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چكيده
زمينه و هدف: سوانح طبيعى همواره براى جوامع شهرى به عنوان چالشى بزرگ مطرح بوده است و سكونت گاه هاى انسانى، زيرساخت ها و سرمايه ها همواره در معرض 
تهديد بوده اند. طبق آمار، سوانح در گذر زمان افزايش يافته اند و همچنين آسيب پذيرى جوامع شهرى در برابر سوانح (به ويژه در كشورهاى در حال توسعه) سير 
صعودى داشته است. با افزايش تعداد و تنوع مخاطرات طبيعى در سكونت گاه هاى انسانى، معضلى در حيات جوامع بشرى ايجاد شده است. بدين منظور، رويكرد رايج 

از تأكيد بر مقوله كاهش آسيب پذيرى و مقاوم سازى صرفًا كالبدى، به تاب آورى در برابر سوانح تغيير يافته است.
روش: اين پژوهش، بر اساس بررسى و مطالعه مرورى است كه در آن از منابع كتابخانه اى استفاده شده است و بر اساس مطالعه ى كتب، مقاالت، رساله ها، اسناد، 
گزارش ها و همچنين سايت هاى اينترنتى معتبر، به شناسايى و تبيين مفاهيم، شاخص ها، چارچوب ها و مدل هاى تاب آورى در برابر زلزله پرداخت. بر پايه مرور متون 

تخصصى و اسناد مكتوب در اين حوزه، ضمن بررسى مبانى نظرى تاب آورى، به ابعاد، مؤلفه ها، سنجه ها و معيارهاى تاب آورى در برابر سانحه نيز پرداخته شد.
يافته ها: تاب آورى در ذات خود، داراى بعد اجتماعى است. در واقع تاب آورى در برابر سانحه، يك مفهوم زنده و پويا است و بيشتر، كنش جمعى و همكارى براى 
مقابله با بحران اجتماعى است. به بيان ديگر، جامعه را بايد تاب آور نمود تا بتواند كالبد را استحكام بخشد. بنابراين، به نظر مى رسد با توجه به ارتباطات و هم پيوندى 
ابعاد ملموس و ناملموس تاب آورى، پژوهشگران بايد در اين حوزه، رويكردى جامع نگر و همه شمول داشته باشند. به بيان ديگر، ديدگاه هاى تك بعدى در اين حوزه، 
ديگر كارگشا نخواهد بود. در حوزه تاب آورى در برابر سانحه، آنچه بيش از پيش مورد نياز است، پژوهش هاى ميان رشته اى با رويكرد تركيبى است كه دستاورد آن ، 

مدل هاى تركيبى و تعميم پذير با هدف ارتقاى تاب آورى در برابر سوانح باشد.
نتايج: تاب آورى در برابر سانحه، مفهومى به نسبت جديد است و بيش از چند دهه از آن نمى گذرد. براى ادامه پژوهش ها در اين حوزه، به كارگيرى رويكرد تركيبى، 
اجتناب ناپذير است و با هدف ارتقاى تاب آورى،  بايد روش هاى كمى و كيفى به گونه اى مناسب با هم تركيب شوند تا به صورت عملياتى به ارتقاى تاب آورى در برابر 
زلزله منجر شود. افزون بر اين، چارچوب معيشت پايدار، رويكرد محله  محور در حوزه تاب آورى سانحه را در كشورهاى در حال توسعه پيشنهاد مى كند. محله، جدا از 
دارا بودن روابط اجتماعى پويا در يك محدوده جغرافيايى خاص، به واسطه وجود معيارهاى ذهنى، بستر مناسبى در جهت بهبود زندگى جمعى و تاب آورى سانحه است.

واژه هاى كليدى: تاب آورى، زلزله، شاخص، چارچوب، مدل
◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اصالنى، فرشته؛ امينى حسينى، كامبد (تابستان، 1397)، مرورى بر مفاهيم، شاخص ها، چارچوب ها و 

مدل هاى تاب آورى در برابر زلزله. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 8 (2)،136-119.

An Overview to the Concepts, Indicators, Frames and Models of Earthquake Resilience
Fereshteh Aslani1 & Kambod Amini Hosseini2 

1. PhD Student, Risk and Crisis Management Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran.
2. Professor , Risk and Crisis Management Research Center ,International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran. (Corresponding Author) 

ABSTRACT
Background and objective: Natural disasters have always been a major challenge for urban communities, and human settlements, infrastruc-
tures and capital have been threatened always. According to statistics, casualties have increased over time, and the vulnerability of urban com-
munities has risen sharply against disasters (especially in developing countries). By increasing the numbers and varieties of natural hazards in 
human settlements, a problem has been created in the life of human societies. In this point, the current approach to focusing on the reduction 
of vulnerability and purely physical rehabilitation has changed to resilience against disasters.
Method: This paper is a review study using library resources, based on books, articles, thesis, reports, documents as well as valid internet sites, to 
identify and explain the concepts, indicators frames and models of earthquake resilience. Based on the review of specialized texts and written docu-
ments in this field, the study of theoretical foundations of the resilience, the dimensions, components and measures of anticipation are discussed.
Findings: Resilience in its essence has a social dimension. In fact, resilience against a disaster is a living and dynamic concept and more is a 
collective action and cooperation to deal with the social crisis. In other words, society should be resilient to strengthen the body. Therefore, it 
seems that, regarding the connections and interconnectedness of the intangible and intangible dimensions of resilience, researchers should 
have a comprehensive and all-inclusive approach in this field. In other words, one-dimensional views in this area will no longer work. In fact, in 
the field of the resilience against a disaster, what is more and more needed is interdisciplinary researches with a compound approach whose 
achievement is a mixed and generalizable model with the goal of promoting resilience against disasters.
Conclusion: The resilience against disasters is a relatively new concept and does not go away for several decades. In order to continue re-
searches in this field, the application of the compound approach is inevitable, and with the purpose of increasing the resilience, qualitative and 
methods should be appropriately combined to function in an operational manner to resilience against earthquake. In addition, the sustainable 
livelihood framework suggests a neighborhood-based approach to disaster mitigation in developing countries. Neighborhood, apart from the 
existence of dynamic social relationships in a specific geographical area, is due to the existence of subjective criteria, a suitable platform for 
improving collective life and disaster relief.
Keywords: resilience, earthquake, indicator, framework, model
Citation (APA 6th ed.): Aslani F,  Amini Hosseini K. (2018, Summer). An Overview to the Concepts, Indicators, Frames and Models 
of Earthquake Resilience. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 8(2), 119-136 .

1.  اين مقاله، مستخرج از رساله دكترى نگارنده اول در «پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله» با عنوان «ارائه مدلى براى ارتقاء تاب آورى در برابر زلزله در سطح 
محله با تأكيد بر شاخص هاى كالبدى و اجتماعى» مى باشد. 
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مقدمه
بزرگ  چالشى  به عنوان  شهرى  جوامع  براى  همواره  طبيعى  سوانح 
مطرح بوده است و سكونت گاه هاى انسانى، زيرساخت ها و سرمايه ها 
زمان  گذر  در  سوانح  آمار،  طبق  بوده اند.  تهديد  معرض  در  همواره 
برابر  در  شهرى  جوامع  آسيب پذيرى  همچنين  و  يافته اند  افزايش 
داشته  صعودى  سير  توسعه)  حال  در  كشورهاى  در  (به ويژه  سوانح 
است. به نظر مى رسد بايد با هدف ارتقاى تاب آورى و ظرفيت هاى 
كالبدى، اجتماعى، اقتصادى و نهادى جوامع، براى مقابله و پايدارى 
شود.  گرفته  نظر  در  جامع  رويكردى  طبيعى  سوانح  برابر  در  آن ها 
اهداف در حوزه تاب آورى در برابر سانحه، عبارت اند از: كاهش تلفات 
و خسارات در برابر زلزله احتمالى، كاهش ريسك و آسيب پذيرى، 
افزايش توانايى بافت شهرى، با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاى 
رخداد  دنبال  به  بازسازى١  و  مقابله  فرايندهاى  در  تسريع  و  موجود 

زلزله. 
و  مفاهيم  ضمن «تبيين  مقاله،  اين  در  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
شاخص هاى تاب آورى در برابر زلزله»، چارچوب ها و مدل هاى آن 
بررسى و مطالعه مى شود. به بيان ديگر، هدف از اين مقاله، «مرورى 
مدل هاى  و  چارچوب ها  شاخص ها،  مفاهيم،  تعاريف،  مهم ترين  بر 

تاب آورى در برابر سانحه» است.
و  تعاريف  مهم ترين  مقاله،  از  اول  بخش  در  اساس  اين  بر   
مفاهيم تاب آورى سانحه طى سال هاى 2000 تا 2017 شناسايى و 
تبيين مى شود. بعد از بررسى مفاهيم تاب آورى، «دامنه»، «ابعاد» و 
همچنين «رويكردهاى سنجش سطح تاب آورى» مورد بررسى واقع 

مى شود.
در بخش ديگر مقاله، ضمن شناسايى «مدل ها و چارچوب هاى 
مى شود.  بيان  آن   ويژگى هاى  و  مشخصه ها  سانحه»،  تاب آورى 
منظور  به  حوزه،  اين  در  موجود  چارچوب هاى  و  مدل ها  همچنين، 
بر  افزون  مى شود.  تحليل  و  معرفى  پژوهش،  چالش هاى  استخراج 
اين، بررسى مى شود كه با گذشت زمان از سال 2000 تا 2017، 

روند تغييرات اين چارچوب ها و مدل ها چگونه بوده است؟ 
در بخش بعدى مقاله، ضمن تفكيك ابعاد تاب آورى به چهار بعد 
شاخص ها،  «نهادى»،  و  «اقتصادى»  «اجتماعى»،  «كالبدى»،  اصلى 

1.  Response and reconstruction

و  شناسايى  موردى،  صورت  به  سنجه ها  و  معيارها  زيرشاخص ها، 
به  تفكيك بيان مى شود. در خاتمه ضمن جمع بندى بخش هاى اشاره 

شده، دستاوردهاى مقاله ارائه مى شود.

روش
منابع  از  آن  در  كه  است  مرورى  مطالعه  و  بررسى  يك  مقاله،  اين 
كتابخانه اى استفاده شده و بر اساس مطالعه كتب، مقاالت، رساالت، 
اسناد، گزارش ها و همچنين سايت هاى اينترنتى معتبر، به شناسايى 
در  تاب آورى  مدل هاى  و  چارچوب ها  شاخص ها،  مفاهيم،  تبيين  و 
برابر زلزله مى پردازد. بر پايه مرور متون تخصصى و اسناد مكتوب 
در اين حوزه، ضمن بررسى مبانى نظرى تاب آورى، به ابعاد، مؤلفه ها، 
سنجه ها و معيارهاى تاب آورى در برابر سانحه نيز پرداخته مى شود.

تعاريف و مفاهيم تاب آورى در برابر زلزله
مفهوم تاب آورى از دهه  ى 1970 توسط هولينگ با انتشار مقاله اى 
ديدگاه  با  اكولوژيكى»  سيستم هاى  پايدارى  و  «تاب آورى  عنوان  با 
طوفان،  اثر  در  كه  درختى  اگر  است٢.  شده  مطرح  زيست محيطى 
راست  گذشته  همانند  را  قامتش  آن،  از  پس  بتواند  شده،  خميده 
است.  ساده  زبان  به  تاب آورى  مفهوم  اين  است؛  تاب آور  يعنى  كند 
تاب آورى در بسيارى از حوزه هاى علمى به يك اصطالح مهم تبديل 
به  گذشته»  به  مفهوم «بازگشت  به  اغلب  تاب آورى  واژه  است.  شده 
كار مى رود كه از ريشه التين «رزيليو٣» به معناى «برگشت به عقب» 

گرفته شده است (يو ان، 2002۴).
سيستم،  يك  ظرفيت  معناى  به  تاب آورى  است  معتقد  مانينا،   
جامعه و اجتماع در جهت انطباق و پذيرفتن و يا عقب جستن براى 
مقاومت و يا تغيير در به دست آوردن و نگه دارى سطح قابل قبولى 
از عملكرد و ساختار در هنگام شوك هاى ناشى از سوانح مى باشد 
(مانينا، 2006۵). در تصوير 1، تعريف گرافيكى تاب آورى در برابر 
سانحه نشان داده شده است. همچنين در جدول 1، مهم ترين تعاريف 
و مفاهيم در حوزه ى تاب آورى در برابر سانحه (از سال 2000 تا 

2017) ارائه شده است.

2.  Holling & Gunderson, 2002
3.  resilio
4.  UNISDR, 2002  
5.  Manyena, 2006
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تصوير 1: تعريف گرافيكى تاب آورى در برابر سانحه (استوار ايزدخواه، 1392)

جدول 1: مهم ترين تعاريف و مفاهيم در حوزه تاب آورى در برابر سانحه (از سال 2000 تا 2017)
منبعمفهوم١

توانايى يك سيستم يا يك جامعه  كه در معرض خطر است براى مقاومت كردن در برابر آن، اجتناب كردن از آن، جذب كردن، در خود جا 
دادن (جامعه مى تواند تا يك سطحى، بحران را تحمل كند، بدون اينكه دچار فروپاشى شود و ساختارش به هم بخورد) (جامعه مى تواند يك سرى 

از تأثيرات سانحه را در خود جاى دهد و بگنجاند) و اينكه بايد بتواند به  صورت مؤثر و در يك زمان بندى مشخص بازسازى انجام دهد٢.
UNISDR (2016)

توانايى جامعه براى جذب و مقاومت پيش از فروپاشى، بازسازى سريع

-Kutum & Alتاب آورى به ظرفيت سيستم هاى اكولوژيكى براى جذب اختالالت و نيز براى حفظ بازخوردها، فرايندها و ساختارهاى ذاتى سيستم اطالق مى شود.
jaberi, 47 :2015

امكان جذب اختالالت
تاب آورى شدت اختالالتى است كه سيستم مى تواند آن را جذب كند، پيش از آن كه ساختارش از طريق تغيير متغيرها و فرايندهايى كه رفتار 

آن را كنترل مى كند به ساختار متفاوتى تبديل شود.
Karrholm et al, 

122 :2014
پتانسيل جذب اختالالت

تاب آورى به فرايند دگرگونى تقويت ظرفيت جوامع، سازمان ها و پيش بينى، بازدارندگى، بازيابى و دگرگونى كشورها پس از وقوع شوك ها، 
Turner, 3 :2013استرس ها و تغييرات پس از وقوع سانحه اطالق مى شود.

فرايند تقويت ظرفيت جامعه در برابر شوك هاى ناشى از سانحه
تاب آورى عبارت است از توانايى يك سيستم اجتماعى براى مقابله و بازتوانى در برابر يك سانحه. تاب آورى اجازه مى دهد سيستم، پيامدهاى 

Burton, 2012سانحه را جذب كرده بدون آن كه ساختارش دچار فروپاشى شود و با آن سانحه و سوانح بعد از آن تطبيق يابد.

توانايى يك سيستم براى مقابله و بازتوانى در برابر سانحه
تاب آورى فرايند پويايى است و در جوامعى وجود دارد كه مى توانند با گذشت زمان، خود را با شرايط تطبيق داده و به آن پاسخ مناسب دهند. 

اين فرايند به جامعه اين امكان را مى دهد كه بتواند سرپا بايستد و عملكرد مناسب خود را حفظ نمايد.
Boon et al, :2012 

382
فرايندى پويا، انطباق با شرايط، داشتن عملكرد مناسب

تاب آورى مفهومى است كه بر ظرفيت جوامع و اقتصاد براى انطباق با شوك در زمان مواجهه با بحران اشاره دارد. تاب آورى ظرفيت مقاومت در 
برابر شوك و اختالالت با حداقل اختالل در عملكرد سيستم مى باشد.

ESCAP, ADB & 
UNEP, 2012

داشتن ظرفيت پذيرش تغيير

1.   در ادبيات سانحه، بيش از 46 تعريف از مفهوم تاب آورى وجود دارد. در اين بخش، مهم ترين تعاريفى كه توسط نظريه پردازان بين سال هاى 2000 تا 2017 ارائه شده، ذكر مى شود.
2.  UNISDR: United Nations International Strategy for Disaster Reduction
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 ,Cutter et alتاب آورى به ظرفيت جذب و عملكردهاى ويژه در طى سوانح و نيز ظرفيت بازيابى و برگشت به تعادل، پس از سانحه اطالق مى شود.
2 :2010

ظرفيت جذب و ظرفيت بازسازى پس از سانحه

 ,Pooley & Cohenتاب آورى فرايندى پويا و تعاملى و هميشه در حال تغيير بين فرد و محيط است. 
2010

فرايندى پويا و قابل تغيير

 ,.Derissen, et alتاب آورى، مفهومى توصيفى است كه به ما بينشى در مورد خواص پويايى سيستم مى دهد.
2009

مفهومى توصيفى با خاصيت پويايى
Norris et al., 2008تاب آورى فرايندى است كه موجب ارتباط ميان ظرفيت هاى انطباقى با پاسخ ها و تغييرات بعد از وقوع عوارض جانبى مى شود. 

وجود ارتباط رفت و برگشتى ميان اجزا
تاب آورى يعنى فرد، جامعه، اكوسيستم يا شهرى كه در مقابل خطر و تنش قرار دارد، به  سرعت به شرايط متعادل بازگشته و يا اينكه به  آسانى 

Pendall et al. 2007شرايط خود را به  گونه اى جديد تغيير دهد. 

بازگشت سريع به حالت تعادل
Walker, 2007تاب آورى درجه اى است كه سيستم قبل از سازمان دهى مجدد قادر به تحمل و از هم نپاشيدن است. 

دارا بودن ظرفيت تحمل قبل از فروپاشى

 & Patonتاب آورى وسيله ى اندازه گيرى چگونگى عملكرد افراد و جوامع در سازش با واقعيتى تغيير يافته و بهره گيرى از امكانات جديد است. 
Johnston, 2006

وسيله ى اندازه گيرى عملكرد جامعه
تاب آورى به توانايى يك سيستم براى تحمل و جذب شوك هاى ناشى از سانحه، قابليت بازگشت به شرايط پيش از سانحه و استفاده از سانحه به  

Davis, 2006عنوان فرصتى براى تغيير و تحوالت مثبت اطالق مى شود.

توانايى سيستم براى تحمل و جذب شوك ها
تاب آورى به معناى ظرفيت يك جامعه براى انطباق، بازگشت به عقب، مقاومت و حفظ سطح قابل قبولى از عملكرد و ساختار در هنگام شوك 

Manyena, 2006ناشى از سانحه است.

حفظ سطح قابل قبولى از عملكرد
IFRC, 2004تاب آورى عبارت است از ظرفيت يك جامعه براى اين كه خودش را نجات دهد، خودش را با سانحه تطبيق دهد و بازسازى كند٣.

ظرفيت تطبيق با سانحه و بازسازى
Pelling, 2003تاب آورى، توانايى يك عامل اجتماعى براى مقابله يا انطباق با تنش هاى مخاطره آميز است. 

مقابله يا انطباق با تنش ها
تاب آورى، توانايى يك سيستم در كاهش تأثيرات يك شوك و كنترل آن در صورت رخداد (افت ناگهانى عملكرد) و بازيابى و بازسازى سريع 

پس از شوك مى باشد.
Bruneau et al., 

2003
امكان بازسازى و بازيابى سريع

تاب آورى به معناى به آسانى تطبيق يافتن با شرايط ناگوار، تغيير و يا اختالل است؛ ظرفيت يك سيستم، اجتماع يا جامعه براى مقاومت يا تغيير 
UNISDR, 2002در جهتى كه سطح قابل پذيرشى در عملكرد و يا ساختار را به دست بياورد، مفهوم تاب آورى است.

انطباق پذيرى با شرايط، ظرفيت مقاومت سيستم

 & Hollingتاب آورى شدت اختاللى است كه سيستم مى تواند جذب كند پيش از آن كه ساختارش تغيير كرده و يا دچار فروپاشى شود.
Gunderson, 2002

توانايى جذب اختالالت پيش از فروپاشى
تاب آورى عبارت است از ميزان تخريب و زيانى كه سيستم قادر است جذب كند بدون آنكه از حالت تعادل خارج شود. همچنين تاب آورى 

ميزان توانايى سيستم براى سازمان دهى و تجديد خود در شرايط مختلف مى باشد. اين مفهوم بر ميزان توانايى سيستم در ايجاد و افزايش ظرفيت 
يادگيرى و تقويت سازگارى با شرايط اشاره دارد.

Carpenter et al., 
2001

توانايى سيستم براى سازمان دهى و سازگارى با شرايط
Adger 2000تاب آورى، قدرت گروه ها و جوامع براى انطباق با فشارهاى خارجى و تخريب هايى است كه نتيجه آن ها تغييرات اجتماعى، سياسى و غيره خواهد بود.

امكان انطباق با تنش ها

3.  The capacity to survive, adapt and recover from a natural disaster.
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مرور و تحليل تاب آورى
بررسى مفاهيم تاب آورى

تحليل مهم ترين تعاريف و مفاهيم در حوزه تاب آورى  با بررسى و 
در برابر سانحه، از سال 2000 تا 2017، به نظر مى رسد كه با گذر 
زمان، تعاريف جامع تر شده و ديگر تك  بعدى نيستند. كامل ترين و 
مناسب ترين تعريف، مفهومى است كه يو ان١ اخيراً ارائه كرده است. 
در اين تعريف، تاب آورى به توانايى جامعه براى جذب و مقاومت 
پيش از فروپاشى و همچنين بازسازى سريع اطالق مى شود. با توجه 
به تعاريف ديگر، تاب آورى مفهومى توصيفى با خاصيت پويايى در 
نظر گرفته شده است كه امكان جذب اختالالت و شوك هاى ناشى از 

سانحه را، پيش از آن كه ساختارش به هم بريزد، دارد.
عملكرد  اندازه گيرى  وسيله ى  عنوان  به  تاب آورى  از  همچنين 
جامعه كه توانايى تحمل تنش ها و انطباق با اختالالت را دارد، ياد 
شده است. در بررسى تعاريف، سه رويكرد اصلى جلب نظر مى كند، 

كه عبارت اند از: «پايدارى»، «بازيابى» و «گذار».
 رويكرد مفهومى پايدارى، بيشتر از ابعاد اكولوژيكى تاب آورى 
قبل،  حالت  به  بازگشت  توانايى  را  تاب آورى  كه  مى شود  استنتاج 
را  تاب آورى  مفهومى،  رويكرد  اين  ديگر،  بيان  به  مى كند.  تعريف 
مقدار اختاللى مى داند كه يك سيستم قبل از اينكه ساختارش دچار 

فروپاشى شود، مى تواند تحمل يا جذب كند.
اما به  غير از پايدارى، بازيابى، به عنوان كليدواژه اى ديگر از 
تعاريف فوق استخراج مى شود. اين رويكرد مفهومى اشاره دارد به 
توانايى جامعه براى بازتوانى، بازسازى و بازگشت به شرايط پيش 
از سانحه و حالت اوليه ى آن. بازيابى، معيارى است كه با شاخص 

زمان اندازه گيرى مى شود. 
مفاهيم  و  تعاريف  بررسى  از  كه  ديگرى  مفهومى  رويكرد 
تاب آورى در برابر سانحه استنتاج مى شود، مفهوم گذار است. اين 
مفهوم بيشتر در ارتباط با تاب آورى اجتماعى و ظرفيت جامعه براى 

واكنش به تغيير مطرح مى شود.
به  تغيير  قبل،  حالت  به  ساده  بازگشت  جاى  به  ديگر،  بيان  به 
پايدارتر  مى تواند  موجود  وضعيت  كه  است  مطلوب  جديد  حالت 
جامعه  انطباق  و  سازگارى  با  ارتباط  در  بيشتر  رويكرد  اين  باشد. 
1.  UNISDR

با سوانح مطرح مى شود. در واقع به نظر مى رسد كه سانحه مى تواند 
بنابراين  باشد.  خودسازمان دهى  و  احيا  توسعه،  براى  فرصتى 
همان گونه كه اشاره شد، تعاريف تاب آورى در برابر سانحه، با گذر 
زمان، همه شمول تر و جامع تر شده و ديگر ديد تك  بعدى ندارد، بلكه 
چند بعدى و پيچيده تر شده  است. همچنين، پايدارى، بازيابى و گذار، 
مفاهيمى كليدى  هستند كه پس از تحليل تعاريف، استنتاج شده اند.

دامنه تاب آورى
يكى از چالش ها، گستردگى مفهوم تاب آورى از جنبه هاى مختلف 
است. مى توان به تعاريف و مفاهيم تاب آورى در رشته هاى مختلف 

به شرح زير اشاره كرد:
براى  سيستم  يك  توانايى  تاب آورى  اكولوژى»  «علم  در 
سازمان دهى  و  آشفتگى  جذب  براى  آن  ظرفيت  و  تغييرات  جذب 
توانايى  تاب آورى  اجتماعى»  «علوم  در  است.  شده  تعريف  مجدد 
آشفتگى ها،  و  خارجى  تنش هاى  با  انطباق  براى  جوامع  يا  گروه ها 
توانايى واحدهاى اجتماعى در تقليل مخاطرات و انجام فعاليت هاى 
بازيابى جهت جلوگيرى از ازهم گسيختگى اجتماعى است. در «علم 
در  جوامع  و  افراد  ذاتى  سازگارى  و  واكنش  تاب آورى  اقتصاد» 
برابر مخاطرات است، به طورى كه آن ها را قادر به كاهش خسارات 
روان شناسى»  «علم  در  سازد.  سوانح  از  ناشى  بالقوه  زيان هاى  و 
مقابل  در  عقب نشينى  و  شدن  دور  براى  فرد  توانايى  بر  تاب آورى 
توانايى  تاب آورى  پايه»  در «علوم  دارد.  داللت  حوادث  و  مصائب 
ذخيره انرژى، فشار و عملكرد ارتجاعى يك جسم زير يك بار است 

كه بدون شكست يا تغييرشكل خم مى شود. 
و  قوى  خانوادگى  روابط  طريق  از  تاب آورى  جامعه،  در 
مذهبى،  نهادهاى  فعاليت  مى يابد.  افزايش  همسايگى  پيوندهاى 
تاب آورى  افزايش  باعث  و...  باشگاه ها  محلى،  اجتماعى  نهادهاى 
مى شوند. تاب آورى وقتى اتفاق مى افتد كه گروه هاى مختلف فعاالنه 
و  تطبيق  شيوه هاى  و  آمادگى  و  سانحه  با  مقابله  فعاليت هاى  در 
سازگارى با سانحه شركت كنند. در دولت، تاب آورى شامل امتداد 
و  عملكردها  حفظ  است.  سانحه  از  بعد  دولت  فعاليت هاى  ثبات  و 
فعاليت هاى مؤثر خود و قادر به ارتباط برقرار كردن به طور مؤثر با 

يكديگر و دولت فدرال باشند. 
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ابعاد تاب آورى
ابعاد  در  «تاب آورى»  بحران،  مديريت  و  سوانح  متون  و  منابع  در 
سازمانى،  اقتصادى،  تاب آورى  مانند  مى شود.  مطرح  مختلفى 
حياتى  زيرساخت هاى  مهندسى،  ساختمانى،  اجتماعى،  اكولوژيكى، 
و سيستم هاى ارتباطى كه جنبه هاى مشترك در همه آن ها «توانايى 
ايستادگى، مقاومت و واكنش مثبت به فشار يا تغيير» است. چهار 

بعد براى تاب آورى معرفى شده است: (تصوير 2)

تصوير 2: تاب آورى كالبدى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى (4 بعد 
اصلى تاب آورى)

بعد فنى: توانايى سيستم هاى فيزيكى (شامل: مؤلفه ها، تعامل آن ها 
و رابطه هاى متقابل و سيستم هاى داخلى) در عملكرد در سطوح مورد 

قبول هنگام بحران.
تسهيالت  كه  بازمى گردد  سازمان هايى  ظرفيت  به  سازمانى:  بعد 
بحرانى را مديريت مى كنند و مسئوليت آن ها انجام عمليات حين 

سانحه در جهت تصميم سازى است.
اختصاصى  به طور  كه  است  معيارهايى  از  متشكل  اجتماعى:  بعد 
در جهت كوچك سازى پيامدهاى منفى قطع خدمات حياتى در اثر 

سانحه براى جوامع متأثر از سانحه طرح شده اند.
بعد اقتصادى: به ظرفيت كاهش خسارات اقتصادى مستقيم و غير 
مستقيم ناشى از سانحه تعبير مى شود. (برونو و همكاران، 2003)١ 
كاتر نيز ابعاد تاب آورى را در قالب شش دسته بيان مى نمايد.

بعد اكولوژيكى: تحت تأثير عواملى نظير تنوع زيستى، افزونگى، 
1.  Bruneau et al. 2003

تنوع پاسخ، فضايى بودن و طرح هاى مديريتى مى باشد.
از  آگاهى  ارتباطات،  بهبود  طريق  از  مى توان  را  اجتماعى  بعد 
خطر و آمادگى، توسعه و اجراى طرح هاى مديريت سوانح، بيمه و 

انتقال اطالعات جهت كمك به فرايند بازيابى ارتقا داد.
بعد اقتصادى با استفاده از مدل هاى تخمين خسارت براى تعيين 
خسارات مالى و آثار اختالل بازرگانى پس از حادثه به دنبال كاهش 

خسارات در سوانح از طريق استراتژى هاى تقليل خطر مى باشد. 
ارزيابى  مستلزم  و  شده  سازمان ها  و  نهادها  شامل  سازمانى:  بعد 
ارتباطات،  فّناورى  اعضا،  تعداد  شامل  آن ها  فيزيكى  ويژگى هاى 
تعداد امكانات اضطرارى نظير وسيله نقليه، تخت بيمارستان و غيره 
مى باشد. هم چنين عناصرى چون نحوه ى مديريت يا پاسخگويى به 
نيز  را  تجربه  و  آموزش  رهبرى،  ظرفيت،  سازمانى،  ساختار  سوانح، 

بررسى مى كند. 
زيرساختى  و  فيزيكى  سيستم هاى  زيرساختى:   – كالبدى  بعد 
به  آن ها  وابستگى  هم چنين  و  غيره  و  جاده ها  لوله،  خطوط  مثل 

زيرساخت هاى ديگر را بررسى مى كند.
بعد صالحيت اجتماعى بعد ديگرى از تاب آورى بوده كه رفاه 
كاركردهاى  كيفيت  و  روانى  سالمت  زندگى،  كيفيت  جمعيت، 
حفظ  به  تمايل  و  مكان  حسب  بر  ايده آل  اجتماع  (حس  اجتماعى 
معيارهاى فرهنگى) قبل و بعد از سانحه را مشخص مى كند. (كاتر 

و همكاران، 2008)٢ 
سنجش تاب آورى

محققان و مجريان تعدادى رويكردهاى مختلف براى سنجش سطح 
مى توانند  رويكردها  اين  كرده اند.  ارائه  را  جامعه  سطح  در  تاب آورى 
به دو دسته طبقه بندى شوند: آن دسته كه به تاب آورى به مثابه يك 
هدف تأكيد دارند، و آن بخشى كه به تاب آورى به عنوان يك فرآيند 
يا  عمل  خروجى  ديدگاه  از  تاب آورى  به  كه  عده اى  مى كنند.  نگاه 
هدف نگاه مى كنند، تلفات عملكردى يا اجرائى يك سيستم نظير 
به عنوان  مى شوند،  ارزيابى  بازتوانى  دوره  در  كه  را  بزرگ  شهر  يك 
ابزارى براى سنجش تاب آورى معرفى مى كنند. افت اوليه پايين تر 
تاب آورى  كمتر،  كلى  تلفات  و  سريع تر  بازتوانى  سانحه،  يك  در 
ارزيابى شده باالتر را مى نماياند. درون اين چارچوب، فرض شده است 

2.  (Cutter, et al. 2008)
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كه بازتوانى، يك بازگشت به شرايط نرمال (بدون سانحه) را در پى 
تاب آورى  جنبه هاى  برخى  دادن  قرار  مالحظه  مورد  بنابراين،  دارد. 
مشكل است، مانند دادن امكان تغيير در سيستم و دوباره ساختن به 
روش هايى كه خطرات آينده را كاهش دهند. به هرحال اين چارچوب 

مى تواند عموميت يابد تا اين مالحظات مدنظر قرار گيرند١.  
پرسشى كه مطرح است اين است كه رويكردى كه در تاب آورى 
وجود دارد، به عنوان يك محصول نهايى است يا يك فرايند. در پاسخ 
بايد گفت تاب آورى يك آرمان ثابت نيست، بلكه موضوعى است در 
حال تغيير و تحول دائم؛  و براى جوامع ممكن نيست كه به تاب آورى 
مطلق در مقابل سوانح يا ديگر خطرها دست يابند. اما جوامع مى توانند 
به سطح معينى از توسعه دست يابند و همچنين مى توانند انتظامات 
داد.   خواهد  افزايش  را  آن ها  تاب آورى  كه  بگذارند  بنيان  را  عرفى 
طبيعت  علت  به    ٢(2009 آسيا،  سانحه  برابر  در  آمادگى  (مركز 
اجتماعى پوياى جوامع و رويه افزايش و ايجاد تاب آورى درونى و 
ما بين جوامع، توجه به مفهوم تاب آورى به عنوان يك محصول نهايى 
كافى نيست و اين مقوله بايد به صورت يك فرآيند در نظر گرفته شود 

(كاتر و همكاران، 2010٣). (تصوير 3)

تصوير 3: رويكردهاى سنجش سطح تاب آورى (كاتر و همكاران، 
 ۴(2010
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بحث
مدل ها و چارچوب هاى تاب آورى در برابر سانحه

در جدول 2، 24 مورد از مهم ترين مدل ها و چارچوب هاى مطرح شده 
تا  سال هاى 2000  به  مربوط  كه  سانحه  برابر  در  تاب آورى  حوزه  در 
2017 است، بيان شده اند و ذيل هر مورد، اصلى ترين ويژگى هاى آن 
مدل يا چارچوب ذكر شده  است. در تعدادى از چارچوب ها به ابعاد، 
در  تاب آورى  معيارهاى  و  شاخص ها  پارامترها،  مؤلفه ها،  ويژگى ها، 
برابر سانحه اشاره شده است. به عنوان مثال، مدل سرمايه محور، براى 
تاب آورى در برابر سانحه، پنج شاخص كليدى را مطرح مى كند كه 
اقتصادى،  سرمايه  كالبدى،  سرمايه  اجتماعى،  سرمايه  از:  عبارت اند 
سرمايه انسانى و سرمايه طبيعى كه هر يك از اين شاخص ها در 

برگيرنده تعدادى زيرشاخص هستند.
با توجه به جدول شماره دو، بعضى از مدل ها، تك بعدى هستند 
اندازه گيرى  ارزيابى،  براى  دارند.  جامع ترى  نگاه  ديگر،  بعضى  و 
و  داخلى  نمونه هاى  در  مدل  چندين  تاكنون  تاب آورى  سنجش  و 
براى  را  مراحلى  چارچوب ها،  از  بعضى  است.  شده  مطرح  خارجى 
تاب آور نمودن جامعه شرح داده اند. همچنين برخى از چارچوب ها و 
مدل هايى كه قديمى تر هستند، به نظر مى رسد كه سنتى اند، يا جامع 
و همه شمول نيستند، يا بومى اند و به يك محدوده جغرافيايى خاصى 
محدود مى شوند، ازاين رو تعميم پذير نيستند و قابل اجرا در جامعه 

مدرن كنونى نيز نخواهند بود.
در بعضى از مدل ها به نكات مهمى اشاره شده و ادامه پژوهش ها 
حوزه هاى  و  مسيرها  به  سانحه،  برابر  در  تاب آورى  حوزه  در  را 
رزيل  شده  شبيه سازى  مدل  مثال،  به عنوان  مى كند.  هدايت  خاصى 
يو اس۵ بر ادامه پژوهش ها نسبت به ايجاد روش ها و مدل هايى كه 
در حوزه تاب آورى سانحه، عملياتى باشند، تأكيد مى كند. همچنين 
چارچوب تاب آورى معيشت پايدار بر اين موضوع تأكيد مى نمايد 
ويژه اى  اهميت  از  محلى  سطوح  درحال توسعه،  كشورهاى  در  كه 
مقياس  در  پژوهش ها  ادامه  مى شود  پيشنهاد  و  هستند  برخوردار 
محله انجام شود. افزون بر اين، در مدل ها و چارچوب هاى داخلى 
هم بر ادامه پژوهش ها در ابعاد كالبدى و اجتماعى تأكيد شده است.

مى رسد  نظر  به  شده،  انجام  مطالعات  و  بررسى ها  به  توجه  با 
5.  ResilUS
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جدول 2: مدل ها و چارچوب هاى تاب آورى در برابر سانحه (از سال 2000 به بعد)
مشخصه هاى اصلى مدل ها و چارچوب ها

FEMA Framework: چارچوب تاب آورى مخاطرات FEMA: يك روش و حمايت از جزئيات براى كمك به درك و ويژگى هاى نهادهاى اجتماعى و محيط ساخته شده و چگونگى ارتباط نهادهاى اجتماعى جوامع و 

محيط ساخته شده را فراهم مى نمايد. اين چارچوب يك راهنما براى توسعه برنامه تاب آورى سطوح جامعه با رهنمودهاى خاصى براى جنبه هاى اجتماعى و وابستگى آن ها به سيستم هاى زيرساختى و ساختمانى و سازگار با 
برنامه هاى كاهش خطر FEMA است. در اين مدل تاب آورى بر منابع خود و ويژگى هاى پوياى آن منابع (پايدارى، افزونگى، سرعت) استوار است. شبكه شامل فهم جديدى از استرس، انطباق، سالمتى و منابع پوياست كه با 
هم يك استراتژى ارائه مى دهند و چارچوبى براى اندازه گيرى تاب آورى سوانح فراهم مى نمايد. در اين مدل فرض مى شود كه تاب آورى جامعه از چهار طبقه اصلى ظرفيت هاى تطبيقى تشكيل مى شود: توسعه اقتصادى، سرمايه 

245 :2013 ,Osullivan et al .اجتماعى، اطالعات، ارتباطات و شايستگى جامعه
چارچوبى براى اندازه گيرى تاب آورى. ارتباط نهادهاى اجتماعى و محيط ساخته شده. ارتباط تاب آورى با ويژگى پويايى منابع خود (پايدارى، افزونگى، سرعت)

 ResilUS Model: A community-based disaster resilience model "مركز تاب آورى اياالت متحده" ResilUS، يك مدل شبيه سازى شده از تاب آورى جامعه است. مدل عملياتى چندبعدى تاب آورى، 
بر اساس جنبه هاى قابل اندازه گيرى از سرمايه اجتماعى، مقياس هاى سلسله مراتبى خانوار، كسب وكار، محله و جامعه در رابطه با طيف وسيعى از متغيرهاى تصميم گيرى و سياست كه در هر مقياسى همديگر را پشتيبانى 

مى كنند، استوار است. اين مدل بر اهميت ادامه تحقيقات نسبت به ايجاد تعاريف عملياتى و تجربى تاب آورى، رسميت شناختن تاب آورى به عنوان يك ساختار پيچيده كه در آن افراد، خانواده ها، سازمان ها برحسب 
شرايط مكانى و زمانى و همچنين سطح پيشرفت و فرهنگ يك جامعه كه داراى درجات متفاوتى از تاب آورى هستند، تأكيد دارد. همچنين تاب آورى را از فردى به فرد ديگر برحسب شخصيت، منابع در دسترس و 

49 :2013 ,Frazier et al .زمينه محيطى متفاوت مى داند
مدل شبيه سازى شده از تاب آورى جامعه. مدل عملياتى چندبعدى تاب آورى. تأكيد بر اهميت ادامه پژوهش ها نسبت به ايجاد تعاريف عملياتى و تجربى تاب آورى

Time-Line Model, Davis اين مدل خطى- زمانى نشان مى دهد جامعه در قالب يك خط زمانى در شرايط خاص به دنبال توسعه مى تواند در طول زمان، آسيب پذيرى خود را بهبود بخشد كه داراى 3 مرحله 

است: 1. جذب و تحمل تنش در حين سانحه 2. برگشت به حالت تعادل پس از سانحه (يعنى توانايى و ظرفيت برگشت به حالت تعادل را بعد از سانحه داشته باشد)، 3. ايجاد تغييراتى در جوامع به منظور اينكه ايمن و 
215 :2013 ,Boxer and Sloan .تاب آور شوند

مدل خطى- زمانى ديويس. 3 مرحله ى مدل: 1- جذب و تحمل تنش ها. 2- برگشت به حالت تعادل. 3- ايجاد تغييرات در جامعه به منظور ايمنى و تاب آورى
Tobin Model, 1999: اين مدل براى ارزيابى تاب آورى جوامع واقع در مناطق پرخطر مطرح شده كه چارچوب اتخاذ شده آن بيشتر اكولوژيكى است و براى نشان دادن نحوه پايدارى و تاب آورى جامعه سه الگوى 

تقليل خطر، الگوى بازيابى و الگوى ساختارى- جمعيتى استفاده شده است. درنهايت ويژگى هاى جامعه پايدار و تاب آور مطرح مى شود. هدف نهايى اين چارچوب، دسترسى به ميزان پايدارى و تاب آورى اجتماعات در 
803 :2013 ,Marshall et al .مقابل مخاطرات طبيعى است

ارزيابى تاب آورى جوامع پرخطر. بعد اكولوژيكى. به كارگيرى 3 الگوى تقليل خطر، بازيابى و ساختارى- جمعيتى. هدف: تعيين ميزان پايدارى و تاب آورى جامعه
Sustainable Livelihoods Framework: اجزاى چارچوب معيشت پايدار عبارت اند از سرمايه اجتماعى، سرمايه مالى، سرمايه فيزيكى، سرمايه انسانى و سرمايه طبيعى. حوزه آسيب پذيرى نشانگر آن است كه 

شرايط اجتماعى، سياسى و فيزيكى كه جوامع دارند و معيشت خانوار از طريق آن ها مى باشد، مى توانند تحت تأثير خطرات و شوك هاى خارجى قرار گيرند. مفهوم پايدارى با توانايى يك جامعه در تطابق و بازتوانى از 
2012 ,Burton .شوك ها مرتبط است، درنتيجه با تاب آورى ارتباط دارد

اجزاى چارچوب معيشت پايدار: سرمايه اجتماعى، سرمايه كالبدى، سرمايه اقتصادى، سرمايه انسانى و سرمايه طبيعى. وجود ارتباط بين مفهوم پايدارى با تاب آورى
DROP Model: Disaster Resilience Of Place model مدل هاى كمى از تاب آورى به وسيله جغرافى دانان عرضه شده است، يك مورد استثنايى قابل توجه مدل مكانى تاب آورى سانحه (DROP) مى باشد. نقطه 

شروع DROP با شرايط قبلى جامعه آغاز مى گردد. شرايط قبلى مشتمل مى باشند بر آسيب پذيرى درونى و تاب آورى درونى. آسيب پذيرى درونى و تاب آورى درونى نقطه مركزى مدل را عرضه مى كنند، از اين رو شرايط 
كنونى به عنوان مبنا در نظر گرفته مى شود. مدل DROP براى همراه كردن شرايط قبلى يك جامعه با ويژگى هاى يك سانحه طبيعى، براى شبيه سازى پيامدهاى فورى آن سانحه طراحى شده است. بخش تاب آورى درونى 

2012 ,Burton .مدل به وسيله اجزاء زيست محيطى، اجتماعى، اقتصادى، زيرساختى و مؤسساتى معين شده است. هريك از اين اجزاء با سنجه هايى با هدف سنجش تاب آورى همراه است
مدل كمى و مدل مكانى. مبنا: شرايط كنونى. مركز مدل: تاب آورى درونى. شبيه سازى پيامدهاى فورى سانحه. ارائه شده توسط جغرافى دانان

 BRIC Framework: تاب آورى در چارچوب ۴BRIC به عنوان يك مفهوم چندوجهى در نظر گرفته شده است كه مشتمل بر عناصر اجتماعى، اقتصادى، سازمانى، زيرساختى، زيست محيطى، و جامعه محور مى باشد. اين 
موارد در روند انتخاب متغير مورد استفاده در تنظيم شاخص تركيبى لحاظ شده اند. BRIC يك بازنگرى مقايسه اى از بهسازى هايى كه در شاخص هاى مبنايى تاب آورى بيشتر موردنياز هستند، ارائه مى دهد. به خصوص، 

2012 ,Burton .قادر است شناسايى كند كه كدام طبقه بندى از مداخالت، بهبود كلى در سطح تاب آورى را ارائه خواهد كرد  BRIC ،به دليل يك روش شناسى ساخت زيرشاخص ها
تاب آورى، يك مفهوم چندوجهى. تنظيم شاخص تركيبى. بازنگرى به شاخص ها. شناسايى اين مورد كه كدام مداخالت، باعث بهبود كلى سطح تاب آورى مى شود

Normandin Framework: اين پژوهشگر در چارچوب خود به مهم ترين شاخص هاى تاب آورى اشاره مى كند: درآمد، دسترسى به منابع آب، داشتن برنامه براى شرايط اضطرارى، رشد جمعيت، انرژى، پوشش بيمه، مخابرات، 

2011 ,Normandin et al .وضعيت زيست محيطى، وضعيت مسكن، كدها و استانداردهاى ايمنى، سن، تحصيالت، جنسيت، اشتغال، وضعيت سالمت، برنامه ريزى شهرى، درگيرى هاى جامعه، آموزش، ارزيابى ريسك
مهم ترين شاخص هاى تاب آورى: درآمد، انرژى، بيمه، مخابرات، رشد جمعيت، سن، تحصيالت، جنسيت، اشتغال، آموزش، برنامه ريزى شهرى، كدهاى ايمنى

Equilibrium Model: اين مدل، مدل سنتى طراحى شهرى تاب آور است و با هدف افزايش توانايى محله و كاهش آسيب پذيرى براى رسيدن به وضعيت متعادل در برابر وقوع سوانح شكل گرفته است و از طريق افزايش ايمنى 

و انعطاف پذيرى شهرى، توان زيرساخت ها و افزايش پايدارى زيست محيطى، زمينه كاهش خطر را فراهم مى نمايد. هدف از اين مدل، ايجاد بافت شهرى با شبكه هاى پايدار است كه با نظام هاى كالبدى و اجتماعى شكل گرفته است. 
اين كالبد پايدار متشكل از راه ها، ساختمان ها، زيرساخت ها، شريان هاى حياتى و غيره است كه هنگام وقوع سانحه، نظام كالبدى و استخوان بندى فضايى شهر باعث ادامه حيات و عملكرد آن مى شود. در اين مدل، تاب آورى مى تواند 
باعث پايدارى اجتماعى- اقتصادى، جريان زندگى انسان ها و فعاليت هاى مؤثر در هنگام سانحه شود و به نيازهاى محله در شرايط بحرانى پاسخ دهد. رويكرد اصلى اين مدل، مقاوم سازى جامعه محلى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و 

674 :2011 ,Arefi .كالبدى با تأكيد بر ايمنى و امنيت است
مدل سنتى طراحى شهرى تاب آور. هدف: افزايش توانايى محله و كاهش آسيب پذيرى. هدف: ايجاد بافت شهرى با شبكه هاى پايدار. مقاوم سازى جامعه محلى

Non-equilibrium Model: در اين مدل، افزايش انعطاف پذيرى با تأكيد بر سه مؤلفه اصلى شهر شامل «فرم و اجزاى كالبدى شهر»، «جريان ها و عملكرد شهر» شامل حركت انسان ها، اطالعات و حمل ونقل، و 

«خدمات و زيرساخت ها» در اولويت است. بر اساس اين مدل، يك جامعه محلى زمانى تاب آور است كه با افزايش انعطاف پذيرى و انطباق پذيرى در برابر تغييرات، اقدامات هدفمندى را براى ارتقاء ظرفيت فردى و 
اجتماعى مردم و نهادها انجام دهد تا بتواند به تغييرات اجتماعى و اقتصادى پاسخ داده و بر آن ها تأثير بگذارد. به گفته نوريس، انعطاف پذيرى در دو سطح فردى و اجتماع محلى تعريف مى شود. در سطح فردى به 

معناى وجود اعتقادات و تفكرات مثبت مانند كنترل پذيرى، آمادگى در پذيرش تغييرات، كنترل و رفتار كنش گرانه است و در سطح جامعه محلى به معناى ارتقاء توسعه اقتصادى، سرمايه اجتماعى، اطالعات، ارتباطات و 
133 :2008 ,Norris ،140 :2003 ,Godschalk ،675 :2011 ,Arefi .وجود منابع و توان اجتماع محلى است

افزايش تاب آورى با تأكيد بر 3 مؤلفه اصلى شهر: 1- فرم و اجزاى كالبدى شهر 2- جريان ها و عملكرد شهر 3- خدمات و زيرساخت ها

4.  The Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC)
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Indicator Baseline Model مدل شاخص خطى، مجموعه اى از شاخص ها را براى اندازه گيرى شرايط مؤثر بر تاب آورى جوامع در برابر سوانح ارائه مى كند. روش آن استفاده از شاخص تركيبى براى تعيين و 
دست يابى به متغيرهاى خاص جهت ايجاد يك مقياس جمعى از تاب آورى است. جهت تعيين شاخص ها از مدل مكانى تاب آورى سوانح DROP كه در آن ارتباط بين تاب آورى و آسيب پذيرى مشخص است و بر 

شرايط قبلى تمركز مى كند، استفاده شده و بر مبناى ابعاد تاب آورى، شاخص هاى موردنظر از اين ابعاد تشكيل و براى تحليل به كار گرفته شده است. اين مدل با تصويرسازى نتايج نهايى، يك بررسى كلى تطبيقى سريع 
را از اينكه كدام يك از روش ها و ابعاد در شاخص هاى خط مبناى تاب آورى بيش از ساير ابعاد و روش ها اهميت دارند، ارائه مى دهد. همچنين تعيين مى كند كه چه مداخالت اجتماعى، اقتصادى، نهادى و كالبدى باعث 

315 :2011 ,Garschagen et al .ارتقاء وضعيت جامعه مى شود
مدل شاخص خطى (خط مبنا)، ارائه شاخص هاى اندازه گيرى تاب آورى، شاخص تركيبى، تصويرسازى نتايج نهايى، تعيين مداخالت تأثيرگذار در ارتقاء تاب آورى

Longstaff Framework: ابعاد تاب آورى در برابر سانحه: اكولوژيكى، اقتصادى، زيرساخت فيزيكى، اجتماع شهرى، دولت
2010 ,Longstaff et al .ويژگى ها: اجرا، مازاد، تنوع، حافظه سازمانى، يادگيرى مبتكرانه، قابليت برقرارى ارتباط

ابعاد تاب آورى در برابر سانحه: اكولوژيكى، اقتصادى، زيرساخت فيزيكى، اجتماع شهرى، دولت
Norris Framework: نوريس مهم ترين معيارها را در حوزه تاب آورى در برابر سانحه به شرح ذيل بيان مى كند:

توسعه اقتصادى (كاهش آسيب پذيرى در برابر مخاطرات، تنوع منابع اقتصادى، تعادل در توزيع منابع)، سرمايه اجتماعى (پشتيبانى اجتماعى، نهادينه سازى جامعه، ارتباط و هماهنگى سازمانى، مشاركت مردم، رهبرى، 
حس تعلق به مكان)، رقابت جامعه (عمل جامعه، مهارت هاى حل مشكل، انعطاف پذيرى، خالقيت، تقويت اثربخشى جمعى، روابط سياسى)، اطالعات و ارتباطات (رسانه ها، مهارت ها، زيرساخت ها، منابع قابل اعتماد 

2008 ,Norris .(اطالعات
معيارهاى تاب آورى سانحه: توسعه اقتصادى، سرمايه اجتماعى، رقابت جامعه، اطالعات و ارتباطات

Cutter Framework: مؤلفه هاى كاتر: آسيب پذيرى اجتماعى (نژاد و قوميت، سن، وضعيت اقتصادى و اجتماعى، جنسيت، استخدام، تحصيالت، ساختار خانواده، دسترسى به خدمات، اشتغال، مسكن و نيازهاى ويژه)، 
محيط مصنوع و زيرساخت ها (مسكونى، تجارى و صنعتى، شريان هاى حياتى، زيرساخت ترابرى، يادبودها)، عوامل طبيعى، مقابله، برنامه ريزى كاهش خطر (كدها و استانداردهاى ساختمانى، ارزيابى آسيب پذيرى، رويكرد 

2008a ,Cutter et al .(جامع، برنامه استمرار خدمات، ارتباطات، برنامه بازسازى
مؤلفه هاى تاب آورى سانحه: آسيب پذيرى اجتماعى، محيط مصنوع و زيرساخت ها، عوامل طبيعى، مقابله، برنامه ريزى كاهش خطر

Mayunga Framework: پژوهشگر، مهم ترين شاخص هاى تاب آورى را اين موارد مى داند: (مدل سرمايه محور) سرمايه اجتماعى شامل اعتماد، هنجارها و شبكه ها/ سرمايه اقتصادى شامل درآمد، پس انداز، 
سرمايه گذارى/ سرمايه انسانى شامل تحصيالت، سالمت، مهارت، دانش و اطالعات/ سرمايه فيزيكى شامل مسكن، خدمات عمومى، اشتغال و صنعت/ سرمايه طبيعى شامل منابع طبيعى، زمين، آب و اكوسيستم. 

2007 ,Mayunga

مدل سرمايه محور شامل سرمايه اجتماعى، سرمايه فيزيكى، سرمايه مالى، سرمايه انسانى و سرمايه طبيعى
NOAA Framework: چارچوب بدست آمده شامل اين موارد مى باشد: درس هاى آموخته شده از سوانح، كاهش ريسك اقتصادى، گستردگى شغل يا تجارت، ارزش ها و احساس تعلق به مكان، مسئوليت پذيرى، 

2007 ,NOAA .رهبرى و درك محلى از ريسك
مهم ترين موارد در چارچوب: درس هاى آموخته شده از سوانح، كاهش ريسك اقتصادى، احساس تعلق به مكان، رهبرى، درك محلى از ريسك، مسئوليت پذيرى

2007 ,CSIRO .در اين پژوهش، تأثيرگذارترين پارامترها در تاب آورى در برابر سانحه، حكومت، پويايى اجتماعى و محيط مصنوع، معرفى شده است CSIRO Framework

معرفى تأثيرگذارترين پارامترها در تاب آورى سوانح كه عبارت اند از: حكومت، پويايى اجتماعى و محيط مصنوع
Henestra Framework: تأكيد اين پژوهشگر در حوزه تاب آورى در برابر سوانح بيشتر بر اين مقوالت استوار است: نگرش هاى فرهنگى، رويكرد جامع نگر به مخاطرات، رويكرد جامع نگر به آسيب پذيرى ها، پايدارى و 

2004 ,Henestra et al .استحكام، انعطاف پذيرى، ارتقاء ظرفيت بازسازى، گسترش ظرفيت تطبيقى
تأكيد بر مقوالت نگرش هاى فرهنگى، رويكرد جامع نگر به مخاطرات، پايدارى و استحكام، انعطاف پذيرى، ارتقاء ظرفيت بازسازى، گسترش ظرفيت تطبيقى

ADPC Framework اشاره دارد بر فرايند مديريت ريسك جامعه محور، انتخاب جامعه، ايجاد تفاهم و درك جامعه، ارزيابى ريسك مشاركتى، برنامه ريزى مديريت ريسك مشاركتى، ايجاد و آموزش سازمان مديريت 

2004 ,ADPC۵ .ريسك محلى، اجرا از طريق مديريت جامعه، ارزشيابى و پايش مشاركتى
تأكيد بر فرايند مديريت ريسك جامعه محور، انتخاب جامعه، درك جامعه، ارزيابى و برنامه ريزى ريسك مشاركتى، آموزش محلى، ارزشيابى و پايش مشاركتى

 ،Robustness 4 تاب آورى را تدوين كرده اند كه چهار ويژگى براى جوامع تاب آور را شامل مى شود كه عبارت اند از؛ استحكامR 4: با هدف ايجاد تاب آورى، تعدادى از صاحب نظران، چارچوبR Framework

2003 ,.Bruneau et al .(فنى) همچنين برونو، 4 بعد براى تاب آورى در نظر مى گيرد: اجتماعى، اقتصادى، سازمانى، تكنيكى .Resourcefulness و غنى بودن Redundancy چندگانگى ،Rapidity سرعت
4 ويژگى جوامع تاب آور: استحكام، سرعت، چندگانگى و غنى بودن. 4 بعد تاب آورى: اجتماعى، اقتصادى، سازمانى و فنى

2003 ,Godschalk .گادزچاك، مهم ترين ويژگى هاى تاب آورى را اين گونه معرفى مى كند: مازاد، تنوع، كفايت، خودمختارى، قدرت، وابستگى درونى، سازگارى و همكارى :Godschalk Framework

خصوصيات تاب آورى: مازاد، تنوع، كفايت، خودمختارى، قدرت، وابستگى درونى، سازگارى و همكارى
EMA Framework: ابعاد، ويژگى ها و مؤلفه هاى تاب آورى عبارت اند از: خصوصيات شخصى: سالمت، درآمد، سن، جنسيت، مهارت ها، شبكه، انتخاب هاى شرايط زندگى/ وضعيت زيرساختى: پوشش، دسترسى، قابليت 

اطمينان/ شرايط اقتصادى و گرايش ها: رشد و نزول، وضعيت استخدام، ابداعات/ شرايط جمعيت شناسى و گرايش ها: ساختار سنى، تعادل جنسيتى، مهاجرت/ شرايط محيط زيستى: پايدارى، تنوع، آلودگى/ خصوصيات 
2001 ,EMA .جغرافيايى: فاصله، توپوگرافى، آب وهوا

ابعاد، ويژگى ها و مؤلفه هاى تاب آورى: خصوصيات شخصى، شرايط اقتصادى، شرايط جمعيت شناسى، شرايط محيط زيستى، خصوصيات جغرافيايى
NIST Framework: چارچوب توسعه تاب آورى جوامع NIST (National Institute of Standards and Technology) روشى را براى توسعه برنامه تاب آورى جوامع براى جنبه هاى اجتماعى تاب آورى وقتى 
كه اهداف اجرايى و برنامه هاى بازيابى براى محيط فيزيكى تنظيم شده باشد، فراهم آورده است. برنامه تاب آورى جوامع بر اساس مراحل زير توسعه پيدا كرده اند: 1. ايجاد اهداف اجرايى سطوح جامعه 2. تعيين عملكرد 
پيش بينى شده از خوشه هاى زيرساختى 3. تكميل ماتريس عملكرد 4. شناخت و اولويت بندى شكاف ها بين عملكرد مطلوب و پيش بينى شده براى خوشه ها و خطرات. هنگامى كه شكاف ها اولويت بندى مى شوند، جامعه 

2015 ,NIST .مى تواند استراتژى هاى كاهش صدمات و توسعه بازيابى در همه كاركردهاى خود را ارتقاء دهد
روشى براى ارتقاء تاب آورى اجتماعى بر اساس 4 مرحله: 1- تعيين اهداف 2- تعيين عملكرد 3- تكميل ماتريس عملكرد 4- شناخت و اولويت بندى شكاف ها

Haiti Model: مدل ارزيابى تاب آورى هائيتى، شبكه اندازه گيرى تاب آورى، ارتباط بين شوك، كمك هاى انسان دوستانه و تاب آورى است. اين مدل براى ارزيابى كمك هاى انسان دوستانه در پى زلزله 2010 هائيتى طراحى 
شد. اين چارچوب توسط آكادمى تاب آورى مخاطرات دانشگاه توالن DRLA و دانشگاه ايالت هائيتى UEH ارائه شد. اين مدل شامل 7 بعد تاب آورى مى باشد كه عبارت اند از: ثروت، اعتبار و وام، رفتارهاى مقابله، سرمايه 

انسانى، حفاظت و امنيت، شبكه اجتماعى و وضعيت روانى است. اين چارچوب بر اساس سه جزء تشكيل شده است: ويژگى هاى تاب آورى يك جامعه، افراد و خانوارها، دامنه و ماهيت اختالالت، حضور و نوع فعاليت هاى 
انسان دوستانه. اين چارچوب همچنين نشان مى دهد كه جوامع، خانوارها و افرادى كه دچار اختالل مى شوند، چگونه مى توانند انطباق، جذب، فرسودگى يا شكست را تجربه نمايند. رضايى و همكاران، 1395: 38

مدل ارزيابى تاب آورى. ارزيابى كمك هاى انسان دوستانه. 7 بعد تاب آورى: ثروت، اعتبار، مقابله، سرمايه انسانى، حفاظت و امنيت، شبكه اجتماعى و وضعيت روانى

5.  ADPC: Asian Disaster Preparedness Center
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داشتن  سانحه،  برابر  در  تاب آورى  حوزه  در  موجود  چالش هاى 
رويكرد جامعه  محور و از پايين به باال در قالب يك مدل تعميم پذير 
نظر  در  با  بتواند  مدلى  يك  اگر  ديگر،  بيان  به  مى باشد.  تركيبى  و 
به  توجه  كنار  در  وجهى  چند  ديد  و  تركيبى  شاخص هاى  گرفتن 
پارامترهاى كالبدى و كمى، مؤلفه هاى اجتماعى و كيفى را هم لحاظ 
در  تاكنون  كه  پژوهش هايى  ادامه  در  ديگرى  گام  مى تواند  نمايد، 

اين حوزه انجام شده است، بردارد.
يعنى مدلى كه در عين حال كه كّمى است، كيفى نيز باشد و در 
انتها، داده هاى توصيفى كيفى را با روش هاى مناسب، كمى نمايد. 
اين مدل در كنار توجه به كالبد، فيزيك و استخوان بندى شهر، بايد 
مى تواند  بنابراين  برسد.  محلى  جامعه  از  صحيحى  درك  به  بتواند 
يك رويكرد تركيبى و ميان رشته اى داشته باشد كه تنها به مطالعه و 
بررسى جنبه هاى ملموس شهر، اكتفا نكرده و ابعاد ناملموس جامعه 
و  كالبد  كه  تأثراتى  و  تأثير  به  بتواند  همچنين  نمايد.  لحاظ  هم  را 
و  رفت  حالت  و  نموده  توجه  نيز  مى گذارند  هم  روى  بر  اجتماع 
مى شود  سعى  تركيبى  نگاه  اين  با  بنابراين  باشد.  داشته  برگشتى 
بازنگرى اى به شاخص ها شده و آن ها با دقت بيشترى تدوين شوند.

شاخص ها و معيارهاى تاب آورى سانحه
در جدول سه با توجه به متون تخصصى و مبانى نظرى كه پيش از 
اين اشاره شد، چهار بعد اصلى براى تاب آورى در برابر سانحه در نظر 
گرفته شده است كه اين ابعاد عبارت اند از: 1- تاب آورى اجتماعى، 
2- تاب آورى كالبدى، 3- تاب آورى اقتصادى و 4- تاب آورى نهادى. 
 16 اجتماعى  تاب آورى  براى  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
 60 و  شاخص   5 كالبدى  تاب آورى  زيرشاخص،   41 و  شاخص 
زيرشاخص، تاب آورى اقتصادى 12 شاخص و 16 زيرشاخص، و 
براى تاب آورى نهادى 12 شاخص و 15 زيرشاخص در نظر گرفته 
 45 زلزله،  برابر  در  تاب آورى  براى  مجموع،  در  يعنى  است.  شده 
شاخص اصلى و 132 زيرشاخص در پژوهش حاضر به دست آمده 

است. 
شده  سعى  است،  شاخص ها  جدول  كه  سه  جدول  در  بنابراين 
از ساختار نظام مندى پيروى گردد؛ به گونه اى كه اين جدول شامل 
تاب آورى  ابعاد   -1 از:  عبارت  است  كه  است  اصلى  قسمت  پنج 
2- شاخص هاى تاب آورى 3- زيرشاخص ها 4- معيارها و سنجه ها 

5- منبع. در قسمت "معيارها و سنجه ها" به اين مطلب اشاره شده 
كه شاخص مورد نظر بر چه مبنايى بايد در تحليل ها و نقشه ها در 
عنوان  زيرشاخص  كليه 132  كه  است  ذكر  قابل  شود.  گرفته  نظر 
شده، مواردى هستند كه با تاب آورى در برابر زلزله، رابطه معنادارى 
دارند و سعى شده مواردى كه رابطه ضعيفى دارند، در جدول ذكر 
نشوند. در قسمت منبع هم مورد به مورد ذكر شده كه زيرشاخص 

عنوان شده از چه منبعى استخراج يا استنتاج شده است١.

يافته ها
شاخص ها،  جدول  طبق  كالبدى  تاب آورى  بعد  اصلى  شاخص   5
 -4 كاربرى ها   -3 زيرساخت ها   -2 ساختمان ها   -1 از:  عبارت اند 
عوامل شهرى و 5- عوامل طبيعى. همان طوركه اشاره شد، هر كدام 
از اين شاخص ها از تعدادى زيرشاخص تشكيل شده اند. شاخص هاى 
تراكم  و  توزيع  است:  موارد  اين  شامل  اجتماعى  تاب آورى  اصلى 
جمعيت، رشد جمعيت، ساختار خانوار، آموزش، اقشار آسيب پذير، 
عدالت، استقالل، انعطاف پذيرى، كارايى جامعه و سرمايه اجتماعى.

شاخص  مهم ترين  اجتماعى،  سرمايه  كه  است  ذكر  قابل   
اين  در  پژوهش ها  ادامه  براى  بنابراين،  است.  اجتماعى  تاب آورى 
درجه  و  شده  وزن دهى  شاخص،   132 اين  كليه  است  الزم  حوزه 

اهميت هر يك مشخص شود.
براى ارتقاى سطح تاب آورى در برابر سانحه الزم است به هر 
كافى  توجه  نهادى  و  اقتصادى  اجتماعى،  كالبدى،  حوزه ى  چهار 
هم  بر  تاب آورى  مختلف  ابعاد  تأثرات  و  تأثير  بايد  همچنين  شود. 
سطح  افزايش  با  مى رسد  نظر  به  مثال،  عنوان  به  گردد.  لحاظ  نيز 
تاب آورى اجتماعى، تاب آورى كالبدى نيز بهبود يابد؛ از اين رو، 
در پژوهش ها الزم است اين قبيل هم پيوندى ها در نظر گرفته شود. 
تصوير 4، يك نمونه از نمودارهاى رادار را نشان مى دهد كه بيانگر 
جامعيت تاب آورى است. يعنى ديدگاه هاى تك بعدى در اين حوزه، 
ديگر كارگشا نخواهد بود. در واقع در اين حوزه، آنچه بيش از پيش 
مورد نياز است، پژوهش هاى ميان رشته اى با رويكرد تركيبى است 
ارتقاى  هدف  با  تعميم پذير  و  تركيبى  مدل هاى  آن ها،  دستاورد  كه 

تاب آورى در برابر سوانح باشد.
1.   در قسمت هايى از جدول كه منابع، ذكر نشده، زيرشاخص هاى عنوان شده، استنتاج 

نگارندگان بوده است.
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جدول 3: ابعاد، شاخص ها و معيارهاى تاب آورى در برابر سانحه

منبعمعيار و سنجهزيرشاخص هاشاخص هاابعاد تاب آورى

تاب آورى
فرهنگى-
اجتماعى

Khazai, et al., 2015ميزان تراكم جمعيتتراكم جمعيت۶توزيع و تراكم

Normandin et al, 2011ميزان نرخ رشد جمعيتنرخ رشد جمعيترشد جمعيت

رضايى و همكاران، 1395: 41درصد جمعيت بومى به كل جمعيتميزان جمعيت بومىجمعيت بومى

يارى پور و هادى زاده زرگر، 1394ميزان بعد خانوارهابعد خانوارهاسرانه 

Cutter et al, 2008aنسبت خانواده هاى كامل به كل تعداد خانواده هاتعداد خانواده هاى كامل٧ساختار خانواده

ساختار سنى جمعيتسن
نسبت جمعيت زير 6 سال به كل جمعيت

EMA (2001)
Cutter et al, 2008a

Normandin et al, 2011

نسبت جمعيت باالى 65 سال به كل جمعيت
EMA (2001)

Cutter et al, 2008a
Normandin et al, 2011

آموزش و آگاهى
(تحصيالت)٨

سطح سواد، مهارت ها، دانش و 
اطالعات٩

(عدالت آموزشى)
(فراگيرى اجتماعى)

(دانش عملى)
(ظرفيت يادگيرى)

(اطالعات قابل اعتماد)
(پيش بينى سانحه)

نسبت جمعيت تحصيل كرده به كل جمعيت١٠

Burton, 2012
ADPC, 2004

Mayunga, 2007
Cutter et al, 2008a

Normandin et al, 2011
Adger, 2000

Ross et al., 2010
Kuhlicke et al., 2011
Cinner et al., 2009

Norris, 2008
Twigg, 2009

Khazai, et al., 2015

تاب آورى
فرهنگى-
اجتماعى

اقشار آسيب پذير
يا ضعيف

نسبت جمعيت داراى معلوليت جسمى، ذهنى و معلوليت
حسى به كل جمعيت

2012 ,Burton
2008a ,Cutter et al

بيمارى
نسبت جمعيت بيمار به كل جمعيت(وضعيت سالمتى)

EMA (2001)
Normandin et al, 2011

Mayunga, 2007
Cutter et al, 2008b

جنسيت
نسبت جمعيت زنان به كل جمعيت(ساختار جنسى جمعيت١١)

EMA (2001)
Cutter et al, 2008a

Normandin et al, 2011
Cutter et al, 2008bميزان سطح نفوذ مشاوران اجتماعىسطح نفوذ مشاوران اجتماعىمشاوره اجتماعى

ميزان نابرابرى نژادى و قومىزبان، نژاد و قوميتبرابرى و اتحاد
Cutter et al, 2008aوضعيت قوميت، هم زبانى، هم نژادى

عدالت و برابرى در توزيع منابععدالت اجتماعىعدالت
 (پيش، حين و پس از سانحه)

Norris, 2008
Ross et al., 2010

Godschalk, 2003سطح وابستگى اجتماعىوابستگى اجتماعىاستقالل

Twigg, 2009ميزان ظرفيت تطبيق و انعطاف پذيرى جامعهظرفيت تطبيق با سانحهانعطاف پذيرى
Cinner et al., 2009

تجربيات جامعه

NOAA, 2007تعداد تجربيات قبلى فاجعهتجربه قبلى فاجعه

ميزان درس آموزى از سوانحدرس آموزى از تجارب
 (درك جامعه از ريسك)

ADPC, 2004
NOAA, 2007

Cutter et al, 2008b
Norris, 2008

Ross et al., 2010

توانايى، قدرت، خالقيت و انعطاف پذيرى جامعه، عملكرد جامعهكارايى جامعه
انتقادپذيرى و توان حل مسئله

Norris, 2008
Ross et al., 2010

Cinner et al., 2009
Twigg, 2009

6.  Population Density
7.   خانواده كامل به خانواده اى اطالق مى شود كه در آن پدر و مادر حضور داشته و از سرپرست 

خانوار برخوردار باشند.
8.   برخى از پژوهشگران به شاخص هاى ديگرى مثل «مهارت هاى اجتماعى» و «درك از خطر» 

اشاره مى كنند كه رابطه مستقيمى با شاخص آموزش و آگاهى دارد.

9.  Training and education on risk management
10.   نسبت جمعيت داراى مدرك دانشگاهى به جمعيت زير ديپلم

11.    يك شاخص ديگرى هم وجود دارد به نام تعادل جنسيتى، هرچه جامعه از نظر جنسيتى، 
 EMA, 2001.متعادل تر باشد در برابر سوانح، تاب آورتر خواهد بود
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تاب آورى
فرهنگى-
اجتماعى

سرمايه اجتماعى١٢

ارتباطات اجتماعى
(روابط اجتماعى)

ميزان روابط و تعامالت اجتماعى
2008b ,Cutter et al

2008 ,Norris
2011 ,Arefi

2011 ,.Kuhlicke et al

Burton, 2012ظرفيت مخابرات و ارتباطات

فعاليت هاى اجتماعى

ميزان مشاركت١٣ اجتماعى
(تعداد داوطلبان و ظرفيت مشاركت)

(ميزان مسئوليت پذيرى)
(مشاركت در تصميم گيرى)

(حقوق، مسئوليت ها و فعاليت شهروندى)

2003 ,Godschalk
2008b ,Cutter et al

2008 ,Norris
2007 ,NOAA
2008 ,Voss

2015 ,.Khazai, et al

رهبرى و مديريت جامعه
2004 ,ADPC
2007 ,NOAA
2008 ,Norris

ارزشيابى و پايش جامعه
تبادل اطالعات

2004 ,ADPC
2008 ,Norris

رضايى و همكاران، 1395: 41وجود نهادهاى مذهبى

وجود نهادهاى آموزشى
وجود سازمان هاى مردم نهاد

Burton, 2012(تعداد سازمان ها در هر ده هزار نفر)

حمايت اجتماعى١۴
(پشتيبانى اجتماعى)

تعداد سازمان هاى مردمى، NGOها و انجمن ها، 
در هر ده هزار نفر جمعيت

2012 ,Burton
2008 ,Norris

ايمنى و امنيت اجتماعى
(ناهنجارى هاى اجتماعى١۵)

نسبت افراد معتاد به كل جامعه

درصد (نرخ) خشونت١۶، جرم و جنايت
2008 ,Sanders
2000 ,Adger

2015 ,.Khazai, et al

شبكه هاى اجتماعى
(هم بستگى اجتماعى)
(انسجام اجتماعى)

قدرت و نفوذ شبكه هاى اجتماعى
هم پيوندى و انسجام شبكه هاى اجتماعى

حس جامعه محلى

2007 ,Mayunga
2008b ,Cutter et al

2008 ,Norris
2011 ,.Kuhlicke et al

2011 ,Arefi
2000 ,Adger

2010 ,.Ross et al

رضايى و همكاران، 1395: 41ميزان ثبات اجتماعىثبات اجتماعى

CSIRO, 2007ميزان پويايى اجتماعىپويايى اجتماعى

Norris, 2008قابليت تطبيق جامعهانعطاف پذيرى
2004 ,Henestra et al

Norris, 2008ميزان خالقيت در جامعهخالقيت اجتماع
2010 ,.Ross et al

سرزندگى

ميزان حس تعلق به مكان١٧
(دل بستگى به مكان)

(عدم تمايل به مهاجرت)

2012 ,Burton
2007 ,NOAA
2008 ,Norris
2000 ,Adger

2010 ,.Ross et al

Mayunga, 2007ميزان اعتماد به هم
2010 ,.Ross et al

Adger, 2000ميزان هويت١٨

رسانه هاى جمعى
صداوسيما

2008 ,Norris
روزنامه ها

تعداد پيروان مذهب در هر ده هزار نفرمذهب (باورها، اعتقادات و ارزش ها)
2012 ,Burton
2007 ,NOAA

2008b ,Cutter et al

12.   برخى پژوهشگران از شاخصهايى تحت عنوان «سبك زندگى» و «كيفيت زندگى» ياد مى كنند 
 Cutter et al, 2008b.كه به نظر مى رسد رابطه معنادارى با شاخص «سرمايه اجتماعى» دارند

زنان،  مشاركت  مثل  است  مطرح  هم  خاص  گروه هاى  مشاركت  مشاركت،  شاخص  در     .13
عادالنه  توزيع  و  شهر  به  مردم  حق  الحاق  مشاركت،  شاخص  در  همچنين  جوانان.  مشاركت 

دانش و قدرت هم مطرح شده است.
14.   برخى پژوهشگران، (كاتر، 2008) بيمه را جزء شاخص حمايت اجتماعى مى دانند. در اين 

جدول، بيمه در مجموعه شاخص هاى اقتصادى در نظر گرفته شده است.
15.   همچنين Mayunga, 2007 شاخص هنجار را به عنوان يك عامل تأثيرگذار معرفى مى كند.
16.  Violent Deaths Rate

17.   ميزان تعلق مكانى با دو شاخص سنجيده مى شود. 1- شبكه مهاجرت بين المللى. 2- درصد 
جمعيت متولد شده در يك مكان كه هنوز همان جا زندگى مى كنند.

18.   به نقل از Ross et al., 2010 آنچه هويت را مى سازد، ارزش ها، سنت ها، تاريخ و حس 
مكان است.
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منبعمعيار و سنجهزيرشاخص هاشاخص هاابعاد تاب آورى

تاب آورى
اقتصادى

اشتغال
ميزان افراد شاغل

Normandin et al, 2011نسبت افراد شاغل به كل جمعيت(يا درصد بيكاران١٩)
2015 ,.Khazai, et al

EMA (2001)ميزان امنيت شغلى و سطوح استخدامامنيت شغلى

كسب وكار

نوع كسب وكار
2008a ,Cutter et alپايه يا تبعى بودن(وضعيت كسب وكار)

مقياس كسب وكار
(اندازه كسب وكار٢٠)

نسبت واحدهاى بزرگ مقياس به كل واحدهاى 
NOAA, 2007كسب وكار

رشد و توسعه 
ميزان توليد ثروتنرخ رشد و توليد ثروتاقتصادى

(شاخص GDP، توليد ناخالص داخلى)
(2001) EMA
2008 ,Norris

2008b ,Cutter et al

وضعيت تنوع منابع٢١ اقتصادىابداعات و تنوع اقتصادىپويايى اقتصادى
(منابع متنوع)

2008 ,Norris
2001 ,EMA
2000 ,Adger

2010 ,.Ross et al

رضايى و همكاران، 1395: 41وضعيت سالمت اقتصادىاقتصاد سالم ترسالمت اقتصادى

رضايى و همكاران، 1395: 41وضعيت پايدارى و ثبات اقتصادىميزان پايدارى اقتصادىثبات اقتصادى

شاخص فقر و عدالت
(رفاه)

ميزان درآمد و اقشار درآمدى
نسبت افراد باالتر از خط فقر به كل جمعيت(پس اندازها و سرمايه گذارى ها)

(2001) EMA
2011 ,Normandin et al

2007 ,Mayunga

Norris, 2008تعادل در توزيع منابع اقتصادىتوزيع منابع اقتصادى

بيمه٢٢
Normandin et al, 2011نسبت بيمه شدگان به كل جامعهپوشش بيمه سوانح

2015 ,.Khazai, et al

Burton, 2012نسبت بيمه شدگان به كل جامعهپوشش بيمه درمانى

رضايى و همكاران، 1395: 41توانايى برگشت به شرايط قبلىميزان خسارتخسارت اقتصادى

Burton, 2012درصد جمعيت داراى وسيله نقليه به كل جمعيتدسترسى به وسيله نقليهامكان حمل ونقل

نسبت خانوارهاى مالك مسكن به كل خانواده هاميزان مالكيت مسكن٢٣مالكيت مسكن
2007 ,Mayunga

2008a ,Cutter et al
2008b ,Cutter et al

2008b ,Cutter et alاستطاعت مالى و برگشت پذيرى بيشترميزان ارزش زمينارزش دارايى ها

منبعمعيار و سنجهزيرشاخص هاشاخص هاابعاد تاب آورى

تاب آورى
نهادى

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان پشتيبانى سيستمپشتيبانى سيستمپشتيبانى

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان تنوع سيستمتنوع سيستمتنوع

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان اثربخشى سيستماثربخشى سيستماثربخشى

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان خودكفايى سيستمخودكفايى سيستمخودكفايى

Henestra et al, 2004ميزان استحكام سيستماستحكام سيستماستحكام

Norris, 2008ميزان ارتباطات سازمانىارتباطات سازمانىارتباطات

Norris, 2008ميزان هماهنگى سازمانىهماهنگى سازمانىهماهنگى

برنامه ريزى

ميزان آمادگى نهادهاآمادگى

2008b ,Cutter et al
برنامه هاى كاهش خطركاهش خطر

برنامه هاى مقابلهمقابله
برنامه هاى بازسازى و بازتوانىبازسازى و بازتوانى

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان وابستگى سيستموابستگى سيستموابستگى

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37قابليت انطباق سيستمقابليت تطبيق سيستمانطباق

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان ثبات سيستمثبات سيستمثبات

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ميزان منابع سيستممنابع و توزيعمنابع

19.  Unemployed
20.   به آن «گستردگى شغل يا تجارت» هم مى گويند.

21.   در قسمت تنوع منابع، توسط پژوهشگران، اين شاخص ها مطرح شده اند: ثروت، دسترسى به منابع 
مالى Cutter, 2008 دسترسى به سرمايه هاى اقتصادى Obrist, 2010 دسترسى مناسب به منابع 

2011 ,.Kuhlicke et al 2010 و ظرفيت اقتصادى ,.Ross et al 2011 توزيع درآمد ,Arefi
22.  Insurance coverage

23.   اين شاخص، يكى از شاخص هايى است كه نشانه استطاعت مالى است. هرچه استطاعت مالى 
خانواده ها بيشتر باشد، تاب آورتر هستند.
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منبعمعيار و سنجهزيرشاخص هاشاخص هاابعاد تاب آورى

تاب آورى
ساختمان هاكالبدى

زنگى آبادى و همكاران، 1387فناورى و مصالحكيفيت ابنيه

ذاكرحقيقى و همكاران، 1389ميزان ارتفاع ساختمان هاتعداد طبقات

ذاكرحقيقى و همكاران، 1389ميزان تراكم ساختمان هاتراكم ساختمان ها

ذاكرحقيقى و همكاران، 1389پايدارى و وزن قطعات نمانماى ساختمان ها

محمدپور و همكاران، 1395درجه آسيب پذيرى سازه در برابر زلزلهسازه و استحكام ساختمان ها

تقارن و هندسه معمارىمعمارى ساختمان ها

درصد ساختمان هاى زير 30 سال به كل قدمت و سن ساختمان ها
2008b ,Cutter et alساختمان ها

اجراى ساختمان ها بر اساس كدهاى ساختمانىكدها و استاندارهاى ساختمانى
2008a ,Cutter et al
2008b ,Cutter et al
2015 ,.Khazai, et al

ذاكرحقيقى و همكاران، 1389ريزدانه و درشت دانهدانه بندى 

عزيزى و اكبرى، 1387سطح اشغال زميناندازه و مساحت قطعات

تاب آورى
كاربرى هاكالبدى

يارى پور و هادى زاده زرگر، 1394سازگار و ناسازگارهم جوارى و سازگارى كاربرى ها

محمدپور و همكاران، 1395متمركز و غيرمتمركزتمركز كاربرى ها

Henestra et al, 2004قابليت تغيير عملكردانعطاف پذيرى كاربرى ها

نوع كاربرى ها

2008a ,Cutter et alمسكونى

آيينى، 1390آموزشى

مذهبى
توليدى، تجارى و صنعتى

2008a ,Cutter et al(امكان معيشت و كسب وكار)

ورزشى
(امكان استفاده به عنوان فضاى تخليه و اسكان 

اضطرارى)
خدماتى

بهداشتى و درمانى
Khazai, et al., 2015(بيمارستان، درمانگاه، اورژانس، داروخانه)

انتظامى و امنيتى
زنگى آبادى و همكاران، 1387(مراكز پليس)

مراكز امداد و نجات
زنگى آبادى و همكاران، 1387(دسترسى به مراكز امدادى)

زنگى آبادى و همكاران، 1387آتش نشانى

تأسيسات خطرناك

آيينى (1390)پارك و فضاى سبز

فضاى باز و زمين هاى خالى
عزيزى و اكبرى، 1387(مساحت و دسترسى به فضاهاى باز)
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تاب آورى
عوامل شهرىكالبدى

بافت شهرى
محمدپور و همكاران، 1395منظم يا نامنظم بودن بافت شهرى

محمدپور و همكاران، 1395پيوستگى يا گسستگى بافت شهرى

پورجعفر و همكاران، 1390فشردگى و تراكم بافت شهرى

وضعيت هندسه شهرىالگوى شهرى
تركيب عناصر و اجزاى شهرىفرم شهرى

استحكام، قدمت، تعداد و تأثيرگذارى نشانه هاى نشانه هاى شهرى
زرگر و همكاران، 1394شهرى

يارى پور و هادى زاده زرگر، 1394چيدمان و وضعيت مبلمان شهرىمبلمان شهرى (المان هاى شهرى)

تاب آورى
كالبدى

زيرساخت ها٢۴

شريان هاى حياتى٢۵

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37ايستگاه هاى گاز

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37خطوط نيرو (برق)

خطوط انتقال نفت
Normandin et al, 2011منابع آب

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37تراكم لوله هاى آب

Normandin et al, 2011برج هاى مخابراتى

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37شبكه اينترنت

استحكام و فاصله از سدهاسدها

شبكه حمل ونقل
(شبكه ارتباطى شهر)

پورجعفر و همكاران، 1390چهارراه ها، سه راهى ها و تقاطع ها

كميت دسترسى ها و معابر
يارى پور و هادى زاده زرگر، 1394(تعداد شريان ها و معابر)

يارى پور و هادى زاده زرگر، 1394كيفيت دسترسى ها و معابر
هندسه و الگوى راه ها٢۶

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37استحكام پل ها (جزء تأسيسات شهرى)

فرزاد بهتاش و همكاران، 1392: 37استحكام تونل ها (جزء تأسيسات شهرى)

ذاكرحقيقى و همكاران، 1389 شاخص محصوريت و فشردگى

ذاكرحقيقى و همكاران، 1389شاخص نفوذپذيرى بلوك

تاب آورى
كالبدى

عوامل طبيعى٢٧

گسل ها
نزديكى به گسل ها٢٨

زنگى آبادى و همكاران، 1387تراكم گسل ها

جنس خاك
عزيزى و اكبرى، 1387وضعيت رده بندى خاك

2008b ,Cutter et alنرخ فرسايش

EMA (2001)وضعيت توپوگرافىشيب زمين

2008b ,Cutter et alوضعيت پوشش گياهىپوشش گياهى
2001 ,EMA

وضعيت آب وهوااقليم
EMA (2001)(درجه حرارت)

EMA, 2001پايدارى زيست محيطىپايدارى

EMA, 2001آلودگى زيست محيطىآلودگى

فاصله از رودخانه هارودخانه ها
پورجعفر و همكاران، 1390تراكم رودخانه ها

فاصله از نهرهانهرهاى دائمى و فصلى
تراكم نهرها

فاصله از آب هاى سطحى آب هاى سطحى
زرگر و همكاران، 1394: 98تراكم آب هاى سطحى 

براى   2001  ,EMA كه  هستند  معيارهايى  اطمينان،  قابليت  و  دسترسى  پوشش،     .24
زيرساخت ها معرفى مى كند.

25.  Cutter et al, 2008a
26.   از مهم ترين الگوى راه ها عبارت اند از: الگوى شبكه اى، شعاعى و بى قاعده

27.  Cutter et al, 2008a
28.   حداقل حريم گسل هاى نرمال 500 متر و براى گسل هاى راستالغز 300 متر در نظر گرفته 

مى شود.
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تصوير 4: لزوم رويكرد جامع نگر و همه شمول به تاب آورى سانحه

نتيجه گيرى
شاخص ها،  مفاهيم،  مهم ترين  تبيين  و  شناسايى  از  جدا  مقاله،  اين 
تا   2000 سال  از  زلزله،  برابر  در  تاب آورى  مدل هاى  و  چارچوب ها 
2017، به تحليل تعاريف و مفاهيم، مدل ها و چارچوب ها و شاخص ها 
مقاله  است.  پرداخته  جداگانه  به طور  سانحه،  تاب آورى  معيارهاى  و 
حاضر بيانگر وجود چالش هايى در اين حوزه، به ويژه در كشورهاى 
در حال توسعه است. در واقع، به نظر مى رسد با توجه به ارتباطات و 
هم پيوندى ابعاد ملموس و ناملموس تاب آورى، پژوهشگران بايد در 
حوزه تاب آورى سانحه، رويكردى جامع نگر و همه شمول داشته باشند.  
و  است  جديد  نسبت  به   مفهومى  سانحه،  برابر  در  تاب آورى   
بيش از چند دهه از طرح آن نمى گذرد. براى ادامه پژوهش ها در اين 
حوزه، به كارگيرى رويكرد تركيبى، اجتناب ناپذير است و با هدف 
ارتقاى تاب آورى، بايد روش هاى كمى و كيفى به گونه ى مناسبى با 
هم تركيب شوند، تا به صورت عملياتى به ارتقاى تاب آورى در برابر 
زلزله منجر شود. افزون بر اين، چارچوب معيشت پايدار، رويكرد 
حال  در  كشورهاى  در  را  سانحه  تاب آورى  حوزه  در  محله  محور 
توسعه پيشنهاد مى كند. محله، جدا از دارا بودن روابط اجتماعى پويا 
در يك محدوده جغرافيايى خاص، به واسطه وجود معيارهاى ذهنى، 
بستر مناسبى در جهت بهبود زندگى جمعى و تاب آورى سانحه است. 
و  خوانايى  هويت،  همانند  شهرى،  ويژگى هاى  برخى  به  توجه 
در  ايمن  چندمنظوره  فضاهاى  توسعه  همچنين  و  شهرى  نشانه هاى 
كالبدى،  مقاوم سازى  و  آسيب پذيرى  تقليل  بر  افزون  زلزله،  برابر 
مى تواند به ارتقاى تاب آورى نيز كمك كند. دستاورد مقاله حاضر 

بيان گر آن است كه شناخت عوامل تأثيرگذار در كاهش تبعات زلزله 
و بهبود آمادگى براى مواجهه با اثرات آن با رويكرد تاب آورى در 
سطوح محلى، به ويژه در كشور ايران، يكى از چالش هاى تاب آورى 
سانحه است. از اين رو، ارائه مدل هايى براى ارتقاى كنش جمعى 
براى  اجرا  قابل  مداخالت  تعيين  بحران،  با  مقابله  براى  همكارى  و 
ارزيابى  و  زلزله  برابر  در  همسايگى  واحد  يا  محله  نمودن  تاب آور 
تاب آورى  حوزه  ملزومات  از  مداخالت،  و  اقدامات  اين  اثربخشى 

در برابر زلزله است.
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