مالکیت، درآمد، منابع

 خدمات، به اقتصادی،دسترسی

 گتتذاری، ستتترمتتایتته متیزان

 مالی، خدمات به دستتترستتی

 توزیع در تعادل تولید ثروت،

 توانایی و خسارت منابع،میزان

 شتتغلی، شتترایط به برگشتتت

های  سرمایه و اندازها بیمه،پس

 متتالتتکتتیتتت ختتانتتوارهتتا،

 درآمد توزیع مستتکونی،برابری

 اندازه حستتتب جنستتتیت، بر

 زمین ارزش کار، و کسب

 و واکتتتتنتتتتش

 و افراد ستتازگاری

 که بطوری جوامع

 بتته راقتتادر آنهتتا

 خستتتارات کاهش

 از ناشتتتی بالقوه

 ستتازد،که ستتوانح

 قابلیت بعد بیشتر

 اقتصتتتادی حیات

نشتتتتان  را جوامع

 دهد می

 

 

 اقتصادی

 

 

 

 و روابط زیرستتتاخت، بستتتر،

 های ویژگی نهتادها، عملکرد

تعتتداد  نظیر نهتتادهتتا فیزیکی

دستترستتی به  محلی، های نهاد

 آموزش نیروهتتای اطلتتاعتتات،

 قتوانتتین داوطتلتتب، و دیتتده

 دهای نهتا تعتامتل ومقررات،

 دها، نها با و مردم با محلی

 نهادها، عملکرد از رضتتتایتت

 تصمی مراکز مسولیت پذیری،

 ویژگیهای حتاوی

 تقلیتل بتا مرتبط

 ریزی برنامه خطر،

 ستتتوانح وتجربتته

 در .استتتت قبلی

 آوری تاب اینجتا

 بوستتتیلته ظرفیت

 بتترای جتتوامتتع

 ختتطتتر، کتتاهتتش

محلی  افراد اشتغال

 نهادی

 یتتا متتدیریتتت متگتیری،نحوه

 ساختار مثل سوانح به واکنش

 رهبری، ستتتازمتتانی،ظرفیتتت،

 .تجربه و آموزش

 خطر، تقلیتتل در

 ایتتتجتتتاد بتتترای

 سازمانی پیوندهای

 حفاظت بهبودو و

 های ستتیستتتم از

 یک در اجتماعی

 تحت تاثیر جامعه

 گیرد می قرار

 خطوط اصلی، شریانهای تعداد

 تهای زیرستاخ و ها جاده لوله،

 و حمتتل شتتتبکتته حتیتتاتی،

 ظرفیت زمین، نقتتل،کتتاربری

 جنس مستتکن، نوع پناهاگاه،

 و یکفیت بنا، مقاومت مصتتالح،

 ساخت نوع مالکیت، قدمت بنا،

 ستتتاختمانها، ارتفاع ستتتاز، و

محل  بتازستتتاختمان فضتتتای

 تراکم ستتبز، ستتکونت،فضتتای

 دسترسی، شده، ساخته محیط

 ویتتتتتتژگتتتتتتیتتتتتتهتتتتتتای

 خصوصیات ژئوتکن(جغرافیایی

 تکرار و شتتدت ،)شتتیب کی،

 نزدیک گستتتلها، مختاطرات،

 مخاطره آمیز نواحی به بودن

 .است

 واکنش ارزیتتابتتی

 ظرفیت و جامعه

 از بعتتد بتتازیتتابی

 ستتتتانتحتته نظیر

 پتتنتتاهتتگتتاهتتا،

 واحتتتتتدهتتتتتای

 مستتتتتکتتتونتتتی،

سلامتی  تتستهیلا

 مثل ساختی زیر و

 لوله،جاده خطوط

آنها  وابستتتگی و ها

 زیرستتتاختهای به

 شود می دیگر

 کالبدی

ین شتاخص ها بطور بالقوه می تواند پیشرفت های بدست ا

آمده در بهبود تاب آوری در مناطق معین را اندازه گیری کند 

 و مقیتاس تاب آور بودن کشتتتورها را با یکدیگر ارزیابی کند

[25] 

ب های تابطور کلی در شرایط بحرانی ، هدف ایجاد سیستم

آور ، بنا نهادن جوامعی مقاوم استتتت که در یک محیط تاب 

آور اسکان داشته باشند . این امر با هدف عمده کاهش موارد 

 گیرد:زیر صورت می

  احتمال شتکست ، از طریق معیارهای کاهش

 خطر 

نشریه علمی شهر ایمن: دوره0 شماره 10: تابستان 1055 



آباد  می: محله نع ی)مورد پژوه یاز مدل دلف یریبا بهره گ یریامن در مناطق کو یمحلات شهر یتاب آور یمولفه ها یابیارز

 (زدی
 

02 

  عواقب شتکست ، در رابطه با آسیب دیدگی و

فات کمتر و خستارات کاهش یافته مستقیم تل

 و غیر مستقیم 

  زمان مورد نیاز برای بهبودی 

  مواردی از آستتیب پذیری که میتواند در زمان

 [1]فرایند بازسازی گسترش یابد 

 محله و اجتماع محلی -0

تعریف اجتماع محلی در لغت نامه آکسفورد اینچنین توضیح 

ره به گروهی استفاده داده شده است : این کلمه اغلب برای اشا

می شود که پیرامون ارزشهای مشترک سازمان یافته اند و با 

انسجام اجتماعی در یک مکان جغرافیایی مشترک نسبت داده 

می شوند ، معمولاً در واحدهای اجتماعی بزرگتر از یک خانوار. 

در منابع شهرسازی نیز مفاهیمی همچون اجتماع محلی »

شبکهای از تجمعات انسانی با ،  بدین صورت معنا شده است ،

علایق و هویت، تئوریهای مشترک در سطح محلهای است که 

موقعیتهایی همچون ، ایجاد فرصت، شناخت و حمایت های 

 .[14]«آورنددوطرفه را برای تعامل دوسویه را بوجود می

معنای اجتماع محلی را میتوان از چهار دیدگاه مورد تحلیل «

الف)معنای اجتماعی : گروهی از افراد که ، بررسی قرار داد : 

دارای مزایا ، شاکله و تحت قانون مشترک هستند. این مفهوم 

ترین اقتباس از اجتماع محلی در دیدگاه علوم جامعه کهن

اقتصادی : بر اصل مزایا  -ب(معنای حقوقی  .باشدشناسی می

و تملک مشترک در تعریف اجتماع محلی استوار است و لزوماً 

پایهی مکان یا فضای مشترک نیست . ج( معنای جغرافیایی بر 

ی پافشاری محل اجتماع تعریف در مکان اصل بر:  مکانی –

مینماید و آن دسته از اشخاص را مورد بررسی قرار میدهد که 

در یک مکان معین جغرافیایی زندگی می کنند. این افراد 

ند . باشممکن است اشتراک در مزایا داشته باشند، یا نداشته 

اجتماع محلی در این تعریف می تواند شامل واحد همسایگی 

 د( ، شهرک و یا حتی یک شهر یا منطقه شهری باشد(محله)

این دسته ، اجتماع محلی به صورت  : اکولوژیکی مفهوم

اجتماعی از اجزای تشکیل دهنده تعریف می شود که با 

 هیم مییکدیگر دارای روابط متقابل اند. در راستای این مفا

توان اجتماع محلی را به دو دسته تقسیم کرد : تجمعات محلی 

بر مبنای مزایا و ارتباطات مشترک و اجتماع محلی برمبنای 

در سادهترین تعریف، محله از  [13«] مکان یا جغرافیا

خانههای مجاور هم در یک فضای جغرافیایی کامل تشکیل 

خانه  میشود. خانوادهها به محله مسکونی همان احساس

مسکونی خود را دارند و با ورود به محله، خود را در یک محیط 

آشنا و مثل خود میبینند. بی جهت نیست که در محلات کم 

ها و خیابانهای محله به اندازه خانه مسکونی آنها درآمد، کوچه

مورد استفاده کودکان، جوانان و سالمندان قرار میگیرد. در 

نها ها و خیابام محله در کوچهاین قبیل محلات بیشتر وقت مرد

میگذرد و برای آنها محیط محله بیش از فضای داخلی خانه 

 [2] .رضایت بخش مینماید
 تعریف در معیار بر مبتنی رویکردهای تبیین -2جدول 

 (1398محله)عبدالهی و همکاران  ، 

 معیار و رویکرد

 پایه
 تأکید مورد ههای مولف و ویژگی

 تاریخی

 تحول شتتناخت و تاریخی های داده بر اتکا

 زمانی دوره طول در محله نهادی و سازمانی

 معین

 – اقتصادی

 اجتماعی

 اجتماعی و اقتصادی معیارهای و ها شاخص

 ادراکی
 کلیتی پیدایش بر موثر عوامل شتتتنتاخت

 محله نام به منسجم

 کالبدی مکان در ساکنان آگاهی و تشخیص گرایانه ذهن

 متجانس و همگن خصوصیات شناخت گرایانه مادی

 چهره به چهره روابط و ساکنان نگاه و دید محور اجتماع

 شهروندان فعالیت و کار فضای محور عملکرد

 گرایانه انسان
 گزینی مکان و اجتماعی پیوستگی و تعهدات

 محله کالبدی و فیزیکی عناصر

 ابزاری
 برنامه برای کارکردی سیستم عنوان به محله

 ریزی

 پدیدارشناسی

 ستتاختار بر تأثیرگذار و فعال پویایی به توجه

 بین ارتباطی الزامات و ستتازمانی و معماری

 مکان و مردم

 محور مقیاس
 بعد از جغرافیتایی مقیتاس مستتتلط نقس

 اینها جز و مساحت مسافت،

 ساکنان نیازهای از ای گسترده طیف به توجه محور نیاز

 پذیری زیست
 معین، فضای در سکونت کیفی و کمی ابعاد

 اکولوژیک و اجتماعی و اقتصادی ویژه به

 امنیت شهری  -7
، همواره از بنیادی ترین نیازهای انسان در  یاز به امنیتن

جامعه بشری به شمار می رود. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، 
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بروز همۀ استعدادها و خلاقیتها و نیدیل به همۀ کمالات انسانی 

  .دست می آیددر سایه امنیت به 

امنیت شهری نیز از طریق اضداد و تهدید کننده های محیط 

شهری به معنای عام آن ) ساختمانها ،انسانها، فضاها و ...( قابل 

تعریف ، سنجش و ارزیابی است که این تهدیدها را میتوان از 

جنبه های مختلف تقسیم بندی کرد مانند طبیعی )زلزله 

..( و غیر طبیعی )انواع آلودگیها ،سیل ، طوفان ، آتشفشان و .

: آب، هوا، محیطی ، بصری ، حملات تروریستی و بمب گذاری 

در فضای شهری، انواع بیماریهای واگیر ،ناهنجاریها و انحرافات 

اجتماعی ، جرم و جنایت ، دزدی و غارت ( یا تقسیم بندی 

موضوعی مانند اقتصادی)تورم ،گرانی، بیکاری و ...(، 

، انواع فساد، رشوه خواری و ...(، فرهنگی)بی بند  اجتماعی)فقر

و باری ،بی توجهی به هنجارها و ارزشها و ...(، کالبدی و 

نابسامانیهای بافت شهری،آلودگی و نامناسب بودن  ) محیطی

معابر ، گذرها و ...( و یا انواع دیگر میباشد . همچنین از 

 دیگرتهدیدهای شناخته شده که یک شهر را هدف قرار

لات شیمیایی، بیولوژیکی، پرتویی و ممیدهند میتوان ح

تششعی ، حملات هسته ای ، حملات کامپیوتری و الکترو 

 . [12] مغناطیسی و حملات روانی نام برد

احساس امنیت در فضاهای شهری وقتی نمود پیدا میکند که 

شهروندان همگی بتوانند در شهرها آزادانه و به راحتی حرکت 

ر هموطنان خود ارتباط برقرار کنند بدون اینکه کنند و با سای

 فردی تهدید به آزار و اذیت روحی ، جسمی و مالی شود .

مفهوم فضای شهری امن درتضاد با مفهوم فضای شهری نا امن 

 [8] قرار دارد

 احساس امنیت در محله -3

در هر محله  تیاحساس رفاه و امن یبرا یعموم تیوجود امن

است که  یا دهیچیمحله معضل پ تیامن[23]است  یاتیح یا

 تیفیک یمحلات را به واسطه  یکل تیوضع یبه شکل قو

محله  تیامن تیدهد. اهم یقرار م ریتحت تاث یخدمات رسان

آن در  اهشممانعت از وقوع جرم و ک ،یعموم یها یبا نگران

ضد  یتواند باعث کاهش سطوح رفتارها یارتباط است و م

از برترین  یمحله یک تیامن [24]گردد  ینظم یو ب یاجتماع

محله با احساس  تیامن کهیمحله است. از آنجای یها یدارای

که  یآنها در مکان های یمردم و احساس راحت یشخص تیامن

گذرانند در  یخود را م زادکنند و وقت آ یو کار م یزندگ

مردم از  یابیارزش یارتباط است، این مفهوم بر چگونگ

 یزیآن چ یگذارد و به عنوان بخش اصل یم ریمحلاتشان تاث

 یسازد تعریف م یم یزندگ یکه از محله، یک مکان خوب برا

ساس و اح یکالبد طیمح تیفیک ،یزگیعلاوه بر پاک [24]شود

مردم در محلاتشان است  یبرا یدیکل مسائلاز جمله  تیامن

 ،یبر درک نوع و شدت مشکلات محل تیبنابراین احساس امن

 ریبه صورت خاص ادراک جرم تاث نیترس از جرم و همچن

 [25]گذار است 

 معرفی نمونه موردی مورد مطالعه -3

حله م زدی یشهر ینواح یبند میآباد در تقس میمحله نع

 نیواقع شده است. ا زدی یشهردار 2از منطقه  3از زون  1

به محله  یمحله از شمال به محله اکبرآباد، از شمال غرب

خرمشاه، از غرب به محدوده راه آهن و محله قاسم آباد، و از 

 رقشو از  هیضیف یو کو لویبه محله س یجنوب و جنوب غرب

محله به  نی. اشودیآباد و حجت محدود م یمهد یبه محله ها

 ،یکاشان الله تیآ ابانیحد فاصل خ یدر محدوده یطور کل

ه ار امام جعفر صادق، بو بلو یبهشت دیبلوار دانشجو، بلوار شه

 .باشدیهکتار واقع م 388 یبیمساحت تقر

ب مناس تیاز موقع زدیدر شهر  یآباد به لحاظ مکان مینع

که کاملاً در داخل شهر و  یبرخوردار است. به طور یو با ارزش

و  یمیاز مراکز قد یمرکز شهر، با فاصله کم ینواح یکینزد

در  یبه لحاظ دسترس نیقرار گرفته است. همچن یشهر دیجد

وار و بل ینکاشا ابانیشهر )خ یانیشر یمجاورت بلافصل راهها

رابطه  یامر سهولت برقرار نیامام جعفر صادق( قرار دارد که ا

ارد. د یمحدوده را در پ تیمرغوب نینقاط شهر و بنابرا ریبا سا

 میستقم یدسترس یاله کاشان تیآ ابانیذکر است که خ انیشا

جو شهر و بلوار دانش یمیو مرکز قد یخیافت تارآباد به ب مینع

 نیامرا ت یشهر دی( به مرکز جدآباد می)نع میمستق یدسترس

 [1]کندیم

 

نشریه علمی شهر ایمن: دوره0 شماره 10: تابستان 1055 



آباد  می: محله نع ی)مورد پژوه یاز مدل دلف یریبا بهره گ یریامن در مناطق کو یمحلات شهر یتاب آور یمولفه ها یابیارز

 (زدی
 

00 

شهر یزد )شریف زاده ، محدوده  -1شکل 

 (1388استقلال،

 
محدوده کنونی محله نعیم آباد یزد )شریف  -2شکل 

 (1388زاده ، استقلال،

 روش تحقیق -15

ز و ا تلقی شده کاربردی کلی هدف نظر از پیش رو تحقیق

 همین  باشد. بهمی تحلیلی -لحاظ ماهیت و روش توصیفی

حاضر،  پژوهشروی در پیش هدفهایبه  فتنیا ستمنظور د

و ارزیابی نتایج  اینهخایهای جامع کتابسبرر ادر گام اول ب

مرتبط، بهترین  ه پایان نامه ها و مقالات داخلی و خارجیمطالع

ر بر فرآیند ثؤم مدل یا تعدادی بسیاری از شاخصهای مهم

امن در متاطق  یمحلات شهر یآورتاب یمولفه ها یابیارز

ده از تفااسحاضر با توجه به  پژوهشدر گردید.  منقسم یریکو

جمعا ،  نارگیری از نظرات خبرگابک و نیاز بهدلفی شنامه سپر

نفر از اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی واحد یزد و دانشکده  11

نفر از مدیران ارشد و میانی  12هنر و معماری دانشگاه یزد و  

 ابخمونه انتن به عنوان گلوله برفی، با روش شهرداری یزد 

 کیها و تکنگیری از این مولفهدر گام نهایی نیز با بهره شدند.

 معیاره از جمله روش فرآیند تحلیلند چگیری مهای تصمی

 نصصاخو مت سانو نظرات کارشنا دلفیمراتبی  سلهسل

 یآورتاب یمولفه ها یابیمؤثر بر ارز یشاخص هاابی، خانت

بندی شدند. در این  رتبه یریاطق کونامن در م یمحلات شهر

آوری گردید، جمع هاشنامهسپر گونه که اشاره شد،نتا هماسرا

 که در این ل دلفیتحلی تفاده از روش فرآیندسو در ادامه با ا

بندی  تفاده جهت اولویتستحقیق روش پیشنهادی مورد ا

 .تفاده شدسها بوده، امؤلفه
قدم ابتدایی در این تحقیق شناسایی مهم ترین شاخصهای 

مؤثر بر مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق 

کویری می باشد. برای رسیدن به این هدف، در کنار بررسی 

 یاز بررس هیاول یشاخص هامبانی نظری مرتبط با موضوع ، 

استخراج شدند و  ات مرتبط با این حوزهمقال یادیتعداد ز

. شدند یو رتبه بند قیتدق یمدل دلف قیاز طر سپس

ترین شاخص های مؤثر بر ارزیابی مولفه های تاب آوری اصلی

نفر از مدیران  5با کمک  حلات شهری امن در مناطق کویریم

اساتید شهرسازی و برنامه ریزی نفر  3ارشد شهرداری یزد و 

ول )جد شناسایی گردید.شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 

  این شاخصها پس از نظرخواهی از خبرگان حوزه شهری (4

 ر گرفتدر یزد براساس روش دلفی مورد بررسی و تدقیق قرا

 .که فرایند آن و نتیجه نهایی در ادامه اشاره خواهد گردید

شاخص های شناسایی شده در نتیجه بررسی مبانی نظری 

 از استاداننفر   22 در دسترس تعداد( 5مرتبط )جدول 

شهر یزد قرار گرفت  ارشد و میانیو مدیران  شهرسازی دانشگاه

سه مرتبه مجزا در اختیار در ها ، شاخصمرحله . در این 

و از آن ها درخواست گردید تا  متخصصین انتخابی قرارگرفت

از این کدام اهمیت هر درجهمشخص نمودن  اضافه بر

. پس از اظهار نمایند خود را  کامل کنندهها، نظرات شاخص

انجام تغییرات پیشنهادی و جمع آوری نظرات، شاخص های 

های جدید،  پیشین، تصحیح شده و براساس شاخص

در پرسشنامه دلفی  .پرسشنامه دور دوم را تشکیل می دهند

از پاسخ دهندگان خبره درخواست شد تا مقدار اثرگذاری هر 

یک از شاخص ها بر شاخص های مؤثر بر ارزیابی مولفه های 

تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری را با انتخاب 

ین گزینه ها باتوجه به یکی از گزینه های موجود اعلام کنند. ا

 .یافته های پژوهش است

 تاب های مولفه ارزیابی بر مؤثر های شاخص -4جدول 

 ادبیات ماخذ ، کویری متاطق در امن شهری محلات آوری
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 جنسیت .3

 فرهنگی و اجتماعی امنیت .4

 شهروندان مشارکت میزان .5
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 مکان به تعلق حس .2

 فرهنگی معیارهای حفظ به تمایل .1

 زندگی کیفیت .9

 زنان مشارکت .8

ی
اد

ص
قت

د ا
بع

 

 اقتصادی ثبات و پایداری .11

 درآمد میزان و اشتغال .11

 خدمات به دسترسی .12

 خانوارها های سرمایه و اندازها پس .13

 مسکونی مالکیت .14

 زمین ارزش .15

ی
اد

نه
د 

بع
 

 محلی های نهاد تعداد .12

  داوطلب و دیده آموزش نیروهای .11

 با و مردم با محلی نهادهای تعامل .19

 نهادها

ی
بد

کال
د 

بع
 

  اصلی شریانهای تعداد .18

 نقل و حمل شبکه .21

   مسکن نوع .21

  مصالح، جنس .22

 بنا مقاومت .23

  بنا قدمت و کیفیت .24

 ساختمانها ارتفاع .25

 سکونت محل بازساختمان فضای .22

  سبز فضای .21

  شده ساخته محیط تراکم .29

  دسترسی .28

 جغرافیایی)خصتتوصتتیات ویژگیهای .31

   ژئوتکنیکی(

 مختاطره نواحی بته بودن نزدیتک .31

  آمیز

 گسلها .32

 

تجزیه و های مراحل اول و دوم، برای از مقایسه نمودن نتیجه

اوت تف میزان درصورتی که .شود استفاده میها شاخص تحلیل

 بیانتخامیانگین نظرات برای یک شاخصه معین در دو مرحله 

که اعضای  گوییممی [13شود ]شده کمتر  تعییناز مقدار 

شهرسازی یزد درباره این شاخص به اتفاق نظر رسیده  هخبر

اند و دیگر نیازی به سنجش شاخص در مرحله سوم نخواهد 

یابد جی مرتبه سوم برای سایر شاخصه ها ادامه میبود نظر سن

. از سوی دیگر از بین شاخص هایی که بر روی آنها اجماع 

شاخصی  1/1کمتر از  ی)تفاوت. چنانچه  صورت گرفته است

معادل  یامتیازاعضای خبره که نتیجه سنجش نظریات 

با  ی( ، به عنوان شاخصبدست آورده باشدرا 4متوسط حداقل

 موردماند و در غیر این باقی می شاخصهااهمیت در مجموعه 

 گفته شدهدو مورد  خواهند شد از چرخه ارزشیابی حذف

 ارزشیابی سوم نوبتارزش( در و حذف شاخص بی1/1)آزمون 

 ارزشیابیبراساس منطق روش دلفی، . نیز صورت میگیرد 

 عنیباشد. بدین می آخر میدو مرحله در اختلاف میانگین ،

تفاوت بین میانگین امتیازات در دور میزان که در مرحله سوم، 

یابد میاین فرآیند تا زمانی ادامه . میکنیم دوم و سوم مقایسه 

 .شود1/1که تمام اختلافات دور اول کمتر از 

 ،(  اول دور دلفی) دهندگان پاسخ آماری توصیف -5جدول 

 ماخذ نگارندگان
تعدا شاخص

د 

پاس

 خها

میانگ

ین 

پاسخه

 ا

انحرا

ف 

 معیار

ترتی

ب 

اهمی

 ت

  سن .1
22 

19/4 14/1 11 

  تحصیلات .2
22 

32/2 29/1 32 

نشریه علمی شهر ایمن: دوره0 شماره 10: تابستان 1055 



آباد  می: محله نع ی)مورد پژوه یاز مدل دلف یریبا بهره گ یریامن در مناطق کو یمحلات شهر یتاب آور یمولفه ها یابیارز

 (زدی
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 جنسیت .3
22 

92/3 11/1 18 

 اجتماعی امنیت .4

 22 فرهنگی و

15/3 11/1 22 

 مشارکت میزان .5

 22 شهروندان

18/3 14/1 21 

 به تعلق حس .2

 22 مکان

21/4 14/1 9 

 حفظ به تمایل .1

 معیارهای

 فرهنگی
22 

22/4 52/1 1 

 زندگی کیفیت .9
22 

95/3 11/1 12 

 شریانهای تعداد .8

 22 اصلی

52/4 59/1 2 

 ثبات و پایداری .11

 22 اقتصادی

23/3 81/1 25 

 میزان و اشتغال .11

 22 درآمد

33/4 29/1 2 

 به دسترسی .12

 22 خدمات

52/4 24/1 3 

 و اندازها پس .13

 های سرمایه

 خانوارها
22 

14/3 92/1 23 

 مسکونی مالکیت .14
22 

33/4 22/1 1 

 زمین ارزش .15
22 

52/3 51/1 22 

 های نهاد تعداد .12

 22 محلی

41/3 15/1 31 

 آموزش نیروهای .11

 22  داوطلب و دیده

43/3 82/1 28 

 نهادهای تعامل .19

 و مردم با محلی

 نهادها با
22 

14/4 91/1 12 

 زنان مشارکت .18
22 

83/2 89/1 31 

 و حمل شبکه .21

 22 نقل

92/3 92/1 11 

  مسکن نوع .21
22 

95/3 11/1 15 

  مصالح جنس .22
22 

44/3 91/1 29 

 بنا مقاومت .23
22 

14/4 28/1 11 

 قدمت و کیفیت .24

 22  بنا

31/4 28/1 5 

 ساختمانها ارتفاع .25
22 

19/3 12/1 21 

 فضای .22

 بازساختمان

 سکونت محل
22 

49/3 18/1 21 

  سبز فضای .21
22 

14/3 13/1 24 

 محیط تراکم .29

 22  شده ساخته

82/3 11/1 13 

  دسترسی .28
22 

19/4 84/1 8 

 ویژگیهای .31

 جغرافیایی

 یاتوص)خص

  ژئوتکنیکی(

22 

92/3 12/1 14 

 به بودن نزدیک .31

 مخاطره نواحی

  آمیز
22 

92/3 92/1 19 

 گسلها .32
22 

51/4 24/1 4 

مشاهده می شود، در سنجش (  2چنانچه در جدول )



 

07 

خبرگان شهری و اساتید دور اول بیشترین امتیاز 

حفظ های تمایل به )اهمیت( به شاخصشهرسازی 

و کمترین  اصلی شریانهای تعداد معیارهای فرهنگی و

وتحصیلات داده مشارکت زنان  امتیاز به شاخص های

بخش دوم  ،دوم روش دلفی مرحله در .شده است

ها اهمیت شاخص مورد مقداردر  سئوالپرسشنامه نیز به 

شده و جدید می پردازد که تغییرات آن  درستدر حالت 

در پرسشنامه دوم ، لیستی از  .شده است گفتهدر ادامه 

نفر تحویل داده  22شاخصهای جدید پیشنهادی به همان 

 باشندمی(  1شد که شاخص های مذکور به شرح جدول )

 ،(  دوم دور دلفی) دهندگان پاسخ آماری توصیف -2جدول 

 نگارندگان ماخذ
تعداد  شاخص

 پاسخها

 میانگین

 پاسخها

انحراف 

 معیار

ترتیب 

 اهمیت

 18 89/1 11/4 22 سن .1

 24 15/1 22/3 22 جنسیت .2

 و اجتماعی امنیت .3

 فرهنگی

22 11/4 89/1 19 

 مشارکت میزان .4

 شهروندان

22 31/4 14/1 5 

 23 99/1 95/3 22 مکان به تعلق حس .5

 حفظ به تمایل .2

 فرهنگی معیارهای

22 22/4 51/1 1 

 15 94/1 19/4 22 زندگی کیفیت .1

شریانهای تعداد  .9

 اصلی

22 31/4 14/1 4 

 میزان و اشتغال .8

 درآمد

22 23/4 92/1 9 

 به دسترسی .11

 خدمات

22 23/4 92/1 8 

 و اندازها پس .11

 خانوارها های سرمایه

22 31/4 22/1 3 

 22 99/1 95/3 22 مسکونی مالکیت .12

 نهادهای تعامل .13

 با و مردم با محلی

 نهادها

22 15/4 21/1 11 

 21 19/1 95/3 22 نقل و حمل شبکه .14

 14 12/1 19/4 22  بنا مقاومت .15

 2 22/1 31/4 22 . نوع مسکن12

 11 81/1 23/4 22 ابن قدمت و کیفیت.11

 11 82/1 14/4 22 ساختمانها ارتفاع .19

 12 94/1 19/4 22 سبز فضای .18

 محیط تراکم .21

 شده ساخته

22 15/4 99/1 12 

 21 23/1 82/3 22 دسترسی .21

 ویژگیهای .22

 خصوصیات)جغرافیایی

 (ژئوتکنیکی

22 15/4 99/1 13 

 به بودن نزدیک .23

 آمیز مخاطره نواحی

22 23/4 92/1 1 

 2 11/1 23/4 22 گسلها .24

دور سوم روش دلفی . در این دور ، مشابه روش دور دوم عمل 

شاخص توزیع که در  13گردید . نتایج پرسشنامه های آن با 

 .آماده است( 9جدول )

 مرحله نظرسنجی در خبرگان دیدگاه اختلاف میزان -1جدول 

 پژوهش هاییافته ماخذ ، دوم و اول

 شاخص
میانگین 

 مرحله اول

میانگین 

 مرحله دوم

اختلاف 

 میانگین

 سن
19/

4 
11/4 19/1 

 تحصیلات
32/

2 
*** *** 

 جنسیت
92/

3 
22/3 21/1 

 امنیت

 و اجتماعی

 فرهنگی

15/

3 
11/4 25/1 

 حفظ به تمایل

 معیارهای

 فرهنگی

18/

3 
31/4 52/1 

 به تعلق حس

 مکان
21/

4 
95/3 32/1 

 مشارکت میزان

 شهروندان
23/

4 
22/4 11/1 

 زندگی کیفیت
95/

3 
19/4 23/1 
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تعداد 

شریانهای 

 اصلی

52/

4 
31/4 25/1 

 ثبات و پایداری

 اقتصادی
23/

3 
*** *** 

 و اشتغال

 درآمد میزان
33/

4 
23/4 11/1 

 به دسترسی

 خدمات
52/

4 
23/4 33/1 

و  اندازها پس

 هایسرمایه

 خانوارها

14/

3 
31/4 51/1 

 مالکیت

 مسکونی
33/

4 
95/3 49/1 

 زمین ارزش
52/

3 
*** *** 

های  نهاد تعداد

 محلی
41/

3 
*** *** 

 نیروهای

 و دیده آموزش

 داوطلب

43/

3 
*** *** 

 نهادهای تعامل

 مردم با محلی

 نهادها با و

14/

4 
14/4 13/1 

 تعداد

 شریانهای

 اصلی

83/

2 
*** *** 

 و حمل شبکه

 نقل
92/

3 
95/3 13/1 

 مسکن نوع
95/

3 
31/4 42/1 

 مصالح جنس
44/

3 
*** *** 

 بنا مقاومت
14/

4 
19/4 14/1 

 و کیفیت

 بنا قدمت
31/

4 
23/4 12/1 

 ارتفاع

 ساختمانها
19/

3 
14/4 22/1 

 فضای

 بازساختمان

 سکونت محل

49/

3 
*** *** 

 سبز فضای
14/

3 
19/4 34/1 

 محیط تراکم

 شده ساخته
82/

3 
15/4 18/1 

 دسترسی
19/

4 
82/3 22/1 

 ویژگیهای

جغرافیایی)خ

 صوصیات

 ژئوتکنیکی(

92/

3 
15/4 28/1 

 هب بودن نزدیک

 مخاطره نواحی

 آمیز

92/

3 
23/4 41/1 

 گسلها
51/

4 
23/4 21/1 

همچنین مقایستتته میانگین دور دوم و ستتتوم نیز بصتتتورت 

 ( نشان داده شده است . 8جدول)

 مرحله نظرسنجی در خبرگان دیدگاه اختلاف میزان -9جدول 

 پژوهش هاییافته ماخذ ، دوم و اول

 شاخص
تعداد 

 پاسخها

 میانگین

 پاسخها

انحراف 

 معیار

ترتیب 

 اهمیت

 22  تعداد شریانهای اصلی
11/4 21/1 12 

 مسکن نوع
22 11/3 89/1 13 

 سرمایه و اندازها پس

 2 42/1 28/4 22 خانوارها های

 حفظ به تمایل

 1 93/1 23/4 22 فرهنگی معیارهای

 مشارکت میزان

 11 95/1 14/4 22 شهروندان
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 گسلها
22 21/4 51/1 4 

 نواحی به بودن نزدیک

 5 18/1 21/4 22 آمیز مخاطره

 درآمد میزان و اشتغال
22 14/4 12/1 9 

 خدمات به دسترسی
22 14/4 83/1 8 

 بنا قدمت و کیفیت
22 11/4 91/1 1 

 با محلی نهادهای تعامل

 11 83/1 11/4 22 نهادها با و مردم

 ساخته محیط تراکم

 2 11/1 21/4 22 شده

ویژگیهای 

 خصوصیات)جغرافیایی

 (ژئوتکنیکی
22 28/4 11/1 3 

های معنی های شاخصمقادیر داده( 11برطبق جدول )

ها را جواب، همبستگی  است 5/1دار که کمتر از معیار 

برای 5/1بالاتر از ادیر مق نماید به همین ترتیبتایید می

کندال نیز نشان دهنده قابل قبول بودن نظرات  Wضریب 

با  است گفتندر این آزمون میباشد . قابل  اندیشمندان

درجه آزادی  میزانکندال ،  Wتوجه به اینکه در آزمون 

ها محاسبه  براساس تعداد شاخصها و نه تعداد مشاهده

مورد  شاخص 32میگردد ، بنابراین در این مرحله برای 

 . مشخص شده است 32-1=31آزمون ، درجه آزادی 

 مرحله نظرسنجی در خبرگان دیدگاه اختلاف میزان -8جدول 

 پژوهش هاییافته ماخذ ، سوم و دوم
میانگین  شاخص

مرحله 

 دوم

میانگین 

مرحله 

 سوم

اختلاف 

 میانگین

 *** *** 82/3 سن

 *** *** 22/3 جنسیت

 *** *** 11/4 فرهنگی و اجتماعی امنیت

 11/1 14/4 31/4 شهروندان مشارکت میزان

 *** *** 95/3 مکان به تعلق حس

 معیارهای حفظ به تمایل

 فرهنگی

22/4 23/4 11/1 

 *** *** 19/4 زندگی کیفیت

 31/1 11/4 31/4 درآمد میزان و اشتغال

 18/1 14/4 23/4 تعداد شریانهای اصلی

 18/1 14/4 23/4 خدمات به دسترسی

 های سرمایه و اندازها پس

 خانوارها

31/4 28/4 12/1 

 *** *** 95/3 مسکونی مالکیت

 مردم با محلی نهادهای تعامل

 نهادها با و

14/4 11/4 13/1 

 *** *** 95/3 نقل و حمل شبکه

 *** *** 19/4  بنا مقاومت

 21/1 11/3 31/4 نوع مسکن 

 12/1 11/4 23/4 بنا قدمت و کیفیت

 *** *** 14/4 ساختمانها ارتفاع

 *** *** 19/4 سبز فضای

 15/1 21/4 15/4 شده ساخته محیط تراکم

 *** *** 82/3 دسترسی

 ویژگیهای

 خصوصیات)جغرافیایی

 (ژئوتکنیکی

15/4 11/4 19/1 

 نواحی به بودن نزدیک

 آمیز مخاطره

23/4 21/4 12/1 

 12/1 21/4 23/4 گسلها

شود ، مقدار ضریب میدیده ( 11چنانچه در جدول )

است که این  اضافه شدنرو به  نوبتهمبستگی در طی سه 

شدن نظرات  جهت همگرایی و هم کردن ضمن تایید موضوع

میزان  گویایند آزمون ، آیدر طول فر اندیشمندان شهر یزد

درصدی در متغییرهای تعریف شده  1115بالای اجماع نظر 

 باشد .می 

 ماخذ ، کندال دبلیوی همبستگی آزمون -11جدول 

 نگارندگان

معنی  آزادی 2کای کندال پاسخگو دلفی

 (.Sigداری)

 124/1 31 132/592 542/1 22 اول

 142/1 23 951/519 221/1 22 دوم

 111/1 12 19/351 115/1 22 سوم

 به عنوان یبا استفاده از مدل دلف ریشاخص ز 14در مجموع 

 یبایمؤثر بر ارز یشاخصها  ییشناسا یبرا یاصل یشاخص ها

 یریامن در متاطق کو یمحلات شهر یتاب آور یمولفه ها

کسب شده توسط هر  ازاتیکه براساس امت دیگرداستخراج 

موثر بر  یشاخصها ی، جدول رتبه بند یشاخص از مدل دلف
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امن در متاطق  یمحلات شهر یتاب آور یمولفه ها یابیارز

 ( .11است جدول ) دهیارائه گرد یریکو

 آوری تاب های مولفه ارزیابی بندی رتبه -11جدول 

 دلفی، مدل از استفاده با کویری متاطق در امن شهری محلات

 نگارندگان ماخذ

 رتبه امتیاز شاخص
 1 23/4 شهروندان مشارکت میزان

 2 23/4 فرهنگی معیارهای حفظ به تمایل

 3 28/4 خانوارها های سرمایه و اندازها پس

 4 23/4 گسلها

 مخاطره نواحی به بودن نزدیک

 آمیز

23/4 5 

 2 21/4 شده ساخته محیط تراکم

 1 11/4 بنا قدمت و کیفیت

 9 19/4 بنا مقاومت

 8 14/4 تعداد شریانهای اصلی

 11 14/4 خدمات به دسترسی

 با و مردم با محلی نهادهای تعامل

 نهادها

11/4 11 

 خصوصیات)جغرافیایی ویژگیهای

 (ژئوتکنیکی

11/4 12 

 13 11/4 سن

 14 95/3 نقل و حمل شبکه

 گیرینتیجه -11
پژوهش حاضر باهدف استتتخراج اثرگذارترین مؤلفه ها و    

محله امنیت اولویت سنجى آن هتتا در تاب آورى با رویکرد 

انجام گرفت. یافته هاى تحقیق حاضر شهر یزد در نعیم آباد 

 هامولفهبه عنوان مؤثرترین  مولفه 32از نشتتان مى دهد که 

 یجادبندى شتتدند در ا دسته بنیادی بعد چهارکه در 

نقش اساسى  یریامن در متاطق کو یمحلات شهر یآورتاب

داراى ارزش و  ذکر شده گانه 32دارند و از طرفى مؤلفه هاى 

نمى باشتتند، به طورى که در اولویت  مساوی و برابروزن 

به ترتیب اولویت ها  دلفیسنجى با روش تکنیک تحلیل 

 معیارهای حفظ به تمایل،  شهروندان مشارکت میزانشتتامل 

 نزدیک،  گسلها،  خانوارها های سرمایه و اندازها پس،  فرهنگی

و  شده ساخته محیط تراکم،  آمیز مخاطره نواحی به بودن

و تعداد شریانهای اصلی و  بنا و مقاومت بنا قدمت و کیفیت

 با و مردم با محلی نهادهای و تعامل خدمات به دسترسی

سن و  و(ژئوتکنیکی خصوصیات)جغرافیایی نهادها و ویژگیهای

 11با وزن هاى مشخص شده در جتتدول  نقل و حمل شبکه

 .را نشتتان مى دهد چهاردهمبتته ترتیب رتبه هتتاى اول تا 

محلات  یتاب آورهمان گونه که مشتتاهده گردید در فرآیند 

، میزان مشارکت شهروندان ،  یریامن در متاطق کو یشهر

د چرا که بدون مشتتارکت مردم، نقش کلیدى را ایفا مى نمای

اعتماد، انسجام و پیوستگى محلات و شهروندان هیچ انعطاف 

پذیرى در بحران ها به وجود نخواهد آمد. مطالعات نشان 

مولفه های در متتورد نعیم آباد  شهروندانبیشتر دهد مى

 اطلاعات ناچیزى دارند و همچنیتتن تمایل امنیت محله خود

مشتتارکت در طرح ها و برنامه هاى  به یادگیرى و زیادی

آموزشتتى وجود ندارد که شتتاید بتوان علت آن را گرفتارى 

گیر شتتهرهاى امروزى در مسائل روزمره و معضلات گریبان

گر بیان بدست آمده از این تحقیقدانست، ازاین رو مؤلفه هاى 

محلات این موضوع استتت که جهت رستتیدن به تاب آورى 

تنهتتا توجه صرف به آموزش و تشتتکیل  امنیتبا رویکرد 

گروه هاى داوطلب و حساس سازى شتتهروندان تأثیر مهمى 

تواند داشته باشد و باید به مستتائل مهم ترى همچون نمى

پس انداز و سرمایه ،  معیارهای فرهنگی تمایل به حفظ

و سایر مؤلفه هاى ذکرشتتده در ایتتن تحقیق،  خانوارها

تتج حاصل از این تحقیق با ستتایر محققین پرداخت. نتای

همستتو بوده و ضمن تائید آنها با عنایت بر اینکه با روش دلفى 

مؤلفه ها و شاخص ها  جامعه خبرگان و استفاده از خرد

غربالگرى گردیده است مى تواند شامل بسیارى از عوامل 

محلات در مناطق  کلیدى مهم و قابل استناد جهت تاب آورى

نهاد باشد. پیشعوامل تهدید کننده امنیت ر مقابله با د کویری

علاوه بر دیدگاه محلات امن  مى گردد جهت تحقق تاب آورى

جامعه شناسى جهت واکاوى لایه هاى اجتماعى، از منظر 
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شهرسازى نیز مؤلفه هاى مؤثر بررستتى گردد، چراکه به 

عنوان شهرساز مسئول خلق فضا و مکان هایى هستتتیم که 

رکت و تعاملات اجتماعى را قوت بخشیده و با شتتناخت مشتتا

گونه شناسى فضاهاى شتتهرى در مقیاس هاى متفاوت 

شتتهر، منطقه، ناحیه و محله جوابگوى نیازهاى انستتانى فارغ 

از جنستتیت، قومیت ها و سن باشد؛ با احداث و ایجاد 

هاى پایه در محلات شتتهرى و نگاه محله محور به کاربرى

ن واحدهاى مستتتقل، به وجود آوردن حس مکان، احداث عنوا

هایى جهت پرورش خلاقیت، فضاهاى چندمنظوره، کاربرى

اختلاط کاربرى ها، حفظ محرمیت و اشتترافیت، استتتفاده از 

هاى جاذب جمعیت، توجه به شتتخصیت فرهنگى کاربرى

بافت، حذف فضاهاى مسئله دار، دسترسى به خدمات پایه و 

ه پیاده راه ها در محلات در کنار مسائلى همانند اولویت ب

آموزش، افزایش نقش سازمان هاى داوطلتتب در فعالیت هاى 

محلات شهری با رویکرد توان به تاب آورى مدیریت بحران مى

 مؤثر باشد.  امنیت

اگر شهر را به عنوان یک موجود زنده معرفی کنیم و رشد، 

را بپذیریم، در تمام  تغییر و پویایی شهرها و شهروندانشان

جهان، یافتن و حتی ساختن شهری که به طور کامل دارای 

مؤلفه ها و شاخصهای تاب آوری باشد، به ندرت امکان پذیر 

 و خیزو خواست مردم است ، اما آن چه که مهم است اراده 

 نمودن این شهرها و مدیریت شهری آنها و حرکت برداشتن

ه ب نزدیکی بیشترماده و شهرهای آ سویگام به گام شان به 

  ت.شهرهای تاب آور اس
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 مراجع -12

و  یریشگی، فصلنامه دانش پ یعیدر سوانح طب یآورتاب یو مدل ها می( ، مفاه1381، )  اسمنی،  زدخواهیاستوار ا [1]

 بحران ، دوره دوم ، شماره دوم  تیریمد

و  هاو شاخص «یتاب آور»مفهوم  لیو تحل نیی، تب1385،  ریام این ی، بسطام نیمحمدحس یمحمدرضا ، سرائ ییرضا [2]

 42-32( :1) 2 ;1385بحران .  تیریو مد یریشگیدانش پ یجیترو-ی، فصلنامه علم یعیآن در سوانح طب یچهارچوبها

و  یتاب آور یمفهوم نیی، تب1398اوش،یس ان؛یاکبر؛ شا زکار،یپره ؛یعل ،یمحمدرضا؛ عسگر ،ییرضا ؛یمجتب ان،یعیرف [3]

 فضا  شیو آما یزیسوانح اجتماع محور، مجله برنامه ر تیریآن در مد ی( و شاخص سازCBDMو ) یزیبرنامه ر

ریزی مفاهیم تاب آوری شهری )الگوها و روشها ( ، مرکز مطالعات و برنامه( ، مبانی و 1385رمضان زاده لسبوئی ، مهدی ، ) [4]

 شهر تهران

( سنجش 1382.)یمعصوم، مجتب یریمحمد و قد ،یسلمان ،یعل دیس ،یبدر ،یعل ،یعسگر ،یمهد ،یرمضان زاده لسبوئ  [5]

. «تنکابن و سرد آبرود کلاردشت  لهیچشمه ک ی: روستاهای: مطالعه موردیمناطق نمونه گردشگر یروستاها یتاب آور

 . 155 – 131(، صص 3)1شماره ،یو توسعه گردشگر یزیفصلنامه برنامه ر

 مدرس تی، تهران، دانشگاه ترب"میاز جرا یریشگیموثر در پ یشهر یها استیس"( ، 1311طرقبه، محمود) ییسگرا [2]

در منطقه  میخرد اقل جادیبا هدف ا یتاب آور شهر یابانهایخ ی( ، طراح1388زاده سروش ، استقلال احمد ، ) فیشر [1]

 «اعظم )ص(( امبری)بلوار پزدی: حد فاصل بلوار امام جعفر صادق )ع( تا بلوار دانشجو یمحدوده طراح »رانیگرم و خشک ا

  رانی، ا زدی، واحد  ی، دانشگاه آزاد اسلام یهنر و معمار ه، دانشکد یشهر یارشد طراح ینامه کارشناس انی، پا

ی، فصلنامه عیمناطق شهر بابل در برابر مخاطرات طب یتاب آور زانیم ییفضا لیتحل (،1382ی ،)پر روزجاهیف یشکر [9]

 44-21، صص  2، شماره پیاپی  2، شماره 4برنامه ریزی توسعه کالبدی ، دوره 

 معماری و تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز ،امن شهری فضاهای محیطی ویژگیهای (،1391) ، اسماعیل صالحی، [8]

 یمایانتشارات س ،یشهر یپارکها یاصول و ضوابط طراح ،1392، ریام یتیهدا یمرتض یناروندید ل،یاسماع یصالح [11]
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Today, most urban areas and settlements are built in geographical locations that are exposed to all kinds of 

natural and man-made threats and accidents in terms of natural hazards. The point of view that has been 

paid attention to in urban disaster management has been more of a confrontational point of view and 

reducing risks. Meanwhile, resilience is a concept that is used recently in facing uncertainties and 

unknowns. The motive and purpose of this study is to evaluate the resilience components of safe urban 

neighborhoods in Matataq Kaviri using the Delphi model in Naeem Abad neighborhood of Yazd without 

taking into account the specific risk threat. Therefore, first, the components and dimensions mentioned in 

urban resilience were extracted and verified from the review of a large number of related domestic and 

foreign articles and theses. Then, using the Delphi model, the opinions of experts and senior managers of 

Yazd Municipality, urban planning professors of Yazd University, as well as comparative studies, 

dimensions and final components of the authors of the article were presented, and by examining and 

analyzing the questionnaires and studying and evaluating the components of resilience in detail Safe urban 

neighborhoods in desert areas were validated and measured in different dimensions and components. 

According to the statistical analysis and calculations and the studies conducted in the Delphi model, 

indicators such as the participation rate of citizens, the desire to maintain cultural standards and the savings 

and capital of households are among the factors that affect the resilience of safe urban areas in desert areas. 
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