
 

 
 ملي امنیت علمي فصلنامه

 1400بهار  ،نهموسي شماره ،يازدهم سال

 259-288 صفحات از نهم مقاله

 

ی در مدیریت بحران آورتابسیر تکوین و تحول الگوهای مفهومی  :پژوهشي مقاله

 جوامع

11.39.9.320.1001.1.33292538.1400. 
 4زاده، رضا صالح3، شروين جمشيدي2، بهرام بيات1سعيد بشيري

 23/02/99ش: تاريخ پذير 26/01/99تاريخ دريافت: 

 چکيده
آور، باه  آوری، در اکثر مطالعات مدیریت بحران اجتماعاات تااب  با توجه به ماهیت چندوجهی و پیچیدگی مفهوم تاب

. درنتیجاه  گاردد ینما مشاهده  هاافتهباشد، نتایج قابل قبولی در یآوری میدلیل عدم مالحظات مفهومی که پایه سنجش تاب

 باشد.ع میآور در مدیریت بحران جوامبانی مفهومی، در تالش برای یافتن الگویی تاباین تحقیق با هدف تمرکز بر م

سااله باا    47پیشاینه منتخاد در باازه زماانی      80در این راستا، در تحقیق پیش رو، ضمن مرور منابع مختلا،، تعاداد   

وتحلیال آمااری در   ر، تجزیاه عیاین مضاامین فراگیا   بندی و بررسی شد و پا  از ت لیل مضمون، طبقهگیری از شبکه تحبهره

 ها صورت گرفت.راستای اهداف تحقیق در محتوای پیشینه

عنوان مضاامین فراگیار در   به« ثبات، پاسخ، بازیابی، کاردانی، افزونگی، خطرپذیری و سازگاری»ها، مضامین مطابق یافته

هاا، فراوانای   از هار مضامون در پیشاینه    ها و نیز بررسای میازان اساتفاده   وتحلیل دادهآور تعیین و ضمن تجزیهجوامع تاب

احل مختلا،  مضامین ثبات و سازگاری، با بیشترین تکرار در محتوای مطالعات تعیین شد. سپ  جایگاه هر مضمون در مر

رایط شا آوراناه شاامل   مدیریت بحران شامل قبل از وقوع، حین وقوع و پ  از وقوع و نیز حاالت مختلا، عملکارد تااب   

 تقالی تبیین و ترسیم گردید.عادی، اضطراری و ان

یی باه دلیال   تنهابهها رغم افتراق مضامین مستخرج از این تحقیق با محتوای هرکدام از پیشینهبهدرنهایت مشخص شد، 

نظران آن مطالعات انطباق داشاته و باه دلیال غنای باودن و      های صاحدها، این رویکرد با تلفیق دیدگاهنقص در مفاهیم آن

 باشد.بحران جوامع می آوری در مدیریت، الگوی مناسبی برای سنجش تابجامعیت در مبانی
 

                                                           
)نویساانده مساا و     دانشااگاه شااهید اشاارفی اصاافهانی، اصاافهان، ایااران    دانشااجوی دکتااری ماادیریت بحااران   .1

eh.bashiri@gmail.com 

 دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران یشناساستاد گروه جامعه .2

 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران .3

 فهان، ایراناستادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اص .4

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1400.11.39.9.3


 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1400، بهار ونهمییت ملی، سا  یازدهم، شماره سفصلنامه علمی امن / 260

 

 آوری، مدیریت بحران، الگو، جوامع.تاب  :هاکليدواژه

 مقدمه
شاود و  ها مطرح میهای آنراهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتآوری امروزه تاب

ها شکل گرفتاه اسات   ی در مورد آنهای سنجشی متفاوتها و الگوها، رویکردها، شاخصتعری،

های کاهش مخاطرات باید باه دنباا  ایجااد و    . بر اساس این نگرش، برنامه 138۹)رفیعیان و همکاران، 

آوری نیاز  آور باشند و در زنجیره مدیریت بحران به مفهاوم تااب  های جوامع تابتقویت ویژگی

های اجتمااعی  پذیری سیستمکامل آسید بینی. به علت عدم پیش Cutter et al., 2008)توجه کنند 

عناوان  تواناد باه  آوری مای نگر در مقابل مخاطرات، تااب های جامع و کلیو فراهم کردن ارزیابی

ها در برابار تیییارات، بادون فروپاشای در زماان بحاران مطارح شاود.         توانایی سازگاری سامانه

نگاری اسات و باه    ، ناوعی آیناده  آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطراتتاب

کناد  های سیاسی بارای رویاارویی باا عادم قطعیات و تیییار هام کما  مای         گسترش گزینش

Manyena, 2006; Berkes, 2007; Tompkins & Adger, 2004; Godschalk, 2003) .  بااا ایاان

هاای  پذیری سامانهآوری به دو دلیل در جوامع مهم است، نخست اینکه آسیدتوصی، تاب

، دوم اینکه مردم و  Foster, 1997)بینی نیست طور کامل قابل پیششده بهتماعی و فناوریاج

هاا و جاوامعی کاه کمتار     آور و در مواجه با حوادث بهتر از مکاان ها در جوامع تابدارایی

هاای  شهرها نمونه مهمی از جوامع نیازمند ارتقاای مللفاه   .کنندپذیر هستند، عمل میانطباق

آوری شهرها ایان  ریزی برای تابستند. در این چارچوب یکی از مزایای برنامهآوری هتاب

اسات کااه نیااازی بااه تمرکااز باار الگااوی خاات فاارم شااهری بااا توسااعه شااهری نیساات.   

فارد شاهرها و   دهد که با توجه باه شارایط منحصاربه   پذیری مذکور این اجازه را میانعطاف

نطبااق وجاود داشاته باشاد. ایان موضاوع       های توسعه، قدرت جوابگویی و توانایی ابرنامه

آوری هاای گونااگون کساد تااب    شود که خالقیت فکری برای اندیشیدن به راهموجد می

بار ایان   .  13۹0)صاالحی و همکااران،   ایجاد شود بدون اینکه در چارچوب خاصی محدود شود 

 عناوان آوری شهری، واقعیت اساسی در فرایناد مادیریت شاهرهای اماروزی باه     اساس تاب

 آید.های مختل، به شمار میهای اصلی و عمده استقرار جمعیت در مقابل مخاطرهکانون
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و ایجااد جواماع    2آور، معیشات تااب  1آورهای اخیر، مفاهیمی مانند اجتماع تااب در سا 

. اجتمااع    ,2006Manyena)صورت معمو  در متون علمای باه کاار رفتاه اسات      به 3آورتاب

ای گوناه های واردشده از خطر بهها و ضربهتوانایی تحمل شوکای است که آور جامعهتاب

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  از بحران و همچنین امکان و فرصت برای تیییار و  

آور جامعااه تاااب.  Davis, 2006 & Izadkhah)سااازگاری پاا  از بحااران را نیااز دارا باشااد 

هایی دارد که تمام مراحل قبل، حین و بعد از بحران را پوشش دهاد. در مقابال ایان    ویژگی

هاای واردشاده نیساتند. در    گیرند کاه قاادر باه تحمال شاوک     جوامع، جوامعی نیز قرار می

 شوند و قادر به سازگاری و پذیرش وضاعیت برگشت به وضعیت عادی دچار فروپاشی می

جواماع را باا مفااهیمی همچاون شاکنندگی،       جدید هم نیساتند. وضاعیت حااکم بار ایان     

ناپاذیری، نباود مقاومات، انحطااک، شکسات و      حساسیت، ناتوانی در تیییر، ضع، انعطاف

آ  اسات   آور در برابار ساانحه یا  ایاده    توان تبیین کرد. البته تصور جامعه تابانفعالی می

خااطرات طبیعای و انساانی ایمان     طاور کامال از م  اناد باه  توای هرگز نمییعنی هیچ جامعه

بینای و  آور ساانحه را پایش  . درواقع در فرایندی مساتمر، جامعاه تااب    Twigg,  2007)باشد

کند و در واکانش  دهد، از آن بازیابی پیدا میکند، به آن واکنش نشان میشوک را جذب می

آور جوامعی هستند کاه در تماام   . جوامع تابزندبه سوانح دست به نوآوری و پیشرفت می

پاذیری یا  بعاد    ای با هم مرتبط هساتند و آساید  گونهآور بوده و تمامی ابعاد بهابعاد تاب

طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دیگر ابعاد نیز تأثیرگذار باشد. از طرفی با توجه باه  تواند بهمی

هاای  ساتند کاه در آن مللفاه   ای ههاای پویاا و پیچیاده   ها به لحاظ اینکه ساامانه ماهیت آن

های اجتماعی و کالبادی  اجتماعی و فناوری با هم در تقابل بوده و ارتباک پویایی بین شبکه

زمان هم به وجه کالبدی و هام  . درنتیجه توجه ویژه و هم 13۹0)صالحی و همکاران، وجود دارد 

 آوری جوامع از ضروریات است.وجه غیرکالبدی در تاب

                                                           
1. Resilient Communities 

2. Resilient Livelihoods 

3. Building Community Resilience 
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کناد. زماانی کاه    هاای آن رهنماون مای   معه را به سامت محادودیت  جا آوریتابنبود 

هاای باازار کاه از    آوری جامعه تضعی، شود، اختالالتی نظیر بیماری، طوفان یا نوساان تاب

ای را باه ساامانه   قبل به سامانه شوک و صدمه وارد کرده بود، در این وضعیت فشار شکننده

بارد. چناین تیییارات    ی در مسیر جدید پیش مای سازد و آن را تا آستانه تیییر بنیادوارد می

)زیساات  اساساای در سااامانه باعاار تیییاارات اساساای در اکوسیسااتم و بنیادهااای معیشااتی

از ایان  .  13۹6)رکن الدین افتخاری و صاادقلو،  شود اقتصادی  و رفاه و آسایش مردم در جوامع می

ع در شارایط عادم   های اساسی در مادیریت منااب  آوری از ویژگیرو روشن است که تاب

تار از  قطعیت و تیییر بوده و بر این مبنا مدیریت مناابع از ایان طریاق حتای اماروز مهام      

آوری در علوم مختل،، هناوز تعریفای   تاب شود. به دلیل کاربرد گستردهگذشته تلقی می

تاوان اراهاه   های مختل، را داشته باشد، نمای که پذیرش عام و توافق اجتماع علمی رشته

گرفته نیز بر سر این مس له توافاق دارناد   همین دلیل، بسیاری از تحقیقات صورت داد. به

ای اسات کاه در   رشتهای و میانای پیچیده، پویا، چندبعدی، چندرشتهآوری پدیدهکه تاب

 د.زمان نوسان دار

اسات، اماا باا    آوری بیان شاده  با این توصی، تاکنون تعاری، متعدد و گوناگون از تاب

مختل، و با نگاهی عمیق به عماده مطالعاات فاوق، مشااهده      یههاینظرو ها هادگیدوجود 

آوری های مورد بررسی، فقط به ی  یا چند جنباه خاات از تااب   شود که در چارچوبمی

آوری اراهاه شاده اسات و هماین امار      طور کلی تعاری، ناقصی از مفهوم تابپرداخته و به

طاور مثاا  موضاوع    نشده و باه وری انجام آموجد شده تا ارزیابی مناسبی درخصوت تاب

بناابراین  پذیری، پایاداری و... اشاتباه گرفتاه شاود      آوری با موضوعاتی همچون آسیدتاب

هاا، مضاامین و رویکردهاای    نظریاه »پرسش اساسی در این زمینه عباارت اسات از اینکاه:    

و « شته است؟آوری جوامع در گذر زمان چگونه تکامل یافته و چه تحوالتی دامفهومی تاب

 تواناد الگاوی سنجشای مناسابی را در    توجه به مضامین خود می آوری باآیا تاب»نیز اینکه 

باا یا  روش   »درنتیجه هدف این تحقیق این اسات تاا   « جوامع اراهه دهد؟ مدیریت بحران

آوری را با لحاظ نماودن سایر تحاو  و تکاوین     های تابمناسد، تعاری،، مفاهیم و نظریه
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ظ مضمونی تحلیل نموده تا ضمن پاسخ به سلاالت مذکور، ی  الگوی مناساد  ها به لحاآن

 «.آوری در مدیریت بحران جوامع، تبیین گرددجهت ارزیابی تاب

 

 . مباني نظری۱

 مباني مفهومي

علمای اسات، بحار     آوری مربوک باه کادام حاوزه   در اینکه مفهوم تابآوری: الف( تاب

شناسی و برخی دیگر آن را متعلاق باه فیزیا     زه بوموجود دارد. برخی آن را مربوک به حو

پزشاکی و  آوری از قاوانین روان ای هام معتقدناد کاه واته تااب    عاده .  Rose,2004 )دانند می

 . et al Klein ,2003 ) شناسی گرفته شده است و مربوک به گارمزی، وارنر و اسمیت اسات روان

عناوان  مایالدی باه   1۹73در ساا    1نا  ذکرشده را نخساتین باار هولی   با این تفسیر اصطالح

 3هاای اجتمااعی، کاارپنتر   م  در نظاام  2000) 2دگار ا مفهومی اکولوتیکی مطرح کارده ساپ   

 -هااای اجتماااعیم  در نظااام 2003) 4محیطاای، باارکی  -هااای انسااانیم  در نظااام 2001)

م  811۹) 6مادت و تیمارمن  م  در مدیریت بحران کوتاه 2003و همکاران ) 5اکولوتی ، برن و

آوری های بلندمدت مانند تیییرات اقلیمی به کار گرفتند  به عباارت دیگار از تااب   در پدیده

عنوان ظرفیت بالقوه سیستم، جامعه یاا اجتمااع در معارخ مخااطرات بارای انطبااق باا        به

منظور رسیدن و با حفظ سطح قابل قبولی از عملکرد و ساختار مقاومت در برابر تیییرات به

در تعری، قانون جدید سازمان مدیریت بحاران کشاور نیاز     .ISDR, 2004) /(UNشودیاد می

توانایی ی  نظام یاا جامعاه در معارخ مخااطرات، بارای ایساتادگی، تحمال و        آوری تاب

دیده موقع جامعه آسیدسازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی ملثر و به

از واکااوی ایان    .« د»بناد   3: مااده  13۹8ن مدیریت بحران کشور، سازما جدید)قانون برشمرده شده است 

                                                           
1. Holling 

2. Adger 

3. Carpenter 

4. Berkes 

5. Bruneau 

6. Timmerman 
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  ظرفیات  1آوری به عوامال زیار بساتگی دارد.    توان چنین استنباک کرد که تابتعاری، می

شاده  میراث بیوفیزیکی و اجتماعی که منجر به تنوع گشاته و مسایرهای اثباات     2 انطباقی 

ریازی بلندمادت در بساتری از    دم برای برناماه مر   ظرفیت3 کند برای بازسازی را اراهه می

تعاد  باین بازخوردهاای ثابات کاه       4 شرایطی که عدم قطعیت و تیییر در آن وجود دارد 

های الزم برای تیییار را  ها و اختالالت است و نوآوری که فرصتحایل بین سیستم و تنش

ی تیییرهاای ماورد   ظرفیت الزم برای تطبیاق سااختارهای حااکمیتی بارا      5 کند فراهم می

 . (Gunderson and Hollding, 2002, Folke, 2003, Walker and ea al., 2006نیاز

ریازی جهات   مجموعه مفاهیم نظری و تدابیر عملی در ابعااد برناماه   :۱ب( مدیریت بحررا  

.  2004، 2)دپارتماان اماور بشردوساتانه ساازمان ملال     مقابله با بحران، قبل، حین و پ  از بحران اسات  

همچنین بر اساس تعری، مندرج در قانون جدید سازمان مدیریت بحران کشاور، مادیریت   

بینای،  ها و اقداماتی است که با هدف پایش بحران، نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه

پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاساخ کارآماد و باازتوانی و بازساازی پا  از وقاوع       

ساازمان مادیریت بحاران کشاور،      جدید)قانون گیرد ای صورت میخهصورت چرحوادث و سوانح به

 .« ث»بند  3: ماده 13۹8

 

 پیشینه مطالعات خارجي

  بررسای مطالعاات   »م  در مقاله خاود باا عناوان     2020) 3وی لیو و تاویان  سان

آوری را با دو رویکرد مفهومی در ، تاب«آوری شبکه زیرساخت حیاتی شهریتاب

عناوان یا  مقیااس    آوری را باه اند. او  اینکه تاببندی نمودهجوامع شهری طبقه

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    

تی در ایان  که خصوصیاتی نظیر سازگاری، قابلیت جذب و ظرفیت بازیاابی بایسا  

                                                           
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        

 باشد.مخاطرات می

 آوری در حال مسا له تااب   »م ، در مقاله خود باا عناوان    201۹) 1بولتز و همکاران

شامل ظرفیات مقاومات، ظرفیات     2، سه ویژگی تحت عنوان کلی پات«عصر جدید

هاا پیشانهاد   آوری سامانهبرای سنجش و ارزیابی تاب سازگاری و ظرفیت انتقا  را

 اند.نموده

  تعیااین »م ، در مقالااه خااود بااا عنااوان   2018) 3یااون ساااای واناا  و همکاااران

، پا  از مطالعاه خاات خاود در شاهرهای      «آورخصوصیات جوامع شهری تااب 

هاای  آنجل ، کوپنهاگ، شانگهای و سیدنی به این نتیجه رسیدند کاه ویژگای  لوس

پااذیری، هوشاامندی، آور شااامل چنااد تاابعیتی بااودن، انعطااف  امعااه تااب یا  ج 

بینی، مشارکت داشتن، باا در هام کانش داشاتن و تناوع میاان       محوری، پیشمردم

 باشد.ها میمللفه

  آناالیز مفهاومی   »م  در مقالاه خاود باا عناوان      2017) 4تونگلین وان  و همکااران

آوری را در دو بخش کمی تاب ، ضمن بررسی مطالعات پیشین، مفاهیم«آوریتاب

اند. در مطالعه ذکرشده بخش کمی شامل سنجش قابلیات  بندی نمودهو کیفی طبقه

اعتماد، پویایی، یکپارچگی، مهندسی، شان  و درخت احتما  رخادادها و بخاش   

 کیفی شامل بخش اکولوتیکی، بخش سیستم، بخش سازمانی و نهادی بوده است.

  گیاری کاارایی   انادازه »م  در مقاله خود با عناوان   2015) 5فتوره چی و میلرهوک

آوری را تواناایی مقاومات،   ، تااب «ونقل در بالیا با رویکرد یکپارچاه سیستم حمل

جذب و سازگاری در برابر اختالالت باا تأکیاد بار بازگشات باه عملکارد عاادی        

 دانند.می

                                                           
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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 شاده  ی مهندسای آورآنالیز تاب»م  در مقاله خود با عنوان  2014) 1فرانسی  و بکرا

آوری را عامال  هاا در بررسای تااب   ، گونااگونی دیادگاه  «های زیرساختو سیستم

پاذیری  ب   گیری آن دانسته و سه ظرفیت الا،  انطبااق  دشواری بررسی و اندازه

آوری معرفای  جذب  ج  بازگشت به حالت اولیه را دری  چارچوب تحلیل تااب 

 دارند.ها بیان میآن گیرینمایند و معیارهایی را برای اندازهمی

 ی  چارچوب بارای ارزیاابی   »م  در مقاله خود با عنوان  2013) 2رانهمکاو نو وبر

بر آوری باا تأکیاد   برای تابچوبی رچا، «ای جوامعآوری لرزهکمی و افزایش تاب

رویکرد مقاومات، افزونگای، تادبیر و    با ای های سازهروشبر پایه ات کاهش خطر

 .دهندسرعت پیشنهاد می

 چااارچوب اسااتراتژی »م  در مقالااه خااود بااا عنااوان   2012) 3رانهمکاو یان  او

ای را مرحلاه سهر ی  ساختا، «هاای زیرسااخت شاهری   ای برای سیساتم مرحلهسه

ند الگاو رو ین دهناد. در ا د میپیشنهای شهرهای آوری زیرساختتابتحلیل ای بر

ب تازسه مرحله با بهاد یدروکنش به ی  در وایرساختی زی  سامانه د عملکر

 شود.مییابی تقسیم زظرفیت باب و جذ، مت سامانهومقا

 ارزیااابی چناادوجهی »م ، در مقالااه خااود بااا عنااوان   2012) 4منااونی و همکاااران

، با اساتفاده  «آوری به منظور طراحی راهبردهای کاهش ریس پذیری و تابآسید

ENSUREگرفته در پروته از تحقیقات انجام
ی جوامع و ناواحی در  آور)بهبود تاب 5

منظاور  آوری را باه پذیری و تااب معرخ مخاطرات طبیعی و غیر فناورانه ، آسید

 صورت چندوجهی مورد بررسی قرار دادند.طراحی استراتژی کاهش خطر به

                                                           
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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 آوری بالیاا  درک و اجرای مفهوم تااب »م  در تحقیق خود با عنوان  2007) 1مایانگا

پذیری بیاان کارده اسات، یعنای     متضاد با آسیدآوری را مفهومی ، تاب«در جوامع

 آوری پایین است.پذیری باال باشد. تابوقتی آسید

 

 پیشینه مطالعات داخلي

 ( تبیااین مفهااوم، ابعاااد و »  در مقالااه خااود بااا عنااوان 13۹6محماادی و همکاااران

تعریا، را   40تعریا،،   100، پ  از بررسی تعداد «آوری اقتصادیهای تابمللفه

ریازی و  آوری اقتصاادی را شاامل برناماه   ل قرار داده و درنهایت تااب مبنای تحلی

تخصایص   آمادگی مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی، بازیابی و بهبود

اند. مبناای ایان تعریا،    ها تعری، نمودهمنابع و سازگاری با شرایط بعد از بحران

ان و ظرفیات  ر تقویت توهایی که باععبارت است از مجموعه اقدامات و سیاست

 شود.های اقتصادی میکشور برای مواجهه با نااطمینانی

 ( و  بررسای ابعااد، رویکردهاا   »  در مقاله خود با عناوان  13۹4رضایی و همکاران

آور را ، شاهر تااب  «آوری در جوامع شهری با تأکید بر ساوانح طبیعای  مفاهیم تاب

پذیری و ارتقای مدیریت ش آسیدوین در زمینه کاهعنوان یکی از رویکردهای نبه

عناوان بعادی کاه    اقتصادی به-بحران معرفی کرده و تأکید نموده که بعد اجتماعی

 ست.بیشترین ارتباک را با مردم و شهروندان دارد، دارای اهمیت بسیار زیاد ا

 آوری های تابسنجش ظرفیت»  در مقاله خود با عنوان 13۹4پور و عادلی )داداش

آوری قزوین را تعیین نمودند کاه در  های تاب، ظرفیت«ی قزویندر مجموعه شهر

آوری کالبادی، شااخص سارمایه    هاای بیمارساتان از بدعاد تااب    آن شاخص تخت

وکاار از بدعاد   آوری اجتماعی، شاخص مساحت مراکز کساد اجتماعی از بدعد تاب

آوری نهاادی، وضاعیت   آوری اقتصادی و شاخص عملکرد نهادی از بدعد تابتاب

 .ریزی قرار گیرندتری داشتند که باید در اولویت برنامهامناسدن

                                                           
1. Mayunga 
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 ( ابعااد و   ارزیابی و تحلیل»  در مقاله خود با عنوان 13۹2فرزاد بهتاش و همکاران

هاای مختلا،   آوری را در بخاش ، میزان تاب«شهر تبریزآوری کالنهای تابمللفه

ر ظ نظار نخبگاان از نظا   مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و این شاهر را باه لحاا   

 دانند.نمی آوری در وضعیت کامالً مطلوبتاب

 ( آوری و تبیاین مفهاومی تااب   »  در مقاله خود با عناوان  138۹رفیعیان و همکاران

  تعاااری،، رویکردهااا، «محااورسااازی آن در ماادیریت سااوانح اجتماااع شاااخص

 DROPبررسای کارده و ماد  ترکیبای      های سنجشی مختل، راها و مد شاخص

نگاری،  محور بودن، یکپارچههایی نظیر مکانرا با توجه به ویژگی CBDMکارتر و 

ترین مد  بر اساس رویکرد عنوان مناسدپذیری مردم در جوامع محلی بهمشارکت

 سازی اراهه نمودند.مفهومی و ساختار شاخص

 

 شناسي تحقيق. روش۲

ن  دایرکاات، پروکوهساات، سااای»هااای ای نظیاار پایگاااهدر ایاان مقالااه منااابع کتابخانااه

و مرکاز   1داک، مرکاز اطالعاات علمای جهااد دانشاگاهی     اسکوپوس، گوگل اسکوالر، ایران

 مورد واکاوی قرار گرفتند.« های مجل  شورای اسالمیپژوهش

استفاده شده است. این روش فراینادی بارای تحلیال     2در این تحقیق از روش تحلیل مضمون

کناد.  هایی غنی و تفصایلی تبادیل مای   راکنده و متنوع را به دادههای پهای متنی است و دادهداده

م  آن را  2001اساتیرلین  )  -شبکه مضامین، ابزار مناسبی در تحلیل مضامون اسات کاه آترایاد    

مناد  های ذیال را نظاام  ها بر اساس ی  رویه مشخص، مضمونتوسعه داده است. شبکه مضمون

هاای  ت کلیادی موجاود در ماتن ، ب  مضامون    های پایه )کادها و نکاا  کند: ال،  مضمونمی

هاای  های پایه  و ج  مضامون آمده از ترکید و تلخیص مضموندستدهنده )مقوالت بهسازمان

 . 13۹1زاده، )شیخعنوان ی  کل  های عالی دربرگیرنده اصو  حاکم بر متن بهفراگیر )مضمون

                                                           
1.Science Direct, Proquest, Scopus, Google Scholar, IRANDOC, SID 

2.Thematic Analysis 
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طاابق رویاه فاوق )شاناخت     با توجه به ماهیت متون، روش مورد استفاده در این مقاله م

  .1باشد )شکل   می3و فراگیر 2دهنده، سازمان1های پایهمضمون

 
 : فرايند تحلیل مضامین در تحقیق1شکل 

 

فتاه  شده در مطالعات تحقیق مورد بررسی قرار گردر مرحله بعدی مضامین فراگیر یافت

یگاه مضامین فراگیار در  آماری گردید. درنهایت جاوتحلیل تجزیه MiniTab 16افزار و با نرم

تم آورانه در جامعه و با لحااظ کاارکرد سیسا   مراحل مدیریت بحران و حاالت عملکرد تاب

 ترسیم گردید.
 

 هاوتحليل یافته. تجزیه۳

شناسای  ای مطاابق باا مناابع ذکرشاده در بخاش روش     پ  از بررسی مطالعات کتابخانه

ماورد از ایان مطالعاات     80منبع مرتبط انجام شد و سپ  تعداد  136تحقیق، واکاوی تعداد 

آوری داشاته و نیاز ب    هایی شامل ال،  محتوای معینای در بااب مفااهیم تااب    که ویژگی

ارجاعات آن بر اساس گزارش حاصل از پایگاه استنادی گوگل اسکوالر تعداد قابل توجهی 

بر اسااس ساا  انتشاار     4شودبرداری میهرهعنوان منبع معتبر از آن ببوده یا ج  در مقاالت به

هاا مرباوک باه ساا      تارین آن بندی گردید که قادیمی طبقه 1سازی و به شرح جدو  مرتد

 باشد.شمسی می 13۹8میالدی و  201۹میالدی و جدیدترین مربوک به سا   1۹73

                                                           
1.Basic 

2.Organizing 

3.Global 

بر « های اکولوتیکییستمآوری و پایداری ستاب»مطالعه هولین  با عنوان  1از جدو   1عنوان مثا  در ردی، . به4

بار ارجاع شده و ضمن داشتن تعری، مشخصی از مفهوم  14620اساس آخرین گزارش از گوگل اسکوالر تعداد 

 عنوان منبع معتبر در میان محققین شناخته شده است.آوری، بهتاب
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 ات مختل،آوری در مطالعها و مفاهیم تاب: تعاری،، نظریه1جدو  

ف
ردی

 

 نظرمحقق و صاحب

ف
ردی

 

 نظرمحقق و صاحب

ف
ردی
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 آوریهای مضامین تاببررسي و تحلیل يافته

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

 طاوری مضمون پایه استخراج شد. پ  از آن، مضامین پایه ترکید و تلخیص شده، باه  176

منظور تعیین اصو  حاکم بار  به بندی شد. درنهایتدهنده دستهمضمون سازمان 54که تعداد 

کاه شاامل ثباات،      2عنوان مضامین فراگیر اراهه گردید )شاکل  متن، تعداد هفت مضمون به

 باشد.میپاسخ، بازیابی، کاردانی، افزونگی، خطرپذیری و سازگاری 

 

 
 یآورتاب: استخراج مضامین فراگیر 2شکل 

 

 ز مطالعات تحقیق درخصوت مضامین فراگیر به شرح ذیال در ادامه تعاری، مستخرج ا

 گردد:اراهه می

ها و دیگار واحادهای تحلیال باه تحمال      به قدرت یا توانایی عناصر، سیستم :۱ثباتالف( 

 ,Bruneau)شاود سطح معینی از استرس یا تقاضا بدون رنج از افت یا زیان عملکرد گفته می

قاومت و ایساتادگی در مقابال نیارو و نامالیماات     به عبارتی دیگر به معنای وجود م   2003

. ثبات در ی  مفهوم کلی پابرجایی، نیرومنادی در قبال از    Godschalk, 2002)بیرونی است 

 ها در وقوع رخداد است.بحران و مقاومت و جذب آشفتگی

                                                           
1.Robustness 
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توانایی ساماندهی و برقراری دوباره عملکرد، با سرعت مناسد، بعد از ایجااد   :۱ب( پاسر  

م  بار   2007) 3عموم مطالعات ازجملاه برن او و همکااران    . 2ICLEI ,2011)باشد ت میشکس

 مقابله سریع بر پایه کاردانی تأکید دارند.

بازیابی درواقع برگرداندن سیستم به کارکرد نرما  خود پ  از وقاوع بحاران    :4ج( بازیابي

م  بار بازیاابی    2007ان ). عموم مطالعات ازجمله برن و و همکار McEntire, 2014)باشد می

 سریع بر پایه کاردانی تأکید دارند.

بنادی و بسایج   ظرفیت تجسم و عمل کردن، تشاخیص مشاکالت، اولویات    :5دانيد( کار

. کااردانی درواقاع    ICLEI, 2011) باشاد مای  منابع در هنگام ایجاد مشکل در عناصر سیستم

عناوان ابازار دساتیابی از آن    آوری بهبتدبیر و توانایی تأمین منابع بوده و در کلیه مراحل تا

 شود.بهره گرفته می

های پشاتیبانی اسات کاه در صاورت باروز      داشتن ظرفیت اضافی و سیستم :6ه( افزونگري 

افزونگای    13۹3)آقامحمادی و غیاثوناد،   دهاد  ها امکان حفظ کارکردهای محوری را مای آشفتگی

. افزونگای   McEntire, 2014)باشد یبرخورداری از ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی مناسد م

 آوری مطرح است.عنوان برآیند اقدامات در تمامی مراحل تاببه

یا ریس ، شان  )احتما   منجر شدن ی  خطر به حادثه یاا   خطرپذیری :7و( خطرپذیری

پاذیری، احتماا  تهدیاد و    آساید »درواقع خطرپاذیری تاابعی از   .  13۹5)زارع، سانحه است 

 صورت مستمر انجام شود.بایست بهه و میآن بود 8«پیامد

منظاور انطبااق و پاساخگویی مناساد در برابار تیییارات       ظرفیات الزم باه   :9ز( سازگاری

های خارجی و فرآیندهای درونی است تا در این مسیر توسعه نیز فراهم آمده از محرکپیش

                                                           
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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شاده و  گیری حاصال و یااد  نآماوخت درس ازتواند . سازگاری می Folke et al., 2010)گردد 

 منجر به نوآوری، ارتقاء و بهبود شود.

لی در مرحله بعدی در ی  بررسی موشکافانه، فراوانی مضامین فراگیار در تعااری، اصا   

 پیشینه  مورد بررسای قارار گرفتاه کاه نتاایج آن باه شارح جادو  ذیال          80منابع تحقیق )

  .2استخراج گردید )جدو  
ستخراج مضامین فراگیر در مطالعات تحقیق )يک= مضمون وجود دارد، صفر= مضمون : ا2جدول 

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

ف
ردی

 

 معيارها

ف
ال

 
 ز و ه د ج ب

ف
ردی

 
 معيارها

ف
ال

 
 ز و ه د ج ب

1 Holling, 1973 1 0 0 0 0 0 0 41 Longstaff, 2005 1 0 0 0 1 0 1 

2 Gordon, 1978 1 0 0 0 0 0 0 42 Pfefferbaum et 

al, 2005 
1 0 0 0 0 1 1 

3 Timmerman, 
1981 

1 1 1 0 0 0 0 43 Resilience 

Alliance, 2005 
1 0 1 1 0 0 0 

4 Pimm, 1984 1 1 1 0 0 0 1 44 UNISDR, 2005 1 0 0 1 0 1 1 

5 Wildavsky, 

1988 
0 0 1 0 0 0 1 45 Paton and 

Johnston, 2005 
0 0 0 0 1 0 1 

6 Masten et al, 

1990 
0 0 0 0 0 1 1 46 Davis and 

Izadkhah, 2006 
1 1 1 0 0 0 1 

7 Egeland et al, 

1993 
0 0 0 0 0 0 1 47 Fiksel, 2006 1 0 0 0 0 0 1 

8 Brown and 

kulig, 1996 
0 0 1 0 0 0 1 48 Folke, 2006 1 0 0 1 0 0 1 

۹ Brown and 

Mileti, 1997 
1 0 0 1 0 1 0 4۹ Foster, 2006 1 1 1 0 0 0 0 

10 Buckle, 1998 1 0 0 0 0 0 0 50 Manyena, 2006 0 0 0 0 0 1 1 

11 EMA 1998 0 0 1 0 1 0 0 51 Perrings, 2006 0 0 0 1 1 0 1 

12 Sonn and 

fisher, 1998 
0 0 0 1 0 0 1 52 Plane 2006 0 0 1 0 0 0 0 

13 Cornifort, 

1999 
0 0 0 1 1 0 1 53 TISP, 2006 1 0 1 0 0 1 0 

14 Kulig, 1999 0 0 0 0 0 0 1 54 Butler et al, 

2007 
0 0 1 0 0 0 1 

15 Adger, 2000 0 0 0 0 0 0 1 55 NOAA, 2007 0 0 0 1 0 1 1 
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ف
ردی

 

 معيارها

ف
ال

 
 ز و ه د ج ب

ف
ردی

 

 معيارها

ف
ال

 
 ز و ه د ج ب

16 Buckle et al., 

2000 
1 0 1 0 0 1 1 56 Pendall et al., 

2007 
1 0 1 0 0 0 1 

17 Carpentra et al, 

2000 
1 0 0 1 0 0 1 57 Rose, 2007 1 0 0 0 0 0 1 

18 
Center for 

Community 

Enterprise, 

2000 

1 1 0 0 0 0 0 58 Norris & 

Stevens, 2008 
0 1 1 0 0 0 1 

1۹ 
Department of 

human service, 

2000 
1 0 1 0 0 1 0 5۹ Derissen et al, 

2009 
0 0 0 1 1 0 0 

20 Luthar et al, 

2000 
0 0 0 0 0 0 1 60 Cutter et al, 

2010 
1 0 1 1 0 0 0 

21 Nyström et al., 

2000 
0 0 0 0 0 0 1 61 Pooley & 

Cohen, 2010 
0 0 0 1 1 0 0 

22 
Abel and 
Langston, 

2001 

1 0 0 0 0 0 0 62 Matsuoka and 

Shaw, 2011 
1 1 1 0 0 0 1 

23 Alwang et al, 

2001 
1 0 1 0 0 0 0 63 Fathi and Arefi, 

2012 
1 0 0 0 0 0 0 

24 Lebel, 2001 1 0 0 1 0 0 0 64 Martin, 2012 1 0 1 0 1 1 1 

25 Paton et al, 

2001 
0 0 0 1 1 0 1 65 UNESCAP, 

2012 
1 0 0 0 0 1 1 

26 Waller, 2001 0 0 0 1 1 0 1 66 Turner, 2013 0 0 1 0 1 1 0 

27 UN/ISDR, 

2002 
1 0 0 1 0 1 0 67 Zeng and Xiao, 

2013 
1 0 0 0 0 0 0 

28 Walker et al, 

2002 
1 0 0 1 1 0 1 68 Zhu and Ruth, 

2013 
1 0 0 0 0 0 0 

2۹ Bruneau et al, 

2003 
1 0 1 1 1 1 0 6۹ Karrholm et al, 

2014 
1 0 0 0 0 0 0 

30 Cardona et al, 

2003 
1 0 1 0 0 0 0 70 

Ouyang and 

Duenas-Osorio, 

2014 

1 0 0 0 0 1 1 

31 Godschalk, 

2003 
1 0 0 1 1 0 1 71 Kutum and Al-

Jaberi, 2015 
1 0 0 0 0 0 0 

32 Klein, 2003 1 0 1 0 0 0 1 72 Stevenson et al, 

2015 
1 1 1 0 0 1 1 

33 Pelling, 2003 0 1 0 0 0 0 1 73 Folke, 2016 1 0 1 0 0 0 1 

34 Quinlan, 2003 1 0 0 0 0 0 1 74 Mehmood, 2016 1 0 0 1 1 0 1 

35 Bodin and 

wiman, 2004 
0 0 0 0 0 0 1 75 Meerow et al, 

2016 
0 0 1 0 0 0 1 
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ف
ردی

 

 معيارها

ف
ال

 
 ز و ه د ج ب

ف
ردی

 

 معيارها

ف
ال

 
 ز و ه د ج ب

36 Henestra et al, 

2004 
1 0 1 0 1 1 1 76 Shao and Xu, 

2017 
0 0 1 0 0 0 1 

37 Ott and 

Doring, 2004 
1 0 0 0 0 0 0 77 

Spaans and 

Waterhout, 

2017 

1 0 0 0 0 0 1 

38 Adger et al, 

2005 
1 0 0 0 0 0 1 78 2018, 1RDI 1 0 1 0 0 0 1 

3۹ Allenby and 

fink, 2005 
1 0 0 0 0 0 0 7۹ Moghadas et al, 

2019 
1 1 1 0 0 0 1 

40 Davis, 2005 1 1 1 0 0 0 1 80 
قانون جدید مدیریت 

 13۹8بحران کشور، 
1 0 1 0 0 0 1 

 

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

حتاوای    در م4و  3و سازگاری با بیشترین فراوانی و مضمون پاسخ با کمترین تواتر )شکل 

 مطالعات وجود دارند.

 

 
 حقیقر در مطالعات تای درصد وجود مضامین فراگی: نمودار دايره3شکل 

 

                                                           
1. Resilient Design Institute 
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 ای فراواني مضامین فراگیر در مطالعات تحقیق: نمودار میله4شکل 

 

و پا  از طای    شاده مطالعه انجام 80گونه که مالحظه گردید پ  از بررسی تعداد همان

مضمون  در همان  7فرایند روش تحقیق، مضامین فراگیر استخراج و سپ  همین مضامین )

شده به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گرفته که به ترتید مضاامین ثباات،   مطالعات انجام

سازگاری، بازیابی، کاردانی، خطرپاذیری، افزونگای و پاساخ در اولویات مضاامین فراگیار       

جوامع شهری شناخته شد. اولویت درصد وجود مضامین مذکور در محتاوای   آوری درتاب

 آمده است. 3مطالعات به شرح جدو  

  
 آوری در مطالعات تحقیق: اولويت وجود مضامین فراگیر در تعريف تاب3جدول 

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول اولویت

 پاسخ افزونگی خطرپذیری کاردانی بازیابی سازگاری ثبات مضمون

 11 16 17 20 32 51 53 فراوانی

 ٪ 5/5 ٪ 8 ٪ 5/8 ٪ 10 ٪ 16 ٪ 5/25 ٪ 5/26 درصد

ها از مضامین فراگیار تحقیاق   شده، تعداد استفادهدر ادامه در هرکدام از مطالعات بررسی 

هاا از  یشاینه   به ترتید سیر زمانی پ5)هفت مضمون  تعیین و درنهایت نمودار ذیل )شکل 

شمسی تولید شد. در ی  نگااه کلای مطاابق     13۹8میالدی و  201۹میالدی الی  1۹73سا  

آنچه که در ترندالین نمودار نشان داده شده است، سیر صاعودی نسابی در اساتفاده از ایان     

 باشد.مضامین محرز می
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های آوری در پیشینهاز مضامین فراگیر مفهوم تاب : نمودار سیر زماني فراواني تجمعي استفاده5شکل 

 (2تحقیق )مطابق جدول 

 

 200در کل مطالعاات ماذکور، مضاامین فراگیار تعاداد       مطابق بررسی، مشخص شد که

خانواده واته استفاده شده و میانگین اساتفاده از ایان هفات    صورت اصل واته و هممرتبه به

استفاده در این منابع پنج مرتباه و کمتارین تعاداد     مضمون سه مرتبه بوده که بیشترین تعداد

  .4استفاده در منابع ی  مرتبه بوده است )جدو  
 

 : پارامترهای مورد بررسي مضامین فراگیر در سیر زماني مطالعات تحقیق4جدول 

 مقدار پارامتر ردیف

 80 شمسی 13۹8میالدی و  201۹تا  1۹73شده از سا  تعداد کل منابع و مطالعات بررسی 1

 200   در مطالعات تحقیقخانوادهاصل واته و همشده )تعداد کل مضامین استفاده 2

 3 تعداد میانگین استفاده از مضامین در مطالعات تحقیق 3

 5 تعداد حداکثر استفاده از مضامین در مطالعات تحقیق 4

 1 تحقیق تعداد حداقل استفاده از مضامین در مطالعات 5
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 آوریبررسي جايگاه مضامین به تفکیک مراحل بحران و حاالت عملکردی تاب

  و جدیاد  1387با نگاهی به مطالعات تحقیق و نیز اسناد باالدستی همچون قانون قدیم )

قبال  »بندی بحران شامل مراحال  گردد که مرحله  مدیریت بحران کشور، مشاهده می13۹8)

آوری شاامل  و نیاز شارایط مختلا، عملکاردی تااب     « ز وقوعاز وقوع، حین وقوع و پ  ا

ذکر گردیده اسات. درنتیجاه در ایان بخاش     « 1حالت عادی، حالت اضطرار و حالت انتقالی»

بندی آن در همین ضمن بررسی دقیق جایگاه و موقعیت هرکدام از مضامین فراگیر که جمع

  .5شده است )جدو   بندیتر در بخش تعاری، آمده، در جدو  ذیل طبقهتحقیق پیش
بر اساس  آوریبندی مضامین فراگیر بر اساس مراحل بحران و حاالت کارکردی تاب: طبقه5جدول 

 های تحقیقيافته

مراحل 
 بحرا 

شرایط 
 )حالت(

 آوری بر اساس واکاوی در تعریف و مفهوم هر مضمو جایگاه مضامين در تاب

 در همه مراحل و حاالت و حالت هر مرحلهبه تفکيک 

قبل
ی 
عاد

 الف( ثبات 
 )پابرجایی و نیرومندی قبل از وقوع 
 )مقاومت و جذب در وقوع رخداد 

ي
دان

ار
 ک

د(
 به 

 و
بع
منا
ن 
أمی
ی ت

نای
توا
و 
ر 
دبی
)ت

ی 
یاب
ست
ر د
بزا
ن ا
نوا
ع

 

ي
نگ

زو
 اف

ه(
 

ت 
اما
قد
د ا
آین
 بر
 و
ی
ور
مح
رد 

رک
 کا
ظ
حف
ی 
برا
اد 
ماز
ت 

رفی
)ظ

 

ی
ذير

طرپ
 خ

و(
 

سن
(

د
سی
ش آ

ج
 به
ید
هد
د ت
یام
و پ
  
ما
حت
، ا
ری

ذی
پ

ر 
تم
مس
ور 

ط
 

  وقوع رخداد 

حین
 

ضطرار
ا

 ب( پاسخ 
 گیری از کاردانی است )تأکید بر مقابله سریع با بهره

  از وقوع
پ

 

 ج( بازيابي
 گیری از کاردانی است )تأکید بر بازیابی سریع با بهره

انتقالی
 

 ز( سازگاری
بااه قباال و انطباااق، مستندسااازی تجربیااات و )اعااده  
 د و ارتقاء ها و سپ  بهبوآموختهدرس

                                                           
گیری از ضمن انطباق با شرایط جدید و با بهرهمنظور از حالت انتقالی، شرایطی است که سیستم، پ  از بحران، . 1

ها، رو به بهبودی بوده که نتیجه آن نوآوری و ارتقاء در سیستم خواهد بود )دوره آموختهتجربیات و یادگیری درس

 دوره تیییر . -گذار
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آوری و نیز با بررسی جایگاه درنهایت پ  از بررسی مضامین فراگیر در مفهوم تاب

آوری در هر مضمون که به تفکی  مراحل بحاران و حااالت مختلا، عملکاردی تااب     

دهنده جایگاه هرکدام از مضامین ل که نشان  آمده است، نمودار ذی5جدو  باال )جدو  

در مراحل و حاالت مذکور در محور افقای   1«ال، الی ز»گانه با نشان حروف ابجد هفت

باشد، ترسیم گردیاد  و نیز کارکرد سیستم با تمرکز بر بروز رخداد در محور عمودی می

پا  از وقاوع    . به عبارتی کارکرد هرکدام از مضامین در مراحل قبل، حین و 6)شکل 

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

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

آوری افزونگی و خطرپذیری در کلیه مراحل بحران و حاالت مختل، عملکاردی تااب  

ن ثبات، پاسخ، بازیاابی و ساازگاری باه تفکیا      جاری بوده، در حالی که چهار مضمو

. اسات بارداری  آوری قابل بهرهمراحل مختل، بحران و حاالت مختل، عملکردی تاب

های مورد بررسی، بر مضمون سازگاری و محتاوای  همچنین با توجه به اینکه در پیشینه

اء، بهباود و  ها و نیز ارتقآموختهمفهومی آن شامل انطباق، یادگیری از تجربیات و درس

عملکرد نوآورانه تأکید ویژه شده است، روند مضمون سازگاری در نماودار ماذکور باا    

صورت مشخص در بخش انتقالی و با توجه به کارکرد تمرکز بر محتوای مفهومی آن به

 سیستم، ترسیم گردیده است.

                                                           
 . ال،  ثبات، ب  پاسخ، ج  بازیابی، د  کاردانی، ه  افزونگی، و  خطرپذیری، ز  سازگاری1
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 آوری، بحران و حاالت مختل، عملکردی تابآوری در مراحل مختل: نمودار سیر مضامین تاب6شکل 

 

 گيری. نتيجه4

آوری شده در تعری، دقیق و کاربردی مفهاوم تااب  های بررسیرغم عدم توجه پیشینهبه

مضامون  هاای خاات هار جامعاه و وزن هار      طور عمده، بدون درنظرگرفتن ویژگای که به

آوری ادهای تااب توان گفت کاه مضاامین مشاترکی در تماام رویاد     صورت گرفته است می

وجود دارد. تمامی تالش این تحقیق تمرکز بر خصوصیات یا  تعریا، جاامع و کامال از     

آوری جواماع فاراهم   آوری بود تا ی  الگوی مناسد در راساتای ارزیاابی تااب   مفهوم تاب

ثباات، پاساخ، بازیاابی، کااردانی، افزونگای،      »شامل مضامین فراگیر  های تحقیقگردد. یافته

 80هاای منتخاد )  که برداشاتی از تعااری، مساتتر در پیشاینه    بوده « ازگاریخطرپذیری، س

تا   نظار از دیادگاه تا    ساله باوده اسات، صارف    47شده  طی بازه زمانی پیشینه بررسی
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هاای  هاا و دیادگاه  توان گفت که با مجماوع و تلفیقای از نظریاه   ها، مینظران پیشینهصاحد

صورت جداگاناه آماده اسات، انطبااق دارد.     ا بههمتخصصان امر این حوزه که در آن پیشینه

نگری، با مشکل عدم تکامل هام در  تنهایی اغلد به دلیل جزهیها هرکدام بهالبته این پیشینه

هاا، دیادگاه   حوزه مفاهیم ایستا و هم در حوزه مفاهیم پویا مواجاه هساتند کاه ازجملاه آن    

را لحااظ   2«کاردانی و سارعت عمال  ثبات، افزونگی، »های است که مللفه 1برون و و همکاران

با عنوان ارتقاای   3نموده است، در حالی که در دستورالعملی که توسط کابینه وایت ها  لندن

 4«مقاومت، قابلیت اعتماد، افزونگی و پاساخ و بازیاابی  »های آوری منتشر شده، بر مللفهتاب

همکااران در سال    آوری تصریح گردیده و در مطالعه دیگری نیز محمادی و در مفهوم تاب

تعریا، را مبناای تحلیال قارار داده و درنهایات مضاامین        40در مقاله خاود تعاداد    13۹6

ریزی و آمادگی مواجهه، مقاومت و مقابله در برابار اثارات منفای، بازیاابی و بهباود      برنامه»

 اند.را مورد تأکید قرار داده« هاتخصیص منابع و سازگاری با شرایط بعد از بحران

های این تحقیق ماورد بررسای   نظران بر هر مضمون که در پیشینهأکیدات صاحدتعدد ت

تواند وزن هری  از مضامین را بارای کااربردی نماودن یا  تعریا،      قرار گرفته است، می

پ  از استخراج مضامین فراگیر، مشخص گردیاد  جامع معین نماید. درنتیجه در این تحقیق 

ن فراوانی در محتوای مطالعات مورد تأکیاد اسات.   با بیشتری« ثبات و سازگاری»که مضمون 

اناد،  انجام داده 5ای که استونسون و همکارانمطالعهها، در در این راستا مطابق بررسی پیشینه

آوری باوده کاه در آن   تعری، مختلا، تااب   120خانواده در واته هم 25دهنده وجود نشان

رار را در میاان واتگاان داشاته اسات.     بیشاترین تکا   6«توانایی و ساازگاری »های مطالعه واته

آوری را در نیز تمرکز مفهاوم تااب   7ها مشخص شد که مطالعه فول همچنین در این پیشینه

آوری مهندسای،  کاه در تااب  طوری اندازهای مختل، مورد بررسی قرار داده است، بهچشم

                                                           
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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آوری تااب  آوری اکوسیساتم، تمرکاز بار ثباات و مقاومات و در     تمرکز بر بازیابی، در تاب

 اکولوتیکی، تمرکز بر سازگاری، انتقا ، یادگیری و نوآوری بوده است. -اجتماعی

ها از مضامین فراگیر تحقیق )هفت مضمون  به ترتید سیر زماانی مطالعاات از   تعداد استفاده

و  شمسای، در یا  نگااه کلای صاعودی باوده       13۹8مایالدی و   201۹میالدی الی  1۹73سا  

این مضامین سه مرتبه بوده که کمتر از نص، کل مضامین بوده کاه ایان سایر     میانگین استفاده از

میالدی این رشد قابال مالحظاه    2015الی  2012های صعودی عموماً کند پیش رفته، اما در سا 

ای که بتواند غنی باودن مضاامین ذیال    ها، مطالعهبوده است. الزم به ذکر است در بررسی پیشینه

 ر زمانی نمایش دهد، در مطالعات داخلی و خارجی یافت نشد.آوری را در ی  سیتاب

های مورد بررسی مطاابق دالیال   آوری در پیشینهبنابراین به دلیل نقص در اراهه مفهوم تاب

آماده باود، ایان     2شده در باال و همچنین محتوای مندرج برای هر پیشینه که در جادو   اشاره

رت مجزا تفاوت داشته، در حالی که باا مجماوع و   صوهای ذکرشده بهت  پیشینهتحقیق با ت 

نظران انطباق دارد. درنتیجه این نکته بسیار حااهز اهمیات اسات کاه     های صاحدتلفیق دیدگاه

ی  جامعه ممکن است درخصوت یا  یاا تعادادی از مضاامین فراگیار مساتخرج از ایان        

عادم ارتقااء در کلیاه     تنهاایی کاافی نیسات و   تحقیق، عملکرد مناسبی داشته باشد، اما این باه 

دهاد. همچناین بایاد توجاه     آوری کلی جامعه را کاهش مای زمان، تابصورت هممضامین به

نظران اهمیت آمده بود، در تعاری، صاحد 3داشت که هر مضمون مطابق آنچه که در جدو  

آوری جوامع با تمرکز بار وزن هار مضامون ارزیاابی     بایست میزان تابمشخصی داشته و می

آور آوری جامعه، خیلی به تاببه عبارتی ارتقای ناموزون مضامین مختل، در مسیر تابشود. 

آوری شدن کلیت آن جامعه منجر نخواهد شد. درنهایت با توجه به اینکه بررسی مفهاوم تااب  

های این تحقیق با تمرکز بر مدیریت بحاران در جواماع باوده اسات، مطاابق      در تمامی پیشینه

آوری در مراحل مختل، بحران و نیز شرایط مختل، عملکاردی  ین تابواکاوی جایگاه مضام

آور با لحاظ مقاطع زمانی قبل از بحاران، حاین   آوری، ی  الگوی مفهومی در جوامع تابتاب

بحران و پ  از بحران و نیز شرایط مختل، عادی، اضطراری و انتقاالی )گاذار  کاه مضاامین     

ها در آن جانمایی شاده، ترسایم گردیاد کاه     پیشینه بندی تعاری،فراگیر تحقیق مطابق با جمع
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انتقاا   تأکیاد    -آور، بر دوره گاذار )تیییار  های تاباین نمودار ضمن نمایش عملکرد سیستم

وجودآماده بارای   تواند از تجرباه تیییارات باه   آور میبا این رویکرد جامعه تاب ای دارد.ویژه

بقا و حفظ خود در برابر عامل فشار یا تیییار،  جای نموده و به رسیدن به عملکرد بهتر استفاده

که البته به این موضوع هم در نتایج این ای به تیییرات واکنش نشان دهد های نوآورانهبا روش

ای شاده  های اخیر، توجه ویژهشده مربوک به سا های بررسیتحقیق و هم در برخی از پیشینه

بودن در حوزه مباانی، الگاوی مناسابی بارای     درنتیجه رویکرد این تحقیق، به دلیل غنی  است.

 آوری در مدیریت بحران جوامع در کلیه مراحل و حاالت مذکور خواهد بود.سنجش تاب

 

 پیشنهاد

آوری باوده و در  دهنده فراگیری مضاامین تااب  های تحقیق که نشان  با توجه به یافته1

گاردد در جواماع هام    د مای باشد، پیشانها پذیری، خطرپذیری و... میگذار از مفاهیم آسید

هاای کاالن، متوساط و کوچا ،     صورت موردی در اجرای طارح صورت مستمر و هم بهبه

 آوری مالک عمل قرار گیرد.سنجش تاب

شاود رویکارد اقادامات    آوری، پیشنهاد میالشرایط بودن مفهوم تاب  با توجه به جامع2

با تمرکز کامال بار ابعااد و    مدیریت بحران چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری 

 آور عملیاتی شود.های اجتماعات تابمللفه

آوری بار بخشای از مضاامین، پیشانهاد       با توجه به تأکیدات هرکدام از مطالعات تاب3

گردد چندین پژوهش مفهومی نیز با در نظر گرفتن نظرات خبرگان درخصوت وزن هار  می

ت مضامین مربوطه و بر پایه مفهومی قاوی  آوری تنها با جامعیمضمون صورت گرفته و تاب

 سنجش و ارزیابی گردد.

هاای مختلا، از   آوری در حاوزه های سنجشی تاب  با توجه به اینکه بسیاری از طرح4

هاای حیااتی )ازجملاه    عنوان مثا  حوزه شهرسازی، حوزه اجتماعی، حوزه شریانجامعه به

نگاری  نگاری و جزهای  ه دلیال بخشای  ونقل  و... هرکدام بآب، برق، گاز، مخابرات و حمل

آوری باوده و درواقاع در یا  طارح ارزیاابی      دچار تسلسل در یکی از مفااهیم ذیال تااب   
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پاذیری، پایاداری، ساازگاری، خطرپاذیری     آوری، به اشتباه موضوعاتی از قبیال آساید  تاب

ل های متولی امر، دساتورالعم گردد سازمانگیرد، پیشنهاد می)ریس   مورد سنجش قرار می

آوری مطابق نتایج این تحقیق باشد ارزیابی جامعی را که بر پایه الگوی مفهومی غنی از تاب

 را برای ارزیابی هم در شرایط عادی و هم در شرایط اضطراری با فوریت تدوین نمایند.

آوری، پیشانهاد  آور و مزایاای ارزیاابی معیاار تااب      با توجه به برتری اجتماعات تاب5

ها و مطالعاات کااربردی تنهاا باا     های جامعه، پژوهشها و زیرحوزهه حوزهگردد در کلیمی

 آوری عملیاتی شود.های مستخرج از مضامین فراگیر تابتمرکز بر ابعاد و مللفه

تواناد مبناای   آوری مای   با توجه به اینکاه آماار و اطالعاات ناشای از سانجش تااب      6

، اقتصاادی، نهاادی و... باشاد، پیشانهاد     ها در کلیه ابعاد زیرساختی، اجتمااعی گیریتصمیم

آوری با تمرکز بر مباانی مفهاومی غنای، توساط     گردد اطالعات مستخرج از ارزیابی تابمی

 نفعان قرار گیرد.بندی و در دسترس ذیسازمان معینی جمع

 

 تشکر و قدرداني

مقاله حاضر بخشی از رساله دکتری رشته مدیریت بحران مصوب دانشگاه شهید اشارفی  

های اعضاای  دانند از حمایتباشد که در این راستا نویسندگان بر خود الزم میاصفهانی می

 محترم گروه مدیریت دانشگاه تقدیر و قدردانی نمایند.
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