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 مروری بر مفاهیم و مولفه های بین المللی تاب اوری شهری

 محمد کاظم پور تیمورلوئی)دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،دانشگاه عالمه طیاطبایی تهران(

به نظر می رسد تاب آوری از زمانی که علوم زیست محیطی، روانشناختی،  چکیده:

اشاره به ظرفیت اکوسیستم ها، مردم، اجتماعی و اقتصادی شروع به استفاده از آن برای 

جوامع، اقتصاد و اخیراً حتی سیستم های شهری برای مقابله با آشفتگی کردند، تبدیل به 

شهرها  یبرا یروزها به دغدغه مهم نیا یآور تاب یک کلمه پر سر و صدا شده است.

ری شهری . این مقاله به بررسی ادبیات نظری و پژوهشی در مورد تاب آوشده است لیتبد

تعاریف مختلف این مفهوم را بررسی می کند و ابعاد فردی،اجتماعی، اقتصادی  می پردازد.

 قیروش تحق و نهادی ومحیطی آن را به عنوان اجزای یک سیستم پویا بررسی می کند.

های اطالعاتی شده از پایگاهآوریبر مطالب مرتبط جمعی لیتحل -یفیصورت توص حاضر به

سیستم تاب اور  باید منعطف باشد و دارای منابع و عملکردهای علمی با کیفیت باال است. 

های احتمالی باشد. بینی خرابیبینی، مقابله با حوادث نامطلوب و پیشمتنوعی برای پیش

ای فعال و آگاه است که ارتباط مناسب ثبات و تعادل سیستم نیازمند بازیگران و نهاده

های الزم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی بین آنها را امکان پذیر می سازد.. ظرفیت

برای ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش آگاهی و همکاری عمومی و توسعه نهادهای کارآمد 

 بد.آوری شهری باید توسعه یاهای تابگذاری و اجرای برنامهبرای قانون

 تاب اوری شهری، فردی، اجتماعی، اقتصادی،نهادی و محیطی واژگان کلیدی:

بیشتر رشد شهری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به روشی  مقدمه:

های پذیریغیررسمی و مدیریت نشده صورت می گیرد. رشد سریع شهری آسیب

های حاد مانند مواجهه با شوککند و بر شهرهایی که در اقتصادی ایجاد می-اجتماعی

های مزمن مانند کمبود آب و جرم و جنایت و خشونت قادر به سیل یا به دلیل استرس

هایی کند.شهرهایی که روی سیاستارائه خدمات اولیه نیستند، فشار وارد می
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ها و کند، برای مقابله با شوکآوری ایجاد میکنند که تابگذاری و اجرا میسرمایه

های مزمن مجهزتر هستند.شهرها باید  با شرایط متغیر سازگار شوند؛ و خود را به استرس

 شهرهای تاب آور تبدیل کنند.

جوامع شهری در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساز بسیار آسیب پذیر هستند. شهرها 

اقتصادی،  -سیستم های پیچیده ای هستند که بر رفاه فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف 

تأثیر می گذارند. شهرهای بزرگ به ویژه در برابر خطرات  -تماعی، نهادی و محیطیاج

طبیعی آسیب پذیر هستند و هر نوع شوک می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست 

محیطی و سازمانی قابل توجهی برای چنین سیستم پیچیده ای داشته باشد.. شهرها 

درصد انتشار گازهای گلخانه ای هستند  80تا  60درصد مصرف انرژی و  80تا  60مسئول 

این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه که نرخ رشد جمعیت و فقر در آن باال 

[. در این زمینه، شهرها نقشی دوگانه ایفا می کنند، 2014است، اهمیت دارد ]گالدریسی، 

هم مسئول در برابر این به این معنا که هم در برابر این تهدیدات آسیب پذیر هستند و 

تهدیدات هستند که با توجه به مقیاس و گستره آنها،یک موضوع جهانی از این رو، توجه 

ها حیاتی است ریزی مناسب برای مدیریت بحرانآوری و برنامههای شهری به تابسیاست

 [. 2004]کوگالن و نورمن، 

کند ( استدالل میACCCRNآوری تغییرات آب و هوایی شهرهای آسیایی )شبکه تاب

دهی مجدد، پذیری، ظرفیت سازمانآور به دلیل وجود افزونگی، انعطافکه شهرهای تاب

شوند، قادر به مقاومت در برابر های شهری ادغام میو ظرفیت یادگیری که در سیستم

 کی دهیچیپ تیبا اذعان به ماه(.  2016ی،گواو  تیملکوناهای مختلف هستند ) چالش

تاب  یکردهایرو ازمندیشهر ن کیمختلف در  یشود که اجزا یاستدالل م ،یشهر یفضا

ساخت شهر تاب آور نیازمند رویکردی جامع، انعطاف پذیر و چند هستند. یمتفاوت یآور

 بخشی برای توسعه شهری است.

در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و از منابع محتلف اسنادی و کتابخانه روش تحقیق: 

لخصوص کتاب ها و پایان نامه ها و مقاله های معتبر علمی جهت تحلیل داده ها ای علی ا
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تحلیلی محقق عالوه بر تصویر سازی انچه هست  -استفاده شده است.در تحقیقات توصیفی

 به تشریح و تبین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله می پردازد. 

تاب اوری شامل یک مسیر پایدار از عملکرد سالم پس از یک رویداد  مفهوم تاب اوری:

بسیار نامطلوب است. تالش آگاهانه برای حرکت رو به جلو به شیوه ای مثبت بینش گرانه 

و یکپارچه در نتیجه درس های آموخته شده از یک تجربه نامطلوب؛ ظرفیت یک سیستم 

ه حیات، عملکرد و توسعه آن سیستم را پویا برای انطباق موفقیت آمیز با اختالالتی ک

تهدید می کند. و فرآیندی برای مهار منابع به منظور حفظ رفاه است. اکثر محققین بر 

آوری تأکید اهمیت ادامه تحقیقات در جهت ایجاد تعاریف عملیاتی مبتنی بر تجربی از تاب

مکن است برای یک ای است که مآوری ساختار پیچیدهکرده اند، با توجه به این که تاب

فرد، خانواده، سازمان، جامعه و فرهنگ خاص معنای خاصی داشته باشد. اینکه افراد ممکن 

است در برخی از حوزه های زندگی خود نسبت به سایر مراحل و در برخی از مراحل 

 یاحتماالً انواع مختلف نکهیو ازندگی خود در مقایسه با سایر مراحل انعطاف پذیرتر باشند. 

که به زمینه بستگی دارد. از یک طرف، هدف ممکن است با یک وجود دارد یآورتاباز 

تعریف تاب آوری موافق نباشد، بلکه باید انواع مختلفی از تاب آوری را با دقت تعریف کرد. 

از سوی دیگر، به منظور ایجاد یک تعریف گسترده تر، اما با این وجود مفید، از تاب آوری، 

انی که در زمینه تاب آوری مهندسی، اکولوژیکی، بیولوژیکی، فردی، همکاری با کارشناس

دشواری در تعریف تاب  خانوادگی، سازمانی و فرهنگی مطالعه می کنند ضروری است.

آوری تا حدودی به تنوع ذینفعان و کاربرد این مفهوم در طیفی از رشته ها از جمله 

مفهوم تاب (. 2015فی و یاماگاتا، فیزیک، روانشناسی و بوم شناسی مربوط می شود ]شری

توسط شخصی به نام هولینگ مطرح شد. مطابق  1973اوری برای اولین بار در سال 

 راتییجذب تغ یبرا ستمیس ییاز توانا یاریمع ی، تاب آور یشده توسط و انیبتعاریف 

 ییتوانا یتر تاب آور قیدق یفیوجود دارد. در تعر یکه هنوز مقاومت قبل یاست در حال

خود  یباز سامان ده ییو توانا یتحت استرس در بازگشت به حالت اصل یها ستمیس

 .است

ای پر سر و صدا تبدیل شده است که عمدتاً مربوط به آور« به واژهاصطالح »شهرهای تاب

(. تاب آوری بخشی از چارچوب خود 2003سازگاری شهری با تغییرات است. )الگندییک، 

(. چشم انداز 2010ا مطالعات آسیب پذیری و پایداری به اشتراک می گذارد )ترنر، را ب
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سیستمی )سر و کار با نظریه های سیستم های پیچیده( به انعطاف پذیری برای بحث در 

 مورد شهر ارتباط می دهد و بسیاری از کاستی های برنامه ریزی شهری را روشن می کند.

پایداری بر بعد جهانی تأثیرات زیست محیطی انسانی و پاسخ هم علم تاب آوری و هم علم 

های احتمالی تمرکز می کنند. بدیهی است که شهرها نقش کلیدی در فرآیند جلوگیری 

از تغیرات خطرناک جهانی ایفا می کنند ،زیرا سیستم های تحت سلطه انسان مسئول 

(. 2010راندرسون، اصلی تأثیرات منتشر جهانی در نظر گرفته می شوند )فولک و گ

ها شناسایی، درک و ارائه های روشن و مفیدی را از پویایی سیستمآوری، بینشتاب

کند، اگرچه ابزارهایی برای های شهری ایجاد میکند، که پتانسیل بزرگی برای سیستممی

ها و اقدامات آوری شهری در حوزههای تحلیل تحلیلی تابپل زدن و قرار دادن یافته

ریزی شهری، اقتصاد و سیاست مورد نیاز است. درکل مفهوم اصطالح تاب اوری برنامه

مکررا باز تعریف شده و از طریق ابعاد اکتشافی ،استعاری و هنجاری توانایی ،توسعه پیدار 

 (. 2004کرده است.)پیکت و همکاران،

 تعاریف تاب اوری شهری از دیدگاه محققان. 1جدول 

پس از  یرآمدن از عهده خطرات ناگهانب تیبه ظرف ( 1991ویداوسکی)

و  میترم یریشود؛ یادگ یگفته م یتاب آور دایش،یپ

 .یبازیاب

 یطراح ییک شخص یا سازمان برا یتوانای یتاب آور ( 1998مالک)

هماهنگ شده  یکاربرد یسریع و حرکات مثبت انطباق

را  یکه فشار کم یاست، به گونه ا یاضطرار تیبا وضع

 متحمل شود.

 یساختارها جادیا رات،ییشهرها در جذب تغ ییتوانا ( 2003)و همکاران یآلبرت

 رییپس از تغ یو بازساز دیجد

 یجذب اختالل و سازمانده یبرا ستمیس کی تیظرف ( 2004)ولکر و همکاران

بوده و به منظور حفظ  اصل  رییتحت تغ کهیمجدد درحال

 و بازخورد است تیهمان تابع، ساختار، هو

 یفرار از نابود یشهر برا کی تیظرف ( 2006کامپانال )

 یحفظ ساختار و عملکرد پس از اختالالت برا تیقابل ( 2007لیو و همکاران)

 توسعه مستمر است
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تواند  یکه م یقیتطب یها تیاز ظرف یمجموعه ا ( 2008نوریس و همکاران)

بحران حفظ  کیرا پس از  ستمیو عملکرد س یسازگار

 کند

تجارت،  ،یزندگ یاصل فیو حفظ وظا یابیباز ییتوانا ( 2009همیلتون )

و  ایدر مواجهه با بال یاجتماع یصنعت، دولت و گروه ها

 خطرات ریسا

از شوک و  یعیوس هیآرا کیمقاومت در برابر  ییتوانا ( 2011)چنکولی

 تنش است 

جذب اختالل و حفظ عملکرد و  یشهر برا کی ییتوانا  ( 20013) لو و استد

 ساختار آن است

در  راتییبه تغ ییجذب، انطباق و پاسخگو ییتوانا ( 2013ی )دسوزا و فالنر

 است یشهر یستمهایس

النکائو و -رومرو

 ( 2013گناتز)

مل تح یبرا یشهر یها ستمیها و س تیجمع تیظرف

 از خطرات و تنش ها یعیوس فیط

UNISDR -  استراتژی

بین المللی سازمان ملل 

 ( 2013برای کاهش بالیا )

مقاومت در برابر  یجامعه برا ای ستمیس کی ییتوانا

با آن،  قیکه با آن مواجه شده اند، تطب یمشکل و خطر

 یوهایآن در زمان مناسب و به ش یاز اثرات منف ییو رها

و  یکه قادر به حفظ ساختار اساس یکارا است درحال

 عملکرد خود باشد

و  یگاو نر، کاستالچ

 ( 2014 ) کاساهارا

 طیدر مح راتییانطباق با تغ یسازمان برا کی ییتوانا

 .آن است یو نهاد یاقتصاد

است که هدف  یشهر یداریاز ابعاد پا یکی یتاب آور (2015) اماگاتایو  یفیشر

 در طول زمان است. طیآن حفظ تعامالت انسان و مح

 یها ستمیافراد، جوامع، موسسات، مشاغل و س تیظرف ( 2017)اسپنز و واترهاوت

 یشوک ها رغمیو رشد عل یبقا، سازگار یبرا یشهر

 مزمن
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 تاب اور از نگاه محققان یشهر یها ستمیس یها یژگیو

 

 

 

 

 

 چرخه تاب اوری شهری شامل چهار مرحله است:

 ینیب شیپ -یزیو برنامه ر دقت-(یولوژیزی)ف ییستایهم ای: و آمادگ ینگر ندهیآ .1

 ی.نگر ندهیو آ

 استحکام و بافر -تنوع -یجذب: افزونگ .2

 .مسطح بودن -بهبود: شار باال .3

 ی.ریادگی -یری:  انعطاف پذ یریپذ قیتطب .4

 ( 2016)سوارز و همکاران

 

 

 

 ( 2014)یسیگالدر

 

 ( 2004)گادزچالک

(2004 ) 

 

 

 

 ( 2002)تلیل

 

 ( 2007)تویگ

(  

 

 

 

 ستمیس یتنوع اجزا

 یشهر

مدوالر بودن در رابطه 

بین اجزای مختلف یک 

 سیستم

 بازخورد یتنگ

 ینسجام اجتماعا

 ینوآور

 

 

 

 

 آمادگی و واکنش

خطر و کاهش  تیریمد

 رییآسیب پذ

 دانش و آموزش 

 خطر ابییارز

 ییحکمروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی

 تنوع 

 کارآمدی

 استقالل داخلی 

 استحکام 

 همبستگی 

  قابلیت سازگاری 

 همیاری 

 

 

 

 استحکام

 ی ریپذعطافان

هر  یعملکرد یوابستگ

حفظ  یبرا ستمیس

تعادل در مواجهه با 

 اختالل

 

 

 

 

 

 منعکس کننده

 یقو 

 ریانعطاف پذ 

 مدبر 

 کپارچهیو  ریفراگ 
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رویکردهای تاب آوری، استراتژی هایی هستند که به دنبال    رویکردهای تاب آوری:

 رییاز تغ یغلبه بر مشکالت ناش یبرا یجامعه ا به کارگیری منابع و ظرفیت های تطبیقی 

هستند. این رویکردها بر ظرفیت داخلی جامعه برای غلبه بر آسیب ها به جای مداخالت 

. تاب آوری را می توان در مقیاس های مختلف ارزیابی کرد: ملی، تمرکز دارند خارجی

منطقه ای، منطقه شهری، شهری، محلی، یا خانگی چنین تمایزی برای سیاست گذاران 

ی تاب آوری می تواند در تعیین فعالیت ها و تصمیم مهم است زیرا مقیاس های ارزیاب

 آوری شهری[ چهار رویکرد را به تاب2007]پندال و همکاران گیری ها مفید باشد. 

های سیستم، وابستگی به مسیر، و نمای طوالنی. رویکرد : تعادل، دیدگاه  کرد ییشناسا

ها، دارای ر سیستمهای شهری، مانند سایبر این فرض استوار است که سیستم تعادل

هایی از تعادل هستند که ممکن است توسط عوامل داخلی یا خارجی مختل شوند. حالت

در این رویکرد، فرض اصلی این است که اختالل در تعادل سیستم می تواند آن را به یک 

تعادل جدید به شرطی که سیستم توانایی جذب و انطباق با تغییرات و نوسانات خارجی 

بر تأثیر تصمیمات و برنامه ریزی ها بر پدیده ها  وابستگی مسیر اشد. رویکردرا داشته ب

و رویدادها متمرکز است. در این دیدگاه، تعادل یا عدم تعادل نتیجه حوادث تصادفی و 

به موضوع تاب آوری در طول زمان می پردازد. طوالنی مدت اعمال عوامل است. رویکرد 

عادل در یک سیستم نه تنها ناشی از رویدادها و اقدامات به نظر می رسد که تعادل یا عدم ت

جاری است، بلکه از مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات در زمان های مختلف نیز ناشی 

 می شود. بنابراین برای درک بهتر موضوع باید رویکردی تاریخی به پدیده در پیش گرفت.

ویکرد را متمایز کرد: اکولوژی [  در خالصه ادبیات نظری خود، چهار ر2014] گالدریسی

خطرات و بالیا )تاب آوری مناطق  ؛ شناسی اجتماعی(و پایداری )ظرفیت اکوسیستم و بوم

و مناطق محلی در برابر خطرات و بالیا(؛ اقتصاد )تاب آوری سیستم های اقتصادی شهر 

ه با تغییرات در سطح منطقه و ظرفیت تولید آن(؛ و تغییر اقلیم )توانایی شهرها برای مقابل

 آب و هوایی(.
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( تاب آوری را در رابطه با کاربرد آن در سیستم های مهندسی، 2015) شریفی و یاماگاتا

، انعطاف پذیری مهندسیاکولوژیکی مورد بحث قرار می دهند. در -اکولوژیکی و اجتماعی

ت به بازگش ییو توانا یدر برابر اختالالت خارج ستمیس کی به استحکام و انعطاف پذیری

شناختی( بر عدم قطعیت، غیرخطی بودن و ) بوماکولوژیکیاشاره دارد. رویکرد  تعادل

خودسازماندهی سیستم تأکید دارد. به عبارت دیگر، این رویکرد بر توانایی سیستم برای 

خودسازماندهی و درس گرفتن از بالیا برای بهبود وضعیت تأکید دارد. در رویکرد 

م باید بتواند از طریق جذب، یادگیری و تعمیر خود را با ، سیستاکولوژیکی-اجتماعی

گیری بالیا سازگار کند .در این رویکرد، انسان نیروی اصلی در تغییر جهان است و بر شکل

گذارد. طبق گفته گاندرسون و هولینگ پویایی اکوسیستم در محیط محلی تأثیر می

رشد سریع و بهره برداری«، »مرحله دارای چهار دوره است:» (، سیستم تطبیقی 2002)

طوالنی انباشت، انحصار، و حفاظت از ساختار«، »مرحله شکست یا رهاسازی سریع« و 

 »مرحله کوتاهی از تجدید و سازماندهی مجدد«.

( یک رویکرد سه جانبه برای تاب آوری پیشنهاد کردند 2018)فیگوایردو و همکاران 

سه رویکرد )اجتماعی اکولوژیکی، کاهش خطر بالیا و (. در این مدل، هر یک از 2)جدول 

معیشت پایدار( بر سایر رویکردها ارجحیت دارد. این رویکردها مکمل یکدیگرند. به این 

معنی که فعالیت های انجام شده در سطح محلی باید با چارچوب های سیاست ملی 

 تکمیل شود.

 یتاب آور یبرا یاصل کردی. سه رو2جدول 

 یاز تاب آور ینمونه ا فیتعر رویکرد

 اسیمق

 یمعمول

و  هیتجز

 لیتحل

رایج 

ترین 

 مفاهیم
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بانک جهانی   :یارائه شده توسط بانک جهان یشهر یتاب آور یابیچارچوب ارز

اول، در سطح عملیاتی،  می دهد. ارائهارزیابی تاب اوری شهری را دو سطح چارچوب 

: استحکام( 1کند.ویژگی ها هستند : آوری استفاده میچارچوب ارزیابی از پنج ویژگی تاب

ها و یک سیستم شهری، در رابطه با استاندارد طراحی یکپارچگی و استحکام زیرساخت

شده.، قابلیت اطمینان و توانایی یک پذیری شناساییهای انعطافدر راستای ریسک

: ظرفیت اضافی یا افزونگی( 2برای جذب و مقاومت در برابر اختالالت است. سیستم

کاهش 

 بالیاخطر 

توانایی یک سیستم، جامعه یا جامعه در 

معرض خطر برای مقاومت، جذب، سازگاری 

و بهبودی از اثرات یک خطر درروشی به 

موقع و کارآمد از طریق حفظ و مرمت 

ن ساختارها و عملکردهای اساسی اساسی آ

 [.2017]سازمان ملل متحد، 

و  یجهان

 یمل

 

 خطر

 

 فاجعه
 

 

 – یاجتماع

 یکیلوژاکو

میزان تغییراتی که سیستم می تواند 

متحمل شود در حالی که همچنان کنترل 

های یکسانی بر عملکرد و ساختار حفظ می 

کند. درجه ای که سیستم قادر به 

خودسازماندهی است. و توانایی ایجاد و 

افزایش ظرفیت یادگیری و سازگاری 

 [2003]هولینگ و واکر، 

شهرها و 

 جوامع

 

 شوک ها

 

استرس 

 ها

 

 شتیمع

 داریپا

ها و جوامع را قادر ظرفیتی که خانواده

ها و سازد تا زمانی که در معرض شوکمی

گیرند، حداقل شرایط ها قرار میاسترس

آستانه را حفظ کنند ]فرانکنبرگر و 

 [2014همکاران، 

خانواده ها 

 و جوامع

 

آسیب 

 پذیری
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: شمول ( 3سازد.های پشتیبان که تداوم خدمات را در صورت بروز شوک ممکن میسیستم

برابری در دسترسی به زیرساخت ها و خدمات، به ویژه برای آسیب پذیرترین افراد. زیربنای 

ا است و بر انسجام جامعه شهری تأثیر می گذارد. کیفیت زندگی و دسترسی به فرصت ه

: عواملی که به انعکاس و هماهنگی(  5و  4 شامل ابعاد اجتماعی، فضایی و اقتصادی است

شدت با نیاز به اشتراک گذاری دانش مرتبط هستند: هماهنگی بین سازمان ها و سیستم 

استراتژیک است که آمادگی و پاسخ ها شامل اشتراک دانش، و برنامه ریزی مشارکتی و 

های بین عملیاتی را افزایش می دهد. انعکاس در سیستم های شهری وجود دارد که بر 

 اساس دانش و تجربه مشترک بررسی، یادگیری و تکامل می یابند.

دوم، در سطح سیستم شهری، چارچوب ارزیابی از مدلی برای ارزیابی سهم گروه بانک در 

آوری شهری در طول یک زنجیره استفاده کرد. مراحل پیوستگی شامل موارد ایجاد تاب

 تغییر شکل دادن.  -سازگار بودن -مقابله -افزایش اگاهی) اطالع( - زیر است: 

شهری در سطح سیستم ارائه شده توسط بانک چارچوب ارزیابی تاب آوری   -1شکل 

تجربه در  یابیارزجهانی: پیوستاری که توسط ویژگی های تاب آوری هدایت می شود ) 

 (. 2019ی،حال تحول گروه بانک جهان
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تاب آوری بخشی از چارچوب خود را با  توسعه پایدار:ارتباط تاب اوری شهر و 

آوری بر ادغام های تابمطالعات آسیب پذیری و پایداری به اشتراک می گذارد . دیدگاه

کنند که یک موضوع ضروری های اجتماعی تأکید میعملکردهای اکوسیستم در پویایی

یدارتر است )المبین، برای اداره و مدیریت انتقال شهرها به سمت مسیرهای توسعه پا

آوری و پایداری پیوند قوی وجود دارد: پایداری آرزوی بهزیستی پایدار و (. بین تاب2005

آوری برای تداوم و توانایی کشد که در توانایی تابعادالنه را در درازمدت به تصویر می

ز شود. تاب آوری شهری نه تنها بر تاب آوری کالن شهرها متمرکسازگاری خالصه می

است، بلکه شامل شهرها و مناطق مسکونی کوچکتر نیز می شود. به طور خاص، به توانایی 

های ها و زیرساختهای آینده به سیستمها و استرسجوامع شهری برای جذب شوک

های یکسان ها و هویتاجتماعی، اقتصادی و فنی برای حفظ عملکردها، ساختارها، سیستم

انداز کالن از الزامات مورد نیاز برای اطمینان از تاب یک چشم  2شود. شکل مربوط می

 دهد.آوری شهر و توسعه پایدار را نشان می 

 

 ( 2019. عوامل منجر به تاب آوری شهر و توسعه پایدار.)مایر و اوریاکومب،1شکل 

تاب اوری شهر و 
توسعه پایدار

حکمرانی  
خوب  
شهری

تاب اوری 
اقتصادی

تاب اوری 
سیاسی 
اجتماعی

تمرکز زدایی

مشارکت  
شهری
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آوری شهری، پایداری مفهوم اساسی در تاب ی شهری و شاخص های ان :ابعاد تاب آور

های مختلف مانند عوامل اجتماعی، فضایی، زیرساختی، یا ترکیبی متعادل از مولفه

محیطی و فرهنگی است. این مولفه ها باعث تثبیت سیستم شهری و ایجاد ظرفیت الزم 

[.  2021ن، ]روگاتکا و همکاراشود  یم،بهبودی و به دنبال آن مواجهه با تهدیدات خارجی 

مدل ترکیبی تاب اوری را با زلزله  یمهندس قاتیتحق یمرکز چند رشته ا 2010در سال 

آوری محیطی/ اکوسیستمی، خدمات آوری جمعیتی، تابهفت بعد پیشنهاد کرد: تاب

های فیزیکی، سبک زندگی و شایستگی اجتماعی، توسعه یافته دولتی، زیرساختسازمان

شود ]پاتال نامیده می PEOPLESفرهنگی که به اختصار -اقتصادی، و سرمایه اجتماعی

( پیشنهاد کردند که پنج بعد مهم هستند:  2015[. تقی زاده و همکاران )2016و نوسال، 

تاب آوری اجتماعی، اقتصادی، نهادی، فیزیکی و طبیعی. ابعاد نهادی و اجتماعی و روابط 

[. یک 2012ورا و همکاران، -متقابل آنها در ادبیات مورد تاکید قرار گرفته است) آگودلو

وان به ابعاد مورد نظر اضافه کرد و ان هم بعد تاب اوری بعد مهمی تاب اوری هم می ت

 فردی است .

 ،یزیکیو ف یفرد در حفظ رفاه و سالمت روان یتوانای(  2004)بونانوس  تاب اوری فردی:

 .داند یم یبا وجود قرار گرفتن او در معرض شرایط نابسامان را تعریف تاب آور

 هیو روح دیام ،یمانند کفایت و توانمند یعواملمعتقدند (  2007گیلپیسه و همکاران )

فرآیند  یهستند؛ بنابراین تاب آور یتاب آور یشرایط مشخصه ها با یمقابله یا رویاروی

تواند با گذشت زمان خود را با شرایط  یآید که م یبه وجود م یاست که در افراد یپویای

که بتوانند  دهد یمکان را ممنطبق و به شرایط پاسخ دهند. این فرآیند به آن ها این ا

 ( 2012بون،) کند. سرپا بایستند و عملکرد سالم خود را حفظ

ویژگی های شخصیتی )باز بودن، برون گرایی و موافق بودن(، منبع کنترل درونی، تسلط، 

خودکارآمدی، عزت نفس، ارزیابی شناختی )تفسیر مثبت از رویدادها و ادغام منسجم 

 و خوش بینی به وضوح به تاب آوری کمک می کند.  نامالیمات در روایت خود(
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و  شرایط نابسامان با وجود قرار گرفتن در معرضهر چه تاب اوری فرد بیشتر باشد،  

ها  تیدر فعال یعملکرد مثبت یا توانمند زیآم تیسازش موفق یتوانایبالهای شهری فرد 

توجه به عوامل  را خواهد داشت در نتیجه  با وجود شرایط پرخطر، استرس و فشار شدید

برنامه ریزی واقع بینانه: توانایی ایجاد و اجرای برنامه های واقع بینانه الف( زیر مهم است:

به افراد کمک می کند تا نقاط قوت خود را بازی کنند و روی اهداف قابل دستیابی تمرکز 

زت نفس: داشتن احساس مثبت از خود و اعتماد به نقاط قوت می تواند از عب(کنند.

مهارت های مقابله ای: مهارت ج(احساس ناتوانی در مواجهه با نامالیمات جلوگیری کند.

های مقابله و حل مسئله به فردی که مجبور است در سختی ها کار کند و بر سختی ها 

ی: ظرفیت مدیریت هیجانات بالقوه طاقت فرسا تنظیم عاطف د(غلبه کند، توانمند می کند.

)یا کمک گرفتن برای حل آنها( به افراد کمک می کند هنگام غلبه بر چالش تمرکز خود 

کنترل :توسعه درک کنترل داخلی به افراد کمک می کند تا به جای ح(را حفظ کنند.

د که می توانند قربانیان شرایط، به عنوان حالل مشکل عمل کنند. وقتی افراد یاد بگیرن

نتایج تصمیمات خود را کنترل کنند، به احتمال زیاد خود را توانا و با اعتماد به نفس می 

 بینند.

افراد  یذات یبه عنوان واکنش و سازگار  یآور در اقتصاد تاب ی:اقتصاد یتاب آور

 یبالقوه ناش یانهایکه آنها را قادر به کاهش خسارات ز یوجوامع دربرابر مخاطرات به طور

 (. 2005) رز،شودیم فیاز مخاطرات سازد تعر

شهرها و محالت از جمله اشتغال، تنوع مشاغل و منابع  یاقتصاد طیبر شرا یبعد اقتصاد

 یاقتصاد یآورعوامل در تاب نیتردارد.. مهم دیتعداد مشاغل و درآمد خانوار تاک ،یاقتصاد

خدمات  ،یکیزیف هیبه مسکن، سرما یدسترس دار،یپا شتیمع ،یعنوان رشد اقتصادبه

و تنوع منابع  زانیم .اندشده ییشناسا یشغل یهابه مدرسه و فرصت یدسترس ،یبهداشت

 سکیر تیریمد یبرا ینظام اقتصاد تیظرف . برخوردار است یا ژهیو تیاز اهم یاقتصاد

داده و آنها  شیفعاالن اقتصاد خرد در بازار را افزا یتواند تاب آور یم یمعادالت اقتصاد

 یاقتصاد مقاومت یها ستمیمجددا توانمند سازد. س یرا در جهت مشارکت اقتصاد
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 را دارند. یدر مواقع اضطرار یاز فعاالن اقتصاد تیو حما سکیکاهش ر تیظرف نیهمچن

( 2012ورا و همکاران، -) آگودلو( ،2010 ( ، ) رنشلر و همکاران. ،2016])پاتال و نوسال، 

 .[(  2005(، )رز، 2010و همکاران،  بیشر( ، )2014برتون، (، ) 2014هالگات،، )

جوامع به دست  نیدر ب یاجتماع تیاز تفاوت ظرف یبعد اجتماع ی:اجتماع یتاب آور

و جوامع در فرآیند بازگشت به حالت  یاجتماع یگروه ها تیبه عبارت دیگر، ظرف دآی یم

 یایپو ستمیبه س یاجتماع یاز بالیا یا دادن پاسخ مثبت به آن هاست. تاب آور هیاول

گذارد. در  یم ریجوامع تأث یریپذ بیمنابع بر آس عیتوز .اشاره دارد طیتعامل انسان و مح

 یاجتماع یوندهایشده است، پ عیبه طور نابرابر توز یطیمح ستیز یها بیکه آس یجوامع

نه تنها در معرض خطر  ریجوامع فق .هستند فیضع اریکاهش خطرات بس یشده برا جادیا

فاجعه  کیپس از  یبانیهستند، بلکه قادر به استقرار امکانات و پشت یمرگ و جراحات جد

 ،یاجتماع هیو سرما یاز جمله روابط اجتماع یمنابع مختلف یاجتماع یآورتاب .ستندین

 .  دارد و تحول یحل مسئله، اقدام جمع ،یریادگی ییارتباط، توانا واطالعات 

اند که آوری اجتماعی شناسایی شدههای تاببه طور خالصه، طیف وسیعی از شاخص

گی، عبارتند از: فرهنگ همکاری، توزیع جمعیتی متوازن، روابط بین نسلی، تنوع فرهن

دهی، آموزش، سطح آگاهی، حضوری. تعامل چهره، نرخ انسجام اجتماعی، خود سازمان

فقر، شبکه های اجتماعی، نرخ درآمد، پیری جمعیت، دلبستگی به مکان، مهارت زبان، 

وابستگی مذهبی، رفتار اخالقی، سیستم های بهداشتی، پوشش سالمت و دسترسی به 

 سالمت.

 میکه نقش و دخالت افراد جامعه را به طور مستق ییه اجتماعانواع سرمایه، سرما انیاز م

. تاب آوری خواهد بود یاتیمهم و ح اریکند،بس یکاهش خطرات مشخص م یدر برنامه ها

های اجتماعی نیز نقش های محلی و سازماناجتماعی نه تنها عوامل فردی، بلکه دولت

ریزی، پیشگیری و مقابله با آن رنامهکنند، زیرا آنها در بآوری شهری ایفا میمهمی در تاب

(،  2011،چیآلدر( ، )2006پاتون و جانستون، ( ، )2006فولکه، )] نقش اساسی دارند..
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و همکاران،  بیشر(، )2004ناکاگاوا و شاو، ( ، )2015 مادا،یش) (،2010پاراسکووپولوس، )

 .[ (2011چاندرا و همکاران،  (،)2011 چنکو،یل (،)2010

سیستم شهری دارای نیروهای تنظیم کننده درونی است  ی و سازمانی:نهاد یتاب آور

که آن را در برابر ضربه ها و فشارهای خارجی حفظ می کند. ظرفیت نهادی یکی از این 

ظرفیت های مهم سیستمی است. مفهوم نهاد به قوانینی اشاره دارد که رفتار انسان و 

[. آنها عدم 2006می دهد ]هاجسون،  تعامل و تبادل اقتصادی و اجتماعی را شکل

اطمینان را کاهش می دهند و الگوهای اجتماعی ایجاد می کنند و رفتار را قابل پیش 

 یدر رابطه با برخورد با عوامل استرس زا بینی می کنند و تعامل را تسهیل می کنند.

  کنند. یم نییها را تع ستمینهادها نحوه تعامل عوامل و س ،یطیمح

سیستم های مدیریت و حکمرانی شهری منجر به اختالالت عملکردی، شناختی و ضعف 

 یها تیظرف سیاسی می شود که موانعی را در مسیر توسعه پایدار شهری ایجاد می کند.

شود  یم یشهر ستمیس یو کنترل داخل یانطباق ییکارا یباعث ارتقا یکاف ینهاد

 هیپا یتوسعه شهر تیریمد ستمیرا در س ندهای[. نهادها روابط و فرآ2001 نگ،ی]هول

 ،یمحل یریگ میتصم یآنها چارچوب ها (. 2013ساکداپولراک،و  ککد ) کنن یم یزیر

 ژهیبه و ،ینهاد یزیبرنامه ر تیکنند. ظرف یم نییرا تع یشهر یها و برنامه ها استیس

 .است یشهر یتاب آور جادیدر ا یاتیح یعامل ،یبحران یها تیموقع یبرا یزیبرنامه ر

[ پیشنهاد می کنند که برنامه ریزی و رهبری دو عامل نهادی 2014شریفی و یاماگاتا ]

 مهم در طراحی یک شهر تاب آور هستند.

حکمرانی و مدیریت شهری خوب شامل: مشارکت عمومی؛ مسئولیت پذیری و استقالل؛ 

زمانی؛ همکاری بین سازمانی؛ ثبات سیاسی؛ ظرفیت رهبری؛ اعتماد بین فردی و بین سا

تخلیه اضطراری و شیوه های مدیریت؛ شبکه های شهری در سطوح مختلف )منطقه ای، 

 ملی، فراملی(؛ و شفافیت.
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رهبری موثر با تقویت ارتباطات بین اجزای مختلف سیستم و توسعه سرمایه اجتماعی، 

[. تقویت مشارکت مردمی، 2013رگر و همکاران، تاب آوری را ارتقا می دهد ]فرانکنب

بسیج نیروهای محلی و منطقه ای، و تسهیل تبادل ایده ها، نظرات و تجربیات، آمادگی 

 ،)( 2008،کافه و اوهار  (،)1990نورث، )] جامعه را برای مدیریت بحران افزایش می دهد.

 [. (2017،و همکاران رووگلیز

در هر کجای دنیا که زندگی می کنیم، برای بقا و  )زیرساختی(:تاب اوری محیطی 

رشد به محیط های طبیعی مقاوم نیاز داریم.محیط های طبیعی تنوع زیستی را حفظ می 

کند، منابع آب را حفظ می کند و به جامعه کمک می کند تا به تغییرات آب و هوایی 

ای را بر سابقهد جهان فشار بیواکنش نشان دهد. با این حال، تقاضای جمعیت رو به رش

کند. این کند و از بین رفتن تنوع زیستی را تسریع میمنابع محدود زمین و آب وارد می

فشار با تغییرات آب و هوایی بیشتر تقویت می شود. برای مردم بومی با پیوند عمیق و 

آنها های طبیعی نیز از معیشت و فرهنگ های سنتی، اکوسیستموابستگی به سرزمین

 های آینده حفظ شوند.کنند و باید به نفع نسلحمایت می

 یاتصال )بخش ها ایتنوع، شاخص ارتباط  آب، فاضالب، انرژی، -زیرساخت های شهری 

)شاخص  ،( یقیتطب ی(، سالمت آب و هوا و خاک، طراحیطیمح ستیز ستمیمختلف س

ارتباطات برای ر( فضا  )مدوال یو سازمانده ینقش طراح قیاز طر یشهر طیمح تیفیک

 یریانعطاف پذواکنش اضطراری و بهبود سریع جامعه و اقتصاد آن بسیار مهم است. 

 ستمیساخته شده، مانند ساختمان ها و س یسازه ها یریپذ بیبه کاهش آس رساختیز

در جایی که آسیب پذیری در برابر طیف وسیعی از مخاطرات حمل و نقل اشاره دارد.  یها

طبیعی وجود دارد، فرصت هایی برای افزایش آن وجود دارد. انعطاف پذیری سیستم های 

بحرانی ریسک های باقیمانده را باید به روشی مدیریت کرد که هم انعطاف پذیر و هم 

) ستمیاکوس تیریمد یدهاکریرو ن،یزم یکاربر یزیبا برنامه ر بیدر ترک قوی باشد.

استفاده  یعیاز چشم انداز طب یدر مناطق شهر یتاب آور یارتقا یبرا مدیریت زیست بوم(

کاهش  یقابل توجه زانیرا به م یشهر یرساختیز یپروژه ها نهیتواند هز یکند و م یم
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 ]. مدیریت اکو سیستم نیاز به درک خدمات اکوسیستم و محیط شهری محلی دارد. دهد

 2014(، )راکفلر، 2014(،)شریفی و یاماگاتا،2006(،)والکر و سالت،2012جهانی، )بانک

 [. ( 2011،نیروک () 2016،و همکاران یوتیچیفل (،)

 مدل سیستمی تاب اوری شهری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان بر اساس ابعاد مولفه های ورودی تاب اوری شهری

 عزت نفس

تفسیر مثبت از رویدادها 

و ادغام منسجم 

 نامالیمات در روایت خود

 توسعه کنترل داخلی

 تقویت روحیه مقابله ای 

تنوع مشاغل و منابع 

 اقتصادی 

زنجیره های 

تولید،عرضه و 

 مصرف

دسترسی به مسکن و 

 سرمایه فیزیکی

 پویایی اجتماعی

 سرمایه انسانی 

 برابری

 رفتار اخالقی

 فرهنگ همکاری

 

 محیط ساخته شده

خدمات اکوسیستم 

 در مناظر شهری

برنامه ریزی 

 کاربری زمین 

 بسطراهبردهای

 اکولوژیک پایداری

 

 شبکه حاکمیتی

ساختارها و سازمان 

 های نهادی

کاهش عدم 

 اطمینان

 مشارکت عمومی

 

 پردازش:

 -قابلیت دسترسی-نهادیظرفیت -ظرفیت سازماندهی مجدد -تطبیق پذیری-بهبود-جذب-اینده نگری و امادگی

 هنجارهای اجتماعی

 خروجی: 

 تحقق تاب اوری خوب شهری
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مفهوم تاب آوری شهری به طور گسترده در ادبیات دانشگاهی و سیاست های  نتیجه گیری:

عمومی به کار گرفته شده است. ظهور آن نشان دهنده گسترش  شهرنشینی و آسیب پذیری 

افزایش جمعیت، مصرف بی رویه منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، مشکالت شهرها در نتیجه  

است  یمفهوم اقتصادی مانند فقر و بیکاری و بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله است تاب اوری

یک سیستم شهری پایدار باید کند.  یم دایپ یها و اختالالت معن یریکه در مواجهه با غافلگ

فردی، خانگی، محله ای، شهری و فرامرزی  -استرس زا در سطوح مختلف ظرفیت تحمل عوامل 

رویکرد کاهش ریسک بر تاب آوری شهری در سطح ملی و جهانی تمرکز دارد  را داشته باشد.

و آن را نتیجه تصمیمات و سیاست های کالن در این سطوح می داند. رویکرد اجتماعی و 

مند و پویا سطح شهرها و مناطق شهری از منظری نظامآوری در به تابشناختی سطح متوسط بوم

بیند که در آن ترکیب های اجتماعی و فنی سازگار میعنوان سیستمپردازد که شهرها را بهمی

تواند کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشد. رویکرد معیشت پایدار به موضوع ها میمناسبی از مؤلفه

ک، مانند خانوارهای شهری می پردازد.بنابراین .اتخاذ تاب آوری در سطوح محلی و مقیاس کوچ

 یک رویکرد سیستماتیک برای درک مکانیسم های تاب آوری شهری ضروری است.

 یشهر یتاب آور یرا برا ندهیآ یاحتمال یها یریاز جهت گ یبرخبا توجه مطالب اشاره شده 

دوم،  میدار ازین یشهر یتاب آور یاجرا یبرا یکاف یو انسان یبه منابع مالاول .میکن میترسباید 

 جادیا ندیدر فرآ یهماهنگ کننده مرکز گریباز کیخود به عنوان  تیتثب یبرا یاسیبه اراده س ازین

دستگاه  نیکه مستلزم ارجاع ب یشهر یزیبرنامه ر ستمی، سسوما وجود دارد.  یشهر یتاب آور

 شود.  جادیا دیامختلف است ب یها

در شهرهاست.  ی و اجتماعیانسان هیور، عملکرد سرما آ شهر تاب کی اتیخصوص نیاز مهمتر

 یآور تاب تیمهارت، دانش و سطح اطالعات شهر را در ارتباط با بهبود وضع ،یانسان هیسرما

در  ییدانش و مهارت در برابر درک خطر توسط شهروندان و ارتقاء توانا شیسنجد. افزا یم

 ،ماد و هنجارهای اجتماعی و توسعه کنترل داخلیاعتکاهش خطر،  یتوسعه راهبردها یراستا

 تیتقوی، تیحما یشهر یها ستمیو حفظ س یدسترس یبرا یعوامل اجتماع یبرا تیظرف جادیا
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از دهند  یم شیکارگزاران را افزا تیکنند و ظرف یم یریجلوگ ستمیس یکه از شکنندگ یینهادها

اذعان به نیاز به رویکردی جامع به تاب آوری در نهایت، با آور است  شهر تاب کی مهم یژگیو

       .شهری، آموزش تخصصی مورد نیاز برای تخصص در این زمینه باید ایجاد شود
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