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 سرعت در حال تغییر، انطباق دهد؛  دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به
روش  در این مقاله سعی شده است به. بدون از دست دادن کارکرد خود

                                                
 e_samaram@yahoo.com ).   نویسنده مسئول ( استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی*

  s86.mansuri@gmail.com  .    ریزي رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی  کارشناسی ارشد برنامه**
  



  
  
  
  
 1396  پاییز،32شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     2 

هاي اخیر در این   که در سال اي مروري بر کتب و مقاالت معتبر علمی  کتابخانه
هاي   آوري اجتماعی و شاخص اند، داشته و تعاریف تاب حوزه منتشر شده

آگاهی از مباحث، تالش و تجارب . گیري این مفهوم معرفی گردد اندازه
ها و   ریزي ها، برنامه  گذاري تواند در سیاست می هاي دیگر در این حوزه  کشور

  . ها مفید و موثر واقع شود ی آنحتی اقدامات اجرایی و ارزیاب
آور،   پذیري، جوامع تاب    آوري، آسیب   تغییرات، مخاطرات، تاب   :ي کلیدي ها    واژه

   .ها  شاخص
  

  بیان مسئله 
هاي بسیاري مواجه هستیم و هر روز بر   کنیم که با مخاطرات و تنش می در جهانی زندگی 

توانیم  شود که امروزه ما نمی می هم این مسئله زمانی م .شود می ها افزوده   شدت این تنش
اي از  در وضعیتی که با مجموعه. العمل نشان دهیم وقوع تغییرات، عکس سادگی نسبت به به

اي مواجه هستیم که مدام در حال تغییر هستند، سازگاري با  ه هاي جدید و پیچید فشار
ین موضوع براي ا. آیدحساب می تنها ضروري است؛ بلکه فرصت به تفکرات راهبردي، نه

ها باعث در معرض خطر قرار گرفتن سالمت،  جوامع، عواملی اساسی هستند که نبود آن
 :Platt, 2013(گردد   موفقیت و کامیابی آن جامعه میهمچنینوحدت اجتماعی، ثبات آن و 

آوري در کنار  سازي و تاب هاي اخیر مباحث مربوط به مقاوم  بر همین مبنا در سال). 5
برخوردار  ها و نظریات مطرح و در مبادي نظري و آکادمیک از جایگاه مهمی   یهسایر نظر

  ).306: 1394و همکاران،  پیغامی (گشته است 
، 2008خصوص بعد از ایجاد بحران مالی  هاي اخیر به   در سالآن کهتر  نکته مهم

سیاسی، ها مثل حوزه   مخاطرات و تغییرات ایجاد شده در حوزه اقتصادي بر سایر حوزه
گزارش بانک جهانی، . (زیست محیطی و مخصوصاً حوزه اجتماعی اثرگذار بوده است

هاي اقتصادي و   هاي گسترده، محرومیت  فقر، تورم افسارگسیخته، بیکاري) 3: 2010
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هاي مالی اخیر است که   هاي بحران هاي زندگی از جمله پیامد  افزایش سرسام آور هزینه
چون روابط  هاي اجتماعی هم  سمت بحران اشد که فرد را بهتواند عاملی ب می هر یک 

  ).18: 1387ایزدي، (ناسالم، بزهکاري و خشونت، سوق بدهد 
ها و   لحاظ ارتباطاتی که با دنیاي خارج دارد از اثرگذاري تنش کشور ما نیز به

 کیال،(هاي اخیر ایجاد شده خصوصاً در حوزه اقتصادي، در دنیا مستثنی نیست   بحران
هاي اقتصادي، مشکالت   دلیل ورشکستگی و تعطیلی بنگاه کاري کارگران به بی). 43: 1387

هاي ضروري، نوسانات قیمتی  هاي اولیه براي تولید کاال  و موانع در تأمین دارو و نهاده
هاي اخیر بر  ترین مشکالتی بوده است که طی سال مهم... شدید در بازار کاال و خدمات و 

با . را تحت تأثیر خود قرار داده است  ده و معیشت و زندگی اجتماعی آنانمردم تحمیل ش
ریزان اجتماعی کشور، توجه و عنایت ویژه به به  وجود چنین شرایطی مسلما براي برنامه

سازي اجتماعی  ریزي در راستاي مقاوم گذاري و برنامه آوري در امر سیاست مقوله تاب
  . کشور، امري مهم و ضروري خواهد بود

هاي   هاي اقتصادي بر افزایش آسیب  دلیل همین ضریب باالي اثرگذاري بحران به
ها، امروز در کنار تحقیقات و مطالعات گسترده در   اجتماعی و روند رو به رشد این آسیب

هاي بسیاري نیز در حوزه  ادبیات   آوري اقتصادي، تحقیق و پژوهش حوزه ادبیات تاب
رو آن خواهد بود، اوال مروري بر  هدف مقاله پیش. رفته استآوري اجتماعی انجام گ تاب

آوري اجتماعی داشته باشد و به این سؤال پاسخ دهد که تعریف مفوم  ادبیات تاب
را مورد ارزیابی  گیري این مفهوم هاي اندازه   آوري اجتماعی چیست؟ و سپس شاخصه تاب

آوري  ه شده در حوزه ادبیات تابارائ می  هاي مفهو  ترین مدل تحلیلی قرار داده و مهم
  . اجتماعی را معرفی نماید
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  یشینه تحقیقپ
ـ پژوهشی در ایران،  هاي مقاالت علمی   ها و فصلنامه  هاي مکرر در کتابخانه  رغم بررسی به

اما تحقیق در حوزه . آوري اجتماعی منتشر نشده است اي با عنوان تاب کتاب یا مقاله
مورد استقبال زیادي قرار گرفته و کتب و  در سایر مراکز علمی آوري اجتماعی  ادبیات تاب

ها که براي  مقاالت متعددي در این حوزه منتشر شده است که در ادامه به برخی از آن
  : گردد می اند اشاره  گیري این تحقیق مؤثر بوده شکل

) 2012(، »ها  ها و سازمان  آوري اجتماعی حکومت تاب: ها سازگاري نهاد«ـ کتاب 
هاي مختلف از جمله حوزه زیست محیطی، اقتصادي   هاي اخیر در حوزه  تغییرات و بحران

هاي ایجاد شده در یک حوزه بر سایر   شود، شوك می و اجتماعی را بررسی کرده و یادآور 
  . هاي زندگی نیز اثرگذار خواهد بود  حوزه

براي تعیین  ی م  رویکردي مفهو.P.E.O.P.L.E.S: آوري چارچوب تاب«ـ مقاله 
گیري   که ابزاري براي اندازهPEOPLES می  مدل مفهو) 2011(، »آوري جامعه کمیت تاب

که  در  نحوي به. کند می هاي مختلف اجتماعی است را معرفی   آوري اقتصادي در الیه تاب
جمعیت و : این مدل، هر کدام از حروف نشانگر یک شاخص و سرنام است که عبارتند از

، 3یافته ، خدمات دولتی سازمان 2اکوسیستمی/ محیطی ، ابعاد زیست 1عیتیساختار جم
و سرمایه 6توسعه اقتصادي5، سبک زندگی و شایستگی جامعه، 4هاي فیزیکی  زیرساخت

  . 7فرهنگی و اجتماعی
، »ها  شناخت آسیب: المللی هاي رفاهی در اقتصاد بین  احیا و پیشرفت دولت«ـ مقاله 

ها   هاي اخیر و اثرگذاري این بحران  هاي اقتصادي سال  ها و بحران  راجع به شوك) 2000(

                                                
1. Population 
2. Environmental 
3. Organization 
4. Physical 
5. Lifestyle 
6. Economic 
7. Social/ Cultural 
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هاي رفاهی نسبت به   عبارتی دولت به. کند می بر مسائل رفاهی و اجتماعی جوامع بحث 
  . دهند می ها واکنش نشان  المللی، مقابله و به آن تغییرات گسترده در اقتصاد بین

 رفاهی در استرالیا، دانمارك، نیوزلند و هاي  تغییرات سیاست: آوري تاب«ـ مقاله 
ساز  هاي اقتصادي اخیر زمینه  ها و بحران  کند تنش می نیز تاکید ) 2004(، »سوییس

پاسخگوي  هاي قدیمی   ها و سیاست  که مدل صورتی به. هاي اجتماعی شده است  بحران
 شرایط جدید هاي رفاهی ناگزیرند خود را با  وجود آمده نیستند و دولت تغییرات به

  . سازگار کنند

 چارچوب نظري
درپی اقتصادي در دنیا، ضرورت بحث و پرداخت به نظریات و  هاي پی  ها و تنش بحران

هاي مختلف اقتصادي و سیاسی و البته   آوري را در زمینه پذیري و تاب هاي انعطاف  ایده
ی به توسعه و که بسیاري از جوامع جهت دستیاب نحوي به. اجتماعی را سبب شده است

ها را در   ها و آسیب پذیر و مقاومتی در برابر تغییر هاي انعطاف  سازي سیاست موفقیت، پیاده
 ).Briguglio et al, 2000(اند  دستور کار خود قرار داده

هاي اجتماعی و در نهایت بر هم خوردن رفاه   ها و بحران  که آسیب  از آنجایی
هاي اقتصادي است، ضرورت ورود ادبیات   اناجتماعی، یکی از تبعات سنگین بحر

هاي اجتماعی به امري غیر قابل اجتناب تبدیل   گذاري ریزي و سیاست آوري به برنامه تاب
ها و   گیران جهت بازسازي روش که امروز تالش تصمیم طوري به. شده است

شهود و قابل ها امري م  ها و تنش هاي اجتماعی در مواجهه و مقابله با فشار  گذاري سیاست
  )Andersen, 1999& Scharpf, 2000.(بررسی است 

سازي و ایجاد ثبات و  توان استنباط کرد که با افزایش مقاوم می گونه  در نهایت این
هاي یک جامعه   ها و پتانسیل  توان ظرفیت می ها، ریسک و خطرات،   سازگاري در برابر تنش

صورت  در این. بینی نشده استفاده کرد هاي پیش  ها در برابر شوك را بازسازي کرد و از آن
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پذیري اجتماعی آن جامعه از  پذیري سیستم اجتماعی بیشتر باشد، آسیب هرچه انعطاف
  . ها کاهش خواهد یافت  ها و تنش  بحران

  روش تحقیق
رو جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق و استخراج تعریف ارائه شده از   در پژوهش پیش

گیري  هاي معرفی شده براي سنجش و اندازه  ها و مدل  اجتماعی، شاخصآوري  مفهوم تاب
تحقیقات  می  اي در تما تحقیق کتابخانه. اي استفاده شده است این مفهوم از روش کتابخانه

ها در بخشی از فرآیند تحقیق، یعنی  گیرد، ولی در بعضی از آن می مورد استفاده قرار  علمی 
ها  شود و در بعضی از آن می هشی، از این روش استفاده مطالعه ادبیات و سوابق پژو

اي است و از آغاز تا انتها، متکی بر  موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه
در این نوع تحقیق، بیشتر محقق در ). 1391نیا، حافظ(اي است  هاي تحقیق کتابخانه  یافته

هایی که دیگران مطرح   ها و مدل ها، راهکار  ها و نظریه  پی آن است که با استفاده از دیدگاه
با توجه به . اند به آگاهی جدید دست یابد و از این طریق به پرسش خود پاسخ دهد کرده

ها را مرور  ها بودند که پژوهشگران باید آن   در گذشته، منابع اطالعاتی در کتابخانهاین که
بر ). 1391خاکی، (مشهور شده است اي   کردند، این نوع تحقیق به کتابخانه می و بررسی 

و  اي، کتب و مقاالت معتبر علمی  کارگیري روش کتابخانه همین مبنا در مقاله حاضر با به
آوري اجتماعی  هاي اخیر در حوزه تاب  المللی که خصوصاً در سال پژوهشی داخلی و بین

 . تألیف، تدوین و منتشر شده، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است

  آوري اجتماعی ریف مفهوم تابتع
آوري  که از میان مفاهیم معرفی شده در حوزه مقاوم سازي کلیدواژه تاب از آنجایی

)Resilience( پرکاربردتر و از اهمیت بیشتري برخوردار گردیده است، بر همین مبنا در 
. یمشود ادبیات تولید شده با همین کلیدواژه را مورد بررسی قرار ده می این بخش سعی 

پس از . منظور توضیح رفتار یک فنر استفاده شد آوري ابتدا در علوم فیزیکی به ي تابواژه
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شناسی  هاي زیست بوم  آوري توسط گروه  میالدي، واژه تاب1980 و 1970هاي   آن در دهه
از نظر روانشناسی، . کار برده شد هاي نسبتاً متفاوتی به  و روانشناسی براي توصیف پدیده

ها و مشکالت  هایی که رفتار خود را در قبال سختی   براي توصیف گروه1»ريآو تاب«
اند که این قابلیت  عبارتی روانشناسان همواره سعی کرده به. کنند استفاده شد عوض نمی

آوري روانی در  تاب. ها افزایش دهند  انسان را براي سازگاري و غلبه بر خطر و سختی
گرفتن، دچار اختالل  هنگام در معرض خطر قرار   بهرود که می کار  مورد افرادي به

کند؛ بلکه به  نمی آوري، استرس را کم و یا محو  البته باید توجه داشت که تاب. شوند نمی 
در . دهد تا با مشکالت زندگی مقابله و مواجهه سالم داشته باشند می افراد این قدرت را 

عنوان یک فرآیند مورد توجه قرار  وري بهآ مباحث مدیریتی و رفتار سازمانی نیز بحث تاب
آوري را یک راهبرد مدیریت و ریسک و زیرعنوان مدیریت بحران  که تاب طوري به. گرفت

ظرفیت مردم و : شود می صورت زیر تعریف  آوري به در این بعد تاب. اند و تداوم قرار داده
ها   ي را با وجود آشفتگیها که عملکرد سازمانی را تسهیل کنند تا روابط کارکرد  سیستم

شناسی، این واژه براي توصیف  در زیست بوم). 75 :2009رز آدام، (حفظ نمایند 
ها و مشکالت ادامه دادند  وبیش به کارکرد خود در حضور سختی هایی که کم اکوسیستم

آوري براي  ، تاب1980در سال  2)هالینگ  اي در تعاریف  میزان قابل مالحظه به(اطالق شد 
خصوصا با ارجاع به (طور مشخص توسط جامعه مهندسی   به–بار، بر حسب فجایع  ولینا

هاي  کار بسته شد و به مفهوم توانایی فراگیري و ترمیم رخداد  به-)هاي فنی  زیرساخت
 که تعاریف  وجود آمده بعد، تعاریفی ترکیبی به از آن زمان به. خطرناك مرتبط گشت

شناسی را با تعاریف رفتاري   و یا تعاریف زیست بومشناسی مهندسی را با زیست بوم
ها چون حوزه اجتماعی و   آوري به سایر حوزه کنند و در واقع مفهوم تاب ترکیب می

  .)Carri, 2013: 2(کند  می اقتصادي نیز ورود پیدا 

                                                
- آوريتاب) resilience( ي التینبرگرفته از واژه resalio  شتن استمعنی حالت ارتجاعی دا به. 

2. Holling 
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توانند از تحقق تمام خطرات و  نمی اند که  ها این امر را پذیرفته به این دلیل که کشور
ها در   دنبال تعدیل و مدیریت ریسک جاي آن باید به ها جلوگیري نموده و به  کریس

آوري  لذا مفهوم تاب. ها حداقل گردد  ها بر مردم و سایر سیستم  مسیري بروند که اثرات آن
 Papadrakakis et(. اي مهم نموده است ه العاد طور فوق براي جوامع توسعه یافته و مدرن به

al, 2011: 2 ( هاي فردي،   دهه گذشته در مقیاس4ر همین مبنا است که این مفهوم طی ب
ناگهانی ) غالبا(معنی توانایی تحمل و هماوردي با تغییرات  گروهی، سازمانی و اجتماعی به

هاي فنی مهندسی، اقتصاد، مددکاري اجتماعی، روانشناسی و   گیر و در انواع رشتهو چشم
 از سطح -گذاران و مدیران اجرایی دنیا گاهیان و سیاستقدري مورد استفاده دانش به... 

ها و  هاي تولیدي، تجاري و حتی خانوار  ها، بنگاه ملی گرفته تا سطوح عملیاتی، شرکت
گیرد و به گفتمانی رایج و همگانی تبدیل شده است و ادبیات بسیار  می  قرار -افراد 

آوري، استقرار  لحاظ تاب همفصلی در باب تعیین و سنجش وضعیت موجود هر سیستم ب
 با ورود ادبیات )Forum, 2008: 6(شود  می تولید شده و ... آور و هاي تاب  سیستم

هاي   هاي مختلف علمی، تاکنون در هر حوزه نیز تعاریف و مدل  آوري به حوزه تاب
آوري متناسب با کارکرد این مفهوم در آن حوزه، پیشنهاد و ارائه شده  از تاب می  مفهو

آوري اجتماعی هستیم، به ارائه  دنبال بررسی ادبیات تاب در تحقیق حاضر چون به. ستا
  . آوري در حوزه اجتماعی خواهیم پرداخت ترین تعاریف ارائه شده از تاب مهم

نخست : اما قبل از ارائه تعاریف ذکر دو نکته در همین زمینه الزم خواهد بود
ها   اي مهم در ادبیات بسیاري از رشته ه  واژآوري به گونه که مطرح شد امروز تاب همان

- آوري که در همه اما متأسفانه، هیچ تعریف مشترك مورد توافقی از تاب. تبدیل شده است

آوري  توان گفت تعاریف تاب می طور کلی  اما به. ها استفاده شود وجود ندارد  ي رشته
  : دطور صریح و غیرصریح، این پنج مفهوم مرکزي را دارا هستن به
 اي از اجتماع است آوري مشخصه تاب: مشخصه .  
 آوري اجتماع از اجزاي اصلی و پویاي اجتماع است تاب: تداوم . 

 ها سازگاري پیدا کند تواند با مشکالت و سختی اجتماع می: سازگاري . 
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 با در نظر گرفتن وضعیت پس از بحران، مخصوصا بر حسب عاملیت :  سیرخط
 . شود ن به خروجی مثبتی براي اجتماع، ختم میاجتماع سازگاري پیدا کرد

 ها فراهم آورده  آوري اجتماع این امکان را براي اجتماع  تابمشخصه: قابلیت مقایسه
ها و مشکالت، با  شکلی مثبت با سختی هایشان در سازگاري به که بر حسب توانایی
 . یکدیگر مقایسه شوند

آوري ارائه شده  هاي مختلف از تاب   حوزه با تعاریف متعددي که درآن که نکته دیگر 
» ترین بهترین و کامل«عنوان  است، مسلماً  انتخاب یک تعریف از میان خیل عظیم تعاریف به

هاي  چرا که هر یک از تعاریف ارزش خود را دارد و کمک. تعریف، سخت و دشوار است
اي از   جدول زیر مجموعهدر). Carri, 2013: 14I (اند مثبتی را در قلمرو خود انجام داده
   :آوري اجتماعی گردآوري شده است تعاریف مهم ارائه شده از مفهوم تاب

  
 )یافته پژوهش(آوري اجتماعی   تعریف مفهوم تاب-1جدول 

  تعریف  سال  مولف  ردیف
معنادار،  می  توانایی اعضاي اجتماع براي انجام اقدا 2005 فِفِربام  1

اثرات یک مشکل، از اندیشمندانه و جمعی براي عالج 
جمله توانایی تفسیر شرایط و محیط، دخالت و از جاي 

  »خود حرکت کردن
 برین و آندرس  2

1  
آوري را به مفهوم بهبود یافتن بعد از استرس، تحمل  تاب 2011

هاي شدیدتر و آسیب کمتر بعد از هر فشار عصبی  فشار
تواند هم  دهند استرس می می سپس توضیح . دانند می 

. معناي بحرانی شدید باشد عنی سختی مزمن و هم بهم به
آور بودن یعنی مقاومت در برابر  در این معنی، تاب

هاي زیاد بدون تغییر، از هم پاشیدن یا آسیب   ناراحتی

                                                
1. Patrick Martin-Breen and J. Marty Anderies 
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معنی بازگشت سریع به حالت  آوري به تاب. دیدن دائمی
  . هاست  نرمال و تغییر کمتر در مواجهه با این استرس

هارو   3
پذیري،  آوري در انعکاس مثبتی از محرومیت و آسیب تاب 2009 

معنی ایجاد تغییرات  به. کند می ها را به فرصت تبدیل   بحران
هاي  ها و عبور کردن به سالمت از فشار  مثبت از شکست

   et al, 2014: 5)  (Promberger. چندگانه
السر و   4

 همکاران

یا مجامع در غلبه بر ها   آوري اجتماعی توانایی گروه تاب 2000
هاي بیرونی است که   ها و نابسامانی  ها، نا همگونی  نقش

این امر در نتیجه تغییرات محیطی، اجتماعی و سیاسی 
 گاهی اوقات بیان شده است که همچنین. شود می ایجاد 

آوري موضوعی گنگ و سخت است تا بتوان  معانی تاب
 ;et al, 2014. صورت کاربردي و عملی انجام داد را به آن

14)  (Promberger  
آوري ظرفیت خانواده و جامعه را براي بازگشت و  تاب 2006  بِک من  5

ها براي ساماندهی  بهبودي پس از فاجعه و ظرفیت آن
این مفهوم . منظور حفظ توابع حیاتی از معیشت است به
معنی توانایی براي انطباق و ایجاد ظرفیت براي مقابله  به

  . ینده نیز هستهاي آ  با شوك
موسسه   6

آوري  تاب
اي و  منطقه

اجتماعی 
)Carri(  

بینی آوري اجتماع عبارت است از قابلیت پیش تاب« 
خطر، محدود کردن اثرات و بازگشت سریع به حالت 
عادي از طریق احیا، قابلیت سازگاري و انطباق، تحول و 

  . رشد در مواجهه با تغییرات پرتالطم
اي است که  عنوان مشخصه وري بهآ در این تعریف، تاب

این تعریف . ي آن نهفته استقابلیت سازگاري در هسته
ها را  تواند آن به خط سیر مطلوب جوامع اشاره دارد و می

                                                
1. Harrow 
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جدي در  می  آوري و انجام اقدا در تشخیص میزان تاب
  . ارتقاي آن کمک کند

نادین مارشال   7
 پاول و1

  2 مارشال

پذیري اجتماعی پیچیده و چند  طاف مفهوم انعاین کهبا  2007
توان بر حسب نتایج این تحقیق،  می بعدي است اما 

پذیري اجتماعی را مشتق شده از چهار عامل  انعطاف
  : توصیف کنیم

 ادراك خطر در مواجهه با آن  
 ریزي، یادگیري و سازماندهی مجدد توانایی برنامه  
 ادراکی از توانایی مواجهه با تغییر  
 ازگاري با تغییراتسطح عالیق در س  

می  کند در طراحی مدل مفهو می سپس در ادامه تأکید 
پذیري اجتماعی سه ویژگی مهم باید در نظر  انعطاف 

  : گرفته شود
تواند جذب کند و  می ـ مقدار اختاللی که یک سیستم 1

  . هاي قبلی خود را حفظ کند هنوز هم ساختار و عملکرد
  . ود ساماندهی استاي که یک سیستم قادر به خ ـ درجه2
تواند ساخته شود و  می اي که یک سیستم  ـ درجه3

  . ظرفیت خود را براي یادگیري و تطبیق افزایش دهد
آوري اجتماعی را در واقع همان روند تطبیق و  تاب 2007  3باربارا مارتینی  8

ها و جوامع    ها براي افراد، سازمان  سازگاري بعد از شوك
ر وي توانایی بهبود و یا مقاومت در از نظ. کند می تعریف 

ها در یک جامعه به عوامل مختلفی بستگی   برابر شوك
  : دارد از قبیل

                                                
1. Nadine A. Marshall 
2. Paul A. Marshall 
3. Barbara Martini 
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 هاي یک جامعه   زیرساخت  
 هاي دولت ها و رفتار  ها، سیاست  سازمان  
 ها و   ظرفیت مردم در مواجهه و مقابله با شوك

بر همین مبنا (ها   ها و پاسخ به خطرات و بحران  تنش
آوري اجتماعی با مباحث  شود که بحث تاب می  گفته

  ).مربوط به سرمایه اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارند
گونه تعریف  پذیري اجتماعی را این در نهایت انعطاف

عنوان  پذیري اجتماعی را به توان انعطاف می کند که  می 
هاي   توانایی یک جامعه به مقاومت در برابر شوك

. هاي اجتماعی دانست  یرساختخارجی با استفاده از ز
این یک توانایی فردي، سازمانی و اجتماعی است که 
جوامع براي انطباق، تحمل، جذب، مقابله تنظیم با انواع 

  . کنند می مختلف تغییر و تهدید کسب 
و  1ایملی باید  9

  2کارل فولک
ها از خود  ها و تنش  برخی از جوامع در مواجه با شوك 2012

ها مجددا سازماندهی  یعنی آن. دهند می  آوري نشان تاب
 نقص قابل توجهی در عملکرد این کهشوند بدون  می 

این در حالی است که بسیاري از . ها ایجاد شود آن
ها بسیار رنج   جوامع در برابر همین تغییرات و شوك

براي ها   برند و مشکالت زیادي در مواجه با این شوك می 
پذیري خود را  توانند انعطاف می ع جوام. شود می ها ایجاد  آن

   :از طریق
هایی که قادر هستند  ها و نهاد  ـ توسعه مکانیسم1 

  حوادث گذشته را پردازش کنند، 
  هاي هشدار دهنده در محل،   ـ سیستم2

                                                
1. Emily boyd 
2. Carl folk 
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هایی براي مقابله با تغییرات و اثرات   ـ ایجاد سیاست3
ها و یادگیري چگونگی و آمادگی براي مواجهه با  آن
  . هاي آینده افزایش دهند یدادرو

 و 1دنی مکینان  10
  2دریکسان کیت

آوري اجتماعی را انتقالی از علوم طبیعی و  مفهوم تاب 2012
. داند می  می  هاي عمو  فیزیکی به علوم اجتماعی و سیاست

آوري اجتماعی ادبیات  گوید ادبیات تاب می که  نحوي به
دي، تغییرات هاي اقتصا  تهدیدات جهانی مانند بحران

المللی را  وهوایی و حتی خطرات تروریسم بین آب
هاي پاسخگویی   شناسایی و بررسی کرده  و بر ظرفیت

ها   ها و تنش  هاي اجتماعی به این بحران  جوامع و سیستم
  . کند می تمرکز 

داویس و   11
  همکاران

ها   اي است که توانایی تحمل شوك آور جامعه اجتماع تاب 2006
اي که آن  گونه هاي وارد شده از خطر را ـ به  و ضربه

ها به سوانح تبدیل نشوند ـ داشته باشد و در عین   خطر
حال توانایی یا ظرفیت برگشت به حالت عادي در زمان 

 امکان فرصت براي تغییر و همچنینو پس از سانحه و 
 ,Davis et al (.سازگاري پس از سوانح را نیز دارا باشد

2006: 12(  
تواند جامعه بحران زده را از  آوري اجتماعی می تاب 1395  سام آرام  12

 به حالت موزون اجتماعی 3حالت ناموزونی اجتماعی
را در تعادل جدیدي قرار دهد و   برگرداند و آن

  . هاي جامعه را در تعادل جدید تداوم بخشد  کارکرد

                                                
1. Danny MacKinnon 
2. Kate Driscoll Derickson 
3. Social panic 
4. Social sanfonic 
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  آوري اجتماعی تاب می  هاي مفهو  معرفی مدل
هاي الزم براي   آوري اجتماعی، تعیین شاخص ر تحقیقات مربوط به تابگام مهم دیگر د

توان گفت هیچ مجموعه  می جرأت  تاکنون به. آوري است گیري و ارزیابی میزان تاب اندازه
آوري اجتماعی در  سازي میزان تاب ها براي کمی  بندي نهایی شاخص مشخصی از دسته

آوري   تاباین کهمبنی بر  ماع کلی در جامعه علمی ها ارائه نشده است، ولی اج  برابر بحران
چند جانبه و شامل ابعادي مانند اجتماعی، اقتصادي، نهادي،  می  آور مفهو و اجتماع تاب

 &Bruneau et al, 2003& Cutter et al, 2008(کالبدي و محیطی است، وجود دارد 

Gunderson, 2009& NRC, 2010& Norris et al, 2008.(    
هایی انجام شده است که   آوري پژوهش هاي سنجش تاب  عیین شاخصجهت ت

 : عبارتند از

هایی مانند اعتماد، رهبري، کارآیی جمعی، سرمایه    هاگان به شاخص  ـ ماگوري و
هاي موجود و  ها، ارزش  ها، نگرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، معیار

 ).Maguire& Hagen, 2007: 11(اند  ارتباطات و اطالعات پرداخته

هاي شغلی،   هایی مانند رشد اقتصادي، درآمد پایدار، فرصت  ـ گادز چالک به شاخصه
توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه، زمین و مواد خام، سرمایه مادي، دسترسی به 

  ).Godschalk, 2003: 139(مسکن و خدمات بهداشتی اشاره کرده است 
گیري پنج نوع  آور مبتنی بر اندازه اي درباره ارزیابی اجتماعات تاب عهـ مایانگا در مطال

هایی   براي هر سرمایه شاخص) سرمایه اجتماعی، اقتصادي، فیزیکی، انسانی و طبیعی(سرمایه 
  .)Mayunga, 2007: 6(آوري پیشنهاد کرده است  را در ارتباط با سنجش تاب

آوري اجتماعی  هاي تبیین کننده تاب  چه گفته شد، در مورد شاخص با توجه به آن
هاي   نظري وجود ندارد و هر یک از مطالعات بر اساس رویکرد خود به شاخص اتفاق

آوري  طراحی شده در حوزه تاب می  هاي مفهو  در ادامه از میان مدل. اند اي پرداخته جداگانه
  : معرفی و مورد بررسی قرار خوهد گرفت می  اجتماعی، سه مدل مفهو
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  آوري اجتماعی  گیري تاب هاي اندازه  ترین مولفه مهم: ل اولمد
آوري اجتماعی با توجه به تجارت و بازرگانی در  سازي عملیاتی تاب مفهوم«در مقاله 

هاي   آوري اجتماعی و طراحی شاخص ، براي یافتن تعریف مفهوم تاب»شمال استرالیا
قالب پرسشنامه در اختیار مصاحبه هایی را در   گیري این مفهوم، مجموعه گزاره اندازه

دهی ایشان به هر یک از  اند؛ سپس بر اساس نمره شوندگان حاضر در پژوهش قرار داده
  : اند از اند که عبارت آوري اجتماعی را استخراج کرده هاي تاب  ترین مولفه ها، مهم  گزاره

  
  )یافته پژوهش(آوري اجتماعی  هاي تاب  ترین مولفه  مهم-1نمودار 

  
ثباتی وضیت  ها، بی ها، تغییر نهاد  تغییر سیاست: ـ ادراك خطر در مواجهه با آن1

هاي صنعتی از جمله عواملی   مالی، عدم تامین امنیت شغلی و عدم توانایی در رقابت
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ها و   کارگیري سیاست به. کنند می هایی را در جامعه ایجاد   پذیري هستند که آسیب
هاي مواجهه با این   ها را آموزش دهد قطعا هزینه  ه با این آسیبهایی که نحوه مواجه  برنامه
ها تقویت خواهد   ها را کمتر خواهد کرد و باور به جذب و یا مقابله با این آسیب  آسیب

  . شد
ریزي، یادگیري  توانایی برنامه: ریزي، یادگیري و سازماندهی مجدد ـ توانایی برنامه2

براي مثال براي .  براي مواجهه با تغییرات استو سازماندهی مجدد، یک امر ضروري
سازگار شدن با یک صنعت جدید و یا تحوالت ایجاد شده در یک صنعت، ابتدا باید 

هاي خالقانه براي مقابله با شرایط در   حل نفس را حفظ کرد و پس از آن به راه اعتماد به
افراد، سازمان . ایدار عمل کردهاي بادوام و پ  حل حال تغییر و جدید فکر و مشتاقانه به راه

ریزي و آموزش دارند در واقع  و یا جوامعی که توانایی بیشتري براي سازماندهی و برنامه
اند  اي هستند که همواره در مسیر زندگی این ایده را دنبال کرده ه افراد با تجریه و کارآزمود

که نحوه برخورد با  عنیبه این م. »دهم  نمی ام را تغییر  من براي هر چیزي زندگی«که 
  . ها را آموخته است  تغییرات و تنش

مردم براي مقابله با تغییرات در شرایط مختلف : ـ ادراکی از توانایی مواجهه با تغییر3
عنوان  به. زندگی اعم از مالی، عاطفی و زناشویی، باید آستانه تحمل خود را باال ببرند

هاي ناشی شده از تغییرات و   ها و تنش  راننمونه در رابطه زناشویی در مواجهه با بح
در . حوادث، نیاز است که توانایی تحمل تغییر افراد باالتر باشد تا زندگی دوام داشته باشد

شود اگر افراد نتوانند با آن  می صورت با هر تغییري که در روند زندگی ایجاد  غیر این
  . د شدسازگاري پیدا کنند زندگی زناشویی از هم پاشیده خواه

افرادي که تمایل بیشتري به سازگاري و : ـ سطح عالیق در سازگاري با تغییرات4
عنوان نمونه در  به. کنند می تر برخورد  ها راحت  تطبیق دارند نسبت به تغییر سیاست

هاي شغلی،   هاي وابستگی  هاي مربوط به خانواده سازگاري و تطبیق معموالً در زمینه  بحث
اند در مواجهه  افرادي که طالق گرفته. افتد می  و یا مباحث مالی اتفاق تعهدات خانوادگی

آوري  افتد، تاب می هاي شغلی برایشان اتفاق   با تغییراتی که در کسب درآمد و فرصت
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این بدان معنی است که چون تعهدي به خانواده ندارند وابستگی شغلی هم . بیشتري دارند
 تعهدي به خانواده خویش این کهدلیل  ده از خانواده بهیا مثال فرد جدا ش. نخواهند داشت

همین نگرانی . توان او را وادار کرد که براي فرزندانش وقت صرف کند می سختی  ندارد، به
هاي خویش نیز وجود دارد و روي   ها با نوه  براي آینده در رابطه پدربزرگ و مادربزرگ

عبارت دیگر درصد باالیی از مردم نسبت به  هب. این روابط در آینده نیز اثرگذار خواهد بود
که در یک موقعیت  افرادي. ناپذیر هستند هاي دیگر شغلی انعطاف  هاي خود و گزینه  شغل

ها   ها و کاهش سرمایه  توانند براي تغییر هزینه نمی مالی هستند نیز بر این باور هستند که 
  . مطابقت و سازگاري پیدا کنند

  
  آوري اجتماعی براي تاب می  چارچوب مفهوارائه یک : مدل دوم
چهار مؤلفه اصلی را » آوري اجتماعی در مناطق تجاري ماداگاسکار بررسی تاب«در مقاله 

  : اند از کند که عبارت می آوري اجتماعی معرفی  تاب می  عنوان چارچوب مفهو به
هاي   هآوري را با استفاده از داد در این مدل، شاخص تاب: آوري ـ خاصیت تاب1

و   نقش موسسات رسمی همچنینکمی، وابستگی به منابع طبیعی و تنوع امرار معاش و 
در واقع یکی از . کند می که روي منابع اثرگذار هستند را توصیف و بررسی  غیر رسمی 

به این . آوري در حوزه منابع است آوري اجتماعی، تاب هاي بحث تاب  ترین جبنه کلیدي
دهد، منابع الزم و  می ییرات از یک معیشت به زندگی دیگري رخ که زمانی که تغ معنی

  . کافی براي این تغییرات وجود داشته باشد
درك نقش عامل انسانی در تخریب و یا تغییر محیط، : ها براي یادگیري  ـ ظرفیت2

هاي   درك ارتباط بین فعالیت. یکی از منابع مهم و اثرگذار در تغییرات ایجاد شده است
هاي مدیریتی و   ها از منابع، به میزان زیادي به حمایت از طرح  و وضعیت استفاده آنانسان

عنوان نمونه اگر مردم بدانند که یک فعالیت  به. هاي استفاده در منابع وجود دارد  محدودیت
هاي   هاي حمایتی و مدیریتی، راه  شود، از سیستم می ها باعث آسیب به منابع  و اقدام آن
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صورت و نداشتن این  در غیر این. ن اقدام و فعالیت را طلب خواهند کردجایگزین آ
هاي وجود نخواهد  شود؛ چنین خواست می ها که اغلب با آموزش به افراد حاصل   آگاهی

  . کند می زا نیز هستند ادامه پیدا  هاي قبلی که غلط و آسیب  داشت و رویه
آوري اجتماعی  جزاي مهم تابظرفیت سازماندهی یکی از ا: ـ ظرفیت سازماندهی3

ها نقش  زیرا که در پاسخگویی مردم به اختالالت خارج از زندگی آن. شود می محسوب 
هاي مثبت قدرت سازماندهی این است که اقدامات   یکی از جنبه. کند می را ایفا  مهمی 

  . هاي کمتري خواهد بود  ها مستلزم هزینه  جمعی و همکاري
. ها است  پذیري کمبود دسترسی به دارایی هاي انعطاف   جنبهیکی از: ها  ـ دارایی4

هاي   هاي خانودگی و دارایی  دارایی. ها است  ها، هر دو گروه دارایی  منظور از دارایی
هاي یک جامعه پایین است؛ به این معنی   شود سطح دارایی می که گفته  زمانی. اجتماعی

. کنند می ي است که در یک جامعه زندگی هاي جوامع کمتر از افراد  است که زیرساخت
هاي اساسی همچون نیاز به امنیت،  توجه و تأمین نیاز... مثل جوامع تانزانیا، موریس، کنیا و
آوري یک  سمت افزایش تاب دار به هاي معنی  ترین گام مواد غذایی، سرپناه یکی از مهم

  . شود می جامعه محسوب 
هاي نام برده شده در   ود هر کدام از این مولفهر می در این مدل پیشنهادي انتظار 

پذیري و یا  که عدم انعطاف طوري به. اي و محلی تقسیم و اعمال شود سطوح ملی، منطقه
دلیل ضعیف بودن در اعمال یک مولفه یا  آوري یک سیستم ممکن است به کاهش تاب

  . ها باشد  کمبود ارتباط آن با سایر شاخه
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  اي و محلی آوري اجتماعی در سطوح ملی، منطقه  تابهاي   مؤلفه-2 نمودار

  (Joshua, 2009: 3)  
  

هاي ارائه شده در این مدل، سعی شده است   براي عمق بخشی هر یک از شاخص
آوري اجتماعی معرفی شده است  گیري تاب هاي اصلی که براي اندازه  هر یک از شاخص

 2جدول شماره . تري تقلیل دهند  و عینیتر گیري و ملموس هاي قابل اندازه  را به زیرشاخه
  : آوري اجتماعی را نشان خواهد داد گیري تاب هاي اصلی و فرعی مدل اندازه  زیر شاخه
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  آوري اجتماعی گیري تاب هاي اصلی و فرعی مدل اندازه   زیر شاخه-2جدول 
  (Joshua, 2009: 6)  

شاخص 
  اصلی

  توضیحات  ها  زیر شاخص

  
  آوري تاب

 به منابع ـ وابستگی1
  طبیعی

  ـ نوع معیشت2
ـ ارتباط بین استفاده از 3

  انواع منابع
و  ـ موسسات رسمی 4

در استفاده از  غیر رسمی 
 منابع حکومتی

  اهمیت منابع طبیعی بر اساس شغل و درآمد خانوار
  تعداد مشاغل مختلف در هر خانواده

ها و تحت تأثیر قرار   چگونگی نوسانات در قیمت
  این طریق دادن معیشت از 

ها و  قوانین و مقررات ـ میزان درجه انطباق با ارزش
 هاي حکومتی  دیگر نهاد

  
ظرفیت 

  سازماندهی

هاي   در سازمان مشارکت ـ1
  جامعه

  ـ مشارکت در تصمیم2
  هاي جامعه  سازي

 ـ مهاجرت3

  هاي اجتماعی   تعدد گروه
هاي  هاي درگیر شدن افراد در فرآیند روند

  سازي جامعه  تصمیم
 نرخ تولد در یک جامعه 

  
ظرفیت 
  یادگیري

ها در مورد   ـ برداشت1
عنوان عامل   انسان به

  اثرگذار در منابع
  ـ آموزش2
 ـ نظارت بر منابع3

گیرد؟ چه  می که انسان چگونه تحت تأثیر منابع قرار 
  شود؟ می عاملی باعث افزایش منابع طبیعی 

  هاي آموزش و پرورش رسمی  سال
هایی که بر منابع   ها از نظارت وردتوضیحات و بازخ

 . شود می ) محیطی(

  
  دارایی

هاي سبک   ـ مولفه1
  زندگی

 ـ زیرساخت2

ها و لوازم ظاهري زندگی در یک  تعدد و تنوع ابزار
  زندگی

هاي اصلی هر جامعه مانند یک   وجود زیرساخت
  ... ها، مدرسه و   مرکز پزشکی، جاده
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آوري اجتماعی  ه، نتایج زیر براي مفهوم تابدر نهایت نیز از مدل استخراج شد
  : حاصل شده است

 هاي جامعه، سطح درآمد خانوار و بهبود   هاي زیرساخت  گذاري در زمینه سرمایه
  . تولیدات یک جامعه براي  بهتر شدن رفاه آن جامعه الزم و ضروري است

 و  هاي رسمی  دگذاري در نها هاي یادگیري در جامعه، سرمایه  منظور بهبود ظرفیت به
این مهم به ظرفیت . آموزش براي کودکان و بزرگساالن ضروري است غیر رسمی 

در واقع منظور . هاي آموزش و پرورش نیاز دارد  معلمان و مدیران و همه زیرساخت
با دانش محلی  معنی ترکیب دانش علمی  آوري اجتماعی به از یادگیري در فرآیند تاب

  . همراه با نظارت است
 آوري اجتماعی به ایجاد اعتماد بین  ن است که براي ایجاد و گسترش تابروش

مثالً کارکنان محلی نیاز دارند که . کارکنان و کارمندان محلی نیاز جدي وجود دارد
  . ها ایجاد گردد بخشی به آن براي قدرت... ها و   نامه آیین

 ش پاسخگویی مسئوالن تواند از طریق افزای می ها  چالش مشروعیت بین قوانین و نهاد
موسسات به . هاي راهبردي شود و رهبران بهبود یابد و باعث شفافیت فزاینده فرآیند

  . هاي محلی و استانی و ملی نیاز دارند تعامل همراه با اطمینان با سایر نهاد
گذاري روي نقاط قوت جامعه و سرمایه  دنبال سرمایه ها باید به  همه این فعالیت

هاي اجتماعی و فرهنگی به تنظیم منابع و  گیري باشد و سپس نهاد تصمیماجتماعی آن در 
  . گذاري بپردازند سیاست

  
  آور هاي جوامع تاب  ویژگی: مدل سوم

هایی باشد که تمام   آور داراي ویژگی آوري الزم است جامعه تاب با توجه به مفهوم تاب
آور،  در مقابل جوامع تاب. ها را پوشش دهد  مراحل قبل، حین و بعد از سوانح و بحران

هاي وارد شده نیستند، در برگشت به   گیرند که قادر به تحمل شوك می جوامعی قرار 
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شوند و قادر به سازگاري و پذیرش وضعیت جدید هم  می وضعیت عادي دچار فروپاشی 
مانند شکنندگی، حساسیت، ناتوانی در  وضعیت حاکم بر این جوامع با مفاهیمی . نیستند

ناپذیري، عدم مقاومت، انحطاط، شکست و انفعال  پذیري، ضعف، انعطاف یر، آسیبتغی
ها،   ها و بحران  آور در برابر تنش هاي تاب  در ارتباط با واکنش سیستم. توان تبیین کرد می 

، کیم هی و شاماي )2003(، برنشو و همکارانش )2003(وسیله چالک  مطالعاتی به
  . انجام شده است) 2007(و تویگ ) 2006(، ساپیر ستین )2004(
  

  
  )28: 1390رفیعیان و همکاران، (آور  هاي جوامع تاب   ویژگی-3نمودار 
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ها را   آوري باالیی باشد، ظرفیت پذیرش این ویژگی اي که داراي تاب بنابراین، جامعه
؛ یعنی آل است یک ایده» ها  آور در برابر تغییرات و بحران جامعه تاب«البته، تصور . دارد

شاید . طور کامل از مخاطرات طبیعی و انسانی ایمن باشد تواند به نمی اي هرگز  هیچ جامعه
آور در برابر سوانح یا جامعه مقاوم در برابر سوانح به  اندیشه در مورد جامعه تاب

توان دانش طراحی و  اي که بیشترین امنیت را دارد و می جامعه«: تر باشد صورت مفید این
وسیله تقویت این  پذیري به زمینه مخاطرات طبیعی را در آن براي کاهش آسیبساخت در 

نقل از رفیعیان و  ؛ به2006توآیو، (» آوري به کار بست ها جهت رسیدن به تاب  ویژگی
ها به مکان، زمان و شرایط خاص   اهمیت هر یک از این ویژگی). 29: 1390همکاران، 

ها، بیان   هر حال، نقطه عطف مجموعه ویژگی به. دبستگی دار) شامل انواع مخاطرات(خود 
آوري است؛ که قابل دسترسی  هم دسترسی به باالترین سطح تاب کننده یک هدف و آن

آوري باالتري باشد، ظرفیت اثبات هرکدام از این  اي که داراي تاب جامعه. هم باشد
بینی و شوك  وانح را پیشآور س در واقع، در فرآیندي مستمر، جامعه تاب. ها را دارد  ویژگی

کند و در واکنش به  می دهد، از آن بازیابی پیدا  می کند، به آن واکنش نشان  می را جذب 
  . زند می سوانح، دست به نوآوري و پیشرفت 

  
  هاي تحقیق  یافته
هاي مختلف بررسی ابعاد و  ها و الگو  گونه که مورد بررسی واقع شد در مدل همان

گیري و سنجش این مفهوم  آوري اجتماعی، جهت اندازه بهاي مفهوم تا  شاخص
آوري  شود که هریک از بعدي خاص به مفهوم تاب می هاي متفاوتی معرفی و بیان   شاخص

توان  می هاي متفاوت،   تر در این مدل اما با دقت و توجه عمیق. اجتماعی توجه داشته است
ها  هاي مختلف به آن   تعریف و مدلهایی را نیز شناسایی کرد که در  ها و مولفه  شاخص

ها بر اساس درجه اهمیت و اولویت بیشتر   که برخی شاخص به این معنی. اشاره شده است



  
  
  
  
 1396  پاییز،32شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     24 

آوري اجتماعی  هاي مختلفی که جهت سنجش تاب  آوري در مدل در سنجش مفهوم تاب
ده بر همین مبنا سعی ش. شوند، وجود داشته و مورد اشاره قرار گرفته است می معرفی 
ترین و  عنوان مهم هاي مشترکی که در سه مدل فوق وجود داشته است را به  شاخص
آوري اجتماعی در قالب نمودار زیر  گیري مفهوم تاب هاي اندازه  ترین شاخص کلیدي

  : معرفی گردد
  

  
  )یافته تحقیق(آوري اجتماعی  گیري تاب هاي اندازه  ترین شاخص  مهم-4نمودار 

  
توان  می هاي فوق   تر هر یک از شاخص گیري و سنجش دقیق اندازهکه براي   طوري به

  : هاي زیر را معرفی کرد  زیر مؤلفه
  



   
  
  
  

 25  ...     آوري اجتماعی و ارزیابی و بررسی مفهوم تابتبیین 

یافته (آوري اجتماعی  گیري تاب هاي اندازه  ترین شاخص هاي مهم   معرفی زیرمؤلفه-3جدول 
  )پژوهش

  ها  زیر مؤلفه  شاخص
آموزش و 
  یادگیري

هاي انسان،  یري، مطالعه دقیق رفتارپذ ریزي و مدیریت، نظارت توان برنامه
 ها،  ها و ارزش  رسانی عمومی، تحول در نگرش اطالع

افزایش توان 
  سازگاري

توانایی تطبیق با شرایط، استفاده بهینه از منابع، میزان همبستگی اجتماعی، 
 حفظ استحکام، 

توانمندي مواجهه 
  با خطر

هاي مقابله با خطر، ارتقا   ها، کاهش هزینه  توانمندسازي مواجهه با آسیب
 هاي فیزیکی،   ریزي، گسترش شیوه زندگی پایدار، حفاظت هاي برنامه ابزار

ارتقا قدرت 
  سازماندهی

گیري، مشارکت اجتماعی، ارتقا ظرفیت سازمانی، مدیریت  توانمندي تصمیم
  هاي اضطراري،   واکنش

  
 گیري نتیجه

هاي   ها در همه حوزه  ها و تنش  زون بحرانهاي اخیر با افزایش و فراگیري روزاف  در سال
هاي مواجهه و مقابله با  زندگی اعم از حوزه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی راهکار

تاکنون یکی از . و آکادمیک قرار گرفته است ها در دستور کار مجامع علمی   این بحران
آوري در هر  به ادبیات تابهاي این مطالعات و تحقیقات گسترده ورود  ترین دستاورد مهم

ریزان در  گذاران و برنامه که سیاست طوري به. هاي مذکور بوده است  یک از حوزه
ها سنجش،   هاي مختلف مالی و اقتصادي، سیاسی، زیست محیطی و سایر حوزه  حوزه
بر مبناي . دانند می ترین اقدامات  آوري را از مهم هاي تاب  گیري و بررسی شاخص اندازه

هاي اجتماعی در کشور، هدف این   ن ضرورت و با توجه به نرخ رشد چشمگیر آسیبهمی
آوري اوالً با دانش تولید شده در  شد تا با بررسی ادبیات تولید شده در حوزه تاب

ریزي  گذاري و برنامه هاي دیگر و ثانیاً تجارب اندوخته ایشان در حوزه سیاست کشور
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ن مبنا با بررسی کتب و مقاالت ارائه شده در این بر همی. آور آشنایی حاصل گردد تاب
که با بررسی  طوري آوري اجتماعی مرور شد؛ به حوزه، تعاریف مطرح شده از مفهوم تاب

بندي کرد که  توان جمع می گونه  آوري اجتماعی این نظریات مختلف در تعریف مفهوم تاب
  : آوري تاب

 در همان چنان  جذب کند و همتواند می ) جامعه(مقدار آشفتگی که یک سیستم «
حوزه و وضعیت قبلی باقی بماند، میزان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت 

اي تاب آور است که ظرفیت  عبارت دیگر سیستم یا جامعه به. یادگیري و سازگاري است
وسیله پایداري و سازگاري، ظرفیت اداره، حفظ  هاي ویرانگر به ها یا نیرو جذب فشار

ها و تغییرات و ظرفیت بازیابی   هاي اساسی و ویژه در طی بحران ها و عملکرد ختارسا
  . »برگشت به تعادل پس از یک سانحه یا آسیب را در خود داشته باشد

هاي معرفی شده جهت   آوري اجتماعی و شاخص تاب می  هاي مفهو   پس از آن مدل
هاي ارائه شده   طبق مدل. فته استگیري این مفهوم مورد بررسی قرار گر سنجش و اندازه

ها، توانایی مواجهه با تغییرات و خطرات،   هاي مشترك میان این مدل  و استخراج شاخص
 هاي  ترین شاخص ترین و کلیدي اي از مهم سازگاري، آموزش و یادگیري و سازماندهی نمونه

  . شوند می آوري اجتماعی محسوب  گیري تاب اندازه
گردد که در دنیاي کنونی مدیریت مخاطرات یکی از  می تاکید در نهایت بار دیگر 

نظر بسیاري از  شود و به می هاي هر هرکشور محسوب  ها و راهبرد  ترین سیاست مهم
ترین اقدامات در  تواند یکی از مهم می آوري، پیگیري این ادبیات  پژوهشگران حوزه تاب

هاي ناشی از تحوالت   ت و نااطمینانیاز آنجا که مخاطرا. جهت دستیابی به این هدف باشد
هاي اجتماعی رو به افزایش است؛ بنابراین الزم و   ها و آسیب  خارج از اختیار، مانند بحران

ضروري خواهد بود که پژوهشگران در گام اول به شناسایی مخاطرات، از جمله 
حله بعد هاي اجتماعی که کشور با آن مواجه است پرداخته و در مر  مخاطرات و آسیب

. آوري اجتماعی را براي مقابله با مخاطرات گوناگون ارزیابی کنند ها و ابعاد تاب  شاخص
تواند راهنمایی براي پژوهشگران این حوزه  می هاي ارائه شده در این مقاله نیز   شاخص
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آوري اجتماعی را در برابر مخاطرات و  ها میزان و سطح تاب وسیله آن محسوب شود تا به
هاي دیگر  هاي کشور  چرا که آگاهی از مباحث و تالش.  مورد ارزیابی قرار دهندتغییرات

  . تواند در اجرا و ارزیابی این ادبیات در کشور مفید و مؤثر واقع شود می در این حوزه 
  

  ارائه پیشنهادات 
هاي یک جامعه است؛ مطمئنا یکی از   هایی که از اولویت  لزوم تحقیق و بررسی در زمینه

ترین وظیفه محول شده به عرصه آکادمیک و دانشگاهی یک جامعه  ترین و شاید اصلی مهم
چرا که جامعه انتظار دارد مسائل و مشکالت خود را به دانشگاه و سایر مجامع . است

ها و پیشنهاداتی علمی، اجرایی و عملی براي حل و رفع   حل عرضه کند و ایشان راه علمی 
آوري اجتماعی یکی از  امروز بحث ورود ادبیات تاب. قرار دهدآن مسئله در اختیار جامعه 

هاي  البته نه فقط براي ایران، که براي کشور. شود می هاي مهم براي کشور محسوب   بحث
ها نیز به این ادبیات بسیار جدي و البته    است و باعث شده است که آنهمچنیندیگر نیز 

در همین زمینه نکته مهم آن است که . سریع ورود کرده و در این عرصه پیش روند
همان نسبت نیاز به مطالعه و  همان اندازه که این موضوع گسترده و البته مهم است؛ به به

همین دلیل در ادامه چند پیشنهاد براي ادامه و تکمیل این پژوهش در آینده  به. تحقیق دارد
  : ارائه خواهد شد

آوري و علوم اجتماعی در  گان تابـ تکمیل پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با خبر
میزان : چون آوري اجتماعی در ایران هم هاي تاب  گیري و سنجش شاخص خصوص اندازه

آوري میان  هاي تاب   آوري در ایران، چگونگی و میزان انتقال مهارت هاي تاب   مهارت
ر کشور، ها، ظرفیت و نحوه مواجه با تغییرات، میزان خودشناسی و اعتماد به نفس د  نسل

  میزان ارتباط با خود، دیگران، اشیا و خدا، 
ـ لزوم توجه محققان و دانشجویان علوم اجتماعی براي انتخاب موضوعات 

  ها، کتب و مقاالت علمی،   نامه دار براي نگارش پایان اولویت
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هاي   آوري اجتماعی براي هریک از آسیب ـ تحقیق و پژوهش در حوزه تاب
  انه و تخصصی، صورت جداگ اجتماعی به

آوري اجتماعی با  گیري تاب دقیق و جدید براي اندازه می  هاي مفهو  ـ طراحی مدل
توجه به اقتضائات و شرایط داخلی کشور و قابل انطباق با شرایط زمانی، مکانی و فضاي 

  اجتماعی حاکم، 
ـ توجه جدي اساتید و دانشجویان خصوصاً در رشته علوم اجتماعی به بحث 

ها و نگارش کتب و   نامه نویسی آوري اجتماعی در پایان ي در حوزه تابساز شاخص
  مقاالت، 
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