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 چکیده

ای دارد که شود. این رویکرد ابعاد چهارگانهاستفاده می آوریپایدار، از رویکرد تاب توسعه های ناشی از مخاطرات و نیل بهانامروزه جهت مدیریت بحر
 فهد در همین راستا، آوری، بر نقش مسئولین در پیشگیری از بروز فاجعه تاکید دارد. سازمانی است. این بُعد از تاب-ترین آنها، بُعد نهادییکی از مهم

باشد. روش پژوهش حاضر، از لحاظ سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی از نظر شهروندان می -آوری نهادیسنجش تاب حاضر، پژوهش
 ها از روش برداشت میدانی )تکمیل پرسشنامه( استفاده شده است وآوری دادهباشد. جهت جمعتحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی می -ماهیت، توصیفی

بندی شده، تکمیل شده است. در فرایند تحقیق در همین خصوص، تعداد هزار پرسشنامه، متناسب با وسعت و جمعیت محالت و به روش تصادفی طبقه
 هاکارشناس امر )به روش گلوله برفی( از روش آنتروپی و به منظور همپوشانی الیه 10شاخص اصلی پژوهش، از نظرات  6حاضر به منظور تعیین وزن 

شاخص کلی تحقیق،  6استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از بین  Vicor، در قالب مدل Arc GISافزار از توابع موجود در نرم
آوری نهادی شهر ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج فضایی در خصوص وضعیت تابکاهش مخاطرات، نسبت به سایر شاخص شاخص
ای و روستاهای های واقع در شمال غربی و شمال شرقی شهر اردبیل )با بافت حاشیهدر برابر مخاطرات محیطی بیانگر این امر است که محدوده اردبیل

شده(، در ریزی مرکزی شهر )با بافت ارگانیک( و محدوده جنوبی شهر )با بافت برنامه اند و محدودهپذیری قرار گرفتهادغامی به شهر(، در وضعیت آسیب
 های بعد نهادی است.پذیری باالی محالت فرودست )به لحاظ نوع بافت(، ناشی از ضعف شاخصآوری قرار دارند. در حالت کلی آسیبوضعیت تاب

 

  یکلیدکلمات 
 ."شهر اردبیل"، "Vicorمدل "، "سازمانی-بعد نهادی"، "آوری شهریتاب"، "پذیریآسیب"

 

  مقدمه -1
کنند و های شهری زندگی مییت جهان در سکونتگاهامروزه، بیشتر جمع

کند. از آنجایی که همیشه حوادث طبیعی و انسانی آنها را تهدید می
نقش شهرها در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها حیاتی است، لذا، 

روی بسیاری از شهرها، اطمینان از ارتقای کیفیت چالش عمدۀ پیش
ز مناطق روستایی به شهرها و پایدار است. مهاجرت دسته جمعی ا

های غیررسمی، قرار گرفتن های فقیرنشین یا شهرکتشکیل محله
ها در معرض شرایط آب و هوایی نامساعد و دیگر جمعیت و دارایی

بالیای طبیعی، به سرعت در حال افزایش است و به دنبال آنها 
حکمروایی ضعیف شهری و محلی به مشکالت مقابله با خطر بحران 

ها و ابزاری کند. لذا، شهرها نیاز به دسترسی بهتر به سیاستفه میاضا
دارند که به طور مؤثر با این شرایط رفتار کنند در همین خصوص 

ها و آوری ملتچارچوب عملیاتی هیوگو، چارچوبی برای مقاومت و تاب
های محلی و دهد و راه حلی برای دولتجوامع در مقابل بالیا ارائه می

کند. نان محلی برای مدیریت و کاهش خطرات شهری ارائه میآفرینقش
ترین سطح سازمانی به شهروندان های محلی نزدیکاز آنجایی که دولت

رود نقش اصلی را در پاسخ به شرایط ها انتظار میهستند، از آن
ها و پاسخ به نیازهای حوزه خود داشته باشند. آنها اضطراری و بحران
مات ضروری )بهداشت، آموزش، حمل و نقل، آب و بایستی به ارائه خد

آوری باالیی ...( به شهروندان خود بپردازند تا در صورت بروز بالیا، تاب
-های محلی، مسئول عملکردهای اصلی توسعهداشته باشند. اغلب دولت

ریزی توسعه شهری، ریزی کاربری زمین، برنامهای همچون برنامه
ساز و صدور مجوز، خدمات اجتماعی و کارهای عمومی، ایمنی ساخت و 

سازی و تقویت روند تمرکززدایی پاسخ به نیاز فقرا و اقشار محروم و پیاده
رمضانزاده، هستند که برای کاهش خطر ابتال به بالیا ضروری است )

(. بنابراین، حاکمان شهری در هر نقطه از جهان، نیاز دارند تا 21: 1395
کاهش این خطرها و مدیریت بحران را با  های مدیریتی در راستایاقدام

 آور در برابر رویدادهای شدید انجام دهندهدف ایجاد شهرهای تاب
(Gasparini et al, 2016: 72.)  از آنجایی که همه شهرها در

حال تغییرند لیکن برخی از تغییرات به صورت تدریجی و برخی به 
ام تغییرات و نمایند، اما تشخیص زود هنگصورت ناگهانی بروز می

ریزی و طراحی بر اساس این تأثیرات آنها بر روی شهر و برنامه
آوری شهر در تواند به میزان قابل توجهی سبب ارتقای تابتشخیص می

در  (.116: 1397)پاشازاده و یزدانی،  برابر تغییرات به وجود آمده گردد
زمینه های فعال در های اخیر نهادها و آژانسهمین خصوص و در سال

های خود را جهت دستیابی به جامعه کاهش مخاطرات، بیشتر فعالیت
ای که چارچوب گونهاند، بهآور در برابر مخاطرات، متمرکز ساختهتاب

( برای انگیزه بخشی بیشتر به فعالیت در سطح (HFAکاری هیوگو 
جهانی، در پی چارچوب کاری دهه بین المللی کاهش سوانح طبیعی 

المللی و راهبرد بین 1994و راهبرد یوکوهاما مصوب ( 2000-1990)
، شکل گرفت. بعد از پایان دوره کاری چارچوب 1999کاهش سوانح 

آوری ملل و جوامع ( در جهت افزایش و بهبود تاب2005-2015هیوگو )
( با هدف کاهش 2015-2030در مقابل بالبا، چارچوب سندای )

سازمان ملل متحد در  خطرپذیری سوانح در سومین کنفرانس جهانی
در واقع  .به تصویب رسید 2015مارس  18شهر سندای ژاپن در مورخه 

شروع شده  2005ژانویه  22آوری شهر از حرکت اصلی در خصوص تاب
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به  2015تا   2005های است. چارچوب طرح هیوگو برای عمل در سال
که المللی کاهش بحران سازمان ملل متحد رسید، تصویب استراتژی بین

شود. از زمان تصویب آوری محسوب میخود حرکتی مثبت در زمینه تاب
ریزی برای مخاطره و کاهش خطر این الیحه قانونی، هدف اصلی برنامه

آوری در جوامع، نه نحوی بارز به سمت تمرکز روی ایجاد تاببحران، به
 :Mayunga, 2007پذیری گرایش پیدا کرده است )کاهش آسیب

آوری توان بیان کرد که اصطالح تابه موارد فوق میباتوجه ب (.42
ای است که در حوزه علوم اکولوژیک، روانشناسی، مفهومی بین رشته

علوم اجتماعی و اقتصادی و سایر علوم مطرح شده است و به طور دقیق 
معلوم نیست که در چه زمانی این اصطالح به کار گرفته شده است و در 

آور و ایجاد آور، معیشت تابانند جوامع تابهای اخیر، مفاهیمی مسال
آور به صورت معمول در مقاالت علمی به کار رفته است جوامع تاب

(Manyena, 2006: 437).  در همین راستا و باتوجه به تاکید مقاله
آوری بر بُعد نهادی، در ادامه تحقیقات انجام گرفته بر این بُعد از تاب

( در تحقیقی با 2011ای که کلفه )بگونهمورد اشاره قرار گرفته است. 
آوری اجتماعات در برابر بالیای طبیعی بین گیری تاباندازه"عنوان 

به این نتیجه رسیده که جامعه مبتنی بر  "ساکنین سواحل کشور اندونزی
پذیری و های آموزش دهنده داوطلب؛ مخاطرات، آسیبنهاد و سازمان

نامه کاهش خطر، فرموله کردن و ظرفیت ارزیابی شده جامعه؛ تهیه بر
های جامع و برنامه محلی؛ بخش خصوصی سازی آنها؛ ادغام برنامهپیاده

-های غیر دولتی؛ آگاهی جامعه در مورد خطرات کلیدی، آسیبو سازمان

پذیری، ظرفیت خود و خطرات تهدید کننده در آینده؛ پشتیبانی خارجی و 
فولی  و هستند. رومباچآوری های هشدار؛ عناصر اصلی تابسیستم

 کاهش در آنها نقش و بومی نهادهای"عنوان  با پژوهشی ( در2014)

 2009 سال سونامی شواهد و مدارک طریق از :آوریتاب و سوانح خطر

 دادند که نشان ساختار یافتهنیمه مصاحبه طریق از "ساموآ آمریکا در

 به کبرای کم اهرمی تواندمی بومی نهادهای نقش سوانح، از پس

ای با ( در مقاله2015باشد. کراز و همکاران ) آورترتاب جوامع ایجاد
های عملیاتی شدید: نقش کار آوری نهادی در محیطتاب"عنوان 
های سازمانی متمرکز ممکن اند که فعالیت، به این نتیجه رسیده"نهادی

آوری گیری مؤسسات متاثر باشند و حتی قابلیت تاباست در شکل
کنند و اینکه انباشت کار نهادی توسط یک ها را هم فراهم مینهادی آن

سجوستدت کند. سازمان به تقویت سرمایه اجتماعی آن کمک می
آوری: جدی گرفتن تجدید نظر در تاب"ای با عنوان ( در مقاله2015)

آوری نهادی ، به این نتیجه رسیده است که در بحث تاب"تئوری نهادی
ون تغییرات نهادی، پویایی و وابستگی نهادها، هایی همچباید به شاخص

های های مهم سیاسی و محرکویژگی توزیع نهادها، تعیین کننده
 بررسی"به  تحقیقی ( در2016نهادی توجه اساسی شود. استون )

 نشان تحقیق ایشان نتایج است. نموده اقدام "آوریتاب سنجیظرفیت

 آوریتاب هایشاخص از برخی در محلی گیراناست که تصمیم داده

-تصمیم این از استفاده اصلی در محدودیت و اینکه دارند نقش مؤثری

 تعامل آل ازایده سطح یک آوردن دست گان، بهکنندهمشارکت و گیران

تعریف "ای با عنوان ( در مقاله2019الباکا و همکاران ) .است مشارکتی
اند که افتهبه این نتیجه دست ی "آوری شهرینقشه راه به سمت تاب

آوری شهرها است آوری نهادی یکی از مهمترین ابعاد بهبود تابتاب
آوری، بُعد نهادی وظیفه هماهنگی بین چراکه در فرایند بهبود تاب

ای با ( در مقاله1392های دخیل در این امر را دارد. رضایی )سازمان
 ربراب در شهری جوامع نهادی و اقتصادی آوریتاب ارزیابی"عنوان 
به این  "تهران( شهر هایمحله موردی: زلزله طبیعی )مطالعه سوانح

 روابط و نهادی عملکرد نهادی، بستر هاینتیجه رسیده که شاخص

-به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. همچنین محله بُعد نهادی از نهادی

-تاب هاینظر شاخص از مرغیقلعه و نارمک ستارخان، قیطریه، های

-چهارم قرار می تا اول های رتبه در ترتیب به نهادی و یاقتصاد آوری

تبیین "( در پژوهشی با عنوان 1393زاده و بدری )گیرند. رمضان
آوری جوامعه محلی در برابر بالیایی اقتصادی تاب -ساختارهای اجتماعی

های گردشگری چشمه موردی: حوضه طبیعی با تاکید بر سیالب )مطالعه
اند که عوامل به این نتیجه رسیده "رود کالردشت(کلیه تنکابن و سروآب

آوری ساکنین نهادی بیشترین تاثیر را در ارتقاء و بهبود تاب -مدیریتی
( در پژوهشی با 1393پور و عادلی )محدوده مورد بررسی دارد. داداش

 "آوری در مجموعه شهری قزوینهای تابسنجش ظرفیت"این عنوان 
ه مجموعه شهری قزوین به لحاظ ابعاد نهادی اند کبه این نتیجه رسیده

قرار دارند. سلمانی  درصد فاصله با حد بهینه( در وضعیت نامناسب 48)با 
 تاثیر تحلیل و شناسایی"ای با عنوان ( در مقاله1395و همکاران )

 شرقیشمال شمال و از آوری: شواهدیتاب هایشاخص و متغیرها

مک به این افزار میکساختاری در نرمبا استفاده از روش تحلیل  "تهران
اند که متغیرهای نهادی و اجتماعی تاثیرگذارترین متغیرها نتیجه رسیده

ای با ( در مقاله1395آوری جامعه هستند. ضرغامی و همکاران )در تاب
های شهری در برابر آوری محلهسنجش و ارزیابی میزان تاب"عنوان 

اند که میزان این نتایج دست یافته به "زلزله )بخش مرکزی شهر زنجان(
ری در بخش مرکزی شهر زنجان نامطلوب است و ابعاد اجتماعی آوتاب

 آوری شوند و اینکهتوانند سبب افزایش تابو نهادی با بیشترین تاثیر می

پور و همکاران آوری محالت متفاوت از هم است. ساسانوضعیت تاب
 کالنشهر 12 منطقه آوریتاب ارزیابی"( در تحقیقی با عنوان 1396)

 اند که بُعد نهادیرسیده نتایج به این"طبیعی مخاطرات برابر در تهران

( در 1397است. عبدالهی و همکاران ) آوریبعد تاب تریناهمیت کم
محیطی اجتماعات شهری -آوری نهادی و کالبدیای با عنوان تابمقاله

ه موردی: شهر کرمان( های طبیعی، زلزله )مطالعدر جهت کاهش بحران
آوری نهادی و اند که رابطه معناداری بین تاببه این نتیجه رسیده

آوری مناطق شهری متفاوت از هم هستند. کالبدی وجود دارد و تاب
بندی عوامل شناسایی و اولویت"ای با عنوان ( در مقاله1398رستمی )

از بُعد به این نتیجه رسیده است که پس  "آوری شهریموثر بر تاب
با عنایت به  کالبدی، بُعد مدیریتی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

توان گفت که در تحقیقات انگشت شماری بررسی ادبیات تحقیق می
آوری نهادی )به صورت مجزا و تخصصی( مورد مطالعه قرار گرفته تاب

آوری در برابر مخاطرات طبیعی شده و در اکثر این تحقیقات، به تاب
های ها و مولفهه زلزله تاکیده شده است. همچنین تعداد شاخصبویژ

های مورد بررسی و حجم نمونه آماری، اندک بوده و بیشتر از روش
تواند گفت که بندی استفاده شده است. نهایتاً میهای سطحآماری و مدل

هر کدام از تحقیقات مذکور، دارای خالء خاصی هستند و تحقیق حاضر 
آوری نهادی به استای رفع خالء تحقیقات پیشین، بُعد تابسعی دارد در ر

 27های جامع و کامل )ها و شاخصصورت تخصصی و با توجه به مولفه
شاخص کلی( در برابر مخاطرات محیطی )انسانی و  6مولفه در قالب 
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طبیعی( و در سطح محالت شهر )با حجم نمونه آماری بسیار باال( آنهم 
ندانی نهادهای مربوطه برای خدمت رسانی به از نظر شهروندان )شهرو

آنها دایر شده و به عملکرد نهادها اشرافیت دارند( مورد بررسی و تحلیل 
آوری نهادی شهر اردبیل را از قرار داده و نهایتاً به صورت فضایی، تاب

بندی نماید. الزم بذکر است که چنین تحقیقی در نظر شهروندان پهنه
همچنین، این چنین  عه انجام نگرفته است.سطح محدوده مورد مطال

ها به مدیریت آن توان گفت که، مشکل اساسی در برخورد با بحرانمی
گردد. این مورد در کشورهای درحال توسعه از قبل از بروز سانحه بر می

های اخیر شاهد جمله ایران نمود بیشتری دارد. همانگونه که در سال
برخورد با انواع مخاطرات طبیعی و  مشکالت مدیریتی بسیار زیادی در

ایم. در این راستا، شهر اردبیل هم از این  قاعده مستثنی انسانی بوده
رسد به مانند اکثر شهرهای ایران از نظر نهادی و نبوده و به نظر می

مدیریتی در شرایط نامناسبی قرار دارد. این شهر را انواع مخاطرات 
فات درون شهری و سرطان معده انسانی )همچون: جرم درگیری، تصاد

که در هر سه مخاطره، شهر اردبیل دارای رتبه باالی کشوری است( و 
مخاطرات طبیعی از نوع مخاطرات زمین ساختی )همچون: احتمال وقوع 
زلزله )با توجه به سابقه آن( و مخاطرات اقلیمی )همچون: برف شدید، 

رسد اکثر این ه نظر میکند، که بسرما و یخبندان شدید و ...( تهدید می
توان با توان با مدیریت قوی، خنثی نمود و در واقع میتهدیدها را می

مدیریت صحیح، از بروز این مخاطرات جلوگیری کرد یا از شدت آنها 
پژوهش  آوری شهر را باال برد. در همین خصوصکاست و نهایتاً تاب

ر شهر اردبیل را از پذیآور و آسیبها و محالت تابپهنه دارد سعی حاضر
آوری را جهت افزایش تاب نظر بُعد نهادی شناسایی نموده و راهکارهایی

سؤاالت  مذکور، هدف به دستیابی راستای نهادی آنها ارائه نماید. در
ترین شاخص مهم به این شکل طراحی شده است که اصلی پژوهش

 رشه آوری نهادیتاب آوری نهادی کدام است؟ و اینکه وضعیتتاب
است؟ در واقع کدام محالت در وضعیت  چگونه نظر شهروندان از اردبیل

پذیری نهادی قرار آوری نهادی و کدام محالت در وضعیت آسیبتاب
 دارند؟

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  

سیاسی استان اردبیل در دشتی  -عنوان مرکزیت اداریشهر اردبیل به  
است. براساس آخرین  یافته گسترش اعیشع صورت به همین نام و به

نفر  525702جمعیت شهر اردبیل  1395آمارگیری رسمی کشور در سال 
هکتار گزارش شده است.  6100خانوار( و مساحت آن بیش از  158009)

منطقه،  5همچنین براساس آخرین تقسیمات شهری، شهر اردبیل دارای 
های ی ویژگیمحله شهری است که هرکدام دارا 191ناحیه و  44

کالبدی، اجتماعی و اقتصادی منحصر به فردی هستند. در بین این 
شده، های شهری از جمله روستای ادغاممحالت شهری، انواع بافت

ارگانیک، بافت ارگانیک ای و غیررسمی، بافت نیمههای حاشیهسکونتگاه
ان توانند، میزشده وجود دارد، که هریک از آنها میسازیو بافت آماده

 آوری متفاوتی داشته باشند. تاب

 
  شهر اردبیل جغرافیایی نقشه موقعیت -1شکل 

 روش تحقیق 

تحلیلتی و از لحتاظ  -روش تحقیق حاضر، از لحاظ ماهیتت، توصتیفی
هتای تحقیتق از روش آوری دادهباشد. جهت جمتعهدف، کاربردی می

-هسوال( استفاده شتده استت. بت 27برداشت میدانی )پرسشنامه حاوی 
ای که سعی شد از هر محله متناسب با وسعت و جمعیت آنها و به گونه

تکمیل شود، اما چون تعتداد  بندی شده، پرسشنامهروش تصادفی طبقه
محله( و حداقل نمونه مورد نیتاز بترای روش  191محالت زیاد بودند )

متورد( و از  3820باشتد )متورد متی 20بندی شتده، برداری طبقهنمونه
این حجم از نمونه محدودیت زمانی و مالی را در پی داشت،  آنجایی که

 955پرسشنامه برداشتت شتود ) 5لذا تصمیم بر این شد تا از هر محله 
مورد(. در این راستا تعداد حجم نمونه هزار مورد در نظر گرفته شد، الزم 

مورد اضافی هم برای محالتی که جمعیت بیشتتری  45بذکر است که 
فته شد تا تعداد پرسشتنامه بیشتتری از آنهتا تکمیتل داشتند در نظر گر

شود. در این خصوص سعی شد تا به روش هدفمند از افراد معتمد محل 
و آشنا به مساله تحقیق در محله مربوطه، پرسشگری شود )الزم بتذکر 

مقیاستی  5است که پاسخ به سواالت پژوهش در قالب طیتف لیکترت 
باشتد(. همچنتین جهتت امتیاز( متی 5زیاد )امتیاز( تا خیلی 1کم )خیلی

کارشناس مربوطه که به روش گلولته  10تعیین وزن معیارها از نظرات 
 به پژوهش حاضر در کار فرایند برفی انتخاب شدند، استفاده شده است.

 فضتاهای بندیپهنه و شناسایی راستای در که است بوده صورت این

 از استتفاده با ابتدا های نهادی(،اردبیل )از لحاظ شاخص آور شهرتاب

اردبیتل از نظتر  شتهر آوری نهتادی محتالتتتاب وضعیت پرسشنامه،
 Excel و با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها، در شهروندان پرسشگری

 بتا ،Excelشتده در  ذخیتره های دوم داده مرحله در .گردیدند ثبت

حتل و متناسب با موقعیت جغرافیایی م Arc GISافزار نرم از استفاده
 منفترد نقاط بصورت و شد تبدیل وکتوری فرمت تکمیل پرسشنامه به

در مراحتل بعتدی  بتوان تا گردید ذخیره جغرافیایی اطالعات پایگاه در
داد )در واقع  قرار استفاده مورد افزار مذکور،نرم محیط کاری تحقیق در

هتای وکتتوری قابتل ای بته دادههای پرسشتنامهبه منظور تبدیل داده
، موقعیت جغرافیایی محل تکمیل Arc GISافزار ده در قالب نرماستفا

هتای ها بر اساس طول و عرض جغرافیایی ثبتت شتده، دادهپرسشنامه
افزار مربوطه تهیه شتده و در ها در نرمای محل تکمیل پرسشنامهنقطه

بترداری قترار گرفتته استت(. در ی درونیابی مورد استفاده و بهرهمرحله
استفاده از توابع تحلیل فضایی و دستور کریجینگ، نقشه  سوم با مرحله
 6بُعتد نهتادی )در قالتب  نظتر از آوری شتهریابی وضتعیت تتابدرون
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مختاطرات محیطتی تهیته گردیتد. ستپس بتا  مقابل در شاخص کلی(
استفاده از روش استانداردسازی فازی و توابع عضویت فازی و متناستب 

ستازی ی قبل، فازیست آمده از مرحلههای به دها، الیهبا ماهیت داده
 بتا مرحلته ستوم از آمده دست به یابیدرون هایشدند. در واقع نقشه

شتدند )مرحلته  استانداردستازی فتازی، عضویت هایدستور از استفاده
چهارم( و در مرحلته پتنجم بتا استتفاده از روش آنتروپتی اهمیتت هتر 

تفاده از مدل ویکور شاخص به دست آمد. در نهایت در مرحله آخر با اس
شان های موزون متناسب با وزننقشه Raster Calculatorو تابع 

آوری نهادی شتهر بندی تاببا یکدیگر تلفیق شده و نقشه نهایی )پهنه
اردبیل( به دست آمد. الزم به ذکر است که مقدار شاخص مدل ویکتور 

در گیترد، مقتادیر بته دستت آمتده در بازه عددی صفر تا یک قرار متی
آوری رو نشانگر وضعیت محالت بته لحتاظ میتزان تتابپژوهش پیش

باشد. در ایتن شتاخص مقتدار یتک بیتانگر وضتعیت بستیار نهادی می
-پذیر( و مقدار صفر بیانگر وضعیت بسیار مطلوب )تابنامطلوب )آسیب

هتای مطترح در ایتن همچنتین از آنجتایی کته شتاخص باشد.آور( می
قیقی دیگر مورد استفاده قرار نگرفته پژوهش به صورت همزمان در تح

بود، الزم شد تا میزان روایی و پایایی آن مورد بررستی قترار گیترد. در 
ها، روایی آن توستط استاتید همین راستا، بعد از مشخص شدن شاخص

امر مورد تایید قرار گرفت و سپس به روش پیش آزمون و آزمون آلفای 
یی ابزار تحقیتق متورد ستنجش ، پایاSPSSافزار کورنباخ در قالب نرم

به دستت آمتد کته نشتانگر  829/0قرار گرفته است که ضریب برابر با 
های باشد. در ادمه شاخصقابلیت اطمینان باالی پرسشنامه پژوهش می

مورد استفاده در پژوهش حاضر به همراه تعریف عملیاتی آنها ارائه شده 
 (.1است )جدول شماره 

 قیق و تعریف عملیاتی آنهاهای تحشاخص -1جدول شماره 

 نتایج  -3
ای از شهروندان های پرسشنامهآوری دادهاولین مرحله این پژوهش جمع

آوری های تابساکن در محالت شهر اردبیل در خصوص وضعیت مولفه
هر محله سوالی، از  27پرسشنامه  5نهادی بود. در همین راستا، حداقل 

سوال برای هر  27محله( تکمیل شد، سپس میانگین امتیازات هر  191)
فراخوانی شد،  Arc GISافزار شد و نهایتاً به نرم  Excelمحله وارد

ای از ماتریس مربوطه برای دو سوال و دو محله )به که در ادامه خالصه
 (. 2صورت نمونه( ارائه شده است )جدول شماره 

 

 

 ماتریس محالت، سواالت و امتیاز آنها -2جدول شماره 

 امتیاز نفرات سواالت محالت
میانگین 
 امتیازات

هایی آگاهی شهروندان از وجود سازمان -1 آبادپناه -1
 مرتبط با مدیریت بحران یا سوانح

... 
وضعیت برنامه حفاظت از تاسیسات و  -27

 هازیرساخت

1 ،2 ،1 ،1 ،1 

 
... 

1 ،2 ،1 ،2 ،1 

2/1 
 
 
... 

 
4/1 

... ... ... ... 

191- 
 رضوان

هایی آگاهی شهروندان از وجود سازمان -1
 مرتبط با مدیریت بحران یا سوانح

... 
وضعیت برنامه حفاظت از تاسیسات و  -27

3 ،2 ،4 ،3 ،4 
 

... 
1 ،3 ،3 ،2 ،3 

2/3 
 
 

... 

 منبع هاتعریف عملیاتی شاخص هاشاخص

بستر 
 نهادها

هایی مرتبط با مدیریت منظور از شاخص بستر نهادها، سنجش آگاهی شهروندان از وجود سازمان
های قانونی پیشگیری های داوطلب و امدادگر، پایبندی به دستورالعملبحران یا سوانح، وجود گروه

 باشد.هنگام بودن قوانین و مقررات، وجود قوانین و مقررات بازدارنده و تشویقی می از حوادث،به

Mayunga, 2007; Norris et al, 2008; 

Ayling, 2009; Cutter, 2010. 

؛ 1390؛ رضایی، 1392؛ پرورش، 1390رفیعیان و همکاران، 
 .1395؛ سلمانی و همکاران، 1394دلی، اداداشپور و ع

روابط 
 نهادها

ظور از شاخص روابط نهادها، سنجش ارتباطمن شهرداری، جمعیت  نهادهایی مثل شهروندان با 
هالل احمر و مدیریت بحران، همکاری نهادها در تسهیل قوانین، دادن اعتبارات، وام و ... برای 

نشانی، بیمارستان و گویی( نهادهای خدماتی مثل آتشساخت و ساز مسکن مقاوم، آمادگی )جواب
های آموزشی الزم برای واکنش در برابر بحران از طرف صورت وقوع بحران، برگزاری دوره... در 

باشد.نهادها، برگزاری مانورها مقابله با بحران می  

Mayunga, 2007; Norris et al, 2008; 

Ayling, 2009. 

؛ 1390؛ رضایی، 1392؛ پرورش، 1390رفیعیان و همکاران، 
.1395نی و همکاران، ؛ سلما1394دلی، اداداشپور و ع  

 عملکرد
 نهادها

منظور از شاخص عملکرد نهادها، سنجش میزان رضایت از عملکرد نهادهای مرتبط در ارتباط با 
باشد.مدیریت بحران در کاهش آثار ناشی از بحران می  

Ayling, 2009. 

؛ 1390؛ رضایی، 1392؛ پرورش، 1390رفیعیان و همکاران، 
.1394دلی، اداداشپور و ع  

 حکمراویی

منظور از شاخص حکمروایی سنجش میزان رعایت عدالت از سوی نهادها در ارائه خدمات، ارتباط 
ها؛ شهروندان با  مسئول ؛ دسترسی شهروندان به اطالعات )اطالع رسانی نهادها(، شفافیت برنامه
پذیری و پاسخمنابع مورد اعتماد به اطالعات، مسولیت شهروندان در گویی نهادها، مشارکت دادن 

گیریتصمیم ریزیها و برنامه باشد.ها می  

Mayunga, 2007; Norris et al, 2008; 

Ayling, 2009; Cutter, 2010. 

 1390رفیعیان و همکاران، 

استقالل 
 نهادها

باشد.منظور از شاخص استقالل نهادها، سنجش میزان استقالل و خوداتکایی نهادها می  Ayling, 2009; Cutter, 2010. 

کاهش 
 مخاطرات

منظور از شاخص کاهش مخاطرات، سنجش میزان جمعیت تحت پوشش طرح کاهش خطر، 
پذیری و ریسک )پتانسیل خطرپذیری(، میزان برخورداری از بیمه مخاطرات، برنامه میزان آسیب

 جامع مدیریت شرایط اضطراری )برنامه بازسازی، برنامه استمرار خدمات، برنامه مقابله، برنامه
باشد.ها( میحفاظت از تاسیسات و زیرساخت  

Ayling, 2009; Cutter, 2010. 
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 4/2 هازیرساخت

کنان محله نفر از سا 5بیانگر این امر است که تعداد  2جدول شماره 
کم تا )خیلی 5تا  1های در قالب امتیاز سوال تحقیق پاسخ 27آباد به پناه

اند و نهایتاً میانگین نظرات آنها برای هر سوال به دست زیاد( دادهخیلی
ها از همین میانگین امتیازات آمده است که در ادامه کار و برای تحلیل

محله دیگر  190یند برای استفاده شده است. الزم بذکر است که این فرا
 مشخص کردن از در ادامه بعد سوال مربوطه تکرار شده است. 27با 

گردد.  از آنها تعیین یک هر اهمیت تا بود های مورد مطالعه، الزمشاخص
در این رابطه از نظرات کارشناسان امر و به روش آنتروپی استفاده شد 

 ارائه شده است. 3که نتایج حاصل در جدول شماره 
 

های تحقیق با استفاده از روش وزن ابعاد و شاخص -3جدول شماره 

 آنتروپی

 هاوزن شاخص هاشاخص هاوزن شاخص هاشاخص

 06551/0 حکمروایی 19929/0 بستر نهادها

 03847/0 استقالل نهادها 10134/0 روابط نهادها

 37272/0 کاهش مخاطرات 22266/0 عملکرد نهادها

ها بیانگر این امر است که به ترتیب اخصجدول مربوط به وزن ش
های کاهش مخاطرات، عملکرد نهادها، بستر نهادها، روابط شاخص

نهادها، حکمروایی و استقالل نهادها، از اهمیت بیشتری برخوردارند. در 
درصد از  37این بین، شاخص کاهش مخاطرات به تنهایی بیش از 

باالی این شاخص را نشان امتیازها را کسب کرده است که اهمیت بسیار 
 از تر توضیح داده شد، بعدهمانگونه که پیش (.3دهد )جدول شماره می

 مناسب فرمت در و آوریجمع نظر مورد اطالعات و هاداده کلیه اینکه

 یابیدرون عمل کریجینگ، یابیاز دستور درون استفاده با شدند، ذخیره

دست آمده از مرحله  های بهشد. نقشه انجام هاشاخص روی کلیه بر
 نمایش داده شده است. 2یابی در قالب شکل -درون

های تحقیق با استفاده از یابی شده شاخصنقشه درون -2شکل شماره 

 روش کریجینگ

 

-های تابیابی شده مربوط به شاخصهای دروندر حالت کلی نقشه

آوری نهادی بیانگر این امر است که نواحی و محالت شمالی شهر، 
شرقی شهر( از نظر شهروندان در وضعیت غربی و شمالیژه شمال)بو

نامناسبی قرار دارند و در مقابل قسمت مرکزی و جنوبی شهر در 
در مرحله بعد، با استفاده از  (.2وضعیت مناسبی قرار دارند )شکل شماره 

-نقشه ها پرداخته شد. تاسازی الیه شاخصتوابع فازی، به استاندارد

با  قابلیت مقایسه یابی شده(ه در مرحله قبل )درونشد های ایجاد
ادغام  یکدیگر آنها را با بتوان و اینکه باشند داشته همدیگر را

داد. چراکه در عملیات  انجام را بندیپهنه عملیات و کرده
هایی را که با واحدهای توان شاخصبندی نمیبندی و سطحپهنه
و سنجش )مثالً متر برای مسافت  گیریگیری متفاوتی مورد اندازهاندازه

از اند، با همدیگر تلفیق نمود. یا فاصله و نفر برای جمعیت( قرار گرفته
ایجاد  هایالیه استانداردسازی رو، در این مرحله از تحقیق بهاین

ها در بازه شده است. در این روش، ارزش شده در مرحله قبلی اقدام
ای که عدد صفر نشانگر گونههاند. ببندی شدهعددی صفر تا یک طیف

باشد عدم عضویت فازی و عدد یک بیانگر عضویت کامل فازی می
آوری شهری های تاب)نواحی با عضویت فازی کامل از نظر شاخص

یعنی وضعیت بسیار مطلوب )سبز رنگ( و نواحی با عدم عضویت فازی 
احی با توان گفت که نودر واقع می یعنی شرایط نامطلوب )قرمز رنگ((.
های محیطی بسیار شکننده هستند. عدم عضویت فازی در برابر آسیب

ها در قالب شکل ی استانداردسازی الیهنتایج به دست آمده از مرحله
 نمایش داده شده است. 3شماره 

 
های تحقیق با نقشه استانداردسازی شده شاخص -3شکل شماره 

 استفاده از روش فازی



6578-6568، صفحه 1402مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال   

6573 

 

 از آمده دست به وزن از استفاده با هاشاخص یهکل استانداردسازی از بعد

 در ،Arc GISافزاردر نرم ویکور مدل سپس اجرای روش آنتروپی و

 است، شد. الزم بذکر اقدام شهری آورتاب بندی فضاهایپهنه نهایت

 میزان محاسبه بایستی به ویکور نهایی شاخص محاسبه از قبل

 اقدام هاشاخص کلیه با مرتبط (Ri) تاسف میزان و  (Si)سودمندی

 ها باشاخص سودمندی و تاسف میزان این مرحله در رو،این از شود.

-پهنه در تا گردید محاسبه  Raster Calculatorابزار از استفاده

-این فرایند برای تک تک شاخص .گیرد قرار استفاده مورد نهایی بندی

 6ها اجرا شده که برای نمونه تنها نقشه کلی که حاصل از تلفیق 
 به مربوط هاینقشه باشد، ارائه شده است.شاخص اصلی تحقیق می

 داده نمایش 4 شکل شماره تاسف بُعد نهادی در و سودمندی میزان

 است.  شده

 
 آوری نهادی شهر اردبیل با استفاده از مدل ویکورر خصوص تابمیزان تاسف و میزان سودمندی د -4شکل شماره 

 
محاسبه میزان  از گردد. در همین خصوص بعد محاسبهQi مقدار  بایستی ویکور نهایی شاخص یا مقدار آوردن دست به منظور به و مرحله آخرین در

های تحقیق به دست آید. ( برای کلیه شاخصQiویکور ) نهایی رمقدا های به دست آمده با یکدیگر تلفیق شدند تاسودمندی و مقادیر تاسف، شاخص
 از دست آمده به نهایی نتیجه استفاده شده است. Calculator Rasterتابع  از شایان ذکر است برای محاسبه )به دست آوردن( مقدار نهایی ویکور

شود که اعداد کمتر با رنگ سبز تند و اعداد بیشتر شامل می 97/0تا  01/0ی عددی است، بازه داده شده نمایش 5 شکل شماره قالب که در فرایند این
کم و اعداد کوچکتر نیز بیانگر نواحی با آوری خیلیبا رنگ قرمز نمایش یافته است. شایان ذکر است که نواحی با اعداد بزرگتر بیانگر نواحی با تاب

  باشد.زیاد میآوری خیلیمیزان تاب

 
 آوری شهر اردبیل و محالت آن از نظر بعد نهادی با استفاده از مدل ویکورایی وضعیت تابنقشه نه -5کل شماره ش
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-باشد، میکه نتیجه خروجی مدل ویکور می 5 شکل شماره به توجه با

 به اردبیل شهر شرقیشمال غربی وشمال مناطق بیان نمود که توان

 ناطقم و نداشته مطلوبی شرایط آوری نهادیهای تابشاخص لحاظ

 شده محاسبه ویکور شاخص مقدار .شوندمی محسوب شهر پذیرآسیب

 مدل اینکه در به نظر مناطق بیشتر است. سایر به در این مناطق نسبت

 از نشان کم مقادیر پذیری وآسیب وضعیت نشانگر زیاد مقادیر ویکور

 باشد،می بررسی های موردشاخص لحاظ به منطقه آوریوضعیت تاب

 پذیر شهر اردبیل بشمارآسیب هاینامبرده، محدوده هایمحدوده لذا

 پذیر شهرهای آسیبمحالت در محدوده مهمترین جمله روند. ازمی

آباد، کاظم آباد،یحیی ،)آبادایران(کندیجین محالت به توانمی
 آباد،پناه وحدت، آباد،نظام آباد،کریم آباد،آباد، درویشسلمان میراشرف،

 گلمغان، آباد،سرباز، زرناس، حسینآباد، آزارعلی، علیاروج خیرآباد،

اشاره نمود و محالتی همچون حافظ،  نیار و مالیوسف، کلخوران
رضوان، آزادی، آزادگان، قدس، والی، بیضاء، گازران، منصوریه، عباسیه، 

آوری نهادی زینال، اوچ دوکان، مالهادی و کوی معمار در شرایط تاب
-آوری نسبی تا آسیبیر محالت نیز در حالت تابباال قرار دارند. سا

 پذیری نسبی قرار دارند.

  یریگجهینت -4
آوری از جمله مباحث جدید در بحث مدیریت بحران است کته دارای تاب

سازمانی  -ابعاد گوناگونی است که یکی از مهمترین این ابعاد، بُعد نهادی
ی متورد تاکیتد قترار آورباشد. در تحقیق حاضر نیز ایتن بُعتد از تتابمی

گرفت. روش بکار گرفته شده این تحقیق، مدل ویکور بود کته خروجتی 
باشتد )کمتترین آن بیانگر برازش خوب این مدل در تحقیق حاضتر متی

شش شتاخص اصتلی فاصله مقدار کمینه و بیشینه از مقدار صفر و یک(. 
 در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که براساس نظر خبرگان، شاخص

کاهش مخاطرات به تنهایی بیش از یک سوم امتیازها را کسب کرد و به 
های عملکرد و بستر نهتادی از اهمیتت بستیار بتاالیی در همراه شاخص

باشند و در واقع جهتت افتزایش سازمانی برخوردار می -آوری نهادیتاب
ای باز کرد، البته نبایتد توان بر روی آنها حساب ویژهآوری نهادی میتاب

ها هم غافل ماند. در همین خصوص نتایج این تحقیق با ز دیگر شاخصا
های عملکرد ( مبنی بر اهمیت باالی شاخص1392نتایج تحقیق رضایی )

های مذکور )و ( مبنی بر اینکه شاخص2011و بستر نهادی و نتایج کلته )
آوری هستند، ها یا عناصر اصلی تابها(، از شاخصبرخی دیگر از شاخص

شتده یابیهای دروناز دیگر نتایج این تحقیق که از نقشه نی دارد.همخوا
آوری محالت شتهر اردبیتل در به دست آمده، نشان داد که وضعیت تاب

آوری قرار دارند. در یک سطح نبوده و محالت در وضعیت متفاوتی از تاب
(، 1392همین خصوص نتیجه این تحقیق با نتیجته تحقیقتات رضتایی )

( در خصوص 1397( و عبدالهی و همکاران )1395اران )ضرغامی و همک
 آوری در بین محالت و مناطق شهری، همختوانی دارد.تفاوت سطح تاب

گانته پتژوهش در قالتب های ششپوشانی نقشهدر همین راستا نتایج هم
-شتاخص لحاظ به اردبیل شهر شمالی مناطق مدل ویکور نشان داد که

 پتذیرآسیب مناطق جزو و نداشته یمطلوب شرایط آوری نهادیهای تاب

 محتالت اکثراً در این بخش از شهر اردبیل، .شوندمی محسوب شهری

 محالت اردبیل وجود دارند، شهر شده ادغام روستاهای و شهر ایحاشیه

-آباد از مهمترین محالت حاشیهآباد، درویشسلمان آباد، میراشرف،ایران

 نیار هم جتزو روستتاهای و مالیوسف، کلخوران محالت گلمغان، و ای

باشتند، کته از نظتر شترایط اجتمتاعی، شده به شتهر اردبیتل متی ادغام
اقتصادی و کالبدی هم وضعیت مناسبی ندارند. در مقابل محالت واقع در 
بخش مرکزی شهر که جزو بافت ارگانیک و اولیه شهر اردبیل محستوب 

هتای کشتده یتا شتهرریتزیشوند و محالت واقتع در بافتت برنامتهمی
شتود، جتزو مسکونی که تحت عنوان محالت نوبنیاد هم از آنها یاد متی

باشتند. محتالت حتافظ، آور نهادی شتهر اردبیتل متیهای تابمحدوده
ریزی شتده و محتالت گتازران، رضوان، آزادی و آزادگان از بافت برنامه

منصوریه، عباسیه، زینال، اوچدکان و کوی معمار از بافت ارگانیک شتهر 
آوری نهادی باال قرار دارند، که از شرایط اجتماعی، یل در شرایط تاباردب

اقتصادی و کالبدی مناسبی هم برخوردار هستتند. دیگتر محتالت شتهر 
 پتذیری نستبی قترار دارنتد.آوری نسبی تا آسیباردبیل نیز در حالت تاب

توان نتیجه گرفت آوری نهادی شهر اردبیل میبندی تابآنچه که از پهنه
-وری و آستیبآاست که شهر اردبیل در حالت بینابین )متوسط( تاب این

های پذیری نهادی قرار دارد. شهروندان واقع در محالت فراداست )بافت
هتای آوری نهادی و شاخصریزی شده و ارگانیک( از وضعیت تاببرنامه

اند، ولی در محالت فرودست )بافت استکان مربوطه اعالم رضایت داشته
ای و روستاهای ادغامی به شهر یا محالت با هستته یا حاشیهغیررسمی 

پتذیری قترار دارنتد. در های مربوطه در وضعیت آسیبروستایی( شاخص
تتوان استتنباط نمتود کته شتهروندان گیری کلی، چنتین متییک نتیجه

پتذیری بتاالی محالت فرودست شهر )به لحاظ نوع بافت(، علت آستیب
-اند. لتذا متیای بعد نهادی دانستههمحالت خویش را از ضعف شاخص

آوری متوسط شهر اردبیتل، توان گفت که نتایج این تحقیق مبنی بر تاب
آوی نهتادی ( مبنتی بتر تتاب1393پور و عتادلی )با نتایج تحقیق داداش

در همین اثنا، در ادامه پیشنهاداتی نامناسب شهر قزوین، همخوانی ندارد. 
پتذیر شتهر اردبیتل در خصتوص بآوری محالت آستیبرای افزایش تاب

شتود. الزم بتذکر استت کته ایتن آوری نهادی ارائه میهای تابشاخص
ها و اهمیتی که دارند، بته شاخص شدهپیشنهادات با توجه به وزن کسب

 اند:ترتیب اولویت، مطرح شده

افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و طرح کاهش خطر برای جمعیتت  -
پتذیری و ریستک )پتانستیل بی مداوم آسیبساکن در مناطق خطر، ارزیا

خطرپذیری( و تدوین برنامه جامع متدیریت شترایط اضتطراری )برنامته 
بازستازی، برنامتته استتمرار ختتدمات، برنامتته مقابلته، برنامتته حفاظتتت از 

ها(، در راستای کاهش مخاطرات بویژه در بخش شمالی شتهر زیرساخت
 اردبیل. 

رد نهادهتای مترتبط بتا متدیریت افرایش رضایت شهروندان از عملکت -
بحران از طریق بهبود استقالل نهادهتا، بستتر نهادهتا، روابتط نهادهتا و 
حکمروایی، در راستای افزایش رضایتمندی از عملکترد نهادهتا در بتروز 

 سوانح بویژه در بخش شمالی شهر اردبیل.
هتای مترتبط بتا افزایش و بهبود آگاهی شتهروندان از وجتود ستازمان -

هتای هتای داوطلتب و امتدادگر از طریتق رستانهبحران و گروه مدیریت
های قانونی پیشگیری از جمعی، همچنین افزایش پایبندی به دستورالعمل

حوادث، به هنگام نمتودن قتوانین و مقتررات و نهایتتاً اعمتال قتوانین و 
 مقررات بازدارنده و تشویقی، به منظور بهبود بستر نهادها بویژه در بخش

 های شهر اردبیل.ی و حاشیهغربشمال
نهادهای مرتبط با مدیریت بحران  شهروندان با افزایش و بهبود ارتباط -

و همکاری نهادها در تستهیل قتوانین از طریتق اعطتای تستهیالت بته 
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شهروندان دارای مشارکت در امورات شتهر، افتزایش آمتادگی نهادهتای 
ای آموزشتی هتخدماتی در صورت وقوع بحران از طریتق برگتزاری دوره

الزم و مانورهای مقابله با بحران برای واکنش در برابر بحتران از طترف 
نهادها و نهایتاً دادن تسهیالت و وام برای ساخت و ساز مسکن مقاوم، به 

 منظور بهبود روابط بین نهادها بویژه در بخش شمالی شهر اردبیل.
ترستی افزایش و بهبود عدالت محتوری نهادهتا در ارائته ختدمات، دس -

پتذیری و پاستخها، مسئولیتشهروندان به اطالعات و شفافیت در برنامه

هتا و برنامتهگیریگویی نهادها و مشارکت دادن شتهروندان در تصتمیم
 ها، در راستای بهبود حمکروایی بویژه در بخش شمالی شهر اردبیل.ریزی

بهبود خوداتکتایی و استتحکام نهادهتا و ثبتات نظتام سیاستی )عتدم  -
پارگی سیاسی( از طریق وضع قتوانین ستفت و ستخت، در راستتای چند

 ایجاد استقالل نهادها.

 

 منابع 
 آوری شهری، اردبیل: انتشارات گونش نگار.(، تاب1397پاشازاده، اصغر و یزدانی، محمدحسن ) -

مخاطرات طبیعی )نمونه موردی: شهرهای جدید منطقه شهری اصفهان(، آوری اجتماعات جدید شهری در مواجهه با (، سنجش تاب1392پرورش، زهرا ) -
ای، به راهنمایی دکتر مجتبی رفیعیان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه طراحی ریزی منطقهنامه کارشناسی ارشد برنامهپایان

 ریزی مجتمع زیستی.و برنامه

، 8پژوهشی مدیریت بحران، –شهری قزوین، دوفصلنامه علمی  آوری در مجموعههای تابسنجش ظرفیت(، 1394پور، هاشم و عادلی، زینب )داداش -
84-73. 

های شهر تهران، دو محله زلزله :آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه موردی(،  ارزیابی تاب1390رضایی، محمدرضا ) -
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Abstract  

Today, the resilience approach is used to manage crises caused by risks and achieve sustainable 

development. This approach has four dimensions, one of the most important of which is the 

institutional-organizational dimension. This dimension of resilience emphasizes the role of authorities 

in preventing disaster. The aim of the present study is to assess the institutional-organizational 

resilience of Ardabil city against environmental hazards from the citizens' point of view. The present 

research method is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. In order to collect 

data, the field sampling method (completing a questionnaire) has been used and in this regard, a 

number of thousands of questionnaires, proportional to the size and population of neighborhoods and 

have been completed in a randomly classified method. In the present research process, in order to 

determine the weight of the 6 main research indicators, the entropy method was used from the 

opinions of 10 experts (by snowball method) and in order to overlap the layers, the functions in Arc 

GIS software in the form of Vicor model were used. The study area of this research is the city of 

Ardabil and its neighborhoods. The results of the research have shown that among the 6 general 

indicators of the research, the risk reduction index is more important than other indicators. Also, the 

spatial results regarding the institutional resilience of Ardabil city against environmental hazards 

indicate that the areas located in the northwest and northeast of Ardabil city (with marginal texture 

and villages integrated into the city) are in a state of damage. The central area of the city (with organic 

texture) and the southern part of the city (with planned texture) are in a state of resilience. In general, 

the high vulnerability of the lower neighborhoods (in terms of texture type) is due to the weakness of 

institutional dimensions. 

Introduction 

Today, most of the world's population lives in urban areas and is always threatened by natural and 

man-made disasters. Since the role of cities in the social and economic development of countries is 

vital, therefore, the main challenge for many cities to move forward is to ensure sustainable quality 

promotion. The latest approach to reducing the city's vulnerability is the resilience approach. This 

approach has four dimensions, one of the most important of which is the institutional-organizational 

dimension. This dimension of resilience emphasizes the role of authorities in preventing disaster. 

According to research, the main problem in dealing with crises is its management before the accident. 

This is more common in developing countries, including Iran. As in recent years, we have witnessed 

many management problems in dealing with a variety of natural and human hazards. In this regard, 

the city of Ardabil is no exception to this rule and, like most cities in Iran, seems to be in an 

unfavorable institutional and managerial situation. In this regard, the present study tries to identify 

resilient and vulnerable areas and neighborhoods of Ardabil city in terms of institutional dimension 

and provide solutions to increase their institutional resilience. In order to achieve this goal, the main 

research questions are designed in such a way that what is the most important indicator of institutional 

resilience? And what is the situation of institutional resilience in Ardabil from the citizens' point of 

view? In fact, which neighborhoods are in a state of institutional resilience and which neighborhoods 

are in a state of institutional vulnerability? 
 

Methodology  

The present research method is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. Field 

harvest method (questionnaire containing 27 questions) was used to collect research data. In such a 

way that a questionnaire was tried to be completed from each neighborhood according to their size 

and population and randomly classified, in this regard, the sample size of one thousand cases was 
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considered. In this regard, an attempt was made to question the trusted people of the place and 

familiar with the research problem in the relevant neighborhood in a purposeful way (it should be 

mentioned that the answers to the research questions in the form of 5-point Likert scale are very low 

(1 point) to very high. (5 points) is). Also, to determine the weight of the criteria, the opinions of 10 

relevant experts who were selected by snowball method have been used. It should be mentioned that 

in order to investigate the institutional resilience of Ardabil city and its neighborhoods, the Victor 

model in the form of Arc-GIS software has been used. 

Results 
The results indicate that risk reduction indicators, institutional performance, institutional context, 

institutional relationships, governance and institutional independence are more important, 

respectively. Meanwhile, the risk reduction index alone has gained more than 37% of the points, 

which shows the very high importance of this index. In general, the interpolated maps related to the 

indicators of institutional resilience indicate that the northern areas and neighborhoods of the city 

(especially the northwest and northeast of the city) are in a bad situation from the citizens' point of 

view. In front of the central and southern part of the city are in good condition. According to the 

output of Vickor model, it can be said that the northwestern and northeastern regions of Ardabil are 

not in good condition in terms of institutional resilience and are considered vulnerable areas of the 

city. The value of Vicor index calculated in these areas is higher than other areas. Considering that in 

the Victor model, high values indicate the status of vulnerability and low values indicate the resilience 

status of the region in terms of the studied indicators, so the mentioned areas are considered 

vulnerable areas of Ardabil city.  Among the most important neighborhoods in the vulnerable areas of 

the city can be found in Jankendi neighborhoods (Iranabad), Yahyaabad, Kazemabad, Mirasharf, 

Salmanabad, Darvishabad, Karimabad, Nizam. Abad, Vahdat, Panahabad, Khairabad, Orujaabad, 

Azar Ali, Ali Sarbaz, Zarnas, Hosseinabad, Golmaghan, Malayosef, Kalkhoran and Nyar mentioned 

and places like Hafez, Rezvan, Azadi, Azadegan, Quds, Wali, Beiza, Gazran, Mansouria, Abbasiyeh, 

Zeinal, Uch Dukan, Malahadi and Koi Memar are in a state of high institutional resilience, while other 

neighborhoods are in a state of relative resilience to relative vulnerability. 

Conclusion 

Resilience is one of the new topics in crisis management that has various dimensions, one of the most 

important of which is the institutional-organizational dimension. The result is that the resilience 

situation of Ardabil neighborhoods is not at the same level and the neighborhoods are in a different 

situation from resilience. The northern regions of Ardabil city do not have favorable conditions in 

terms of institutional resilience indicators and are considered as vulnerable urban areas. In this part of 

Ardabil city, there are mostly suburban neighborhoods and integrated villages of Ardabil city, Iran-

Abad, Mirashraf, Salmanabad, Darvish Abad neighborhoods are among the most important suburban 

neighborhoods and Golmaghan, Malayusuf, Kalkhoran and Nyar is also one of the villages integrated 

into the city of Ardabil, which are not in a good condition in terms of social, economic and physical 

conditions. In contrast, neighborhoods located in the central part of the city, which are considered as 

part of the organic and primary context of Ardabil city, and neighborhoods located in the planned 

context or residential towns, which are also referred to as newly established neighborhoods, are 

included in the scope. They are the institutional partners of Ardabil. Hafez, Rezvan, Azadi and 

Azadegan neighborhoods from the planned context and Gazran, Mansourieh, Abbasieh, Zeinal, 

Ochdekan and Memar neighborhoods from the organic context of Ardabil are in high institutional 

development conditions, which are social, economic and They also have a good body. Other 

neighborhoods of Ardabil are also in a state of relative resilience to relative vulnerability. What can be 

concluded from the institutional resilience zoning of Ardabil city is that Ardabil city is in the middle 

(average) state of institutional resilience and vulnerability. Citizens located in Faradast neighborhoods 

(planned and organic contexts) have expressed satisfaction with the institutional resilience status and 

related indicators, but in the lower neighborhoods (informal or suburban housing contexts and villages 

integrated into the city). Or neighborhoods with a rural core) are relevant indicators of vulnerability. 

In a general conclusion, it can be inferred that the citizens of the lower neighborhoods of the city (in 

terms of texture type), the reason for the high vulnerability of their neighborhoods is the weakness of 

the institutional dimension. 
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