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تاريخ پذيرش99/02/23 :

چکيده
با توجه به ماهیت چندوجهی و پیچیدگی مفهوم تابآوری ،در اکثر مطالعات مدیریت بحران اجتماعاات تاابآور ،باه
دلیل عدم مالحظات مفهومی که پایه سنجش تابآوری میباشد ،نتایج قابل قبولی در یافتهها مشاهده نمایگاردد .درنتیجاه
این تحقیق با هدف تمرکز بر مبانی مفهومی ،در تالش برای یافتن الگویی تابآور در مدیریت بحران جوامع میباشد.
در این راستا ،در تحقیق پیش رو ،ضمن مرور منابع مختلا ،،تعاداد  80پیشاینه منتخاد در باازه زماانی  47سااله باا
بهرهگیری از شبکه تحلیل مضمون ،طبقهبندی و بررسی شد و پا

از تعیاین مضاامین فراگیار ،تجزیاهوتحلیال آمااری در

راستای اهداف تحقیق در محتوای پیشینهها صورت گرفت.
مطابق یافتهها ،مضامین «ثبات ،پاسخ ،بازیابی ،کاردانی ،افزونگی ،خطرپذیری و سازگاری» بهعنوان مضاامین فراگیار در
جوامع تابآور تعیین و ضمن تجزیهوتحلیل دادهها و نیز بررسای میازان اساتفاده از هار مضامون در پیشاینههاا ،فراوانای
مضامین ثبات و سازگاری ،با بیشترین تکرار در محتوای مطالعات تعیین شد .سپ
مدیریت بحران شامل قبل از وقوع ،حین وقوع و پ

جایگاه هر مضمون در مراحل مختلا،

از وقوع و نیز حاالت مختلا ،عملکارد تاابآوراناه شاامل شارایط

عادی ،اضطراری و انتقالی تبیین و ترسیم گردید.
درنهایت مشخص شد ،بهرغم افتراق مضامین مستخرج از این تحقیق با محتوای هرکدام از پیشینهها بهتنهایی باه دلیال
نقص در مفاهیم آنها ،این رویکرد با تلفیق دیدگاههای صاحدنظران آن مطالعات انطباق داشاته و باه دلیال غنای باودن و
جامعیت در مبانی ،الگوی مناسبی برای سنجش تابآوری در مدیریت بحران جوامع میباشد.

 .1دانشااجوی دکتااری ماادیریت بحااران دانشااگاه شااهید اشاارفی اصاافهانی ،اصاافهان ،ایااران (نویساانده مساا و
eh.bashiri@gmail.com
 .2استاد گروه جامعهشناسی دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .4استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان ،ایران
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کليدواژهها:

تابآوری ،مدیریت بحران ،الگو ،جوامع.

مقدمه
امروزه تابآوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتهای آنها مطرح میشاود و
تعری،ها ،رویکردها ،شاخصها و الگوهای سنجشی متفاوتی در مورد آنها شکل گرفتاه اسات
(رفیعیان و همکاران . 138۹ ،بر اساس این نگرش ،برنامههای کاهش مخاطرات باید باه دنباا ایجااد و
تقویت ویژگیهای جوامع تابآور باشند و در زنجیره مدیریت بحران به مفهاوم تاابآوری نیاز
توجه کنند ( . Cutter et al., 2008به علت عدم پیشبینی کامل آسیدپذیری سیستمهای اجتمااعی
و فراهم کردن ارزیابیهای جامع و کلینگر در مقابل مخاطرات ،تاابآوری مایتواناد باهعناوان
توانایی سازگاری سامانه ها در برابار تیییارات ،بادون فروپاشای در زماان بحاران مطارح شاود.
تابآوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات ،ناوعی آینادهنگاری اسات و باه
گسترش گزینش های سیاسی بارای رویاارویی باا عادم قطعیات و تیییار هام کما
)2006; Berkes, 2007; Tompkins & Adger, 2004; Godschalk, 2003

مایکناد

 . Manyena,بااا ایاان

توصی ،تاب آوری به دو دلیل در جوامع مهم است ،نخست اینکه آسیدپذیری سامانههاای
اجتماعی و فناوریشده بهطور کامل قابل پیشبینی نیست ( ، Foster, 1997دوم اینکه مردم و
داراییها در جوامع تاب آور و در مواجه با حوادث بهتر از مکاانهاا و جاوامعی کاه کمتار
انطباقپذیر هستند ،عمل میکنند .شهرها نمونه مهمی از جوامع نیازمند ارتقاای مللفاههاای
تابآوری هستند .در این چارچوب یکی از مزایای برنامهریزی برای تابآوری شهرها ایان
اسات کااه نیااازی بااه تمرکااز باار الگااوی خاات فاارم شااهری بااا توسااعه شااهری نیساات.
انعطافپذیری مذکور این اجازه را میدهد که با توجه باه شارایط منحصاربهفارد شاهرها و
برنامه های توسعه ،قدرت جوابگویی و توانایی انطبااق وجاود داشاته باشاد .ایان موضاوع
موجد می شود که خالقیت فکری برای اندیشیدن به راههاای گونااگون کساد تاابآوری
ایجاد شود بدون اینکه در چارچوب خاصی محدود شود (صاالحی و همکااران . 13۹0 ،بار ایان
اساس تابآوری شهری ،واقعیت اساسی در فرایناد مادیریت شاهرهای اماروزی باهعناوان
کانونهای اصلی و عمده استقرار جمعیت در مقابل مخاطرههای مختل ،به شمار میآید.
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در سا های اخیر ،مفاهیمی مانند اجتماع تاابآور 1،معیشات تاابآور2و ایجااد جواماع
تابآور3بهصورت معمو در متون علمای باه کاار رفتاه اسات

(2006

 . Manyena,اجتمااع

تابآور جامعهای است که توانایی تحمل شوکها و ضربههای واردشده از خطر بهگوناهای
که آن خطرها به بحران تبدیل نشود را داشاته باشاد و در عاین حاا تواناایی یاا ظرفیات
برگشت به حالت عادی در حین و پ
سااازگاری پا

از بحران و همچنین امکان و فرصت برای تیییار و

از بحااران را نیااز دارا باشااد

(2006

 . Izadkhah & Davis,جامعااه تااابآور

ویژگی هایی دارد که تمام مراحل قبل ،حین و بعد از بحران را پوشش دهاد .در مقابال ایان
جوامع ،جوامعی نیز قرار می گیرند کاه قاادر باه تحمال شاوکهاای واردشاده نیساتند .در
برگشت به وضعیت عادی دچار فروپاشی می شوند و قادر به سازگاری و پذیرش وضاعیت
جدید هم نیساتند .وضاعیت حااکم بار ایان جواماع را باا مفااهیمی همچاون شاکنندگی،
حساسیت ،ناتوانی در تیییر ،ضع ،انعطافناپاذیری ،نباود مقاومات ،انحطااک ،شکسات و
انفعالی میتوان تبیین کرد .البته تصور جامعه تابآور در برابار ساانحه یا

ایادهآ اسات

یعنی هیچ جامعهای هرگز نمیتواناد باهطاور کامال از مخااطرات طبیعای و انساانی ایمان
باشد(2007

 . Twigg,درواقع در فرایندی مساتمر ،جامعاه تاابآور ساانحه را پایشبینای و

شوک را جذب می کند ،به آن واکنش نشان می دهد ،از آن بازیابی پیدا میکند و در واکانش
به سوانح دست به نوآوری و پیشرفت میزند .جوامع تابآور جوامعی هستند کاه در تماام
ابعاد تابآور بوده و تمامی ابعاد بهگونهای با هم مرتبط هساتند و آسایدپاذیری یا

بعاد

میتواند بهطور مستقیم یا غیر مستقیم بر دیگر ابعاد نیز تأثیرگذار باشد .از طرفی با توجه باه
ماهیت آنها به لحاظ اینکه ساامانههاای پویاا و پیچیادهای هساتند کاه در آن مللفاههاای
اجتماعی و فناوری با هم در تقابل بوده و ارتباک پویایی بین شبکههای اجتماعی و کالبادی
وجود دارد (صالحی و همکاران . 13۹0 ،درنتیجه توجه ویژه و همزمان هم به وجه کالبدی و هام
وجه غیرکالبدی در تابآوری جوامع از ضروریات است.
1. Resilient Communities
2. Resilient Livelihoods
3. Building Community Resilience
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نبود تابآوری جامعه را به سامت محادودیتهاای آن رهنماون مایکناد .زماانی کاه
تاب آوری جامعه تضعی ،شود ،اختالالتی نظیر بیماری ،طوفان یا نوساانهاای باازار کاه از
قبل به سامانه شوک و صدمه وارد کرده بود ،در این وضعیت فشار شکنندهای را باه ساامانه
وارد میسازد و آن را تا آستانه تیییر بنیادی در مسیر جدید پیش مایبارد .چناین تیییارات
اساساای در سااامانه باعاار تیییاارات اساساای در اکوسیسااتم و بنیادهااای معیشااتی (زیساات
اقتصادی و رفاه و آسایش مردم در جوامع میشود (رکن الدین افتخاری و صاادقلو . 13۹6 ،از ایان
رو روشن است که تاب آوری از ویژگی های اساسی در مادیریت مناابع در شارایط عادم
قطعیت و تیییر بوده و بر این مبنا مدیریت مناابع از ایان طریاق حتای اماروز مهامتار از
گذشته تلقی می شود .به دلیل کاربرد گسترده تاب آوری در علوم مختل ،،هناوز تعریفای
که پذیرش عام و توافق اجتماع علمی رشته های مختل ،را داشته باشد ،نمای تاوان اراهاه
داد .به همین دلیل ،بسیاری از تحقیقات صورت گرفته نیز بر سر این مس له توافاق دارناد
که تاب آوری پدیده ای پیچیده ،پویا ،چندبعدی ،چندرشته ای و میان رشته ای اسات کاه در
زمان نوسان دارد.
با این توصی ،تاکنون تعاری ،متعدد و گوناگون از تابآوری بیان شاده اسات ،اماا باا
وجود دیدگاهها و نظریههای مختل ،و با نگاهی عمیق به عماده مطالعاات فاوق ،مشااهده
میشود که در چارچوب های مورد بررسی ،فقط به ی

یا چند جنباه خاات از تاابآوری

پرداخته و بهطور کلی تعاری ،ناقصی از مفهوم تاب آوری اراهاه شاده اسات و هماین امار
موجد شده تا ارزیابی مناسبی درخصوت تابآوری انجام نشده و باهطاور مثاا موضاوع
تاب آوری با موضوعاتی همچون آسیدپذیری ،پایاداری و ...اشاتباه گرفتاه شاود بناابراین
پرسش اساسی در این زمینه عباارت اسات از اینکاه« :نظریاههاا ،مضاامین و رویکردهاای
مفهومی تاب آوری جوامع در گذر زمان چگونه تکامل یافته و چه تحوالتی داشته است؟» و
نیز اینکه «آیا تابآوری با توجه به مضامین خود میتواناد الگاوی سنجشای مناسابی را در
مدیریت بحران جوامع اراهه دهد؟» درنتیجه هدف این تحقیق این اسات تاا «باا یا

روش

مناسد ،تعاری ،،مفاهیم و نظریههای تاب آوری را با لحاظ نماودن سایر تحاو و تکاوین
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آنها به لحاظ مضمونی تحلیل نموده تا ضمن پاسخ به سلاالت مذکور ،ی

الگوی مناساد

جهت ارزیابی تابآوری در مدیریت بحران جوامع ،تبیین گردد».
 .۱مباني نظری
مباني مفهومي
الف) تابآوری :در اینکه مفهوم تابآوری مربوک باه کادام حاوزه علمای اسات ،بحار
وجود دارد .برخی آن را مربوک به حوزه بومشناسی و برخی دیگر آن را متعلاق باه فیزیا
میدانند

(2004

 . Rose,عادهای هام معتقدناد کاه واته تاابآوری از قاوانین روانپزشاکی و

روانشناسی گرفته شده است و مربوک به گارمزی ،وارنر

و اسمیت اسات (et al, 2003

. Klein

با این تفسیر اصطالح ذکرشده را نخساتین باار هولینا 1در ساا  1۹73مایالدی باهعناوان
مفهومی اکولوتیکی مطرح کارده ساپ

ادگار 2000(2م در نظاامهاای اجتمااعی ،کاارپنتر

3

( 2001م در نظااامهااای انسااانی -محیطاای ،باارکی  2003(4م در نظااامهااای اجتماااعی-
اکولوتی  ،برن و5و همکاران ( 2003م در مدیریت بحران کوتاهمادت و تیمارمن1۹81(6م
در پدیدههای بلندمدت مانند تیییرات اقلیمی به کار گرفتند به عباارت دیگار از تاابآوری
به عنوان ظرفیت بالقوه سیستم ،جامعه یاا اجتمااع در معارخ مخااطرات بارای انطبااق باا
مقاومت در برابر تیییرات بهمنظور رسیدن و با حفظ سطح قابل قبولی از عملکرد و ساختار
یاد میشود ) .(UN/ISDR, 2004در تعری ،قانون جدید سازمان مدیریت بحاران کشاور نیاز
تابآوری توانایی ی

نظام یاا جامعاه در معارخ مخااطرات ،بارای ایساتادگی ،تحمال و

سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی ملثر و بهموقع جامعه آسیددیده
برشمرده شده است (قانون جدید سازمان مدیریت بحران کشور :13۹8 ،مااده  3بناد «د»  .از واکااوی ایان

1. Holling
2. Adger
3. Carpenter
4. Berkes
5. Bruneau
6. Timmerman
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تعاری ،میتوان چنین استنباک کرد که تاب آوری به عوامال زیار بساتگی دارد 1 .ظرفیات
انطباقی  2میراث بیوفیزیکی و اجتماعی که منجر به تنوع گشاته و مسایرهای اثبااتشاده
برای بازسازی را اراهه میکند  3ظرفیت مردم برای برناماهریازی بلندمادت در بساتری از
شرایطی که عدم قطعیت و تیییر در آن وجود دارد  4تعاد باین بازخوردهاای ثابات کاه
حایل بین سیستم و تنش ها و اختالالت است و نوآوری که فرصتهای الزم برای تیییار را
فراهم میکند  5ظرفیت الزم برای تطبیاق سااختارهای حااکمیتی بارای تیییرهاای ماورد
نیاز). Gunderson and Hollding, 2002, Folke, 2003, Walker and ea al., 2006
ب) مدیریت بحررا

 ۱:مجموعه مفاهیم نظری و تدابیر عملی در ابعااد برناماهریازی جهات

مقابله با بحران ،قبل ،حین و پ

از بحران اسات (دپارتماان اماور بشردوساتانه ساازمان ملال. 2004 2،

همچنین بر اساس تعری ،مندرج در قانون جدید سازمان مدیریت بحران کشاور ،مادیریت
بحران ،نظام حاکم بر راهبردها ،رویکردها ،برنامهها و اقداماتی است که با هدف پایشبینای،
پیشگیری و کاهش خطر ،آمادگی و پاساخ کارآماد و باازتوانی و بازساازی پا
حوادث و سوانح بهصورت چرخهای صورت میگیرد

از وقاوع

(قانون جدید ساازمان مادیریت بحاران کشاور،

 :13۹8ماده  3بند «ث» .
پیشینه مطالعات خارجي
 وی لیو و تاویان

سان  2020(3م در مقاله خاود باا عناوان «بررسای مطالعاات

تابآوری شبکه زیرساخت حیاتی شهری» ،تاب آوری را با دو رویکرد مفهومی در
جوامع شهری طبقهبندی نمودهاند .او اینکه تابآوری را باهعناوان یا

مقیااس

جایگزین برای مفاهیم دیگر ازجمله قابلیات اعتمااد ،ثباات ،ظرفیات نگهاداری و
پایداری دانسته و با فرایند آماری قابل بررسی است .در رویکارد دوم تأکیاد شاده
که خصوصیاتی نظیر سازگاری ،قابلیت جذب و ظرفیت بازیاابی بایساتی در ایان
1. Crisis Management
)2. UN DHA (UN Department of Humanitarian Affairs
3.Wei Liu and Zhaoyang Song
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مفهوم گنجانده شود و درواقع انعکااس کاارایی یا

ساامانه پویاا قبال و بعاد از

مخاطرات میباشد.
 بولتز و همکاران 201۹(1م  ،در مقاله خود باا عناوان «حال مسا له تاابآوری در
عصر جدید» ،سه ویژگی تحت عنوان کلی پات2شامل ظرفیات مقاومات ،ظرفیات
سازگاری و ظرفیت انتقا را برای سنجش و ارزیابی تابآوری سامانههاا پیشانهاد
نمودهاند.
 یااون ساااای واناا

و همکاااران 2018(3م  ،در مقالااه خااود بااا عنااوان «تعیااین

خصوصیات جوامع شهری تاابآور» ،پا

از مطالعاه خاات خاود در شاهرهای

لوس آنجل  ،کوپنهاگ ،شانگهای و سیدنی به این نتیجه رسیدند کاه ویژگایهاای
یا

جامعااه تاابآور شااامل چنااد تاابعیتی بااودن ،انعطاافپااذیری ،هوشاامندی،

مردممحوری ،پیش بینی ،مشارکت داشتن ،باا در هام کانش داشاتن و تناوع میاان
مللفهها میباشد.
 تونگلین وان

و همکااران 2017(4م در مقالاه خاود باا عناوان «آناالیز مفهاومی

تابآوری» ،ضمن بررسی مطالعات پیشین ،مفاهیم تاب آوری را در دو بخش کمی
و کیفی طبقه بندی نموده اند .در مطالعه ذکرشده بخش کمی شامل سنجش قابلیات
اعتماد ،پویایی ،یکپارچگی ،مهندسی ،شان

و درخت احتما رخادادها و بخاش

کیفی شامل بخش اکولوتیکی ،بخش سیستم ،بخش سازمانی و نهادی بوده است.
 فتوره چی و میلرهوک  2015(5م در مقاله خود با عناوان «انادازهگیاری کاارایی
سیستم حمل ونقل در بالیا با رویکرد یکپارچاه» ،تاابآوری را تواناایی مقاومات،
جذب و سازگاری در برابر اختالالت باا تأکیاد بار بازگشات باه عملکارد عاادی
میدانند.
1.Boltz et al
)2.PAT (Persistence, Adaptability, Transformability
3.Yun-cai Wang et al
4.Zhonglin Wang et al
5.Faturechi and Miller-hooks
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 فرانسی

و بکرا 2014(1م در مقاله خود با عنوان «آنالیز تابآوری مهندسایشاده

و سیستمهای زیرساخت» ،گونااگونی دیادگاههاا در بررسای تاابآوری را عامال
دشواری بررسی و اندازه گیری آن دانسته و سه ظرفیت الا ،انطبااقپاذیری ب
جذب ج بازگشت به حالت اولیه را دری

چارچوب تحلیل تاابآوری معرفای

مینمایند و معیارهایی را برای اندازهگیری آنها بیان میدارند.
 برونو و همکاران 2013(2م در مقاله خود با عنوان «ی

چارچوب بارای ارزیاابی

کمی و افزایش تاب آوری لرزهای جوامع» ،چارچوبی برای تابآوری باا تأکیاد بر
کاهش خطرات بر پایه روشهای سازهای با رویکرد مقاومات ،افزونگای ،تادبیر و
سرعت پیشنهاد میدهند.
 اویان

و همکاران 2012(3م در مقالااه خااود بااا عنااوان «چااارچوب اسااتراتژی

سهمرحلهای برای سیساتمهاای زیرسااخت شاهری» ،ی

ساختار سهمرحلاهای را

برای تحلیل تابآوری زیرساختهای شهری پیشنهاد میدهناد .در این الگاو روند
عملکرد ی

سامانه زیرساختی در واکنش به ی

رویداد به سه مرحله بازتاب

مقاومت سامانه ،جذب و ظرفیت بازیابی تقسیم میشود.
 منااونی و همکاااران 2012(4م  ،در مقالااه خااود بااا عنااوان «ارزیااابی چناادوجهی
آسیدپذیری و تاب آوری به منظور طراحی راهبردهای کاهش ریس » ،با اساتفاده
از تحقیقات انجامگرفته در پروته (5ENSUREبهبود تابآوری جوامع و ناواحی در
معرخ مخاطرات طبیعی و غیر فناورانه  ،آسیدپذیری و تاابآوری را باهمنظاور
طراحی استراتژی کاهش خطر بهصورت چندوجهی مورد بررسی قرار دادند.

1. Francis & Bekera
2. Bruneau et al.
3. Ouyang et al.
4. Menoni et al.
5. Enhancing resilience of communities and territories facing natural and na-tech
hazards
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 مایانگا 2007(1م در تحقیق خود با عنوان «درک و اجرای مفهوم تاابآوری بالیاا
در جوامع» ،تابآوری را مفهومی متضاد با آسیدپذیری بیاان کارده اسات ،یعنای
وقتی آسیدپذیری باال باشد .تابآوری پایین است.
پیشینه مطالعات داخلي
 محماادی و همکاااران ( 13۹6در مقالااه خااود بااا عنااوان «تبیااین مفهااوم ،ابعاااد و
مللفههای تابآوری اقتصادی» ،پ

از بررسی تعداد  100تعریا 40 ،،تعریا ،را

مبنای تحلیل قرار داده و درنهایت تااب آوری اقتصاادی را شاامل برناماهریازی و
آمادگی مواجهه ،مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی ،بازیابی و بهبود تخصایص
منابع و سازگاری با شرایط بعد از بحرانها تعری ،نمودهاند .مبناای ایان تعریا،
عبارت است از مجموعه اقدامات و سیاستهایی که باعر تقویت توان و ظرفیات
کشور برای مواجهه با نااطمینانیهای اقتصادی میشود.
 رضایی و همکاران ( 13۹4در مقاله خود با عناوان «بررسای ابعااد ،رویکردهاا و
مفاهیم تاب آوری در جوامع شهری با تأکید بر ساوانح طبیعای» ،شاهر تاابآور را
بهعنوان یکی از رویکردهای نوین در زمینه کاهش آسیدپذیری و ارتقای مدیریت
بحران معرفی کرده و تأکید نموده که بعد اجتماعی-اقتصادی بهعناوان بعادی کاه
بیشترین ارتباک را با مردم و شهروندان دارد ،دارای اهمیت بسیار زیاد است.
 داداشپور و عادلی ( 13۹4در مقاله خود با عنوان «سنجش ظرفیتهای تابآوری
در مجموعه شهری قزوین» ،ظرفیتهای تاب آوری قزوین را تعیین نمودند کاه در
آن شاخص تخت هاای بیمارساتان از بدعاد تاابآوری کالبادی ،شااخص سارمایه
اجتماعی از بدعد تاب آوری اجتماعی ،شاخص مساحت مراکز کسادوکاار از بدعاد
تاب آوری اقتصادی و شاخص عملکرد نهادی از بدعد تاب آوری نهاادی ،وضاعیت
نامناسدتری داشتند که باید در اولویت برنامهریزی قرار گیرند.
1. Mayunga
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 فرزاد بهتاش و همکاران ( 13۹2در مقاله خود با عنوان «ارزیابی و تحلیل ابعااد و
مللفههای تابآوری کالنشهر تبریز» ،میزان تابآوری را در بخاشهاای مختلا،
مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و این شاهر را باه لحااظ نظار نخبگاان از نظار
تابآوری در وضعیت کامالً مطلوب نمیدانند.
 رفیعیان و همکاران ( 138۹در مقاله خود با عناوان «تبیاین مفهاومی تاابآوری و
شاااخصسااازی آن در ماادیریت سااوانح اجتماااعمحااور» تعاااری ،،رویکردهااا،
شاخصها و مد های سنجشی مختل ،را بررسای کارده و ماد ترکیبای

DROP

کارتر و  CBDMرا با توجه به ویژگیهایی نظیر مکانمحور بودن ،یکپارچهنگاری،
مشارکتپذیری مردم در جوامع محلی بهعنوان مناسدترین مد بر اساس رویکرد
مفهومی و ساختار شاخصسازی اراهه نمودند.
 .۲روششناسي تحقيق
در ایاان مقالااه منااابع کتابخانااهای نظیاار پایگاااههااای «ساااین

دایرکاات ،پروکوهساات،

اسکوپوس ،گوگل اسکوالر ،ایرانداک ،مرکاز اطالعاات علمای جهااد دانشاگاهی1و مرکاز
پژوهشهای مجل

شورای اسالمی» مورد واکاوی قرار گرفتند.

در این تحقیق از روش تحلیل مضمون2استفاده شده است .این روش فراینادی بارای تحلیال
دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصایلی تبادیل مایکناد.
شبکه مضامین ،ابزار مناسبی در تحلیل مضامون اسات کاه آترایاد -اساتیرلین
توسعه داده است .شبکه مضمونها بر اساس ی

( 2001م آن را

رویه مشخص ،مضمونهای ذیال را نظااممناد

میکند :ال ،مضمونهای پایه (کادها و نکاات کلیادی موجاود در ماتن  ،ب مضامونهاای
سازماندهنده (مقوالت بهدستآمده از ترکید و تلخیص مضمونهای پایه و ج مضامونهاای
فراگیر (مضمونهای عالی دربرگیرنده اصو حاکم بر متن بهعنوان ی

کل (شیخزاده. 13۹1 ،

1.Science Direct, Proquest, Scopus, Google Scholar, IRANDOC, SID
2.Thematic Analysis
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با توجه به ماهیت متون ،روش مورد استفاده در این مقاله مطاابق رویاه فاوق (شاناخت
مضمونهای پایه 1،سازماندهنده2و فراگیر 3میباشد (شکل . 1

شکل  :1فرايند تحلیل مضامین در تحقیق

در مرحله بعدی مضامین فراگیر یافتشده در مطالعات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتاه
و با نرمافزار

16

 MiniTabتجزیهوتحلیل آماری گردید .درنهایت جایگاه مضامین فراگیار در

مراحل مدیریت بحران و حاالت عملکرد تابآورانه در جامعه و با لحااظ کاارکرد سیساتم
ترسیم گردید.
 .۳تجزیهوتحليل یافتهها
پ

از بررسی مطالعات کتابخانهای مطاابق باا مناابع ذکرشاده در بخاش روششناسای

تحقیق ،واکاوی تعداد  136منبع مرتبط انجام شد و سپ

تعداد  80ماورد از ایان مطالعاات

که ویژگی هایی شامل ال ،محتوای معینای در بااب مفااهیم تاابآوری داشاته و نیاز ب
ارجاعات آن بر اساس گزارش حاصل از پایگاه استنادی گوگل اسکوالر تعداد قابل توجهی
بوده یا ج در مقاالت بهعنوان منبع معتبر از آن بهرهبرداری میشود4بر اسااس ساا انتشاار
مرتدسازی و به شرح جدو  1طبقهبندی گردید که قادیمیتارین آنهاا مرباوک باه ساا
 1۹73میالدی و جدیدترین مربوک به سا  201۹میالدی و  13۹8شمسی میباشد.

 .4بهعنوان مثا در ردی 1 ،از جدو  1مطالعه هولین

1.Basic
2.Organizing
3.Global
با عنوان «تابآوری و پایداری سیستمهای اکولوتیکی» بر

اساس آخرین گزارش از گوگل اسکوالر تعداد  14620بار ارجاع شده و ضمن داشتن تعری ،مشخصی از مفهوم
تابآوری ،بهعنوان منبع معتبر در میان محققین شناخته شده است.
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بررسي و تحلیل يافتههای مضامین تابآوری
پ

از طبقه بندی تعاری ،،مفاهیم و نظریههای ماذکور ،از  80تعریا ،منتخاد ،تعاداد

 176مضمون پایه استخراج شد .پ

از آن ،مضامین پایه ترکید و تلخیص شده ،باهطاوری

که تعداد  54مضمون سازماندهنده دستهبندی شد .درنهایت بهمنظور تعیین اصو حاکم بار
متن ،تعداد هفت مضمون بهعنوان مضامین فراگیر اراهه گردید (شاکل  2کاه شاامل ثباات،
پاسخ ،بازیابی ،کاردانی ،افزونگی ،خطرپذیری و سازگاری میباشد.

شکل  :2استخراج مضامین فراگیر تابآوری

در ادامه تعاری ،مستخرج از مطالعات تحقیق درخصوت مضامین فراگیر به شرح ذیال
اراهه میگردد:
الف) ثبات ۱:به قدرت یا توانایی عناصر ،سیستمها و دیگار واحادهای تحلیال باه تحمال
سطح معینی از استرس یا تقاضا بدون رنج از افت یا زیان عملکرد گفته
2003

میشاود( Bruneau,

به عبارتی دیگر به معنای وجود مقاومت و ایساتادگی در مقابال نیارو و نامالیماات

بیرونی است

(2002

 . Godschalk,ثبات در ی

مفهوم کلی پابرجایی ،نیرومنادی در قبال از

بحران و مقاومت و جذب آشفتگیها در وقوع رخداد است.
1.Robustness
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ب) پاسر

 ۱:توانایی ساماندهی و برقراری دوباره عملکرد ،با سرعت مناسد ،بعد از ایجااد

شکست میباشد ( . ICLEI2, 2011عموم مطالعات ازجملاه برن او و همکااران 2007(3م بار
مقابله سریع بر پایه کاردانی تأکید دارند.
ج) بازیابي 4:بازیابی درواقع برگرداندن سیستم به کارکرد نرما خود پ
میباشد

(2014

از وقاوع بحاران

 . McEntire,عموم مطالعات ازجمله برن و و همکاران ( 2007م بار بازیاابی

سریع بر پایه کاردانی تأکید دارند.
د) کارداني 5:ظرفیت تجسم و عمل کردن ،تشاخیص مشاکالت ،اولویاتبنادی و بسایج
منابع در هنگام ایجاد مشکل در عناصر سیستم مایباشاد

(2011

 . ICLEI,کااردانی درواقاع

تدبیر و توانایی تأمین منابع بوده و در کلیه مراحل تابآوری بهعناوان ابازار دساتیابی از آن
بهره گرفته میشود.
ه) افزونگري 6:داشتن ظرفیت اضافی و سیستمهای پشاتیبانی اسات کاه در صاورت باروز
آشفتگیها امکان حفظ کارکردهای محوری را مایدهاد

(آقامحمادی و غیاثوناد13۹3 ،

افزونگای

برخورداری از ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی مناسد میباشد ( . McEntire, 2014افزونگای
بهعنوان برآیند اقدامات در تمامی مراحل تابآوری مطرح است.
و) خطرپذیری 7:خطرپذیری یا ریس  ،شان

(احتما

منجر شدن ی

خطر به حادثه یاا

سانحه است (زارع . 13۹5 ،درواقع خطرپاذیری تاابعی از «آسایدپاذیری ،احتماا تهدیاد و
پیامد»8آن بوده و میبایست بهصورت مستمر انجام شود.
ز) سازگاری 9:ظرفیات الزم باه منظاور انطبااق و پاساخگویی مناساد در برابار تیییارات
پیشآمده از محرک های خارجی و فرآیندهای درونی است تا در این مسیر توسعه نیز فراهم
1.Response
2.International Council for Local Environmental Initiatives
3.Bruneau et al.
4.Recovery
5.Resourcefulness
6.Redundancy
7.Risk
8.Vulnerability, Threat Likelihood and Consequence
9.Adoptability
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گردد ( . Folke et al., 2010سازگاری میتواند از درسآماوختن و یاادگیری حاصالشاده و
منجر به نوآوری ،ارتقاء و بهبود شود.
در مرحله بعدی در ی

بررسی موشکافانه ،فراوانی مضامین فراگیار در تعااری ،اصالی

منابع تحقیق ( 80پیشینه مورد بررسای قارار گرفتاه کاه نتاایج آن باه شارح جادو ذیال
استخراج گردید (جدو . 2
جدول  :2استخراج مضامین فراگیر در مطالعات تحقیق (يک= مضمون وجود دارد ،صفر= مضمون
وجود ندارد)
ردیف

الف
ب
ج
د
ه
و
ز

ردیف

معيارها

معيارها

الف
ب
ج
د
ه
و
ز

«ال ،ثبات ،ب پاسخ ،ج بازیابی ،د کاردانی ،ه افزونگی ،و خطرپذیری ،ز سازگاری».

1

Holling, 1973

0 1

0 0 0 0 0

41

2

Gordon, 1978

0 1

0 0 0 0 0

42

3

Timmerman,
1981
Pimm, 1984
Wildavsky,
1988
Masten et al,
1990
al, Egeland et
1993
Brown and
kulig, 1996
Brown and
Mileti, 1997
Buckle, 1998

1 1

0 0 0 0 1

43

1 1

1 0 0 0 1

44

0 0

1 0 0 0 1

45

0 0

1 1 0 0 0

46

Longstaff, 2005
Pfefferbaum et
al, 2005
Resilience
Alliance, 2005
UNISDR, 2005
Paton and
Johnston, 2005
Davis and
Izadkhah, 2006

0 1 1 1

0 0

1 0 0 0 0

47

Fiksel, 2006

0 0 0 1

1 0 0

0 0

1 0 0 0 1

48

Folke, 2006

1 0 0 1

1 0 0

0 1

0 1 0 1 0

4۹

Foster, 2006

0 1 1 1

0 0 0

0 1

0 0 0 0 0

50

Manyena, 2006

0 0 0 0

1 1 0

0 0

0 0 1 0 1

51

Perrings, 2006

1 0 0 0

1 0 1

0 0

1 0 0 1 0

52

Plane 2006

0 1 0 0

0 0 0

1 0 1 1 0

53

TISP, 2006

0 1 0 1

0 1 0

54
55

Butler et al,
2007
NOAA, 2007

0 1 0 0

1 0 0

1 0 0 0

1 1 0

4
5
6
7
8
۹
10
11

EMA 1998
Sonn and
fisher, 1998
Cornifort,
1999

0 0

14

Kulig, 1999

0 0

1 0 0 0 0

15

Adger, 2000

0 0

1 0 0 0 0

12
13

0 0 0 1

1 0 1

0 0 0 1

1 1 0

1 1 0 1

0 0 0

1 0 0 1

1 1 0

0 0 0 0

1 0 1
1 0 0
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1 0 0

0 1 0 1

Pendall et al.,
2007

56

1 1 0 0 1

0 1

1 0 0

0 0 0 1

Rose, 2007

57

1 0 0 1 0

0 1

1 0 0

0 1 1 0

Norris &
Stevens, 2008

58

0 0 0 0 0

1 1

0 0 1

1 0 0 0

Derissen et al,
2009

5۹

0 1 0 0 1

0 1

0 0 0

1 1 0 1

60

1 0 0 0 0

0 0

0 0 1

1 0 0 0

Cutter et al,
2010
Pooley &
Cohen, 2010

61

1 0 0 0 0

0 0

1 0 0

0 1 1 1

Matsuoka and
Shaw, 2011

62

0 0 0 0 0

0 1

0 0 0

0 0 0 1

63

0 0 0 0 1

0 1

1 1 1

0 1 0 1

64

0 0 0 1 0

0 1

1 1 0

0 0 0 1

65

1 0 1 1 0

0 0

0 1 1

0 1 0 0

66

1 0 1 1 0

0 0

0 0 0

0 0 0 1

67

0 1 0 1 0

0 1

0 0 0

0 0 0 1

68

1 0 1 1 0

0 1

0 0 0

0 0 0 1

Fathi and Arefi,
2012
Martin, 2012
UNESCAP,
2012
Turner, 2013
Zeng and Xiao,
2013
Zhu and Ruth,
2013
Karrholm et al,
2014

6۹

0 1 1 1 1

1 1 0

0 0 0 1

Ouyang and
Duenas-Osorio,
2014

70

0 0 0

0 0 0 1

Kutum and AlJaberi, 2015

1 1 0

0 1 1 1

1 0 0

معيارها

ردیف

الف
ب
ج
د
ه
و
ز

ردیف

الف
ب
ج
د
ه
و
ز

معيارها

16

0 1

Buckle et al.,
2000
Carpentra et al,
2000
Center for
Community
Enterprise,
2000
Department of
human service,
2000
Luthar et al,
2000
Nyström et al.,
2000
Abel and
Langston,
2001
Alwang et al,
2001
Lebel, 2001
Paton et al,
2001
Waller, 2001
UN/ISDR,
2002
Walker et al,
2002
Bruneau et al,
2003

0 0 0 0 1

0 1

Cardona et al,
2003

30

71

1 0 1 1 0

0 1

Godschalk,
2003

31

Stevenson et al,
2015

72

1 0 0 0 1

0 1

Klein, 2003

32

0 1 0 1

Folke, 2016

73

1 0 0 0 0

1 0

Pelling, 2003

33

1 0 1

1 0 0 1

Mehmood, 2016

74

1 0 0 0 0

0 1

34

1 0 0

0 1 0 0

Meerow et al,
2016

75

1 0 0 0 0

0 0

Quinlan, 2003
Bodin and
wiman, 2004

17
18

1۹
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2۹

35

ردیف

الف
ب
ج
د
ه
و
ز

ردیف

معيارها

الف
ب
ج
د
ه
و
ز
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معيارها

36

Henestra et al,
2004

0 1

1 1 1 0 1

76

37

Ott and
Doring, 2004

0 1

0 0 0 0 0

77

Shao and Xu,
2017
Spaans and
Waterhout,
2017

38

Adger et al,
2005
Allenby and
fink, 2005

0 1

1 0 0 0 0

78

RDI1, 2018

0 1 0 1

0 1

0 0 0 0 0

7۹

40

Davis, 2005

1 1

1 0 0 0 1

80

Moghadas et al,
2019
قانون جدید مدیریت

0 1 1 1

1 0 0

0 1 0 1

1 0 0

3۹

پ

بحران کشور13۹8 ،

0 1 0 0

1 0 0

0 0 0 1

1 0 0
1 0 0

از استخراج مضامین فراگیر در مطالعات تحقیق ،مشخص گردید که مضامون ثباات

و سازگاری با بیشترین فراوانی و مضمون پاسخ با کمترین تواتر (شکل  3و  4در محتاوای
مطالعات وجود دارند.

شکل  :3نمودار دايرهای درصد وجود مضامین فراگیر در مطالعات تحقیق

1. Resilient Design Institute
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شکل  :4نمودار میلهای فراواني مضامین فراگیر در مطالعات تحقیق

همان گونه که مالحظه گردید پ

از بررسی تعداد  80مطالعه انجامشاده و پا

فرایند روش تحقیق ،مضامین فراگیر استخراج و سپ

از طای

همین مضامین ( 7مضمون در همان

مطالعات انجامشده به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گرفته که به ترتید مضاامین ثباات،
سازگاری ،بازیابی ،کاردانی ،خطرپاذیری ،افزونگای و پاساخ در اولویات مضاامین فراگیار
تاب آوری در جوامع شهری شناخته شد .اولویت درصد وجود مضامین مذکور در محتاوای
مطالعات به شرح جدو  3آمده است.
جدول  :3اولويت وجود مضامین فراگیر در تعريف تابآوری در مطالعات تحقیق
اولویت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

مضمون

ثبات

سازگاری

بازیابی

کاردانی

خطرپذیری

افزونگی

پاسخ

فراوانی

53

51

32

20

17

16

11

درصد

٪ 26/5

٪ 25/5

٪ 16

٪ 10

٪ 8/5

٪8

٪ 5/5

در ادامه در هرکدام از مطالعات بررسیشده ،تعداد استفادهها از مضامین فراگیار تحقیاق
(هفت مضمون تعیین و درنهایت نمودار ذیل (شکل  5به ترتید سیر زمانی پیشاینههاا از
سا  1۹73میالدی الی  201۹میالدی و  13۹8شمسی تولید شد .در ی

نگااه کلای مطاابق

آنچه که در ترندالین نمودار نشان داده شده است ،سیر صاعودی نسابی در اساتفاده از ایان
مضامین محرز میباشد.
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شکل  :5نمودار سیر زماني فراواني تجمعي استفاده از مضامین فراگیر مفهوم تابآوری در پیشینههای
تحقیق (مطابق جدول )2

مطابق بررسی ،مشخص شد که در کل مطالعاات ماذکور ،مضاامین فراگیار تعاداد 200
مرتبه بهصورت اصل واته و هم خانواده واته استفاده شده و میانگین اساتفاده از ایان هفات
مضمون سه مرتبه بوده که بیشترین تعداد استفاده در این منابع پنج مرتباه و کمتارین تعاداد
استفاده در منابع ی

مرتبه بوده است (جدو . 4

جدول  :4پارامترهای مورد بررسي مضامین فراگیر در سیر زماني مطالعات تحقیق
ردیف

پارامتر

مقدار

1

تعداد کل منابع و مطالعات بررسیشده از سا  1۹73تا  201۹میالدی و  13۹8شمسی

80

2

تعداد کل مضامین استفادهشده (اصل واته و همخانواده در مطالعات تحقیق

200

3

تعداد میانگین استفاده از مضامین در مطالعات تحقیق

3

4

تعداد حداکثر استفاده از مضامین در مطالعات تحقیق

5

5

تعداد حداقل استفاده از مضامین در مطالعات تحقیق

1
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بررسي جايگاه مضامین به تفکیک مراحل بحران و حاالت عملکردی تابآوری
با نگاهی به مطالعات تحقیق و نیز اسناد باالدستی همچون قانون قدیم ( 1387و جدیاد
( 13۹8مدیریت بحران کشور ،مشاهده میگردد که مرحلهبندی بحران شامل مراحال «قبال
از وقوع» و نیاز شارایط مختلا ،عملکاردی تاابآوری شاامل

از وقوع ،حین وقوع و پ

«حالت عادی ،حالت اضطرار و حالت انتقالی» 1ذکر گردیده اسات .درنتیجاه در ایان بخاش
ضمن بررسی دقیق جایگاه و موقعیت هرکدام از مضامین فراگیر که جمع بندی آن در همین
تحقیق پیشتر در بخش تعاری ،آمده ،در جدو ذیل طبقهبندی شده است (جدو . 5
جدول  :5طبقهبندی مضامین فراگیر بر اساس مراحل بحران و حاالت کارکردی تابآوری بر اساس
يافتههای تحقیق

به تفکيک هر مرحله و حالت
الف) ثبات

ب) پاسخ

ز) سازگاری
(اعااده بااه قباال و انطباااق ،مستندسااازی تجربیااات و
درسآموختهها و سپ

بهبود و ارتقاء

 .1منظور از حالت انتقالی ،شرایطی است که سیستم ،پ

د) کارداني

پ

از وقوع

انتقالی

(تأکید بر بازیابی سریع با بهرهگیری از کاردانی است

ه) افزونگي

ج) بازيابي

و) خطرپذيری

(تأکید بر مقابله سریع با بهرهگیری از کاردانی است

(تدبیر و توانایی تأمین منابع و بهعنوان ابزار دستیابی

حین

وقوع رخداد

(ظرفیت مازاد برای حفظ کارکرد محوری و برآیند اقدامات

(پابرجایی و نیرومندی قبل از وقوع
(مقاومت و جذب در وقوع رخداد

اضطرار

در همه مراحل و حاالت

(سنجش آسیدپذیری ،احتما و پیامد تهدید بهطور مستمر

قبل

عادی

مراحل
بحرا

شرایط
(حالت)

جایگاه مضامين در تابآوری بر اساس واکاوی در تعریف و مفهوم هر مضمو

از بحران ،ضمن انطباق با شرایط جدید و با بهرهگیری از

تجربیات و یادگیری درسآموخته ها ،رو به بهبودی بوده که نتیجه آن نوآوری و ارتقاء در سیستم خواهد بود (دوره
گذار -دوره تیییر .
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درنهایت پ

از بررسی مضامین فراگیر در مفهوم تاب آوری و نیز با بررسی جایگاه

هر مضمون که به تفکی

مراحل بحاران و حااالت مختلا ،عملکاردی تااب آوری در

جدو باال (جدو  5آمده است ،نمودار ذیل که نشان دهنده جایگاه هرکدام از مضامین
هفت گانه با نشان حروف ابجد «ال ،الی ز» 1در مراحل و حاالت مذکور در محور افقای
و نیز کارکرد سیستم با تمرکز بر بروز رخداد در محور عمودی می باشد ،ترسیم گردیاد
(شکل  . 6به عبارتی کارکرد هرکدام از مضامین در مراحل قبل ،حین و پا

از وقاوع

بحران همچنین حاالت مختل ،عادی ،اضطراری و انتقالی برابر محتاوای جادو  5در
ی

نمودار جانمایی گردید .بر اساس جدو و نمودار مذکور ،ساه مضامون کااردانی،

افزونگی و خطرپذیری در کلیه مراحل بحران و حاالت مختل ،عملکاردی تااب آوری
جاری بوده ،در حالی که چهار مضمو ن ثبات ،پاسخ ،بازیاابی و ساازگاری باه تفکیا
مراحل مختل ،بحران و حاالت مختل ،عملکردی تاب آوری قابل بهره بارداری اسات.
همچنین با توجه به اینکه در پیشینه های مورد بررسی ،بر مضمون سازگاری و محتاوای
مفهومی آن شامل انطباق ،یادگیری از تجربیات و درسآموخته ها و نیز ارتقاء ،بهباود و
عملکرد نوآورانه تأکید ویژه شده است ،روند مضمون سازگاری در نماودار ماذکور باا
تمرکز بر محتوای مفهومی آن به صورت مشخص در بخش انتقالی و با توجه به کارکرد
سیستم ،ترسیم گردیده است.

 . 1ال ،ثبات ،ب پاسخ ،ج بازیابی ،د کاردانی ،ه افزونگی ،و خطرپذیری ،ز سازگاری
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شکل  :6نمودار سیر مضامین تابآوری در مراحل مختل ،بحران و حاالت مختل ،عملکردی تابآوری

 .4نتيجهگيری
بهرغم عدم توجه پیشینههای بررسیشده در تعری ،دقیق و کاربردی مفهاوم تاابآوری
که بهطور عمده ،بدون درنظرگرفتن ویژگایهاای خاات هار جامعاه و وزن هار مضامون
صورت گرفته است میتوان گفت کاه مضاامین مشاترکی در تماام رویادادهای تاابآوری
وجود دارد .تمامی تالش این تحقیق تمرکز بر خصوصیات یا
مفهوم تاب آوری بود تا ی

تعریا ،جاامع و کامال از

الگوی مناسد در راساتای ارزیاابی تاابآوری جواماع فاراهم

گردد .یافتههای تحقیق شامل مضامین فراگیر «ثباات ،پاساخ ،بازیاابی ،کااردانی ،افزونگای،
خطرپذیری ،سازگاری» بوده که برداشاتی از تعااری ،مساتتر در پیشاینههاای منتخاد (80
پیشینه بررسی شده طی بازه زمانی  47ساله باوده اسات ،صارفنظار از دیادگاه تا تا
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صاحدنظران پیشینهها ،میتوان گفت که با مجماوع و تلفیقای از نظریاههاا و دیادگاههاای
متخصصان امر این حوزه که در آن پیشینهها بهصورت جداگاناه آماده اسات ،انطبااق دارد.
البته این پیشینهها هرکدام بهتنهایی اغلد به دلیل جزهینگری ،با مشکل عدم تکامل هام در
حوزه مفاهیم ایستا و هم در حوزه مفاهیم پویا مواجاه هساتند کاه ازجملاه آنهاا ،دیادگاه
برون و و همکاران1است که مللفههای «ثبات ،افزونگی ،کاردانی و سارعت عمال»2را لحااظ
نموده است ،در حالی که در دستورالعملی که توسط کابینه وایت ها لندن3با عنوان ارتقاای
تاب آوری منتشر شده ،بر مللفههای «مقاومت ،قابلیت اعتماد ،افزونگی و پاساخ و بازیاابی»

4

در مفهوم تاب آوری تصریح گردیده و در مطالعه دیگری نیز محمادی و همکااران در سال
 13۹6در مقاله خاود تعاداد  40تعریا ،را مبناای تحلیال قارار داده و درنهایات مضاامین
«برنامه ریزی و آمادگی مواجهه ،مقاومت و مقابله در برابار اثارات منفای ،بازیاابی و بهباود
تخصیص منابع و سازگاری با شرایط بعد از بحرانها» را مورد تأکید قرار دادهاند.
تعدد تأکیدات صاحد نظران بر هر مضمون که در پیشینههای این تحقیق ماورد بررسای
قرار گرفته است ،می تواند وزن هری

از مضامین را بارای کااربردی نماودن یا

جامع معین نماید .درنتیجه در این تحقیق پ

تعریا،

از استخراج مضامین فراگیر ،مشخص گردیاد

که مضمون «ثبات و سازگاری» با بیشترین فراوانی در محتوای مطالعات مورد تأکیاد اسات.
در این راستا مطابق بررسی پیشینهها ،در مطالعهای که استونسون و همکاران5انجام دادهاناد،
نشاندهنده وجود  25واته همخانواده در  120تعری ،مختلا ،تاابآوری باوده کاه در آن
مطالعه واتههای «توانایی و ساازگاری»6بیشاترین تکارار را در میاان واتگاان داشاته اسات.
همچنین در این پیشینهها مشخص شد که مطالعه فول  7نیز تمرکز مفهاوم تاابآوری را در
چشماندازهای مختل ،مورد بررسی قرار داده است ،بهطوری کاه در تاابآوری مهندسای،
1.Bruneau et al.
2.Robustness, Redundancy, Resourcefulness and Rapidity
3.Cabinet Office, Whitehall, London
4.Resistance, Reliability, Redundancy, Response and Recovery
5.Stevenson et al.
6. Ability and Adapt
7.Folke
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تمرکز بر بازیابی ،در تاب آوری اکوسیساتم ،تمرکاز بار ثباات و مقاومات و در تاابآوری
اجتماعی -اکولوتیکی ،تمرکز بر سازگاری ،انتقا  ،یادگیری و نوآوری بوده است.
تعداد استفادهها از مضامین فراگیر تحقیق (هفت مضمون به ترتید سیر زماانی مطالعاات از
سا  1۹73میالدی الی  201۹مایالدی و  13۹8شمسای ،در یا

نگااه کلای صاعودی باوده و

میانگین استفاده از این مضامین سه مرتبه بوده که کمتر از نص ،کل مضامین بوده کاه ایان سایر
صعودی عموماً کند پیش رفته ،اما در سا های  2012الی  2015میالدی این رشد قابال مالحظاه
بوده است .الزم به ذکر است در بررسی پیشینهها ،مطالعهای که بتواند غنی باودن مضاامین ذیال
تابآوری را در ی

سیر زمانی نمایش دهد ،در مطالعات داخلی و خارجی یافت نشد.

بنابراین به دلیل نقص در اراهه مفهوم تابآوری در پیشینههای مورد بررسی مطاابق دالیال
اشارهشده در باال و همچنین محتوای مندرج برای هر پیشینه که در جادو  2آماده باود ،ایان
تحقیق با ت ت

پیشینههای ذکرشده بهصورت مجزا تفاوت داشته ،در حالی که باا مجماوع و

تلفیق دیدگاههای صاحدنظران انطباق دارد .درنتیجه این نکته بسیار حااهز اهمیات اسات کاه
ی

جامعه ممکن است درخصوت یا

یاا تعادادی از مضاامین فراگیار مساتخرج از ایان

تحقیق ،عملکرد مناسبی داشته باشد ،اما این باهتنهاایی کاافی نیسات و عادم ارتقااء در کلیاه
مضامین بهصورت همزمان ،تابآوری کلی جامعه را کاهش مایدهاد .همچناین بایاد توجاه
داشت که هر مضمون مطابق آنچه که در جدو  3آمده بود ،در تعاری ،صاحدنظران اهمیت
مشخصی داشته و میبایست میزان تابآوری جوامع با تمرکز بار وزن هار مضامون ارزیاابی
شود .به عبارتی ارتقای ناموزون مضامین مختل ،در مسیر تابآوری جامعه ،خیلی به تابآور
شدن کلیت آن جامعه منجر نخواهد شد .درنهایت با توجه به اینکه بررسی مفهاوم تاابآوری
در تمامی پیشینههای این تحقیق با تمرکز بر مدیریت بحاران در جواماع باوده اسات ،مطاابق
واکاوی جایگاه مضامین تاب آوری در مراحل مختل ،بحران و نیز شرایط مختل ،عملکاردی
تابآوری ،ی
بحران و پ

الگوی مفهومی در جوامع تابآور با لحاظ مقاطع زمانی قبل از بحاران ،حاین
از بحران و نیز شرایط مختل ،عادی ،اضطراری و انتقاالی (گاذار کاه مضاامین

فراگیر تحقیق مطابق با جمعبندی تعاری ،پیشینهها در آن جانمایی شاده ،ترسایم گردیاد کاه
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این نمودار ضمن نمایش عملکرد سیستمهای تابآور ،بر دوره گاذار (تیییار -انتقاا

تأکیاد

ویژهای دارد .با این رویکرد جامعه تابآور میتواند از تجرباه تیییارات باهوجودآماده بارای
رسیدن به عملکرد بهتر استفاده نموده و بهجای بقا و حفظ خود در برابر عامل فشار یا تیییار،
با روشهای نوآورانهای به تیییرات واکنش نشان دهد که البته به این موضوع هم در نتایج این
تحقیق و هم در برخی از پیشینههای بررسیشده مربوک به سا های اخیر ،توجه ویژهای شاده
است .درنتیجه رویکرد این تحقیق ،به دلیل غنی بودن در حوزه مباانی ،الگاوی مناسابی بارای
سنجش تابآوری در مدیریت بحران جوامع در کلیه مراحل و حاالت مذکور خواهد بود.
پیشنهاد
 1با توجه به یافتههای تحقیق که نشاندهنده فراگیری مضاامین تااب آوری باوده و در
گذار از مفاهیم آسیدپذیری ،خطرپذیری و ...میباشد ،پیشانهاد مای گاردد در جواماع هام
بهصورت مستمر و هم بهصورت موردی در اجرای طارحهاای کاالن ،متوساط و کوچا ،
سنجش تابآوری مالک عمل قرار گیرد.
 2با توجه به جامعالشرایط بودن مفهوم تابآوری ،پیشنهاد میشاود رویکارد اقادامات
مدیریت بحران چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری با تمرکز کامال بار ابعااد و
مللفههای اجتماعات تابآور عملیاتی شود.
 3با توجه به تأکیدات هرکدام از مطالعات تابآوری بار بخشای از مضاامین ،پیشانهاد
می گردد چندین پژوهش مفهومی نیز با در نظر گرفتن نظرات خبرگان درخصوت وزن هار
مضمون صورت گرفته و تابآوری تنها با جامعیت مضامین مربوطه و بر پایه مفهومی قاوی
سنجش و ارزیابی گردد.
 4با توجه به اینکه بسیاری از طرحهای سنجشی تابآوری در حاوزههاای مختلا ،از
جامعه به عنوان مثا حوزه شهرسازی ،حوزه اجتماعی ،حوزه شریانهاای حیااتی (ازجملاه
آب ،برق ،گاز ،مخابرات و حملونقل و ...هرکدام به دلیال بخشاینگاری و جزهاینگاری
دچار تسلسل در یکی از مفااهیم ذیال تاابآوری باوده و درواقاع در یا

طارح ارزیاابی
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تابآوری ،به اشتباه موضوعاتی از قبیال آسایدپاذیری ،پایاداری ،ساازگاری ،خطرپاذیری
(ریس

مورد سنجش قرار میگیرد ،پیشنهاد میگردد سازمانهای متولی امر ،دساتورالعمل

ارزیابی جامعی را که بر پایه الگوی مفهومی غنی از تاب آوری مطابق نتایج این تحقیق باشد
را برای ارزیابی هم در شرایط عادی و هم در شرایط اضطراری با فوریت تدوین نمایند.
 5با توجه به برتری اجتماعات تابآور و مزایاای ارزیاابی معیاار تاابآوری ،پیشانهاد
میگردد در کلیه حوزهها و زیرحوزههای جامعه ،پژوهشها و مطالعاات کااربردی تنهاا باا
تمرکز بر ابعاد و مللفههای مستخرج از مضامین فراگیر تابآوری عملیاتی شود.
 6با توجه به اینکاه آماار و اطالعاات ناشای از سانجش تاابآوری مایتواناد مبناای
تصمیم گیری ها در کلیه ابعاد زیرساختی ،اجتمااعی ،اقتصاادی ،نهاادی و ...باشاد ،پیشانهاد
میگردد اطالعات مستخرج از ارزیابی تابآوری با تمرکز بر مباانی مفهاومی غنای ،توساط
سازمان معینی جمعبندی و در دسترس ذینفعان قرار گیرد.
تشکر و قدرداني
مقاله حاضر بخشی از رساله دکتری رشته مدیریت بحران مصوب دانشگاه شهید اشارفی
اصفهانی می باشد که در این راستا نویسندگان بر خود الزم میدانند از حمایتهای اعضاای
محترم گروه مدیریت دانشگاه تقدیر و قدردانی نمایند.
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