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Extended Abstract 

Introduction 

Currently, more than half of the world's population lives in urban areas. Yesterday's cities have 

become metro police and mega-police, and this has led to the emergence of various challenges 

and urban issues. Therefore, in the present era, the main focus of cities as the most dynamic 

areas of housing is sometimes to achieve development and its dimensions and components in 

order to deal with and reduce urban challenges and harms. Urban resilience is the extent to 

which cities can withstand change before being reorganized into a new set of structures and 

processes. Special and sensitive urban centers are among the areas that are considered as vital 

arteries due to the complex structure of urban life and the dependence of urban society on them, 

and as a result, the issue of their vulnerability and resilience is essential because any failure 

leads to many problems for the urban society and reduces the quality of life and ultimately 

failure in development goals. In the meantime, one of the approaches considered in promoting 

the resilience of special, vital and sensitive centers and reducing their vulnerability is passive 

defense. District 11 of Tehran is one of the central areas of the city, which is considered as part 

of the CBD and the historical, economic, administrative and medical heart due to the existence 

and establishment of important political, military and economic centers in the country and has 

become one of the special, vital and sensitive centers which consequently, plays a key role in 

the life of urban society. Currently, one of the challenges of urban management in the district 11 

of Tehran is the issue of resilience of special, vital and sensitive centers with emphasis on 

passive defense criteria. Accordingly, and considering the necessity of the subject, the present 

study seeks to analyze the factors affecting the resilience of special, vital and sensitive centers in 

the district 11 of Tehran based on passive defense criteria 

 

Methodology 

The present research is part of applied and descriptive-analytical researches in terms of purpose 

and method, respectively. The required information was collected through library and field 

methods using a questionnaire. The components of passive defense (six components) and 

resilience (four components) were identified according to the views of experts. Then, a 

questionnaire was designed, which was provided to seven experts to assess its validity and was 

approved. Cronbach's alpha was used for the reliability of the questionnaire, which was obtained 

above 0.8 for all items and was therefore acceptable. The statistical population of the present 

study includes experts and specialists in the field of geography and urban planning. For more 
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effective analysis, considering the use of PLS structure equations software, the statistical sample 

size was estimated through Sample Power software, which is equal to 215 people. It should be 

noted that the working method of Sample Power software is based on latent and obvious 

variables and therefore the size of the statistical population has no effect on estimating the 

sample size. The sampling method is also simple random. SPSS software was exerted to 

estimate the descriptive statistics, and Smart-PLS software has been applied to analyze the 

collected data and discover the effect of each component of passive defense on the dependent 

variable of resilience. 

 

Results and discussion 

According to the results, all 7 factors (passive defense components) and its effect on the 

resilience of special, vital and sensitive centers were significant and confirmed. Based on the 

analyzes, location and multifunctional factors with path coefficient (impact) of 0.826, 

dispersion, division and displacement with 0.708, fortifications and safe structures with 0.582, 

access with 0.513, camouflage and deception with 0.490, concealment and cover with 0.410, 

and news announcement with 0.175, respectively, have the most impact on the resilience of 

special, vital and sensitive centers of Tehran's 11th district. The important point that can be seen 

in the findings is the location and multifunctionality of land uses, which was ranked first and 

indicates the importance of this factor in the resilience of the centers and requires special 

attention. Also, it became clear that the outcome of resilience of special, vital and sensitive 

centers is economic resilience with a coefficient of 0.819, social with a coefficient of 0.767, 

physical-environmental with a coefficient of 0.607 and institutional-managerial with a 

coefficient of 0.594. 

 

Conclusion 

Looking at the current situation of district 11 of Tehran and reviewing data, statistics, figures 

and field observations, it can be seen that this region is facing challenges in resilience of 

important and sensitive centers, which the presence of worn-out textures intensifies it. 
Therefore, as the analysis of the findings showed, the location and multifunctional factor with 

an impact factor of 0.826 has the greatest impact on the resilience of sensitive, important and 

vital centers in the region. And it is necessary that in the first place, the relevant authorities take 

steps to review and reform the existing management structures in order to achieve this factor, 

which indicates the need to establish integrated management of institutions, both at the regional 

and national level 
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 (تهران شهر كالن 11 منطقۀ: موردی مطالعه)

 
 ایران. تهران، سالمی،ا آزاد دانشگاه ،تحقیقات و علوم واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکترای دانشجوی - حمیدرضا امانی

 .ایران ند،مر اسالمی، آزاد دانشگاه ،مرند واحد شهری، ریزی برنامه و جغرافیا استادیار - 1 پناه عزت بختیار

 .ایران مالیر، ،اسالمی آزاد دانشگاهواحد مالیر،  شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ستادا -شمس  مجید
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 چکیده
ی تاب آور وذیری پی بی رویه به این نقاط، مسئلۀ آسیب امروزه، به دنبال گسترش شهرنشینی و مهاجرت ها

ان های حكم شری کز درمراکز ویژه، حیاتی و حساس از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. در واقع، این مرا
رویكرد  این رو، د. ازمهم بدنۀ هر سرزمین محسوب می شوند که می توانند کارکرد ملی یا فراملی داشته باشن

رهمین بده است. طرح شمعامل به منظور افزایش تاب آوری این مراکز و به طور کلی نقاط شهری مهم پدافند غیر
تنی بر ساس مبحضر شناسایی عوامل اصلی موثر بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و پژوهش حااساس، هدف 

هران ت 11نطقه ساس محپدافند غیرعامل و سپس تحلیل میزان تأثیر هر ین از عوامل بر مراکز ویژه، حیاتی و 

مبانی  پژوهش و برای شناسایی عوامل اصلی ادبیاتتحلیلی است و  –می باشد. روش تحقیق پژوهش توصیفی 
ید. خرا  گردر استنظری مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت معیارهای اصلی مطابق با نظرات صاحبنظران ام

که  حقیق استصصی تزی شهری با توجه به زمینه تخجامعۀ آماری پژوهش شامل متخصصان جغرافیا و برنامه ری
ان یل  میزسپس برای تحل اقدام به برآورد حجم نمونۀ آماری گردید.   Sample Powerبا استفاده از نرم افزار 

های حاصل هایت، یافته نبهره گرفته شد. در   Smart PLSتأثیر هر کدام از عوامل شناسایی شده از نرم افزار 
پراکندگی، تفرقه و جابه  (؛826/0ه ها، نشان دهندة آن است که عوامل مكان یابی و چند عملكردی )از تحلیل داد

(؛ اختفاء و 490/0) (؛ استتار و فریب513/0(؛ دسترسی )582/0(؛ استحكامات و سازه های امن )708/0جایی )
حساس  کز ویژة حیاتی ووری مرا( به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر تاب آ175/0(؛ و اعالم خبر )410/0پوشش )

(؛  و 607/0محیطی )-(؛  کالبدی767/0(؛ اجتماعی)819/0منطقه می باشند. از طرفی تاب آوری اقتصادی )
 ( نیز به ترتیب از اصلی ترین پیامد های تاب آوری این مراکز است. 594/0مدیریتی )-نهادی
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 مقدمه

 مگا و ها پلیس مترو به دیروز شهر های کنند. می زندگی شهری نواحی در جهان جمعیت از نیمی از بیشدر حال حاضر، 

ینی و اند  و همین امر منجر به ظهور انواع چالش ها و مسائل متعدد شهری شده است )حسینی ام شده تبدیل ها پلیس

مخاطرات طبیعی و بحران »همسو با پیچیدگی حیات شهری، شهرها در ابعاد مختلف با (. در واقع، 540: 1398همكاران، 

: 1393چشمه،از دیگر سو مواجه هستند )محمدی ده« امنیتی-های اجتماعی بحران»از ین سو و « های تكنولوژین

 و توسعه به دستیابی بر گاهی، سكونت های عرصه پویاترین عنوان هب شهرهاتمرکز اصلی بنابراین، در عصر حاضر، (.  54

(. 39: 2016، 1می باشد )میرو و همكارانبه منظور مقابله و کاهش چالش ها و آسیب های شهری  آن های مؤلفه و ابعاد

باشد.  می ضروری امری راهبردی تمهیدات ارائه و تهدیدات برابر در شونده مواجه و نو های نگرش داشتن راستا، این در

 در ساختارهای شهری و شهرها پذیری مواجهه برای شده ریزی برنامه و دربرگیرنده مفهومی عنوان به امروزه چه آن

 با مواجهه جهت امروزه، محققان اعتقاد است.  به آوری تاب مقولۀ شود،  می مطرح طبیعی و انسانی تهدیدات برابر

 استراتژی و کننده بینی پیش دارد. استراتژی های وجود استراتژی نوع دو شهرها در آن ناشی های آسیب و تهدیدات

 دو تاب آوری شهری و (. آسیب پذیری شهری 111: 1398آوری )عباسی گوجانی و همكاران،  تاب به مربوط های

بالعكس. و  می یابد کاهش تاب آوری باشد، بیشتر آسیب پذیری یكدیگر هستند. بدین معنی که هرچه مقابل در مفهوم

پیامدهای  و آثار برابر در مقاومت برای جامعه یا سیستم ین درونی توانایی را مساوی با  تاب آوری محققان از بسیاری

تاب  (.150: 1397از رویداد تأثیری نپذیرد )معرب و امیری،  به نحوی که مطرح می کنند  اجتماعی و طبیعی رویدادهای

 جدیدی از مجموعه به اینكه از قبل هستند تغییر تحمل به قادر شهرها میزان، نآ در که است میزانی یا حد شهری آوری

 بالیای و خطرات برابر شهرها در بیشتر قرارگیری و جمعیت افزایش دلیل شوند. به سازماندهی باز فرآیندها و ساختارها

 به رسیدن لزوم ذشته است،گ دهه چند در طبیعی اکوسیستم های روزافزون تخریب از ناشی که انسان ساخت و طبیعی

 و از پتانسیل ها درست درك به رسیدن شهرها، فعلی وضعیت ارزیابی دلیل به شهرها در برنامه ریزی و تاب آوری

احساس می شود  بیشتر شهری، توسعۀ برای مناسب استراتژی های بس  و آینده وضعیت پیش بینی و محدودیت ها

ویژه و حساس شهری  از جمله مناطقی هستند که با توجه به ساختار پیچیدة (. از طرفی، مراکز 110: 1397)جاللیان، 

زندگی شهری  و وابستگی جامعۀ شهری به آن ها، به عنوان شریان های حیاتی به حساب می آیند و در نتیجه  مسئلۀ 

كالت متعددی برای آسیب پذیری و تاب آوری آن ها بسیار مهم می باشد زیرا هرگونه نارسایی در آن منجر به بروز مش

یكی از رویكردهای جامعۀ شهری و کاهش کیفیت زندگی و در نهایت شكست در اهداف توسعه می شود. در این میان، 

مورد توجه در ارتقاء تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس و کاهش آسیب پذیری آن ها، پدافند غیرعامل می باشد. در 

و حفظ نیروی انسانی، ساختمان  پذیری که موجب کاهش آسیباست ای  مسلحانه رغی هر اقدامواقع، پدافند غیرعامل،  

ها و تجهیزات، افزایش پایداری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل بحران های طبیعی و انسانی می شود )زندیه و 

نیا انجام شده است و گونه اقدامات در اکثر کشورهای داین(. برهمین اساس، شاهد آن هستیم که 767: 1397همكاران، 

تا انجام شود  های الزم این اقدامات برنامه ریزی و هماهنگیبنابراین،  ضرورت دارد که برای . می باشدیا درحال اقدام 

آورند )نظرپور شود در ذات خود ایمنی الزم را بدست  هایی که ایجاد می به طور خودکار بسیاری از زیر ساخت

 وری الزم برخوردار باشند. ( و از تاب آ124: 1393دزکی،
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 99حیاتی شهری مبتنی بر پدافند............                             امانی و همکاران / تحلیل عوامل مو ر بر تا  آوری مراکز حساس و

 سیاسی، نظامی مهم و استقرار مراکز وجود دلیل به است که  شهر مرکزی تهران، یكی از مناطق  کالن شهر 11 منطقۀ 

تبدیل  و قلب تاریخی، اقتصادی، اداری و درمانی مطرح می باشد و CBDبه عنوان بخشی از کشور در آن،  اقتصادی و

اتی و حساس شده است و به تبع آن، نقش کلیدی در زندگی جامعه شهری دارد. در واقع،  می به یكی از مراکز ویژه، حی

یكی از مراکز مهم  و کلیدی برای رفع نیازهای شهر تهران کالن  11حیاتی و حساس منطقۀ  مراکز ویژه،توان گفت 

 خدمات کالن شهر تهران، توزیع 11کشور در منطقۀ  مهم و حیاتی مراکز وجود جامعۀ شهری است. با این حال و علیرغم

 منطقه مختلف قسمت های در صورت نپذیرفته است و ناهمگونی هایی منطقه کل در عادالنه ای  به صورت شهری

 برهمین مبنا، در می گردد. از طرفی، به علت وجود بافت فرسوده نیز مراکز با آسیب پذیری باالیی مواجه هستند.  مشاهده

کالن شهر تهران، بح  تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و  11در منطقۀ  شهری مدیریت چالش های از یكی حاضر حال

حساس با تأکید بر معیارهای پدافد غیرعامل است. بنابراین، ضروری است در راستای ارتقاء تاب آوری این مراکز مهم 

شته شود تا عالوه بر پاسخگویی صحیح به مبتنی بر معیارها و اهداف پدافند غیرعامل که پیش تر بح  گردید، گام بردا

نیازهای شهروندان بتوان منطقه را در برابر بحران های احتمالی ایمن نمود و از آسیب پذیری آن در جهت دستیابی به 

توسعه و  پایداری کاست. بدیهی است در صورت عدم توجه به این مهم، این مراکز با چالش ها و تهدید های جدی رو به 

کالن شهر تهران بلكه یكی از شریان های اصلی و حیاتی کشور در معرض خطر قرار  11د بود و نه تنها منطقۀ رو خواهن

می گیرد که از پیامدهای آن می توان به کاهش کیفیت زندگی، آسیب پذیری، مهاجرت ساکنین و اختالل در زندگی و 

تحلیل عوامل  دنبال به حاضر پژوهش موضوع، ورتبه ضر توجه با و اساس، همین ساختار جامعۀ شهری اشاره کرد. بر

کالن شهر تهران مبتنی بر معیارهای پدافند غیرعامل  11مؤثر بر ارتقاء تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس منطقۀ 

 می باشد: زیر شرح به پژوهش اصلی سؤال های  می باشد. بنابراین

  کدام اند؟ مبتنی بر پدافند غیرعامل، تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس عوامل مؤثر بر  

  کالن شهر تهران  11 ۀمنطقتاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس میزان تأثیر هرین از این عوامل بر

 چگونه است؟

 .شود اشاره میپژوهش، موضوع مرتب  با به برخی از مطالعات داخلی و خارجی  ،در ادامه

 غیرعامل، پدافند اصول اساس بر معابر ایمن شبكه الگوی ارائه»ی با عنوان ، مقاله ا1399مهرنژاد و خورسندی در سال 

را ارائه « تهران شهر 12 منطقۀ: موردی مطالعۀ ساخت انسان های بحران برابر در شهر تاب آوری  ارتقاء راستای در

هت ارتقاء تاب آوری و دادند. هدف این پژوهش تعریف شبكه معابر ایمن به عنوان یكی از شریان های اصلی شهری به ج

کاهش آسیب پذیری شهری بود. بدین منظور، محققان از روش تحلیل سلسله مراتبی معكوس  و تكنین های نرم افزار 

GIS .به  تأمین دسترسی مناسب، شكلی به شهری معابر شبكۀ کارایی در نهایت، مشخص شد که حفظ بهره گرفتند

در راستای ارتقاء تاب آوری   ایمن شبكه مزایای مهمترین از و نظامی حیاتی مراکز با ارتباط حفظ و مسكونی پهنه های 

 است.

شهر  موردی: کالن ۀعامل )مطالعشهری با رویكرد پدافند غیر ةهای ویژ ساخت پذیری زیر تحلیل و ارزیابی آسیب»

های  ساخت پذیری زیرآسیب بررسی و ارزیابی، با  هدف 1398عنوان رساله دکتری است که علی زاده در سال « (تبریز

های الزم در مورد  . تحلیلانجام داده استعامل شهر تبریز با رویكرد پدافند غیر گانه کالنشهری مناطق ده ةویژ

 GIS افزارهای با استفاده از نرم در این پژوهش،  شهر تبریز چگونگی پراکنش و نحوه استقرار مراکز ثقل در سطح کالن

میزان  ةعدم رعایت اصول پدافند غیرعامل و تشدیدکنند نشان دهندةنتایج پژوهش،  .شده است ی انجاما و تحلیل شبكه
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ضرورت تدوین راهبردها بر اساس مالحظات ایمنی پدافند غیرعامل که لزوم  باشد پذیری مكانی در این شهر می آسیب

ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات شهر  با ،. در این راستااثبات می کندپذیری در شهر را  جهت کاهش آسیب

ها شهر آشكار شد و راهبرد یها ، غالب بودن عوامل ضعف و تهدیدات بر عوامل قوت و فرصتSWOTدر مدل 

ها برای ترمیم تهدیدات بهره  ها و از فرصت ها جهت بهبود بخشی ضعف صورت تدافعی تدوین و از عوامل قوتبه

 .شدگرفته 

موردی:  )مطالعه رعامل غی پدافند رویكرد با شهری مدیریت»، مقاله ای را با عنوان 1398ب و کشوری، سال موسوی نس

اولویت  سپس و ورامین شهر وساز ساخت مدیریت در غیرعامل پدافند وضعیتبا هدف بررسی و ارزیابی  و  «ورامین( شهر

ودند. محققان به منظور وساز این شهر، ارائه نم اختس مدیریت در مؤثر غیرعامل پدافند های شاخص و ها بندی مؤلفه

 کاهش امل معیارهای بهره گرفتند. همچنین، برای پدافند غیرع SPSSو   Excelتحلیل داده های جمع آوری شده از 

ملی و مؤلفه های  یپایدار بازدارندگی، ارتقاء بحران، افزایش مدیریت ضروری، تسهیل خدمات پذیری، تداوم آسیب

امن و اعالم  خبر را  ایه سازه و جابجایی، استحكامات و ، اختفاء، فریب، پوشش، مكان یابی، پراکندگی، تفرقهاستتار

یابی  مكان مؤلفه باطیارت های شبكه و نشانی آتش شهری، بافت معرفی کردند. در نهایت، این نتیجه کسب شد که برای

 های سازه و ستحكاماتا مؤلفه زیربنایی تأسیسات و سوخت یها جایگاه بیمارستان، های کاربری برای و می باشد مؤثر

می  مناسب پراکندگی مؤلفه اداری و تجاری مسكونی، از اعم عمومی های ساختمان برای و همچنین است تأثیرگذار امن

 باشد. 

پدافند  دیدگاه از شهر پذیر وعناصر آسیب ها پهنه ارزیابی و بررسی »عنوان  با ای در مقاله (1396) و همكاران محمدپور

 با ذیر شهر سنند پآسیب  های پهنه و تأسیسات و عناصر شناخت و بررسی به «شهرسنند (: غیرعامل )مطالعه موردی

 عنوان به نظر کارشناسان اساسبر زیر معیار یازده و اصلی معیار پنج اساس، بر این. اند پرداخته رویكرد پدافند غیرعامل

 روش به کارشناس 14 از از این آن به دهی امتیاز است، برای شده بندی فهرست ند سن شهر مهم های پهنه و عناصر

 و مهم و حساس و یاتیح تأسیسات داشتن دلیل به سنند  پنج منطقۀ نتیجه در .است شده مراتبی استفاده سلسله تحلیل

 شناخته شده شهر پذیر سیبآ پهنۀ عنوان به اقتصاد استتار و یابی مكان در ویژه به عامل، غیر پدافند اصول رعایت عدم

 است.

 های ر زیر ساختد عامل غیر پدافند مالحظات تحلیل »عنوان  با ای مقاله در (1395همكاران )  و شاهرودی بخشی

 های بخش ناصر وع پذیری آسیب میزان بررسی به تحلیلی – توصیفی روش با «آب زیر ساخت بر تأکید با شهری

 آن، به شهری ختلفهای م بخش و شهروندان روزانه شدید نیاز و شهر در عادی زندگی تداوم در آب زیر ساخت مختلف

 نظامی حمالت رابرب در و توزیع تصفیه و پاالیش ذخیره، حمل، تأمین، شامل زیرساخت این مختلف های بخش و عناصر

 برابر چنین در اختسزیر  این از عناصر امنیت و حفاظت طرح آنكه، ویژه هستند. به پذیر آسیب شدت به تروریستی و

 طراحی، گزینی، كانم در دفاعی ـ امنیتی مالحظات و اصول تردید رعایت قراردارد. بدون پایینی سطح در تهدیداتی

 و تروریستی داماتاق و نظامی حمالت از و جلوگیری پیشگیری برای اصلی شرط تأسیسات و مراکز این مدیریت ساخت،

 است. احتمالی خسارات کاهش

 جمهوری موردی مطالعه: حیاتی زیرساختی ین سیستم تاب آوری ارتقاء»مقاله ای با عنوان ( 2020) 1د ریهاكدیوی

استفاده کرد که در واقع همان ارزیابی و تقویت تاب آوری  ASORرا ارائه داد. محقق در این مقاله از روش « اسلواکی

                                                           
1 . David Rehak 
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با شناسایی  ASOR یت، محقق تأکید دارد که روشسازمانی برای ین سیستم زیرساختی حیاتی و مهم است. در نها

 های زیرساخت جمله از مقاوم، و پایدار اعتماد، قابل کیفیت، با های زیرساخت توسعۀ به ضعف ها و تقویت نقاط مثبت 

 کند. می کمن فرامرزی و ای منطقه

ارائه کرد و « با توسعه تاب آوری ارتقاء سطح حفاظت زیرساخت های حیاتی»مقاله ای را با عنوان  (2018) 1آلین سِردِی

تأکید داشت که حفاظت از زیرساخت های حیاتی تبدیل به ین دستور کار مهم در سراسر جهان شده است که تصمیم 

گیرندگان اصلی سعی دارد تا بهترین نحو راهكارهای الزم را ارائه دهند. و در نهایت، این نتیجه را کسب نمود که تقویت 

ند منجر به حفاظت از زیرساخت های حیاتی شود و به تبع آن آسیب پذیری و اغتشاش در جامعه بخش دفاعی می توا

 شهری نیز کاهش یابد.

انجام « آن اصلی املعو و زیرساخت های حیاتی  تاب آوری»مقاله ای تحت عنوان  (2018ید ریهاك و همكاران ) دیو

ود. و اتی می شای حیهموجب تقویت تاب آوری زیرساخت  دادند که هدف از آن بررسی و تأکید برعملكردهایی است که

ی تكنیكی و تاب تاب آور جنبۀ نهایتا پس از تحلیل های انجام شده، به این نتیجه رسیدند که در این راستا، باید بر دو

 آوری سازمانی تمرکز شود.

یت و برنامه ریزی اضطراری در نیوزلند در مقاله دفاع غیر نظامی مبتنی بر جامعه، مدیر( 2010 )2آنتوان میچل و همكاران

با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیدند که مشارکت جامعۀ مدنی را نقطۀ شروع برای مقابله با این گونه چالش 

 ها باید دانست.

 داخلی، صرفاً ش هایپژوه اکثر که گردید روشن خارجی، و داخلی بخش دو در پیشین پژوهش های بررسی به  توجه با

سطح تاب  به لحاظ خت هابه بررسی وضعیت موجود زیرساخت های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل پرداخته اند و زیرسا

 ژوهش هایپ در همچنین، آور بودن و از منظری دیگر میزان آسیب پذیر بودن آن ها، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

أکید شده ش تاب آوری تو یا صرفاً مشارکت جامعه جهت افزایتأکید بر شناسایی نقاط ضعف و قوت  بیشتر نیز خارجی

اکز ویژة حیاتی آوری مر بر تاب و در ارتباط با بخش دفاعی نیز اشاره دقیقی بر معیارهای آن و تأثیری که می تواند است 

تحلیل  ناسایی وش  آن اصلی هدف که علمی پژوهش لزوم و وجود اساس، همین و حساس داشته باشد، نشده است. بر

ردهای اساسی از رویك ه یكیبعوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری مراکز حیاتی و حساس از منظر پدافند غیرعامل که تبدیل 

 راستا این در حاضر شپژوه نتیجه، می شود. در حس در تاب آوری و تحقق آن شده است و بسیار مورد توجه می باشد،

 .است پیشین پژوهش های به نسبت آن نقطۀ تمایز که است برداشته قدم

 

 مبانی نظری

 سپس شد، حمطر اکولوژیكی مفهوم به عنوان 1973 سال در هولینگ توس  بار نخستین برای تاب آوری اصطالح

 ( در2001کارپنتر) جتماعی،ا نظام های در (2000) ادگر اقلیمی، تغییرات مانند بلند مدت پدیده های ( در1981تیمرمن )

کوتاه  سوانح مدیریت رد ( 2003برنیو ) اکولوژین و  -اجتماعی نظام های ( در2003برکیس ) ی،محیط انسانی نظام های

  (.112: 1397به کار گرفته اند )جاللیان،   مدت

                                                           
2 . Alin Cerdei 

3 . Mitchell, et al 
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آوری  که تاب استاز منظر اکولوژیكی پرداخته، بر این عقیده  تاب آوریفردی که به تعریف  عنوان اولین هولینگ به

به متغیرهای حالتی،  مربوط ها در جذب تغییرات  سیستم و همچنین توانایی این سیستم درونیماندگاری رواب  »

از نظر واکر و همكارانش، تئوری تاب آوری با «.  متغیرهای محرك و پارامترها است در حالی که همچنان مقاوم است

نوان بخشی از سیستم های .انسان به ع1تشخیص سه ویژگی مهم در جهان به سیستم های انطباقی پیچیده می نگرد: 

. تاب آوری پایداری 3زیست محیطی، سیستم های انطباقی پیچیده هستند، و  -.سیستم های اجتماعی2انسانی، -طبیعی

کلی، می توان بیان  ین نگاه در(.  به اعتقاد کارهولم، 2: 1397این سیستم ها را تعیین می کند )کتابچی و رسائی پور، 

 جذب می تواند سیستم که اختاللی شدت و غیرمنتظره رویدادهای یا شرای  از پس بازیابی ییتوانا تاب آوری داشت که 

 .(Kärrholm et al, 2014:124) می باشد  کند،

 های ساخته های کالبدی، مؤلفه های کالبدی و جوامع انسانی است. سیستم ای پایدار از سیستم آور، شبكهشهر تاب 

ها، ارتباطات و تاسیسات تأمین انرژی و همچنین  ها، زیرساخت ها، ساختمان امل جادهه شاست ک شده و طبیعی شهر

و  بدن ۀهای کالبدی به مثاب مجموع، سیستم های طبیعی هستند. در مسیرهای آب، خاك، توپوگرافی، جغرافیا و سیستم

ند و در فشارهای شدید نیز به عملكرد های کالبدی باید باقی بمان در حین حوادث، سیستم .شهر است شریان های حیاتی

پذیر خواهد بود. جوامع انسانی،  آور در برابر حوادث بسیار آسیب های کالبدی تابخود ادامه دهند. شهر بدون سیستم

، پایدار و منفردند که در یررسمیها شامل اجتماعات انسانی رسمی و غ های اجتماعی و نهادی ین شهر هستند. آنمؤلفه

ها.  ها، نیروهای وظیفه و نظیر آن ها، شرکت ها، نهاد مدارس، همسایگان، سازمان ،کنندهری عمل میفضای ش

کنند، نیازهایش را برآورده کرده و هایش را هدایت می کنند، فعالیتعنوان ذهن و مغز شهر عمل میدرمجموع، جوامع به

انسانی نیز باید باقی بمانند و عملكردهایشان را ادامه دهند های  کنند. در حین حوادث، شبكهاز تجارب آن استفاده می

 از وارده های ضربه تحمل توانایی که است ای جامعه آور تاب شهردر واقع، می توان گفت که،  (.22:  1397 ،شریف نیا)

 در عادی لتحا به برگشت ظرفیت یا توانایی حال عین در و نشوند سوانح به تبدیل خطرها آن که ای گونه به خطر ین

 تاب شهر هدف .باشد دارا هم را سوانح از پس سازگاری و تغییر برای فرصت و امكان همچنین و سانحه از پس و حین

 است شدید رویدادهای و بحران وقوع هنگام در ها اختالل و مخرب عملكردهای مقابل در شهری سیستم تقویت ،آور

 ها پهنه سازگاری و انطباق قابلیت راهبردها،  ترین مهم از یكی آوری، تاب رویكرد در(. 37: 1399)مهرنژاد و خورسندی، 

. است حادثه یا بحران از قبل دوران به پذیری برگشت و سو ین از شرای  با بحران برابر در دیده آسیب بسترهای یا

 ریزی برنامه و مدیریت فرآیند به بخشی تعادل دیده، آسیب فضایی های گستره مجدد یابی سازمان ها، فرصت شناخت

 در را پایداری و سازگاری اصول تواند می حفاظت اصل به توجه و دیده حادثه های عرصه در آوری تاب به توجه برای

 سیاست و سازی تصمیم نیازمند شهرها همچون پیچیده و پویا های سیستم مانایی نماید. سطح تشریح آوری تاب رویكرد

 مشارکتی رهیافت با و بگیرد بر در را توسعه های شاخص و ابعاد تمامی بتواند که باشد زمینه می این در راهبردی گذاری

 رویكرد چهارچوب در حقیقت، در ببخشد. تسهیل را فرآیند این نو رویكردهای به اتكاء با جمعی خرد های شبكه تشكیل و

 مانایی فرآیند در که داشته قرار آن پایین در شهری جامعۀ و هرم راس در سیاستگذاران و حاکمیت شهری آوری تاب

گوجانی و عباسی دارند ) مشارکت با هم محیطی و نهادی-کالبدی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در شهرها در توسعه منابع

که در ادامه به منظور روشن تر شدن بح ، به تشریح مؤلفه های )ابعاد( تاب آوری شهری از  .(111: 1398همكاران، 

 ف،  پرداخته می شود: دیدگاه نظری محققان مختل
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ظرفیت گروه  به عبارت دیگربین جوامع به دست می آید.  در ،که از تفاوت ظرفیت اجتماعی ،اجتماعی تا  آوری

 های اجتماعی و جوامع در بازیابی یافتن از یا پاس، مثبت دادن به سوانح است. 

اتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات به در اقتصاد، تاب آوری به عنوان واکنش و سازگاری ذ ،اقتصادی تا  آوری

 & Rose) طوری که آن ها را قادر به کاهش خسارات زیان های بالقوة ناشی از مخاطرات سازد، تعریف می شود

Liao, 2005 .) 

تاب  ،برنامه ریزی و تجربه سوانح قبلی است. در اینجا تقلیل خطر،مرتب  با  ویژگی هایکه حاوی  ،نهادی تا  آوری

های سازمانی و  برای ایجاد پیوند تقلیل خطر،اشتغال افراد محلی در  ،وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطره ب آوری

  . (Norris et al, 2008)بهبود و حفاظت از سیستم های اجتماعی در ین جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد 

 که است مرتب  شهر طبیعی و شده ختهسا عناصر به شهرها در محیطی-کالبدی بُعدمحیطی،  -تا  آوری کالبدی

 می اقلیم و توپوگرافی خاك، ارتباطات، آب، گاز، برق، تأسیسات مانند شهری های زیرساخت ها، ساختمان ها، جاده شامل

 کاربری های نظام ارتقاء محی ، ارتقاء کیفیت  هدف با شهر، فرسودة های بافت در محیطی-کالبدی آوری تاب. باشد

 نفوذپذیری،) حرکت و دسترسی نظام (،ساخت تكنولوژی و ساخت تراکم ساز، و ساخت نوع مالكیت، یه،ابن قدمت) زمین

 مناطق از شدن دور ها، گسل شناسایی امن، های مكان شناسایی با و گیرد می صورت (،مخاطرات تكرار و شدت تخلیه،

 .(Mitchell,2003:65)می گیرد  شكل نحسوا برابر در مقاوم و شهری ایمن بافت آمیز، مخاطره نواحی و پذیر آسیب

الزم به ذکر است که، محققان دیگری، ابعادی از جمله زیرساختی، فرهنگی و کاهش مخاطرات را نیز برای تاب آوری در 

 (. 37: 1392نظر گرفته اند )بهتاش و همكاران، 

بزرگ را تشكیل داده و دارای  زیرساخت به مجموعه عناصر ساختاری به هم پیوسته ای اطالق می شود که ین سیستم

تكنولوژین گسترده است و در صورت عملكرد صحیح همۀ بخش های آن، می توان عرضۀ خدمات را به نحو -ابعاد فنی

شهرنشینی در  ءبـقـاة کـنـنـد هــای تـعـیـیـن زیرساخت های شهری، شــاهــرگمطلوبی انتظار داشت. در واقع، 

روند و امكان  های شهری به کار می و خدمات در واحد کاالهاها بـرای تولید و توزیع  ندنیای امـروز هستند. ایـن شریا

(. در این 100: 1397)صالح نسب و همكاران،  ها دارد زندگی در شهرها نیز بستگی به کیفیت و کمیت کارکرد این شریان

و چارچوب اصلی برای پشتیبانی از بین، زیرساخت های حیاتی ارائه دهندة خدمات اساسی و بنیادی است و از این ر

ساختارهای کالن امنیت کشور و عموم جامعه است و هرگونه تخریب و آسیبی در این گونه زیرساخت ها مساوی است با 

(. مطابق با 107:  1395چالش های متعدد و عدم تدوام حیات ین کشور و جامعه )بخشی شادمهری و همكاران، 

 غیرعامل کشور، مراکز ویژه، حیاتی و حساس به شرح زیر توصیف شده اند:استاندارد های سازمان پدافند 

ها برای کشور از اهمیت فوق العاده  فعالیت فراملی هستند و استمرار فعالیت آن ةمراکزی که دارای گسترمراکز ویژه: -

 ؛برخوردار است (ویژه)

 ؛ها برای کشور حیاتی است عالیت آنفعالیت ملی و وجود استمرار ف ةمراکزی که دارای گستر مراکزحیاتی:-

ها برای  هستند و وجود استمرار فعالیت آن (چند استانی)ای  فعالیت منطقه ةمراکزی که دارای گسترمراکز حساس: -

 (.4: 1394)سازمان پدافند غیرعامل کشور، مناطقی از کشور ضروری است

 می توان و است نظامی   پدافند از متفاوت کامال یروان و اجتماعی اقتصادی، شهری، بخش های در نوع پدافند شنبی

 دیگر، می توان سوی از (6 :1394 همكاران، و سجادیان)دانست  مناسب بخش ها این برای را غیرعامل پدافند اصطالح

 که است موضوعی شهری، مناطق در غیرعامل پدافند. دانست سایر بخش ها از  مهم تر بسیار را شهری غیرعامل پدافند
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 ها خسارت (Tang & Wen, 2009:871)دارد  چندان دو اهمیتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، لحاظ به

 عملكرد در اختالل و کالبدی های ویرانه از ترکیبی شامل شهری، بحران بروز صورت در شهری محتمل های صدمه و

 ها، نیروگاه آب، مخازن اساسی تأسیسات ها، دسترسی و ها راه شبكه ها، ساختمان و ها سازه انهدام. است شهری عناصر

 بروز صورت در که طور ، همان(137: 1395 اند )امان پور و همكاران، جمله آن از گاز و آب برق، تلفن، ارتباطی خطوط

 در ساکن جمعیت مخابراتی، خطوط و گازرسانی رسانی، برق آبرسانی، های شبكه از ین هر در اختالل مانند رخدادی

 از توان می مجموع، در(. 12: 1393 همكاران، و ورکی امینی) شود می کاسته آنها مقاومت توان از و گیرند می رقرا تنگنا

 استراتژی یا( Alexander, 2002 (11: اضطرار شرای  در آمادگی راهبرد منزلۀ به شهری عامل غیر پدافند

 برابر در حفاظت برای شهروندان نیاز به خگوییپاس استراتژی این(. 12: 1386 فرد، خوشگویان) کرد یاد بازدارندگی

 را فناورانه و اکولوژین کالبدی، پذیری آسیب متنوع های حیطه و است شهری فناورانه و اجتماعی طبیعی، های بحران

 باع  که است اقداماتی و طراحی ریزی، برنامه از ای مجموعه شهری عامل غیر پدافند اساس، این بر .گیرد می بر در

(. و برهمین 55: 1395شود )علیزاده، می آن عام معنای در تهدیدات مقابل در شهروندان و شهر پذیری آسیب کاهش

اساس، رویكرد و مبنایی برای ارتقاء تاب آوری در نظر گرفته می شود. در همین راستا،  برای پدافند غیرعامل شهری، 

فریب، پوشش، مكان یابی، پراکندگی، تفرقه و جا به جایی،  مؤلفه های متعددی بیان شده است، از جمله استتار، اختفاء،

(. الزم به ذکر است، که برخی از 28: 1398استحكامات و سازه های امن، اعالم خبر )موسوی نسب و کشوری، 

صاحبنظران در بیان دیدگاه نظری خود، به مؤلفه های دیگری همچون  دسترسی، نفوذپذیری و  چندعملكردی بودن 

(، نیز اشاره کرده اند. در نهایت، با مرور و بررسی مباح  و مبانی نظری در 45: 1394)طوسی و همكاران،  کاربری ها

حیطۀ مورد پژوهش، می توان گفت با توجه به رابطه ای که دو مقولۀ تاب آوری و آسیب پذیری باهم دارند )همان طور 

ی پدافند غیرعامل در برنامه ریزی و مدیریت زیرساخت ها که پیش تر بدان اشاره گردید(، به کارگیری اصول و مؤلفه ها

و مراکز ویژه، حیاتی و حساس، منجر به کاهش آسیب پذیری این مراکز و به تبع آن، می تواند گام مؤثری در ارتقاء تاب 

 آوری بردارد. هدفی که پژوهش حاضر به دنبال تحلیل آن است. 

 

 روش پژوهش

باشد. با توجه تحلیلی می  -دی و از حیطۀ محتوا و روش در زمرة تحقیقات توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربر

به این که هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر مبتنی بر اصول و مؤلفه های پدافند غیرعامل شهری بر 

یل پژوهش از نوع کاربردی کالن شهر تهران است، به همین دل 11ارتقاء تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس منطقۀ 

 استیستواند مبنای و این تحلیل که در قالب رسم مدلی برای آزمون عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری است،  می است.

ریزی در راستای کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری منطقه و شهر به کار گرفته شود. به عالوه ی و برنامه گذار

که نگاهی به دیدگاه های صاحبنظران امر دارد تا از این طریق بتواند به عوامل مؤثر مطابق با براساس روند کار پژوهش 

تحلیلی قرار می -استانداردهای متناسب دست پیدا کند. بنابراین، به لحاظ محتوا و روش نیز در حیطۀ تحقیقات توصیفی

صورت اند. بدین آوری شدهفاده از ابزار پرسشنامه جمعای و میدانی با استگیرد. اطالعات موردنیاز از طریق روش کتابخانه 

منظور روشن شدن مسألۀ موردنظر، تشریح شدند و در ادامه برای بح  و بررسی منسجم و که در ابتدا مفاهیم نظری به

ن امر مولفه( مطابق با دیدگاه های صاحبنظرا 4مولفه( و تاب آوری ) 6کارآمدتر منطقه، مؤلفه های پدافند غیرعامل )

 7( آورده شده است، سپس پرسشنامه طراحی شد که برای سنجش روایی آن در اختیار 1مشخص گردید که در جدول )
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نفر از متخصصان و خبرگان امر قرار گرفت و مورد تأیید واقع شد. برای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد 

و بنابراین  قابل قبول گردید. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان  بدست آمد 8/0که برای تمامی گویه ها باالی 

و متخصصان حوزة جغرافیا و برنامه ریزی شهری است و برای کسب تحلیل مؤثرتر با توجه به بهره گیری از نرم افزار 

نفر  215برابر با    برآورد شد که  Sample Powerمعادالت ساختار پی ال اس،  حجم  نمونۀ آماری از طریق نرم افزار 

برمبنای متغیرهای مكنون و آشكار است و بنابراین  Sample Powerمی باشد. الزم به ذکر است، روش کار نرم افزار 

حجم جامعۀ آماری تأثیری در برآورد حجم نمونه ندارد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. به منظور بررسی آمار 

برای تحلیل داده های جمع آوری شده و کشف میزان تأثیر هر ین از مؤلفه های پدافند و  SPSSتوصیفی از نرم افزار 

 استفاده شده است. Smart –PLSافزارغیرعامل  بر متغیر وابستۀ تاب آوری، از نرم

 

 .  معیارهای نهایی پژوهش1جدول شمارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پدافند 
 غیرعامل
 
 

 منبع زیر مولفه ها مولفه ها

 

 یباستتار و فر
 

 های ساختمان با موردنظر ساختمان مشابهت ایجاد، بام در گیاهی پوشش از استفاده

 هندسی فرم تغییر تكراری، فضاهای ایجاد و سبز فضای از استفاده، خود اطراف محی 

 کاذب های ساختمان ایجاد با ها ساختمان

 
 
 

موسوی نسب و کشوری 
(1398) 

حسینی امینی و همكاران 
(1398) 

دری و کیانی ساالری سر
(1397) 

 (1396پنام )
بخشی شادمهری و 

 (1395همكاران )
ملكی و سروستان 

(1395) 

طوسی و همكاران 
(1394) 

آنتوان میچل و همكاران 
(2010) 

 اختفاء و پوشش
 

 و تأسیسات سازی زمین، پنهان طبیعی عوارض از تأسیسات، استفاده کردن پنهان
 دشمن برابر در تجهیزات

و مكان یابی 
 چندعملكردی

 

 موقعیت شهری، انتخاب فضاهای مطلوب دهی ایمن، سازمان های عرصه انتخاب

 نسبت پوشش و امنیت نظر از شهر بندی مهم، درجه و حساس حیاتی، مراکز مطلوب

 تهدید به

پراکندگی، تفرقه و جابه 
 جایی

 در حساس و حیاتی عملكردهای تجمیع از ها، اجتناب ساختمان غیرمتمرکز احداث

 شهر آرایش و شهری، پیكربندی جمعیت یكدیگر، توزیع کنار

 
استحكامات و سازه های 

 امن
 

ها،  پناهگاه مانند کافی استحكامات انفجار، احداث برابر در مقاوم های سازه احداث
 دومنظوره فضاهای حساس، احداث و حیاتی های سازه در مقاوم مصالح از استفاده

 

 دسترسی
 

 اری شبكۀ معابر، دسترسی به شبكۀ حمل و نقل و جابه جاییتناسب ساخت

 در مردم مداوم و شفاف و موقع به رسانی هشداردهنده، اطالع های سامانه از استفاده اعالم خبر

 تهدید شرای 

 
 
 
 
تاب 
 آوری

 
 اجتماعی

 (1399) علوی و همكاران عدالت و برابری اجتماعی، همبستگی و مشارکت عمومی، سرمایه اجتماعی
دیوا و همكاران  گلچوبی
(1397) 

 (1397جاللیان )
 (1397معرب و امیری )

بهتاش و همكاران 
(1392) 

 (2020ریهاك )
 (2018سِردِی )
 

 
 اقتصادی
 

 درآمد میزان و اشتغال وضعیت اقتصادی،  تنوع و پویایی اقتصادی،  ثبات و پایداری

 مدیریتی-نهادی
 

 ی نهادی، امنیت عمومیمدیریت یكپارچه، انعطاف پذیر

تنوع و کیفیت کاربری ها، سهولت دسترسی،   انسجام محالت، پایداری زیست  محیطی-کالبدی
 محیطی

 (1400یافته های نگارندگان، )منبع: 
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 مطالعه مورد محدودۀ

 و درجه 35 و گرینویچ النهار نصف از شرقی دقیقه 24 درجه 51و  دقیقه 22 درجه 51 یها طول بین مطالعه مورد منطقۀ

خیابان  به شرق از آزادی، و انقالب یهاابانیخ به شمال از منطقه ایندارد.  شمالی قرار دقیقه 42 درجه 35 و دقیقه 39

محله است.  19ناحیه  و  4شامل  11ۀ منطق .گرددمی محدود شوش خیابان به جنوب از و نواب بزرگراه به غرب از حافظ،

 ناحیه از و 16 منطقه با جنوب از و 12منطقه با شرق از و 10 منطقه با غرب از و 6منطقه با شمال شهرتهران از 11منطقۀ 

 بردارد.  قرار تهران شهر مرکز دارد و در 12منطقه با را مشترك مرز بیشترین و است همسایه 17 با منطقه غربی جنوب

 ییها یکاربر به نیاز زم نحوة استفاده رنظازنقطه  منطقه سطح از درصد 33 حدود تفصیلی طرح مطالعات اساس

 مجمع جمهوری، ریاست نهاد رهبری، بیت توان بهمی که است یافرا منطقه هاآن  عملكرد که است افتهی اختصاص

 ی وافرا منطقه عملكردی با تخصصی بازارهای فراملی، ملی و عملكردی با قضاییه قوه و نظام مصلحت تشخیص

 (،خودرو یها رگاهیتعم و لوازم فروش و کتاب یها فروشگاه و نشر مراکز ابزارآالت، پوشاك، وشفر و تولید) فراشهری 

 (،یتاالر رودک و شهر تئاتر مجموعۀ) نمایشی  هنرهای و موسیقی ارائه مراکز (،دخانیات کارخانه) بزرگ صنعتی  واحدهای

 جنگ، دانشگاه حر، پادگان ویژه )مجموعه و خاص یهای کاربر (،فارابی و روزبه بیمارستان) تخصصی  درمانی مراکز

 دسترسی ی،ا فرا منطقه و یمسكون ریغ یها یکاربر حساسیت. کرد اشاره ارتش و غیره(  دامپزشكی و افسری دانشكده

 به منطقه مساحت از درصد79/22 ترتیب، بدین و است ساخته ضروری را و نقل حمل مراکز معابر یها شبكه به مناسب

 و است داده اختصاص خود به را محدودة منطقه درصد 51/44 حدود مسكونی کاربری است. افتهی اختصاص معابرشبكه 

 اشاره نظامی کاربری به توانمی منطقه این در عمده یهای کاربر گرید از . است بوده درصد 96/5 تجاری کاربری سهم

شود می افسری دانشگاه و حر پادگان آگاهی، اداره شامل و است داده اختصاص به خود را منطقه از درصد 44/8 که کرد

تهران به لحاظ کاربری های ویژه، حیاتی  11. بررسی فوق، روشن می کند که منطقۀ (82: 1399)عزیزی و مجتبی زاده، 

 308176) 1395نفر( تا  275241) 1385و حساس دارای موقعیت مهمی است و همچنین روند جمعیتی طی سال های 

شان دهندة رشد جمعیتی منطقه است. به عالوه، به دلیل همین مراکز حیاتی و حساس، یكی از مناطق مهم  به نفر( ن

لحاظ رفت و آمد )در سطوح متفاوت( است. برهمین اساس، ضرورت وجود برنامه ای صحیح جهت کاهش آسیب پذیری 

 و افزایش تاب آوری منطقه حس می شود. 
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 ( 366: 1396شماعی و همکاران، )منبع: کالن شهر تهران،  11منطقۀ افیایی . موقعیت جغر1شکل شمارۀ 

 

 بحث و یافته ها

خبرگان و متخصصان حوزة جغرافیا و برنامه ریزی شهری همان طور که اشاره شد، جامعۀ آماری هدف پژوهش حاضر، 

مشخص شدند. از لحاظ وضعیت  نفر Sample Power ، 215که در نهایت پس از محاسبات حجم نمونه توس  نرم افزار 

دکتری، و  از لحاظ سن نیز  %8/48فوق لیسانس و  %2/51متاهل، در زمینه تحصیالت؛    %5/64مجرد و  %5/35 تأهل؛ 

% باالی  0/12سال و در نهایت  45 تا 40%  2/27سال،  40تا  35 %39سال،  35تا  30%  8/21پاسخگویان پژوهش؛ 

 سال است.  45

ار توصیفی پژوهش، حال نوبت به تحلیل معیارهای نهایی، که از مبانی نظری و مبتنی بر دیدگاه پس از بررسی آم

(، می رسد. بدین منظور پس از ورود متغیر های مكنون )متغیرهای اصلی و مولفه 1صاحبنظران استخرا  گردید )جدول 

افزار اسمارت پی ال اس، مدل نهایی در  ( و ترسیم مدل در نرمص ها یا سواالتهای مربوط به هرکدام( و آشكار )شاخ

به ترتیب نشان دهندة میزان و معناداری تأثیر متغیرهای استاندارد و معناداری ضرایب که  دو حالت تخمین ضرایب

 مستقل بر وابسته می باشد، مورد تحلیل قرار گرفت. 
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 (1400دگان، تحلیل نگارن(منبع:  ،در حالت تخمین ضرایب استاندارد مدل .2شکل شمارۀ 

 

 
 (1400تحلیل نگارندگان، (منبع:  ،ل در حالت تخمین معناداری ضرایبمد . 3شکل شمارۀ 

 

پس از اجرای مدل در نرم افزار مربوطه،  الزم است تا پایایی و روایی مدل نیز بررسی شود که این امر در قالب چهار 

و در  (rho-a)ین(، پایایی همبستگی اسپیرمن سواالت آلفای کرونباخ، آزمون پایایی اشتراکی )دلوین گلدشتا آزمون

 نهایت، آزمون پایایی اشتراکی صورت پذیرفت. نتایج در جدول زیر آورده شده است.
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 . آزمون های پایایی مدل2جدول شمارۀ 

 همبستگی اسپیرمن (CR) پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

(RHO_A) 
 پایایی اشتراکی

(AVE) 
 759/0 904/0 926/0 893/0 ستتار و فریبا

 638/0 725/0 841/0 719/0 اختفاء و پوشش

 572/0 933/0 890/0 814/0 مكان یابی و چندعملكردی

 597/0 896/0 785/0 844/0 پراکندگی، تفرقه و جابه جایی

 743/0 830/0 896/0 826/0 استحكامات و سازه های امن

 817/0 701/0 878/0 897/0 دسترسی 

 654/0 824/0 852/0 823/0 اعالم خبر

 642/0 851/0 868/0 842/0 تاب آوری مراکز ویژه حیاتی و حساس

 706/0 801/0 878/0 793/0 تاب آوری اجتماعی

 682/0 764/0 865/0 765/0 تاب آوری اقتصادی

 784/0 913/0 935/0 907/0 حیطیم-تاب آوری کالبدی

 650/0 743/0 846/0 721/0 دیریتیم-تاب آوری نهادی 

 (1400تحلیل نگارندگان، (منبع: 

 

یی ترکیبی و همبستگی ،  مقدار آلفای کرونباخ، پایا2008و جانسون   Ringle (2015)مطابق نظر صاحبنظران از جمله

آمده از  جه به نتایج به دست ، برهمین اساس و با تو5/0باشد و مقدار پایایی اشتراکی باالی  7/0اسپیرمن باید باالی 

ایایی پدل صاحب مایایی، ( کلیه ضرایب به دست آمده دارای شرای  مذکور هستند و با توجه به چهار آزمون پ2 جدول)

ی مدل تأیید می برقرار باشد، روایی همگرای CR>AVEاگر شرط    Henselerو  Ringleنظرباشد. همچنین مطابق می

 دل دارای روایی همگرا نیز می باشد.( مشاهده می شود که م2جدول )شود. با توجه به 

( ارائه گردید. آزمون فورنل و 3جدول )به منظور بررسی روایی واگرا از آزمون فورنل و الکر استفاده گردید که نتایج آن در 

این دو شخص بیان نمودند که عالوه بر سواالت ین متغیر که باید از سواالت متغیر  1986باشد که در سال می  1الکر

شان همبستگی بحرانی باهم نداشته باشند. از جدول  ر واگرا باشد، باید خود متغیرهای پژوهش نیز براساس مفاهیمدیگ

همبستگی متغیرها و میانگین واریانس استخراجی استفاده کردند و جدولی را با نام جدول فورنل و الکر پدید آوردند. اعداد 

همبستگی آن متغیر با متغیرهای دیگر باشد، روایی واگرا توس  این  است که اگر بزرگتر از AVEروی قطر اصلی جذر 

 شود.آزمون تأیید می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Fornell-Larcker Criterion 
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 . آزمون فورنل و الکر3جدول شمارۀ 
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            798/0 اختفاء و پوشش

           871/0 502/0 استتار و فریب

استحكامات و سازه 
 های امن

445/0 451/0 861/0          

         808/0 576/0 692/0 766/0 اعالم خبر

        840/0 277/0 082/0 319/0 161/0 تاب آوری اجتماعی

       825/0 301/0 754/0 432/0 634/0 644/0 تاب آوری اقتصادی

تاب آوری مراکز 
ویژه حیاتی و 
 حساس

505/0 647/0 384/0 623/0 371/0 664/0 801/0      

-تاب آوری نهادی
 مدیریتی

494/0 250/0 364/0 592/0 521/0 819/0 594/0 806/0     

-اب آوری کالبدیت
 محیطی

154/0 490/0 471/0 495/0 397/0 194/0 607/0 603/0 885/0    

   903/0 119/0 187/0 500/0 134/0 412/0 697/0 180/0 586/0 394/0 دسترسی

مكان یابی و 
 چندعملكردی

580/0 690/0 630/0 577/0 132/0 465/0 448/0 173/0 044/0 521/0 756/0  

و  پراکندگی ، تفرقه
 جابه جایی

675/0 750/0 658/0 310/0 063/0 444/0 488/0 165/0 139/0 579/0 653/0 760/0 

 (1400تحلیل نگارندگان، (منبع: 

 

بزرگتر از همبستگی متغیر مربوطه با متغیرهای دیگر  AVEاعداد روی قطر اصلی جذر مطابق با نتایج به دست آمده، 

یر با متغیر دیگر با هم همبستگی نداشته  بلكه متغیرهای تحقیق نیز همبستگی نه تنها سواالت ین متغ ،است، بنابراین

 شود. بحرانی با همدیگر ندارند. بنابراین، روایی واگرا توس  این آزمون تأیید می 

باید بررسی شود که ضریب مسیر،   Sigو  β،T-valueبه منظور بررسی معناداری مسیرها، سه مورد ضریب مسیر یا 

باشد.  01/0و یا  05/0کوچكتر از   Sigو مقدار  96/1و  -96/1باید در بازه   T-valueوجهت تأثیر را نشان داده میزان و 

-باشد. یعنی پیشمعنادار می 1Hرد و  0H% فرض  99و  %95توان گفت، به ترتیب در سطح اطمینان در این صورت می

 لَی تأیید شود.شود در ین نمونۀ بزرگتر از همان جامعۀ رابطه عبینی می
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 .  نتایج حاصل از آزمون معناداری و تحلیل مسیر4جدول شماره 

ضریب مسیر)میزان و جهت تأثیر  مسیر

 βمستقیم(  

T-value sig نتیجه 

استتار و فریب                 تاب آوری مراکز 
 ویژه، حیاتی و حساس

 معنادار 000/0 827/2 490/0

تاب آوری مراکز          اختفاء و پوشش         
 ویژه، حیاتی و حساس

 معنادار 014/0 391/2 410/0

مكان یابی و چند عملكردی                برابر 
 تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس

 معنادار 003/0 362/6 826/0

پراکندگی، تفرقه و جابه جایی                    
 استاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حس

 معنادار 000/0 250/3 708/0

استحكامات و سازه های امن                      
 تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس

 معنادار 001/0 990/4 582/0

تاب آوری مراکز ویژه، دسترسی                 
 حیاتی و حساس

 معنادار 012/0 094/2 513/0

آوری مراکز تاب اعالم خبر                   
 ویژه، حیاتی و حساس

 معنادار 014/0 443/2 175/0

(1400تحلیل نگارندگان، )منبع:   

 

 :)4جدول (مطابق با 

مسیر استتار و فریب بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس، که در واقع بیان گر تأثیر متغیر استتار و فریب بر متغیر -

و  -96/1و  96/1که خار  از بازة   T-valueمقدارساس می باشد، با توجه به وابستۀ تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و ح

 .باشدمعنادار می %99در سطح اطمینان  >01/0Sigمقدار 

مسیر اختفاء و پوشش بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس، که در واقع بیان گر تأثیر متغیر اختفاء و پوشش بر  -

و  -96/1و  96/1که خار  از بازه   T-valueمقداراتی و حساس می باشدف با توجه به متغیر تاب آوری مراکز ویژه، حی

 . باشدمعنادار می %95در سطح اطمینان  >05/0Sigمقدار 

مسیر مكان یابی و چندعملكردی بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس، که در واقع بیان گر تأثیر متغیر مكان  -

که   T-valueمقداریر وابسته تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس می باشد با توجه به یابی و چندعملكردی بر متغ

 . باشدمعنادار می %99در سطح اطمینان  >01/0Sigو مقدار  -96/1و  96/1خار  از بازه 

ر متغیر مسیر پراکندگی، تفرقه و جابه جایی بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس، که در واقع بیان گر تأثی -

-Tمقدارپراکندگی، تفرقه و جابه جایی بر متغیر وابسته تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس می باشد، با توجه به 

value   01/0و مقدار  -96/1و  96/1که خار  از بازهSig<  باشدمعنادار می %99در سطح اطمینان . 

ه، حیاتی و حساس، که در واقع بیان گر تأثیر متغیر مسیر استحكامات و سازه های امن بر تاب آوری مراکز ویژ -

که   T-valueمقداراستحكامات و سازه های امن بر متغیر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس می باشد، با توجه به 

 . باشدمعنادار می %99در سطح اطمینان  >01/0Sigو مقدار  -96/1و  96/1خار  از بازه 

ری مراکز ویژهف حیاتی و حساس، که در واقع بیان گر تأثیر متغیر دسترسی بر متغیر وابسته مسیر دسترسی بر تاب آو -

و مقدار  -96/1و  96/1که خار  از بازه   T-valueمقدارتاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس می باشد،  با توجه به 

05/0Sig<  باشدمعنادار می %95در سطح اطمینان. 
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ر تأثیر متغیر گاقع بیان وواقع بیان گر تأثیر که در  آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس، که در مسیر اعالم خبر بر تاب-

که خار  از بازه   T-valueدارمقاعالم خبر بر متغیر وابسته تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس می باشد، با توجه به 

 باشد.یمعنادار م %95ح اطمینان در سط >05/0Sigو مقدار  -96/1و  96/1

 

 (GOFآزمون برازش  مدل کلی )معیار 

ترتیب زیر به GOFعیار کند، مگیری و ساختاری را کنترل میبرای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه

  شود:محاسبه می

(1) =GOF                      

 

GOF 2( میانگین مجذور از محاسباتی معیارR( square R در VE(communality)A ساختار کلی برازش که است 

 مقادیر عنوان بهرا  36/0و  25/0  ،01/0  مقدار سه )2009(1 همكاران و وتزلس نماید.می  تأیید را مسیر تحلیل مدل

 ,Wetzels et al)نمود کنترل را کلی بخش برازش توانمی معیار این توس  .اندکرده  معرفی قوی و متوس  ضعیف،

و میانگین مقادیر اشتراکی برابر است  620/0برابر است با  2R( مقدار 2مطابق با محاسبات پیشین )شكل .2009 :018 (

 GOF. بنابراین، چون مقدار به دست آمده برای 652/0برابر است با  GOFو در نتیجه مطابق با فرمول مقدار  687/0با 

 بزرگتر است، نشان از برازش قوی مدل کلی دارد.  36/0از 

 

 نتیجه گیری

فت های دند و باگون شانقالب صنعتی منجر به رشد سریع شهر نشینی شد که به دنبال آن بسیاری از کاربری ها دگر

هایی که  رین چالشتمهم  مرکزی شهرها به مرور دچار فرسودگی و آسیب پذیری گردید. بنابراین، درحال حاضر، یكی از

محافظت از مراکز  وتاب آوری  آن رو به رو هستند، بح  آسیب پذیری،جوامع شهری به دنبال گسترش شهرنشینی با 

ر و تی هر شهی حیاویژه، حیاتی و حساس است. چرا که همان طور که پیش تر تحلیل شد، این مراکز از شریان ها

ز منجر اکر این مرالل دکشوری است و در واقع، زندگی شهری و کیفیت آن بدان وابسته است. به طوری که هرگونه اخت

ت رو به ت با شكسنی اسبه ازهم پاشیدگی جوامع شهری شده و در نتیجۀ آن مسیر توسعه که از اهداف اصلی هر سرزمی

ه خصوص در بهایی که ویكردرو خواهد شد. در این بین، رویكردهای متعددی در نظر و به کار گرفته شده است. یكی از ر

وری که به ط قرار گرفته است، پدافند غیرعامل می باشد سال های  اخیر بسیار مورد توجه متخصصان شهری

ع آن، باع  و به تب داده صاحبنظران امر معتقد هستند، که پیاده سازی مؤلفه های آن می تواند آسیب پذیری را کاهش

 و مسیر توسعه را نیز هموار نماید.  ارتقاء تاب آوری شهری شود

حلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس در پژوهش حاضر، که هدف اصلی آن شناسایی و ت

مولفۀ استتار و  7با بررسی ادبیات پژوهش و مبانی نظری در نهایت، مبتنی بر مؤلفه های پدافند غیرعامل بوده است، 

های امن،  فریب، اختفاء و پوشش، مكان یابی و چندعملكردی، پراکندگی، تفرقه و جابه جایی، استحكامات و سازه

مولفۀ اجتماعی، اقتصادی،  4دسترسی و اعالم خبر  برای پدافند غیرعامل و به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری و 

                                                           
1 . Wetzels & et al 
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سعی بر   Smart-PLSمدیریتی برای تاب آوری شناسایی گردید. سپس از طریق نرم افزار  -محیطی و نهادی-کالبدی

 مل به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری بررسی شود.آن شد تا میزان تأثیرات مؤلفه های پدافند غیرعا

عامل )مؤلفه های پدافندغیرعامل( و تأثیر آن بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس  7طبق نتایج به دست آمده، هر 

( به ترتیب عامل مكان یابی و چند عملكردی با ضریب مسیر 4جدول)معنادار و تأیید شدند و براساس تحلیل مسیر و 

، 513/0، دسترسی با 582/0،  استحكامات و سازه های امن  با 708/0، پراکندگی، تفرقه و جابه جایی  با 826/0تأثیر( )

بیشترین تأثیر را در تاب آوری مراکز ویژه،  175/0و اعالم خبر با   410/0، اختفاء و پوشش با  490/0استتار و فریب 

خورد، عامل مكان یابی و ها به چشم میكتۀ حائز اهمیت که در یافتهتهران دارا هستند. ن 11حیاتی و حساس منطقۀ 

چندعملكردی بودن کاربری ها است که در رتبۀ اول قرار گرفته شد و خود داللت بر اهمیت این عامل در تاب آوری 

استاندارد را  ( که مدل در حالت تخمین ضرایب2با )شكل  طلبد. همچنین، مطابقمراکز دارد و ضرورت توجه ویژه را می

، 819/0نشان می دهد، روشن گردید که پیامد تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس، تاب آوری اقتصادی با ضریب 

 است.  594/0مدیریتی با ضریب -و نهادی 607/0محیطی با ضریب  –، کالبدی 767/0اجتماعی با ضریب 

ن و بررسی داده ها، آمار، ارقام و مشاهده های میدانی، می شهر تهرا کالن 11در واقع، با نگاهی به وضعیت فعلی منطقۀ 

توان پی برد که این منطقه  با چالش هایی در زمینۀ تاب آوری مراکز مهم و حساسی که در آن واقع شده،  رو به رو است 

ل مكان یابی و که وجود بافت فرسوده موجب تشدید آن می باشد. بنابراین، همان طور که تحلیل یافته ها نشان داد، عام

دارای بیشترین تأثیر بر تاب آوری مراکز حساس، مهم و حیاتی منطقه است  و  826/0چندعملكردی با ضریب تأثیر 

ضروری است تا در وهلۀ نخست، مسئوالن ذیرب  با بازنگری و اصالح ساختارهای مدیریتی موجود در راستای تحقق این 

رقراری مدیریت یكپارچه نهادها چه در منطقه و چه در سطحی فراتر کشوری عامل گام بردارند که این امر مبین لزوم ب

کالن شهر تهران  11توان گفت که به منظور ارتقاء تاب آوری  منطقۀ است. بنابراین،  با توجه به مباح  بیان شده، می

بر مبنای پیاده سازی و  که یكی از مناطق مهم شهر و همچنین کشور می باشد، بایستی مراکز ویژه، حیاتی و حساس آن 

به کارگیری مؤلفه های پدافند غیرعامل که از مهم ترین مؤلفه های آن مكان یابی و چندعملكردی بودن کاربری ها بود،  

طراحی و برنامه ریزی و مدیریت شوند تا شاهد کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری در ابعاد گوناگون باشیم. بنابراین، 

تا متولیان امر  باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل پژوهش فوق، امر برنامه ریزی و مدیریت را اجرا و در  پیشنهاد می گردد

 این راستا گام اساسی بردارند. 

(، پنام 1398بر همین مبنا، مشخص گردید که پژوهش حاضر  با سایر تحقیقات به ویژه مطالعه موسوی نسب و کشوری )

ظ نتایج کسب شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر تاب آوری مراکز شهری و مراکز حیاتی و ( به لحا2020( و ریهاك )1396)

حساس تا حدودی هم سو است. به طوری که، عامل مكان یابی و استحكامات سازه نیز در این پژوهش ها به عنوان مهم 

 از جمله مهرنژاد و خورسندیترین عوامل در نظر گرفته شده است. همچنین، مابین یافته های پژوهش با تحقیقاتی 

(  به لحاظ روند کار و پرداختن صرف به وضعیت مناطق به 2018) ( و آنتوان میچل و همكاران1398(، علی زاده )1399)

لحاظ تاب آوری از دیدگاه پدافند غیرعامل؛ تفاوت فاحشی وجود دارد. همان طور که بیان گردید، پس از مرور ادبیات 

کاملی از عوامل مد نظر قرار بگیرد و تأثیر هر ین نیز مورد تحلیل قرار گرفت که در تحقیقات مربوط سعی شد تا طیف 

قبلی، بعضی از موارد مورد تأکید واقع نشده بود. همچنین در این پژوهش، از نرم افزار تحلیل کمی اسمارت پی ال اس 

خود یكی دیگر از نقاط متمایز با سایر تحقیقاتی  بهره گرفته شد که از دقیق ترین ابزارهای تجزیه و تحلیلی است که این

 لیل به روز استفاده نكرده بودند.است که از ابزارهای تح
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 تقدیر و تشکر
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