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چکیده
در سالهای اخیر بیشتر پژوهشهای مرتبط با مخاطرات ،پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خساارت بای یا
مدل جامع تر تابآوری اجتماع محلی تغییر دادهاند .بر این اساس دیدگاهها و نظرییهای مادیریت ساوانو و توساۀ
پایدار در پی ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیۀی هستند .تابآوری میزان مقاومات سیساتمهاا ،تواناایی
آنها در تحمل تغییر و اختالل و تداوم روابط موجود بین افراد یا متغیرهاست .این تحقیق با در نظار گارفتن یناین
تۀریفی برای تابآوری بی ارزیابی رویکرد تاب آوری شهرستان دماوناد در برابار مخااطرات طبیۀای پرداختای اسات.
مهمترین رویکردهای تابآوری بی یهار گروه تقسیم شدهاند .گروه اول شامل رویکرد کنشگر ،کنشپاذیر و رویکارد
سازگار و گسترده است؛ گروه دوم نیز شامل سی رویکرد تابآوری بیعنوان آمادگی ،تاابآوری بایعناوان عملکارد و
تابآوری بیاثر است؛ گروه سوم رویکردهای تابآوری را بی دو رویکرد بخشی و کلی تقسیم میکند؛ و گروه یهاارم
نیز شامل رویکردهای تابآوری و تۀادل جهانی ،تابآوری و تۀاادل یندبُۀادی اسات .ایان پاژوهش براسااس ایان
رویکردها بی شیوة پیمایشی و با تکمیل پرسشنامی در سطو منطقا تحقیاق بای شایوة تصاادفی ،دادههاای الزم را
جمعآوری و با روشهای آماری بررسی و تحلیل کرده است .تحلیل دادهها برای هار دساتیبنادی انجاام گرفتای تاا
تاب آوری منطق تحقیق در هر گروه تۀیین شود .نتایج حاکی از آن است کی رویکرد تابآوری این منطقی در گاروه
اول کنشگر است ،و در گروه دوم تابآوری بیعنوان عملکرد ،در گاروه ساوم تاابآوری بخشای و در گاروه یهاارم
رویکرد تابآوری و تۀادل جهانی بر منطقی حاکم است.

واژگان کلیدی :بخشی ،تابآوری ،تۀادل جهانی ،عملکرد ،کنشگر.
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مقدمه
مخاطرات همیشی در طول تاریخ همراه انسان بوده و نسل بشری هماواره متحمال آسای هاای
ناشی از آنها بوده است ] .[23در تحقیقاات علمای مخااطرات بایعناوان رویادادهای فیزیکای و
اجتماعی تۀیین شدهاند کی بخش جداییناپذیر از طیف روابط بین مردم و محیطزیست هستند.
هیوت مۀتقد است کی اکثر مخاطرات طبیۀی مشخصیای از ویژگیهای مکانها و جوامۀی است
کی این حوادث در آنجا رخ میدهند .درحالیکی اولیوه اسمیت مخااطرات را شاامل رواباط باین
نیروها یا عوامل طبیۀی ،ساختار قدرت ،قراردادهای اجتماعی ،ارزشهاای فرهنگای ،نظاامهاای
اعتقادی و منۀکسکنندة ویژگیهای اساسی اجتماعی و فرهنگی میداند ] .[13در هار واورت،
نکت اساسی این است کی گاه شدت این مخاطرات بینحوی است کای منجار بای ناابودی و فقار
جوامع میشود ] .[14بنابراین با آنکی مخاطراتی همچون زلزلی ،سیل و  ...تحت عناوان مخااطرة
طبیۀی مۀرفی می شوند ،گاه این طبیۀی بودن بی اختالل در روندهای طبیۀی بیخصوص زندگی
بشر منجر میشود و وقایۀی تهدیدکننده محسوب میشوند کی نیتنها در لحظا وقاوع بلکای باا
توجی بی عواق آن در بلندمدت بی خسارات فیزیکی و اجتماعی منجر میشوند ].[1
در سالهای اخیر بیشتر پژوهش های مرتبط با مخاطرات و سوانو ،پارادایم خاود را از مادل
کاهش تلفات و خسارت بی ی مدل جامعتر تاب آوری اجتماع محلی تغییر دادهاند ] .[5بر ایان
اساس دیدگاهها و نظرییهای مدیریت سوانو و توسۀ پایدار در پی ایجاد جوامع تابآور در برابر
مخاطرات طبیۀی هستند ] .[2در بررسی تابآوری جوامع در برابر مخاطرات نیز تمرکز عمده بر
تۀیین شاخصها و سنجش برخورداری جامۀی از این شاخصها باوده اسات و علایرغام مطار
بودن رویکردهای متنوع برای تابآوری ،تاکنون در پژوهشهای ملی بی تۀیین رویکرد تابآوری
جامۀی توجی نشده است .بنابراین با توجی بی این ماورد ،بررسای حارار در پای تۀیاین رویکارد
تابآوری منطق تحقیق یۀنی شهرستان دماوند در برابر مخاطرات طبیۀی است.
تابآوری
هیچ نشانیای از کاربرد تابآوری در آثار علمی تا سال  1818میالدی وجود نادارد ،یۀنای زماانی کای
تردگلد آن را برای توویف ملکی یوبی بیکار برد؛ وی توریو داد کی یرا برخی از انواع یاوب بادون
شکستن قادر بی تحمل بارهاای سانگین هساتند ] .[22اماا بای اساتناد بسایاری از مناابع ،اواطال
تابآوری را نخستین بار هولینگ در مقالیای با عنوان «تابآوری و پایداری سیستمهای اکولاوییکی»
در ده  1970در محایط زیسات مطار کارد ] .[9 ،18 ،25 ،26 ،29 ،33وی تاابآوری را یناین
تۀریف کرده است« :میزان مقاومت سیستمها و توانایی آنها در تحمل تغییر و اختالل و تاداوم رواباط
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موجود بین افراد یا متغیرها» و مۀتقد است کی این مفهوم یاریوب تحلیلی مفید و جدیادی را اراهای
میکند و حاکی از نحوة مقابل افراد ،جوامع ،سازمانها و اکوسیستمها در رویاارویی باا جهاان متغیار
یالشها و عدم قطۀیتهاست .تۀریف هولینگ شامل سی ویژگی مهام بارای یا سیساتم محیطای
تابآور است :توانایی تحمل تغییر و مقاومت ،استراتژیهای یندگان انطباق با تأکید بر عادم تجاانس
و قابلیت تصمیمگیری در مواجهی با عدم قطۀیات ] .[21 ،22 ،26 ،29در جادول  1تۀااریف مختلاف
تابآوری اراهی شده است .بیطور خالوی ،از تۀاریف و مفاهیم مختلف تابآوری میتوان نتیجی گرفات
کی در قل تفکر تاب آوری مفهاومی بسایار سااده نهفتای اسات؛ شارایط متغیار و مقاومات در برابار
تغییرات .جنبیهای متفاوت مفهوم تابآوری نیز از لحاظ ویژگیها ،تمرکز و زمین آن از سی بۀد قابال
بررسی است (جدول .[8 ،26] )2
نکت مهم در زمین تابآوری ویژگی بازگشت بی گذشتی است کی در برخی از تۀاریف اراهیشاده از
این اوطال و ریش لغوی آن بی یشم میخورد .در این زمینی ،ذکر این نکتی رروری بینظر میرساد
کی عملکرد پس از وقوع بحران ممکن است از نظر کیفی مۀادل باا عملکارد پایش از بحاران نباشاد،
بیویژه زمانی کی تطبیق و سازگاری باا محایط تغییریافتای راروری اسات .در ایان زمینای اواطال
"ورۀیت عادی جدید" قابل اشاره است کی بیطور عمده پس از حمالت تروریستی یاازدهم ساتتامبر
رواج یافت ،یۀنی هنگامی کی مردم دربارة ظرفیات آمریکاا در انطبااق بار تهدیاد مساتمر تروریسام،
الزامات و تشویشهای امنیت بیشتر اندیشیدند ].[25
جدول  .1برخی تعریفهای تابآوری
این اوطال بیمۀنای توانایی کسی یا ییزی در مقابلی با شرایط دشوار ،بازیاابی و بازگشات بای حالات عاادی پاس از روبایرو شادن باا تهدیادی
غیرعادی ،دشوار و اغل غیرمنتظره است .تابآوری شامل مفاهیم آگاهی ،تشخیص ،ارتباط ،واکنش و بازیابی است ].[26
فرایندی پویا کی افراد علیرغم تجربیای سخت یا رربیای عمده سازگاری مثبتی از خود نشان میدهند ].[20
ظرفیت سیستم در جذب اختالل و سازماندهی مجدد بیطوری کی عملکرد ،ساختار ،هویت و واکنشهای اولی را حفظ کند ].[31
توانایی سیستم در حفظ ساختار و الگوهای رفتاریاش در مواجهی با اختالل و توانایی بقا و انطباق ].[28
توانایی مقاومت جوامع در برابر رربیهای خارجی واردشده بی پاییهای اجتماعی آنان ].[6
توان واحدهای اجتماعی در تۀدیل مخاطرات ازجملی کاهش آثار سوانو ،اجرای اقدامات بازیابی در زمین بای حاداقل رسااندن اخاتالل اجتمااعی و
تۀدیل آثار مخاطرات آتی ].[10
فرایندی مرتبط با مجموعیای از ظرفیتهای انطباقی در مسیر مثبت عملکردی و سازگاری پس از وقوع رویدادی مخرب ].[25
تابآوری در زمین سوانو بدان مۀناست کی محلی بدون کم گسترده از منابع امداد خارجی قادر بی تحمل وقایع طبیۀی شادید بادون خساارات
گسترده ،کاهش بهرهوری یا کیفیت زندگی باشد ].[17
از دیدگاه اقتصادی ،تابآوری توانایی بی حداقل رساندن هزینیهای ی سانحی یا بحران و بازگشت بی شرایط مناسا در کوتااهتارین زماان ممکان
است ].[16
میزان اختاللی کی سیستم قبل از تغییر ساختارش از طریق فرایندها و متغیرهای تغییردهنده و کنترلکنندة رفتار قادر بی تحمل آن است ].[11
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ادامۀ جدول  .1برخی تعریفهای تابآوری
در زمین امنیت و تابآوری زیرساختهای حیاتی ،تابآوری توانایی آمادگی و انطباق بر شرایط متغیر و مقاومات و بازیاابی ساریع در پای اخاتالل
است ].[27
توانایی آمادگی و برنامیریزی ،جذب و تحمل ،بازیابی یا سازگاری با حوادث غیرعادی بالقوه یا واقۀی ].[24
قابلیت تۀدیل ریس ها و حوادث و بازیابی سریع و بازسازی خدمات رروری با حداقل آسی بی امنیات و ساالمت عماوم ،اقتصااد و امنیات ملای
].[7
قابلیت مقاومت یا جذب اثر مخاطره از طریق مقاومت یا سازگاری کی جامۀی را قادر بی حفظ ساختارها و عملکردهای اساسای آن در طاول بحاران و
بازگشت بی شرایط قبل یا بازیابی میسازد ].[30

جدول  .2سه جنبه از تابآوری
جنبهها
مهندسی

اکولوییکی

اجتماعی-
اکولوییکی

ویژگیها
بازگشت بی حالت یا
کارکرد اولیی پس از
وقوع اختالل
ظرفیت کاهش و
تحمل رربی ،تداوم
عملکرد
برهمکنش اختالل و
سازماندهی مجدد،
تداوم و توسۀی

تمرکز

زمینه

بازیابی ،پایداری

وابستی بی تۀادل پایدار

پایداری ،نیرومندی

یشماندازهای پایدار و
مطلوب مطابق با
محیطزیست

مقاومت ،سازگاری،
یادگیری ،نوآوری

بازخورد یکتاری سیستم،
تۀامالت پویای متقابل

منابع ][25 ،26 ،29 ،33

با توجی بی تۀاریف بیانشده ،تاب آوری بی دو دلیل هدفی مهم اسات :اول ،بادین دلیال کای
آسی پذیری سیستمهای اجتماعی و فنی بیطاور کامال پایشبینایپاذیر نیسات ،تاابآوری -
توانایی سازگاری با تغییرات بدون ناکامی فاجۀیبار -در برابر مخااطرات راروری اسات .اگار ماا
دقیقاً از زمان ،محل و نحوة وقوع سانحی مطلع باشیم ،قاادر بای هادایت سیساتمهایماان بارای
مقاومت در برابر آنها خواهیم بود .اما ازآنجا کی برنامیریزی برای مخاطرات با عدم قطۀیت همراه
است و پاسخ هیچی از سؤاالت یادشده روشن نیست ،طراحی جامۀیای با توان مقابلا کاراماد
رروری است .دوم ،مردم و سرماییها در جوامع تابآور در برابر مخاطرات نسبت بای مکاانهاای
فاقااد سااازگاری و انۀطااافپااذیری در براباار رااربیهااای غیرعااادی باایگمااان پایدارترنااد .در
سکونتگاههای تابآور ،ساختمانها کمتر فرو میریزند ،منابع انریی از جملای بارق کمتار قطاع
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و وادمات کمتار رخ

میشود ،خانواده ها و مشاغل کمتر در مۀرض ریس قرار میگیرد ،مار
میدهد و ارتباطات و هماهنگی کمتر دیار رۀف میشود ].[17
تابآوری روشهایی را برای درک سیستمهای پویا ،تۀامال باین افاراد و محایط ،یگاونگی
سازگاری جوامع با مخاطرات طبیۀی و تبیین ابۀاد اجتماعی جوامع فراهم میسازد .رویکردهاای
اخیر بی تابآوری را میتوان بیطور خالوی بی سی رویکرد اوالی تاابآوری بایعناوان پایاداری
(بیعنوان ظرفیت بافر)؛ بیعنوان بازیابی (بیعنوان بازگشت بای گذشاتی)؛ و تاابآوری بایعناوان
دگرگونی و خالقیت تقسیم کرد (جنب مشاترک آنهاا ،تواناایی ایساتادگی ،مقاومات و واکانش
مثبت بی فشار یا تغییر است) .دیدگاههای پایاداری و بازیاابی ،تاابآوری یا جامۀای (فارد یاا
سیستم اکولوییکی) را بیوورت مشخص ذاتای جامۀای در نظار مایگیرناد کای آن را قاادر بای
سازگاری با ی عامل فشار میسازد (یا نمیسازد) .این دیدگاهها بر این تأکید دارند کای جامۀای
بیعنوان ی کل تابآور است یا تابآور نیست؛ اما در رویکرد ساوم یۀنای تاابآوری بایعناوان
دگرگونی تفاوت بین تاب آوری اجتمااعی و اکولاوییکی روشان مایشاود .تاابآوری اجتمااعی
ظرفیت قوی افراد برای یادگیری از تجارب و شرکت آگاهانی در یاادگیری در تۀامال باا محایط
اجتماعی و فیزیکی را در نظر می گیرد؛ بنابراین این دیدگاه بای نقاش افاراد در شاکل دادن بای
"خط سیر تغییر" اهمیت خاوی میدهد ].[4
رویکردهای تابآوری
کنشپاذیر ][Reactive

دو رویکرد اولی در تاب آوری شامل رویکردهای کنشگر ] [Proactiveو
است .در این زمینی کلین مۀتقد است کی جامۀ متکی بای تاابآوری کانشپاذیر باا اساتحکام
بخشیدن بی ورع موجود و مقاوم ساختن سیستم در برابر خطرها بیسمت آینده پایش مایرود،
درحالی کی جامۀیای با تابآوری کنشگرایانی در تالش برای ایجااد سیساتمی اسات کای یاارای
سازگاری با شرایط جدید را دارد ] .[3دورز و هندمر ] [12مۀتقدند جامۀیای با رویکارد کنشاگر
بیاحتمال زیاد با مشکالت زیستمحیطی وخیم مواجی مایشاود .مثال جامۀایای کای تغییار را
میپذیرد و با شرایط جدید سازگاری مییابد .این رویکرد مادیریتی مۀماول در جهاان وانۀتی
غرب است .تابآوری با رویکرد کنشگر بی تغییر حاشییای بدون تغییر اساسی منجر میشود .در
این نوع تاب آوری هر تغییر اساسی لزوماً برای اکوسیساتم یاا عماوم ماردم راروری نیسات .از
سویی این تابآوری با مساهل کوتاهمدت و مورد نظر نخبگان مرتبط است .بی همین دلیال آنهاا
نوع سومی از تابآوری را پیشنهاد میکنند؛ نوعی تاابآوری ساازگار و گساترده کای در زمینا
تقویت تابآوری بیطور مستقیم بی علل اساسی مشکالت زیستمحیطی میپردازد .ایان ناوع از
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تابآوری ساختارها و نهادهای عملیاتی جدید را برای ایجاد تغییر طوالنیمدت اتخااذ مایکناد.
تاب آوری سازگار و گسترده بیطرز یشمگیری هنجارها را کنار میگذارد یا آنها را تغییر میدهد
و مۀیارهای بلندمدتی را برای برنامیریزی بایکاار مایگیارد .ساازگاری و گساتردگی عاالوهبار
برخورداری از مزایا ،شامل یالشها و هزینیهایی نیز است .این نوع از تابآوری ،ناپایدار و از نظر
اقتصادی ناکارامد است ،زیرا خطر افراط در آن وجود دارد؛ تصامیمگیاران بایاد بای یااد داشاتی
باشند کی تمام تغییرات مطلوب و مثبت نیستند و ممکن است بی مسیر اشتباه منجر شوند.
فاستر ] [15دو نوع بیهمپیوستی را برای تابآوری پیشانهاد مایکناد :تاابآوری بایعناوان
آمادگی و تابآوری بیعنوان عملکرد .جوامع شاید یکی و شاید هم هر دو نوع ایان تاابآوری را
داشتی باشند .تابآوری بیعنوان آمادگی شامل ارزیابی و آماده بودن اسات .تاابآوری بایعناوان
عملکرد شامل واکنش و بازیابی است .جوامۀی کی ترکیبی قوی از این دو نوع تابآوری را داشتی
باشند از تابآوری آگاهانیای برخوردارند .ینین جوامۀی احتمال موفقیت بیشتری در مقابلای باا
اختاللها دارند .جوامۀی با تاب آوری عملکردی با دارا بودن واکنش و بازیابی در خا ارزیاابی و
آمادگی؛ تاب آوری گذار دارند .آنها با مدیریت یا ساانحی نمایتوانناد بای کسا موفقیات یاا
خوششانسی وانمود کنند .تابآوری بی اثر بی آمادگی قاطع و واکانش و بازیاابی راۀیف اشااره
دارد .مناطقی با رۀف عملکردی در آمادگی و واکنش و بازیابی ،تاابآوری غفلاتباار یاا دیاار
مسامحی را بی نمایش میگذارند.
واکر و سالت ] [32بین تاب آوری بخشی و کلی تمایز قاهل میشاوند .تاابآوری بخشای بار
عناور خاوی از سطو ذخایر سیستم اجتماعی یا زیستمحیطای بارای مثال بهارهوری خااک
تمرکز دارد .باا وجاود ایان ،تاابآوری تنهاا در زمینایای واحاد بارای پایاداری کاافی نیسات.
بهینیسازی ورف تابآوری زمین هدف ،تاب آوری سایر ابۀاد را کاهش میدهد .تابآوری کلای
سیستم اجتماعی -زیستمحیطی برای حصول پایداری در نظر گرفتی شده است.
گاندرسون ] [19نیز دو نوع تابآوری را مۀرفی میکند :تابآوری و تۀادل جهانی ،تاابآوری و
تۀادل یندبۀدی .در نوع اول ،تابآوری بی ررورت زمانی برای سیستم اجتماعی -زیساتمحیطای
برای بازگشت بی تۀادل پس از اخاتالل اشااره دارد .ایان تاابآوری تصاور بار حالات تۀاادل دارد.
همچنین این امر با عنوان تابآوری از بۀد مهندسی شناختی شده است .ناوع مهندسای تاابآوری
در پی حفظ عملکرد از طریق مقاومت در برابر تغییر و حفظ منابع است .این نوع تابآوری بازتااب
پارادایم اکولوییکی کالسی است .تابآوری و تۀادل یندبۀدی بیعناوان ناوع دوم ،حالات تۀاادل
سنتی را در نظر دارد .بنابراین ،تابآوری نی با زمان بازگشت بی تۀادل ،بلکی با میازان رفاع اخاتالل
پیش از بروز تغییر اساسی در عملکردهاا و فراینادهای سیساتم سانجیده مایشاود .ایان ناوع از

ارزیابی رویکرد تابآوری جامۀی در برابر مخاطرات طبیۀی ...

399

تابآوری انۀکاسی از تفکرات مۀاور اکولاوییکی اسات و نیاز باا عناوان تاابآوری اکولاوییکی در
بومشناسی شناختی شده است .سیستمهای اکولاوییکی از نظار باازخورد مساتمر متفااوتاناد .در
بهترین حالت هر شکلی از حالت تۀادل در این سیستمها موقتی است ].[29
منطقه و روش تحقیق
این پژوهش بیشیوة توویفی -تحلیلی بی بررسی رویکرد تاابآوری شهرساتان دماوناد در برابار
مخاطرات طبیۀی پرداختی است .شهرستان دماوند با مساحتی مۀادل  188هزار هکتار در شارق
استان تهران واقع شده و براساس سرشاماری عماومی ساال  1390جمۀیات آن  100690نفار
است .منطق تحقیق تاکنون مخاطراتی همچون زلزلی ،سیالب ،تگر و  ...را تجربی کرده اسات.
بیعنوان مثال اطالعات پژوهشگاه بینالمللی زلزلی و مهندسی زلزلی نشاان مایدهاد کای حادود
 667رویداد لرزهای در سدة گذشتی در شرق تهران یۀنی مکان اساتقرار جغرافیاایی شهرساتان
دماوند ،رخ داده کی  28رویداد از آنها دارای بزرگای  5و بیشتر از  5بودهاند .بزر ترین آنها نیاز
زمینلرزة تیر  1336بندپی -مازندران با بزرگای  mb =7است .وقوع سایالب نیاز در شهرساتان
دماوند تاکنون خسارات مالی و جانی بیبار آورده است .برای نمونی براساس اخبار منتشرشاده در
وب سایت فرمانداری این شهرستان ،در مرداد  1394در پی بارش شدید باران و تگر  ،سایالب
جاریشده در روستاهای شرق شهرستان دماوند ،خساراتی در پی داشت.
با توجی بی هدف پژوهش ،ابتدا مۀیارهای مرتبط با هر رویکرد (شکل  )1براساس مرور متون
نظری استخراج و سؤاالت مرتبط برای این مۀیارها طر شدند .برای تۀیین تۀاداد نمونا ماورد
مطالۀی از برنام  Gpowerاستفاده شد .ازاینرو ،بیمنظور تۀیین حجم نمونیای کی از نظر علمای
مۀنادار و از نظر محدودیتهای مطر در پژوهشهای پیمایشی (زماان ،هزینای و  )...پاذیرفتنی
باشد ،مقدار  0/05 و با توجی بی این مقدار  Z1-/2برابر باا  1/96اسات و انادازة تاأثیر متوساط
( )0/25در نظر گرفتی شد (شکل  .)2براسااس نتاایج  280پرسشانامی در شهرساتان باا روایای
ووری و پایایی  0/805تکمیل شد .دادههای برداشتشده با استفاده از نمودارهاا و جادولهاای
آماری مرتبط همچون مقایس میانگینها با تحلیل واریانس ،محاسب درود پاسخها و فراوانیهاا
تحلیل شدند.
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تابآوری بیاثر
آمادگی قاطع و
واکنش و بازیابی
رۀیف

تابآوری بهعنوان

تابآوری بهعنوان
آمادگی
ارزیابی و آماده بودن

عملکرد
واکنش و بازیابی؛ گذرا

تابآوری بخشی
تمرکز بر عناور خاوی
از سطو ذخایر
سیستم اجتماعی یا
زیستمحیطی

کنشگر
سازگاری با شرایط
جدید؛ بروز مشکالت
زیستمحیطی؛ تغییر
حاشییای و جزهی؛ عدم
تغییر بنیادی؛ توجی بی
مساهل کوتاهمدت

تابآوری
تابآوری کلی
در نظر گرفتن سیستم
اجتماعی -زیستمحیطی
برای حصول پایداری

کنشپذیر

سازگار و گسترده
توجی بی علل اساسی
مساهل؛ اتخاذ ساختارها
و نهادهای عملیاتی
جدید؛ تغییر
طوالنیمدت؛ ناکارآمد
بی لحاظ اقتصادی و
عدم پایداری بیدلیل
افراط

حرکت بیسوی آینده
با استحکام بخشیدن
بی ورع موجود و
مقاوم ساختن
سیستم در برابر
خطرها

تابآوری و تعادل
تابآوری و تعادل
چندبعدی
سنجش تابآوری نی با
زمان بازگشت بی تۀادل
بلکی با میزان رفع
اختالل پیش از بروز
تغییر اساسی در
عملکردها و فرایندهای
سیستم

شکل  .1معیارها و ویژگیهای رویکردهای تابآوری

جهانی
ررورت زمانی برای
سیستم اجتماعی-
زیستمحیطی برای
بازگشت بی تۀادل پس
از اختالل؛ حفظ
عملکرد از طریق
مقاومت در برابر تغییر و
حفظ منابع
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Total sample size: 280
Actual power: 0.95

شکل  .2نتایج تعیین حجم نمونه

یافتههای تحقیق
یافتیهای تحقیق در یهار بخاش تحلیال و ارزیاابی شاد .در بخاش اول رویکارد تاابآوری در
شهرستان دماوند براساس دستیبندی دورز و هندمر ( )1992بررسی شده است .آنهاا تاابآوری
را در سی رویکرد کنشگر ،کنشپذیر ،گسترده و ساازگار دساتیبنادی کاردهاناد .در بخاش دوم
رویکرد تاب آوری شهرستان مورد مطالۀی براساس دستیبندی فاساتر ( )2006یۀنای تاابآوری
بیعنوان آمادگی ،تابآوری بیعنوان عملکرد و تابآوری بیاثر بررسی شده است .در بخش ساوم
نیز این رویکرد براساس دستیبندی واکر و سالت ( )2006ارزیابی شده است .دستیبندی آنها نیز
شامل دو رویکرد بخشی و کلی است .در بخش یهارم ،تحلیل براساس رویکردهای مطار شادة
گاندرسون ( )2000انجام گرفتای اسات .وی رویکردهاای تاابآوری را در دو گاروه تاابآوری و
تۀادل جهانی ،تابآوری و تۀادل یندبۀدی طبقیبندی کرده است.
بخش اول؛ رویکرد تابآوری نمون مورد مطالۀی براساس دستیبندی دورز و هندمر (کنشگر،
کنشپذیر ،گساترده و ساازگار) از طریاق مقایسا میاانگینهاا ارزیاابی شاد .در ابتادا براباری
واریانسها بررسی شد .براساس آزماون تحلیال واریاانس یکطرفای ،واریاانس باین سای رویکارد
یادشده در نمون مورد مطالۀی نابرابر بود .ستس با استفاده از آزمونهاای  Tamhaneو Dunnett
 T3اختالف بین گروهها ارزیابی شد .نتایج این آزمونهای نشان میدهد کی بین رویکرد کنشاگر
با دو رویکرد دیگر اختالف وجود داشتی و رویکردهای کنشپذیر و گساترده و ساازگار اختالفای
با هم نداشتند (جدول  .)3در نهایت براساس میانگین سی گروه میتوان نتیجی گرفت کی رویکرد
نمون مورد مطالۀی رویکردی کنشگر است (شکل .)3
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جدول .3نتایج آزمون تحلیل واریانس بین سه رویکرد کنشگر ،کنشپذیر ،گسترده و سازگار
Dunnett T3 sig
کنشپذ
0/000
کنشگر
یر
سازگار
0/000
کنشگر
0/000
کنشپذ
یر
سازگار
0/324
0/000
0/324

کنشگر
کنشپذ
یر

sig
0/000
0/000
0/000
0/324
0/000

سازگار

0/324

Tamhane
کنشپذ
یر
سازگار
کنشگر
گسترده و
سازگار
کنشگر
کنشپذیر

ANOVA

برابری واریانسها

کنشگر

کنشپذیر

df: 2
Mean Square:
87.11
F: 105.306
Sig: 0.000

Levene Statistic:
55.23
Sig: 0.000
df1: 2
df2: 837

سازگار

شکل .3میزان برخورداری نمونۀ مورد مطالعه از رویکردهای کنشگر ،کنشپذیر ،گسترده و سازگار

بخش دوم؛ دستیبندی فاستر نیز سی رویکرد را شامل میشود :تابآوری بیعناوان آماادگی،
تابآوری بیعنوان عملکرد و تابآوری بیاثر .در این بخش همانند بخش اول ابتدا آزمون برابری
واریانس ها برای سی رویکرد سنجیده و ستس اختالف بین گاروههاا ارزیاابی شاده و در نهایات
میزان هر رویکرد برای نمون مورد مطالۀی بررسی شده است .نتایج این آزمونها نشان مایدهاد
کی بین رویکرد تابآوری بیعنوان عملکرد با دو رویکرد دیگر اختالف وجاود دارد و رویکردهاای
تابآوری بیعنوان آمادگی و رویکرد بیاثر اختالفی با هم ندارند (جدول  .)4در نهایات براسااس
میانگین سی گروه میتوان نتیجی گرفات کای رویکارد نمونا ماورد مطالۀای رویکارد تاابآوری
بیعنوان عملکرد است (شکل .)4
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس بین سه رویکرد عملکرد ،آمادگی ،بیاثر

0/000
0/000
0/000
0/091
0/000
0/091

Dunnett T
sig
آمادگی
بیاثر
عملکرد
بیاثر
عملکرد
آمادگی

عملکرد
آمادگی
بیاثر

0/000
0/000
0/000
0/091
0/000
0/091

Tamhane
sig
آمادگی
عملکرد
بیاثر
عملکرد
آمادگی
بیاثر
عملکرد
بیاثر
آمادگی

ANOVA

برابری واریانسها

df: 2
Mean Square:
128.78
F: 145.243
Sig: 0.000

Levene
Statistic: 66.22
Sig: 0.000
df1: 2
df2: 837

شکل  .4میزان برخورداری نمونۀ مورد مطالعه از رویکردهای عملکرد ،آمادگی و بیاثر

بخش سوم؛ براساس یافتیهای تحقیق در دستیبنادی رویکردهاای تاابآوری بای بخشای و
کلی ،رویکرد تابآوری نمون مورد مطالۀای بخشای اسات؛ زیارا تماام نمونایهاا در برخاورد باا
مخاطرات طبیۀی ،از منابع زیستمحیطای (آب ،خااک ،اناریی) و مناابع اجتمااعی (ارتباطاات
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشارکت ،همکاری) بایطاور کلای بهاره نگرفتای و بناابر اظهاارات
پاسخگویان تنها بی برخی عناور توجی داشتی اند .بدین ترتی کی در بخش منابع زیستمحیطی
 63/4درود از پاسخگویان بی برخی از عناور توجی داشتیاند و این میزان برای منابع اجتمااعی
 57/7درود بوده اسات .شاکل  5براسااس طیاف پانجساطحی لیکارت گویاای میازان توجای
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پاسخگویان بی هر ی از منابع مطر است .همانطور کی این شاکل نشاان مایدهاد میاانگین
بیطور متوسط  3است .براساس طیف پنجسطحی لیکرت این میزان بر حد متوسط داللت دارد.
بخش یهارم؛ در بخش پایانی رویکردهای مطر شده توسط گاندرساون یۀنای تااب آوری و
تۀادل جهانی ،تاب آوری و تۀادل یندبۀدی ارزیابی شده است .برای ارزیابی ایان بخاش ایان دو
رویکرد را بی عنوان دو گروه در نظر گرفتیم تا از نابرابری واریانسها و میانگین بین آنها اطمینان
یابیم .با استفاده از آزمون  Independent Sample Tواریانس و میانگین بین ایان دو رویکارد را
ارزیابی کرده ایم .نتایج این آزمون حاکی از تفاوت بین میانگین و واریانس این دو رویکارد اسات
(جدول  .)5براساس شکل  6رویکرد تاابآوری در دساتیبنادی گاندرساون بارای نمونا ماورد
مطالۀی تابآوری و تۀادل جهانی است.

شکل  .5میانگینهای بهرهگیری از منابع زیستمحیطی و اجتماعی در زمینۀ تابآوری در برابر
مخاطرات
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس بین رویکردهای تعادل جهانی و تعادل چندبعدی
نتایج آزمون t

میانگین

Sig. Error
difference

Mean
difference

df

t

3.20

0.000

0.94

558

18.24

2.26

رویکرد
تابآوری و تۀادل
جهانی
تابآوری و تۀادل
یندبۀدی

شکل  .6میزان برخورداری نمونۀ مورد مطالعه از رویکردهای تعادل چندبعدی و تعادل جهانی

نتیجهگیری
این پژوهش در آغاز بی بررسی مفهوم و ویژگی های تاب آوری پرداخت .در این راستا تۀریف هاای
مختلف تاب آوری اراهی و "میزان مقاومت سیستم ها و توانایی آنها در تحمال تغییار و اخاتالل و
تداوم روابط موجود بین افراد یا متغیرها" بی عنوان تۀریف پایای پذیرفتای شاد .بررسای تۀااریف
مختلف این اوطال حااکی از آن اسات کای تااب آوری بای دو دلیال هادفی مهام اسات :اول،
آسی پذیری سیستمهای اجتماعی و فنای بایطاور کامال قابال پایشبینای نیسات ،ازایانرو،
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تابآوری در برابر مخاطرات مهم است .اگر دقیقاً از زماان ،محال و نحاوة وقاوع ساانحی مطلاع
باشیم ،قادر بی هدایت سیساتمهاا بارای مقاومات در برابار آنهاا خاواهیم باود .اماا ازآنجاا کای
برنامی ریزی برای مخاطرات با عدم قطۀیت همراه اسات و پاساخ هایچیا از ساؤاالت یادشاده
روشن نیست ،طراحی جامۀیای با توان مقابل کارامد در برابر حوادث رروری است؛ دوم ،ماردم
و سرماییهاا در جواماع تاابآور در برابار مخااطرات نسابت بای مکاانهاای فاقاد ساازگاری و
انۀطافپذیری در برابر رربیهای غیرعادی بیگمان پایدارترند .بنابراین ،باا مارور متاون نظاری،
مهمترین رویکردهای تابآوری استخراج شدند و در یهار گروه جای گرفتند .1 :دورز و هنادمر
( )1992تاب آوری را در سی رویکرد کنشگر ،کنشپذیر ،گسترده و سازگار دستیبندی کردهاناد؛
 .2فاستر ( )2006رویکردهای تابآوری بیعنوان آمادگی ،تابآوری بیعنوان عملکرد و تابآوری
بیاثر را مۀرفی کرده است؛  .3براساس دستیبندی واکار و ساالت ( )2006تاابآوری شاامل دو
رویکرد بخشی و کلی است؛  .4رویکردهای مطر شده از سوی گاندرسون ( )2000نیز تابآوری
را در دو گروه تابآوری و تۀادل جهانی ،تابآوری و تۀادل یندبۀدی طبقیبندی کرده است.
با توجی بی نکات یادشده و دالیل اهمیت رویکرد تابآوری جامۀی در برابر مخاطرات طبیۀی،
شناخت رویکرد غال بر جامۀی ،مردم و مسئوالن را قادر بی برنامیریزی ،تغییر رویکرد موجود بی
رویکردی مؤثرتر و مقاومتر کردن جامۀی خواهد ساخت .نتایج این بررسی حاکی از آن است کای
رویکرد تاب آوری این منطقی در گروه اول کنشگر ،در گروه دوم تابآوری بیعنوان عملکرد ،و در
گروه سوم تابآوری بخشی است و در گروه یهارم رویکرد تابآوری و تۀادل جهانی بار منطقا
تحقیق حاکم است .ازاینرو ،در گروه اول رویکردها با توجی بی تأیید رویکرد کنشاگر در منطقا
تحقیق ،جامۀی نیازمند توجی بی برنامی ریزی و تغییرات بلندمادت ،اتخااذ سااختارها و نهادهاای
عملیاتی ،مقاوم ساختن سیستم در برابر خطرها ،و تأکید و توجی بی علل اساسی مسااهل مارتبط
با مخاطرات طبیۀی است .در گروه دوم تابآوری بیعنوان عملکرد بر منطقی حااکم باوده و ایان
نتیجی ،بیانگر ررورت تغییر نگرش بیسوی ارزیابی شرایط موجود و آمادگی در برابار مخااطرات
است .بیعبارت دیگر منطق تحقیق باید بی تمام مراحل مدیریت بحران یۀنی تۀادیل ،آماادگی،
واکنش و بازیابی توجی داشتی باشد .در گروه سوم نیز تابآوری منطقی از نوع تاابآوری بخشای
است کی براساس شرایط مطر در این رویکرد ،باید برای حصول پایاداری ،سیساتم اجتمااعی-
زیستمحیطی بیطور کلی تقویت شود .در نهایت در دستیبندی یهارم رویکرد جامۀی تابآوری
و تۀادل جهانی بود؛ این مورد حاکی از حفظ عملکرد از طریق مقاومت در برابار تغییار و حفاظ
منابع است .بنابراین ،منطق تحقیق برای تابآوری بایاد اخاتاللهاای موجاود در عملکردهاا و
فرایندهای جامۀی را پیش از بروز مخاطره برطرف کند.
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