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 چکیده
، پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خساارت بای یا     های مرتبط با مخاطرات وهشهای اخیر بیشتر پژ در سال

 توساۀ  های مادیریت ساوانو و    ها و نظریی اند. بر این اساس دیدگاه آوری اجتماع محلی تغییر داده تر تاب مدل جامع
تواناایی   هاا،  ان مقاومات سیساتم  آوری میز تابآور در برابر مخاطرات طبیۀی هستند.  ایجاد جوامع تاب در پیپایدار 

آنها در تحمل تغییر و اختالل و تداوم روابط موجود بین افراد یا متغیرهاست. این تحقیق با در نظار گارفتن یناین    
آوری شهرستان دماوناد در برابار مخااطرات طبیۀای پرداختای اسات.        آوری بی ارزیابی رویکرد تاب تۀریفی برای تاب

پاذیر و رویکارد    ، کنشکنشگراند. گروه اول شامل رویکرد  شدهم آوری بی یهار گروه تقسی تابترین رویکردهای  مهم
عملکارد و   عناوان  بای آوری  آمادگی، تااب  عنوان بیآوری  گروه دوم نیز شامل سی رویکرد تاب ؛سازگار و گسترده است

یهاارم   و گروه کند؛ می  آوری را بی دو رویکرد بخشی و کلی تقسیم گروه سوم رویکردهای تاب ؛اثر است آوری بی تاب
ایان پاژوهش براسااس ایان     اسات.   ۀادی یندبُآوری و تۀاادل   آوری و تۀادل جهانی، تاب نیز شامل رویکردهای تاب

را  الزمهاای   داده ،تصاادفی  تحقیاق بای شایوة     پیمایشی و با تکمیل پرسشنامی در سطو منطقا  ةبی شیو رویکردها
تاا   گرفتای بنادی انجاام    ها برای هار دساتی   داده است. تحلیل کردههای آماری بررسی و تحلیل  آوری و با روش جمع
ر گاروه  آوری این منطقی د تۀیین شود. نتایج حاکی از آن است کی رویکرد تاب در هر گروه تحقیق  آوری منطق تاب
آوری بخشای و در گاروه یهاارم     تااب  عملکرد، در گاروه ساوم   عنوان بیری آو تابدر گروه دوم  و ،است کنشگراول 

 ر منطقی حاکم است.بآوری و تۀادل جهانی  رویکرد تاب

 .کنشگرتۀادل جهانی، عملکرد،  آوری، تاببخشی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

هاای   ل آسای  سان بوده و نسل بشری هماواره متحما  همیشی در طول تاریخ همراه ان مخاطرات

رویادادهای فیزیکای و    عناوان  بای  مخااطرات . در تحقیقاات علمای   ]23[ است  آنها بودهناشی از 

زیست هستند.  ناپذیر از طیف روابط بین مردم و محیط اند کی بخش جدایی اجتماعی تۀیین شده

ها و جوامۀی است  های مکان ای از ویژگی طبیۀی مشخصی مخاطراتمۀتقد است کی اکثر ت هیو

را شاامل رواباط باین     مخااطرات  تاسمی هاولیو کی یدرحالد. نده در آنجا رخ میاین حوادث کی 

هاای   هاای فرهنگای، نظاام    نیروها یا عوامل طبیۀی، ساختار قدرت، قراردادهای اجتماعی، ارزش

. در هار واورت،   ]13[داند  های اساسی اجتماعی و فرهنگی می ویژگی ةکنند اعتقادی و منۀکس

نجار بای ناابودی و فقار     است کای م نحوی  بی مخاطراتاساسی این است کی گاه شدت این   نکت

 ةمخااطر تحت عناوان   ، سیل و ...همچون زلزلی مخاطراتیبنابراین با آنکی  .]14[ دشو جوامع می

زندگی  خصوص بیطبیۀی  شوند، گاه این طبیۀی بودن بی اختالل در روندهای طبیۀی مۀرفی می

وقاوع بلکای باا      در لحظا  تنها نیشوند کی  کننده محسوب می د و وقایۀی تهدیدشو منجر میبشر 

 . ]1[شوند  توجی بی عواق  آن در بلندمدت بی خسارات فیزیکی و اجتماعی منجر می

های مرتبط با مخاطرات و سوانو، پارادایم خاود را از مادل    های اخیر بیشتر پژوهش در سال

ایان   بر. ]5[ اند آوری اجتماع محلی تغییر داده تر تاب دل جامعکاهش تلفات و خسارت بی ی  م

ر در برابر آو ایجاد جوامع تاب در پیپایدار  توسۀ های مدیریت سوانو و  ها و نظریی دیدگاه اساس

نیز تمرکز عمده بر  مع در برابر مخاطراتآوری جوا ب در بررسی تا. ]2[مخاطرات طبیۀی هستند 

رغام مطار     و علای  ها باوده اسات   ی جامۀی از این شاخصها و سنجش برخوردار تۀیین شاخص

 آوری تاب بی تۀیین رویکردهای ملی  تاکنون در پژوهش ،آوری بودن رویکردهای متنوع برای تاب

در پای تۀیاین رویکارد     بررسای حارار   ،بی این ماورد بنابراین با توجی جامۀی توجی نشده است. 

 است. مخاطرات طبیۀیدر برابر  یۀنی شهرستان دماوند منطق  تحقیقآوری  تاب

 آوری تاب

وجود نادارد، یۀنای زماانی کای     میالدی  1818آوری در آثار علمی تا سال  ای از کاربرد تاب هیچ نشانی

وی توریو داد کی یرا برخی از انواع یاوب بادون   ؛ کار برد یرا برای توویف ملکی یوبی بآن  تردگلد

واطال   ا ،اماا بای اساتناد بسایاری از مناابع       .]22[شکستن قادر بی تحمل بارهاای سانگین هساتند    

 «های اکولاوییکی  آوری و پایداری سیستم تاب»ای با عنوان  آوری را نخستین بار هولینگ در مقالی تاب

آوری را یناین   وی تااب . ]9، 18، 25، 26، 29، 33[ زیسات مطار  کارد     در محایط  1970ده  در 

در تحمل تغییر و اختالل و تاداوم رواباط    ها و توانایی آنها ان مقاومت سیستممیز» :تۀریف کرده است
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و مۀتقد است کی این مفهوم یاریوب تحلیلی مفید و جدیادی را اراهای    «موجود بین افراد یا متغیرها

ها در رویاارویی باا جهاان متغیار      ها و اکوسیستم افراد، جوامع، سازمانمقابل   ةو حاکی از نحوکند  می

نگ شامل سی ویژگی مهام بارای یا  سیساتم محیطای      هاست. تۀریف هولی ها و عدم قطۀیت یالش

بر عادم تجاانس    تأکیدانطباق با   های یندگان آور است: توانایی تحمل تغییر و مقاومت، استراتژی تاب

تۀااریف مختلاف    1در جادول  . ]21، 22، 26، 29[ ی با عدم قطۀیات هگیری در مواج و قابلیت تصمیم

توان نتیجی گرفات   آوری می از تۀاریف و مفاهیم مختلف تابخالوی،  طور بیآوری اراهی شده است.  تاب

آوری مفهاومی بسایار سااده نهفتای اسات؛ شارایط متغیار و مقاومات در برابار           کی در قل  تفکر تاب

آن از سی بۀد قابال  زمین  ها، تمرکز و  از لحاظ ویژگی نیز آوری های متفاوت مفهوم تاب تغییرات. جنبی

   .]8، 26[ (2بررسی است )جدول 

شاده از   آوری ویژگی بازگشت بی گذشتی است کی در برخی از تۀاریف اراهی تاب زمین مهم در   نکت

رساد   می نظر بیذکر این نکتی رروری  زمینی،خورد. در این  بی یشم می آنلغوی ریش  این اوطال  و 

 ،کی عملکرد پس از وقوع بحران ممکن است از نظر کیفی مۀادل باا عملکارد پایش از بحاران نباشاد     

  و سازگاری باا محایط تغییریافتای راروری اسات. در ایان زمینای اواطال         تطبیقزمانی کی  ویژه بی

بر ساتتام  یاازدهم عمده پس از حمالت تروریستی  طور بیقابل اشاره است کی  "ورۀیت عادی جدید"

تهدیاد مساتمر تروریسام،    بار  ظرفیات آمریکاا در انطبااق     ، یۀنی هنگامی کی مردم دربارةرواج یافت

 .]25[های امنیت بیشتر اندیشیدند  الزامات و تشویش

 آوری تاب هایبرخی تعریف .1جدول 

رو شادن باا تهدیادی     یحالات عاادی پاس از روبا    مۀنای توانایی کسی یا ییزی در مقابلی با شرایط دشوار، بازیاابی و بازگشات بای     بیاین اوطال  

 .]26[آوری شامل مفاهیم آگاهی، تشخیص، ارتباط، واکنش و بازیابی است  غیرعادی، دشوار و اغل  غیرمنتظره است. تاب

 .]20[دهند  ای عمده سازگاری مثبتی از خود نشان می ای سخت یا رربی رغم تجربی فرایندی پویا کی افراد علی

 .]31[ کند حفظهای اولی را  کی عملکرد، ساختار، هویت و واکنش طوری بیاختالل و سازماندهی مجدد  جذب درظرفیت سیستم 

 .]28[و انطباق  هی با اختالل و توانایی بقادر مواج اش رفتاریتوانایی سیستم در حفظ ساختار و الگوهای 

 .]6[ن آنا  های اجتماعی بی پایی واردشدههای خارجی  توانایی مقاومت جوامع در برابر رربی

خاتالل اجتمااعی و   بای حاداقل رسااندن ا    در زمین سوانو، اجرای اقدامات بازیابی  آثارتوان واحدهای اجتماعی در تۀدیل مخاطرات ازجملی کاهش 

 .]10[رات آتی تۀدیل آثار مخاط

 .]25[عملکردی و سازگاری پس از وقوع رویدادی مخرب  های انطباقی در مسیر مثبت ای از ظرفیت فرایندی مرتبط با مجموعی

سوانو بدان مۀناست کی محلی بدون کم  گسترده از منابع امداد خارجی قادر بی تحمل وقایع طبیۀی شادید بادون خساارات     زمین آوری در  تاب

 .]17[وری یا کیفیت زندگی باشد  گسترده، کاهش بهره

تارین زماان ممکان     های ی  سانحی یا بحران و بازگشت بی شرایط مناسا  در کوتااه   آوری توانایی بی حداقل رساندن هزینی از دیدگاه اقتصادی، تاب

 .]16[است 

 .]11[ن است رفتار قادر بی تحمل آ ةکنند میزان اختاللی کی سیستم قبل از تغییر ساختارش از طریق فرایندها و متغیرهای تغییردهنده و کنترل
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 آوری های تاب. برخی تعریف1جدول ادامۀ 

شرایط متغیر و مقاومات و بازیاابی ساریع در پای اخاتالل       آوری توانایی آمادگی و انطباق بر تاب ،حیاتی های زیرساختآوری  امنیت و تاب زمین در 

 .]27[است 

 .]24[ریزی، جذب و تحمل، بازیابی یا سازگاری با حوادث غیرعادی بالقوه یا واقۀی  توانایی آمادگی و برنامی

ها و حوادث و بازیابی سریع و بازسازی خدمات رروری با حداقل آسی  بی امنیات و ساالمت عماوم، اقتصااد و امنیات ملای        قابلیت تۀدیل ریس 

]7[. 

در طاول بحاران و    اساسای آن قابلیت مقاومت یا جذب اثر مخاطره از طریق مقاومت یا سازگاری کی جامۀی را قادر بی حفظ ساختارها و عملکردهای 

 .]30[سازد  بازگشت بی شرایط قبل یا بازیابی می

 آوری سه جنبه از تاب .2جدول 

 زمینه تمرکز ها ویژگی ها  جنبه

 مهندسی

 بازگشت بی حالت یا

کارکرد اولیی پس از 

 وقوع اختالل

 وابستی بی تۀادل پایدار بازیابی، پایداری

 اکولوییکی

ظرفیت کاهش و 

تحمل رربی، تداوم 

 عملکرد

 پایداری، نیرومندی

اندازهای پایدار و  یشم

مطلوب مطابق با 

 زیست محیط

 -اجتماعی

 اکولوییکی

کنش اختالل و  برهم

سازماندهی مجدد، 

 تداوم و توسۀی

مقاومت، سازگاری، 

 یادگیری، نوآوری

سیستم، یکتاری  بازخورد 

 تۀامالت پویای متقابل

 ]25، 26، 29، 33[منابع          

بادین دلیال کای     ،اول :آوری بی دو دلیل هدفی مهم اسات  تابشده،  بیانبا توجی بی تۀاریف 

 -آوری  نیسات، تااب   پاذیر  بینای  کامال پایش   طاور  بیهای اجتماعی و فنی  پذیری سیستم آسی 

راروری اسات. اگار ماا      در برابر مخااطرات  -بار با تغییرات بدون ناکامی فاجۀی توانایی سازگاری

هایماان بارای    قاادر بای هادایت سیساتم     ،وقوع سانحی مطلع باشیم از زمان، محل و نحوة یقاًدق

با عدم قطۀیت همراه  ریزی برای مخاطرات برنامی کی ازآنجامقاومت در برابر آنها خواهیم بود. اما 

مقابلا  کاراماد   با توان ای  روشن نیست، طراحی جامۀی یادشده سؤاالتاز  ی  یچهو پاسخ  است

هاای   نسبت بای مکاان   مخاطراتآور در برابر  ها در جوامع تاب مردم و سرمایی، رروری است. دوم

رنااد. در پایدارت گمااان باایهااای غیرعااادی  پااذیری در براباار رااربی فاقااد سااازگاری و انۀطاااف

، منابع انریی از جملای بارق کمتار قطاع     ریزند می ها کمتر فرو آور، ساختمان های تاب سکونتگاه
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، مار  و وادمات کمتار رخ    گیرد میها و مشاغل کمتر در مۀرض ریس  قرار  ، خانواده شود می

 .]17[شود  و ارتباطات و هماهنگی کمتر دیار رۀف میدهد  می

، تۀامال باین افاراد و محایط، یگاونگی      پویاهای  درک سیستمهایی را برای  آوری روش تاب

. رویکردهاای  سازد ابۀاد اجتماعی جوامع فراهم میجوامع با مخاطرات طبیۀی و تبیین  سازگاری

پایاداری   عناوان  بای آوری  خالوی بی سی رویکرد اوالی تااب   طور بیتوان  آوری را می اخیر بی تاب

 عناوان  بای آوری  بازگشت بای گذشاتی(؛ و تااب    عنوان بیابی )بازی عنوان بیظرفیت بافر(؛  عنوان بی)

اکانش  تواناایی ایساتادگی، مقاومات و و    ،مشاترک آنهاا  جنب  رگونی و خالقیت تقسیم کرد )دگ

آوری یا  جامۀای )فارد یاا      تااب  ،های پایاداری و بازیاابی   دیدگاهمثبت بی فشار یا تغییر است(. 

بای  کای آن را قاادر   گیرناد   در نظار مای  جامۀای  ذاتای  مشخص   وورت بیسیستم اکولوییکی( را 

دارند کای جامۀای    تأکیدها بر این  سازد(. این دیدگاه سازد )یا نمی میبا ی  عامل فشار سازگاری 

 عناوان  بای آوری  آور نیست؛ اما در رویکرد ساوم یۀنای تااب    آور است یا تاب ی  کل تاب عنوان بی

آوری اجتمااعی   شاود. تااب   یکی روشان مای  آوری اجتمااعی و اکولاوی   دگرگونی تفاوت بین تاب

ظرفیت قوی افراد برای یادگیری از تجارب و شرکت آگاهانی در یاادگیری در تۀامال باا محایط     

گیرد؛ بنابراین این دیدگاه بای نقاش افاراد در شاکل دادن بای       اجتماعی و فیزیکی را در نظر می

 .]4[دهد  اهمیت خاوی می "خط سیر تغییر"

 آوری ب رویکردهای تا

 [Reactive] پاذیر  و کنش [Proactive] کنشگرآوری شامل رویکردهای  دو رویکرد اولی در تاب

پاذیر باا اساتحکام     کانش  آوری متکی بای تااب  جامۀ  کلین مۀتقد است کی زمینی است. در این 

 ،رود سمت آینده پایش مای   بی هابخشیدن بی ورع موجود و مقاوم ساختن سیستم در برابر خطر

آوری کنشگرایانی در تالش برای ایجااد سیساتمی اسات کای یاارای       ای با تاب جامۀی کی  درحالی

 کنشاگر ای با رویکارد   مۀتقدند جامۀی ]12[. دورز و هندمر ]3[سازگاری با شرایط جدید را دارد 

ای کای تغییار را    . مثال جامۀای  شاود  مای محیطی وخیم مواجی  زیاد با مشکالت زیست احتمال بی

یابد. این رویکرد مادیریتی مۀماول در جهاان وانۀتی      میسازگاری ط جدید و با شرای دپذیر می

شود. در  میمنجر ای بدون تغییر اساسی  بی تغییر حاشیی کنشگرآوری با رویکرد  غرب است. تاب

برای اکوسیساتم یاا عماوم ماردم راروری نیسات. از        لزوماًآوری هر تغییر اساسی  ع تاباین نو

. بی همین دلیال آنهاا   مدت و مورد نظر نخبگان مرتبط است کوتاهآوری با مساهل  ی این تابیسو

زمینا   گساترده کای در   و ساازگار  آوری  تااب نوعی ؛ کنند آوری را پیشنهاد می تاب نوع سومی از 

پردازد. ایان ناوع از    محیطی می مستقیم بی علل اساسی مشکالت زیست طور بیآوری  تقویت تاب
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د. کنا  مدت اتخااذ مای   تی جدید را برای ایجاد تغییر طوالنیآوری ساختارها و نهادهای عملیا تاب

 دهد مییا آنها را تغییر گذارد  میطرز یشمگیری هنجارها را کنار  بیآوری سازگار و گسترده  تاب

بار   گیارد. ساازگاری و گساتردگی عاالوه     کاار مای   یریزی با  و مۀیارهای بلندمدتی را برای برنامی

نظر ناپایدار و از  ،آوری . این نوع از تاباستی نیز یها ا و هزینیه شامل یالش ،برخورداری از مزایا

گیاران بایاد بای یااد داشاتی       خطر افراط در آن وجود دارد؛ تصامیم  زیرا ،مد استااقتصادی ناکار

 و ممکن است بی مسیر اشتباه منجر شوند. نیستند باشند کی تمام تغییرات مطلوب و مثبت 

 عناوان  بای آوری  کناد: تااب   پیشانهاد مای  آوری  را برای تاب یپیوست هم بیوع دو ن ]15[فاستر 

آوری را  شاید هم هر دو نوع ایان تااب  و عملکرد. جوامع شاید یکی  عنوان بیآوری  آمادگی و تاب

 عناوان  بای آوری  آمادگی شامل ارزیابی و آماده بودن اسات. تااب   عنوان بیآوری  داشتی باشند. تاب

آوری را داشتی  عملکرد شامل واکنش و بازیابی است. جوامۀی کی ترکیبی قوی از این دو نوع تاب

د. ینین جوامۀی احتمال موفقیت بیشتری در مقابلای باا   برخوردارنای  آوری آگاهانی باشند از تاب

زیاابی و  ار خا  آوری عملکردی با دارا بودن واکنش و بازیابی در  ها دارند. جوامۀی با تاب اختالل

توانناد بای کسا  موفقیات یاا       آوری گذار دارند. آنها با مدیریت یا  ساانحی نمای    آمادگی؛ تاب

اشااره  اثر بی آمادگی قاطع و واکانش و بازیاابی راۀیف     آوری بی . تابوانمود کنندشانسی  خوش

باار یاا دیاار     آوری غفلات  تااب  ،دارد. مناطقی با رۀف عملکردی در آمادگی و واکنش و بازیابی

 گذارند.   سامحی را بی نمایش میم

آوری بخشای بار    شاوند. تااب   آوری بخشی و کلی تمایز قاهل می بین تاب ]32[واکر و سالت 

وری خااک   محیطای بارای مثال بهاره     عناور خاوی از سطو  ذخایر سیستم اجتماعی یا زیست

ی نیسات.  ای واحاد بارای پایاداری کااف     آوری تنهاا در زمینای   ، تااب  ایان  تمرکز دارد. باا وجاود  

آوری کلای   دهد. تاب آوری سایر ابۀاد را کاهش می هدف، تابزمین  آوری  سازی ورف تاب بهینی

 محیطی برای حصول پایداری در نظر گرفتی شده است.  زیست -سیستم اجتماعی

آوری و  تااب آوری و تۀادل جهانی،  کند: تاب می آوری را مۀرفی نیز دو نوع تاب ]19[گاندرسون 

محیطای   زیسات  -آوری بی ررورت زمانی برای سیستم اجتماعی دی. در نوع اول، تابتۀادل یندبۀ

آوری تصاور بار حالات تۀاادل دارد.      دارد. ایان تااب  اشااره  برای بازگشت بی تۀادل پس از اخاتالل  

آوری  آوری از بۀد مهندسی شناختی شده است. ناوع مهندسای تااب    عنوان تاببا همچنین این امر 

آوری بازتااب   . این نوع تاباستز طریق مقاومت در برابر تغییر و حفظ منابع در پی حفظ عملکرد ا

حالات تۀاادل    ،ناوع دوم  عناوان  بیآوری و تۀادل یندبۀدی  پارادایم اکولوییکی کالسی  است. تاب

بلکی با میازان رفاع اخاتالل     ،آوری نی با زمان بازگشت بی تۀادل سنتی را در نظر دارد. بنابراین، تاب

شاود. ایان ناوع از     پیش از بروز تغییر اساسی در عملکردهاا و فراینادهای سیساتم سانجیده مای     
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آوری اکولاوییکی در   عناوان تااب  باا  آوری انۀکاسی از تفکرات مۀاور اکولاوییکی اسات و نیاز     تاب

اناد. در   متفااوت  های اکولاوییکی از نظار باازخورد مساتمر     شناسی شناختی شده است. سیستم بوم

  .]29[ها موقتی است  بهترین حالت هر شکلی از حالت تۀادل در این سیستم

 و روش تحقیقمنطقه 

آوری شهرساتان دماوناد در برابار     تحلیلی بی بررسی رویکرد تااب  -توویفیشیوة  بی پژوهشاین 

ر شارق  دهزار هکتار  188با مساحتی مۀادل  شهرستان دماوند پرداختی است. مخاطرات طبیۀی

نفار   100690جمۀیات آن   1390استان تهران واقع شده و براساس سرشاماری عماومی ساال    

تجربی کرده اسات.  را تاکنون مخاطراتی همچون زلزلی، سیالب، تگر  و ...  منطق  تحقیقاست. 

دهاد کای حادود     المللی زلزلی و مهندسی زلزلی نشاان مای   مثال اطالعات پژوهشگاه بین عنوان بی

گذشتی در شرق تهران یۀنی مکان اساتقرار جغرافیاایی شهرساتان    سدة ای در  لرزه رویداد 667

آنها نیاز   ترین بزر اند.  بوده 5و بیشتر از  5بزرگای از آنها دارای رویداد  28دماوند، رخ داده کی 

وقوع سایالب نیاز در شهرساتان    است.  mb= 7مازندران با بزرگای  -بندپی 1336 تیرلرزة  زمین

بار آورده است. برای نمونی براساس اخبار منتشرشاده در   بیکنون خسارات مالی و جانی دماوند تا

در پی بارش شدید باران و تگر ، سایالب   1394مرداد در سایت فرمانداری این شهرستان،  وب

 .در پی داشتخساراتی  ،در روستاهای شرق شهرستان دماوند شده جاری

( براساس مرور متون 1رویکرد )شکل مرتبط با هر  مۀیارهایبا توجی بی هدف پژوهش، ابتدا 

ماورد  نمونا   تۀیین تۀاداد   برای. ندطر  شدبرای این مۀیارها  مرتبط سؤاالتنظری استخراج و 

ای کی از نظر علمای   تۀیین حجم نمونی منظور بی، رو ینازا. استفاده شد Gpowerبرنام   از مطالۀی

 فتنیهای پیمایشی )زماان، هزینای و ...( پاذیر    پژوهشهای مطر  در  و از نظر محدودیتدار  مۀنا

متوساط   یرتاأث انادازة  و  اسات  96/1برابر باا   Z1-/2با توجی بی این مقدار و   05/0مقدار  ،باشد

رساتان باا روایای    پرسشانامی در شه  280براسااس نتاایج    .(2)شکل  نظر گرفتی شد( در 25/0)

 هاای  نمودارهاا و جادول  با استفاده از  شده برداشتی ها دادهتکمیل شد.  805/0ووری و پایایی 

 هاا  ها و فراوانی درود پاسخمحاسب  ،  با تحلیل واریانس ها میانگینمقایس  آماری مرتبط همچون 

 .تحلیل شدند
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 آوری رویکردهای تاب های معیارها و ویژگی .1شکل 

آوریتاب  

 کنشگر

سازگاری با شرایط 

جدید؛ بروز مشکالت 

محیطی؛ تغییر زیست

ای و جزهی؛ عدم حاشیی

توجی بی تغییر بنیادی؛ 

 مدتمساهل کوتاه

پذیرکنش  

سوی آینده حرکت بی

با استحکام بخشیدن 

بی ورع موجود و 

مقاوم ساختن 

سیستم در برابر 

 خطرها
 سازگار و گسترده

توجی بی علل اساسی 

مساهل؛ اتخاذ ساختارها 

و نهادهای عملیاتی 

جدید؛ تغییر 

مدت؛ ناکارآمد طوالنی

بی لحاظ اقتصادی و 

دلیل پایداری بیعدم 

 افراط

عنوان آوری بهتاب

 آمادگی

 ارزیابی و آماده بودن

عنوان آوری بهتاب

 عملکرد

 واکنش و بازیابی؛ گذرا

آوری کلیتاب  

در نظر گرفتن سیستم 

محیطی زیست -اجتماعی

 برای حصول پایداری

 

آوری بخشیتاب  

تمرکز بر عناور خاوی 

از سطو  ذخایر 

یا سیستم اجتماعی 

محیطیزیست  

 

اثرآوری بیتاب  

آمادگی قاطع و 

واکنش و بازیابی 

 رۀیف

 

آوری و تعادل تاب

 جهانی

ررورت زمانی برای 

 -سیستم اجتماعی

محیطی برای زیست

بازگشت بی تۀادل پس 

از اختالل؛ حفظ 

عملکرد از طریق 

مقاومت در برابر تغییر و 

 حفظ منابع

آوری و تعادل تاب

 چندبعدی

آوری نی با تاب سنجش

زمان بازگشت بی تۀادل 

بلکی با میزان رفع 

اختالل پیش از بروز 

تغییر اساسی در 

عملکردها و فرایندهای 

 سیستم
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 نمونه حجم تعیین نتایج .2 شکل

 تحقیقهای  یافته

آوری در  رویکارد تااب   اول بخاش  در. شاد بخاش تحلیال و ارزیاابی     یهارهای تحقیق در  یافتی

آوری  ( بررسی شده است. آنهاا تااب  1992بندی دورز و هندمر ) دستیشهرستان دماوند براساس 

اناد. در بخاش دوم    کارده بنادی   دساتی پذیر، گسترده و ساازگار   ، کنشکنشگررا در سی رویکرد 

آوری  یۀنای تااب   (2006فاساتر ) بندی  دستیآوری شهرستان مورد مطالۀی براساس  رویکرد تاب

. در بخش ساوم  است شدهبررسی  اثر آوری بی و تاب عملکرد عنوان بیآوری  تابآمادگی،  عنوان بی

آنها نیز بندی  ستید( ارزیابی شده است. 2006واکر و سالت )بندی  دستیاین رویکرد براساس نیز 

 ةشاد  مطار  تحلیل براساس رویکردهای  ،است. در بخش یهارم کلیشامل دو رویکرد بخشی و 

آوری و  آوری را در دو گاروه تااب   اسات. وی رویکردهاای تااب   گرفتای  ( انجام 2000گاندرسون )

 بندی کرده است.  طبقی یندبۀدیآوری و تۀادل  تۀادل جهانی، تاب

، کنشگردورز و هندمر )بندی  دستیمورد مطالۀی براساس نمون  ری آو رویکرد تاب ؛بخش اول

. در ابتادا براباری   شاد هاا ارزیاابی    میاانگین مقایسا   گساترده و ساازگار( از طریاق     پذیر، کنش

، واریاانس باین سای رویکارد     یکطرفای بررسی شد. براساس آزماون تحلیال واریاانس     ها واریانس

 Dunnettو Tamhaneهاای   . ستس با استفاده از آزمونبودمورد مطالۀی نابرابر نمون  در  یادشده

T3 کنشاگر دهد کی بین رویکرد  های نشان می ها ارزیابی شد. نتایج این آزمون اختالف بین گروه 

پذیر و گساترده و ساازگار اختالفای     با دو رویکرد دیگر اختالف وجود داشتی و رویکردهای کنش

نتیجی گرفت کی رویکرد  توان اس میانگین سی گروه میبراس (. در نهایت3با هم نداشتند )جدول 

 (.3است )شکل  کنشگرمورد مطالۀی رویکردی نمون  

Total sample size: 280 

Actual power: 0.95 
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 پذیر، گسترده و سازگار ، کنشکنشگر نتایج آزمون تحلیل واریانس بین سه رویکرد. 3جدول

sig Dunnett T3 Tamhane                           sig ANOVA ها سبرابری واریان 

000/0  
پذ کنش

 کنشگر یر
000/0  

پذ کنش

 کنشگر یر

df: 2 

Mean Square: 

87.11 

F: 105.306 

Sig: 0.000 

Levene Statistic: 

55.23 

Sig: 0.000 

df1: 2 

df2: 837 

000/0 000/0 سازگار   سازگار 

000/0  کنشگر 
پذ کنش

 یر

000/0  کنشگر 

 پذیر کنش
324/0 324/0 سازگار   

گسترده و 

 سازگار

000/0  کنشگر 

 سازگار

000/0  کنشگر 

 سازگار
324/0  

پذ کنش

 یر
324/0 پذیر کنش   

 
 پذیر، گسترده و سازگار ، کنشکنشگرمورد مطالعه از رویکردهای نمونۀ میزان برخورداری . 3شکل

آماادگی،   عناوان  بیآوری  شود: تاب فاستر نیز سی رویکرد را شامل میبندی  دستیبخش دوم؛ 

در این بخش همانند بخش اول ابتدا آزمون برابری اثر.  آوری بی عملکرد و تاب عنوان بیآوری  تاب

هاا ارزیاابی شاده و در نهایات      ها برای سی رویکرد سنجیده و ستس اختالف بین گاروه  واریانس

دهاد   ها نشان مای  نتایج این آزمون مورد مطالۀی بررسی شده است.نمون  میزان هر رویکرد برای 

و رویکردهاای   داردعملکرد با دو رویکرد دیگر اختالف وجاود   عنوان بیآوری  کرد تابکی بین روی

(. در نهایات براسااس   4)جدول ندارند اثر اختالفی با هم  آمادگی و رویکرد بی عنوان بیآوری  تاب

آوری  ماورد مطالۀای رویکارد تااب    نمونا   توان نتیجی گرفات کای رویکارد     میانگین سی گروه می

 (.4عملکرد است )شکل  عنوان بی
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 اثر عملکرد، آمادگی، بی نتایج آزمون تحلیل واریانس بین سه رویکرد. 4 جدول

Dunnett T                        

sig 

Tamhane                           

sig ANOVA ها سبرابری واریان 

000/0  آمادگی 
 عملکرد

000/0  آمادگی 
 عملکرد

df: 2 

Mean Square: 

128.78 

F: 145.243 

Sig: 0.000 

Levene 

Statistic: 66.22 

Sig: 0.000 

df1: 2 

df2: 837 

000/0 000/0 اثر بی   اثر بی 

000/0  عملکرد 
 آمادگی

000/0  عملکرد 
 آمادگی

091/0 091/0 اثر بی   اثر بی 

000/0  عملکرد 
 اثر بی

000/0  عملکرد 
 اثر بی

091/0 091/0 آمادگی   آمادگی 

 

 
 اثر مورد مطالعه از رویکردهای عملکرد، آمادگی و بینمونۀ میزان برخورداری . 4شکل 

آوری بای بخشای و    رویکردهاای تااب  بنادی   دستیدر های تحقیق  براساس یافتیم؛ بخش سو

هاا در برخاورد باا     نمونای زیارا تماام   ؛ بخشای اسات   مورد مطالۀای نمون  آوری  کلی، رویکرد تاب

رتباطاات  ( و مناابع اجتمااعی )ا  محیطای )آب، خااک، اناریی    زیستمخاطرات طبیۀی، از منابع 

اظهاارات  بناابر  کلای بهاره نگرفتای و     طاور  بای ( اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت، همکاری

محیطی  اند. بدین ترتی  کی در بخش منابع زیست ا بی برخی عناور توجی داشتیپاسخگویان تنه

و این میزان برای منابع اجتمااعی   اند درود از پاسخگویان بی برخی از عناور توجی داشتی 4/63

گویاای میازان توجای    ساطحی لیکارت    پانج براسااس طیاف    5وده اسات. شاکل   درود ب 7/57
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  دهاد میاانگین   کی این شاکل نشاان مای    طور همان منابع مطر  است.بی هر ی  از پاسخگویان 

 دارد. داللت سطحی لیکرت این میزان بر حد متوسط  پنجطیف براساس است.  3متوسط  طور بی

آوری و  یۀنای تااب   گاندرساون  توسط شده مطر  رویکردهای پایانی بخش در یهارم؛ بخش

آوری و تۀادل یندبۀدی ارزیابی شده است. برای ارزیابی ایان بخاش ایان دو     تۀادل جهانی، تاب

ها و میانگین بین آنها اطمینان  عنوان دو گروه در نظر گرفتیم تا از نابرابری واریانس رویکرد را بی

ین بین ایان دو رویکارد را   واریانس و میانگ Independent Sample Tیابیم. با استفاده از آزمون 

ایم. نتایج این آزمون حاکی از تفاوت بین میانگین و واریانس این دو رویکارد اسات    ارزیابی کرده

بنادی گاندرساون بارای نمونا  ماورد       آوری در دساتی  رویکرد تااب  6(. براساس شکل 5)جدول 

 آوری و تۀادل جهانی است.  مطالۀی تاب

 
آوری در برابر  تابزمینۀ در  محیطی و اجتماعی منابع زیستگیری از  بهرههای  میانگین .5شکل 

 مخاطرات
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 چندبعدینتایج آزمون تحلیل واریانس بین رویکردهای تعادل جهانی و تعادل . 5جدول 

 رویکرد میانگین tنتایج آزمون 

Sig. Error 

difference 
Mean 

difference df t 3.20 
آوری و تۀادل  تاب

 جهانی

0.000 0.94 558 18.24 2.26 
آوری و تۀادل  تاب

ییندبۀد  

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

 گیری نتیجه

 هاای  تۀریف راستا این در. پرداخت آوری تاب های ویژگی و مفهوم بررسی بی آغاز در پژوهش این

 و اخاتالل  و تغییار  تحمال  در آنها توانایی و ها سیستم مقاومت میزان" و اراهی آوری تاب مختلف

 تۀااریف  بررسای  .شاد  پذیرفتای  پایای  تۀریف عنوان بی "متغیرها یا افراد بین موجود روابط تداوم

، اول: آوری بای دو دلیال هادفی مهام اسات      تااب  اوطال  حااکی از آن اسات کای    این مختلف

، رو یان ازابینای نیسات،    کامال قابال پایش    طاور  بای های اجتماعی و فنای   پذیری سیستم آسی 
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وقاوع ساانحی مطلاع    نحاوة  از زماان، محال و    یقاًدقاست. اگر  مهم ی در برابر مخاطراتآور تاب

 کای  ازآنجاا بارای مقاومات در برابار آنهاا خاواهیم باود. اماا         هاا  ، قادر بی هدایت سیساتم باشیم

 یادشاده  ساؤاالت از  یا   یچها و پاساخ   اسات ریزی برای مخاطرات با عدم قطۀیت همراه  برنامی

ماردم  ، دوم؛ رروری است حوادثکارامد در برابر مقابل  توان  با ای جامۀی طراحیروشن نیست، 

هاای فاقاد ساازگاری و     نسابت بای مکاان    مخااطرات آور در برابار   هاا در جواماع تااب    و سرمایی

براین، باا مارور متاون نظاری،     بناپایدارترند.  گمان بیهای غیرعادی  پذیری در برابر رربی انۀطاف

دورز و هنادمر  . 1: گرفتندجای یهار گروه  در وشدند آوری استخراج  یکردهای تابترین رو مهم

؛ اناد  کردهبندی  دستیپذیر، گسترده و سازگار  ، کنشکنشگرآوری را در سی رویکرد  ( تاب1992)

آوری  عملکرد و تاب عنوان بیآوری  آمادگی، تاب عنوان بیآوری  ( رویکردهای تاب2006فاستر ). 2

آوری شاامل دو   ( تااب 2006واکار و ساالت )  بندی  دستیبراساس . 3؛ استکرده مۀرفی  را اثر بی

آوری  ( نیز تاب2000شده از سوی گاندرسون ) مطر رویکردهای  .4؛ رویکرد بخشی و کلی است

 بندی کرده است. یطبق یندبۀدیآوری و تۀادل  آوری و تۀادل جهانی، تاب را در دو گروه تاب

آوری جامۀی در برابر مخاطرات طبیۀی،  و دالیل اهمیت رویکرد تاب یادشدهبا توجی بی نکات 

تغییر رویکرد موجود بی  ریزی، برنامیالن را قادر بی مردم و مسئوشناخت رویکرد غال  بر جامۀی، 

کی از آن است کای  حا این بررسی نتایج. جامۀی خواهد ساختکردن تر  و مقاوم مؤثرتر یرویکرد

در و عملکرد،  عنوان بیآوری  ، در گروه دوم تابکنشگرآوری این منطقی در گروه اول  رویکرد تاب

منطقا   آوری و تۀادل جهانی بار   و در گروه یهارم رویکرد تاباست آوری بخشی  گروه سوم تاب

منطقا   در  کنشاگر رویکرد  تأییددر گروه اول رویکردها با توجی بی ، رو ازاین حاکم است.تحقیق 

ریزی و تغییرات بلندمادت، اتخااذ سااختارها و نهادهاای      ، جامۀی نیازمند توجی بی برنامیتحقیق

مسااهل مارتبط    یو توجی بی علل اساس تأکیدو ، هاعملیاتی، مقاوم ساختن سیستم در برابر خطر

قی حااکم باوده و ایان    عملکرد بر منط عنوان بیآوری  با مخاطرات طبیۀی است. در گروه دوم تاب

ارزیابی شرایط موجود و آمادگی در برابار مخااطرات    سوی بیتغییر نگرش ررورت بیانگر  ،نتیجی

باید بی تمام مراحل مدیریت بحران یۀنی تۀادیل، آماادگی،    منطق  تحقیقعبارت دیگر  بیاست. 

آوری بخشای   تااب  آوری منطقی از نوع در گروه سوم نیز تابواکنش و بازیابی توجی داشتی باشد. 

 -سیساتم اجتمااعی   ،باید برای حصول پایاداری  ،کی براساس شرایط مطر  در این رویکرداست 

آوری  یهارم رویکرد جامۀی تاببندی  دستیکلی تقویت شود. در نهایت در  طور بیمحیطی  زیست

حفاظ  این مورد حاکی از حفظ عملکرد از طریق مقاومت در برابار تغییار و   ؛ تۀادل جهانی بودو 

هاای موجاود در عملکردهاا و     بایاد اخاتالل  آوری  برای تابمنطق  تحقیق ، منابع است. بنابراین

 .کندپیش از بروز مخاطره برطرف را  جامۀیفرایندهای 



 407 ... آوری جامۀی در برابر مخاطرات طبیۀی رویکرد تاب ارزیابی

 منابع

رشاد جغرافیاا؛ دوره   فصالنام   یهومورفولویی مخاطرات طبیۀی،  .(1389رفتار، ررا ) . خوش]1[

 .14 -24: 2شمارة ، 25

شاایان، سایاوش   رراا؛ عساگری، علای؛ پرهیزکاار، اکبار؛      رفیۀیان، مجتبی؛ ررایی، محمد .]2[

، محاور  آن در مادیریت ساوانو اجتمااع   ساازی   آوری و شاخص تبیین مفهومی تاب .(1390)

 .19 -41: 4شمارة پانزدهم، دورة مایش فضا، ریزی و آ برنامی -مدرس علوم انسانیفصلنام  

آوری سااکنین   اقتصاادی تااب   -ساختارهای اجتماعی .(1392ی )زاده لسبویی، مهد . رمضان]3[

بر سیالب )حورای یشامی کلیای تنکاابن و      تأکیدنواحی روستایی در برابر بالیای طبیۀی با 

 ، دانشگاه تهران.دکتری جغرافیارسال  کالردشت(، سردآبرود 

مۀصاوم،   قادیری علای؛ سالمانی، محماد؛     زاده، مهدی؛ عسگری، علی؛ بدری، ساید  رمضان. ]4[

ریزی و  برنامیمجل  ، گردشگرینمون  آوری روستاهای مناطق  سنجش تاب .(1391مجتبی )

 .131 -154: 3شمارة اول، گردشگری، سال  توسۀ 

ارزیااابی نقااش ساارمایی  .(1393جۀفااری، نساارین ) عینااالی، جمشااید؛ فراهااانی، حسااین؛. ]5[

نشاری   شهرستان خدابناده،   -زلزلی در دهستان سجاسرودسانح  اجتماعی در کاهش اثرات 

 .93 -115: 32شمارة غرافیایی، سال یهاردهم، تحقیقات کاربردی علوم ج

[6]. Adger, W. (2000). Social and Ecological Resilience: Are They Related? 

Progress in Human Geography, 24 (3), 347- 364, DIO: 

http://phg.sagepub.com/content/24/3/347. 

[7]. ASCE Policy Statement 518 (2006). Available at: http://www.asce.org/. 

[8]. Bene, C., Wood, R. G., Newsham, A., Davies, M. (2012). Resilience: New 

Utopia or New Tyranny? Reslection about the Potentials and limits of the 

Concept of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Programmes. IDS 

Working Papers, 2012 (405), 1-61. 

[9]. Biondini, F., Camnasion, E., Titi, A. (2015). Seismic Resilience of Concrete 

Sturctures under Corrosion, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 44, 

14, 2445- 2466, DIO: http://10.1002/eqe.2591. 

[10]. Bruneau, M., Chang, S., Eguchi, R., Lee, G., O’Rourke, T., Reinhorn, A., 

Reinhorn, A. M., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W. A., Winterfedt, D. 

(2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic 

Resilience of Communities, Earthquake Spectra, 19, 733- 752, DIO: 

http://dx.doi.org/10.1193/1.1623497. 
[11]. Derissen, S., Quaas, M., Baumgartner, S. (2009). The relationship between 

Resilience and Sustainable Development of Ecological- Economic Systems, 

University of Luneburg Working Paper in Economics.  

http://10.0.3.234/eqe.2591
http://dx.doi.org/10.1193/1.1623497


 1394 زمستان، 4، شمارة 2دانش مخاطرات/ دورة    408

[12]. Dovers, Stephen R., John W. Handmer (1992). Uncertainty, Sustainability and 

Change, Global Environmental Change, 2, 4, 262–76, DIO:10.1016/0959-

3780(92)90044-8. 

[13]. Dunford, M., Li, L. (2011). Earthquake reconstruction in Wenchuan: assessing 

the state overall plan and addressing the forgotten phase, Applied Geography, 

31, 3, 998-1009, DIO:10.1016/j.apgeog.2011.01.001. 

[14]. Dyke, S. Gill, R. Davies, F. Betorz, Y. Andalsvik, J. Cackler, W. Dos Santos, 

K. Dunlop, I. Ferreira, F. Kebe, E. Lamboglia, Y. Matsubara, V. Nikolaidis, S. 

Ostoja-Starzewski, M. Sakita, N. Verstappen (2011). Dream project: 

Applications of earth observations to disaster risk management, Acta 

Astronautia, 68, 1-2, 301- 315, DIO:10.1016/j.actaastro.2010.06.018. 

[15]. Foster, Kathryn A. )2007). A Case Study Approach to Understanding Regional 

Resilience, Institute of Urban & Regional Development, Available at: 

http://www. iurd.berkeley.edu/publications/wp/2007-08.pdf. 

[16]. Gilbert, SW. (2010). Disaster Resilience: A Guide to the Literature, NIST 

Special Publication 1117, Office of Applied Economics, Engineering Laboratory, 

National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Available at: 

docs.lib.noaa.gov/noaa_documents/NOAA_related_docs/NIST/special_publication

/sp_1117.pdf 

[17]. Godschalk, D. R. (2003). Urban hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, 

Natural Hazards Review, 4, 3, 136- 143, DIO: 10.1061/(ASCE)1527-6988. 

[18]. Gross, J. S. (2008). Sustainability versus Resilience: What is the Global Urban 

Future and can we Plan for Change? A Discussion Paper Prepared for the 

Comparative Urban Studies Project Woodrow Wilson International Center for 

Scholars and the Fetzer Institute. Available at: www.wilsoncenter.org. 

[19]. Gunderson, L. (2000). Ecological Resilience – In Theory and Application, 

Annual Review of Ecology and Systematics, 31, 425–439, DOI: 

10.1146/annurev.ecolsys.31.1.425. 

[20]. Haddadi, P., Besharat, M. A. (2010). Resilience, Vulnerability and Mental 

Health, Procedia (Social and Behavioral Sciences), 5, 639 - 642, DIO: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.157. 

[21]. Holling, C. S. (1973). Resilience and Stabilty of Ecological Systems, Annual 

Review of Ecology and Systematics, 4, 1- 23, DOI: 

10.1146/annurev.es.04.110173.000245. 

[22]. McAslan, A. (2010). The Concept of Resilience, understanding its Origins, 

Meaning and Utility, Torrens Resilience Institute: Adelaide, Australia. 

[23]. Naghdi, K., Mansourian, A., Valadanzoej, M. J., Saadatseresht, M. (2008). 

Evacuation Planning in Earthquake Disasters, Using RS & GIS, The 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences, 24, 1671- 1676, Available at: 

http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/4_pdf/292.pdf. 

[24]. National Research Council (2012). Disaster Resilience: A National Imperative. 

Washington, DC: National Academies Press, Available at: http://www.nap.edu. 

http://dx.doi.org/10.1016/0959-3780%2892%2990044-8
http://dx.doi.org/10.1016/0959-3780%2892%2990044-8
http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.01.001
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576510002092
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576510002092
http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2010.06.018
http://www/
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.157


 409 ... آوری جامۀی در برابر مخاطرات طبیۀی رویکرد تاب ارزیابی

[25]. Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., Pfefferbaum, R. 

L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and 

Strategy for Disaster Readiness, Am J Community Psychol, 41, 127- 150, DIO: 

10.1007/s10464-007-9156-6. 

[26]. Pisano, U. (2012). Resilience and Sustainable Development: Theory of 

Resilience, Systems Thinking and Adaptive Governance, European Sustainable 

development Network (ENSD), Available at:  http://www.sd-

network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=26. 
[27]. Presidential Policy Directive (2013). Critical Infrastructure Security and 

Resilience, PPD-21, Released February 12, Available at: 

http://www.whitehouse.gov/the- press-office/2013/02/12/presidential-policy-

directive-critical- infrastructure-security-and-resil.  

[28]. Rahmawati, D., Supriharjo, R., Setiawan, R. P., Pradinie, K. (2014). 

Community Participation in Heritage Tourism for Gresik Resilience, Procedia- 

Social and Behavioral Sciences, 135, 142- 146, DIO: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.338. 

[29]. Schmidt, D. H., Garland, K. A (2012). Bone Dry in Texas: Resilience to 

Drought on the Upper Texas Gulf Coast, Journal of Planning Literature, 27, 4, 

434 - 445, DIO: http://100.1177/088541221245013. 

[30]. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2007). Hyogo Framework for 

Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to 

Disasters, Available at: http://www.unisdr.org/files/1037 

hyogoframeworkforactionenglish.pdf. 

[31]. Walker, B, Holling CS, Carpenter SR, Kinzig A. (2004). Resilience, Adaptability 

and Transformability in Social–Ecological Systems, Ecology and Society, 9, 2, ART. 

5, Available at: http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/. 

[32]. Walker, B., Salt, D. (2006(. Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and 

People in a Changing World. Washington, DC, Island Press, Available at: 

http://islandpress.org. 

[33]. Wardekker, J. A., Jong, A., Knoop, J. M & Sluijs, J. P. (2010). 

Operationalising a Resilience Approch to Adapting an Urban Delta to 

Uncertaing Climate Changes, Technological Forecasting & Social Change, 77, 

987 - 998, DIO: 10.1016/j.techfore.2009.11.005. 

http://www.whitehouse.gov/the-
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.338
http://100.0.4.153/088541221245013
http://www.unisdr.org/files/1037%20hyogoframeworkforactionenglish.pdf
http://www.unisdr.org/files/1037%20hyogoframeworkforactionenglish.pdf

