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سخن نخست 

مخاطرات طبیعی، پتانسیل اين امر را دارند که در نبود سامانه های تقلیل مخاطرات، به بحران های با پیامدهای 
چون  طبیعی  پیش بینی نشده  مخاطرات  از  برخی  شاهد  جهان  گذشته،  سال های  طی  در  شوند.  تبديل  ترسناک 
سونامی، گردباد و زمین لرزه بوده است. برخی از ابزارهای پیش بینی نشده به کار گرفته شده اند اما واقعیت اين است 
که مخاطرات آينده را نمی توان بر اساس شواهد، پیش بینی و به راحتی حالت، اندازه و مکان اين مخاطرات را از پیش، 
بیان کرد؛ بنابراين افزايش يا بهبود توان ظرفیتی يک سامانه برای ايستادگی و بازيابی در برابر مخاطرات بسیار مهم 
است. در حال حاضر، بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی، تقويت تاب آوری گروه ها و جوامع را در اولويت 
قرار داده و به اين امر به وسیله تحقیق، تهیه و توسعه برنامه ها، سیاست گذاری ها و همچنین با اقدامات آموزشی 
به مديريت سوانح پرداخته اند. علی رغم تفاوت های چشمگیر در رفتار و ساختار سامانه های اجتماعی و اکولوژيکی، 
مفهوم تاب آوری به عنوان روشی برای مفهوم سازی خطرات و نتايج آن ها برای سامانه های اجتماعی نیز به کار رفته 
است. امروزه مفهوم تاب آوری در برابر باليای طبیعی به ويژه بعد از پذيرش چهارچوب کاری هیوگو در سال 2005 

بسیار موردتوجه قرار گرفته است.

در اين میان شهرهای تاب آور، شبکه ای پايدار از سامانه های کالبدی و جوامع انسانی هستند که سامانه های 
و  ارتباطات  زيرساخت ها،  ساختمان ها،  جاده ها،  شامل  و  هستند  شهر  طبیعی  و  ساخته شده  مؤلفه های  کالبدی، 
تأسیسات تأمین انرژی و همچنین مسیرهای آب، خاک، توپوگرافی، جغرافیا و سامانه های طبیعی هستند. درمجموع، 
سامانه های کالبدی همانند بدن شهر هستند. هنگام حوادث نیز سامانه های کالبدی بايد باقی بمانند و در فشارهای 
شديد به عملکرد خود ادامه دهند. شهر بدون سامانه های کالبدی تاب آور در برابر حوادث، بسیار آسیب پذير خواهد 
از تجربه های حوادث گذشته، در محیط های شهری ساخته  بود. شهرهای تاب آور، بر اساس قوانین به دست آمده 

شده اند. آن ها ممکن است در برابر نیروهای حاصل از مخاطرات خم شوند اما دچار شکست نمی شوند.

بدين ترتیب مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، توسعه و ترويج دانش در حوزه ايجاد شهرهای تاب آور را 
به عنوان يک ضرورت اساسي در نظر گرفته است. در همین راستا شاخص های سنجش تاب آوری، مدل های سنجش 
و تحلیل تاب آوری، نظريه های مختلف در زمینه تاب  آوری و پیش نیاز های آن و... برای رسیدن به کلیات ويژگی های 
يک شهر تاب آور، در قالب گزارش حاضر موردمطالعه و ارزيابی قرار گرفته است. امید است اين اقدامات، راهگشای 

سلسله مطالعات آينده پیرامون تاب آورتر کردن شهر تهران باشد.

بابک نگاهداری

رئيس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکيده

زمانی که مخاطرات طبیعی در يک منطقه خالی از سکنه اتفاق بیفتد، فقط يک مخاطره است و همان مخاطره 
اگر در منطقه مسکونی اتفاق بیفتد و بر زندگی انسانی آن منطقه تأثیر گذاشته و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
ساکنان را دچار مشکل کند، عنوان بحران به خود می گیرد؛ بنابراين تأثیرات فاجعه با میزان آسیب پذيری جامعه 
در برابر خطر )برعکس توانايی آن برای مقابله با فاجعه( مشخص می شود. اين آسیب پذيری طبیعی نیست بلکه 
نتیجه  تغییر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی يا حتی روان شناسی است که زندگی انسان ها را 
شکل می دهند و محیط هايی را به وجود می آورند که انسان ها در آن زندگی می کنند؛ درواقع باليا و فجايع طبیعی، 
معرض  در  انسان ها  قابل سکونت  مکان های  از  بسیاری  امروزه  انسان ها هستند.  درباره عملکرد  قضاوت طبیعت 
مخاطرات طبیعی قرار دارند. نکته تأمل برانگیز آن است که مخاطرات طبیعی را نمی توان از بین برد بلکه بايد با 
اقدامات کاهشی به مديريت اين پديده پرداخت يا تاب آوری جوامع در برابر اين نوع مخاطرات را بهبود بخشید. 
بررسی پیشینه مطالعات نشان می دهد ارتقای تاب آوری ساکنان در برابر باليای طبیعی، در اثر عوامل اجتماعی، 
اقتصادی، محیطی و مديريتی قرار دارد. در مقابل آسیب پذيری در برابر باليای طبیعی، تاب آوری به جنبه های مثبت 
و نقاط قوت جوامع اشاره دارد. با توجه به چالش های نظری که در حوزه مطالعات مخاطرات و باليای طبیعی وجود 
دارد، هدف گزارش حاضر، بازنگری ادبیات نظريه ای تاب آوری در برابر باليای طبیعی با تأکید بر ايجاد شهرهای 
امروزی در شهرها، ضرورت  زندگی  بايسته های  باالی جمعیت، سرمايه و ديگر  تمرکز  به  توجه  با  تاب آور است. 
انواع مخاطرات ضرورت می يابد.  برابر  شاخص سازی برای طبقه بندی، بررسی و سطح بندی شهرهای تاب آور در 
مطالعات در سال های اخیر، بیانگر آن است که شاخص های تاب آوری هرسال پايش شده و شاخص های جديدی 
به مجموعه شاخص ها اضافه می شود. برای ايجاد شهر تاب آور بايد بايسته هايی موردتوجه برنامه ريزان و مديران 
شهری قرار گیرد. سازمان دهی و هماهنگی با تأکید بر بهبود دانش و تجربه و مشارکت همه جانبه شهروندان، يکی از 
بايسته هاست و نیز تخصیص بودجه و منابع مالی برای مناطق شهری که در محدوده خطر قرار دارند که اين حمايت 
می تواند شامل منابع مالی کافی، طرح های پس انداز و اعتبار و بیمه، کمک های نقدی و سرمايه گذاری برای کاهش 
خطرپذيري خانوارها و مشاغل باشد. به روز رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیب پذيری ها با تأکید بر ارزيابی 
آسیب پذيری ها، ارزيابی های خطرپذيری پیوسته بايد توسط متخصصان انجام شود. مديريت و محافظت از زيربناها 
با تأکید بر ممنوع کردن ساخت وساز در محدوده رود و مسیل ها، سیاست های استفاده از زمین، ارتباطات، تأسیسات 
از بايسته های  و زيربناهای عمومی ومحافظت از سیل بند به ويژه برای شهرهايی که پیشینه وقوع باليا را دارند، 

مديريتی ايجاد شهرهای تاب آور هستند.

واژگان کليدی: باليای طبیعی، مخاطرات، تاب آوری، شهر
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11 مباني و مفاهيم تاب آوری شهري )مدل ها و الگوها(

1- مقدمه

شهر تجلی انديشه، معماری، تراکم و انباشت سرمايه بوده و پیوسته در معرض تهديدات طبیعی و انسانی است. 
سکونت گاه های شهری دارای پیچیدگی هايی است که سامانه های شهری را به وجود می آورند که از زيرسامانه هايی 
پیچیده  اقتصادی  و  اجتماعی  انرژی، مواد و مصالح و جنبه های  مانند ساختار شهری، حمل ونقل، جريان گردش 
تشکیل شده است. وقوع باليای طبیعی در برخی از موارد، زيرسامانه های شهری و گاه کل سامانه شهری را با 

چالش های اساسی روبرو می سازد.

از زمان حیات تاکنون، باليا در زندگي انسان ها تأثیرات منفي بر جاي مي گذارند؛ در پاسخ، افراد و جوامع تالش 
مي کنند تا پیامدهاي اين باليا را کاهش داده و مقیاس هايي را براي بررسي تأثیرات اولیه ايجاد کنند؛ همچنین به 

نیازهاي پس از پیدايش باليا و بازگشت به شرايط اولیه پاسخ دهند.

»باليای طبیعی يکی از چالش های اصلی برای کشورهای درحال توسعه است که نه تنها باعث مرگ ومیر افراد، 
درد و رنج عاطفی بازماندگان می شود بلکه به اقتصاد محلی منطقه ای که با فاجعه روبرو می شوند، آسیب های جدی 
وارد کرده و باعث خنثی شدن دستاوردهای توسعه می شود. با توجه به گزارش سازمان ملل متحد از حوادث، در 
دوازده سال گذشته )2000-2011( بر اثر وقوع باليای طبیعی، افزون بر 1/1 میلیون نفر کشته شده اند و بیش از 138 

)Al- Nammari & Alzaghal, 2014( ».میلیارد دالر نیز خسارات مادی بر جای مانده است

تجربه  را  دارند  وجود  امروزه  که  خطراتي  از  بسیاري  ما  پیشینیان  که  مي دهد  نشان  باستان شناسي  »کشف 
کرده اند و اين خطرات در گذشته نیز وجود داشته اند: قحطي و گرسنگي، بي خانماني، حیات وحش خطرناک، خشونت 
اجازه  به سادگی  و  ندادند  را صورت  اقدامي  افراد  اين  بااين همه،  و...؛  بیماري، صدمات تصادفي  ديگر،  انسان هاي 
دادند که قرباني اين وقايع شوند. شواهد بیانگر آن است که آن ها براي کاهش خطرات تنها اقدامي که صورت 
دادند، زندگي در غارها بوده است.« )Coppola, 2006( »بعدها نمونه هايی از مديريت باليا در جهان مشاهده  شده 
مانند کشتی حضرت نوح و مديريت ريسک سیالب در رودخانه نیل در زمان آمنمحت سوم، احداث آتش نشانی در 
زمان امپراتوری رم، تالش گروهي دولت بريتانیا و هند در راستای مديريت خشک سالی در نواحی روستايی هند 
بین المللي کاهش بالياي  را دهه  اياالت متحده دهه 1990  يازدهم دسامبر 1987؛ مجمع عمومي  و سرانجام در 
طبیعي1 اعالم کرد.« )رمضان زاده لسبوئی، 1392( »اين اقدام براي ترويج مشارکت بین المللي براي کاهش خسارات 
 Coppola,( ».مالي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از بالياي طبیعي، به ويژه در کشورهاي درحال توسعه صورت گرفت

)2006

مفاهیم تشويق کننده ای که به مديريت باليا کمک مي کنند عبارت اند از: کاهش صدمه به زندگي افراد و محیط، 
اين مفاهیم در سراسر دنیا يکسان هستند. بنا بر داليل سیاسي، فرهنگي، اقتصادي يا داليل ديگر، درهرصورت 
واقعیت تلخ اين است که کشورها و برخي مناطق نسبت به کشورها و مناطق ديگر، بهتر می توانند اين مسئله را 

1- IDNDIP



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران12

بررسی کنند اما هیچ کشوري وجود ندارد )بدون در نظر گرفتن سطح رفاه، دارايي يا تأثیر آن( که تاکنون از تأثیرات 
منفي باليا به طور کامل ايمن مانده باشد. به هر صورت، درک چالش های فراروی وقوع باليای طبیعی و برنامه ريزی 

برای بازگشت به شرايط اولیه، از مهم ترين اصول مديريتی در باليای طبیعی است.

وقوع باليای طبیعی، امروزه به عنوان پديده ای تکرارپذير بوده که در برخی از موارد با آسیب های شديد مادی-
معنوی همراه است؛ به همین دلیل انديشمندان، متخصصان دانشگاهی و برنامه ريزان تالش می کنند با مبنا قرار 
دادن رويکردها و الگوهای مختلف، با تدوين برنامه ريزی های مناسبی در راستای کاهش خسارات باليای طبیعی 
گام بردارند. يکی از اين نوع رويکردها، بررسی میزان تاب آوری در برابر باليای طبیعی است. تاب آوری با توجه به 
حوادث نیز بدين مفهوم است که جامعه محلي قادر به ايستادگي در برابر حوادث شديد طبیعي بدون صدمه ديدن 
از تلفات مخرب و خسارات يا از دست دادن قدرت تولید يا کیفیت زندگي باشد و کمک زيادي از خارج از جامعه 

دريافت کند. باليای طبیعی به وسیله آسیب های زير باعث کاهش تاب آوری می شود:

و  • تجهیزات  مدارس،  تجاری،  مسکونی،  کاربری های  به  وارده  آسیب های  شامل  فیزيکی:  آسیب های 
تأسیسات؛

آسیب های اقتصادی: شامل از بین رفتن اشتغال، به تعلیق درآمدن تجارت، هزينه های تعمیر و بازسازی؛ •

آسیب های اجتماعی: شامل تأثیر بر افرادی که به کمک های دارويی و سرپناه نیاز دارند. •

از  برده اند.  به کار  متفاوتی  رويکردهای  گذشته  دهه های  در  برنامه ريزان شهری  چالش ها،  اين  با  مقابله  برای 
دهه های 1930 تا 1960، رويکردهای مديريت با تأکید بر ابعاد ساختاری )سازه ای( مورد تأکید قرار گرفته است 
از رويکرد سازه ای موردتوجه قرار  بار رويکرد غیرسازه ای بیش  اولین  و در طول دهه های 1970 و 1980، برای 
گرفته و در اين دوره تالش هايی براي شناسايي باليا در جوامع انجام گرفت. در رويکرد سازه ای، بیشتر تمرکز روی 
مقاوم سازی، سدسازی، استحکام سازه ها و رويکرد غیرسازه ای بیشتر بر سامانه های هشدار، مشارکت سودبران و 
دانش و آگاهی منابع انسانی تأکید دارد. در اين زمینه تحقیقات بیشتری نسبت به دوره های پیش توسط دانشگاهیان 
و مراکز پژوهش انجام شده است؛ برای نمونه: در میشیگان مطالعات تفضیلی همه  رودخانه ها و خطوط ساحلی 
سیالب خیز در اواخر دهه 1970 توسط گروه مهندسان ارتشی، نهاد محافظت از خاک اياالت متحده، دپارتمان منابع 

طبیعی میشیگان و پژوهشگران دانشگاهی انجام گرفت.

»به عالوه از دهه 1990، مديريت چندهدفی يا مديريت کردن با استفاده از دو يا چند هدف، به عنوان يک شیوه  
اقتصادی برای استفاده از بودجه های دولتی در اداره اجتماعات نگريسته شده است.« )رمضان زاده لسبوئی، 1387(.

باليای طبیعی با توجه به ويژگی های خاص خود در برخی از موارد، نیازمند سامانه های کاهشی بسیار قدرتمند 
زيرا  است؛  ضعیف  باشد،  فیزيکی  عوامل  اساس  بر  تنها  که  واکنشی  مدل  يک  موفقیت  شانس  درواقع  هستند؛ 
متغیرهای زيادی بر فرآيند تصمیم گیری جامعه در مواقع حساس مؤثر هستند؛ به هرحال ويژگی های فیزيکی نبايد 
ناديده گرفته شوند. هنگامی که ويژگی های فیزيکی تشديد شوند، نیازمند عملکرد سیاسی و اقتصادی برای سرعت 
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بخشیدن به واکنش هستند. در راستای شناسايی و مديريت باليا، آگاهی از پنج ويژگی زير الزامی است:

زيرساخت های  • و  اجتماعی  کار، خدمات  خانه،  زندگی،  به  احتمالی  آسیب های  نشان دهنده  بزرگی:  مقدار 

اساسی؛

تعدد: تعداد وقوع يک نوع بال؛ •

مدت: طول يک واقعه را شرح می دهد؛ •

محدوده فضایی: جزئیات محدوده جغرافیايی که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ •

فصل: دوره ای از سال که خطر احتمالی در آن به وجود می آيد. •

»با توجه به خصوصیات احتمالی باليای طبیعی، اتخاذ رويکردی که پاسخ گوی شرايط حساس باشد، تاب آوری 
مکانی و تاب آوری شهروندان در فرآيند مديريت باليای طبیعی در شهرها است. تاب آوری مفهومی کیفی است؛ زيرا 
که بیشتر بر ديدگاه های ذهنی شهروندان تأکید دارد؛ به عبارتی ديگر، بیشتر بر توانمندی ها و ظرفیت های شهر و 
شهروندان اشاره دارد و وقتی اين مفهوم کیفی ويژگی کمیت پیدا می کند )تبديل به متغیرهای فاصله ای شود(، بین 

جوامع مختلف قابل مقايسه خواهد بود.« )رمضان زاده لسبوئی، 1392 به نقل از کافله، 2007(

با اين مقدمه، گزارش حاضر تالش می کند تا مفاهیم تاب آوری به عنوان رويکردی پذيرفته شده در مباحث نظری 
مديريت مخاطرات و باليای طبیعی را مورد واکاوی قرار دهد.

2- بالیا در طول تاریخ

»در ارتباط با تاريخچه مديريت باليای طبیعی، تمام تمدن ها نمونه ای از آن را در خود دارند. مطالعات تاريخی 
نشان می دهد که موارد اپیدمیک و شیوع هاي فراگیر بیماری ها، موجب کاهش جمعیت جهان شده اند )کشته شدن 
50 درصد جمعیت اروپا در طاعون سیاه قرن چهاردهم(. نظريه پردازان معتقد هستند بسیاري از تمدن هاي بزرگ 
تاريخ ازجمله: مايا ها، نورس، مینوان ها و امپراتوری قديمي حصري ها، درنهايت به وسیله دشمنانشان و توسعۀ تأثیرات 
پیامدهای  نیز  اخیر  سال های  »در   )Fagan, 1999( درآمده اند.«  زانو  به  و...  تسونامي  زلزله،  سیل، خشک سالی، 
گسترده وقوع باليای طبیعی به صورت گزارش هايی ارائه شده است.« )بانک داده های فوريت و باليا، 2006، ساپیر، 
2004؛ دگومه و همکاران، 2007 به نقل از جهانگیری، 1390( »يکی از اين پیامدها، وقوع تسونامي دسامبر 2004 
 )Coppola, 2007: 1( ».در آسیا که موجب کشته شدن بیش از 300 هزار نفر در يک لحظه با حمله توده آب شد

)جدول 1(
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جدول 1: تعدادی از بالیای مرگبار تاریخ

تعداد کشته شدگان سال بالیای مرگبار تاریخ

1,100,000 1201 زلزله مديترانه )مصر و سوريه(
83,000 1556 زلزله شانزی )چین(
300,000 1737 تیفون کلکته )هندوستان(
22,000 1780 هاريکان کاربین )مارتینیکو-استاتوس- باربادوس(
80,000 1815 ولکانو تامبرو )اندونزی(

20,000,000 1917 اپیدمی انفوالنزا )جهان(
3,000,000 1931 سیل رودخانه يانگزو
5,000,000 1032 قحطی روسیه
300,000 1970 سیکلون در بنگالدش
650,000 1976 زلزله تانگشام )چین(

)St. Louis University, 1997; NBC News, 2004 :منبع(

اين موارد عالقه مند شده  به  يا محققی  باستانی قابل اعتنا نیست و کمتر علم  »شمار مخاطرات در سده های 
است اما بعد از انقالب صنعتی به ويژه در سده بیستم، فراوانی اين مخاطرات افزايش يافته و جزء زندگی روزمره 
انسان ها شده است.« )علیجانی، 1393: 1( »کشف باستان شناسي نشان مي دهد که پیشینیان ما بسیاري از خطراتي 
که امروزه وجود دارند را تجربه کرده اند و اين خطرات در گذشته نیز وجود داشته اند: قحطي و گرسنگي، بي خانماني، 
براي کاهش خطرات  بیانگر آن است که آن ها  بیماري، تصادفات جاده ای و... شواهد  انسان هاي ديگر،  خشونت 
تنها اقدامي که صورت دادند، زندگي در غارها بوده است. در طول تاريخ براي مديريت فاجعه، گزينه هاي متفاوتي 
مورداستفاده قرار گرفته است؛ برای نمونه: داستان کشتي نوح که در انجیل قديمي به آن اشاره شده است، درسي 
ا ست که به اهمیت هشدار، آماده سازي و کاهش شرايط اشاره دارد. در اين داستان )که حداقل تا حدودي بر اساس 
وقايع واقعي مطرح است(، نوح از يک سیل زودهنگام خبر مي دهد. او و خانواده اش با ساخت يک کشتي غوطه ور 
روي آب به آماده سازي براي مقابله با فاجعه اقدام مي ورزند. قهرمان اين داستان حتي تالش مي کند با جمع آوري 
دو مورد از هرگونه جانوری و گیاهی و قرار دادن آن ها در کشتي، تأثیر فاجعه در تنوع زيستي اين سیاره را کاهش 
دهد. اين افراد براي عملکرد خود پاداش گرفتند؛ بدين صورت که از سیل فاجعه آمیز اشاره شده نجات پیدا کردند. 
کساني که فعالیت ها را انجام ندادند، طبق داستان از بین رفتند. شواهد فعالیت هاي صورت گرفته براي کاهش خطر 
بنابراين چگونه مي توان توجیه کرد که در دنیاي مدرن  نمايان است؛  از میالد مسیح  حتي در 3200 سال پیش 
امروزي، عراق يک گروه اجتماعي به نام آسیپو1 را در خود جاي داده است. زماني که اعضای جامعه با يک تصمیم 
دشوار روبرو مي شوند به ويژه زماني که با خطري روبرو هستند، براي گرفتن توصیه و نصیحت به گروه آسیپو مراجعه 
می کنند. اين گروه با استفاده از فرآيندي که مشابه مديريت خطر دنیاي مدرن امروزي ا ست، ابتدا مسئله را مورد 

1- Asipu
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تجزيه وتحلیل قرار مي دهد، سپس چند راه حل را پیشنهاد مي کند و درنهايت، پیامدهاي اجتماعي هر راه حل را مطرح 
مي کند.« )Coppola, 2007( »مديريت بحران و باليا و مخاطرات طبیعی که در آن يک روش جامع، براي بررسي 
همه مخاطرات جامعه مورداستفاده قرار مي گیرد، به نسبت جديد است. باليای طبیعی همواره به مساکن و محیط 
زندگی انسان ها آسیب مي رسانند؛ بااين همه، باستان شناسان در بسیاري از مناطق شواهد و مدارکي را يافته اند که 
نشان مي دهند تمدن هاي پیشین براي بررسي خطر سیل، تالش هايي را صورت داده اند. يکي از برجسته ترين اين 
تالش ها در زمان آمنهوتپ سوم )1817-1722 ق.م.( در مصر رخ داده است. با استفاده از يک سامانه تشکیل شده از 
بیش از 200 چرخ آب که برخي از آن ها تاکنون از بین نرفته اند، آب سیل ساالنه رودخانه نیل را به درياچه موريس 
منتقل کرد. با اين اقدام، مصريان قادر به احیای 153 هزار هکتار زمین حاصلخیزي بودند که در غیر اين صورت 
بدون استفاده باقي مي ماند.« )Quarantelli, 1998( »ريشه هاي آتش نشاني مدرن به 2000 سال پیش بازمی گردد؛ 
در اين زمان شهر ُرم به طور کامل به وسیله آتش سوزي از بین رفت. پیش از اين واقعه، مرد ها مجبور بودند تا با آتش 
بجنگند و آن را از بین ببرند اما آموزش اندک، کمبود تجهیزات و نبود انگیزه قابل درک آن ها موجب شد تا عملیات 
آن ها بي نتیجه به پايان برسد. پس از آتش سوزي بزرگ، امپراتور آگوستوس يک واحد آتش نشاني رسمي را در سطح 

)Coppola, 2007: 4( ».شهر پايه گذاری کرد که در ارتش رم قرار داشت و گروه ويگلز1 نام گرفت

»بالياي طبیعي همواره به عنوان پديده ای تکرارپذير در طول حیات بشر وجود داشته و در آينده نیز وجود خواهد 
داشت؛ وقوع حوادثي نظیر سیل، زلزله، طوفان، در اغلب موارد تأثیرات مخربي بر سکونت گاه های انساني گذارده و 
تلفات سنگیني بر آنان وارد ساخته است. می توان گفت علي رغم پیشرفت های دانش بشري در بسیاري از زمینه ها، 
بالياي طبیعي کماکان به عنوان پديده ای مهارشدني تلقي می شود.« )هجرتي، 1385: 4( »شروع تحقیقات جهاني 
برای مقابله با حوادث به سال های اولیه قرن بیستم بازمی گردد. سازمان ملل متحد بر اساس پیشنهاد نشست مجمع 
اغلب  نام گذاری کرد.  بین المللی کاهش خطرات طبیعي  را دهه  بیستم )2000-1900(  پاياني قرن  عمومي، دهه 
مکان هايی که توسط انسان براي سکونت و فعالیت انتخاب می شوند در معرض خطر هستند؛ براي نمونه: بیشتر 
شهرها و روستاها در امتداد سواحل رودخانه ها و مناطق ساحلي که در معرض سیل هستند، توسعه يافته اند. در نواحي 
ديگر نیز مردم در مناطق زلزله و سیل خیز اسکان يافته اند.« )Blaikie et al., 1994( البته اين خود جاي بحث دارد 
که چرا با وجود خطرات بسیار، مردم بازهم از اين مکان ها براي سکونت و فعالیت خود استفاده می کنند؛ شايان ذکر 

است اين مناطق با وجود چنین خطراتی، يک منطقه آماده براي کشاورزي و توسعه اقتصادي و اجتماعي هستند.

بسیاری از مؤلفان تالش کرده اند تا ابتدا با تعريف بحران ها و باليا آن ها را درک کنند. طبق نظر کئون- مک 
مولن2: »يک تعريف قابل قبول جهانی برای آنچه بحران را تشکیل می دهد، وجود ندارد و به نظر نمی رسد در آينده 

نزديک نیز تعريفی ارائه شود.« )1997: 8(

1- Gvorps of Vigiles
2- Keown and McMullan
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»بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهانی1 يا WHO، بحران ها پديده های زيست محیطی ناگهانی هستند که از 
چنان شدتی برخوردارند که برای پاسخگويی و مديريت آن نیاز به اخذ کمک از محلی خارج از وقوع بحران است.« 

)جهانگیری، 1390: 6( تعاريف ديگر باليا در جدول )2( ارائه شده است.

جدول 2: تعاریف بالیا ازنظر اندیشمندان

تعریفنویسنده

باليا با سه بعد مشخص می شود: تهديد جدی، زمان کوتاه برای تصمیم گیری و عنصر غافلگیری.هرمن )1972(

باليا، زمان ناپايدار يا موقعیتی است که در آن تغییر قاطع زودهنگام است )يکی با امکان متمايز از نتیجه بسیار فینک )1986(
نامطلوب و احتمال بروز پیامدی، يکی با امکان مجزا از نتايج بسیار مطلوب و فوق العاده مثبت(.

بروتون )1987(
بحران، برخی يا همه اين مشخصه ها را در بردارد: اختالل شديد در عملیات، افزايش قانون گذاری و مقررات 
تعیین شده توسط دولت، ديدگاه عمومی منفی نسبت به کمپانی، فشار مالی، کاربرد ناکارآمد زمان مديريت، از 

دست رفتن حمايت و باورهای اخالقی کارکنان.
باليا نشان دهنده بزرگی حادثه، لزوم عملیات و عملیات به موقع است.ريلی )1987(

سانمز و ديگران 
)1994(

هر حادثه ای که تبلیغات منفی ايجاد کند و دوره زمانی که پس از وقوع فاجعه تا زمانی به پايان می رسد که 
احیای کامل شرايط صورت گرفته و شرايط به حالت اولیه بازگشته است.

پريديوکس و 
ديگران )2003(

بحران ها را می توان نتیجه احتمالی اما پیش بینی نشده ناکامی های مديريتی توصیف کرد که با مسیر آينده 
مجموعه ای از وقايع در حال حرکت با عملی انسانی يا سرعت نبخشیدن رويداد، نگران کننده است.

الوز و پريديوکس 
)2005(

يک مشکل پیش بینی نشده که به صورت جدی در عملکرد سازمان، بخش يا کشور اختالل ايجاد می کند.
اصطالح کلی که برای چنین مشکالتی به کار می رود.

)Ritchie, 2007: 22 :منبع(

آيسان و ديويس، باليا را اين گونه تعريف کرده اند:

»باليا يک واقعه ناگهانی و يا بدشانسی بزرگ است که باعث آشفتگی در اساس روابط و فعالیت های معمول 
جامعه می شود. باليا را می توان يک حادثه مهیب و يا مجموعه وقايعی دانست که منجر به افزايش تعداد آسیب 
بیش  مقیاس  در  معیشتی  مبانی  و  اساسی  خدمات  زيرساخت ها،  اموال،  تخريب  و  تلفات  آمدن  وارد  يا  ديدگان 
يا  زندگی  معمول  الگوهای  که  می شود  اطالق  واقعه ای  به  گاهی  سانحه  می شود.  جامعه  معمول  ظرفیت های  از 
اکوسیستم را موردتهاجم غیرعادی خود قرار دهد و الزمه بهبود آن اتخاذ تدابیر اضطراری برای حفظ و نجات مردم 
و محیط زيست است. باليا به طورمعمول با توجه به اثرات و انواعشان دسته بندی می شوند )از قبیل باليای طبیعی 
)1382: 65؛  داخلی(«  مناقشات  و  مانند جنگ  غیرطبیعی  باليای  و  تکنولوژيکی  باليای  بطئی،  باليای  ناگهانی، 

محمدی و همکاران، 1387: 53(

3- بالیا و توسعه

اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  ناگواری  حوادث  طبیعی،  باليای  مقیاس  به  توجه  با  موارد  از  بسیاری  در  هرچند 

1- Word Health Organization
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اقتصادی و محیطی- کالبدی در سکونت گاه های شهری رخ می دهد و به ويژه در زمینه زيرساختی تخريب هايی را 
به همراه دارد اما می توان به اين گونه باليا به عنوان فرصتی برای بازسازی و ايجاد زيرساخت های نوين بر اساس 

برنامه ريزی کاربردی و اصولی نگاه کرد.

»بسیاری از انديشمندان مرتبط با مباحث مديريت باليای طبیعی، اذهان داشته اند که باليای طبیعی فرصت هايی 
را برای توسعه فراهم می آورد ولی ازآنجايی که اين نوع نگرش به توسعه در طی دهه های اخیر کمتر قادر بوده که 
به اهداف خويش نائل شود؛ لذا مفهوم توسعه پايدار از اوايل دهه نود به تدريج متداول شد. بانک جهانی توسعه پايدار 
را توسعه ای تعريف می کند که باقی می ماند و طی آن با قدرتمندتر شدن مردم، اقتصاد جامعه پیشرفت می کند. در 
تعريفی ديگر، توسعه پايدار، نتیجه ادغام دو مفهوم توسعه و محیط زيست بیان می شود؛ در ارتباط میان باليا و توسعه 
پايدار تأکید بر اضافه شدن مفاهیم )آمادگی در برابر سانحه و تخفیف خطر( و »تقسیم عادالنه منافع در جامعه« 
می باشد.« )فالحی، 1383: 19( »به طورمعمول به نظر می رسد که بحران ها و شرايط اضطراری ناشی از حوادثی 
هستند که زندگی عادی را قطع يا منحرف می نمايند؛ واقع امر اين است که گاهی به طور کامل حالت عکس مشاهده 
راه هايی  به  منتج  آن ها  می باشند.  عادی  زندگی  اصلی  بازتاب های  اضطراری  موقعیت های  و  بحران ها  می شود. 
می شوند که جوامع ازنظر اقتصادی و اجتماعی اقدام به خودسازی کرده و بر يکديگر تأثیر گذاشته و رابطه بین 
تصمیم گیران مستحکم تر گردد؛ بنابراين، يک سیل يا زلزله به تنهايی يک بحران يا سانحه نمی باشد.« )بیروديان، 
1385: 19( »به طورکلی وقوع يک بال، ريشه های آسیب پذيری يک جامعه را آشکار می سازد. باليا بر برنامه های 
توسعه هم به صورت مثبت و هم منفی اثر می گذارند.« )فالحی، 1383: 37( باليا و توسعه به وسیله راه های مختلفی 

در ارتباط هستند که به صورت چهار مدل پیشنهاد شده است )حاجی نژاد و همکاران، 1389(:

توسعه می تواند آسیب پذيری را کاهش دهد؛ •

توسعه می تواند آسیب پذيری را افزايش دهد؛ •

باليا می توانند توسعه را متوقف کنند؛ •

باليا می توانند فرصت های توسعه به وجود آورند. •

بر اساس شکل )1( می توان چهار مدل را برای درک رابطه باليای طبیعی و توسعه طراحی کرد:

»مدل اول بیان می کند که باليای طبیعی مانع توسعه هستند، باليای طبیعی زيربناهای اقتصادی يک  •
ناحیه يا منطقه و کشور را ويران می کنند، برای تعديل و تسکین باليای طبیعی منابع سرمايه گذاری های 
هزينه های  و  می شود  محدود  منطقه  يا  در کشور  رشد  پتانسیل  بنابراين  می شوند؛  گرفته  بکار  اقتصادی 
عمومی برای تعديل سانحه افزايش و درآمد و فعالیت های اقتصادی کاهش می يابد.« )همان، 1389: 74( 
»همچنین مناطق خطرپذير برای سرمايه گذاری، کمتر موردتوجه قرار می گیرند؛ به عبارت ديگر، باليا عامل 
بازدارنده برای سرمايه گذاری های جديد می باشند و نیز باليای طبیعی توانايی های دولت را برای گسترش 
پروژه های توسعه از طريق کاهش مالیات پايه، کاهش می دهند؛ درنتیجه فرصت های توسعه کم و تولیدات 
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کاهش پیدا می کند.« )Asgary et al., 2008: 4( »اين موانع و يا ظواهر اين موانع را می توان به صورت 
کاهش رشد اقتصادی، افزايش فقر و توزيع نابرابر درآمدها مشاهده کرد؛ به عنوان مثال از دست رفتن منابع 
که به عنوان عوامل اساسی در توسعه هستند. جابجايی منابع به طورمعمول بعد از باليا صورت می گیرد و 
طرح های توسعه ای به سمت پاسخ دادن به نیازهای روزمره آسیب ديدگان از باليا متمايل می شود که اين 

خود رشد توسعه را کند می کند.« )عسگری،1383: 1(

»مدل دوم بیان می کند که توسعه، آسیب پذيری از باليای طبیعی را افزايش می دهد. در اين نظريه توسعه  •
بزرگ ترين خطر برای باليای طبیعی و آسیب پذيری اقتصادی است. خالف مدل پیشین که آسیب پذيری 
جوامع ناشی از توسعه نیافتگی بود، اينجا بین توسعه يافتگی و آسیب پذيری از باليای طبیعی ارتباط وجود 
دارد.« )Pelling et al., 2002( »اين را به طور ساده می توان بیان کرد: درحالی که رشد شهرها کیفیت 
زندگی را بهبود می بخشد، فرآيند صنعتی کردن شهرهای متراکم، می تواند در هنگام زلزله تعداد مجروحان، 
و  سرمايه  مردم،  از  زيادی  تمرکز  سريع،  شهرنشینی  دهد.  افزايش  را  ساختمان ها  ريزش  و  آتش سوزی 
ساخت وسازها با استانداردهای کم در مقابل خطرات طبیعی طراحی و انتخاب مکان را افزايش می دهد.« 
)Asgary et al., 2008: 4( »به عنوان مثال: در اين زمینه می توان به کشاورزی صنعتی اشاره کرد که با 
خارج کردن کشاورزان از يک طرف، از فرآيند تولید به دلیل استفاده مکانیزه و فرستادن آن ها به شهرها 
و از طرف ديگر با کاهش پوشش گیاهی به ويژه در نقاطی که فرسايش و لغزش وجود دارد، آسیب پذيری 

جوامع و مردمی که در اين گونه محیط ها هستند را افزايش می دهد.« )عسگری،1383: 1(

»بر طبق مدل سوم، توسعه می تواند آسیب پذيری از باليای طبیعی را کاهش دهد. گروه های فقیر و دارای  •
وضع نامساعد اجتماعی بیشتر آسیب پذير هستند. برای بهبود شرايط آن ها می توان از طريق پروژه های 
توسعه، دوره طوالنی آسیب پذيری آن ها از باليای طبیعی را کاهش داد. روش های مختلفی برای تعديل 
و کاهش آسیب پذيری برای برنامه ريزان وجود دارد از قبیل برنامه ريزی کاربری اراضی و منطقه بندی، 
برنامه های ساختمان سازی، اخطارهای سريع کاهش تراکم، آموزش سازندگان و دستیابی به متخصصان، 

)Asgary et al., 2008: 5( ».باال بردن آگاهی های عمومی و تحصیالت

»در مدل چهارم بیان می شود که باليای طبیعی می توانند فرصت های توسعه را فراهم کنند. بازسازی بعد  •
از بحران، فرصت مهمی برای آغاز کردن برنامه های توسعه است.« )محمدی آباده و همکاران، 1387: 29( 
»ويرانی و خرابی های زيربناها و ساخت وسازها می تواند فرصتی را فراهم کند برای بازسازی با استاندارد 
بهتر و مقاوم تر و يا انتقال دادن آن ها از مکان هايی که آسیب پذير است. باليای بزرگ باعث نوسازی و 
سرمايه گذاری های بزرگ می شوند که اين امکان در گذشته وجود نداشته است. در طول بازسازی، کمک ها 
و حمايت های مالی ساير کشورها در کشور وجود دارد که اين می تواند زمینه ای برای توسعه جديد به وجود 

آورد.« )Asgary, 2008: 5( در ادامه، ارتباط باليا و توسعه به صورت نمای کلی نشان داده شده است.
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توسعه می تواند 
آسیب پذیری را 

 کاهش دهد

بالیای طبیعی می 
توانند فرصت  

های توسعه را به 
 وجود آورند

بالیا می تواند 
روند توسعه را به 

 تاخیر بیاندازد

توسعه می تواند 
آسیب پذیری را 

 افزایش دهد

)Stephenson, 1994: 10( شکل 1: رابطه ميان توسعه و بالیا

اما در ارتباط با باليای طبیعی و توسعه از ابعاد مختلف می توان به تأثیر زياد توسعه اجتماعات شهری در فرآيند 
برنامه های کاهشی اشاره کرد. توسعه اجتماعات شهری با رويکرد مشارکتی می تواند شرايط را برای مديريت بهینه 
باليای طبیعی فراهم آورد که اين امر، درنهايت به کاهش خطر باليای طبیعی می انجامد. شکل )2(، به خوبی ارتباط 

مديريت بحران، توسعه اجتماع محلی و کاهش خطر باليا را نشان می دهد.

 

یریت بالیامد  

 کاهش خطر بالیا توسعه اجتماع محلی

 شکل 2: ارتباط سه حوزه مدیریت بالیا، توسعه اجتماع محلی و کاهش خطر بالیا در راستای ایجاد جوامع تاب آور
)dufty et al., 2012: 41(
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جدول 3: اهداف مدیریت بالیا، توسعه جامعه محلی و کاهش خطر بالیای طبيعی

کاهش خطر بالیامدیریت بالیاتوسعه جامعه محلی

هدف: شکل گیری سرمايه اجتماعی 
برای باليای طبیعی

هدف: ايجاد جامعه ايمن به وسیله مسئولیت و 
عملکردهای مشترک

هدف: جلوگیری از ابتالی جوامع به 
خطر باليا

افزايش و بهبود شبکه های - 
اجتماعی پشتیبانی و رهبری 

سامانه ها؛
حمايت از جامعه محلی در طول و - 

بعد از وقوع باليا؛
يادگیری پس از حادثه با هدف - 

بهبود وظايف و عملکرد.

ارائه اطالعات ضروری با شناسايی میزان جمعیت؛- 
ياری رساندن مردم در راستای مقابله با باليای - 

طبیعی؛
سامانه های هشدار؛- 
هماهنگی جامعه در راستای پاسخ گويی و بازگشت - 

به حالت اولیه؛
يادگیری پس از حادثه با هدف بهبود وظايف و - 

عملکرد.

اطالع رسانی همگانی درباره خطر - 
باليا؛

بحث و برنامه ريزی برای به حداقل - 
رسانیدن خطر؛

مديريت و هماهنگی؛- 
يادگیری پس از حادثه با هدف - 

بهبود وظايف و عملکرد.

4- مدیریت ریسک بالیای طبيعی1

افزايش  از کاهش باليا به عنوان بخش مرکزی سیاست های دولت و  با حمايت  »مرکز کاهش باليای آسیا2 
آگاهی عمومی در آسیا، به گسترش فرهنگ کاهش باليا پرداخته است. اين مرکز، واحد واکنش به باليای آسیا 
در دفتر سازمان ملل برای تنظیم و هماهنگی امور انسان دوستانه، مديريت ريسک باليا را به عنوان شیوه ای مؤثر 
و راهبردی در کاهش باليا که نتیجه سال ها تجربه در مقابله با باليای طبیعی در سراسر جهان به ويژه آسیاست، 

)ADRC, 2004: 12( ».توسعه داده است

4-1- چرخه مدیریت ریسک بالیا

»چرخه مديريت ريسک باليا که در نمودار زير نشان داده  شده است شامل چهار مرحله پیشگیری/ کاهش 
و آمادگی در مرحله پیش از وقوع باليا و واکنش و بازسازی در مرحله پس از وقوع می شود که موردبررسی قرار 

)FIG, 2006: 14( ».می گیرد

1- پيشگيری

»کاهش خطر نه تنها از طريق عوامل ساختاری در جامعه می تواند کاهش يابد بلکه از طريق عوامل غیرساختاری 
نیز که ازنظر اقتصادی کم هزينه تر از عوامل ساختاری )سازه ای( هستند، امکان پذير خواهد بود. پیشگیری مجموعه 
اقداماتی است که با هدف جلـوگیري از وقـوع حـوادث و يـا کـاهش آثـار زيان بار آن، سطح خطرپذيري جامعه را 
ارزيابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم، سـطح آن را تـا حـد قابل قبول کاهش می دهد.« )قانون تشکیل سازمان 
مديريت بحران، ماده 2( در مرحله »پیشگیری/ کاهش«، همه تالش ها برای جلوگیری يا کاهش آسیب هاست؛ برای 

نمونه: ساختن سد و آبراه در مقابل سیل؛

1- Risk management
2- Asian Disaster Reduction Center (ADRC)



21 مباني و مفاهيم تاب آوری شهري )مدل ها و الگوها(

2- آمادگی

»مجموعه اقداماتی است که توانايی جامعه را در انجام مراحـل مختلـف مـديريت باليا افـزايش مـی دهـد 
کـه شـامل جمـع آوري اطالعـات، برنامـه ريـزي، سازمان دهی، ايجـاد ساختارهاي مديريتی، آموزش، تأمین منابع 
به  عبارتی  به  يا  »و   )2 ماده   1387 بحران،  مديريت  سازمان  تشکیل  )قانون  است.«  مانور  و  تمرين  امکانات،  و 
فعالیت هايی که برای مراقبت و ايجاد يک واکنش مؤثر به تأثیر خطرات صورت می گیرد، »آمادگی« گفته می شود؛ 
برای مثال: ارتقای سطح آگاهی عمومی و تمرين های ضروری که هدف اين مرحله جلوگیری از وقوع بال نمی باشد.« 

)رمضان زاده لسبوئی، 1393(

3- مقابله - واکنش

»اين مرحله شامل اقدامات و برنامه های از پیش تعیین شده است. تعريف و تعیین نقش ها در مرحله پیشگیری 
اين  فاجعه و بحران جلوگیری شود.  بروز  از  به خطر  پاسخگويی  تا در هنگام  بااهمیت است  اين زمینه بسیار  در 
مرحله براي کاهش يا از بین بردن تأثیرات باليايی که رخ داده اند يا در حال وقوع هستند، انجام می گیرد و هدف از 
اين فعالیت جلوگیري از صدمات بیشتر، خسارات مالي يا ترکیب هر دو مورد است.« )Witt et al., 2014( مرحله 

»مقابله يا واکنش« شامل فعالیت های امداد و نجات مانند کمک های اولیه، آتش نشانی و انتقال مصدومان است؛

4- بازسازی و بازتوانی

»بازسازي شامل کلیه اقدامات الزم و ضروري پـس از وقـوع بحـران اسـت کـه براي بازگرداندن وضعیت 
عادي به مناطق آسیب ديده بـا در نظـر گـرفتن ويژگی هـاي توسـعه پايدار، ضوابط ايمنی، مشارکت هاي مردمـی 
و مـسائل فرهنگـی، تـاريخی، اجتمـاعی منطقـه آسیب ديده انجام می گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی 
است که جهـت بازگردانـدن شرايط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب ديدگان به حالت طبیعی به انجام 
می رسـد.« )قانون تشکیل سازمان مديريت بحران، 1387، ماده 2( »در مرحله »بازسازی«، بررسی کاهش ريسک 

)ADRC, 2004: 12(».باليا پايه و اساس همه فعالیت ها است

برای کاهش ريسک باليا، به کارگیری و اجرای روند مديريت ريسک به صورت مرحله به مرحله مهم و ضروری 
است. نمونه هايی از اقداماتی که در هر مرحله بايستی انجام شود، در جدول )4( بیان شده است.

5- ظرفيت های شهر در برابر بالیای طبيعی

»کره زمین به عنوان مکان زندگي و فعالیت جوامع انساني، يک محیط مخاطره آمیز توصیف شده است که در آن وقوع 
مخاطرات طبیعي )نظیر سیل، زلزله، طوفان و گردباد( و به تبع آن بروز باليای طبیعي، در اغلب موارد تأثیرات بسیار مخربي 
را بر روي سکونت گاه های انساني به جا گذاشته و خسارات و تلفات اجتماعي و اقتصادي متعددي را بر جوامع تحمیل 
کرده است.« )وزين، 1390( »اين اثرات ناگوار علي رغم بهبود دانش  و  ظرفیت هاي جوامع درباره مخاطرات و فناوري هاي 
کاهش دهنده به طور روزافزوني در حال رشد است اما بااين وجود، جوامع شهری داراي ظرفیت ها و توانايي هايي در ابعاد 
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مختلف اقتصادي، اجتماعي، فني مي باشد که براي مواجهه و رويارويي با مخاطرات طبیعي و کاهش اثرات باليای طبیعي 
مؤثر هستند. ظرفیت هاي جامعه/ منطقه و میزان توسعه آن مي تواند با تواناسازي ساکنین، به اتخاذ روش هاي رويارويي و 
مقابله در برابر خطراتي که خانواده و جامعه را تهديد مي نمايد، تنوع بخشیده و به افزايش دارايي هاي فیزيکي و سرمايه هاي 
انساني آن ها منجر شود. اين گونه فعالیت ها در سطح خانواده و جامعه محلي خواهد توانست اعضا و گروه هاي کم برخوردار 
و فقیرتر عضو جامعه را تواناتر ساخته و همچنین نظارت بیشتري در جامعه بر روي ارتقاي استانداردها و کدهاي ساختماني 
اعمال کند. ارتقاي تاب آوري از طريق اجراي مجموعه اي از اقدامات پیشگیرانه از قبیل )شبکه هاي امنیت اجتماعي و 
بهبود ارتباطات، طرح های آمادگي مناسب در زمان احتمال وقوع باليا( که به کاهش هزينه هاي امداد و کمک رسانی منجر 

) Kottak, 2003مي شود، صورت می گیرد.« )وزين، 1390 به نقل از

جدول 4: نمونه هایی از اقدامات و پيشگيری ها در هریک از طبقات مدیریت ریسک بالیای طبيعی

باليا
مراحل

لغزش و زمين لغزهتوفان، تندباد، گردبادسيلزلزله

ش
کاه

ی/ 
گیر

یش
طرح مقاوم سازی - پ

ساختمان ها
نصب سامانه های - 

کنترل زلزله

ايجاد سیل راه- 
ساختن-سد--
ايجاد-آبراه-ها-و-کنترل---

سيل-در-آبخيز
ذخيره سيل--

ساختن-ديوار-فصلي--
ايجاد جنگل براي محافظت - 

در برابر طوفان

جلوگيري-از-فرسايش--
ساختن ديوارهای محافظ- 

گی
ماد

آ

ايجاد سامانه های مشاهده ايجاد سامانه هشدار زلزله
جوي

ساختن پناهگاه- 
ايجاد سامانه های مشاهده جوي- 

ايجاد سامانه های مشاهده 
جوي

تهیه نقشه خطر- 
جمع آوری و ذخیره غذا و مواد اولیه- 
تمرين های ضروري- 
ايجاد سامانه های اخطار اولیه- 
آماده سازی وسايل ضروري- 

ش
اکن

و

اقدامات نجات-کمک هاي اولیه- 
آتش نشاني-کنترل و مراقبت در برابر بالي دوم- 
ساختن مسکن های موقت- 
ايجاد دهکده های چادري- 

 و 
میر

تع
زي

زسا
بازسازي مقاوم در برابر باليا- با

به کارگیری زمین مناسب- 
حمايت معیشتي- طراحي بازسازی- 

)Asian Disaster Reduction Center, 2004: 15 :منبع(

5-1- ظرفيت سازگاري با بالیای طبيعي

به همراه  اقتصادي،  يا  اجتماعي  نهادي،  فیزيکي،  ابزارهاي  را  ظرفیت  باليا،  کاهش  براي  بین المللي  »راهبرد 
کارکنان داراي مهارت هاي خاص و نیز ويژگی های جمعي از قبیل رهبري و مديريت تعريف مي کند. در اين ديدگاه 
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)UN/ISDR, 2007( »با توجه به تعريف باال مي توان ظرفیت  ظرفیت معادل »قابلیت1« توصیف شده است.« 
جوامع بومي را ترکیبي از همه نقاط قوت و منابع موجود و در دسترس در داخل يک جامعه محلي، اجتماع يا سازمان 
تعريف کرد که مي تواند سطح خطر را کاهش داده يا از اثرات باليای طبیعي بکاهد.« )همان، 2007( »در حال 
توسعه  برنامه  اسکاپ،  قبیل  از  بین المللي  و  منطقه اي  سازمان هاي  موردنظر  توسعه اي  برنامه هاي  فعالیت  حاضر، 
سازمان ملل و فائو، در جست وجوي اصول و روش هايي هستند که زمینه را براي بهره گیري کشورهاي درحال توسعه 
از توانايي ها و ظرفیت هاي خود در زمینه هاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و سیاسي براي رويارويي و مقابله با اثرات 
باليای طبیعي فراهم سازند که مي توان از آن به عنوان »ظرفیت سازگاري2« نام برد. ظرفیت سازگاري يک جامعه 
عبارت است از: توانايي مقابله و رويارويي با شوک های منفي که از بیرون و به واسطه عوامل بیروني وارد منطقه 
و جامعه مي شود که شوک های تجاري، باليای طبیعي و مسائل مالي و اقتصادي از نمونه هاي بارز آن به شمار 
مي رود. درمورد باليای طبیعي، ظرفیت های سازگاري مي تواند به عنوان آسیب پذيري يک جامعه و فضاي جغرافیايي 
قبل از رويداد فشارهاي باليا و میزان تاب آوري3 آن ها بعد از بروز باليا تعريف شود؛ بنابراين، ظرفیت سازگاري يک 
منطقه/ جامعه در حقیقت عامل بیروني4 نیست بلکه با سطح توسعه آن مرتبط خواهد بود. شرايط نامناسب اقتصادي 
و اجتماعي از قبیل سیستم سکونت گاهي نامنظم، ضعف آگاهي هاي اجتماعي، عدم آگاهي از قوانین ساخت وساز، فقر 
توانمندي هاي مالي و اقتصادي، عدم رعايت استانداردهاي ساختماني و... مي تواند منجر به بروز باليا و آسیب پذير 
شدن مردم و منطقه در برابر مخاطرات طبیعي شود و آن ها درنتیجه، داراي برگشت پذيری5 کمتري در برابر هرگونه 

شوک وارده باشند.« )عینالي، 1388(

5-2- ظرفيت جوامع در مقابله و رویارویي با بالیای طبيعي

و  مقابله  در  و  بردارد  در  را  بسیاري  مفاهیم  و  معاني  باليا،  وقوع  از  پیش  در شرايط  مقابله،  »عبارت ظرفیت 
رويارويي در موقعیت پس از پیدايش سانحه داراي اهمیت است. رويارويي به عنوان روشي تعريف شده است که در 
آن مردم با استفاده از منابع موجود و سطح انتظارات و توقعات از يک موقعیت براي رسیدن به اهداف گوناگون تالش 
و مبارزه مي کنند.« )Blaikie et al., 1997( ظرفیت هاي رويارويي در جنبه هاي فیزيکي، اجتماعي، اقتصادي و 
نهادي داراي مفهوم هستند. در هر جامعه اي، تنوعي از ساختارهاي اجتماعي وجود دارد که به افراد و خانواده ها در 
هنگام پیدايش مشکالت و در شرايط سخت و دشوار کمک مي کنند. اين ساختارها به عنوان سازوکارهای مقابله و 
رويارويي شناخته مي شوند که در زمان رويداد يک سانحه، آن ها توانايي هاي خود را براي کمک به افراد سانحه ديده 
متمرکز مي کنند. نمونه هاي زيادی از اين سازوکارهای مقابله وجود دارد که دربرگیرنده مواردي ازجمله: خانواده، 

خانواده گسترده، سازمان هاي مذهبي و طايفه و... است و در بیشتر کشورهاي دنیا مشاهده مي شوند.

1- Capability
2- Adaptive Capacity
3- Resilience
4- Exogenous
5- Less resilient
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6- آسيب پذیری

 »آسیب پذيری در التین، »vulus« به معنای »صدمه و آسیب« است و در فرهنگ های انگلیسی، آسیب پذيری 
 )Adger, 2000: 347( ».به معنای »صدمه ديدن ازلحاظ فیزيکی يا عاطفی« تعريف می شود »inter alia« به عنوان
»ازاين رو آسیب پذيری وضعیتی است که درنتیجه آن خانوار، قدرت مقابله با شرايط نامطلوب را از دست می دهد و 
به وضعیتی سقوط می کند که اغلب با ناامنی های غذايی )گرسنگی(، شغلی )بیکاری(، اجتماعی )کم توانی و انزوا( و 
بهداشتی )بیماری و ضعف جسمانی( همراه می شود.« )زاهدی مازندرانی و زاهدی عبقری، 1375: 20( »آسیب پذيری 
اصطالحی است که جهت نشان دادن وسعت و میزان خسارت احتمالی بر اثر وقوع باليای طبیعی به جوامع، ساختمان ها 
و مناطق جغرافیايی استفاده می شود.« )زهرايی و ارشاد، 1384: 287( »آسیب پذيری به واسطه عوامل فیزيکی، اجتماعی، 
اقتصادی و زيست محیطی تعیین می گردد.« )شريف زادگان و فتحی،1387: 112( »همچنین آسیب پذيری تابعی از 
میزان در معرض بودن )چه کسی و چه چیزی در خطر است( و حساسیت يک سامانه )چرا مکان ها و افراد آسیب 
می بینند( است. در تعريفی ديگر، آسیب پذيری شرايطی است که در آن سکونت گاه های انسانی يا ساختمان ها به دلیل 
مجاورت با مخاطرات و کیفیت ساخت آن ها يا هر دو مورد در معرض تهديد قرار می گیرند. طبق تعريف سازمان ملل، 
آسیب پذيری درجه آسیب يک عنصر يا عناصر در معرض خطر در اثر وقوع يک پديده طبیعی با مقیاس معین است 
که از صفر تا يک متغیر است. در حال حاضر، بیش از 25 تعريف و روش متفاوت در زمینه آسیب پذيری موجود است.« 
)Brikmann, 2006( »در اين میان يکی از شناخته شده ترين تعاريف از سوی سازمان ملل و در قالب راهبرد بین المللی 
برای کاهش باليا مطرح شده است که بر مبنای آن، آسیب پذيری شرايطی است که توسط عوامل يا فرآيندهای 
فیزيکی، اجتماعی، اقتصادی و زيست محیطی تعیین می شود و آمادگی جوامع را در مقابل اثرات و پیامدهای ناشی از 
باليا، کاهش می دهد.« )UN/ISDR, 2004( »در مقابل، برنامه توسعه ملی سازمان ملل، آسیب پذيری را به عنوان 
شرايط يا فرآيندهای انسانی می داند که از عوامل فیزيکی، اجتماعی، اقتصادی و زيست محیطی به دست آمده و احتمال 

)UNDP, 2004( ».و میزان خسارت ناشی از باليا را تعیین می کند

کاربردهای  و  تعاريف  از  عمده  گونه  سه  حداقل  قالب  در  مشابه  روند  نیز  آسیب پذيری  تعاريف  مالحظه  با 
آسیب پذيری را می توان موردبررسی قرار داد.

»اولین تعريف که پرکاربردترين و نیز برداشت پیش پاافتاده ای از آن است، با مفهوم در معرض بودن مرتبط  •
اين  در   )White & Kates, 2001: 92-81( تمرکز می کند.«  بر »درجه آسیب محتمل«  تنها  و  است 

صورت تعريفی فنی و مبتنی بر ايده های فیزيکی است؛

تعريف دوم، در مقابل، بر شرايط اجتماعی – اقتصادی تأکید می کند و آسیب پذيری بر اساس وضعیت واحد  •
در معرض تعريف می شود؛

گونه سوم نیز ترکیبی از رويکردهای فنی و اجتماعی – اقتصادی باال و گسترش آن هاست. •

»در بافت های شهری، وظیفه توسعه راهبردهای اطالع رسانی مؤثر )آن هايی که با باورهای مخاطبان سازگار هستند 
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و برای رويارويی آن ها با نیازهايشان و تحريک آن ها به عملکرد مناسب طراحی می شوند( به دلیل تنوع و توزيع گروه های 
آسیب پذير در سرتاسر يک شهر پیچیده تر می شود؛ درنتیجه، تهیه و انتشار پیام های همگانی به عنوان ثمربخش ترين روش 
باعث تأثیر کمتری شده است؛ زيرا برای طراحی اين پیام ها يک سطح از همگنی اجتماعی را که غیرواقعی است در نظر 
می گیرند.« )افتخاری و همکاران، 1388: 29( »پیام های مؤثر، به شناخت عوامل آسیب پذيری اشخاص و گروه ها، تعريف 
روابط بین آن ها و آثار خطر و سپس سازگار کردن اطالعات برای هر گروه نیاز خواهد داشت. اين موضوع شامل وظیفه 
پیچیده تفسیر و ارائه آن به شیوه ای است که با تعصبات هر گروه منطبق باشد. اصالح همه عوامل نادرست و شکل نهايی 
آن با باورها، نیازها و اهداف هر گروه سازگار است. مفاهیم پژوهشی، تجربی و مالی اين روش، آن را غیرقابل دفاع می کند.« 
)Paton et al., 1999-2000( در راستای میزان آسیب پذيری شهرها، عوامل مؤثر نقش آفرينی می کنند، در ابعاد کلی 

فیزيکی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه طبقه بندی می شوند )جدول 5(.

جدول 5: عواملی که می توانند موجب افزایش آسيب پذیری شوند

توصيفابعاد آسيب پذیری

آسیب پذيری فیزيکی

مجاورت و نزديکی امالک و افراد به عوامل محرک- 
ساخت نامناسب ساختمان ها- 
آينده نگری اندک درباره زيرساخت ها- 
تجزيه محیط- 

آسیب پذيری اجتماعی

آموزش اندک و دانش ناکافی درباره فجايع و باليا- 
مراقبت های کم از سالمت )در شرايط عادی و اورژانس(- 
مهاجرت گروهی و برنامه ريزی نشده به مناطق شهری- 
در حاشیه قرار دادن برخی افراد و گروه ها و کم اهمیت کردن آن ها- 

آسیب پذيری فرهنگی

بی توجهی عموم به فجايع و باليا- 
سرپیچی از مقررات و پیش آگاهی های امنیتی- 
کمبود سازوکارهای مقابله با شرايط- 
وابستگی و نبود تعهدات فردی- 

آسیب پذيری سیاسی

حمايت حداقل مسئوالن اجرايی از برنامه های مربوط به فجايع و باليا- 
نبود توانايی در تقويت يا تشويق مراحل الزم برای کاهش يا تسکین شرايط- 
متمرکز سازی بیش ازحد فرآيند تصمیم گیری- 
نهادهای منزوی يا ضعیف شده مربوط به فجايع و باليا- 

آسیب پذيری اقتصادی

اختالف نظر و افزايش آن درباره توزيع دارايی و منابع- 
تشويق سودآوری بدون توجه کافی به پیامدها- 
نخريدن بیمه- 
منابع نادر برای پیشگیری از وقوع، برنامه ريزی و مديريت فاجعه- 

آسیب پذيری فناوری

کمبود وسايل ساختاری کاهش دهنده- 
اتکای بیش ازحد به سامانه های هشداردهنده يا سامانه های هشداردهنده نامناسب- 
بی دقتی در تولید صنعتی- 
نبود پیش بینی درباره تجهیزات / برنامه های رايانه ای- 

)منبع: مکشاير، 2002(
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نشان  آسیب پذيری  تخمین  و  ارزيابی  به عبارتی ديگر،  آن،  کاربرد  و  آسیب پذيری  مفهوم  روزافزون  »اهمیت 
می دهد که چطور شیوه های باليا و تصمیم گیری تغییر کرده است.« )قديری و همکاران،1391: 34( اهمیت پیدايش 
خطرپذيری فیزيکی با توجه به فرآيندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در پیامدهای يک واقعه سهیم هستند، 
بلکه  واقعه خطرناک می شود  فیزيکی يک  ابعاد  نه تنها شامل  آسیب پذيری  کامل  تعريف  اکنون  می يابد.  افزايش 
برداشت های اجتماعی را نیز در برمی گیرد. شیوه آسیب پذيری )ساير شیوه ها ازجمله: اقتصادی- سیاسی و سیاسی– 
اکولوژيکی( که در واکنش به ضعف ارزيابی های واقعه مدارانه سنتی خطرات و باليا در توضیح اينکه باليا کجا، چرا 
و برای چه کسانی رخ می دهند، به وجود آمده اند، شیوه های بسیاری، تعابیر خود را درباره خطرات توسعه داده اند و 
درنتیجه، امروزه تحلیل باليا به اندازه ای گسترش  يافته است که عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

انسان و واکنش به خطرات را در برمی گیرد.

6-1- سياست به عنوان یک راهبرد در کاهش آسيب پذیری

»آسیب پذيری و سیاست، ارتباط بسیار نزديکی با يکديگر دارند؛ زيرا سیاست به عنوان يک سازوکار در توجه 
و حمايت از منافع عموم عمل می کند. در حقیقت، حمايت از حقوق و منافع مردم عملکرد اولیه دولت است. هاکو 
بورتون در سال 2005 در نظريه خود درباره سامانه سیاسی دموکراتیک، يادآور شد که اعمال و هنجارهای سازمانی 
رايجی در کاهش آسیب پذيری وجود دارند که به دلیل سطحی نگری و بی اثر بودن موردانتقاد قرار می گیرند، بخشی 
انتقاد به فشارهايی که فرآيند عمومی در مديريت باليا و خطرات را محدود می کنند، مربوط می شود که  اين  از 
علت اين امر وجود مشکالت در دستیابی به منابع مالی و فنی و نبود مسئولیت پذيری نمايندگان مردم است. هنوز 
تصمیم گیرندگان در هريک از سطوح محلی، منطقه ای و شهری موظف هستند تا به مقوله آسیب پذيری و جمع آوری 
اطالعات مرتبط به ارزيابی آسیب پذيری و کاهش بپردازند. نقش آن ها، ارائه ارزش های مشترک عموم مردم در 
تصمیمات کاهشی و برنامه يکپارچه تغییرات موردنیاز است که اين امور با فرآيندهای مشارکت ضعیف مردم دشوار 

)Oswald, 2007: 55( ».است

مختلف  مقیاس  در  و  محیطی(  و  اقتصادی  سیاسی،  )اجتماعی،  متفاوت  عرصه های  در  چندجانبه  تصمیمات 
)محلی، ملی و جهانی(، تأثیری متقابل بر يکديگر و درنهايت، بر آسیب پذيری دارند. تصمیمات بحرانی و فرصت های 
سیاسی می توانند موجب کاهش يا افزايش احتمال وقوع باليا شوند که البته برای اين کار، به شناسايی و بررسی 
دقیق در شرايط آسیب پذيری نیاز است. سیاست و عمل، هر دو ماهیت سازوکارهای کاهش باليا هستند. تحلیل 
دقیق راهکارهای سیاسی می تواند از تکرار خط مشی های نادرست که در ايجاد خسارت اخیر باليا مقصر بوده اند 
افزايش  درنتیجه  و  باليا  وقوع  از  پس  محلی  ظرفیت های  رفتن  تحلیل  موجب  که  باليا  کاهش  سیاست های  يا 

آسیب پذيری شده اند، جلوگیری کند.

:)Morris, 2007( پیشنهاد های چگونگی تقويت يک شیوه سیاسی برای کاهش آسیب پذيری عبارت اند از

ارزيابی چندرشته ای آسیب پذيری محلی در دامنه وسیعی از خطرات؛ •
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تقويت ظرفیت جامعه در جهت هماهنگی مناسب و اقدامات به موقع با انتقال اطالعات چندجانبه؛ •

آسان سازی اقدامات آگاهانه محلی با به کارگیری از منابع الزم؛ •

طراحی فرآيندهای تصمیم برای کاهش؛ •

آمادگی و واکنش و بازسازی که دربرگیرنده همه عوامل و نظريات آن ها درباره خطرپذيری باشد. •

اگر در يک سیاست، در هر سطحی به جست وجوی تغییرات آسیب پذيری پرداخته شود، بی ترديد شیوه هايی برای 
مداخله وجود دارند. گروهای مختلف جامعه يا حتی سطوح متفاوت دولت ممکن است نظرهای گوناگونی درباره 
انتخاب شده  به طور مشابه، يک خط مشی  باشند.  اينکه چه سیاستی در کاهش آسیب پذيری مناسب است، داشته 
ممکن است در شرايط و راه های مختلف به کار گرفته شود. رايج ترين گزينه ها در اجرای سیاست کاهش آسیب پذيری 

عبارت اند از:

سازوکارهای نظارتی؛ •

نوآوری های قابل تنظیم؛ •

برنامه ريزی؛ •

قراردادهای مالی. •

»يک موضوع مهم در سیاست کاهش خطرات، تعريف اهداف ويژه ای است که در کاهش آسیب پذيری سهیم 
می باشند. در توسعه سیاست ها، بررسی و پرداختن به نیازها و ارزش های گسترده تر از سطح نیازهای محلی ضروری 
است. برخی از قسمت ها تحت تأثیر يک خطر قرار دارند که نیاز به يک سیاست مناسب در انتقال آن ها به سمت 
کاهش آسیب پذيری می باشد )برای مثال: مسکن، کشاورزی حمل ونقل و بهداشت عمومی( جونز و شور بسل در 
سال 2001 به آسیب پذيری های چندگانه ای که روی هم رفته در آسیب پذيری خطرات سهیم هستند، اشاره داشتند. 
وقتی که دولت )محلی، منطقه ای يا ملی( از میان گزينه های کاهشی ممکن، يکی را انتخاب می نمايد، ممکن است 
داليل زيادی برای اين انتخاب وجود داشته باشد. تصمیمات کاهشی تحت تأثیر متغیرهايی از قبیل هزينه، میزان 
مسئولیت، سطوح متفاوت دولت، اطالعات )نوع و میزان( ارائه شده به تصمیم گیرندگان در مورد گزينه های مختلف 
)هزينه- سود، ارزيابی تأثیر اجتماعی( و فشار گروه های ذينفع قرار دارند. يکی از متغیرهای کلیدی که در گذشته 
ارزيابی احتمال وقوع باليای  ناپايداری در محاسبات مهندسی  برآورد می شدند، موضوع  در تصمیم گیری ها کمتر 
طبیعی در پیش بینی گرايشات اقتصادی و عدم قطعیت در پیش بینی واکنش افراد به باليا بوده است.« )رمضان زاده 

لسبوئی، 1387(

»باليکی و سايرين در سال 1994 پیشنهاد کردند که در عمل، سیاست کاهشی بايد به سمت بخش های خاص 
اجتماع هدايت شود تا بیشتر مردم تحت تأثیر حمايت قرار گیرند. توبین و مونتز نیز در سال 1997 پیشنهاد کردند 
تا برای فعال سازی بیشتر، اقدامات کاهشی آن را از اقدامات ساختاری با مقیاس های بزرگ که توسط دولت مرکزی 
کنترل می شوند به سمت اقدامات غیر ساختاری تحت کنترل دولت محلی سوق دهند. در عمل، اين پیشنهاد آگاهی 
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بیشتر دولت های محلی از موضوعات محلی و منافع آن ها در برنامه ريزی مؤثر است؛ انتخاب برنامه ای که موجب 
تشويق مشارکت و برنامه ريزی محلی روزافزون شود، به عنوان ابزاری در برنامه ريزی مؤثرتر و کاهش آسیب پذيری 

)Oswald, 2007( ».به کار می رود

»به طورمعمول تاب آوری و آسیب پذيری در تعدادی از رشته های علمی مفاهیم مرتبطی هستند و به طور رايجی 
در کار باليا استفاده می شوند اما سؤال کلیدی که ايجاد می شود با رابطه بین تاب آوری و آسیب پذيری سروکار دارد. 
آيا تاب آوری در مقابل آسیب پذيری است؟ آيا تاب آوری عاملی از آسیب پذيری است؟ يا آيا ارتباط ديگری بین آن ها 
وجود دارد؟ از طرف ديگر، دادن پاسخ های جداگانه به اين سؤاالت آسان نیست. اگرچه بررسی اين رابطه برای 

توضیح معنی، دلیل و کاربردهای تاب آوری کلیدی است.« )رمضان زاده لسبوئی، 1392: 95(

که  کنیم  قبول  بايد  دارد.  ارتباط  ظرفیت  میزان  با  آسیب پذيری  تعاريف  انديشمندان،  از  برخی  ديدگاه  »از 
آسیب پذيری با سطح تاب آوری ارتباط نزديکی دارد. اين موضوع اشاره می کند که اين دو مفهوم در مقابل هم يا 
در دو طرف معادله ای يکسان بر روی يک زنجیره هستند؛ درنتیجه، تعاريف به چارچوب مرجع يا فاصله از دورترين 
نقاط منفی و مثبت قطب ها وابسته هستند؛ اگر يکی از اين تعاريف بیشتر در سمت قطب مثبت زنجیره واقع شود، 
از  تاب آوری، شبکه ای  پیوستگی  باشد و برعکس. در موضوع  اينکه آسیب پذير  به  تاب آور است نسبت  بیشتر  آن 
دانشمندان اکولوژی، سیاست توسعه پايدار را به وسیله تحقیقات تعیین می کنند و مشاهده آسیب پذيری يک سامانه 
به عنوان نتیجه تاب آوری آن کاهش يافته است؛ به عبارت ديگر، يک چیز بسیار آسیب پذير، بسیار تاب آور نیست. در 
اين مورد، تاب آوری يک عامل از آسیب پذيری است و آسیب پذيری يک عامل از تاب آوری است اما چنین تفسیری 
تا اندازه ای ساده و کوته بینانه است و معطوف می شود به تعريفی که کلین، نیکولز و توماال )2003( ارائه کرده اند. 
 Manyena,( ».يک سامانه آسیب پذير است؛ زيرا تاب آور نیست؛ يک سامانه تاب آور نیست؛ زيرا آسیب پذير است
438 :2006( »بیانگر رابطه عمیق بین تاب آوری و آسیب پذيری است؛ درواقع آسیب پذيری نشان دهنده در معرض 

آسیب بودن يا سرعت تحت تأثیر قرار گرفتن از آسیب می باشد.« )احدنژاد، 1388: 36(

7- تاب آوری

با توجه به ماهیت موضوع، در مباحث نظری تالش می شود که رويکردها و نظريات و مدل هايی موردبررسی قرار 
گیرد که با استفاده از ترکیب آن ها اقدام به طراحی شاخص هايی کرد که بتوان با اتکا به آن، به اهداف اين پژوهش 
که طراحی شاخص های تاب آوری ساکنان در برابر باليای طبیعی به ويژه سیل است، دست يافت. در اين زمینه با 
توجه به شباهت ها و تفاوت هايی که بین دو مفهوم آسیب پذيری1 و تاب آوری2 وجود دارد، تالش می شود دو مفهوم 

ابتدا به طور مستقل تجزيه وتحلیل و در ادامه تفاوت ها، شباهت ها و ارتباط میان آن ها بررسی شود.

1- Vulnerability
2- Resilience
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7-1- اهميت تاب آوری

اجتماعی و  ازاين رو نقش شهرها در توسعه  بیشتر جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند؛  در حال حاضر، 
اقتصادی کشورها حیاتی است. چالش عمده پیش روی بسیاری از شهرها، اطمینان از ارتقای کیفیت پايدار و عادالنه 
است. مهاجرت دسته جمعی از مناطق روستايی به شهرها و تشکیل محله های فقیرنشین يا شهرک های غیررسمی 
به اين مشکل افزوده است. قرار گرفتن جمعیت و دارايی های زياد در معرض شرايط بد آب وهوايی و باليای طبیعی 
ديگر، به سرعت در حال افزايش است. زلزله ژانويه 2010 در هائیتی، تصويری شديد از اين شرايط را نشان می دهد. 
شدت تأثیر مخاطرات طبیعی بر توسعه شهری برنامه ريزی نشده )نبود توسعه(، افت اکوسیستم ها و نقص زيرساخت ها 
مانند زهکشی ناکافی در مقابل طوفان و کیفیت پايین ذخاير ساختمان مربوط است. پیامدهای تغییرات آب وهوايی 
شرايط آسیب پذيری ساکنان شهر را تشديد می کند و حکمروايی ضعیف شهری و محلی به مشکالت مقابله با خطر 
بحران اضافه می کند. درحالی که هشت شهر از 10 شهر پرجمعیت جهان، زلزله خیز هستند و شش شهر از 10 شهر 
پرجمعیت جهان، در برابر طوفان و امواج سونامی آسیب پذير هستند، مقامات دولت های محلی در رويارويی با باليای 
طبیعی به دور از دورانديشی رفتار می کنند. آن ها نیاز به دسترسی بهتر به سیاست ها و ابزاری دارند که به طور مؤثر 
با اين شرايط رفتار کنند. چارچوب عملیاتی هیوگو1، چارچوبی برای مقاومت و تاب آوری ملت ها و جوامع در مقابل 
باليای طبیعی ارائه می دهد و راه حلی برای دولت های محلی و نقش آفرينان محلی برای مديريت و کمتر کردن 
خطرات شهری ارائه می کند. کاهش خطرات شهری، فرصت هايی برای سرمايه گذاری به وسیله ارتقای زيرساخت و 
توانمندسازی، به روز رسانی فناوری هايی برای صرفه جويی در انرژی و امنیت، بازسازی و نوسازی شهری، انرژی های 
از  به شهروندان هستند.  نزديک ترين سطح سازمانی  ارتقای حلبی آبادها فراهم می کند. دولت های محلی  و  پاک 
آن ها انتظار می رود نقش اصلی را در پاسخ به شرايط اضطراری و بحران ها و پاسخ به نیازهای حوزه خود داشته 
باشند. آن ها بايستی به ارائه خدمات ضروری )بهداشت، آموزش، حمل ونقل، آب و...( به شهروندان خود بپردازند 
تا در باليای طبیعی، تاب آوری بااليی داشته باشند. اغلب دولت های محلی مسئول عملکردهای اصلی توسعه ای 
 World Disaster Reduction( ازجمله  باليای طبیعی ضروری هستند  به  ابتال  برای کاهش خطر  هستند که 

:)Campaign, 2010: 4-2

برنامه ريزی کاربری زمین؛ •

برنامه ريزی توسعه شهری؛ •

کارهای عمومی؛ •

ايمنی ساخت وساز و صدور مجوز؛ •

خدمات اجتماعی و پاسخ به نیاز فقرا و اقشار محروم؛ •

پیاده سازی و تقويت روند تمرکززدايی. •

1- Hyogo Framework for Action
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نگاهی دقیق به جزئیات اهداف1CAPSS مشخص می شود که چرا هرکدام مهم هستند )شريف نیا، 1391(:

1- ساکنان می توانند در خانه خودشان بمانند.

نگهداری ساکنان پس از زلزله در منطقه زلزله زده، در بازيابی شهر بسیار مهم است. ساکنان در احیای محله و 
اقتصاد شهر کمک خواهند کرد. اين مسئله انگیزه ای برای سرمايه گذاری ساکنان ايجاد می کند و دولت نیز تشويق 
می شود تا به جای مقابله با بحران بی خانمانی، بازار مسکن موجود را قوی کرده، مسکن موقت درازمدت فراهم آورده 
و به بازسازی بخش بزرگی از مسکن شهر پس از زلزله بپردازد. مقاوم سازی ساختمان های مسکونی که آسیب پذير 

شناخته شده اند، زندگی و سرمايه مردم را نجات داده و به روند بازسازی سرعت می بخشند؛

2- ساکنان به خدمات اجتماعی خصوصی مهم دسترسی سریع تر خواهند داشت.

اين نهادها   شهروندان به نهادهای خصوصی زيادی برای جنبه های ضروری زندگی روزمره وابسته هستند. 
پزشکی،  کلینیک های  کم درآمد،  و  سالخورده  افراد  يا  معلول  ساکنان  از  مراقبت  غذا،  تهیه  مسکن،  ارائه  برای 
خواربارفروشی ها و داروخانه ها، مراکز مهدکودک، مدارس و... هستند. ساکنان به اين خدمات نیاز دارند تا پس از 
زلزله در مدت کوتاهی کارهايشان را انجام دهند و نیاز ضروری است که ساختمان های مربوط به اين خدمات تقويت 

شوند؛ به طوری که بتوانند در برابر زلزله در آينده مقاومت کنند؛

3- هيچ ساختمانی به طرز فاجعه بار سقوط نخواهد کرد.

امروزه بسیاری از ساختمان ها که در شهرها هر روز به عنوان محل زندگی يا کار مورداستفاده قرار می گیرند، 
پتانسیل سقوط چشمگیر و کشنده ای دارند. اين ساختمان ها می توانند امن تر باشند و بايد آن ها را امن تر ساخت؛

4- کسب وکار و اقتصاد، به سرعت کارایی خود را باز خواهد یافت.

بازيابی شهر وابسته به اقتصاد عملکردی آن است. کسب وکارهای خاص ازجمله: کسب وکارهای کوچک، محلی 
و مشاغلی که به گردشگران خدمات می دهند، نسبت به پیامدهای زلزله آسیب پذيرترند؛ اگر بهبود وضعیت اقتصادی 
آهسته باشد، بسیاری از کسب وکارها شکست خواهند خورد؛ برای نمونه: کسب وکارهای مبتنی بر دانش، به راحتی 
می توانند به جای ديگر نقل مکان کنند. مقاوم سازی ساختمان های آسیب پذير کمک خواهد کرد تا کسب وکارها بیمه 

 شده و پس از زلزله نیز به فعالیت خود ادامه دهند؛

5- حس مکان شهر حفظ خواهد شد.

برای حفظ حس مکان شهر مهم است. مقاوم سازی  نگه داشتن شهر و حفظ ويژگی های معماری آن  متنوع 
ساختمان های آسیب پذير در برابر زلزله های آينده شهر، بازيابی را برای مردم و ساکنان با درآمد متوسط غیرممکن 
نخواهد کرد و شخصیت فرهنگی و معماری محله را حفظ می کند. بسیاری از ساختمان های قديمی تاريخی و ذخاير 

فرهنگی در شهر نیاز به محافظت دارند.

1- Community Action Plan for Seismic Safety )www.sfcapss.org(
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7-2- واژه شناسی تاب آوری و مفهوم

واژه تاب آوری از واژه التین »resilio« به معنای »به طور ناگهانی عقب نشینی کردن )to jump back(« استخراج 
 Batabiyal,( بوم شناسی  می گويند  برخی  دارد.  وجود  اختالف نظر  هنوز  کلمه  اين  ريشه  درباره  اگرچه  است؛  شده 
432 :1998(، برخی ديگر بر فیزيک نظر دارند. »در زمینه بوم شناسی، اين کلمه در پی انتشار اثر اصلی هالوئینگ به 

نام تاب آوری و پايداری سامانه های اکولوژيکی در سال 1973 رواج پیدا کرد.« )Blaikie, 1997: 541( »به هرحال 
مطالعات مبانی نظری بیان می کنند که مطالعه تاب آوری از شیوه های روانشناسی و روان پزشکی سال های دهه 1940 
 )Zhou, 2009: 22( ».استنتاج شد که قسمت عمده آن توسط نورمن گرامزی، امی ورنر و راث اسمیت1 توسعه يافت
»اين موضوع به عنوان نتیجه تالش هايی تحقق يافت که برای درک شناخت داليل ناخوشی ها و توسعه آسیب شناسی 
روانی انجام شده بود. يکی از انواع مطالعات در زمینه تاب آوری بررسی ابعاد روان شناختی کودکان است. پیشگامان 
مطالعه تاب آوری به تجزيه وتحلیل خطرات و آثار منفی اتفاقات ناسازگار زندگی روی کودکان مانند فشارهای مربوط 
تاب آوری و  مانند  اين مطالعات نشان می دهد که ضرورت اصطالحاتی  بودند.  روانی عالقه مند  به طالق و آسیب 

)Manyena, 2006: 433( ».آسیب ناپذيری يکی از بحث برانگیزترين موارد شده است

باليای طبیعی به وسیله آسیب های زير باعث کاهش تاب آوری می شود )شريف نیا، 1391: 12(:

آسيب های فيزیکی: شامل آسیب های وارده به کاربری های مسکونی، تجاری، مدارس، تجهیزات و تأسیسات؛ •

آسيب های اقتصادی: شامل از بین رفتن اشتغال، به تعلیق درآمدن تجارت، هزينه های تعمیر و بازسازی؛ •

آسيب های اجتماعی: شامل تأثیر بر افرادی که به کمک های دارويی و سرپناه نیاز دارند. •

»درمجموع می توان گفت که عوامل فیزيکی به عنوان بدن شهر و مانند استخوان بندی، شاهرگ و ماهیچه ها 
هنگام خطرات عمل می کنند. سامانه فیزيکی بايد زير فشار خطرات بتواند همچنان نقش و عملکرد خود را ايفا کند. 
يک شهر بدون ساختار فیزيکی تاب آور در برابر زلزله آسیب فراوانی خواهد ديد. اجتماعات محلی شامل مؤلفه های 
اجتماعی و نهادی هستند که ممکن است اين مؤلفه ها با کالبد يا بی کالبد باشند که شامل واحدهای همسايگی، 
آژانس ها، سازمان ها، تشکیالت اقتصادی و... می شود.« )Godschalk, 2002: 2( »تاب آوری يک جامعه، زمانی رخ 
می دهد که منابع کافی برای خنثی کردن سريع پیامدهای مخرب بحران وجود داشته باشد؛ به عبارتی ديگر، تاب آوری 
جامعه زمانی رخ می دهد که منابع بسیار قوی، اضافی يا مازاد بر احتیاج وجود داشته باشند که به سرعت در مقابل 
تأثیرات عمل کرده يا عمل متقابل نشان می دهند. تاب آوری جامعه برای دوری از زيان های اقتصادی و اجتماعی 
مهم است و به بازيابی آسان تر شهر بعد از وقوع باليای طبیعی می انجامد. هنگامی که ساکنان يک جامعه به دلیل 
باليای طبیعی آنجا را ترک می کنند، بازگشت به آنجا برايشان مشکل است. تنها ساکنان نیستند که پس از يک 
فاجعه طبیعی نقل مکان می کنند بلکه صاحبان کسب وکار نیز اگر به دلیل آسیب فضای معامالت و خريدوفروش 
خود نتوانند به خوبی کار کنند، گزينه جذاب برای آن ها حرکت به جای ديگر است و هنگامی که کسب وکار خود را 

1- Norman Garmezy, EmmyWerner and Ruth Smith
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انتقال دهند، باعث می شوند که گاهی اوقات کارمندان و وابستگان به آن شغل نیز در منطقه مهاجرت کنند. گرفتن 
شغل از جامعه پس از يک فاجعه طبیعی باعث می شود جامعه سخت تر روند اصالح خود را طی کند. تحقیقات برای 
درک بهتر اين مسائل می تواند به جلوگیری از خسارت و ضرر و زيان جامعه انجامد و به نوبه خود از ديگر زيان های 

اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.« )همان، 2002: 4(

جدول 6: تعاریف تاب آوری از دیدگاه اندیشمندان رشته های مختلف

تعریفنویسنده
Wildavsky

)1991(
 به ظرفیت برآمدن از عهده خطرات ناگهانی پس از پیددايش، تاب آوری گفته می شود؛ يادگیری ترمیم و 

بازيابی.
.Holling et al

)1995(
تاب آوری ظرفیت اضافی يا توانايی يک سامانه برای هضم مشکل است يا میزان مشکلی است که يک 

سامانه پیش از اينکه ساختار سامانه به وسیله تغییر دادن متغیرها تغییر کند، می تواند هضم کند.

Horne and Orr

)1998(

تاب آوری کیفیت بنیادی اشخاص، گروه ها، سازمان ها و سامانه ها به عنوان يک کل است برای پاسخگويی 
مفید به تغییر چشمگیری که در هنگام از هم گسستن الگوی پیش بینی شده حوادث رخ می دهد، بدون به کار 

گرفتن دوره ای طوالنی از حرکت رو به پسرفت.
Mallak

)1998(
تاب آوری توانايی يک شخص يا سازمان برای طراحی سريع و حرکات مثبت انطباقی کاربردی هماهنگ شده 

با وضعیت اضطراری است، به گونه ای که فشار کمی را متحمل شود.

Miletti

)1999(

با توجه به معانی باليا، تاب آوری محلی بدين معناست که يک منطقه، بدون متحمل شدن ضررهای ويرانگر، 
خرابی، کم شدن بهره وری يا کیفیت زندگی و بدون گرفتن کمک زياد از طرف جوامع خارجی، قادر به 

پايداری در برابر يک حادثه طبیعی بسیار بزرگ باشد.
Comfort

ظرفیت سازگار کردن منابع و مهارت های موجود برای سامانه های جديد و شرايط عملیاتی.)1999(

 Paton, Smith and

Violanti

)2000(

تاب آوری يک فرآيند فعال خوداصالح کننده را شرح می دهد. تدبیر آگاهانه و رشد توانايی برای فعالیت به 
لحاظ روانشناسی در يک سطح بسیار بزرگ، نسبت به انتظار معینی که با توجه به توانايی های اشخاص و 

تجربه های پیشین وجود دارد.
Cardona

ظرفیت جوامع يا اکوسیستم های آسیب ديده برای هضم آثار منفی و ترمیم آن ها.)2003(
Pelling

توانايی يک عامل برای برآمدن از عهده فشار يک خطر يا سازگارشدن با آن.)2003(

Resilience Alliance

)2005(
تاب آوری اکوسیستمی، ظرفیت يک اکوسیستم است برای تحمل کردن آسیب، بدون هضم شدن در درون 

شرايط متفاوت کیفی که به وسیله مجموعه متفاوتی از فرآيندها کنترل می شود.

UNISDR

)2005(

ظرفیت يک سامانه، جامعه يا اجتماع در معرض خطرات برای سازگارشدن، مقاومت کردن يا تغییر دادن برای 
رسیدن به سطح قابل قبولی از عملیات و ساختار و ادامه آن. اين موضوع تعیین می شود به وسیله درجه ای 

که سامانه اجتماعی قادر به سازمان دهی خودش است برای افزايش اين ظرفیت، آموختن از باليای گذشته، 
حفاظت آتی بهتر و بهبود ارزيابی های کاهش امکان خطر.

)Manyena, 2006: 437 :منبع(

7-3- رویکردهای اصلی در زمينه تاب آوری

»دو رويکرد اصلی در تاب آوری شامل رويکردهای کنشگر و کنش پذير است. در اين ارتباط کلین معتقد است 
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که جامعه متکی به تاب آوری واکنش پذير، با استحکام بخشیدن به وضع موجود و مقاوم کردن سیستم در برابر 
خطرات به سمت آينده پیش می رود؛ درحالی که جامعه ای با تاب آوری کنش گرايانه در تالش برای ايجاد سیستمی 
است که يارای سازگاری با شرايط جديد را دارد.« )رضايی و رفیعیان، 1390: 137، به نقل ازKellin, 2003( »از 
اين دو تعريف چنین برمی آيد که رويکرد کنشگر به کاهش در معرض قرار گرفتن احتمال خطرپذيری و رويکرد 
کنش پذير به گردآوری سرمايه و دارايی، تسهیل راهبردها و معیشت های سازگاری و تطابق پذيری اشاره دارد. نگاه ها 
و استراتژی های مديريت بحران، در حال رشد و تکامل است. همان طور که در ادامه خواهد آمد، نگاه به مديريت 
با چالش های بحران باشد و به همین منظور، امروزه بر  آسیب های بحران، نمی تواند رويکرد کاملی برای مقابله 
تاب آوری و برگشت پذيری جوامع که مفهومی غنی تر و دربردارنده راهکارهای اثربخش تری است، تأکید می شود. در 
اين تغییر و تکامل ديدگاه نسبت به مديريت بحران، نگاه دولت گرا و تمرکزگرا که سعی دارد به تدوين و پیاده سازی 
به نگاه اجتماع محور و متکی بر جلب مشارکت های مردمی و  را  اقدام کند، جای خود  پايین  به  باال  از  راهبردها 
اجتماعی داده است. رويکرد از باال به پايین ضمن اينکه در خود هزينه های زيادی را به دولت و جامعه تحمیل 
می کند، از اثربخشی کافی نیز برخوردار نیست؛ لذا بايد ضمن برنامه ريزی متمرکز برای مقابله با ريسک های بحران، 
رويکردهای از پايین به باال نیز به طورجدی در دستور کار قرار گیرد.« )رفیعیان، 1391: 5( از سوی ديگر، در ارتباط 

با مديريت بحران در حال حاضر چهار رويکرد عمده زير در سطح جهان تعريف شده است.

جدول 7: چهار رویکرد عمده مدیریت بالیای طبيعی در جهان

توصيفانواع رویکردها

رويکرد مديريت باليای 
فراگیر و جامع

نیازمند گسترش و اجرای راهبردهای برخورد با ريسک ناشی از باليای طبیعی در زمینه های مختلف و 
رويکردی کارآمد برای مديريت بحران است. يکی از کشورهايی که ازاين رويکرد بهره گرفته، کشور ژاپن 
است. در نظام برنامه ريزی توسعه شهری اين کشور، مالحظات مديريت بحران و کاهش ريسک ناشی از 

باليای طبیعی، وزنی برابر و حتی گاه بیشتر از ساير جوانب اقتصادی و عملکردی دارند. اين رويکرد به 
رويکرد آمادگی نیز معروف است.

رويکرد مديريت باليای 
برخورد با همه خطرات

برای بهبود وضعیت سايت ها و ساختمان های موجود مورداستفاده قرار می گیرد. در اين رويکرد، مطالعات 
جامعی در ارتباط با وضع موجود صورت می گیرد. در مراحل بعدی ممکن است مدل سازی وضعیت 

بحران نیز انجام شود )اين موضوع به برخورداری جامعه از تخصص های کافی، اطالعات موردنیاز و 
منابع مالی بستگی دارد( و سپس راهکارهای بهینه انتخاب می شود. در گذشته در کشورهايی که ديدگاه 
راهبردی کاهش ريسک وجود نداشته است، برای بهبود وضع موجود شهرها ازنظر کاهش ريسک ناشی 

از باليا، به اين رويکرد روی می آوردند.
رويکرد مديريت باليای 
درون بخشی و چندبخشی

که رويکردی جامع نیست، بخش های دست اندرکار مديريت بحران برای شرايط بحران تجهیز می شوند. 
اين رويکرد بیشتر مقطعی است و يک ديدگاه راهبردی نیست.

رويکرد مديريت باليای 
جامعه آماده

در عمل شامل بهینه کردن وضعیت سازمانی و ساختارهای شهری، تقويت ظرفیت اجتماعی به کمک 
آموزش و اطالع رسانی به شهروندان و سازمان های درگیر در مديريت بحران است و به طورکلی برای 
بهتر کردن وضعیت شهرهای مورد تهديد استفاده می شود و شامل يک سری برنامه های کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت است و در دوره های زمانی مشخص موردبررسی و تغییر قرار می گیرد.

)منبع: رفیعیان و همکاران، 1391، 6(
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7-4- مراحل زمانی تاب آوری

»مراحل زمانی تاب آوری را بر اساس وقوع بحران می توان به سه دوره تقسیم کرد شامل دوره نرمال يا کاهش 
خطرپذيری در برابر بحران، دوره مقابله اضطراری و دوره بازسازی يا بازتوانی. جامعه تاب آور در برابر زلزله بايد در 
دوره نرمال تا حد امکان خود را در برابر بحران ها ايمن سازد و زمینه های الزم را برای دوره مقابله اضطراری فراهم 
از بحران  به شرايط پیش  بازگشت  احیای خود و  برای  باالتری  بازسازی  توان  از  آورد؛ همچنین چنین جامعه ای 
برخوردار است. با توجه به اينکه تاب آوری توانايی يک جامعه جهت بازيابی و از سر گرفتن روال عادی زندگی در 
مدت کوتاه و ماندن افراد در محل و عدم ترک شهر می باشد« )Norman et al., 2010: 3( »بايد در حد امکان 
از خروج افراد از جوامع و شهرها جلوگیری و سیاست هايی جهت بازگشت افراد تدوين کرد. ايجاد يک شهر تاب آور 
در برابر باليای طبیعی در سه مرحله، پیش از حادثه، پاسخ به حادثه )هنگام حادثه( و پس از حادثه انجام می گیرد.« 

)Karlinsky & Sarah, 2010: 6(

7-5- چرخه تاب آوری

:)Murao, 2008: 6( چرخه تاب آوری شامل چهار مرحله است

کاهش1: فعالیت هايی که برای حذف کردن يا کاهش آثار بحران  و کاهش آثار سوء زلزله انجام می شود؛. 1

آمادگی2: فعالیت هايی که برای حفظ جان مردم و کاهش آسیب ها با آماده سازی مردم برای واکنش مناسب . 2
در مواقع ضروری انجام می گیرد؛

واکنش3: فعالیت هايی که هنگام زلزله يا بی درنگ پس از آن برای فراهم کردن کمک های ضروری به . 3
آسیب ديدگان حادثه و کاهش احتمال حوادث ثانويه و سرعت بخشیدن در عملیات بازيابی انجام می شود؛

بازيابی4: اين مرحله شامل برنامه کمک های فردی و جمعی است که مسکن موقت و انواع وام ها را برای . 4
افراد برای سرعت بخشیدن در بازيابی جوامع فراهم می کند.

در مرحله بازيابی، جوامع فعالیت های مختلفی می تواند به وقوع بپیوندد که در جدول )8( بیان شده است.

1- Mitigation
2- Preparedness
3- Response
4- Recovery
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جدول 8: نمونه فعاليت های مهم برای بازیابی جوامع

دسته بندی تجهيزات زیرساختیشماره
هنگام 
زلزله

فاز 3 )ماه(فاز 2 )روز(فاز 1 )ساعت(

44200243648

تجهیزات الزم در مواقع بحرانی و سامانه های پشتیبان1
بیمارستان ها2
ايستگاه های پلیس و آتش نشانی3
مراکز اورژانس4
تأسیسات همگانی5
جاده ها و درگاه ها6
خانه های اورژانسی و سامانه های پشتیبانی7
95 درصد خانه ها8
خانه های اورژانسی9
سرپناه های عمومی10
90 درصد تأسیسات همگانی11
90 درصد معابر و حمل ونقل همگانی12
زيرساخت های منازل و واحدهای همسايگی13
تجهیزات ضروری خدمات شهری14
مدارس15
مراکز تهیه دارو16
90 درصد خرده فروشی های محلی17
95 درصد تأسیسات شهری18
90 درصد معابر و بزرگ راه ها19
90 درصد حمل ونقل20
90 درصد شبکه ريلی21
95 درصد حمل ونقل22
بازيابی محله ها23
تعمیر، بازسازی يا مکان گزينی دوباره همه خانه ها24
باز شدن 95 درصد واحدهای تجاری محله ها25
باز شدن 50 درصد مراکز و دفاتر کار26
رونق همه کسب وکارها27
100 درصد تأسیسات28
100 درصد شبکه معابر و بزرگ راه ها29
100 درصد سفرها30

)Ronan et al, 2005 :منبع(



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران36

7-6- ابعاد تاب آوری

»تاکنون هیچ مجموعه ويژه ای از شاخص ها يا چارچوب های سازمان نیافته برای کمی سازی تاب آوری سوانح 
به وجود نیامده است؛ باوجوداين، در جامعه علمی، اجماعی وجود دارد مبنی بر اينکه تاب آوری، مفهومی چندجانبه و 

دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی است.« )رضايی و همکاران، 1394: 612(

تاب آوری دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی به شرح زير است:

»اولین مؤلفه تاب آوری، بعد اجتماعی است که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع به دست می آيد؛  •
به عبارت ديگر، ظرفیت گروه های اجتماعی و جوامع در فرآيند بازگشت به حالت اولیه از باليا يا دادن پاسخ 
مثبت به آن هاست. در اين زمینه اشکال عمده ای از سرمايه به ويژه سرمايه اجتماعی به عنوان مفاهیم مهم 
و مفید در زمینه های خطر و فاجعه شناخته شده است. تحقیقات اخیر در نظريه توسعه جامعه نشان می دهد 
که موفقیت و پايداری در توانايی و افزايش توان جامعه در برابر خطرات به درک، دسترسی و استفاده از 
اشکال عمده ای از سرمايه بستگی دارد.« )Paton, 2006( »بااين حال، سرمايه به عنوان يک مفهوم، کانون 
درک و ارزيابی تاب آوری جامعه در هنگام حوادث، اذعان شده است.« )Mayonga, 2007( »اين مفهوم به 
اعتماد، هنجارهاي مشترک و شبکه ها اشاره دارد و منبعي غیرمادي و بین فردي است که امکانات همکاري 
و هماهنگي را افزايش مي دهد و موجب غالب شدن بر مسئله دوراهي هاي اجتماعي مي شود.« )سردارنیا و 
همکاران، 1388: 142( »در زمینه تاب آوری جامعه، سرمايه اجتماعی نشان دهنده کمیت و کیفیت همکاری 
اجتماعی است؛ برای نمونه: روابط اجتماعی و شبکه ها سودمند هستند؛ زيرا افراد از طريق اين منابع اجتماعی 
قادر خواهند بود نگرانی در هنگام بروز حوادث را کاهش دهند.« )Mayonga, 2007( »شبکه های اجتماعی 
نیز به عنوان يک منبع خارجی در توسعه فرآيند مفهوم سرمايه اجتماعی مهم هستند؛ زيرا به راحتی شرايطی 
را برای حل وفصل مشکالت شهروندان به صورت جمعی فراهم می کنند. جوامع انعطاف پذيرتر، کسانی هستند 
که باهم به سوی يک هدف مشترک کار می کنند. به تازگی، سرمايه اجتماعی در مبحث کاهش مخاطرات 
موردتوجه محققان قرار گرفته است. شکی نیست که روابط میان افراد جامعه و آرا و ايدئولوژی های آن ها، تأثیر 
بسزايی در رشد، شکوفايی و توسعه جامعه و در ِقَبل آن توانمندی جامعه در هنگام بروز سوانح دارد. تاب آور 
شدن يک جامعه از مسائل مهم دنیای امروز است که پیوسته در معرض خطرات طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد 
و اين امر در دسترس نخواهد بود جز با بهره گیری از اشکال مختلف سرمايه. از میان انواع سرمايه، سرمايه 
اجتماعی که نقش و دخالت افراد جامعه را به طور مستقیم در برنامه های کاهش خطرات مشخص می کند، 

بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.« )درستکار گل خیلی، 1394: 50(

»دومین مؤلفه، بعد اقتصادی است، در اقتصاد، تاب آوری به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع  •
در برابر مخاطرات به طوری که آن ها را قادر به کاهش خسارات زيان های بالقوه ناشی از مخاطرات سازد 

)Rose, 2005( ».تعريف می شود
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»سومین مؤلفه، بعد نهادی است که حاوی ويژگی های مرتبط با تقلیل خطر، برنامه ريزی و تجربه باليای  •
پیشین است. در اينجا تاب آوری به وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش خطر، اشتغال افراد محلی در تقلیل 
خطر، ايجاد پیوندهای سازمانی و بهبود و حفاظت از سامانه های اجتماعی در يک جامعه تحت تأثیر قرار 

)Norris et al., 2008( ».می گیرد
»چهارمین مؤلفه، بعد کالبدی- محیطی )زيرساختی( است که به طور اساسی ارزيابی واکنش جامعه و ظرفیت  •

بازيابی بعد از سانحه نظیر پناهگاه، واحدهای مسکونی خالی يا اجاره ای و تسهیالت سالمتی می شود؛ همچنین 
اين شاخص ها ارزيابی کلی از مقدار اموال خصوصی که ممکن است در برابر خسارت دائمی و زيان های 
اقتصادی احتمالی، به شکل ويژه ای آسیب پذير باشند، در اختیار قرار می دهد. يکی از مهم ترين زيرساخت های 

آسیب پذير، خانه های کم دوام هستند که به يک حادثه فاجعه بار حساس هستند.« )رضايی، 1390: 9 - 10(

7-7- تاب آوری در برابر بالیا: یک الگو یا تعبير
»موضوع واژه تاب آوری در مبحث باليا می تواند به عنوان تولد فرهنگ جديدی برای واکنش به باليا مشاهده شود. 
خروجی های کنفرانس جهانی 2005 درباره کاهش باليا )1WCDR( تأيید می کند که به تدريج در هر دو حالت نظری و 
تجربی، مفهوم تاب آوری در طیف گسترده ای از نواحی موردبحث کاهش امکان خطر باليا و در برخی مشارکت ها فضای 
بیشتری يافت. به طورمعمول عباراتی مانند »پايداری و جوامع تاب آور، وسايل امرارمعاش تاب آور و ايجاد تاب آوری 
اجتماعی در مقاالت، اسناد و برنامه ها آمده است. درحالی که برخی آن را به به عنوان يک الگوی جديد در نظر گرفته اند.« 
)McEntire et al., 2002: 267( و برخی ديگر از آن به عنوان چیزی بیشتر از يک عبارت می نگرند که استفاده از 
ديگر حالت های باليا مانند آسیب پذيری يا امکان کاهش خطر را تعريف می کند. مبنای نظری تاب آوری در برابر باليا 
بر روی دامنه ای از مطالعات تمرکز می يابد. برادلی و گراينگر2 )2004: 459( يک مدل تاب آوری اجتماعی را معرفی 
می کنند؛ بدين صورت که وقتی شدت فشارهای مشاهده شده از يک حد بحرانی فراتر می رود. »توبین3 )1999( يک 
چارچوب ترکیبی پايدار و تاب آور از تجزيه وتحلیل برای جوامعی که در محیط های خطرناک هستند را پیشنهاد می کند.« 
)Paton, 2001: 270( »پیتون و جانستون4 )2001(، مدلی از تاب آوری در برابر آثار خطرات دفاع کردند، پیتون و 
اسمیت )2000( برای فشار باليا يک مدل مديريت امکان خطر را پیشنهاد می کنند. کار مکینتاش و همکاران )2002( 
سیرتکامل الگوهای باليا را برای مديريت جامع باليا از طريق جامعه پايدار در برابر باليا، جوامع تاب آور در برابر باليا، 
توسعه پايدار و کاهش خطرات پايدار و توسعه آسیب ناپذير برای مديريت جامع آسیب پذيری بدون در نظر گرفتن سیر 
زمانی رديابی می کند. در اينجا منظور وارد شدن به بحث روی ويژگی های الگو نیست اما الگوی تاب آوری، آن طوری 
که شناخته شده نیست و به حدی نمی رسد که به طور تقريبی مانند يک سند، ضمانت بدهد. مفهوم تاب آوری در غیاب 
ابعاد فلسفی و نبود روشنی در درک، تعريف، ماهیت و از همه مهم تر، قابلیت اجرا در مديريت باليا و نظريه و تجربه 

)Manyena, 2006: 345( ».توسعه پايدار موردقبول واقع شده است
1- World Conference on Disaster Reduction
2- Bradely, D. and A. Grainger
3- Tobin
4- Paton, D. and D. Johnston
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7-8- شاخص های سنجش تاب آوری

»برای تاب آوری، امروزه در سطح جهان شاخص های متنوعی تعريف و مورداستفاده قرار می گیرد. در ارتباط با 
و شاماي3  )2003(، کیمهي  و همکارانش2  برنئو   ،)2003( گادزچالک1  تاب آور  و سیستم های  تاب آوری  ويژگی های 
)2004(، ساپیرستین4 )2006( و تويگ5 )2007(، واکنش سیستم های تاب آور در برابر باليا را موردمطالعه قرار داده و 
ويژگی هايی را برای تاب آوری بیان کرده اند )جدول 9(. طبق نظر آن ها »جامعه تاب آور در برابر باليا« يک ايدئال است. 
در ارتباط با تعیین شاخص های تاب آوری که گام مهمی برای تحقیقات آينده می باشد، تحقیقات کمی در مورد تعیین 
اين شاخص ها به طور منظم در حال انجام می باشند. ازنظر روش شناسی، اين موضوع شامل شناسايی عواملی می شود که 
سطوح باالتر تاب آوری را با مقايسه جوامعی که به نحو متفاوت به بحران های يکسان پاسخ داده اند، پیش بینی می کند. 
معیارهايی که تا امروز بیانگر اين شاخصه هاست عبارت اند از: اعتماد يا اعتبار، رهبری، کارايی جمعی، سرمايه اجتماعی، 
انسجام و حس اجتماعی، مشارکت اجتماعی، معیارها، نگرش ها، ارزش های موجود و ارتباطات و اطالعات. تحقیقات 
بايد تعیین کنند که کدام يک از اين ها، پیش بینی کننده نتايج مربوط به تاب آوری و میزان تداخل بین آن ها بوده و 
درواقع، آيا اين گونه عوامل، خودشان ناشی از فرآيندهای اساسی تر می باشند يا خیر.« )رفیعیان و همکاران، 1389: 28(

جدول 9: ویژگی ها و شاخص های تاب آوری از دیدگاه محققان

 

 (2007تویگ ) (2006) ساپيرستين (2004) شامايكيمهي و  (2003برنئو ) (2003) گادزچالک

فراواني، تنوع، 
كارآمدي، استقالل 

استحكام،  داخلي،
بستگي، قابليت هم

 سازگاري و همياري

 ي،نيرومند
 ،افزونگي

 و تدبير 
 سرعت 

 ،مقاومت
 و بازیابي

 خالقيت

 واكنش،
 دهيخودسازمان
 و یادگيري

 سازگاري
 

 واكنش آمادگي و پذیريآسيبمدیریت خطر و كاهش  دانش و آموزش ارزیابي خطر حكمروایي

 هااي بایستهریزي، اولویت و برنامه
یكپااارچگي بااا  ،قااوانين ،سياسااي
یكپاارچگي   ،توساهه  هااي سياست

 كارهايسااازو ،واكاانش و بازیااابي
 ،مشاااركت هااا،ظرفيااتنهااادي و 
 همياري مشترک همكاري و

 ماادیریت منااابي ي يهااي و  
 ،سااالمتي و رفااا  ، محيطااي

 ،شااايو  زنااادگي پایااادار  
حفاظاات  ،ابزارهاااي مااالي 

 ،اقدامات ساختاري ،فيزیكي
 ریزيبرنامه هايسامانه

 هااايهااا و ظرفياات هماااهنگي
 هشداردهند  هايسامانهسازماني، 
 ریاازيبرنامااهمااادگي و سااریي، آ

 هااي زیرساختاحتمالي، منابي و 
واكاانش اضااطراري و  اضااطراري

 بازسازي

شناسااااایي و ارزیااااابي 
پذیري و آسيب مخايرات،
-ظرفيااتآن و  پياماادهاي

 علمي و نوآوري هاي

رساااني عمااومي،  ايااالع
؛ رسااانيايااالعماادیریت 

، ، فرهنگوپرورشآموزش
 هاااا،نگيااازشاو  نگااارش
 و تحقيق آموزش

)منبع: رفیعیان و همکاران، 1389: 54(

1- Godschalk
2- Bruneau et al.
3- Kimhi, S. & M. Shamai
4- Sapirstein
5- Twigg
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جدول 10: ابعاد مختلف تاب آوری از دیدگاه نهادها و اندیشمندان

ابعاد، مؤلفه یا شاخص های مطرحمدل یا مطالعه

سامانه های کلي، کالبدي، عملیاتي، زمان سنجی، اجتماعي، اقتصادي و محیط زيستيفوستر )1997(
مردم، سازمان های جامعه، منابع جامعه، فرآيند و جامعهمرکز بنگاه اجتماعی

مرکز آسیايی آمادگی با 
حوادث

فرآيند مديريت ريسک جامعه محور: انتخاب جامعه، ايجاد تفاهم و درک جامعه، ارزيابي ريسک 
مشارکتي، برنامه ريزی مديريت ريسک مشارکتي، ايجاد و آموزش سازمان مديريت ريسک محلي، 

اجرا به وسیله مديريت جامعه، ارزشیابي و پايش مشارکتي
ابتکار تاب آوری منطقه ای و 

جامعه ای
آسیب پذيری اجتماعي، محیط ساخته شده و زيرساخت ها، سامانه های طبیعي و میزان تماس، 

برنامه ريزی و کاهش مخاطرات
مؤسسه کاهش تلفات حاصل 

از فجايع )کانادا(
نگرش های فرهنگي، رويکرد جامع مخاطرات نگر، رويکرد جامع آسیب پذيری نگر، پايداري و 

استحکام، انعطاف پذيری، ارتقاي ظرفیت بازسازي، گسترش ظرفیت تطبیقي
,CSIRO Australia

جريان های متابولیسمی، شبکه های حکومتي، پويايي اجتماعي و محیط مصنوع)2007(
Godschalk

مازاد، تنوع، کفايت، خودمختاري، قدرت، وابستگي دروني، سازگاري و همکاري)2003(
 Olshansky and Kartez,

.Burby et al

)2000(

استانداردهاي ساختمان سازی، آيین نامه های توسعه، سیاست های مربوط به فضاهاي کالبدي عمومي 
و حیاتي، تملک اراضي و اموال، مالیات و سیاست های مالي و انتشار اطالعات

)تکنیکي، فني، سازماني، اجتماعي و اقتصادي(برونئو و همکاران )2003(
NOAA

)7 200(
درس های آموخته شده، کاهش ريسک اقتصادي، گستردگي شغل يا تجارت، ارزش ها و حس مکان 

مشترک؛ رهبري و درک محلي از ريسک و مسئولیت پذيری

)منبع: صالحی و همکاران، 1390: 106؛ نگارنده، 1392(

مطالعه ای در سال 1390 توسط صالحی و همکارانش با عنوان »بررسی میزان تاب آوری محیطی با استفاده 
ابعاد و مؤلفه ها و  به  نیاز  فرآيند تحلیل خود  اينکه مدل علیت در  به  با توجه  انجام شده است.  از شبکه علیت« 
متغیرها دارد؛ بنابراين پژوهشگران تالش کردند که با توجه به ابعاد و مؤلفه های استخراج شده در مفهوم تاب آوری 
و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن ها با يکديگر، آن ها را در قالب مدل شبکه علیت طرح ريزی کرده تا بتوانند هرچه 
بهتر اين ارتباط را نشان دهند؛ بنابراين برای مفهوم تاب آوری ابتدا شش بعد کاهش مخاطرات، زيرساخت، سازه ای، 
محیط زيستی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی شناسايی و در ادامه، مؤلفه های مرتبط با هر يک از ابعاد شناسايی شده اند 

)جدول 11(.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران40

جدول 11: ابعاد و مؤلفه های شناسایی و مورداستفاده در مدل عليت

مؤلفهبعدمفهوم

تاب آوری

کاهش 
مخاطرات

برنامه بازسازي، برنامه استمرار خدمات، برنامه هاي مقابله، کاربري اراضي، بیمه مخاطرات، برنامه هاي 
کاهش مخاطرات و ارزيابي آسیب پذيری، استانداردها و کدها و برنامه حفاظت از زيرساخت ها

شريان های حیاتي، مراکز حیاتی، حساس و مهم و بناهاي عموميزيرساختی
واحدهاي تجاري و صنعتي، واحدهاي مسکوني، آثار باستاني و تأسیسات خطرزاسازه ای

مخاطرات، آلودگی ها، تنوع زيست محیطی، پايداري زيست محیطی و خصوصیات جغرافیاييمحیط زيست
فرهنگی - 

اجتماعی
خصوصیات فردي، باورها و اعتقادات، فرآيندهاي جامعه، ثبات اجتماعي، خصوصیات اجتماعي، میزان 

مشارکت مردم، ساختار خانوادگي و گرايش ها اجتماعي

سالمت اقتصادي، وضعیت استخدامي، تنوع اقتصادي، اشتغال، دسترسي به خدمات، رشد اقتصادي، ثبات اقتصادی
اقتصادي، سطح درآمد و اسکان

)منبع: صالحی و همکاران، 1390(

کاتر در سال 2008 در زمینه شاخص سازی برای تاب آوری، مطالعات خود را شروع کرد و او در مطالعات اولیه، 
شش بعد را شناسايی کرد که بر اساس هر يک از ابعاد، مؤلفه ها و متغیرهايی را استخراج و مورد آزمون قرار داد.

جدول 12: شاخص های تاب آوری جوامع بر اساس مطالعات کاتر و همکارانش در سال 2008

توصيف ابعاد

وسعت تاالب ها و کاهش آن، نرخ فرسايش- درصد سطوح غیرقابل نفوذ و تنوع زيستی- ساختار 
دفاع سواحل زيست محیطی

جمعیتی )سن، نسل، طبقات جمعیتی، جنس و شغل(، شبکه های اجتماعی- مقدار يکپارچگی جامعه 
محلی و کارکرد سازمان ها اجتماعی

اشتغال، ارزش زمین، نسل ثروتمند، درآمد و منابع مالی شهرداری ها اقتصادی
برنامه کاهش خطر- خدمات اضطراری، پهنه بندی و ساخت وساز استاندارد، برنامه های پاسخ 

اضطراری، ارتباطات بینابینی، تداوم و پايداری برنامه های عملیاتی نهادی

زيرساخت های مرتبط با مديريت بحران، شبکه حمل ونقل- سن و ذخیره خانه های مسکونی و 
استقرار زيرساخت های تجاری زيرساختی

ادراک محلی خطر- خدمات مشاوره ای، بهداشت و درمان- کیفیت زندگی )سطح باال( صالحیت و شايستگی جوامع

)منبع: کاتر و همکارانش، 2008: 598-606(

کاتر و همکاران در سال )2011( در مطالعه ديگری در زمینه طراحی معیارها و شاخص های تاب آوری در برابر 
باليای طبیعی را انجام دادند که هدف اصلی آن ها تدوين و طراحی شاخص های تاب آوری مخاطرات برای آزمودن 
يا تعیین معیار شرايط تاب آوری جوامع می باشد. او و همکارانش در اين مطالعه، شاخص های برگزيده خود را در ابعاد 
تاب آوری اجتماعی، اقتصادی، نهادی زيرساختی و سرمايه جامعه موردبررسی قرار دادند. در اين زمینه، مطالعه ای هم 
توسط پیربابايی و فرزاد بهتاش )2009( در زمینه تدوين شاخص های تاب آوری در شهرها با تأکید بر زلزله صورت 
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گرفته که مهم ترين شاخص های مطالعه اشاره شده بر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کالبدی است. هاتر1 مطالعه ای را 
در ارتباط با تاب آوری اجتماعی در برابر باليای طبیعی انجام داده و به اين نتیجه رسیده است که »گروه های کوچک 

محلی در فرآيند تاب آوری اجتماعی می توانند تأثیرگذار باشند.« )2011: 2(

 در حوزه مطالعات شهری در داخل کشور، مطالعات کمی صورت گرفته است که برای نمونه فرزاد بهتاش و 
همکاران )1392( مطالعاتی را در کالن شهر تبريز در ارتباط با ارزيابی و تحلیل میزان تاب آوری شهری انجام داده اند 

که بر اساس اين مطالعه، درنهايت میزان تاب آوری کالن شهر تبريز مطلوب برآورد نشده است.

7-9- مدل های سنجش و تحليل تاب آوری

»يکی ديگر از جنبه های بسیار اساسی در مطالعات و تحقیقات مرتبط با تاب آوری و اجتماعات تاب آور در برابر 
مخاطرات طبیعی، دستیابی به يک شیوه مناسب از سنجش میزان تاب آوری است.« )استوار ايزدخواه، 1390: 145( 
»ازآنجايی که همه تحقیقات مخاطره و باليای طبیعی در جهت بهبود علمي و فناوري، در راستاي کاهش خطر باليا گام 
برمی دارند اما به علت ماهیت چندوجهی تاب آوری که شامل ابعاد اکولوژيکی، اقتصادی، نهادی و اجتماعی است، گذار از 

چارچوب های مفهومی به ارزيابی آن پیچیده و چالش برانگیز شده است.« )رضايی و همکاران، 1389: 54(

جدول 13: مدل های تاب آوری در مدیریت بالیای طبيعی

ویژگیمدل

مدل توبین )1999(

برای بررسی و ارزيابی تاب آوری جوامع واقع در مناطق پرمخاطره مطرح شده است. چارچوب به کاررفته در اين مدل 
بیشتر اکولوژيکي است. براي نشان دادن چگونگی پايداري و تاب آوری جامعه، ترکیبی از سه الگوی تقلیل خطر 
برای بررسی طرح های تقلیل و کاهش خطر، الگوي بازيابي برای بازيابي ساختار سرمايه های فیزيکي، نگرش ها 

و طرح ها دولتي، خصوصي و توزيع و الگوي ساختاري- جمعیتی رای بررسی عوامل تغییرات ساختاري عوامل 
فیزيکي، فرهنگي و اقتصادي، استفاده شده است. اين ها باهم در ارتباط بوده و بر اهداف مربوط به پايداري تأثیر 

دارند؛ درنهايت، در اين مدل ويژگی های جامعه پايدار و تاب آور مطرح می شود. هدف نهايي اين چارچوب، دسترسي 
به میزان پايداري و تاب آوری اجتماعات در مقابل مخاطرات فناورانه و طبیعي است. تمرکز اين مدل روي نقش 
پايداري در تقلیل خطر است؛ به گونه ای که جوامع پايدار و تاب آور به عنوان جوامعي هستند که ازلحاظ ساختاري، 

باعث کاهش پیامدهای باليا و همچنین بهبود سريع با بازسازي عوامل حیاتي اجتماعي- اقتصادي جامعه می شوند.

مدل معیشت پايدار 
)DFID, 2005(

چارچوبی است که توسط راهبرد بین المللی کاهش باليا )ISDR( برای کاهش فقر بعد از باليای طبیعی به کاررفته و 
به عنوان چارچوبي يکپارچه براي فهم منابع زياد فقر و راه حل هايي براي آن، ارائه شده است. ديدگاه معیشت پايدار 

با تأکید بر ديدگاه های مشارکتي ابزاری سودمند براي طراحي پروژه هاي مردم محور کاهش فقر است. اين چارچوب 
شامل ترکیب انواع سرمايه در تقويت تاب آوری جامعه است که دربرگیرنده سرمايه طبیعی، اجتماعی، مالی، انسانی و 

طبیعی می شود.

مدل خطی- زمانی 
ديويس )2006(

با توجه به تعريف جامعه تاب آور نشان مي دهد که يک جامعه در قالب يک خط زماني در شرايط خاص در پی 
توسعه می تواند در طول زمان، آسیب پذيري خود را بهبود بخشد. اين مدل سه مرحله دارد:

جذب و تحمل تنش و ضربه خطر پیش از سانحه؛
برگشت به تعادل پس از سانحه يعني توانايي و ظرفیت برگشت به تعادل در هنگام و بعد از باليا؛

تغییراتي در جوامع براي اينکه ايمن و تاب آور شوند.

1- Hutter
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ویژگیمدل

مدل سرمايه محور 
)Mayanga, 2007(

مدل سرمايه محور به عنوان چارچوبی برای ارزيابی تاب آوری جامعه در برابر باليا مبتنی بر انواع سرمايه  )اجتماعی، 
اقتصادی، فیزيکی، انسانی و طبیعی( مطرح شده است. هر يک از انواع سرمايه، حوزه مستقلی دارد و می تواند 

به وسیله عوامل مختلف و ارتباط اين عوامل باهم، برای ارزيابی تاب آوری جامعه در برابر باليا اندازه گیری شود. 
ماهیت سرمايه بسیار به مفهوم پايداری نزديک است و مفهوم پايداری نیز اغلب به مفهوم تاب آوری در مقابل باليا 

وابسته است. لزوم استفاده از رويکرد سرمايه ای بدين معناست که سرمايه شامل عناصری است که برای توسعه 
اقتصادي جامعه الزم است و هر چه فرصت های اقتصادی جامعه بیشتر باشد، توانايی بالقوه جامعه برای کاهش 

پیامدهای باليا بیشتر می شود که درنهايت با اين شرايط، جامعه تاب آوری بیشتری را به دست می آورد.

1)DROP( مدل مکانی
)Cutter et al., 2008(

برای ارائه رابطه تاب آوری و آسیب پذيری طراحی شده که ارزيابی مقايسه ای از تاب آوری باليا در سطح محلی و 
جامعه ارائه می کند. اين مدل، تاب آوری را به عنوان يک فرآيند دينامیک و وابسته به شرايط پیشین، شدت باليا، 
زمان بین مخاطرات و تأثیرات عوامل برونگرا تعريف می کند. گام اول اين مدل، ارائه يک مجموعه پیشنهادی 

از متغیرهای اکولوژيکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. گام بعدی در اين مدل، عملیاتی کردن و ايجاد 
مجموعه ای از شاخص ها و سپس بررسی آن در دنیای واقعی است.

مدل شاخص خط-مبنا
)Cutter et al., 2010(

)BRIC(2

اين مدل، روش شناسی و مجموعه ای از شاخص ها برای اندازه گیری شرايط موجود مؤثر بر تاب آوری باليا در جوامع 
را ارائه می کند. روش آن، استفاده از شاخص ترکیبی برای تعیین و دستیابی به متغیرهای خاص برای ايجاد يک 

مقیاس جمعی از تاب آوری است. برای تعین شاخص ها از مدل مکانی تاب آوری باليا )DROP( که در آن ارتباط بین 
آسیب پذيری و تاب آوری مشخص و همچنین روی شرايط پیشین تمرکز می کند، استفاده و بر مبنای ابعاد تاب آوری، 

شاخص های موردنظر از اين ابعاد تشکیل و برای تحلیل به کار گرفته شد؛ درنهايت اين مدل با تصويرسازی، نتايج 
يک بررسی کلی تطبیقی سريع از اينکه کدام روش ها و ابعاد در شاخص های خط مبنای تاب آوری بیشتر از بقیه 

موردنیاز است را می ده؛. همچنین تعیین می کند که چه مداخالت اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی باعث بهبود 
کلی جامعه می شوند.

مدل مديريت باليای
اجتماع محور
3)CBDM(

اين مدل، يک رويکرد مديريتي پايین به باال است که به مشارکت مردم در حل بحران هاي ناشي از وقوع باليای 
طبیعي توجه دارد که درواقع هدف از آن، کاهش آسیب پذيري جوامع و تقويت توانايي ها و مشارکت مردم براي 

مقابله با خطرات ناشي از وقوع باليای طبیعي است.
1- Disaster Resilience Of Place-Based
2- Baseline Resilience Index Conditions
3- Community Base Disaster Management

)منبع: رفیعیان و همکاران، 1390: 34(

بنابراين با توجه به نوپا بودن مفهوم تاب آوری، روش شناسی خاص يا چارچوب استانداردی برای ارزيابی تاب آوری 
در برابر باليای طبیعی در دسترس نیست؛ ازاين رو مدل هايی که در اينجا به آن اشاره شد، به صورت کلی نشان می دهند 
که کاهش خطر باليا و آسیب پذيری می تواند به افزايش تاب آوری در میان جوامع در معرض خطر به وسیله تقويت 
و توانا کردن جوامع به مقاومت و ايستادگي در برابر ضربه ها و تنش های احتمالي، برگشت به تعادل و قبول راه های 
جديد براي رويارويی با تهديدات آينده انجامد. در اين زمینه بیشتر مدل هايی که ارائه شده، بر عوامل مشابهی )مانند 
منابع اقتصادی، سرمايه ها، مهارت ها، اطالعات، دانش، حمايت و شبکه های حمايتی، دسترسی به خدمات و ارزش های 
مشترک جامعه( که می توانند باعث کاهش آسیب پذيری و افزايش تاب آوری جامعه در پی تهديداتی مانند باليای طبیعی 
شوند، توجه کرده اند؛ به عبارت ديگر، سرمايه اجتماعی را می توان به عنوان مفهوم مشترک در همه اين مدل ها دانست 
که به صورت مثبت با تاب آوری جامعه همراه است؛ ازاين رو محدوديت بیشتر اين مدل ها، تمرکز روی يک يا چند بعد از 
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تاب آوری با مداخله و مشارکت اندک اجتماعات محلی بوده و در سطحی وسیع تر به اين مفهوم نمی پردازند؛ همچنین 
به لحاظ عملیاتی شدن مدل هايی که ارائه شد، بیشتر جنبه مفهومی تاب آوری را نشان می دهند تا سنجش مانند مدل 
Mayan-( و مدل مکانی )Davis, 2006( مدل خطی- زمانی ،)DFID, 2005( مدل معیشت پايدار ،)1999 )توبین 

ga, 2007(، به جنبه هايی خاص از تاب آوری اشاره می کنند؛ بنابراين الزم است با توجه به ماهیت چندبعدی تاب آوری 

)اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی( که اجماع علمی هم در اين زمینه وجود دارد، مدل هايی ارائه و پیشنهاد 
شوند که به نوعی عالوه بر در نظر گرفتن همه اين ابعاد به نقش اجتماعات محلی به وسیله مشارکت نیز توجه داشته 
باشند؛ ازاين رو از بین مدل هايی که ارائه شده می توان گفت: ترکیب مدل مکانی کاتر )2010-2008( و مدل اجتماع محور 
)CBD( در راستای ارزيابی و سنجش تاب آوری در مقابل باليای طبیعی مناسب است؛ زيرا مدل مکانی کاتر به ابعاد 
چهارگانه اشاره شده توجه کرده و مدل اجتماع محور، بر نقش کلیدی جوامع محلی و مشارکت آنان در فرآيند مديريت 
باليای طبیعی تأکید دارد. در مدل کاتر، تاب آوری به عنوان يک فرآيند پويا و وابسته به شرايط پیشین، شدت باليا، 
 DROP زمان بین مخاطرات و تأثیرات عوامل برونگرا تعريف می شود.  به باور او گمانه های مختلفی در مفهوم سازی از
وجود دارند. اول اينکه اين مدل، برای بررسی مخاطرات طبیعی ايجادشده اما می تواند با ديگر حوادث نظیر تروريسم، 
مخاطرات فناورانه و قحطی سازگار شود. دوم، DROP بر تاب آوری در سطح اجتماع، متمرکز است؛ ازاين رو آن را از 
مدل های ايجادشده برای ارزيابی تاب آوری در سطوح خرد و کالن يا مدل های مبتنی بر بخش های مختلف، متمايز 
می کند. سوم، کانون اصلی اين مدل بر تاب آوری اجتماعی مکان هاست و نمی توان آن ها را از فرآيندهای اجتماعی جدا 
کرد. اين مدل، تاب آوری را به عنوان شرط پیش بینی شده يا ذاتی يا يک فرآيند نشان می دهد. شرايط پیش بینی شده را 
می توان تصاويری در زمان يا يک وضعیت ايستا دانست اما فرآيندهای پس از حادثه، باعث می شوند اين مفهوم سازی 
برای  از شاخص ها  کاتر در مطالعه ديگر خود در سال 2010، مجموعه ای  باشند )شکل 3(. شايان ذکر است  پويا 

اندازه گیری شرايط موجود مؤثر بر تاب آوری باليا در جوامع را بر اساس مدل DROP ارائه کرد.

شکل 3: مدل مکانی تاب آوری در برابر بالیا )رضائی و همکاران، 1390؛ کاتر، 2008: 601(
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مدل اجتماع محور، يک رويکرد مديريتي پايین به باالست که به مشارکت مردم در حل بحران هاي ناشي از وقوع 
باليای طبیعي توجه دارد که درواقع هدف از آن کاهش آسیب پذيري جوامع و تقويت توانايي ها و مشارکت مردم 
براي مقابله با خطرات ناشي از وقوع باليای طبیعي است. در اين رويکرد، اجتماعات محلي تاب آور به عنوان جوامعی 
که توانايي عمل و مشارکت دارند، در نظر گرفته می شوند نه جوامعی که بايد به آن ها کمک کرد يا اينکه آنان ناتوان 
هستند؛ ازاين رو، اين رويکرد از همکاري اجتماعي محلي و مشارکت محلي در فرآيند مديريت باليا استقبال مي کند. 
به طور خالصه در رويکرد اجتماع محور، تاب آوری مواردي مانند مشارکت اجتماعي و  ظرفیت سازي موردتوجه قرار 

می گیرد که در آن اقدامات مبتني بر جوامع به عنوان جايگزين رويکرد سیاست هاي استاندارد مطرح است.
1)MIFISP(مدل برنامه نویسی تصادفی– فازی

»کای و همکارانش )2011( در مطالعه خود با عنوان »شناسايی مطلوب ترين استراتژی های بهبود تاب آوری 
الکولوژيکی در برابر سیل در مناطق آسیب پذير اکولوژيکی« از مدلی استفاده کردند که مبتنی بر برنامه نويسی و 
فرمول نويسی گسترده است.« )2012: 369-360( هدف اصلی اين مدل برای بهبود تاب آوری اکولوژيکی در برابر 
اکولوژيکی در  از مناطق آسیب پذير است. به طوری که شناسايی راهبردهای مؤثر بهبود تاب آوری  سیل در برخی 
برابر سیل بسیار مطلوب و مهم است؛ بااين همه، فرآيندهای پیچیده بسیاری ازجمله: شدت رسوبات، احتمال وقوع 
سیل، دخالت فعالیت های انسان ها و مسائل اقتصادی مربوطه وجود دارد که بايد برای حفظ تاب آوری اکولوژيکی 
يا ايجاد آن در نظر گرفته شوند؛ عالوه بر اين، بسیاری از عوامل و متغیرها مانند تأثیرات تغییر آب که يک فرآيند 
پوياست و اطمینان درباره آن ها وجود ندارد که اين ترديدها در فرآيندهای تصمیم گیری تأثیرگذار است؛ بنابراين 
شناسايی بهترين راهبرد بهبود تاب آوری اکولوژيکی در برابر سیل مطلوب و ثمربخش است. در گذشته بسیاری 
از محققان، تأثیرات سیل در مقیاس های گوناگون اکوسیستم ها را به صورت کیفیتی ارزيابی و آسیب پذيری آن ها 
ايجاد  راستای  در  فاجعه آمیز،  سیل های  تأثیرات  کاهش  برای  را  مقیاس هايی  همچنین  کردند؛  تجزيه وتحلیل  را 
تاب آوری اکولوژيکی در برابر اين باليا پیشنهاد کردند؛ برای نمونه: بروور و رمکوون2 )2004( يک روش ارزيابی 
رابطه  اين  در  و  آوردند  به وجود  سیل  کنترل  سیاست های  انواع  ثمربخش  و  کارايی  بررسی  برای  را  ترکیب شده 
فرآيندهای هیدرولیکی، الکولوژيکی، اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفتند. نال و زو )2003: 105( از شبکه های 
عصبی مصنوعی برای تجزيه وتحلیل ريسک های سیل در برخی از مناطق آسیب پذير رودخانه يانگستر اشاره کردند. 
به تازگی بسیاری از ژئوتکنیک ها با روش های مدل برداری هیدرواکولوژيکی ترکیب شدند تا روابط استراتژی های 

الکولوژيکی، مکانیسم های هیدرولوژيکی و الگوهای سیل در مناطق شهری مورد ارزيابی قرار گیرند.

»در مدل برنامه نويسی تصادفی– فازی، تأثیرات شرايط آب وهوايی در حال تغییر در فرآيند مدل برداری در نظر 

1- Mixed integer fuzzy interval-stochastic programming (MIFISP)
مدل برنامه نويسی تصادفی-فازی در مقاله ای با عنوان زير به چاپ رسیده است:

“Identification of optimal strategies for improving eco-resilience to floods in ecologically vulnerable regions of a wetland”, 
journal of Ecological Modelling 222، (2011)، pp. 360–369.
2- Brouwer and Remcovan
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گرفته می شود. مدل به وجودآمده برای تجزيه وتحلیل کمیتی راهبردهای سازگاری اکولوژيکی، شرايط آب وهوايی در 
حال تغییر به کار خواهد رفت. عالوه بر اين، مقادير باالی تغییرات جوی در مدل تلفیق خواهد شد تا تأثیرات آن ها 

در الگوهای جريان سیالب و طرح های بهبود تاب آوری موردمطالعه قرار گیرد.« )کای و همکاران، 2011(

7-10- نظرهای مختلف درباره تاب آوری جامعه در برابر بالیا

به  ارزيابی مخاطرات طبیعی  در  کانونی  استدالل  ابتدا  در  برای مخاطرات طبیعی،  تاب آوری  مفهوم  »کاربرد 
شمار می رفت.« )Mileti, 1999( »میلتی درحالی که تاب آوری را به توانايی يک جامعه برای بازيابی با استفاده از 
منابع خود پیشنهاد کرد، نوريس و همکاران1 )2008( نیز بر روی تاب آوری جامعه تمرکز کرده و آن را به صورت 
و  پاسخ ها  به  اقتصادی(،  توسعه  و  اجتماعی  )مانند سرمايه های  تطبیقی  از ظرفیت های  پیونددهنده  فرآيندی  يک 
تغییرات پس از عوارض جانبی و حوادث ناگوار و ناسازگار دانستند. در اين مطلب تاب آوری به عنوان مجموعه ای از 
ظرفیت هايی است که می تواند با مداخالت و سیاست ها پرورش يابد که به نوبه خود به ساخت و افزايش توانايی های 
جامعه برای پاسخ و بازيابی و حصول بهبود از مخاطرات کمک شايانی کند. يکی از مفهوم سازی بسیار متفاوت 
برنئو و همکاران  تاب آوری زيرساخت های حیاتی است.  بر ساختمان ها و  تأکید  با  تاب آوری مهندسی خطرات  از 
)2003( يک چارچوب تاب آوری با تأکید بر تعديل سازه ای پیشنهاد کردند؛ به ويژه مفاهیم سامانه های مهندسی که 
نیرومندی، فراوانی بیش ازحد و کاردانی و تدبیر و سرعت عمل را شامل می شوند. تحقیقات اخیر روی انعطاف پذيری 
و تاب آوری از ديدگاه امنیت ملی )در درجه اول حفاظت از زيرساخت های حیاتی از تروريسم(، تأکید داشته و نیز بر 
تاب آوری زيرساخت های حیاتی تمرکز دارند با اين پیش فرض که تاب آوری نتیجه ای از سنجش يک هدف نهايی 

از محدود ساختن آسیب ها به زيرساخت هاست.« )کاتر و همکاران، 2010: 2(

7-10-1- تاب آوری به عنوان یک مشخصه اجتماعی

»در برخی از مطالعات، تاب آوری به توصیف چگونگی پاسخ جوامع، نهادها و اقتصادها تأکید دارد. تاب آوری 
قرار می گیرد.  موردبررسی  سازمانی  و  اقتصادی، جمعیت شناسی  متغیرهای  گرفتن  نظر  در  با  اجتماعی  سامانه  در 
رشد اقتصادی، ثبات پايداری و توزيع درآمد در میان جوامع، عوامل کلیدی جنبه های اقتصادی تاب آوری هستند.« 
)Adger, 2003( »جابه جايی و مهاجرت مجموعه ای ديگر از شاخص های مهم تاب آوری به شمار می روند، سرمايه 
اجتماعی ازجمله: اعتماد و شبکه های اجتماعی و حافظه اجتماعی نیز مهم هستند. رابطه میان تنوع در اقتصاد، قوانین 
سازمانی و تاب آوری بیشتر موردتوجه قرار می گیرد. اقتصادهايی که در سواحل رودخانه ها فعال هستند، متنوع تر از 
اقتصادهای خشکی هستند. وابستگی مؤلفه ديگری است که به تاب آوری مربوط می شود و از نگرش جامعه شناختی 
روستايی جوامع و تعامل آن ها با منابع خطر سرچشمه می گیرد، جوامع و افرادی که به يک منبع متکی هستند از 
جوامع يا افرادی که به منابع گوناگون متکی هستند، کمتر تاب آورند.« )zhou, 2010: 22( »ويژگی های اجتماعی 
فراوانی در يک جامعه وجود دارند که باعث تشديد خطر و ممانعت از واکنش مؤثر و ترمیم و جبران باليا می شوند. 

1- Noris et al.
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هر جامعه ويژگی های اجتماعی تعريف شده ای دارد که می توان آن ها را شناسايی کرده و توانايی برنامه ريزی با تأکید 
بر آن ويژگی ها را ايجاد کرد.« )Morris, 2007: 327( ويژگی های اجتماعی مهم يک جامعه که بايد موردبررسی 

قرار گیرند عبارت اند از:

جنسیت •

سن •

تحصیالت •

مدت اقامت •

شغل •

طرح های  هستند.  خطر  معرض  در  نواحی  فعالیت،  و  سکونت  برای  افراد  موردتوجه  مکان های  از  »بسیاری 
کاهشی نبايد بر اساس اين فرضیه که واکنش انسان در برابر خطر منطقی و عاقالنه است، بنا شوند؛ به اين معنا 
که انسان ها از هر چیز خطرناکی دوری می کنند. نادرست بودن اين فرضیه به اثبات رسیده است نه به اين دلیل که 
افراد جامعه غیرمنطقی هستند بلکه به اين خاطر که ويژگی های اجتماعی فراوانی وجود دارند که بر تصمیم يک 
فرد برای زندگی در يک منطقه ويژه تأثیر می گذارند؛ همچنین رفتارهای اجتماعی نیز وجود دارند که بر زنجیره 
باليا تأثیر می گذارند. به همین دلیل است که درک خطر بسیار بااهمیت است. درک خطر واکنش به آن، فرآيندهای 
بسیار پیچیده ای هستند که بسیاری از ويژگی های اجتماعی اشاره شده را در برمی گیرد. برای بسیاری از اعضای 
جامعه، توانايی حرکت به يک منطقه کم خطرتر و ايمن تر به آسانی امکان پذير نیست. بر اساس نظريه میلتی در سال 
1999، مردم از همه خطرات و گزينه هايی که با آن روبرو می شوند، ناآگاه هستند. آن ها فقط برای آينده نزديک خود 
برنامه ريزی کرده و در توانايی خود در سازگاری با باليا مبالغه کرده و به شدت بر امداد اضطراری تکیه می کنند.« 

)Oswald, 2007: 43(

7-10-2- تاب آوری در برابر بالیای طبيعی: چشم انداز جغرافيایی

سامانه باليای طبیعی از محیط های همراه با خطر، مخاطرات و بخش هايی تشکیل شده که در سطح زمین 
در معرض خطر قرار گرفته است. اين مسئله ماهیت جغرافیايی دارد. تاب آوری در برابر باليا برای درک و کاهش 
خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی اهمیت دارد. اين نوعی از تاب آوری است که تاب آوری در برابر باليای طبیعی 
است. به خاطر انواع مخاطرات و ويژگی های متفاوت مکانی به سختی می توان يک درک کلی و واحد از تاب آوری 
مناطق جغرافیايی مختلف به دست آورد اما بايد به طور مداوم، تاب آوری در برابر باليا موردتوجه قرار گیرد و تاب آوری 
مناطق آماده خطر بهبود پیدا کند. تجزيه وتحلیل تاب آوری باليا نیازمند اطالعات فیزيکی، اجتماعی - اقتصادی 
نقاط بسیاری است که هر يک دارای موقعیت جغرافیايی بی مانندی است. درحالی که در حال حاضر سه مشکل برای 

:)zhou, 2010: 27( محققان در زمینه مطالعات تاب آوری وجود دارد

در سطح مفهومی يا ادراکی، تاب آوری از ديدگاه جغرافیايی بدون يک توضیح روشن است؛ •
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در سطح عملیاتی مدل سازی تاب آوری رفتار فرد، گروه و جامعه در يک چارچوب واحد دشوار است؛ •

در سطح کاربردی به سختی می توان تاب آوری را در مقیاس های فضايی مختلف انتقال داد. •

7-10-3- تاب آوری فردی و اجتماعی

در معرض  او  گرفتن  قرار  با وجود  فیزيکی،  و  روانی  و سالمت  رفاه  در حفظ  فرد  توانايی   )2004( بونانوس1 
شرايط نابسامان را تعريف تاب آوری می داند؛ بااين حال، يکسری محدوديت ها وجود دارد؛ زيرا جنبه های جامع که 
در تاب آوری تأثیر دارند را در نظر نمی گیرد؛ بنابراين تاب آوری بدين صورت بهتر توصیف می شود: »توانايی سازش 
پیامدهای  با  با وجود شرايط پرخطر، استرس و فشار شديد  يا توانمندی در فعالیت ها  موفقیت آمیز عملکرد مثبت 
طوالنی مدت آن.« )Egeland et al., 1993: 517( نوريس و همکاران اعتقاد دارند که چهار شاخص در تاب آوری 

فردی مهم هستند که عبارت اند از:

نبود بیماری روانی؛ •

الگوهای سالم رفتاری؛ •

عملکرد درست در خانه، مدرسه يا محل کار؛ •

کیفیت باالی زندگی. •

با  يا رويارويی  امید و روحیه مقابله  توانمندی،  مانند کفايت و  گیلسپیه و همکاران )2007(2 معتقدند عواملی 
به وجود می آيد که  افرادی  در  است که  پويايی  فرآيند  تاب آوری  بنابراين  تاب آوری هستند؛  شرايط مشخصه های 
می تواند با گذشت زمان خود را با شرايط منطبق و به شرايط پاسخ دهند. اين فرآيند به آن ها اين امکان را می دهد 
:)Boon, 2012: 388( که بتوانند سرپا بايستند و عملکرد سالم خود را حفظ کند. عوامل درون فردی عبارت اند از

هوش و درايت؛ •

خوش بینی؛ •

نوآوری؛ •

منش و اعتقاد به توانايی های فردی؛ •

توانايی ها و مهارت )راهبردهای رويارويی با شرايط، مهارت های اجتماعی، حافظه باالتر از سطح معمولی  •
- توانايی های آموزشی و تحصیلی(.

 Kulig, 2000:( ».در مقايسه با تاب آوری فردی، تاب آوری اجتماعی در مطالعات مختلف تعاريف متفاوتی دارد«
374( عالوه بر اين، اطالعات تجربی محدودی درباره تاب آوری جامعه وجود دارد. به طورکلی تاب آوری جامعه به 

سه شکل توصیف می شود:

1- Bonanno’s
2- Gillespie et al.
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مقاومت )توانايی جامعه در جذب مشکل(؛ •

احیای شرايط و بازگرداندن آن به شرايط اولیه )سرعت، توانايی، احیا و بازگرداندن آن به شرايط عادی(؛ •

نوآوری )توانايی سامانه اجتماعی در حفظ فرآيند تولید و بازتولید به طوری که نه تنها جامعه به شرايط دشوار  •
پاسخ می دهد بلکه به سطح باالتری از عملکرد برسد(.

»تصور جامعه تاب آور در برابر باليا يک ايدئال است؛ يعنی هیچ جامعه ای نمی تواند به طور کامل از مخاطرات 
باشد که  مفیدتر  اين صورت  به  باليا  برابر  در  تاب آور  جامعه  مورد  در  انديشه  باشد. شايد  ايمن  انسانی  و  طبیعی 
جامعه ای که بیشترين امنیت را دارد و می تواند دانش طراحی و ساخت در زمینه مخاطرات طبیعی را در آن برای 
کاهش آسیب پذيری به وسیله تقويت اين ويژگی ها برای رسیدن به تاب آوری به کاربست.« )رفیعیان و همکاران، 
1389: 28( »همچنین ظرفیت جوامع يا اکوسیستم های آسیب ديده برای هضم آثار منفی و ترمیم آن ها را می توان 
و  اجتماعی  سازمانی،  اقتصادی،  ابعاد  بايد  فردی  تاب آوری  مانند  اجتماعی  تاب آوری  دانست.  اجتماعی  تاب آوری 
اکولوژيکی جامعه را در نظر بگیرد. تاب آوری جامعه به ثبات و پايداری آن مربوط می شود؛ بدين ترتیب به تاب آوری 
اجتماعی نیز مربوط می شود. جابه جايی جمعیت می تواند نشانه ای از بی ثباتی باشد يا برعکس که به نوع مهاجرت 
بستگی دارد.« )Boon, 2012: 389( »زمانی که جمعیت در معرض فشارهای شديد قرار می گیرد؛ برای نمونه: تأثیر 
يک بالی طبیعی جابه جايی و نقل مکان يکی از نشانه های شکست تاب آوری اجتماعی است و عوامل اقتصادی - 

)Adger, 2000( ».اجتماعی و جمعیتی در آن تأثیر می گذارد

7-10-4- تاب آوری اکولوژیکی

و  فرآيندها  بازخوردها،  حفظ  براي  نیز  و  اختالالت  جذب  براي  اکولوژيکي  سامانه های  ظرفیت  به  تاب آوری 
ساختارهاي الزم و ذاتي سامانه گفته می شود يا به عبارتی ديگر، شدت اختاللي که سامانه می تواند آن را جذب کند 
پیش از اينکه ساختار سامانه به وسیله تغییر متغیرها و فرآيندهايي که رفتار آن را کنترل می کنند، به ساختار متفاوتي 

تبديل شود. تاب آوری در شهرها به عنوان يکي از انواع اکولوژيکي در موارد زير تفسیر می شود:

میزان اختاللي که يک سامانه می تواند جذب کند و چنان در همان وضعیت اول باقي بماند؛. 1

به . 2 قادر  می شود،  اعمال  خارجي  عوامل  با  که  سازمان دهی  نبود  در  حد  آن  در  که  درجه ای  يا  حد، 
خودسازمان دهی است؛

حد، يا درجه ای که در آن حد، سامانه می تواند ساخته شود يا ظرفیت آن براي يادگیري و انطباق سازگاري . 3
افزايش يابد.

»با توجه به موارد باال تاب آوری شهري به عنوان درجه، حد يا میزاني است که در آن حد شهرها قادر به تحمل 
تغییر هستند قبل از اينکه به مجموعه جديدي از ساختارها و فرآيندها بازسازماندهي شوند.« )پريور و همکاران، 
1392: 3( با توجه به اينکه شهرها پديده ای پويا هستند و برای شهروندان فضاهای اکولوژيک را فراهم می کنند، 
از اين لحاظ با چالش هايی نیز روبرو می شوند؛ برای نمونه: هنگام وقوع باليای طبیعی مانند سیل، زلزله و لغزش 
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اکوسیستم ها و موجودات زير موجود در آن از بین می روند؛ اين در حالی است که اکوسیستم تخريب شده برای ادامه 
فعالیت شهر به ويژه در بازساخت بايد موردتوجه برنامه ريزان قرار گیرد و يا به عبارتی احیا شود.

»بدون دخالت درست انسان، تاب آوری اکولوژيکی شهرها بیشتر کاهش می يابد و به حد آستانه خود می رسد؛ 
درنهايت، اکوسیستم های محلی نابود می شود و گونه های متهاجم جای آن ها را می گیرند و خسارات اقتصادی و 
اکولوژيکی جدی به بار می آيد؛ عالوه بر اين، تغییرات آب وهوايی اين شرايط را با افزايش سطح دريا و تغییرات 
الگوی جريان رودخانه تشديد می کند. اين عوامل ممکن است شرايط جدی و پیچیده تری را به وجود آورند و بنابراين 
تاب آوری  می توانند  که  دارد  وجود  بسیاری  راهبردهای  می کنند.  دشوار  را  منطقه ای  و  علمی  تصمیمات  گرفتن 
اکولوژيکی را در برابر باليا به ويژه سیل افزايش دهند؛ برای نمونه: حفظ و نگهداری آب وخاک، حفظ و نگهداری 
مرداب و مقیاس های مداخله ای ديگر اکولوژی و بشری؛ بنابراين ساختار و يکپارچگی اکولوژيکی را حفظ می کنند. 
در شهرهايی که ازنظر اکولوژيکی آسیب پذير هستند و در معرض سیل قرار دارند، اين امر با مقیاس های مهندسی 
تاب آوری  که  مناطقی  باالست،  آب  پربارش جريان  در فصل های  که  زمانی  اکولوژيک مختلف صورت می گیرد. 
اکولوژيکی محدودی در برابر سیل دارند، ممکن است در جريان آب غوطه ور شوند و خساراتی در اکوسیستم های 
محلی به وجود آيند. به طور طبیعی، توانايی های تاب آوری اکولوژيکی کنونی اين مناطق مورد ارزيابی قرار می گیرد 
و از پیش تعیین می شود و هدف هايی که در برابر سیل مقاوم هستند نیز ارزيابی و تعیین می شوند؛ اين امر می تواند 

در محافظت از اکوسیستم های ارزشمند رودخانه ای مفید و مؤثر باشد.« )کای و همکاران، 2011(

در راستای بهبود وضعیت تاب آوری اکولوژيکی در شهرها، برکس1 )2007: 288( چهار عامل مهم را در ايجاد 
تاب آوری در سامانه های اجتماعی-اکولوژيکی و مقابله با مخاطرات طبیعی مهم می داند:

يادگیری چگونگی زندگی با تغییر و ترديد؛. 1

پرورش متنوع در شکل های گوناگون؛. 2

ترکیب انواع مختلف دانش برای يادگیری و دانش اندوزی؛. 3

ايجاد فرصت برای خودساماندهی و ايجاد پیوند.. 4

در ديدگاه برکس، تاب آوری يک روش فکری يک ديدگاه يا حتی يک الگو دانسته می شود و تنها سامانه های 
ارائه می کند که نشان می دهند  اجتماعی – اکولوژيکی را توصیف و تجزيه وتحلیل نمی کند بلکه توصیه هايی را 

چگونه سامانه بايد تغییر کند و تاب آور شود. چنین درک وسیعی بی ترديد مزايايی دارد:

کمک می کند تا گزينه هايی برای رسیدگی به ترديدها و تغییر به وجود آيد؛. 1

می تواند به ايجاد ارتباط رشته های مختلف کمک کند.. 2

اما هم زمان اين درک باعث می شود گروه های مختلفی که درک واحدی از تاب آوری ندارند، درباره اين مسئله 
باهم به توافق برسند که تاب آوری مسئله ای است که بايد به وجود آيد؛ همچنین برخی از انديشمندان معتقد هستند 
1- Berkes
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ازآنجاکه تاب آوری از علوم طبیعی يا فیزيک برگرفته می شود، نبايد آن را به يک پديده اجتماعی تبديل کرد که 
بیشتر به ديدگاه تاب آوری اکولوژيک نزديک است.

7-11- تاب آوری و آمادگی

در مباحث تاب آوری، متغیرها با نقشی که در ارتقای توانايی پايداری در برابر آثار خطرات طبیعی و بهبود يافتن 
پس از آن ها دارند، بر پذيرش سازگاری با خطر تأثیر می گذارند. بنت و مورفی )1997( مدلی را تعريف کردند که 
درک امکان خطر را به رفتاری که کاهنده امکان خطر است، ربط می دهد. باوجوداينکه درک يک رفتار، پیش درآمد 
الزم را باقی می گذارد، عوامل کلیدی شامل انتظارات خروجی عملی )بررسی اينکه شايد امکان خطر کاهش يابد( و 
داوری ها درباره خودسودمندی )که آيا عملیات الزم در حد توانايی های فردی است؟( است؛ زيرا مردم پیش از بررسی 
برای انجام يک رفتار درباره نتیجه، ممکن آن فرضیاتی می سازند و برايشان انتظارات خروجی عملی بر داوری هايی 
که درباره خودسودمندی خود می کنند، مقدم است )شکل 4(. »تعداد و کیفیت برنامه های عملی به شدت به تجربه 
و صالحیت درک فرد وابسته است؛ همچنین خودسودمندی میزان تالش و پشتکاری که صرف رفتارهای کاهش 
امکان خطر می شود را مشخص می کند؛ درنهايت، اگر اين رفتار به وسیله محیط اجتماعی و ساختاری پشتیبانی شود، 
به احتمال بیشتری پايدار خواهد ماند.« )توبین، 1999( اين موضوع اشاره می کند که تأثیر اين مدل به وسیله يکپارچه 

کردن آن با فرآيند توسعه اجتماعی افزايش خواهد يافت.

شکل 4: مدلی از فرآیند رفتار درک امکان خطر- کاهش امکان خطر )بنت و مورفی، 1997(

7-12- تاب آوری و توسعه اجتماعی

و  است  گرفته  قرار  موردتوجه  بسیار  اجتماعی  سامانه های  برای  تاب آوری  مفهوم  کاربرد  اخیر  سال های  »در 
برخی از محققان کاربرد آن را موردتوجه قرار می دهند؛ درحالی که ديگران نسبت به آن محتاط هستند. بسیاری از 
کاربردهای عملی که تاکنون صورت گرفته است، برای بررسی روابط تاب آوری اجتماعی- اکولوژيکی بوده است؛ 
تاب آوری  به  اجتماعی  تاب آوری  بهبود  برای  گرفته  تالش های صورت  آن  به وسیله  که  روش هايی  نمونه:  برای 
به وسیله  آثار خطرات  به  واکنش  درباره  که  مطالعاتی   )Davidson, 2012: 1139( می کند.«  اکولوژيکی کمک 
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بیشاپ و همکاران )2000( و میالر و همکاران )1999( انجام شد، نشان داد که فقط عوامل باال تاب آوری را افزايش 
نمی دهند بلکه وجود آن ها با سطح مشارکت در فعالیت ها و گروه های اجتماعی )برای نمونه: عضويت در انجمن ها 
و گروه های فعالیت اجتماعی( هم بستگی دارد. از اين مشاهده می توان نتیجه گرفت که با فعالیت در زمینه کاهش 
خطرات، امکان خطر در جامعه می تواند کاهش يابد حتی اعضای جامعه به خودی خود دست به کاری نزنند. وجود 
تعداد بیشتری از مردم در فعالیت های اجتماعی، حس اجتماعی، سودمندی و حل مسئله را ايجاد می کند و درنتیجه، 
تاب آوری آن ها در برابر باليا بیشتر خواهد بود. باوجوداينکه تحقیق بیشتر درباره اين مسئله الزامی است، اين تحقیق 
اين امکان را روشن کرد که راهبردهای کاهش خطرات با توسعه اجتماعی ارتباط داده شوند و مکمل فعالیت های 

توسعه اجتماعی با آموزش خطرات خاص و فعالیت های کاهشی ارتباط داده شوند.

 کی يفر )1984( و پیتون و بیشاپ )1996(، راهبردهای تفويض قدرت اجتماعی را تشريح کردند که عبارت اند 
توسعه  و  مشکالت  از  اجتماعی  شناخت  آسان سازی  مشاهده شده،  کنترل  افزايش  اجتماعی،  مشارکت  پايه  بر  از: 
راهبردهايی برای حل کردن يا پیروز شدن بر مشکالت بر اساس روش هايی سازگار با نیازها، سامانه ها و ارزش های 
يک اجتماع خاص. برای تقويت تفويض قدرت، يک روش اجتماعی برای تصمیم گیری توصیه شده است. مشارکت 
در شناخت مشکالت مشترک و گسترش و اجرای راه حل برای آن ها، توسعه پیروز شدن بر مشکل با تمرکز بر 
مشکل، حس اجتماعی و تعهد عملی را آسان می کند. تمرکز روی اقدام فعاالنه در مسائل برجسته به پروراندن 
سودمندی اشتراکی و شخصی کمک می کند؛ بنابراين در اين مدل تفويض قدرت، عوامل کلیدی می توانند در اين 
کلمات خالصه شوند: سودمندی، پیروز شدن بر مشکل، حس اجتماعی و ساختارهای پشتیبانی که به طور خالصه 
در باال شرح داده شد. مبنای تفويض قدرت فقط يک بار ايجاد می شود؛ گام بعدی شناخت تغییر اجتماعی، شرکت 
داشتن اعضای جامعه برای ايجاد پشتیبانی متقابل )کمک کردن به گسترش حس اجتماعی و پشتیبانی جامعه( و 
فرصت هايی برای تحت فشار قرار دادن آژانس های اجتماعی - سیاسی )کمک کردن به توسعه سودمندی و پیروز 
شدن بر مشکل با تمرکز بر مشکل( است؛ همچنین شايد سودمندی به هم پیوسته، يک شاخص خوب برای سطح 
همکاری و کمک موجود در درون يک اجتماع باشد و درنتیجه، شايد تا اندازه ای احتمال موفقیت راهبردهای کاهشی 

را ايجاد کند که نیاز دارد تا عملیات به هم پیوسته و منظم پذيرفته و اجرا شوند.

اجتماعی در درون  از مشاوره  به دست آمده  نیازهای   / نقش مديريت بحران شامل ترکیب و تطبیق دورنماها 
يک بافت راهبردی شده و تا جايی که ممکن است برای تهیه اطالعات و منابع الزم برای تقويت تفويض قدرت، 
خودياری و تاب آوری جست وجو می شود؛ بنابراين آژانس های مديريت بحران به عنوان مشاور جوامع عمل می کنند 
نه به عنوان هدايت کننده فرآيند تغییر؛ عالوه بر اين، شايد پذيرش يک راهبرد رشدگرا، برای ارتقای شايستگی و 
تاب آوری اعضای جامعه بافتی را آماده کند که موجب تاب آوری مداوم در طی زمان شود. نادر بودن خطرات، يک 
پیامد مهم دارد؛ برای نمونه: يک الگوی کمبود يا خسارت به راهبردهايی می انجامد که اعضای جامعه را به اينکه 
برای کاهش خسارت های ناشی از خطرات زلزله، پول خود را خرج تقويت يا اصالح خانه يا ساختمانشان کنند، 
تشويق می کند. از ديدگاه ديگر رشد، تمرکز روی سرمايه گذاری در اصالح ساختاری برای افزايش ارزش سرمايه ای 
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اموال، افزايش ارزش فروش دوباره يا کاهش هزينه های بیمه ای خواهد بود و اين يعنی نشان دادن منافع اجتماعی 
و شخصی که از انجام فعالیت های کاهش خطر معین به دست می آيد؛ بنابراين، اين روش از تمرکز روی ارزش 
سازگاری محلی و محیط و توسعه راهبردهای هدايت شده به سوی حفظ کیفیت درک شده زندگی در رابطه با فعالیت 

خطرات دفاع می کند.

 »ادامه تفويض قدرت قانونی و درنتیجه شايستگی هايی که تاب آوری را در برابر مصائب پی ريزی می کنند شامل 
ادغام سودمندی به هم پیوسته، توانايی های فائق آمدن بر مشکل و پشتیبانی از حس تعلق و هويت اجتماعی می شود. 
اين موضوع توانايی برای واکنش در برابر مصائب را طوری پرورش خواهد داد و تقويت خواهد کرد که خسارت و 
بی نظمی را به حداقل برساند و رشد را ارتقا دهد. اين موضوع از طريق پروژه ها و فعالیت هايی که مشارکت اجتماعی 
را در حل مشکل تقويت می کنند، به آسانی انجام می شود؛ اگر از همان ابتدا فعالیت اجتماعی بر يک حادثه خطرساز 

خاص استوار باشد، اين موضوع به طور ويژه ای اهمیت می يابد.« )رمضان زاده لسبوئی، 1393(

7-13- خصوصيات یک شهر تاب آور

امروزه برای درک ويژگی ها و خصوصیات شهرهای تاب آور مطالعات زيادی صورت گرفته است؛ برای نمونه: 
با عنوان »شناسايی مطلوب ترين استراتژی های بهبود تاب آوری  کای و همکاران )2011: 369-360( مطالعه ای 
اکولوژيکی در برابر سیل در مناطق آسیب پذير اکولوژيکی« را انجام داد؛ هرچند او در مطالعه تنها به بررسی عوامل 
سیالب در يک شهر کوچک پرداخت اما در مطالعه خود به اين نتیجه رسید که مسائل مديريت در تاب آوری بسیار 

مهم است:

توانايی تحمل شوک ها و ضربه های وارده از يک خطر به گونه ای است که آن خطرها تبديل به سانحه  •
نشوند )بنابراين احتمال شکست را کاهش دهد(؛

توانايي برگشت به عقب پس از سانحه )بنابراين بتواند پیامدهای شکست را کاهش دهد(؛ •

 امکان و فرصت براي تغییر و پذيرش پس از سانحه )بنابراين زمان موردنیاز براي بهبودي و همچنین  •
مقدار آسیب پذيری را کاهش دهد(.

»برای ايجاد شهرهای تاب آور با تأکید بر نقش مديران محلی، اشکال مختلف سرمايه نقش دارند که سرمايه 
اجتماعی با تأکید بر مؤلفه های اعتماد، شبکه ها و هنجارها يکی از انواع سرمايه تأثیرگذار می باشد. سرمايه اجتماعي 
تاريخچه ای بس طوالني و نامحسوسی در میان علوم اجتماعي دارا مي باشد. اولین کسي که اين اصطالح را به 
کار برد، هاني فان1 بود. بعدها جیمز کلمن2 نقش شرکت اجتماعي را در شکل گیري فرهنگ و تعلیم و تربیت شرح 
داد.« )قالیباف و همکاران، 1388: 13( »سرمايه اجتماعي مفهومي بود که مدتي از مباحث دور ماند، بعد از آن جین 

1- Hani fan
2- James coleman
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جاکوب1 در اواخر دهه 60 میالدی دوباره آن را مطرح ساخت؛ سپس لوري2 در دهه 70 و کلمن در دهه 80 میالدی 
 Woolcock,( داد.«  انجام  تحقیقاتی  فرانسوي  جامعه شناس  بورديو3  پیر  دادند؛ همچنین  تفضیل شرح  به  را  آن 
194 :2001(، »سرمايه اجتماعي يکي از ابعاد برجسته تحقیقاتي علوم اجتماعي است، اين اصول اجتماعي باعث 

تقويت افراد و گروه ها مي شود.« )بورديو، 1980: 45( »سرمايه اجتماعي با عضويت در گروه ها و انجمن ها، اهداف 
مدعي  پوتنام   )69  :2002 )پوتنام،  مي کند.«  تقويت  را  اجتماعي  توسعه  و  مشارکت  دموکراسي،  مثل  را  گروهي 
است که »شرکت در اجتماع مانند شبکه هاي رسمي و شبکه هاي غیررسمي جامعه، مرکز اصلي مفهوم سرمايه 
اجتماعي است.« )2000: 56( »سرمايه اقتصادی، انسانی، سرمايه فیزيکی و سرمايه طبیعی از انواع سرمايه های 
 Mayunga,( ».ديگر هستند که درمجموع به صورت يک سامانه در عملکرد اجتماعات تاب آور تأثیرگذار هستند
6 :2007( »سرمايه اقتصادي که درآمد پولي و ساير منابع مالي و دارايی ها و نیز تجلي نهادي آن يعني حقوق 

مالي را در برمی گیرد. سرمايه اقتصادي سیال تر است و به آسانی به سرمايه اجتماعي و فرهنگي تبديل می شود، 
)نوربخش، 1390: 112-111(  است.«  پرهزينه تر  فرهنگي  به سرمايه  اجتماعي  تبديل سرمايه  قابلیت  مقابل،  در 
»سرمايه انسانی بیشتر آموزش، مهارت و دانش مديران محلی در برابر باليای طبیعی را شامل می شود. آموزش 
و ظرفیت سازی کاهش خطرپذيری باليا در سطح سکونت گاه های روستايی به عنوان يکی از اصولی است که در 
فیزيکی شامل  )UNSDR, 2013( »سرمايه  گیرد.«  قرار  موردتوجه  بايد  پیوسته  باليای طبیعی  مديريت  فرآيند 
مسکن، امکانات عمومی و... است که آسان سازی در ارتباطات و حمل ونقل از زيرمجموعه های آن به شمار می رود 
و درنهايت، سرمايه طبیعی هم شامل منابع طبیعی، آب و اکوسیستم می باشد که در اين بخش بايد گونه های خاص 

)Mayunga, 2007: 6( )5 گیاهی و جانوری در برابر باليای طبیعی محافظت شوند.« )شکل

انسانی، مهارت،  انسانی در شهرها است. سرمايه  از مهم ترين خصوصیات شهرهای تاب آور، عملکرد سرمايه 
دانش و سطح اطالعاتی شهر را در ارتباط با بهبود وضعیت تاب آوری می سنجد. افزايش دانش و مهارت در برابر 
درک خطرات شهروندان، ارتقای توانايی در راستای توسعه راهبردهای کاهش خطر از مهم ترين ويژگی های شهر 
تاب آور می تواند دانسته شود که برای ايجاد اين وضعیت آموزش به عنوان يک اصل ضروری پیوسته مورد تأکید 

برنامه ريزان است.

 در رابطه با آموزش خطرات، اين فرآيند می تواند به وسیله آماده کردن شهروندان با طرح های خطری که چالش های 
توسعه  و همچنین  دهد  را شرح  می گیرد  برابر خطر صورت  در  اجتماع  به وسیله  که  رفتارهايی  و  فرصت ها  بالقوه، 
راهبردهای استفاده کردن از آن ها يا مديريت و احاطه کردن آن ها را شرح می دهند. نادر بودن پديده های خطرناک اين 
فکر را القا می کند که فرآيند بايد روی يکپارچه کردن آموزش خطرات با توسعه اجتماعی و حل مشکل، برای روبرو 
شدن با مشکالت موجود و هم زمان تمرکز کند. با تمرکز روی فرصت های رشد، اين طرح ها می توانند برای استخراج 
مشاهده های آن ها از خطرات و اطالعات و منابع موردنیاز و الزم برای فرموله کردن آن ها و پذيرش راهبردهای کاهشی 
1- Jine Jakoob
2- Glenn loury
3- Pierre Bourdieu
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سازگار با باورها، نیازها و اهدافشان، برای استفاده کردن، احاطه کردن يا به حداقل رساندن تقاضاها استفاده شوند. 
اين روش، منطبق کردن تنوع و توزيع گروه ها را در اجتماع نسبت به توجه به توسعه راهبردهای اطالع رسانی برای 
روبرو شدن با نیازهای همه گروه های ممکن، به وسیله آسان سازی دسترسی آن ها به اطالعات مناسب و بسیج کردن 
راهبردهای پیروز شدن بر مشکل به طور طبیعی، آسان تر می کند؛ همچنین اين فرآيند با چارچوب توسعه مديريت همه 
خطرات سازگار است. همان طور که شکل )7( نشان می دهد، برای ايجاد شهرهای تاب آور در برابر باليای طبیعی پنج 

سرمايه، اجتماعی، اقتصادی، انسانی، فیزيکی و طبیعی تأثیرگذار هستند.

 

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه اقتصادی

 سرمایه طبیعی

 سرمایه انسانی

سرمایه هایشکل آوریهای تابشاخص   

 سرمایه فیزیکی

هاشبکهاعتماد، هنجارها،   
در همکاری و هماهنگی سازیآسان  

در دسترسی به منابع سازیآسان  

بیمه، بهبود  افزایش ظرفیت، بهبود وضعیت
 سالمت و کاش فقر

افزایش دانش و مهارت در برابر درک 
توانایی  یخطرات اجتماعات محلی، ارتقا

کاهش خطر راهبردهایدر راستای توسعه   

ونقل، سازی ارتباطات و حملآسان
 تسهیالت تخلیه، افزایش امنیت

های زیست، حفاظت از گونهحفاظت از محیط
از در برابر طوفان و سیل زیست و محافظتمحیط  

گذاریسرمایه انداز،، پسدرآمد  

اطالعات، دانش، مهارت، آموزش  

، هافعالیتمسکن، امکانات عمومی، 
 صنعت

اکوسیستم ،آب، زمین ،منابع طبیعی  

شکل 5: درک و استفاده از مفهوم آوری در برابر بالیا با استفاده از رویکرد مبتنی بر سرمایه برای ایجاد شهرهای تاب آور

در سال های اخیر، اين رويکرد بسیار موردبررسی قرار گرفته است. راه حل های بسیاری زيادی هم برای ايجاد 
شهرهای تاب آور ارائه شده است. شکل )6(، هشت ويژگی شهرهای تاب آور را از ديدگاه گودزچالک مطرح می کند 
که اين ويژگی های عبارت اند از: تنوع، کفايت، خودمختاری، قدرت، وابستگی درونی، سازگاری، مازاد و همکاری. 
خودمختاری شهرها بر توانايی انجام فعالیت های مديريت شهری به صورت مستقل تأکید دارد. قدرت هم بر توانايی 
و مقاومت شهر در راستای مقابله با انواع باليا اشاره دارد و نیز همکاری و سازگاری بر میزان مشارکت شهروندان 
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و ديگر سودبران برای حضور در عرصه های مديريتی شهر، توانايی يادگیری از تجربه های ارائه شده از بايسته های 
ديگر برای ايجاد شهرهای تاب آور است.

 

 مازاد
هایسامانه شدهطراحی  هایمؤلفه با  سامانهبه  که چندگانه  دهدمی را اطمينان اين   در که 

.نشود نقص دچار سامانه کل مؤلفه، ازکارافتادگی يک صورت  

هایمؤلفه تنوع  خاص تهديد برابر يک در برای حفاظت مرکزی، مؤلفه يک برابر در چندگانه 

شدهديده تدارک انرژی مثبت نسبت شدهدادهتحويل  انرژی به   

 
 کفايت

صورتبه فعاليت انجام توانايي خودمختاری مستقل 
 

 حمالت يا مخاطرات، تحمل توانايي قدرت

 يکديگر از پشتيباني برای يکپارچه سامانه
 

هاربهتج از يادگيری توانايي ریپذيانعطاف و  به تغييرات نسبت 
 

هاانگيزه هایفرصت و  سودبران مشارکت گسترده برای چندگانه 
 

 وابستگی درونی

 سازگاری

 همکاری

) Godschalk, 2003شکل 6: ویژگی های شهرهای تاب آور )صالحی، 1390: 104، به نقل از

7-14- ضرورت ایجاد شهرهای تاب آور و اصول مدیریت و تاب آوری در شهرها

»شهرها، تمرکزگاه های اصلی جمعیت انسانی در دنیای کنونی به شمار می روند. جوامع شهری شاهد تحوالت 
زيادی بوده، انقالب اطالعاتی و ارتباطی، پیشرفت در زمینه های بهداشتی که به انفجار جمعیتی انجامیده است، 
استفاده بی رويه از منابع طبیعی، پیشرفت در زمینه های فناوری و کشف مصالح جديد ساختمانی، وابستگی شديد 
انسان به خودرو، هجوم روستايیان به شهرها در جست وجوی زندگی بهتر و شکاف بین جوامع فقیر و ثروتمند موجب 
بر هم زدن نظم کهن شهرها شده است. شهرها در پاسخ به افزايش جمعیت و گسترش شهرنشینی روستاهای 
اطراف را به انگیزه های اقتصادی – اجتماعی يا فیزيکی در خود می بلعند اما پس از مدتی مشکالت شهرها آشکار 
و مداخالت انسانی موجبات ناپايداری سکونت گاه های انسانی و شهرها می شوند.« )کريزک و پاور70:1389،1( »از 
نخستین انتقادها و اعالن هشدارها در باب وضعیت نابسامان شهرسازي معاصر چند دهه می گذرد؛ اگرچه منتقدين، 
طیف بسیار وسیع و متنوعي از سیاستمداران، جامعه شناسان، فرهنگ شناسان، دوستداران طبیعت و محیط زيست، 
معماران و شهرسازان را در برمی گرفتند؛ اين در حالي است که شهرسازي معاصر تا به حال نتوانسته ابزار هدايت 

1- Krezak and Power
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مناسبي جهت خلق محالتي که ويژگی های ممتازي دارند و بستر رشد و تعالي مردم و ساکنان خواهند بود، ايجاد 
چالش های  کنار  در   )2 روستا،1389:  و  )دانشپور  دهد.«  موجود  نیازهاي  رفع  جهت  در  مشخصي  پاسخ  و  کرده 
مطرح شده، شهرها پیوسته در معرض مخاطرات طبیعی هم قرار دارند. با توجه به ظرفیت محیطی شهرها می توانند 
در معرض زلزله، سیل، رانش،  خشک سالی و کم آبی و مخاطرات انسان ساخت مانند شکستگی سد قرار بگیرند که 
در صورت وقوع هر يک از مخاطرات و در نبود سامانه کاهشی، شهرها با آسیب پذيری در ابعاد مختلف کالبدی، 
زيرساختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرند؛ بنابراين ايجاد سامانه های کاهشی برای ساخت شهرهای 
تاب آور بايد موردتوجه برنامه ريزان و مديران شهری قرار گیرد. مديريت شهری فرآيندی پیچیده و همه جانبه است 
اما در راستای ايجاد شهرهای تاب آور در برابر باليای طبیعی در کنار بهبود شرايط کیفیت محیطی، میزان، شدت 
و حجم باليای طبیعی هم بايد موردتوجه قرار گیرد. در اين راستا 10 اصل مديريتی )شکل 7( پیشنهاد می شود. 
ويژگی اين اصول آن است که همه ابعاد از مديريت ريسک تا مديريت بحران را در برمی گیرد و مهم تر اينکه، بیشتر 
اصول مديريت ريسک را شامل می شود؛ يعنی بررسی و شناسايی ريسک های تهديدکننده و درنهايت به کارگیری 

روش های پیشگیری است.

در اصل اول از اصول ده گانه مديريتی، برای ايجاد شهرهای تاب آور که بر اصل سازمان دهی و هماهنگی توجه 
دارد، نماگرهايی مانند ارتباط بین شهروندان و مديران با تأکید بر مشارکت شهروندان وجود دارد و نیز میزان حمايت 

مديران شهری از سالخوردگان و کودکان و برنامه ريزی برای کاهش خطر موردتوجه قرار می گیرد.

در اصل دوم که تأکید بر تخصیص بودجه و منابع مالی برای شهروندان به ويژه شهروندانی که بیشتر در محدوده های 
خطر زندگی می کنند، دارد و خدمات مالی خرد، وام های کوچک مقیاس، بیمه و ايجاد مشاغل برای خانوارهای آسیب ديده 
و نیز معافیت های مالیاتی و عوارضی برای شهروندان آسیب ديده است. در اصل سوم، ارزيابی خطرپذيری هر يک از 

مناطق، نواحی و محله های شهری، ارزيابی منظم سالیانه و نیز سامانه های هشدار را در برمی گیرد.

در اصل چهارم، قوانین کاربری اراضی، مديريت زمین، نظارت بر ساخت بنا در مناطق پرخطر و اقدامات برای 
محافظت از زيربناها بايد موردتوجه قرار گیرد. در اصل چهارم، مراکز حساسی که مواقع بحرانی می توانند نقش ها 
و  عمومی  زيرساخت های  ديگر  و  مدارس  امنیت  می گیرد.  قرار  موردتوجه  باشند،  داشته  ديگری  کارکردهای  و 
قابلیت تغییرپذيری اين مراکز برای تبديل شدن به بیمارستان های موقتی و نیز اقامتگاه های موقت برای شهروندان 
کاهش  از  حمايت  برای  موجود  مقررات  ششم،  اصل  در  است.  پنجم  اصل  زيرمجموعه های  ديگر  از  آسیب ديده 
خطرپذيری با تأکید بر نظارت ساخت وساز و در اصل هفتم، آموزش شهروندان توسط نهادهای عمومی و مديريت 
شهری با هدف دادن آگاهی های الزم در مراحل مختلف مديريت باليای طبیعی موردتوجه قرار می گیرد. آموزش 
می تواند در سطوح مختلف تحصیلی و نیز به تفکیک بخش های رسمی و غیررسمی  باشد. در بخش های رسمی، 
مانند  جمعی  رسانه های  غیررسمی  بخش های  در  نیز  و  می يابد  الزام  مدارس  و  شهری  مديران  بین  هماهنگی 
صداوسیما، مطبوعات و برگزاری کالس های توانمندسازی در بخش های مختلف مديريت باليای طبیعی به تفکیک 
انواع باليا بايد مورد تأکید قرار گیرد. در برخی از موارد، باليای طبیعی در اثر نبود سامانه های کاهشی طبیعی مانند 
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اتفاق می افتد. در اصل هشتم اصول شهرهای تاب آور، مديريت منابع  جنگل ها، پوشش مرتعی، فرسايش خاک، 
طبیعی بايد به عنوان يکی از مهم ترين اصول اين بخش موردتوجه قرار گیرد. بازسازی منابع طبیعی تخريب شده، 
مديريت پايدار حوزه های سیل خیز، جلوگیری از ساخت وساز در مناطق با شیب زياد و نیز جلب مشارکت شهروندان 
و اجرای قوانین ساخت وساز برای ايجاد ساخت وساز در حاشیه رودخانه و ديگر مناطق پرخطر. ايجاد سامانه های 
هشدار برای باليايی که قابل پیش بینی هستند و اصول بازسازی برای مناطقی که در معرض تخريب قرار گرفته اند 

هم به عنوان دو اصل نهم و دهم بايد موردتوجه قرار گیرد.

 

و هماهنگی یدهسازمان  
 

 

 

 

 

 

 عملکرد
 مدیران

 

 

 

 

 

ایجاد 
های مکان
 آورتاب

در محدوده خطررای مناطق شهری تخصیص بودجه و منابع مالی ب  

هاپذیرییبآسو  مخاطرات اطالعات مربوط به ینرسا روزبه  

 مدیریت و محافظت از زیربناها

 امنیت مدارس و مراکز درمانی

و کاربری زمین وسازساختقوانین   

شهروندانآموزش   

 محافظت از محیط طبیعی

توان مدیریت بحران هشدار هایسامانه  

 اقدامات بازسازی

آورایجاد شهرهای تابستای مدیریتی در را گانهدهاصول   

 اصل اول

سوماصل   

پنجماصل   

چهارماصل   

دوماصل   

هفتماصل   

ششماصل   

هشتماصل   

نهماصل   

دهماصل   

شکل 7: اصول ده گانه مدیریتی برای ایجاد شهرهای تاب آور
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8- نتيجه گيری

مخاطرات طبیعی بر اثر فرآيند رابطه انسان با محیط تعريف می شود؛ وگرنه پديده هايی که خطر نامیده می شوند، 
بر  محیطی  فشار  چیرگی  زمان  از  شايد  و  قديم  زمان های  از  که  فرآيندی  است.  طبیعت  رايج  و  معمولی  رفتار 
جغرافیا حاکم بوده است. مجموعه ای از عوامل مانند سامانه های زيرساختی-بهداشتی، پروژه های صنعتی، تسهیالت 
حکومتی و امروزه فضای الکترونیک شهرها را با تراکم بااليی روبرو ساخته است. شهری شدن سريع، خود نوعی 
مخاطره به شمار می رود و افزايش رفاه شهروندان زمینه را برای رشد بیشتر در آينده فراهم می کند. تغییر طبیعت 
اطراف شهرها و تغییر کاربری گسترده برای تأمین زمین کافی برای مسکن و ديگر زيرساخت های عمومی، زمینه را 
برای وقوع باليای طبیعی فراهم ساخته است. تراکم باالی جمعیت و ديگر سرمايه ها میزان آسیب پذيری شهرها در 
برابر انواع باليای طبیعی را افزايش داده است و در صورت نبود سامانه کاهشی قوی در مواقعی که باليای طبیعی 
درجه  بازهم  باشد،  معیوب  شهرها  زيستی-اجتماعی  ساختار  اگر  می شود؛  آسیب پذير  به سرعت  شهر  بیفتد،  اتفاق 
آسیب پذيری افزوده می شود. در اين راستا برای بازتوسعه، مناطق شهری با محوريت باليای طبیعی بايد موردتوجه 
قرار گیرد يا شهر بايد از میزان تاب آوری مطلوبی در برابر باليا بهره مند شود. بررسی ادبیات مرتبط با تاب آوری در 
برابر باليا بیانگر آن است که امروزه نظريه پردازان در ارتباط با اين واژه، نظرات مختلفی را ارائه کرده اند اما نکته 
مهم در بررسی تعاريف مرتبط با تاب آوری بیانگر آن است تاب آوری مقیاسی است که بیانگر انعطاف پذيری جوامع 
در برابر مخاطرات محیطی را بیان می کند؛ همچنین بر اساس ديدگاه جغرافیايی، مکان های مختلف با توجه به 
انواع مخاطرات و  برابر باليای طبیعی هستند. به دلیل  موقعیت قرارگیری خود دارای تاب آوری های متفاوتی در 
ويژگی های متفاوت مکانی به سختی می توان يک درک کلی و واحد از تاب  آوری مناطق جغرافیايی مختلف به دست 
آورد اما بايد به طور پیوسته، تاب آوری در برابر باليا موردتوجه قرار گیرد و تاب آوری مناطق آماده خطر بهبود پیدا 
کند. تجزيه وتحلیل تاب آوری باليا نیازمند اطالعات فیزيکی و اجتماعی- اقتصادی نقاط بسیاری است که هريک 
دارای موقعیت جغرافیايی بی مانند است. انديشمندان علوم مختلف تالش کردند که تاب آوری را با ديدگاه تخصصی 
خود تعريف کنند. بیولوژيست ها، انديشمندان علوم اجتماعی، روان شناسی و جغرافیدانان با ديدگاه های تخصصی 
برای  مکان محور  مدل  کنند.  تحلیل  را  تاب آوری  و شاخص های  معیارها  و  مفهومی  ابعاد  که  کردند  تالش  خود 
درک تاب آوری جوامع محلی در برابر باليای طبیعی، يکی از زمینه هايی است که توسط انديشمندان جغرافیايی 
موردمطالعه قرار گرفت. برای ايجاد شهر تاب آور بايد بايسته هايی موردتوجه برنامه ريزان و مديران شهری قرار گیرد.

سازمان دهی و هماهنگی با تأکید بر بهبود دانش و تجربه، مشارکت همه جانبه شهروندان، يکی از بايسته هاست 
و نیز تخصیص بودجه و منابع مالی برای مناطق شهری که در محدوده خطر قرار دارند که اين حمايت می تواند 
کاهش  برای  سرمايه گذاری  نقدی،  کمک های  بیمه،  و  اعتبار  و  پس انداز  طرح های  کافی،  مالی  منابع  شامل 
خطرپذيري خانوارها و مشاغل باشد. به روز رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیب پذيری ها با تأکید بر ارزيابی 
آسیب پذيری ها، ارزيابی های خطرپذيري پیوسته بايد توسط متخصصان انجام شود. مديريت و محافظت از زيربناها 
با تأکید بر ممنوع کردن ساخت وساز در محدوده رود و مسیل ها، سیاست های استفاده از زمین، ارتباطات، تأسیسات 
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و زيربناهای عمومی و محافظت از سیل بند به ويژه برای شهرهايی که پیشینه وقوع باليا را دارند. قوانین ساخت وساز 
و قوانین بهداشت و امنیت، الزام به عقب نشیني و جابه جايي ساختمان ها، ضوابط فني، اصول و الگوهاي ساخت وساز 
همراه با نقشه، تغییر کاربری حواشی رودخانه و طرح های حمايتي و تشويقي مانند وام مسکن براي مقاوم سازي و 
بهسازي هم می تواند در ارتقای تاب آوری يا در ايجاد شهرهای تاب آور نقش داشته باشد. با توجه به اهمیت مباحث، 
آموزش در سطوح مختلف جامعه با هدف حفظ امنیت به ويژه در زمان وقوع باليای طبیعی و شرايط پس از وقوع، 
اهمیت بیشتری دارد. مهم ترين اقداماتی که مديران شهری در اين زمینه می توانند انجام دهند عبارت اند از: آگاهی 
و برنامه هاي آموزشی درباره کاهش خطرپذيری، برنامه هاي آموزشی براي مقامات محلی و مديران جامعه، برنامه ها 

و تمرين های تخلیه.

درنهايت، در راستای تاب آوری شهری به لحاظ رويکردی و بر اساس قوانین موجود در کشور ابتدا بايد میزان 
تاب آوری در ابعاد مختلف با تأکید بر شاخص ها و معیارهای قابل سنجش مورد واکاوی قرار بگیرد.

درواقع شناسايی  قرار گیرد؛  بايد موردتوجه  تاب آوری  ارزيابی  برای  ترکیبی  ايجاد شاخص های  راستا،  اين  در 
متغیرهايی است که مرتبط هستند. نقاط ضعف و قوت شاخص های ترکیبی بر اساس کیفیت متغیرهای انتخاب شده 
است. معیارهايی برای حصول اطمینان از کیفیت متغیرها در درون ادبیات شاخص ها گسترده هستند. تاکنون هیچ 
مجموعه ای از واحدی از شاخص های تثبیت شده يا چارچوب هايی مشخص برای کمی سازی تاب آوری خطرات وجود 
ندارد؛ بااين همه، اجماعی در جامعه پژوهشی وجود دارد که تاب آوری را يک مجموعه چندوجهی معرفی کرده است 
که شامل عناصر اجتماعی، اقتصادی، نهادی، زيرساختی، اکولوژيکی و جامعه می شود اما نکته مهم اين است که 
ابتدا بايد مبانی نظری موردتوجه قرار گیرد و در ادامه، طراحی شاخص ها و متغیرها انجام می گیرد. انتخاب متغیر به 

دو دلیل صورت می گیرد:

توجیه مبتنی بر ادبیات موجود در ارتباط با تاب آوری؛. 1

در دسترس بودن داده های کیفی و کمی.. 2

تقاضا برای سیاست مبتنی بر تصمیم گیری منطقی در تاب آوری شهرها بر اساس شاخص ها انجام می گیرد. 
شاخص مطلوب کارايی و تعهد و لزوم بهره مندی از مقیاس های دقیق را افزايش داده اند. مقیاس هايی را که بر اساس 

آن ها تصمیمات گرفته شوند و تأثیرات آن ها مورد ارزيابی قرار بگیرد.

آن شده است که تالش های گسترده ای  اکوسیستم موجب  تغییرات  و  درباره خسارات محیطی  نگرانی  دوم، 
برای کنترل و ارزيابی روندهای موجود صورت بگیرد؛ درنهايت، جنبش های اجتماعی و گروه های مختلف به کارايی 

شاخص ها در زيرفشار قرار دادن دولت ها و نهادها برای عملکرد بهتر پی برده اند.

دوام پذيری شاخص ها،  درباره  دارد.  اشاره  به چیزی  يا  کند  به چیزی جلب  را  توجه  است که  شاخص چیزی 
مقیاس های کمیتی محاسبه کننده روند پیشرفت به سوی هدف معین يا دور شدن از آن هدف است يا مقیاس هايی 
قرار می گیرند. شاخص ها طراحی  مورداستفاده  پیچیده  يا عملکرد سامانه  روند  موقعیت  توصیف  برای  هستند که 
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می شوند و مورداستفاده قرار می گیرند. تا جنبه های گوناگون تاب آوری را نشان دهند و اهداف بسیاری را پوشش 
و  کنترل کننده  سامانه های  به عنوان  همچنین  و  آينده  روندهای  پیش بینی  اساس  شرايط  تعیین  ازجمله:  می دهند 
هشداردهنده عمل می کنند، می توان از شاخص ها برای مقايسه بررسی عملکرد و بهبود درک آماری استفاده کرد؛ 
عالوه بر اين، شاخص های تاب آوری برای کمک به فرآيند تصمیم گیری قابل استفاده هستند و برای تغییر سیاست ها 
اندازه گیری  آنچه  نقد شده اند که  نظر  اين  از  اين، شاخص ها  بر  قرار می گیرند؛ عالوه  مورداستفاده  ابزار  به عنوان 

می کنند، بیشتر از اين اصل پیروی می کند که آنچه می توان آن را اندازه گیری کرد نه آنچه بايد اندازه شود.

بنابراين يکی از مهم ترين وظايف مديريت شهری، ايجاد پايگاه اطالعاتی و طبقه بندی شاخص هايی است که در 
فرآيند سنجش تاب آوری مورداستفاده قرار می گیرد. در کنار انتخاب، طبقه بندی شاخص ها و متغیرها بايد مدل هايی 
باشد که بتوان مجموعه از شاخص هايی را که در برخی از موارد به لحاظ ماهیتی با يکديگر متفاوت هستند، مورد 
تاب آور،  ايجاد سکونت گاه های  برای  در دو گروه کالن کمی و کیفی طبقه بندی می شوند.  قرار دهد که  ارزيابی 
مطلوبی  مدل های  هرچند  نمی گیرد؛  نظر  در  تعاملی  به صورت  را  بازيگران  همه  مورداستفاده،  مدل های  متأسفانه 
تنها عملکرد مديريتی را موردتوجه قرار  اما  را در نظر می گیرند  ابعاد  با اصول ده گانه همه  هستند )شکل 7( که 
می دهند و مدل هايی هم هستند که تنها جوامع را در برمی گیرند اما مدل پیشنهادی زير )شکل 8(، هر دو گروه را در 
نظر می گیرد. ارکان مدل مرکب از چهار رکن اساسی است که شامل مشارکت و تعامل، رهبری و اعتماد اجتماعی 
است و رکن دوم، شبکه ای از روابط سودبران است که می تواند در زمان وقوع باليای فرآيند تاب آوری را بهبود 
بخشد. شبکه ها در ارتباط با سرمايه اجتماعی شکل می گیرند و می توانند شبکه ای را به وجود بیاورند که در راستای 
تاب آوری شهری آشنا به وظايف خود هستند و در مواقع ضروری می توانند ايفای نقش کنند. رکن بعدی، يادگیری 
و نوآوری و آموزش بخش عمومی است که يکی از چالش های اصلی مديريت شهری در راستای ايجاد شهرهای 
تاب آور است و درنهايت، ديگر بازيگران هستند که سطح مختلف برنامه ريزی و مديريت شهری حضور دارند و بايد 
آمادگی رويارويی با باليا را داشته باشند که می تواند شامل مديران سطوح مختلف، شهروندان با وظايف متفاوت، 

آسیب ديدگان يا در معرض قرار داشتن، مراکز امنیتی و نهادهای مديريت بحران باشد.

 

آوریتاب  

 توانایی خود سازماندهی، یادگیری و انطباق

 مشارکت و همکاری
اعتماد و سرمایه اجتماعی، رهبری  

 نهادهای چندالیه
سطوح مختلفبازیگران بسیار در   

 یادگیری و نوآوری
 آموزش بخش عمومی

 

 
شبکهدهی و خودسازمان  

)Djalante, 2012: 29-28( شکل 8: ارتباط تاب آوری و مدیریت
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